
Kedves Vásárlónk, használat előtt kérjük olvassa el 
figyelmesen a következő tájékoztatót!

Figyelem!
• Ne használja a készüléket, ha a csatlakozódugó, a hálózati kábel vagy egyéb 

alkatrészek megsérültek!
• A párásítási funkciót csak úgy használja, ha a víztartályban lévő szivattyút 

ellepi a víz!
• Nedves kézzel soha ne érintse meg a csatlakozódugót és a fali aljzatot!
• A készülék működtetésében járatlan személyek, gyerekek, nem beszámítható 

személyek felügyelet nélkül soha ne használják a készüléket!
• A készülék rendellenes működése esetén (szokatlan hang, égett szag, füst stb.) 

azonnal állítsa le és áramtalanítsa a készüléket!
• Ne használja a készüléket közvetlenül elektromos gépekre irányítva!
• Viharban, esőben valamint erős szélben helyezze a készüléket biztonságos 

helyre!
• Ne akasszon nehéz tárgyakat a készülékre!
• A ventillátor működése közben ne érintse meg a védőrácsot!
• Alkatrészek cseréje előtt áramtalanítsa a készüléket! Csak megfelelő 

szerszámokkal nyúljon a készülékhez!
• Ne használjon vegyszereket és maró folyadékot a termék közelében!

1.A centrifugális ködhűtő készülékek működési elve

Az evaporatív hűtőrendszerek új generációja a fizika törvényszerűségét 
kihasználva, a párolgás elvén hűti le környezetét. A ventilátor elé rögzített nagy 
fordulatszámú tárcsába alacsony nyomású víz kerül, melyet a centrifugális erő 
segítségével a tárcsa peremén található fogazat porlaszt szét. Ezzel a 
módszerrel 6-10 °C fokos hőmérsékletcsökkenés érhető el. Nincs szükség nagy 
teljesítményű szivattyúra és fúvókákra, ezáltal a termékek a vízkőlerakódásra 
nem érzékenyek, nem csöpögnek, nem dugulnak el, csak időszakos tisztítást 
igényelnek. A nagynyomású szivattyú és fúvókák kiküszöbölésének 
köszönhetően jelentősen csökken az üzemeltetési és karbantartási költség.

2.A centrifugális ködhűtő készülékek elhelyezése  

Kizárólag kültéren, teraszokon, nyitott sátrakban, pavilonokban működtethető. A 
hűtés során kibocsátott vízpára ugyanis zárt térben lecsapódik, így az a falak 
penészesedéséhez vezethet.

A ködhűtő készüléket mindig vizszintes helyzetben használja!

3. A  ködhűtő készülék működtetése 

• Öntsön vizet a tartályba
• Kapcsolja be a készüléket az irányító panelen vagy távirányító segítségével az  
ON/OFF gombbal.
• MIST gomb: párásítás bekapcsolása
• SPEED gomb: a ventilátor sebességének 3 fokozatú szabályozása 
• SWING gomb: a ventilátor oldalirányú mozgatása 
• TIMER gomb: időzített működés bekapcsolása

4. A készülék kikapcsolása

• Először állítsa le a párásítást
• Kapcsolja ki a készüléket

5.Karbantartás és tárolás

a. Napi karbantartás
A napi karbantartás az ésszerű működtetésben ki is merül. 

b. Heti karbantartás
Hetente egyszer ajánlatos a víztartályt kiüríteni, és anti-bakteriális mosószerrel 
kimosni.

c. Tárolás
•  Öntse ki az összes vizet a tartályból, tisztítsa ki majd törölje szárazra!
• Törölje szárazra a ventilátor egységet is!
• Tekerje fel az elektromos vezetéket, rögzítse azt, ezáltal megelőzze, hogy 

valaki elessen benne. 
• A szennyeződések elkerülése miatt fedje le a készüléket, és tárolja száraz 

helyen.



6.A centrifugális ködhűtő készülékek előnyei:

• 6-10 ºC fokkal csökkenti a környezet hőmérsékletét
• Hűtésérzet. 8 m.-ig a készüléktől
• a készülék mobil, így oda teheti, ahol leginkább le akar számolni a hőséggel. 
• minél melegebb van, annál jobban hűt
• a kibocsátott pára megköti a levegő por- és pollentartalmát, ezáltal javítja a 

levegő minőségét
• környezetbarát: működése során nem használ fel és nem bocsát ki magából 

mérgező gázokat vagy egyéb káros anyagot.
• A feltöltött víztartállyal 6-8 órás felügyelet nélküli működést, hűtést tesz 

lehetővé
• A fali ködhűtő vízvezetékre csatlakoztatva üzemel, így ott folyamatos hűtést 

biztosít

7. Műszaki adatok:

• 25-30 m2 hűtési kapacitás
• Ventilátor átmérő: 26 “ / 65 cm
• 30 º fokban dönthető ventilátor fej
• 90 º fokban oszcilláló ventilátor mozgás
• Csatlakozás: 220-240V /50-60Hz
• Teljesítmény: 165-230W
• Légszállítás: 83-125 légm3/perc
• Párásítás: szabályozható pára mennyiség
• Víztartály: 36 L
• Fali változat: 8 L, vízvezetékre csatlakoztatható
• Zajszint: 53-69 dB
• Védelem: vízálló
• Az álló ködhűtők magassága állítható: 180 - 220 cm

JÓTÁLLÁSI JEGY
A TecnoCooling Kft. által importált és forgalmazott termékhez.

Termék megnevezése:...............................................................................
Vásárlási bizonylat száma: .......................................................................
Egyéb azonosító:.......................................................................................
Jótállás kezdő napja: .................................................................................
Jótállás érvényességének vége: ...............................................................

A 151/2003.(IX.22.) Kormányrendelet hatálya alá tartozó termékekre vonatkozóan 
a jótállás időtartama 1 év.
Forgalmazó / Viszonteladó megnevezése (pecsétje) és aláírása:

HASZNÁLATI  ÚTMUTATÓ
iCool Box, iCool Box Plus, iCool Wall 
centrifugális párahűtő készülékekhez
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