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1. NAJPREJ PREBERITE NAVODILA ZA UPORABO

2. V PRIMERU NEGOTOVOSTI POKLIČITE SERVIS

y

Spoštovani,

Čestitamo Vam ob nakupu Vašega Qlima ventilatorja. Je zelo enostaven za uporabo in

lahkotno premičen. Kupili ste visoko kakovosten izdelek, ki Vam bo ob pravilni uporabi več

let zagotavljal udobje.

Slabo prezračevanje je razlog vlažnemu vonju in plesni v omarah, shrambah itd. Qlima

razvlaževalec ta problem učinkovito odpravi. Preberite ta navodila pred njegovo uporabo in

mu tako podaljšajte življensko dobo. Želimo Vam prijetne trenutke z Vašim Qlima

razvlaževalcem.

PVG Holding b.v.
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NAVODILA ZA UPORABO (SLO)

G •   Pred uporabo izdelka pazljivo preberite 
ta navodila za uporabo in jih shranite za 
nadaljnjo pomoč. Izdelek uporabljajte 
le, če je skladen z lokalno/nacionalno 
zakonodajo, predpisi in standardi.

•   Ventilator z meglico je primeren za 
notranjo in uporabo.

•   Po odstranitvi embalaže preverite ali 
naprava ni morda poškodovana. Kadar ste 
v dvomu naprave ne uporabljajte, temveč 
kontaktirajte pooblaščenega serviserja.

•   Embalažo (plastične vrečke itd.) hranite 
stran izven dosega otrok, saj  je lahko za 
njih nevarna. 

•   Niso dovoljene nikakršne modifikacije 
naprave.

•   Naprava je narejena skladno s standardom 
EN 60335

OPOZORILA

•   Pred uporabo izdelka pazljivo preberite 
ta navodila za uporabo in jih shranite za 
nadaljnjo pomoč. Izdelek uporabljajte 
le, če je skladen z lokalno/nacionalno 
zakonodajo, predpisi in standardi.

•   Napravo uporabljate le za namene za 
katere je narejena. Drugačna uporaba 
lahko vodi do kratkega stika, opeklin, 
električnega udara, eksplozije, zloma itd.

•   Izdelek uporabljajte v le v primeru, kadar 
ustreza lokalnim predpisom, standardom 
in zakonom.

•   Prepričajte se, da hišna električna napetost 
ne presega tiste navedene v navodilih za 
uporabo.y
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•   Preden napravo priključite v  električno  
omrežje  se prepričajte, da električna 
napetost navedena na tipski ploščici 
naprave odgovarja lokalni napetosti v 
vtičnicah.

•   Naprava je primerna za električno napetost 
220 – 240 V.

•   Vedno vključite naprav le takrat, kadar 
je v vašem vidnem polju. Naprave nikoli 
ne vklapljajte s pomočjo časovnikov, 
programator jev  a l i  drugih naprav 
(vključno s spletnimi aplikacijami), ki 
samodejno vklopijo napravo, saj obstaja 
nevarnost požara!

•   Napravo namestite in priklopite  skladno 
z navodili in kot je opisano v poglavju, ki 
govori o pravilnem nameščanju in priklopu 
naprave.    

•   Naprava je izdelana glede na CE varnostne 
standarde. Kljub temu z njo ravnajte 
previdno, kot z vsako drugo napravo.

•   NEVARNOST POŽARA Naprave nikoli ne 
uporabljate v prostorih kjer se nahajajo 
vnetljive in/ali nevarne snovi, plini, izdelki 
ali dim (npr. izpušni plini, hlapi barv, 
zavese, papir, oblačila).

•   Naprave nikoli ne priključite na električno 
omrežje s pomočjo električnega podaljška 
ali razdelilcev.

•   Naprave naj ne uporabljajo osebe (tudi 
otroci) z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi 
ali duševnimi sposobnostmi, ali osebe s 
premalo izkušnjami in znanja, razen če jih 
nadzoruje ali jim daje navodila za uporabo 
naprave oseba, ki je odgovorna za njihovo 
varnost.
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•   Poškodovan električni kabel lahko zamenja 
le pooblaščeni serviser.

•   Otroke imejte pod nadzorom, da se z 
napravo ne bi igrali.

•   Kadar je naprava vključena, morata biti 
vtič in vtičnica enostavno dostopna.

•   Naprave ne postavljajte direktno pod 
električno vtičnico.

•   Naprave ne uporabljajte v neposredni 
bližini kopalne kadi, tuša ali bazena.

•   Ščitnik te enote preprečuje neposreden 
dostop do premičnih delov in mora biti 
med uporabo enote nameščen na svojem 
mestu. 

•   Pred razstavljanjem, sestavljanjem ali 
čiščenjem morate odklopiti električni vtič.

•   Poskrbite, da bo ventilator nameščen na 
suhi in ravni površini.

•   Ne vtikajte predmetov v odprtine naprave.
•   Varovala ne zagotavljajo popolne zaščite 

mladim otrokom in ljudem z zmanjšanimi 
f i z i č n i m i ,  č u t n i m i  a l i  d u š e v n i m i 
sposobnostmi.

•   Napravo lahko uporabljajo otroci starejši 
od 8 let in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, 
čutnimi ali duševnimi sposobnostmi, ali 
osebe s premalo izkušnjami in znanja, 
kadar so pod nadzorom ali so jim dana 
razumljiva navodila za varno uporabo 
in kadar razumejo z uporabo naprave 
povezane nevarnosti.

•   Otroci ne smejo čistiti naprave ali opravljati 
vzdrževalna dela na napravi brez nadzora.

•   Otroci mlajši od 3 let se sami brez nadzora 
napravi ne smejo približati. 

•   Otroci stari med 3 in 8 let lahko napravo 
vključijo ali izključijo le, kadar je naprava 
postavljena in priključena skladno z y
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namenom za katerega je narejena in 
pod nadzorom ali so jim dana razumljiva 
navodila za varno uporabo in kadar 
razumejo z uporabo naprave povezane 
nevarnosti.

•   Otroci stari med 3 in 8 let naprave ne 
smejo vklapljati na električno napajanje, je 
nastavljat, čistiti, ali opravljati vzdrževalna 
dela na napravi.

•   Kadar naprava ni nadzorovana jo izklopite.
•   Naprave med delovanjem ne prekrivajte in 

ne ovirajte pretoka zraka.
•   Med postav i tv i jo ,  pr ik l juč i tv i jo  in 

vzdrževanjem naprave jo izklopite iz 
električnega napajanja.

•   Enote ne uporabljajte, če je temperatura 
okolja nad 40 °C.

•   Pri uporabi električnih aparatov morate 
vedno upoštevati osnovne varnostne 
ukrepe za preprečevanje tveganja požara, 
električnih udarov in fizičnih poškodb. Pri 
delu z električnimi napravami, ki imajo 
vsebnik vode, je treba biti še bolj previden: 
če se voda prelije, takoj izklopite adapter 
iz vtičnice in preverite, ali se je kateri koli 
del naprave enote zmočil, ter ga v tem 
primeru temeljito in pozorno osušite. Če 
imate kakršne koli dvome, se posvetujte z 
usposobljenim strokovnjakom.

•   Naprave ne izpostavljajte vremenskim 
vplivom (sonce, dež itd.).

•   Vodo je treba zamenjati vsake 3–4 dni, tudi 
če naprave ne uporabljate. Če ventilatorja 
ne boste uporabljali dlje časa, odstranite 
vodo iz rezervoarja in bazo vlažilnika.

•   Pri uporabi naprave morate biti previdni 
zaradi izpuščanja vročih vodnih hlapov.

y
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•   Med polnjenjem in čiščenjem morate 
napravo izklopiti iz vtičnice.

Ob neupoštevanju teh navodil veljavnost 
garancije preneha, proizvajalec pa n več 
dolžan odpravljati napak ali kriti stroškov 
povezanih z poškodbami  naprave in/ali 
okolice.

SESTAVLJANJE VENTILATORJA Z MEGLICO
   Proizvajalec ne odgovarja za poškodbe in okvare, do katerih bi prišlo zaradi 

neupoštevanja zgornjih točk. Uporabnik uporablja ta izdelek in za njegovo 

delovanje potrebne pripomočke na lastno odgovornost. 

   Varnostno mrežo in sklop lopatic ventilatorja sestavite tako, da z vretena 

motorja najprej odstranite os (zavrtite jo v smeri urinih kazalcev), nato pa še 

zaklepno matico (zavrtite jo v smeri proti urinim kazalcem). Namestite zadnjo 

varnostno mrežo. Varnostno mrežo namestite tako, da se bo prilegala loka-

cijskim držajem. Če to storite pravilno, bo nosilni ročaj varnostne mreže na 

vrhu. Varnostno mrežo in sklop lopatic ventilatorja sestavite tako, da z vre-

tena motorja najprej odstranite os (zavrtite jo v smeri urinih kazalcev), nato 

pa še zaklepno matico (zavrtite jo v smeri proti urinim kazalcem). Varnostno 

mrežo pritrdite na položaju, tako da zaklepno matico trdno privijete z roko.

  Zaklepne matice ne privijte s silo 

 

Zaklepna matica

 (Fig.1)

   Utor v sredini lopatice ventilatorja se poravna s prečko T na vretenu motorja 

in s tem zagotavlja pravilno namestitev. 

   Lopatice pritrdite na mestu, tako da vreteno (sl. 2) z roko rahlo privijete 

v smeri proti urinim kazalcem na koncu vretena motorja. Vreteno se privije 

samo – ne premikajte ga s silo.

 

Vreteno se privije
v smeri proti
urinim kazalcem

 (Fig.2)

  Odstranite vse zaklepne zatiče na sprednji strani varnostne mreže (Fig.3)

y
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  (Fig.3)

Sklop rezervoarja za vodo  
 Najprej odstranite rezervoar za vodo, nato z rezervoarja za vodo odstrani-

te pokrov telesa ventila, nato pa v rezervoar nalijte vodo in privijte pokrov 
telesa ventila. Rezervoar namestite na telo razprševalca, temperatura vode pa 
mora biti manj kot 40OC.

Pokrov
telesa Rezervoar

za vodo

Odvijanje Privijanje

Pokrov
telesa
ventila

(Fig.4)

DELOVANJE

 

Stikalo ON/OFF/Timer

Gumb za nadzorovanje hitrosti

Gumb za nadzorovanje razprševanja ON/FF

 (Fig.5)

1. Izdelek vedno uporabljajte na ravni, trdni in primerni površini, da se ne bi 

prevrnil. 

2. Izdelek priklopite v standardno električno vtičnico.

3. Če želite ventilator vklopiti, obrnite stikalo ON/OFF/TIMER v položaj ON, nato 

pa premaknite potisni gumb za krmiljenje hitrosti ( 0– izklopljeno, 1– nizka 

hitrost, 2– srednja hitrost, 3– visoka hitrost) na želeni položaj.

4. Če želite ventilator izklopiti, obrnite stikalo ON/OFF/TIMER v položaj OFF.

5. Če želite nastaviti časovnik za ventilator in razprševanje, zavrtite stikalo ON/

y
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OFF/TIMER na želeno nastavitev za odštevanje (v minutah). Ko ta čas preteče, 

se bosta ventilator in razprševanje izklopila.

 SVARILO: Pritisnite samo en gumb za nadzorovanje hitrosti naenkrat. Če isto-

časno pritisnete dva gumba ali več, lahko pride do trajnih poškodb ohišja sti-

kala.

 Pred uporabo odstranite vezico za kabel in razvijte kabel. 
 Sklop ventilatorja in motorja se pritrdi na drog z 2 položajema. Ventilator 

nagnite gor ali dol, tako da se bo sklop s klikom pritrdil na svoj položaj (Fig.6).

 

Sklopka

 (Fig.6)

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
• Električne naprave vedno izklopite, preden začnete s čiščenjem. 

• Ventilatorja z razprševalcem nikoli ne škropite s tekočinami ali potapljajte v 

vodo oziroma druge tekočine.

• Rezervoarja ne polnite z vodo, ki ima več kot 40 °C, da preprečite obarvanje 

in deformacijo.

• Če je temperatura nižja od 0° C, izlijte vodo iz rezervoarja, da preprečite 

njeno zamrzovanje in posledične poškodbe komponente.

• Vode ne dolivajte naravnost v ročaje.

• Čiščenje vodnega odtoka: če je vodni odtok umazan, morate umazana mesta 

očistiti s čistilom in mehko krpo, nato pa še z vodo.

• Najprej izklopite napajanje, odstranite vodo iz rezervoarja, nato pa na prime-

ren način povlecite cev za razprševanje. Če je umazana, jo očistite. Enoto za 

nadzorovanje razprševanja očistite s čisto vodo.

 
 (Fig.7)

y
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GARANCIJSKI POGOJI
 Za napravo  velja 24 mesečna  garancija od dneva nakupa. Ves okvare mate-

riala ali napake v proizvodnji bodo v tem roku popravljene zastonj. Veljajo 

sledeča pravila:

1.  Vsi nadaljnji zahtevki za povrnitev škode, vključno s posledičnimi in/ali stran-

skimi poškodbami bodo zavrnjeni. 

2.  Kakršnakoli popravila ali nadomestitev posameznih delov v garancijskem 

obdobju, ne bodo povod za podaljšanje garancijskega obdobja.

3.   Garancija preneha veljati v primeru izvršenih  sprememb na napravi ali name-

stitvi delov, ki niso originalni ali v primeru, da je napravo popravljala tretja 

oseba.

4.  Delov podvrženih normalni obrabi kot na primer zračni filter, baterije, žarni-

ce in grelni elementi garancija ne krije.  

5.  Garancija je veljavna le ob predložitvi originalnega nespremenjenega in z 

ustreznim žigom z datumom nakupa opremljenega računa. 

6.  Garancija ni veljavna v primeru poškodb, ki nastanejo zaradi malomarne upo-

rabe in/ali uporabe, ki je v nasprotju z v tej knjižici opisanimi v navodilih za 

uporabo.

7.  Stroške pošiljanja in tveganja poškodb med transportom naprave ali posame-

znih delov, bo vedno nosil kupec sam.

8.  Okvar, ki bi nastale zaradi uporabe neoriginalnih delov garancija ne krije.

 Da bi preprečili nepotrebne stroške, vam priporočamo, da najprej pozorno 

preberete navodila za uporabo. Če ne najdete ustrezne rešitve, odnesite vaš 

razvlažilec v popravilo k vašemu distributerju.

 www.qlima.com

VAROVANJE OKOLJA 
 Izdelkov, ki niso biološko razgradljivi, nisoli ne odvrzite v okolje, temveč jih 

odvrzite skladno z veljavno državno zakonodajo.

 Odpadne hišne električne naprave se ne smejo odvreči skupaj s hišnimi 

odpadki. Prosimo reciklirajte, kjer je to mogoče. Povprašajte lokalne oblasti 

ali prodajalca za nasvet o možnostih recikliranja.

 Če se električne naprave odlagajo na zemeljskih smetiščih lahko iz njih v pod-

talnico odtekajo nevarne snovi, ki tako vstopijo v prehranjevalno verigo in 

ogrozijo vaše zdravje in dobro počutje. Ob nakupu nove naprave mora pro-

dajalec po določbah zakona brezplačno prevzeti vašo staro napravo.

y



D  Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, besuchen Sie bitte unsere Website www.qlima.com, oder setzen Sie sich mit 
unserem Kundendienst in Verbindung (Telefonnummer auf www.qlima.com). 

DK  For alle yderligere oplysninger eller ved eventuelle problemer med apparatet henvises til www.qlima.com eller det lokale Kundecenter (telefon-
numre findes i www.qlima.com). 

ES  Si necesita información o si tiene algún problema, visite nuestra página Web www.qlima.com, o póngase en contacto con el servicio cliente 
(hallará el número de teléfono en www.qlima.com). 

F  Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous rencontrez un problème, rendez-vous sur notre site Web (www.qlima.com) 
ou contactez notre service client (vous trouverez l’adresse et numéro de téléphone sur www.qlima.com). 

FIN  Jos haluat huoltoapua, lisätietoja tai laitteen kanssa tulee ongelmia, tutustu verkkosivustoon osoitteessa www.qlima.com tai kysy neuvoa PVG 
kuluttajapalvelukeskuksesta (www.qlima.com). 

GB  If you need information or if you have a problem, please visit the our website (www.qlima.com) or contact our sales support (you find its phone 
number on www.qlima.com) 

I  Per informazioni e in caso di problemi, visitate il sito Web www.qlima.com oppure contattate il Centro Assistenza Clienti (per conoscere il 
numero di telefono, consultate www.qlima.com).

N  Hvis du trenger informasjon, eller hvis du har et problem med produktet, kan du gå til nettsidene www.qlima.com. Alternativt kan du kontakte 
med PVG’ forbrukertjeneste (telefonnummeret i www.qlima.com). 

NL  Als u informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de onze website (www.qlima.com) of neem contact op met de afdeling 
sales support (adres en telefoon op www.qlima.com). 

P  Se necessitar de informações ou se tiver problemas, visite o Web site www.qlima.com ou contacte o Centro de Assistência (número de telefone 
o www.qlima.com)

PL  W przypadku problemów i w celu uzyskania szczegółowych informacji odwiedź stronę internetową Qlima dostępną pod adresem www.qlima.com 
lub skontaktuj się z Centrum kontaktów Qlima (www.qlima.com)

S  Om du behöver service eller information eller har problem med apparaten kan du besöka www.qlima.com eller kontakta Qlima kundtjänst (du 
hittar telefonnumret på www.qlima.com). 

SLO Če želite dodatne informacije, obiščite spletno mesto podjetja na naslovu www.qlima.com ali pokličite na telefonsko (www.qlima.com).
TR  Daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız veya bir sorunla karşılaşırsanız, www.qlima.com adresindeki Qlima Internet sitesini ziyaret edin veya  

ülkenizde bulunan Qlima müşteri merkeziyle iletişim kurun (telefon numarasını: www.qlima.com).

--- --- -- ---- 
-- -- --- ----- 
-- -- --- ----- 
-- ---- -- ----

-- -- --- ----- 
-- -- --- ----- 
--- --- -- ---- 
-- ---- -- ----

www.Qlima.com

Distributed in Europe by PVG Holding B.V.

PVG Holding BV – Kanaalstraat 12 C - 5347 KM Oss – the Netherlands
                                   P.O. Box 96 – 5340 AB Oss – the Netherlands
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