
BW2010 – Ventilator cu răcire a aerului – 220 – 240V 

Instrucţiuni de utilizare 
 

Descrierea produsului: 

Pe măsură ce se apropie vara, vom face tot posibilul pentru a avea o temperatură 
plăcută, locuibilă în apartamentul nostru. Cu acest răcitor de aer pe roți, vă puteți 
crește cu ușurință confortul termic. Doar umpleți rezervorul cu apă rece și conectați 
aparatul la o priză USB şi vă puteți bucura instantaneu de briza răcoritoare. Aparatul 
este capabil să crească umiditatea ambiantă pentru a preveni umiditatea prea 
scăzută şi nesănătoasă a aerului. Pentru a controla aparatul puteți seta funcțiile 
dorite cu ajutorul telecomenzii incluse. 

 Curent de aer răcoros, instantaneu 

 Răcoreşte şi umidifică în acelaşi timp 

 Rezervor de apă cu capacitate mare 

 Utilizabilă chiar şi cu gheaţă 

 Mod de lucru silenţios, de noapte 

 Cu temporizator 

 3 trepte de intensitate 

 Cu telecomandă și baterii de gheaţă reîncărcabile incluse 

 Filtru amovibil, uşor de curăţit 

 Lamele verticale reglabile manual 

 Funcţie de oscilaţie pe orizontală 

 Mobilitate sporită datorită rotilelor 

 Utilizare simplă 

 

Sursa de energie: 220 - 240 V- 50 / 60 Hz 

Dimensiuni: 590 x 215 x 245 mm 

Ventilator 
Reglabil în trei trepte de intensitate a fluxului de aer (max. 
6,5 m/sec) 

Debit de aer 350 m3 / oră 

Capacitate rezervor: 3,8 l 

Alimentare 
Telecomandă: 

Baterie CR2025 - 3 V 



Lungime cablu 120 cm 

Culoare: Alb 

Masa: ~3,9 kg (masa goală) 

 

Punerea în funcţiune   

Amplasaţi ventilatorul pe o suprafață orizontală , stabilă și uscată. Asigurați-vă că 
aparatul să nu se poată răsturna. Umpleți rezervorul aparatului cu apă. (Dacă este 
posibil, utilizați apă de la robinet dedurizată sau apă distilată pentru a evita posibila 
formare de calcar.) Fişa de alimentare a aparatului trebuie să fie conectată numai la 
o sursă cu tensiune compatibilă. Conectați aparatul la alimentare și porniți-l 
folosindu-vă de butonul de pornire din partea superioară. 

Încărcarea bateriilor de gheaţă: Pachetul conţine două baterii de gheaţă. Înainte de 
prima utilizare, bateriile se vor umple cu apă prin deşurubarea capacului. Atenţie să 
nu se împrăştie cristalele ajutătoare la formarea gheţii, aflate în baterii! Bateriile se 
vor încărca cu apă numai până la semnalul „MAX”. Nu folosiţi alte lichide pentru 
umplere în afara apei! După umplere reînşurubaţi ferm capacul bateriilor! 

Aparatul poate fi folosit şi ca un ventilator clasic:  Prin apăsarea butonului de 
pornire de pe partea superioară a aparatului, ventilatorul va funcționa în regim lent.  
Prin apăsarea repetată a butonului, puteţi opri aparatul. Butonul „Speed” din partea 
superioară a aparatului permite să comutați între cele 3 viteze de intensitate al 
fluxului de aer. 

Aparatul oferă funcţia de răcire şi umidificare, în cazul în care umplem rezervorul 
cu apă rece. Rezervorul nu poate fi îndepărtat din aparat! La umplere, asigurați-vă că 
apa să pătrundă numai în rezervor și supravegheaţi nivelul apei. Nu umpleţi excesiv 
rezervorul! Dacă este necesar, puteți introduce gheață sau bateria de gheață 
furnizată accesoriu. Pentru ca funcția de răcire să funcționeze corect, este esențial 
să existe o cantitate suficientă de apă în rezervor.  

Moduri de lucru: 

- Modul de zi: Aparatul funcţionează cu eficienţa maximă. Conform setărilor din 
fabrică, aparatul eliberează cantitatea maximă de vapori de apă în aer. Prin 
acesta asigură o briză răcoritoare foarte confortabilă. 

- Economicos: Aparatul reglează automat viteza ventilatorului astfel încât 
consumul de energie să fie optim. 

- Modul de noapte: Este modul de funcţionare silenţios al aparatului. În acest 
mod de lucru aparatul nu conturbă somnul liniştit.  

Temporizator: Cu butonul temporizator se poate regla durata de oprire automată a 
aparatului. Reglarea este posibilă în trepte de o oră, domeniul de reglare fiind foarte 
larg. între 1 şi 12 ore. Când utilizați simultan funcţia se temporizare și funcția de 
răcire, asigurați-vă că există suficientă apă în rezervor pentru timpul de funcţionare 
setat! 



Funcţia de oscilare: Apăsând butonul (<->) va începe oscilația orizontală (mișcarea 
lamelelor de orientare). La apăsarea repetată al butonul, mișcarea lamelor se oprește 
în poziția actuală. Lamelele orizontale pot fi reglate manual la unghiul dorit. 

 

Atenţionări 

Este interzisă adăugarea uleiurilor esenţiale aromatizate în rezervorul de apă al 
aparatului!  

Sfaturi generale:  

Pericol de sufocare! Vă rugăm să feriţi ambalajul aparatului de accesul copiilor, 
deoarece poate duce la sufocarea acestora. Aparatul poate fi utilizat numai de adulți, 
locul de depozitare trebuie ales astfel încât copiii să nu-l poată accesa accidental. 
Aparatul nu poate fi utilizat de către copii.  

Utilizaţi aparatul numai în scopul pentru care a fost proiectat! În timpul utilizării, 
acordați atenție siguranței fizice a celor din jur (în special a copiilor). Aparatul poate fi 
utilizat numai de persoanele care au citit, au înțeles conţinutul manualului de utilizare 
și sunt capabile să opereze conform celor prescrise în manual! Persoanele cu 
capacități mentale, fizice sau senzoriale reduse nu vor utiliza aparatul! Aparatul nu 
poate fi utilizat de către copii! 

Nu utilizați aparatul dacă l-ați scăpat sau l-ați lovit anterior și este vizibil deteriorat! 
Dispozitivele de siguranţă se vor folosi întocmai destinaţiei acestora. Este strict 
interzisă modificarea sau dezactivarea dispozitivelor de siguranță! 

 

Pericol de electrocutare: 

Nu manevraţi aparatul cu mâinile umede! Este strict interzis să atingeți aparatul, 
inclusiv fişa și cablul de alimentare, cu mâinile ude! Aparatul se va conecta numai la 
o sursă de alimentare cu tensiunea corespunzătoare. Conectați aparatul doar la o 
priză de alimentare sigură, care a fost instalată în conformitate cu standardul IEC 
60364-1.  

Nu dirijaţi aparatul direct spre dispozitive electrice, deoarece vaporii pot pătrunde în 
acestea, provocând deteriorări grave. În aceste situaţii apare pericolul de scurtcircuit 
şi electrocutare.  

Nu umpleţi aparatul cu apă atâta timp cât acesta se află sub tensiune! Nu utilizaţi 
aparatul în apropierea recipientelor de apă, cum ar fi vana de baie, duşul, piscina, 
lavaboul, etc.  

Înainte de fiecare utilizare, asigurați-vă ca aparatul și cablul de rețea să nu fie 
deteriorate! Utilizaţi aparatul numai în starea perfectă al acestuia! Dacă se constată 
vreo deteriorare, nu utilizați aparatul, contactați un service specializat! În timpul 
utilizării, acordați atenție integrității cablului de alimentare și evitați muchiile ascuţite 
sau alte obiecte care ar putea deteriora cablul.  

Evitaţi utilizarea prelungitoarelor şi a distribuitoarelor, deoarece acestea pot constitui 
surse de pericol în timpul utilizării. Utilizați numai prelungitoare rezistente la stropii de 
apă cu o secțiune de cel puțin 3 x 1 mm2. Deconectați întotdeauna aparatul de la 
reţea atunci când nu îl utilizaţi. Lucrările de întreținere trebuie efectuate numai cu 
aparatul deconectat de la reţea. 



 

Funcţionare: 

Nu introduceţi detergenţi, sa alţi agenţi de curăţire în aparat! Utilizați aparatul numai 
la temperaturi de peste 0 °C pentru a evita condensul și electrocutarea. Nu lăsați 
niciodată aparatul nesupravegheat atunci, când acesta este conectat la rețea! 
Aparatul trebuie utilizat numai în interior, protejat de factorii de mediu. (IP20) 

Utilizați și depozitaţi aparatul așa cum este descris în manual! Verificați întotdeauna 
integritatea aparatului, al cablului, al conectorului și al accesoriilor! Nu folosiţi 
aparatul în stare deteriorată! Aparatul va fi utilizat în modul umidificare - doar dacă 
există apă în rezervorul de apă, altfel aparatul se poate supraîncălzi și se poate 
deteriora. Utilizaţi aparatul numai pe a suprafaţă stabilă, plană, orizontală şi stabilă!  

Nu umpleţi excesiv rezervorul de apă! Aveți grijă să nu mișcați sau să nu răsturnaţi 
aparatul dacă există apă în rezervor, deoarece acest lucru poate duce la defecțiuni 
electrice! Consumaţi toată apa din rezervor înainte de mişcarea sau mutarea 
aparatului! Dacă aparatul este mişcat sau răsturnat accidental, deconectați imediat 
sursa de alimentare (~ 230V) și lăsați unitatea să se usuce timp de cel puțin 48 de 
ore. (Nu utilizați uscătoare de păr, radiatoare sau alte radiatoare de căldură în timpul 
uscării). Înainte de următoarea utilizare, asiguraţi-vă de starea complet uscată a 
aparatului.  

Nu expuneţi aparatul la căldură radiantă (raze solare, radiatoare, etc.).  

Nu introduceţi nici un obiect în golurile grilei de protecție în timpul funcționării, 
deoarece acest lucru poate provoca accidente! Este interzisă acoperirea aparatului 
cu orice material! Nu demontaţi aparatul! Este interzisă modificarea parametrilor 
aparatului! Este interzisă adăugarea uleiurilor esenţiale aromatizate în rezervorul de 
apă al aparatului! 

Producătorul și distribuitorul nu sunt responsabili pentru pagubele rezultate din 
utilizarea necorespunzătoare al produsului. 


