
 
 

  
 

Stolpni ventilator BC13WTU2302AK 
 

ČESTITAMO! 
HVALA, KER STE IZBRALI IZDELEK BE COOL. 
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PRED ZAČETKOM NAMESTITVE, DELOVANJA ALI VZDRŽEVANJA 
NATANČNO PREBERITE TA NAVODILA ZA UPORABO. Z 
UPOŠTEVANJEM VARNOSTNIH NAVODIL ZAŠČITITE SEBE IN 
DRUGE. NEUPOŠTEVANJE NAVODIL LAHKO POVZROČI 
POŠKODBE ALI ŠKODO OSEBAM IN/ALI PREMOŽENJU IN/ALI 
IZNIČI GARANCIJO!  
 
Predvidena uporaba 

Izdelek je namenjen hlajenju zraka. Ventilator je primeren 
za manjše prostore. Izdelek ne nadomešča klimatske 
naprave.  
Izdelek ni igrača.  
Izdelek je namenjen za stanovanjsko uporabo in ne za 
komercialno uporabo.  
Izdelek uporabljajte le, kot je opisano v navodilih za 
uporabo. Vsaka drugačna uporaba se šteje za uporabo, ki 
je v nasprotju s predvideno uporabo.  
 
IMPORTANT INFORMATION ON SAFETY, 
LOCATION AND ELETRICAL 
CONNECTION. 

 

1. Napravo uporabljajte izključno v skladu z navodili za 
uporabo. Vsaka drugačna uporaba, kot jo priporoča 
proizvajalec, lahko povzroči požar, električni udar ali 
poškodbe oseb.   

2. Odstranite embalažo in se prepričajte, da naprava ni 
poškodovana. V primeru dvoma naprave ne uporabljajte 
in se obrnite na servisno točko ali prodajalca.  

  



 

Stran 3 / 16  

3. Otroci naj se ne približujejo embalažnim materialom. Ob 
zaužitju obstaja nevarnost zadušitve!  

4. Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati 
proizvajalec ali pooblaščeni servis, da bi se izognili 
vsem morebitnim tveganjem.  

5. Pred priključitvijo naprave preverite, ali se vrsta toka 
in omrežna napetost ujemata s specifikacijami na 
tipski ploščici naprave.  

6. Električna vtičnica, v katero je naprava priključena, ne 
sme biti pokvarjena ali ohlapna, primerna mora biti za 
zahtevano tokovno obremenitev, predvsem pa mora biti 
pravilno ozemljena.   

7. Ne uporabljajte podaljška, saj se lahko pregreje in 
povzroči požar.   

8. Strogo je prepovedano spreminjati lastnosti te naprave 
v kakršni koli obliki ali na kakršen koli način, uporabljati 
pa morate le nadomestne dele ali dodatno opremo, ki jo 
priporoča proizvajalec (v nasprotnem primeru garancija 
in jamstvo prenehata veljati).  

9. Če ima naprava napako, jo izklopite in se obrnite na 
prodajalca ali na telefonsko številko za stranke.  

10. Za morebitna popravila naprave in omrežnega vtiča ali 
napajalnega kabla se morate vedno obrniti izključno na 
servisne točke, ki jih priporoča proizvajalec. Servisne 
točke za stranke si lahko ogledate na spletni strani 
www.becool.at.  

11. Otroci, mlajši od 8 let, in osebe z omejenimi fizičnimi, 
psihičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ter 

http://www.she.at/
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s pomanjkanjem izkušenj in znanja lahko to napravo 
uporabljajo le pod ustreznim nadzorom in če so bili 
temeljito poučeni o varni uporabi naprave in z njo 
povezanih nevarnostih.   

12. Naprave ne uporabljajte brez nadzora. Ko zapustite 
prostor, napravo vedno izklopite.   

13. Otroci se z napravo ne smejo igrati.   
14. Napajalnega kabla ne zvijajte in ne prepogibajte.   
15. Naprave ne uporabljajte z mokrimi rokami.   
16. Naprave ne uporabljajte na prostem.   
17. Naprave nikoli ne uporabljajte v prostorih, v katerih so 

prisotni plin, olje ali žveplo.  
18. Naprave ne uporabljajte v bližini vode ali močne vlage, 

npr. v vlažnih kleteh, v bližini bazenov, kadi ali tušev. 
Prepričajte se, da v napravo ne more priti voda.   

19. Na napravo ne postavljajte nobenih predmetov.   
20. Napravo postavite na stabilno in ravno podlago.   
21. Naprave nikoli ne pokrivajte.  
22. V napravo nikoli ne vstavljajte prstov, pisal ali drugih 

predmetov in poskrbite, da nikoli ne zamašite 
dovodov in odvodov zraka.  

23. Preden izvlečete vtič, napravo vedno izklopite.   
24. Ne vleci za napajalni kabel, da bi odklopil napravo. Za 

izklop naprave vedno potegnite za vtič.   
25. Vtiča se ne dotikajte z mokrimi rokami, da se izognete 

električnemu udaru.  
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26. Če naprave ne uporabljate, če jo želite očistiti, če jo je 
treba servisirati ali če jo prenašate z enega mesta na 
drugo, izvlecite vtič.  

27. S čiščenjem in vzdrževanjem ohranjajte napravo v 
dobrem stanju. Če imate vprašanja v zvezi z 
vzdrževanjem, se lahko obrnete na proizvajalčevo 
pooblaščeno telefonsko številko za stranke / servisno 
točko.  

28. Ko naprave ne uporabljate, jo hranite in shranjujte na 
varnem in suhem mestu izven dosega otrok.   

 
OPOZORILO - nevarnost poškodb  
 

• Otroci in živali naj se ne približujejo plastičnim vrečkam in 
folijam! Obstaja nevarnost zadušitve.  

• Če baterija izteče, se izogibajte stiku telesa z baterijsko 
kislino. Nosite zaščitne rokavice. V primeru stika z 
baterijsko kislino prizadeta mesta takoj sperite z veliko 
čiste vode in takoj poiščite zdravniško pomoč. Obstaja 
nevarnost opeklin zaradi akumulatorske kisline.  

• Lasje, nakit ali oblačila, npr. šali, naj bodo stran od izdelka, 
saj se lahko ujamejo v lopatice rotorja.  

• OPOMBA - Nevarnost materialne in premoženjske škode.  
• Uporabljajte samo originalno dodatno opremo 

proizvajalca, da ne bi poslabšali delovanja izdelka in 
preprečili morebitne poškodbe.  

• V izdelek ne vstavljajte koničastih predmetov.  
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• Izdelek zaščitite pred vročino, odprtim ognjem, 
neposredno sončno svetlobo, temperaturami pod ničlo, 
dolgotrajno vlago, mokroto in udarci.  

• V primeru poškodbe/nepravilnega delovanja izdelek takoj 
izklopite. Če je izdelek poškodovan, ga ne uporabljajte.  

• Izdelka ne spreminjajte. Ne poskušajte ga sami popraviti 
ali zamenjati delov. V primeru poškodb se obrnite na 
službo za pomoč uporabnikom.  

• Nikoli ne uporabljajte jedkih ali abrazivnih čistilnih 
sredstev. Ta lahko poškodujejo površino.  

• Izdelek shranjujte na suhem in čistem mestu, 
nedosegljivem otrokom in živalim. 

• Pred priključitvijo na polnilni adapter preverite, ali vrsta 
toka in omrežne napetosti ustrezata podatkom na tablici 
naprave.  

• Kabla ne zvijajte in ne upogibajte. 10. Ne dotikajte se 
polnilnega adapterja z mokrimi rokami, da se izognete 
električnemu udaru. 

• Na napravo ne postavljajte odprtega ognja, na primer 
sveč. 

 



 
Ravnanje z baterijami 
Ventilator v stolpu deluje s trajno vgrajeno baterijo, ki je 
uporabnik ne more preprosto zamenjati. V nobenem 
primeru ne smete sami zamenjati baterije.  
Upoštevajte naslednje informacije: 

 OPOZORILO! 

Nevarnost eksplozije! 
Če baterije ne zamenjate pravilno, obstaja nevarnost 
eksplozije. Zamenjajte jo samo z enako ali enakovredno 
vrsto. 
Naprave ne vrzite v ogenj, je ne kratkostično povežite in je 
ne razstavljajte. 
 
Recikliranje, odstranjevanje, izjava o skladnosti 

  

RECIKLIRANJE 

Embalažne materiale je mogoče reciklirati. Zato je priporočljivo, 
da jih odvržete med razvrščene odpadke. 

 

Odstranjevanje 

Simbol "prečrtanega koša za smeti" zahteva ločeno 
odstranjevanje odpadne električne in elektronske opreme 
(OEEO). Električna in elektronska oprema lahko vsebuje 
nevarne in okolju škodljive snovi. Zato je ne odlagajte med 
nesortirane preostale odpadke, temveč na za to namenjenem 
zbirnem mestu za odpadno električno in elektronsko opremo. S 
tem boste pripomogli k varovanju virov in okolja. Za dodatne 
informacije se obrnite na prodajalca ali lokalne organe. Direktiva 
2012/19/EU 



 

 

Odstranjevanje baterij 
V skladu z zakonsko uredbo št. 188 z dne 20. novembra 2008 o 
izvajanju Direktive 2006/66/ES o baterijah, akumulatorjih in z 
njimi povezanih odpadkih simbol prečrtanega koša za smeti, ki je 
prikazan na bateriji, pomeni, da je prepovedano odlagati baterije 
med gospodinjske odpadke. Baterije in akumulatorji vsebujejo 
okolju nevarne snovi. Uporabniki morajo izrabljene baterije 
odlagati v občinskih zbirnih centrih ali v zbiralnikih, ki so 
vzpostavljeni v ta namen. Ta storitev je brezplačna. S tem je 
zagotovljeno izpolnjevanje zakonskih zahtev in ohranjanje 
okolja.  
Na baterijah lahko najdete naslednje simbole:  
Li = baterija vsebuje litij Al = baterija vsebuje alkalije Mn = 
baterija vsebuje mangan  

CR 2032 (Li); AA (Al, Mn); AAA (Al, Mn)  

 
 

Izjava o skladnosti 
Potrjujemo, da je ta članek v skladu z osnovnimi zahtevami, 
predpisi in direktivami EU. Podrobno izjavo o skladnosti si lahko 
kadar koli ogledate na naslednji povezavi: 

https://www.schuss-home.at/downloads 

 Razen napak in tehničnih sprememb 
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 OPIS NAPRAVE  
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Prikaz Daljinski upravljalnik 

 

 

 
 

Vstavljanje / zamenjava baterij v daljinskem upravljalniku 

 

Če želite zamenjati baterijo, sledite spodnjim korakom: 

• Z majhnim izvijačem odvijajte vijake in odvijte pokrov na spodnjem delu daljinskega 
upravljalnika v smeri urinega kazalca, da ga odprete. Izvlecite staro baterijo. 

• Pazite, da ne upognete kontaktov. Vstavite novo baterijo. 
• Prepričajte se, da je polariteta pravilna (+/-) Uporabljajte samo baterije tipa CR2032 in stare 

baterije zavrzite na okolju prijazen način in v skladu s predpisi v vaši državi. 
• Na spodnji del daljinskega upravljalnika namestite pokrov in ga obrnite v smeri urinega 

kazalca, da se ponovno zapre, ter ponovno privijte vijak.  
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MONTAŽA 

 

 

Oba osnovna dela združite s pomočjo vnaprej 
pripravljenih lukenj. 

 

Osnovo z navojem od spodaj privijte na pravkar 
sestavljene dele osnove. 

 

Vijake privijte v za to predvidene luknje z 
navojem. 

 

Obrnite aluminijasto cev v smeri urinega kazalca 
v podstavek. 

 

Enoto privijte na aluminijasto cev v smeri urinega 
kazalca. 
Enoto je mogoče privijačiti tudi neposredno na 
podstavek brez aluminijaste cevi. 

 

Enota je v celoti sestavljena in pripravljena za 
uporabo. 
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KOMISIONIRANJE  

• Napravo postavite na ravno in suho površino (ne uporabljajte v 
vlažnih prostorih).  Vtič vstavite v standardno 220~240V vtičnico. 

• Če se naprava uporablja brez kabla z akumulatorsko baterijo, jo 
najprej popolnoma napolnite. Polnjenje traja približno 10 ur.   

• Funkcije ventilatorja lahko nastavite z daljinskim upravljalnikom ali 
neposredno na enoti z gumbi na nadzorni plošči.   

• Ko uporabljate daljinski upravljalnik, ga usmerite neposredno v 
enoto, da zagotovite pravilno delovanje. 

 

FUNKCIJE 

 

 
Enoto vklopite s pritiskom na gumb za vklop/izklop. 
 

 
Ventilator se samodejno zažene pri najnižji stopnji vetra. Če 
želite spremeniti stopnjo vetra, pritisnite gumb +/-. 

 

Za vklop/izklop funkcije oscilacije pritisnite tipko oscilacije. 
Stolpni ventilator začne nihati v levo in desno, za izklop 
oscilacije ponovno pritisnite tipko. 

 

Pritisnite gumb za nočni način, da aktivirate nočni način. Še 
enkrat pritisnite gumb, da spremenite stopnjo vetra v nočnem 
načinu. 

 

Pritisnite gumb časovnika, da aktivirate časovnik samodejnega 
izklopa, in ponovno pritisnite gumb, da izberete čas (2, 4, 6 ali 8 
ur), po katerem naj se naprava izklopi. 

 
Funkcija čiščenja zraka deluje samodejno v vsakem načinu, 
enota samodejno prilagodi moč čiščenja okoliškemu zraku. 

 
  



 

Stran 13 / 16  

PRIKAZ NA ZASLONU 

 

Enota je v običajnem načinu in prikazuje 
trenutno izbrano moč vetra. 

 

Enota je v načinu nihanja in prikazuje 
trenutno izbrano moč vetra. 

 

Enota je v načinu časovnika. Na zaslonu se 
izmenično prikazujeta trenutna moč vetra in 
čas do samodejnega izklopa. 

 

Enota je v nočnem načinu in prikazuje 
trenutno izbrano moč vetra. 

 

ČIŠČENJE   

• Pozor. Pred čiščenjem izključite aparat iz električne vtičnice in 
počakajte, da se popolnoma ustavi. Za čiščenje uporabite mehko 
krpo. Če umazanije ali nečistoč ne morete zlahka odstraniti, 
uporabite toplo milnico.   
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• Za čiščenje ne uporabljajte topil ali čistil (razredčil), kovinskega 
pribora ali trdih krtač, ker lahko poškodujejo plastično ohišje.   

• Ventilatorja ne potapljajte v vodo ali druge tekočine. Ne dovolite, da 
voda kaplja na ohišje motorja ventilatorja ali vanj. 
 
 
 

Tehnične informacije  

Nazivna napetost: 220 - 240 V 
Vhodna napetost:  DC12V 1000 mA 
Frekvenca 50 Hz 
Moč: 12 W  
Baterija: Litij 10.000 mAh 
Daljinski upravljalnik 1 x CR2032 
Velikost BxHxL: 230x930/630x230 mm 
Teža: 2,1 kg 

Kontaktni naslov za dodatne 
informacije in servisno linijo: 

Schuss Home Electronic GmbH 
Scheringgasse 3, A-1140 Dunaj  
Telefon: +43 (1) 97 0 21 
www.becool.at 
Registrska številka: 236974 t 
Gospodarsko sodišče: Dunaj 
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GARANCIJA  
  
Z nakupom kakovostnega izdelka BE COOL ste kupili inovativen, dolgotrajen in 
zanesljiv izdelek.   
  
Za to napravo BE COOL dajemo garancijo 2 leti od datuma nakupa, ki velja samo 
v Avstriji.  
  
Če je v tem obdobju na vaši napravi potrebno servisno delo, vam zagotavljamo 
brezplačno popravilo (nadomestni deli in delo) ali (po odločitvi družbe Schuss) 
zamenjavo izdelka. Če popravilo ali zamenjava z ekonomskega vidika nista smiselna, si 
pridržujemo pravico do izdaje dobropisa na podlagi trenutne vrednosti.  
Pri klimatskih napravah se vedno najprej obrnite na telefonsko številko za stranke (glejte 
nalepko na napravi ali naslovno stran navodil za uporabo), v primeru ventilatorjev pa se 
obrnite na prodajalca ali neposredno na nas. Upoštevajte, da popravilo, ki ga ne opravi 
pooblaščena servisna delavnica v Avstriji, nemudoma povzroči prenehanje veljavnosti 
garancije.  
  
Ta garancija ne vključuje:  
• Popravilo ali zamenjava delov zaradi normalne obrabe  
• Poškodbe zaradi neupoštevanja navodil za uporabo   
• Naprave, ki se uporabljajo v komercialne namene - tudi delno  
• naprave, ki so poškodovane zaradi zunanjih sil (padec, udarec, razpoka, 

nepravilna uporaba itd.) in estetske obrabe  
• Naprave, ki so bile uporabljene nepravilno.  
• Naprave, ki jih ni odprla naša pooblaščena servisna delavnica.  
• Neizpolnjena pričakovanja strank.  
• Škoda, ki jo povzročijo višja sila, voda, strela in prenapetost.  
• Naprave, na katerih je bil izbrisan, nečitljiv ali odstranjen apoen in/ali serijska 

številka na napravi.    
• servisna dela, ki jih ne opravijo naše pooblaščene delavnice, stroški prevoza do 

pooblaščene delavnice ali do nas in nazaj ter s tem povezana tveganja.  
  
Upoštevajte, da v garancijskem roku zaračunamo pavšalno nadomestilo v višini 60 
EUR (indeksirano po indeksu cen življenjskih potrebščin 2010, junij 2015) v primeru 
napak pri delovanju ali če napake ni mogoče ugotoviti.  
  
Skupno garancijsko obdobje 2 let se ne podaljša, če se opravi garancijski servis 
(popravilo ali zamenjava naprave).   
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Dveletna garancija velja le, če predložite originalni račun (vsebovati mora ime in naslov 
prodajalca ter celotno ime naprave) in ustrezen garancijski list, na katerem morata biti 
navedena tip naprave in serijska številka (najdete ju na škatli in na zadnji ali spodnji 
strani naprave)! Če garancijskega lista ni mogoče predložiti, velja le zakonsko določeno 
garancijsko kritje!  
Upoštevajte, da ta garancija ne spreminja zakonsko določenega garancijskega kritja in 
da velja v celoti ne glede na to.  
  
Družba Schuss Home Electronic GmbH in njeni pooblaščenci so odškodninsko 
odgovorni le v primeru hude malomarnosti ali naklepa. Odgovornost za izgubljeni 
dobiček, pričakovane, vendar ne nastale prihranke, posledično škodo in škodo zaradi 
zahtevkov tretjih oseb je v vsakem primeru izključena. Odškodninska odgovornost je 
vedno izključena za škodo na posnetih podatkih ali za škodo na njih.    
  
Čestitamo vam za izbiro. Upamo, da boste uživali v uporabi naprave BE COOL!  
  
NASLOV  
Prodaja BE COOL  
Schuss Home Electronic GmbH  
A-1140 Dunaj, Scheringgasse 3  
Tel: +43 (0)1/ 970 21  
 
 
Ta garancijski list je treba skupaj z napravo izročiti pooblaščenemu servisu ali 
trgovcu, pri katerem ste napravo kupili, v primeru garancijskega zahtevka!  
 
 

 
 
Oznaka tipa: ................................. 
 
 
Serijska številka: ....................................... 
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