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Használati útmutató 

LÉGHŰTŐ 
R-876 Mistral 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással 
részletesen ismerkedjen meg.  Az elektromos készüléket a jelen útmutató utasításai 
szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.  
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FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 
OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG 

• Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik 
meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik 
felelősséggel azon  károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be 
nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs 
összhangban a jelen útmutató feltételeivel.  

• A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon 
meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik 
az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével. 

• A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz 
csatlakoztassa. 

FIGYELMEZTETÉS 
• A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg 

vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel 
rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak 
vagy a készülék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és 
tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi 
tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli 
gyermekek. A készüléket és a tápvezetéket tartsa 8 éven aluli gyermekektől 
távol. 

• Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel. 
• Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál. 
• A készülék nem működtethető programátor vagy külső termosztát által. 
• Amennyiben nem használja a készüléket vagy annak tisztítását tervezi, 

minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózatból. 
• Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett 

a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása 
esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a 
készüléken. Ne tegyen semmilyen módosításokat a készüléken - áramütés 
veszélye áll fent. A jelen készülék bárminemű javítását, beállítását bízza a 
márkaszervíz munkatársaira. 
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• A készüléket tilos a táphálózati aljzatból a vezetékénél fogva kihúzni, sem a 
vezetéket nedves kézzel megfogni – ilyen esetekben a tápkábel/hálózati 
aljzat sérülésének, ill. áramütés veszélye áll fent. 

• A levegő be- és kiáramlására szolgáló nyílásokat ne takarja le. 
• A készüléket állítsa egyenes és stabil felületre. A berendezést úgy helyezze 

el, hogy a levegő beáramlását semmi ne akadályozza és tudjon szabadon 
áramolni. 

• Bár a készülék háztartási alkalmazásra készült, ne használja fürdőszobában, 
medence mellett, stb. A készülék nem alkalmas kültéri használatra. 

• Javasoljuk, hogy nagyteljesítményű berendezéseket ne csatlakoztasson 
ugyanarra az áramkörre.  

• Miután feltöltötte a tartályt vízzel, a készüléket ne döntse meg. A készülék 
áthelyezését óvatosan és lassan kell végezni, hogy meggátolják a tartályban 
lévő víz kiömlését. 

• A készülékre ne tegyen semmiféle tárgyat. A készülékbe ne dugjon semmit 
és üzemelése során ne nyúljon bele. 

• A készüléket ne tegye ki nagymértékű nedvességnek (pl. csepegő vagy 
fröcskölő víznek). 

• Üzemelés során a készüléket ne tegye ki túlságosan alacsony vagy magas 
hőmérsékletnek. 

• Fontos a tartály vizét - elsősorban a nyári hónapokban - rendszeresen 
cserélni. 

• A készülék kikapcsolását követően javasoljuk, hogy a tartályt ürítse ki és 
törölje szárazra. 

• A víztartályt minden esetben töltse fel, ha a víz szintje a minimumot jelző 
vonalhoz közeledik. 

• Mielőtt a készüléket kihúzná a hálózatból, először minden esetben kapcsolja 
ki. 
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A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Vezérlőpanel 
2. Vízszintes lamellák – levegő 

kiáramlása 
3. Futógörgők 
4. A készülék hátoldala 
5. Víztartály elhelyezkedése 

6. Porszűrő 
7. Természetes rostokból álló 

szűrő 
8. Víztartály 
9. Hűtőboxok 
10. Távirányító 
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VEZÉRLŐPANEL LEÍRÁSA 
 
 
 
 
 
 
 

1. Légtisztítás kapcsoló 
2. HŰTÉS kapcsoló 
3. Oszcilláció kapcsoló 
4. Időzítő gomb 

5. A ventilátor sebességének 
beállítása 

6. ON/OFF kapcsoló

 
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA 

• Csatlakoztassa a készüléket a hálózatba. 
• A készülék indításához vagy kikapcsolásához nyomja meg az ON/OFF 

gombot. 
• A készülék indítása után a ventilátor alacsony sebességen működik. 
• A készülék távirányítóval vagy a vezérlőpanel segítségével kezelhető. 
Megj.: Indítás előtt ellenőrizze, hogy a vízszintes lamellák nyitott helyzetben 
vannak-e. 

 
A VENTILÁTOR SEBESSÉGÉNEK BEÁLLÍTÁSA 

• A sebesség beállítás gomb segítségével változtathatjuk a ventilátor 
sebességét kis, közepes és nagy fokozatok között (LOW / MIDDLE / HIGH). 

 
AZ IDŐZÍTŐ BEÁLLÍTÁSA 

• A gomb ismételt lenyomásával beállítható az idő, amely múlva a készülék 
kikapcsol. 

• Ez a beállítás 1-12 óra időközben lehetséges egész óránként. 
• Miután a beállított idő lejárt, a készülék készenléti módba kapcsol. 
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• Az időzítő leállításához nyomja meg többször a gombot mindaddig, amíg a 
kijelzőn meg nem jelenik: „00". 

 
A LAMELLÁK OSZCILLÁCIÓJÁNAK BEÁLLÍTÁSA 

• A funkció be- vagy kikapcsolásához nyomja meg az oszcilláció gombot. 
• A vízszintes lamellák beállítása csak kézzel végezhető. 

 
LÉGHŰTŐ ÜZEMMÓD 

• A léghűtés gomb lenyomásával működésbe lép a vízszivattyú és a hűtés, a 
gomb ismételt lenyomásával a szivattyú és a hűtés leáll. 

• A hűtés optimális teljesítményét úgy éri el, ha a porszűrőt állandóan tisztán 
tartja és a víztartályban a víz szintje a minimális felett mozog. 

 
LÉGTISZTÍTÁS FUNKCIÓ 

• A funkció be- vagy kikapcsolásához nyomja meg a légtisztítás kapcsolót. 
• A légtisztító funkció a helyiség levegőjének tisztítására szolgál, eltávolítja a 

port, virágport, penészgombákat, így alkalmas allergiával küzdők számára. 
 
VÍZTARTÁLY FELTÖLTÉSE 

• A készülék hátsó részéből vegye ki a víztartályt és 1/3-ig töltse fel vízzel. 
• A víz szintjének a „MIN“ és „MAX“ jelzések között kell lennie. 
• A léghűtés nagyobb hatékonynsága érdekében a víztartályba tegye bele a 

hűtőboxokat. 
Megj.: A tartály vizét hetente egyszer cserélje le. 

 
A HŰTŐBOXOK HASZNÁLATA 

• A hűtőboxok hűtik a víztartályban lévő vizet és ezáltal növelik a hűtés 
teljesítményét. 

• Használat előtt tegye a hűtőboxokat mélyhűtőbe. Miután a hűtőboxok tartalma 
megfagyott, a boxokat vegye ki a mélyhűtőből és helyezze a víztartályba. 

• A csomagolás 2 db hűtőboxot tartalmaz (ezért felváltva is lehet azokat 
használni).  
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TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 
• Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózatból. 
• A készülék felületét törölje le nedves ruhával, szükség esetén használhat 

közömbös ph-jú tisztítószert. 
• Ne használjon agresszív vegyszereket. 
• A készülék tárolása előtt győződjön meg, hogy a víztartályban nem maradt-e 

víz. A készüléket hagyja ventilláló üzemmódban egy ideig járni, hogy a 
maradék víz elpárologjon belőle, húzza ki a hálózatból és eredeti 
göngyölegében helyezze el száraz helyen. 

 
A PORSZŰRŐ TISZTÍTÁSA 

• Vegye ki a porszűrőt a készülékből. Tisztítsa ki 
közömbös ph-jú tisztítószerrel és puha kefével, 
öblítse le vízzel és hagyja teljesen 
megszáradni. Ezután a szűrőt tegye vissza a 
készülékbe. 

 
A TERMÉSZETES ROSTOKBÓL ÁLLÓ SZŰRŐ 
TISZTÍTÁSA 

• A készülékből vegye ki a porszűrőt, majd a 
természetes rostokból álló szűrőt is. 

• A szűrőt porszívó segítségével óvatosan 
tisztítsa ki. 

 
A VÍZTARTÁLY TISZTÍTÁSA 

• A víztartályt rendszeresen tisztítsa (legalább hetente 1x).  
• A víztartályból öntse ki a vizet és mossa ki közömbös ph-jú tisztítószerrel 

nedvesített ruhával. 
• Ezután a tartályt törölje szárazra. 
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MŰSZAKI JELLEMZŐK 
Névleges feszültségtartomány 220–240 V 
Névleges frekvencia 50 Hz 
Névleges teljesítmény  80 W 
A víztartály űrtartalma  5 l 

 
A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.  
 
TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG 
KEZELÉSÉHEZ 
Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.  
 
KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK 
MEGSEMMISÍTÉSE 

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt 
szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus 
berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az 
ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása 
érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes 
tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív 
megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék 
vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes 
megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források 
megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a 
helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások 
megelőzésében is.   

 
A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi 
vonatkozó alapkövetelménynek.  


