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HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!
VIELEN DANK, DASS SIE SICH FÜR EIN PRODUKT VON BE COOL ENTSCHIEDEN
HABEN.

Diese Bedienungsanleitung gibt es in folgenden Sprachen

DEUTSCH

Seite 2 – 12

MAGYAR

Seite 13 – 23

D
LESEN SIE BITTE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH BEVOR SIE MIT
DER INSTALLATION, BEDIENUNG ODER WARTUNG BEGINNEN. SCHÜTZEN SIE SICH
SELBST UND ANDERE, INDEM SIE DIE SICHERHEITSHINWEISE BEFOLGEN. DIE
NICHTBEACHTUNG VON ANWEISUNGEN KÖNNTE ZU PERSONEN UND/ODER
SACHSCHÄDEN UND/ODER ZUM VERLUST DES GARANTIEANSPRUCHS FÜHREN!
WICHTIGE INFORMATIONEN ZUR SICHERHEIT, STANDORT
UND ZUM ELEKTRISCHEN ANSCHLUSS.
Verwenden Sie dieses Gerät ausschließlich gemäß den Richtlinien in der
Bedienungsanleitung. Jede andere Verwendung, die nicht vom Hersteller empfohlen wird,
könnte zu Bränden, elektrischen Schlägen oder Personenschäden führen.
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.

Dieses Gerät ist ausschließlich zum Kühlen von Wohnräumen in Haushalten
vorgesehen und darf für keine anderen Zwecke eingesetzt werden.
Das Gerät ist nicht für Dauer- und Präzisionsbetrieb geeignet und sollte auch nicht
zur Kühlung elektrischer Systeme eingesetzt werden (z.B.: in Serverräumen).
●
Entfernen Sie die Verpackung und stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht beschädigt
ist. Im Zweifelsfall verwenden Sie das Gerät nicht und kontaktieren die Servicestelle
oder Ihren Händler.
Weist das Gerät einen Defekt auf, so schalten Sie es aus und kontaktieren Ihren Händler
oder die Kundenhotline
Ist das Stromversorgungskabel beschädigt, muss es vom Hersteller oder einer
autorisierten Servicestelle ausgetauscht werden, um alle möglichen Risiken zu
vermeiden.
Wenden Sie sich für eventuelle Reparaturen stets und ausschließlich an vom Hersteller
autorisierte Kundendienststellen. Die Kundendienststellen können Sie online unter
www.becool.at abrufen.
●
Vor Anschluss dem an das Netz müssen Sie überprüfen, ob Stromart und
Netzspannung mit den Angaben des Gerätetypenschildes übereinstimmen.
Die elektrische Steckdose, in der Sie das Gerät anschließen, darf nicht defekt oder lose
sein und muss für die erforderliche Strombelastung geeignet und vor allem zuverlässig
geerdet sein. Im Zweifelsfall lassen Sie Ihre elektrische Installation von einem
qualifizierten Elektriker überprüfen.
Vermeiden Sie die Verwendung eines Verlängerungskabels, denn dieses könnte
überhitzten und einen Brand erzeugen.
Es ist verboten die Eigenschaften dieses Gerätes wie auch immer anzupassen oder zu
modifizieren und verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Ersatz- und
Zubehörteile (Nichtbeachtung führt zum Verlust der Garantie und Gewährleistung).
●
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackung spielen – BEI VERSCHLUCKEN VON
KLEINTEILEN BESTEHT ERSTICKUNGSGEFAHR!
Kinder unter 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, psychischen,
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten sowie mangelnder Erfahrung und Wissen
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15.
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26.
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32.
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35.
36.

37.

dürfen dieses Gerät nur benutzen, wenn es unter einer angemessenen Aufsicht
geschieht und es zu einer ausführlichen Anleitung zur Benutzung des Geräts in einer
sicheren Art und Weise gekommen ist, sowie die bestehenden Gefahren beschrieben
wurden.
Betreiben Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt. Sollten Sie den Raum verlassen,
schalten Sie das Gerät immer aus.
●
Verdrehen Sie das Netzkabel nicht und knicken Sie es nicht ab.
Verwenden Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
Decken Sie das Gerät niemals ab.
Betreiben Sie das Gerät keinesfalls in Räumen wo Gas, Öl oder Schwefel
vorkommen.
Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder starker Feuchtigkeit,
z.B. in feuchten Kellern, neben Schwimmbecken, Badewannen oder Duschen. Achten
Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringt.
Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf (z.B.: neben Heizanlagen)
und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.
Halten Sie einen Mindestabstand von mind. 50cm zu brennbaren Stoffen (z.B.:
Alkohol) oder unter Druck befindlichen Gefäßen (z.B.: Sprühbehälter).
Stellen Sie keine schweren oder heißen Gegenstände auf das Gerät.
Stellen Sie das Gerät auf einen stabilen und ebenen Untergrund.
Stecken Sie niemals Finger, Stifte oder andere Gegenstände in das Gerät und achten
Sie darauf, dass Luftein- und -auslass niemals blockiert werden.
●
Wechseln Sie das Wasser regelmäßig.
Befüllen Sie den Wassertank immer über das Minimum und nie über das Maximum.
Bewegen Sie das Gerät nicht schnell, wenn sich Wasser im Wassertank befindet um ein
Auslaufen oder Spritzen des Wassers zu vermeiden.
Verwenden Sie das Gerät im Modus „COOL“ nicht für lange Zeit in einem geschlossenen
Bereich ohne Belüftung um eine hohe Luftfeuchtigkeit zu vermeiden.
Die Kühl Akkus sind kein Spielzeug - halten Sie Kinder und Tiere davon fern.
Versuchen Sie niemals die Kühl Akkus zu öffnen. Die Flüssigkeit darin kann
gesundheitsschädlich sein.
●
Ziehen Sie den Stecker und leeren den Wassertank, wenn Sie das Gerät nicht
verwenden.
Schalten Sie das Gerät immer aus, bevor Sie den Netzstecker ziehen.
Ziehen Sie nicht am Netzkabel, um das Gerät vom Netzstrom zu trennen. Ziehen Sie
immer am Stecker, um das Netzkabel herauszuziehen.
Fassen Sie den Stecker nicht mit nassen Händen an, um Stromschläge zu vermeiden.
Bewahren Sie das Gerät senkrecht einem sicheren, trockenen und für Kinder
unzugänglichem Ort auf, wenn es nicht verwendet wird, und verdecken Sie das Gerät
nicht mit Kunststoffverpackungen.
Erhalten Sie das Gerät in einem guten Zustand, indem Sie das Gerät pflegen und
reinigen. Falls Sie Fragen zur Instandhaltung haben, können Sie mit der vom Hersteller
autorisierten Kundenhotline/ Servicestelle in Kontakt treten.
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RECYCLING
Die Verpackungsmaterialien können recycelt werden. Deswegen wird
empfohlen, diese im sortierten Abfall zu entsorgen.
ENTSORGUNG
Das Symbol „durchgestrichene Mulltonne” erfordert die separate
Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeraten (WEEE). Elektrische
und elektronische Geräte können gefährliche und umweltgefährdende
Stoffe enthalten. Entsorgen Sie dieses daher nicht im unsortierten
Restmüll, sondern an einer ausgewiesenen Sammelstelle für Elektround Elektronik-Altgeräte. Dadurch tragen Sie zum Schutz der
Ressourcen und der Umwelt bei.
Für weitere Information wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die
örtlichen Behörden.
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Hiermit bestätigen wir, dass dieser Artikel den grundlegenden
Anforderungen, Vorschriften und Richtlinien der EU entspricht.
Die ausführliche Konformitätserklärung können Sie jederzeit unter
folgendem Link einsehen:
www.becool.at/downloads/
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
www.becool.at
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LIEFERUMFANG
•
•
•

1x Luftkühler
2x Kühlakkus
1x Bedienungsanleitung

BESCHREIBUNG DES GERÄTES:
Fach für Wassertank befüllen
Bedienelement
Einlassgitter
Luftauslass
Kühlakkus

Wasserstandsanzeige

Wasserauslass

VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
Gerät auspacken
• Öffnen Sie den Karton und entnehmen das Gerät.
• Entfernen Sie die Verpackung vollständig vom Gerät.
• Wickeln Sie das Netzkabel vollständig ab und achten dabei darauf es nicht zu
beschädigen.
INSTALLATION
Bitte beachten Sie bei der Installation folgende Punkte:
•
•
•
•

Stellen Sie das Gerät auf einen ebenen und festen Untergrund auf damit das Gerät einen
festen Stand hat.
Der Abstand zu Wänden oder anderen Objekten muss mindestens 50 cm betragen.
Vergewissern Sie sich vor dem Geräteeinsatz, dass sowohl der Lufteinlass als auch der
Luftauslass frei von Hindernissen und nicht blockiert ist.
Schließen Sie das Gerät an eine geerdete Steckdose an.
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WASSERTANK BEFÜLLEN
1.

2.

Bitte kontrollieren Sie zuerst auf der Rückseite des Gerätes ob der Gummistopfen
fest im Wasserauslass steckt und diesen verschließt, damit der Wassertank nicht
unbeabsichtigt auslaufen kann.
Befüllen Sie den Wassertank auf der Oberseite des Gerätes. Öffnen Sie die Abdeckung
oben am Gerät und gießen Sie sauberes Wasser hinein und achten dabei auf den
Füllstand auf der Vorderseite des Wasserbehälters:
•

•

3.
4.

MIN-Markierung
Der Wasserbehälter muss über die MIN-Markierung befüllt werden, damit die Pumpe
richtig funktionieren kann.
MAX-Markierung
Der Wasserbehälter darf nicht über die MAX-Markierung befüllt werden, da ansonsten
Wasser ins Geräteinnere gelangen und somit elektronische Teile beschädigt werden
könnte.

Stellen Sie sicher, dass der Luftkühler von außen nicht feucht oder nass ist und wischen
ihn gegeben falls ab.
Klappen Sie die Abdeckung wieder zu.
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BEDIENUNG

1.
2.
3.
4.
5.

ON/OFF: Schaltet das Gerät ein und aus.
LOW: Niedrige Geschwindigkeitsstufe des Ventilators
MEDIUM: Mittlere Geschwindigkeitsstufe des Ventilators
HIGH: Hohe Geschwindigkeitsstufe des Ventilators
SWING: Verwenden Sie die SWING-Taste um die Oszillation des Geräts zu aktivieren.
Durch erneutes Drücken der SWING-Taste deaktivieren Sie die Funktion.
6. COOL-Taste: COOL-Taste: Verwenden Sie die COOL-Taste, um die Kühlfunktion zu
starten. Vergewissern Sie sich, dass sich die Wasserstandsanzeige über dem MIN
befindet. Sobald Sie die Taste betätigen, fängt das Gerät an Wasser auf den Wasserfilter
zu pumpen, um somit eine kalte und feuchte Luft zu erzeugen, die anschließend aus dem
Gerät geblasen wird.

KÜHLAKKUS
Sie erhalten im Lieferumfang zwei Kühl-Akkus, die Sie in den
Wasserbehälter auf der Oberseite des Gerätes legen
können, um einen weiteren Kühlungseffekt zu erzielen.
Bitte beachten Sie bei Verwendung der Kühl-Akkus
folgendes:
•
•
•

•

Befüllen Sie den mitgelierten Kühlakku mit Wasser bis
zur MAX-Markierung.
Legen Sie die Kühl-Akkus vor Gebrauch für mindestens
3-4 Stunden in ein Gefrierfach.
Füllen Sie Wasser in den Luftkühler.
Die MAX-Markierung darf unter keinen Umständen
überschritten werden.
Legen Sie die Kühlakkus in das Fach auf der Oberseite
des Geräts.
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TIPPS ZUR RICHTIGEN ANWENDUNG
Finden Sie hier einige Hinweise, um die optimale Leistung des Luftkühlers zu erzielen:

Den Raum mit Vorhängen, Jalousien oder Rollläden vor direktem
Sonnenlicht schützen. So sparen Sie Energie.
Keine Gegenstände auf das Gerät legen und den Luftauslass nicht verdecken.
Halten Sie die Luftauslass- und Lufteinlassgitter frei.
Vergewissern Sie sich, dass keine Wärmequellen im Raum betrieben werden.
Das Gerät nie in sehr feuchten Räumen einsetzen (z.B. Waschküchen).
Das Gerät nicht im Freien verwenden.
Vergewissern Sie sich, dass das Gerät auf ebenem Fußboden steht und die
Feststellbremsen einstellt sind.

WARTUNG UND REINIGUNG

Abdeckgitter reinigen
Um eine effiziente Funktion des Luftkühlers sicherzustellen, sollten Sie das Abdeckgitter
nach jeder Betriebswoche reinigen.

1.
2.
3.
4.

Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus, warten anschließend einige Minuten
und ziehen dann den Netzstecker ab, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen.
Entfernen Sie mit einem Schraubendreher die 2 Sicherungsschrauben am
Abdeckgitter und nehmen Sie das Abdeckgitter vom Gerät.
Zur Beseitigung des im Abdeckgitter angesammelten Staubes benutzen Sie einen
Staubsauger.
Ist das Abdeckgitter sehr schmutzig, tauchen Sie dieses in Warmwasser und spülen es
mehrmals durch – die Wassertemperatur sollte allerdings nicht 40°C überschreiten.
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5.
6.

Lassen Sie das Abdeckgitter nach dem Waschen gut austrocknen und setzten dieses
erst dann wieder in das Gerät ein.
Bringen Sie das Abdeckgitter wieder an. Und befestigen dieses mit den
Sicherungsschrauben.

Hinweis: Benutzen Sie das Gerät nie ohne Abdeckgitter
Reinigen des Gehäuses
Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus, warten anschließend einige Minuten und ziehen
dann den Netzstecker ab, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen.
Reinigen Sie das Gerät mit einem mäßig feuchten Tuch und wischen es anschließend mit einem
trockenen Tuch ab.
•
•

Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts nie Benzin, Alkohol oder Lösungsmittel
Sprühen Sie keine Insektizide oder ähnliche Mittel auf den Luftkühler.

WASSERTANK ENTLEEREN
Es wird empfohlen den Wassertank alle 2-3 Wochen während des Gebrauchs zu entleeren
und zu reinigen. Befolgen Sie dazu bitte folgende Schritte:
•
•
•
•

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Stellen Sie ein Auffanggefäß unter den
Wasserauslass auf der Rückseite des Gerätes.
Entfernen Sie die Abdeckung und lassen Sie das Wasser anschließend in das Auffanggefäß
abfließen. Am Ende können Sie den Luftkühler leicht neigen - jedoch nicht mehr als 30°.
Sobald der Tank komplett entleert ist, bringen Sie die Abdeckung wieder an und achten
darauf, dass diese fest sitzt.
Stecken Sie den Netzstecker ein und starten Sie das Gerät wieder neu.

TÄTIGKEITEN ZU SAISONBEGINN/- ENDE
TÄTIGKEITEN ZU SAISONENDE
•
•
•
•

Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.
Entleeren und reinigen Sie sorgfältig den Wassertank.
Reinigen Sie das Abdeckgitter und setzen dieses nach dem Trocknen wieder ein (siehe
Abschnitt „Abdeckgitter reinigen“).
Verpacken Sie das Gerät und bewahren Sie es an einem kühlen, trockenen Ort auf.

KONTROLLEN ZU SAISONBEGINN
• Überprüfen Sie, ob das Stromversorgungskabel in Ordnung ist und ob die Erdung

funktionsfähig ist.
• Befolgen Sie die Installations- und Sicherheitsanweisungen genauestens.
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BEHEBUNG VON PROBLEMEN
Bevor Sie sich mit unserer Kundenhotline/ Servicestelle in Verbindung setzen, prüfen Sie bitte,
ob sich der Fehler anhand der untenstehenden Hinweise beheben lässt.
PROBLEM

MÖGLICHE URSACHE
Stromausfall

Der Luftkühler schaltet
sich nicht ein.

Das Gerät ist nicht an die
Stromversorgung
angeschlossen.
Der Wassertank ist leer.

Der Luftkühler arbeitet
nur für kurze Zeit.

Luftausgang wird durch
etwas blockiert.

Während des Betriebs
tritt
unangenehmen
Geruch im Raum auf.

Luftfilter oder Wassertank
verschmutzt.

Der Boden auf dem das
Das Gerät ist sehr laut. Luftkühler steht, ist nicht
gerade.

LÖSUNG
Wiederherstellung der
Stromversorgung abwarten.
Gerät an die
Stromversorgung
anschließen/einstecken 30
Min. warten!!
Befüllen Sie den Wassertank.
Überprüfen und beseitigen
Sie alle Hindernisse, die den
Luftweg blockieren.
Luftfilter und/oder
Wassertank gemäß der
Beschreibung reinigen.
Stellen Sie den Air Cooler an
einer anderen Stelle auf.

Technische Informationen
Nennspannung
Frequenz
Nenneingangsleistung
Wassertank-Kapazität
Abmessung
Gewicht

220V~240V
50Hz
65W
5 Liter
260 x 255 x 593 mm
2,8kg

Kontaktadressen für weitere
Informationen:

Schuss Home Electronic GmbH
Scheringgasse 3, A-1140 Wien
Tel: +43 (1) 97 0 21 – 0
www.becool.at
FB-Nr: 236974 t / FB-Gericht: Wien
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GARANTIE
Mit diesem Qualitätsprodukt von BE COOL haben Sie eine Entscheidung für Innovation,
Langlebigkeit und Zuverlässigkeit getroffen.
Für dieses BE COOL Gerät gewähren wir eine Garantiezeit von 2 Jahren ab
Kaufdatum gültig in Österreich!
Sollten in diesem Zeitraum wider Erwarten dennoch Servicearbeiten an Ihrem Gerät
notwendig sein, garantieren wir Ihnen hiermit eine kostenlose Reparatur (Ersatzteile und
Arbeitszeit) oder (nach Ermessen der Firma Schuss) das Produkt auszutauschen. Sollten
weder Reparatur noch Tausch aus wirtschaftlichen Gründen möglich sein, behalten wir uns
das Recht vor, eine Zeitwertgutschrift zu erstellen.
Bitte wenden Sie sich im Falle von Klimageräten auf jeden Fall als ersten Schritt an die
Kundenhotline (siehe Kleber am Gerät bzw. Titelseite Gebrauchsanweisung), bei
Ventilatoren hierzu an Ihren Fachhändler oder direkt an uns. Wir weisen darauf hin, dass
Reparaturarbeiten, die nicht durch die autorisierte Vertragswerkstätte in Österreich
vorgenommen worden sind, die Gültigkeit dieser Garantie sofort beenden.
Von dieser Garantie nicht umfasst sind:
•
Bei nicht Ordnungsgemäßer Verwendung übernehmen wir keine Folgeschäden
•
Reparatur oder Tausch von Teilen aufgrund üblicher Verschleißerscheinungen
•
Schäden auf Grund Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung
•
Geräte, die - auch nur teilweise - gewerblich genutzt werden
•
durch äußeren Einfluss mechanisch beschädigte Geräte (Sturz, Stoß, Bruch,
unsachgemäßer Gebrauch etc.) sowie Abnutzungserscheinungen ästhetischer Art.
•
Geräte, die unsachgemäß behandelt wurden
•
Geräte, die nicht von unserer autorisierten Servicewerkstätte geöffnet wurden.
•
Nicht erfüllte Konsumentenerwartungen.
•
Schäden, die auf höhere Gewalt, Wasser, Blitzschlag, Überspannung zurückzuführen
sind.
•
Geräte, bei denen die Typenbezeichnung und/oder Seriennummer am Gerät geändert,
gelöscht, unleserlich gemacht oder entfernt worden ist.
•
Dienstleistungen außerhalb unserer Vertragswerkstätten, die Transportkosten zu einer
Vertragswerkstatt oder an uns und retour sowie die damit verbundenen Risiken.
Wir weisen nachdrücklich darauf hin, dass innerhalb der Garantiezeit bei Bedienungsfehlern
oder wenn kein Fehler festgestellt wurde ein Pauschalbetrag von € 60,- (indiziert Basis VPI
2010, Juni 2015) in Rechnung gestellt wird.
Durch die Erbringung einer Garantieleistung (Reparatur oder Austausch des Gerätes) wird
die absolut Garantiedauer von 2 Jahren ab Kaufdatum nicht verlängert.
Die 2 Jahres Garantie gilt nur gegen Vorlage des Kaufbelegs (muss Name und Anschrift des
Händlers sowie die vollständige Gerätebezeichnung enthalten) und des dazugehörigen
Garantiezertifikats, auf dem die Gerätetype sowie die Seriennummer (am Karton und auf der
Geräterück- bzw. Unterseite ersichtlich) zu vermerken sind! Ohne Vorlage des
Garantiezertifikats gilt nur die gesetzliche Gewährleistung!
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Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die gesetzlichen Gewährleistungsrechte durch
diese Garantie nicht berührt werden und unvermindert fortbestehen.
Eine Schadenersatzpflicht seitens Schuss Home Electronic GmbH sowie deren
Erfüllungsgehilfen besteht nur bei Vorliegen grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz.
Ausgeschlossen ist jedenfalls die Haftung für entgangenen Gewinn, erwartete, aber nicht
eingetretene Ersparnisse, Folgeschäden und Schäden aus Ansprüchen Dritte. Schäden an
oder für aufgezeichnete Daten sind immer aus der Schadenersatzpflicht ausgenommen.
Herzliche Gratulation zu Ihrer Wahl. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem BE COOL
Gerät!
ANSCHRIFT
BE COOL Vertrieb
Schuss Home Electronic GmbH
A-1140 Wien, Scheringgasse 3
Tel.: +43 (0)1/ 970 21

Typenbezeichnung:............................................................................................................
Seriennummer:....................................................................................................................

Im Garantiefall muss dieser Garantieschein zusammen mit dem Gerät an die autorisierte
Servicewerkstatt oder den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, übergeben
werden!
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KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT A TELEPÍTÉS,
FELÜGYELET, ÜZEMELTETÉS VAGY KARBANTARTÁS MEGKEZDÉSE ELŐTT. VÉDJE
MAGÁT ÉS MÁSOKAT A BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK BETARTÁSÁVAL. AZ UTASÍTÁSOK
BE NEM TARTÁSA SZEMÉLYI SÉRÜLÉST ÉS/VAGY ANYAGI KÁRT ÉS/VAGY A
GARANCIÁLIS IGÉNYEK ELVESZTÉSÉT EREDMÉNYEZHETI!
FONTOS INFORMÁCIÓK A BIZTONSÁGRÓL, A HELYSZÍN
ELHELYEZKEDÉSÉRŐL ÉS AZ ELEKTROMOS
CSATLAKOZÁSOKRÓL.
Ezt a készüléket kizárólag a jelen használati útmutató előírásai szerint használja. A gyártó által
nem javasolt egyéb használat tüzet, áramütést vagy személyi sérülést okozhat.
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.

Ez a készülék kizárólag háztartási lakóterek hűtésére szolgál, és semmilyen más célra
nem használható.
A készülék nem alkalmas folyamatos és precíziós működésre, és nem használható
elektromos rendszerek hűtésére (például szerverszobákban).
●
Távolítsa el a csomagolást, és ellenőrizze, hogy a készülék nem sérült-e. Ha kétségei
vannak, ne használja a készüléket, hanem forduljon a szervizhez vagy a kereskedőhöz.
Ha a készülék meghibásodott, kapcsolja ki, és forduljon a forgalmazóhoz vagy a
vevőszolgálathoz.
Ha a tápkábel megsérül, a gyártónak vagy egy felhatalmazott szerviznek ki kell cserélnie
az összes lehetséges kockázat elkerülése érdekében.
Bármilyen javítás esetén mindig forduljon a gyártó által felhatalmazott ügyfélszolgálathoz.
Az ügyfélszolgálati központokat online érheti el a www.becool.at címen.
●
Mielőtt csatlakoztatná a hálózathoz, ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség és az
elektromos áram típusa megegyezik-e a készülék típustábláján található adatokkal.
Az elektromos aljzat, amelyhez a készüléket csatlakoztatni kell, nem lehet hibás vagy
laza, és alkalmasnak kell lennie a szükséges áramterhelésre, és mindenekelőtt
megbízhatóan földelni kell. Kétség esetén ellenőriztesse az elektromos beszerelést egy
szakképzett villanyszerelővel.
Kerülje a hosszabbító kábel használatát, mert az túlmelegedhet és tüzet okozhat.
Tilos a készülék jellemzőit bármilyen módon módosítani vagy módosítani. Csak a gyártó
által javasolt cserealkatrészeket és tartozékokat használjon (az előírások be nem tartása
a garancia és a jótállás elvesztésével jár).
●
Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
Ne engedje, hogy kisgyerekek játsszanak a csomagolással – A KIS ALKATRÉSZEK
MIATT FULLADÁSVESZÉLY VAN JELEN!
8 év alatti gyermekek és korlátozott fizikai, pszichológiai, érzékszervi vagy szellemi
képességekkel rendelkező, valamint tapasztalattal és tudással nem rendelkező
személyek csak megfelelő felügyelet mellett használhatják ezt a készüléket, és ha a
készüléket mindkét használattal kapcsolatos részletes utasításokhoz használják.
biztonságos módon, és leírja a fennálló veszélyeket.
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14. Ne működtesse a készüléket felügyelet nélkül. Amikor elhagyja a helyiséget, mindig
kapcsolja ki a készüléket.
●
15. Ne csavarja vagy pattintsa le a tápkábelt.
16. Ne használja a készüléket nedves kézzel.
17. Ne használja a készüléket a szabadban.
18. Soha ne takarja le a készüléket.
19. Ne működtesse a készüléket olyan helyiségben, ahol gáz, olaj vagy kén van jelen.
20. Ne használja a készüléket víz vagy magas páratartalom közelében, pl. nedves
pincékben, úszómedencék, fürdőkádak vagy zuhanyzók mellett. Ügyeljen arra, hogy víz
ne kerüljön a készülékbe.
21. Ne helyezze a készüléket hőforrások közelébe (például fűtőrendszerek mellé), és kerülje
a közvetlen napfényt.
22. Tartson legalább 50 cm távolságot éghető anyagoktól (pl. alkohol) vagy túlnyomásos
edényektől (pl. permetezőtartályok).
23. Ne helyezzen nehéz vagy forró tárgyat a készülék tetejére.
24. Helyezze a készüléket szilárd és egyenletes támasztófelületre.
25. Soha ne dugjon ujjakat, tűket vagy más tárgyakat a készülékbe, és ügyeljen arra, hogy
a levegő be- és kimenete soha ne legyen elzárva.
●
26. Rendszeresen cserélje a vizet.
27. Mindig töltse fel a víztartályt a minimális szint fölé, de soha ne a maximális szint fölé.
28. Ha víz van a víztartályban, ne mozgassa gyorsan a készüléket, hogy elkerülje a
szivárgás(ok) vagy a víz fröccsenését.
29. A magas páratartalom elkerülése érdekében ne használja a készüléket „HŰTÉS”
üzemmódban hosszú ideig zárt, szellőztetés nélküli helyen.
30. A hűvös csomagok nem játékszerek – tartsa távol tőlük a gyerekeket és az állatokat.
31. Soha semmilyen okból ne próbálja meg kinyitni a hűtőcsomagokat. A benne lévő folyadék
káros lehet az egészségre.
●
32. Húzza ki a dugót és ürítse ki a víztartályt, ha a készüléket nem használja.
33. Mindig kapcsolja ki a készüléket, mielőtt kihúzza a konnektorból.
34. Ne a hálózati kábelnél fogva húzza ki a készüléket a hálózatról. A hálózati kábel
kihúzásához mindig húzza ki a csatlakozót.
35. Az áramütés elkerülése érdekében ne fogja meg a csatlakozódugót nedves vagy
nedves kézzel.
36. Használaton kívül a készüléket függőlegesen, biztonságos, száraz helyen, gyermekek
számára hozzáférhetetlen helyen tárolja, és ne takarja le a készüléket műanyag
csomagolással.
37. Tartsa a készüléket jó állapotban karbantartásával és tisztításával. Ha bármilyen kérdése
van a karbantartással kapcsolatban, forduljon a gyártó által felhatalmazott
ügyfélszolgálathoz.
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ÚJRAFELHASZNÁLÁS
A csomagolóanyagok újrahasznosíthatók. Ezért ajánlatos ezeket a
szelektált hulladék közé dobni.
HULLADÉKGAZDÁLKODÁS
Az áthúzott szemeteskukával ellátott piktogram az elektromos és
elektronikus készülékek elkülönített ártalmatlanításának követelményére
utal. Az elektromos és elektronikus készülékek veszélyes és környezetre
veszélyes anyagokat tartalmazhatnak. Ezért ezeket ne a válogatatlan
maradék hulladék közé dobja, hanem az elektromos és elektronikus
berendezések hulladékainak bejegyzett gyűjtőhelyére. Ezzel hozzájárul
az erőforrások megőrzéséhez és a környezet védelméhez. További
részletekért forduljon a kereskedőhöz vagy a helyi hatóságokhoz.
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
Ezúton megerősítjük, hogy ez a cikk megfelel az EU alapvető
követelményeinek, előírásainak és irányelveinek.
A részletes megfelelőségi nyilatkozat az alábbi linken bármikor
megtekinthető:
www.becool.at/downloads/
A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.
www.becool.at
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A CSOMAGBAN
•
•
•

1x léghűtő
2x hűtőcsomag
1x használati utasítás

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA
Rekesz a víz
feltöltéséhez
Kezelőpanel
Fedő rács
Levegőkivezető
nyílás
Hűtőcsomagok

Vízszintjelző
Vízkivezetés

A KÉSZÜLÉK ELSŐ HASZNÁLATA ELŐTT
A készülék kicsomagolása
• Nyissa ki a dobozt és vegye ki a készüléket.
• Távolítson el minden csomagolóanyagot a készülékről.
• Tekerje le teljesen a hálózati kábelt, és ügyeljen arra, hogy ne sértse meg.

TELEPÍTÉS
Kérjük, vegye figyelembe a következő pontokat a telepítéshez.
•
•
•
•

Helyezze a készüléket vízszintes és szilárd felületre, és állítsa be a rögzítőfékeket úgy,
hogy a készülék szilárdan álljon a helyén.
A falak és egyéb tárgyak között legalább 50 cm-nek kell lennie.
A készülék használata előtt győződjön meg arról, hogy mind a levegő bemeneti, mind a
levegőkimeneti nyíláson nincsenek akadályok, és nincsenek elzárva.
Csatlakoztassa a készüléket egy földelt aljzathoz.
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A VÍZTARTÁLY FELTÖLTÉSE
1. Kérjük, először a készülék hátulján ellenőrizze, hogy a gumidugó szilárdan be van-e dugva
a vízkimenetbe, és lezárja-e, hogy a víztartály véletlenül ne folyhasson ki.
2. Töltse fel a készülék tetején lévő víztartályt. Nyissa ki a fedelet az egység tetején, és
öntsön bele tiszta vizet, és ellenőrizze a víztartály elülső részén található szintet:
MIN jelzés:
A víztartályt a MIN jelzés fölé kell tölteni, hogy a szivattyú megfelelően működjön.
MAX jelzés:
A víztartályt nem szabad a MAX jelzés fölé tölteni, különben víz kerülhet a készülék
belsejébe, és ezzel károsíthatja az elektronikus alkatrészeket.
3. Ügyeljen arra, hogy a víztartály kívülről ne legyen nedves vagy nedves, és ha igen, törölje
szárazra.
4. Csukja be ismét a fedelet.
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HASZNÁLAT

1.
2.
3.
4.
5.

ON/OFF: Be- és kikapcsolja a készüléket.
LOW: Alacsony ventilátor sebesség szint.
MEDIUM: Közepes ventilátor sebesség szint.
HIGH: Magas ventilátor sebesség szint.
SWING: Használja a SWING gombot az egység oszcillációjának aktiválásához. Nyomja
meg ismét a SWING gombot a funkció kikapcsolásához.
6. COOL: Használja a COOL gombot a funkció elindításához. Győződjön meg arról, hogy
a vízszintjelző MIN felett van. Amint megnyomja a gombot, a készülék elkezdi pumpálni
a vizet a vízszűrőn, hogy hideg és párás levegőt hozzon létre, amelyet aztán kifúj a
készülékből.

HŰTŐCSOMAGOK
Két hűsítő csomagot kap a csomagban, amelyeket a
készülék tetejére helyezve további hűsítő hatást érhet el.
A hűtőcsomagok
következőket:
•
•
•
•

használatakor

vegye

figyelembe

a

Töltse fel a hűtőcsomagokat vízzel a MAX jelzésig.
Használat előtt a kihűlt csomagokat legalább 3-4 órára
fagyasztóba tesszük.
Töltse fel a léghűtőt vízzel. Ügyeljen arra, hogy a MAX
jelzést ne lépje túl.
Helyezze a hűtőcsomagokat a készülék tetején lévő
rekeszbe.

18

E
TIPPEK A HELYES ALKALMAZÁSHOZ
Íme néhány tipp, hogyan hozhatja ki a legjobbat a léghűtőből:

Óvja a helyiséget a közvetlen napfénytől függönnyel, redőnnyel
vagy redőnnyel. Ezzel energiát takarít meg.

Húzza előre
a függönyöket

Ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülékre, és ne takarja el a levegőkimenetet.
Tartsa tisztán a levegőkimeneti és -bemeneti rácsokat.
Győződjön meg arról, hogy a helyiségben nem működik hőforrás.
Soha ne használja a készüléket nagyon párás helyiségekben (pl. mosókonyha).
Ne használja a készüléket a szabadban.
Győződjön meg arról, hogy a készülék vízszintes padlón van, és a rögzítőfékek be
vannak húzva.

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

A FEDŐRÁCS TISZTÍTÁSA
A léghűtő hatékony működésének biztosítása érdekében minden működési hét után meg kell
tisztítani a burkolat rácsát.
1.
2.
3.
4.
5.

A készülék tisztítása előtt kapcsolja ki, majd várjon néhány percet, majd húzza ki a
konnektorból, hogy lecsatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózatról.
Csavarhúzóval távolítsa el a fedélrácson lévő 2 rögzítőcsavart, és távolítsa el a burkolat
rácsát a készülékről.
Porszívóval távolítsa el a burkolat rácsában felgyülemlett port.
Ha a fedőrács nagyon szennyezett, merítse meleg vízbe és öblítse át többször – de a
víz hőmérséklete nem haladhatja meg a 40 °C-ot.
Mielőtt visszatenné a védőrácsot a készülékbe, mosás után hagyja jól kiszáradni.
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6.

Helyezze vissza a burkolat rácsát, és rögzítse a rögzítőcsavarokkal.

Megjegyzés: Soha ne használja a készüléket fedőrács nélkül.

A KÉSZÜLÉK HÁZÁNAK TISZTÍTÁSA
A készülék tisztítása előtt kapcsolja ki, majd várjon néhány percet, majd húzza ki a konnektorból,
hogy lecsatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózatról.
Tisztítsa meg a készüléket egy mérsékelten nedves ruhával, majd törölje le száraz ruhával.
•
•

Soha ne használjon benzint, alkoholt vagy oldószert a készülék tisztításához.
Ne permetezzen rovarölő szereket vagy hasonló szereket a léghűtőre.

A VÍZTARTÁLY ÜRÍTÉSE
A víztartályt használat közben 2-3 hetente javasolt kiüríteni és kitisztítani. Kérjük, kövesse
ezeket a lépéseket:
•
•
•
•
•
•

Vegye ki a víztartályt a készülékből.
Vegye ki a vízszivattyút a biztonsági tartóból.
Ezután vegye ki teljesen a víztartályt a készülékből.
Tisztítsa meg a tartályt belülről és kívülről egy puha ruhával, amelyet előzőleg szappanos
vízbe mártott.
Ezután öblítse le a tartályt meleg és tiszta vízzel.
Hagyja a tartályt teljesen megszáradni, majd helyezze vissza a vízszivattyút a műanyag
tartóba, mielőtt behelyezi és feltölti a víztartályt.

TEVÉKENYSÉGEK A SZEZON ELEJÉN/VÉGÉN
TEVÉKENYSÉGEK A SZEZON VÉGÉN
•
•
•
•

Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozót.
Óvatosan ürítse ki és tisztítsa meg a víztartályt.
Tisztítsa meg a fedőrácsot, majd száradás után helyezze vissza (lásd a „Fedőrács
tisztítása”).
Csomagolja be a készüléket, és tárolja hűvös, száraz helyen.

VIZSGÁLATOK A SZEZON ELEJÉN
•
•

Győződjön meg arról, hogy a tápkábel rendben van, és a földelés működik.
Gondosan kövesse a telepítési és biztonsági utasításokat.
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PROBLÉMÁK KERESÉSE ÉS MEGOLDÁSA
Mielőtt kapcsolatba lépne az ügyfélszolgálatunkkal/ügyfélszolgálatunkkal, ellenőrizze, hogy a
hiba az alábbi utasítások szerint elhárítható-e.
PROBLÉMA

LEHETSÉGES OK

MEGOLDÁS

Áramkimaradás.
A léghűtő nem
kapcsol be.

A léghűtő csak rövid
ideig működik.

Várja meg, amíg az
áramellátás helyreáll.
A
készülék
nincs Csatlakoztassa/csatlakoztassa
csatlakoztatva
az a készüléket az elektromos
elektromos hálózathoz.
hálózathoz és várjon legalább
30 percet!!
A víztartály üres.
Töltse fel a víztartályt.
Valami elzárja a
levegőkimenetet.

Működés közben
A levegőszűrő vagy a
kellemetlen szag árad víztartály piszkos.
a helyiségből.
A készülék nagyon
hangos.

A padló, amelyen a léghűtő
található, nem vízszintes.

Ellenőrizze és távolítson el
minden
akadályt,
amely
akadályozza a levegőellátást.
Tisztítsa meg a
levegőszűrő(ke)t és/vagy a
víztartályt a leírásnak
megfelelően.
Helyezze a léghűtőt egy másik
helyre.

Technikai információk
Névleges feszültség
Frekvencia
Névleges teljesítmény bemenet
Víztartály kapacitása
Méretek
Súly

220 V ~ 240 V
50 Hz
65 W
5 liter
260 x 255 x 593 mm
2,8 kg

További információkért és a
szervizvonalért forduljon a
címekhez:

Schuss Home Electronic GmbH
Scheringgasse 3, A-1140 Bécs, Ausztria
Tel: +43 (1) 97 0 21 – 0
www.becool.at
FB sz.: 236974 t / FB bíróság: Bécs
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GARANCIA
Ennek a BE COOL minőségi terméknek a megvásárlásával azt jelenti, hogy úgy döntött,
hogy bízik a tartósságban, a megbízhatóságban és az innovációban.
Erre a BE COOL készülékre a vásárlás dátumától számított 2 év garanciát adunk,
érvényes Ausztriában!
Ha a várakozásokkal ellentétben ebben az időszakban még mindig szükség van az Ön
készülékén végzett szervizelésre, garantáljuk vagy ingyenes javítást (pótalkatrészek és
munkaidő), vagy (a Schuss döntése szerint) a termék cseréjét. Ha a termék javítása vagy
cseréje gazdasági okokból nem lehetséges, fenntartjuk a jogot időérték jóváírásra.
Klímaberendezések esetén első lépésként vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal (lásd
a címkéket a készüléken vagy a használati útmutató címlapján), ventilátorok esetén forduljon
szakkereskedőjéhez vagy közvetlenül hozzánk. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a
nem hivatalos ausztriai szerződéses műhely által elvégzett javítási munkák azonnali hatályát
vesztik jelen garancia érvényességében.
Ez a garancia nem terjed ki az alábbiakra:
•
Nem rendeltetésszerű használat esetén semmilyen következményi kárt nem vállalunk
•
Alkatrészek javítása vagy cseréje normál kopás miatt
•
A használati utasítás figyelmen kívül hagyásából eredő károk
•
Kereskedelmileg használt készülékek, akár részben is
•
Külső behatás miatt mechanikailag sérült készülékek (esés(ek), ütés(ek), törés(ek), nem
rendeltetésszerű használat stb.), valamint esztétikai jellegű kopás nyomai.
•
Nem megfelelően kezelt készülékek
•
Olyan készülékek, amelyeket nem hivatalos szervizműhelyünk nyitott fel.
•
Beteljesületlen fogyasztói elvárások.
•
Vis maior, víz, villámcsapás és túlfeszültség okozta károk.
•
Olyan készülékek, amelyek típusjelölését és/vagy sorozatszámát a készüléken
megváltoztatták, törölték, olvashatatlanná tették vagy eltávolították.
•
Szerződéses műhelyeinken kívüli szolgáltatások, a szállítási költségek akár egy
felhatalmazott műhelybe, akár hozzánk és vissza, valamint a kapcsolódó kockázatok.
Kifejezetten szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy működési hiba vagy hiba észlelése
esetén a garanciaidőn belül fix 60 € (indexált alapú CPI 2010, 2015 június) kerül
felszámításra.
A jótállási szolgáltatás nyújtása (a készülék javítása vagy cseréje) nem hosszabbítja meg a
vásárlástól számított 2 éves abszolút jótállási időt.
A 2 év garancia csak a vásárlást igazoló bizonylat (amelynek tartalmaznia kell a kereskedő
nevét és címét, valamint a készülék teljes megnevezését) és a megfelelő jótállási jegy
bemutatása esetén érvényes, amelyen a készülék típusa és sorozatszáma a dobozra és a
készülék hátuljára és aljára egyaránt) figyelni kell! A jótállási jegy bemutatása nélkül csak a
törvényes garancia érvényes!
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Kifejezetten szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a törvényes jótállási jogokat ez a
garancia nem érinti, és továbbra is változatlanul fennáll.
A Schuss Home Electronic GmbH és helyettes ügynökei felelőssége a károkért csak súlyos
gondatlanság vagy szándékosság esetén áll fenn. Az elmaradt haszonért, a várt, de meg
nem történt megtakarításokért, a következményes károkért és a harmadik felek
követeléseiből eredő károkért minden esetben kizárt a felelősség. A rögzített adatokban
bekövetkezett károkért minden esetben kizárjuk a felelősséget.
Gratulálunk a választáshoz. Sok örömet kívánunk BE COOL készülékéhez!
CÍM
Be Cool Sales
Schuss Home Electronic GmbH
A-1140 Bécs (Ausztria),
Scheringgasse 3
Tel.: +43 (0)1/ 970 21

Típus megjelölése: ............................................................................................................
Sorozatszám: ...............................................................................................................

Jótállási igény esetén ezt a jótállási jegyet a készülékkel együtt át kell adni annak a
márkaszerviznek vagy a kereskedőnek, akitől a készüléket vásárolta!
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