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 SI

1 Zgornja plošča

2 Gumbi

3 Sprednja plošča

4 Odvod zraka

5 Kazalnik ravni vode

6 Kolesca

7 Zadnja plošča

8 Dovod zraka

9 Električni kabel

10 Rezervoar za vodo

11 Zamašek rezervoarja za vodo

12 Daljinsko upravljanje
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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 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 

y
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ne presega tiste navedene v navodilih za 
uporabo.

•   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, 
programatorjev  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 

y
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varnost.
•   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 
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vključijo ali izključijo le, kadar je naprava 
postavljena in priključena skladno z 
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.).

•   P ros imo,  preber i te  podrobnost i  o 
polnjenju, čiščenju in vzdrževanju vode na 
hrbtni strani.

•   Vodo je treba zamenjati vsake 3–4 dni, tudi 
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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.

•   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.

NAVODILA ZA UPRAVLJANJE
1.   Odprite paket in vzemite ven stroj. Vsebino preverite s pomočjo navodil za 

uporabo.

2.   Enoto je treba namestiti na ravno površino in mora vedno stati v navpičnem 

položaju. Preverite, ali so nazivne vrednosti električnega napajanja ustrezne. 

(Glejte nazivno ploščico na zadnji strani enote.)

3.  Polnjenje z vodo: Kadar je stroj nov ali ga ne uporabljate dlje časa, ga je treba 

pred uporabo napolniti s čisto vodo. Pred polnjenjem enote z vodo poskrbi-

te, da bo enota odklopljena iz napajanja, da preprečite poškodbe električnih 

delov. Odprite mehanizem za zaklepanje vodnega rezervoarja in izvlecite 

vodni rezervoar ter ga napolnite z vodo.

 Pazite, da voda ne bo presegla najvišjega nivoja.

4.  Skladiščenje: Če enote ne boste uporabljali dlje časa, morate izprazniti rezer-

voar vode en pustite enoto naj nekaj časa dela samo z ventilatorjem. Še pose-

bej cedilo mora biti popolnoma suho. V embalažo ga zaprite s plastično vrečo 

in odložite v škatlo.

 

FUNKCIJE VSEH GUMBOV
Priključite električno napajanje, sproži se začetni zvok zvočnika "Pi", kazalna lučka 

za napajanje sveti rdeče, naprava pa je v načinu pripravljenosti.

STIKALO: Ob pritisku gumba za napajanje se sproži zvok "Pi", enota pa začne delovati s 
srednjo hitrostjo. Enota po 3 sekundah samodejno preklopi na nizko hitrost, poleg tega 
pa začne svetiti indikator nizke hitrosti. Gumb pritisnite še enkrat in enota se izklopi. 
Delovno stanje, ki je obstajalo pred izklopom, bo ohranjeno do naslednjega delovanja. 
Način časovnika brez funkcije pomnilnika.



10

y

HITROST: Če gumb držite pritisnjen, se hitrost pretoka zraka spreminja od nizke prek 
srednje do visoke, kazalne lučke pa svetijo temu primerno.

OBRAČANJE: S pritiskom gumba za obračanje vklapljate in izklapljate funkcijo 
obračanja, stanje pa ustrezno prikazuje kazalna lučka.

VODA: S pritiskom gumba za hlajenje nadzorujete funkcijo hlajenja, kazalna lučka pa se 
pri tem vklopi ali izklopi.

ČASOVNIK:S pritiskanjem gumba za časovnik nastavljate časovnik na 1-2-3-4 ur, temu 
pa ustreza kazalna lučka, ki sveti. Izklopljena kazalna lučka pomeni, da je funkcija 
časovnika izklopljena.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE
1.  Opozorilo: Enoto pred čiščenjem izklopite in odklopite iz električnega napajan-

ja.

2.  Čiščenje zunanjega filtra in sklopa vlažne zavese: Če se filtra držijo tuje snovi, to 

vpliva na zračni pretok. Sklop vlažne zavese filtra očistite vsaj enkrat mesečno. 

Vlažno zaveso odstranite v pravilnem vrstnem redu, uporabite detergent in 

mehko ščetko, sklop namakajte nekaj minut in ga operite ter posušite.

3.  Čiščenje rezervoarja: Odklopite električni kabel, obrnite gumb rezervoarja za 

vodo v vodoravno smer, izvlecite rezervoar za vodo in obrišite rezervoar za vodo 

s primernim detergentom.

4.  Za čiščenje ohišja izdelka uporabljajte vlažno krpo. Enote ne izpirajte z vodo. Za 

čiščenje izdelka ne uporabljajte jedkih čistilnih tekočin ali kemičnih sredstev.

5.  Namestitev in čiščenje: Namestite filter, sklop vlažne zavese, vodni rezervoar in 

druge sestavne dele v pravilnem vrstnem redu in preverite, ali je namestitev pra-

vilna, priključite vtič v električno napajanje in potrdite, da izdelek deluje pra-

vilno.

6.  Vzdrževanje: Če izdelka ne boste uporabljali dolgo, odklopite električni vtič, 

izdelek zapakirajte v embalažo in preprečite vstopanje prahu v telo naprave. 

Poskrbite, da bosta vlažna zavesa in filter pred namestitvijo suha in da v rezer-

voarju za vodo ne bo vode. Po pakiranju napravo shranite na suhem in dobro 

prezračenem mestu.

Obvestilo o polnjenju
1.  Vodo dolijte do črte vodnega nivoja. Med polnjenjem mora biti enota odklop-

ljena.

KAKO ZAMENJATI BATERIJO ZA UPRAVLJALNIK
1: Baterijo izvlecite ven.

2: Novo baterijo vstavite, tako da bo pol »+« zgoraj.

3: Enoto za baterijo namestite v krmilnik.

1)

2)

1

2

3
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SVARILO
1. Uporabite običajno električno napajanje. 

2.  Na vrh enote ne odlagajte predmetov. Zračnega izhoda ne prekrivajte, kadar je 

v uporabi, spredaj in zadaj pa mora biti 1 meter prostora. 

3.  Po polnjenju z vodo enote ne smete nagibati in se ne sme udarjati z drugi-

mi predmeti, ko želite enoto premakniti, potisnite stransko površino počasi, 

tako da se izognete pljuskanju vode. Enote med delovanjem ne prevrnite, da 

preprečite nezgode.

4.  Telo enote ne sme biti v območju, kjer je izjemno visoka ali nizka temperatura. 

V vročemu poletju se voda v rezervoarju zelo verjetno pokvari in začne zaudar-

jati, zato jo je treba menjavati redno. Pozimi je treba pri sobnih temperaturah, 

ki so nižje od 0 stopinj, odstraniti vodo in očistiti vsebnik s suho krpo, da se 

prepreči zamrzovanje.

5.  Pri čiščenju zunanje površine enote uporabite vlažno krpo (ali krpo z malo 

detergenta).. Za ta namen ne uporabljajte jedkih čistil ali topil. Izpiranje z vodo 

nikakor ni dovoljeno. 

6.  Če enoto zapakirate za shranjevanje ali transport, najprej odstranite vodo in 

poskrbite, da bo enota delovala nekaj minut, tako da bo popolnoma suha, nato 

pa jo zaprite v embalažo, da preprečite nenavaden vonj.

7.  Če enote ne boste uporabljali dolgo, vtiča ne pustite vklopljenega, ker se 

poškoduje.

8.  Če je električni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov ser-

visni zastopnik ali podobno usposobljene osebe, da se izognete nevarnostim.

9.  Ker ima enota močan učinek vlaženja, morate to funkcijo izkloiti v hermetično 

zaprtih okoljih.

10. Dolivanje vode, kadar je nivo vode nizek.

11.  Ta naprava ni namenjena, da bi jo uporabljale osebe (vključno z otroci) z 

zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe s pomanj-

kanjem izkušenj in znanja, razen če se jih nadzira ali so prejele navodila glede 

uporabe naprave od osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost.

12.  Otroke je treba nadzorovati za zagotovilo, da se ne bodo igrali z napravo.

DIAGRAM ELEKTRIČNE SHEME

y
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TEHNIČNI PODATKI

Model Napetost Vhodna 
moč

Raven 
zvočnega 
hrupa

Kapaci-
teta rezer-
voarja za 
vodo

Hitrost 
zračnega 
pretoka

N.W. Mere (mm) D x 
Š x V

LK2035 AC220-
240V,50Hz

50W 58dB(A) 7,0 l 700m³/h 5,3 kg 320x290x690

Opomba: 
1. Zgornji podatki so namenjeni samo kot referenca. Uporabniki si morajo ogledati parametre na nazivni nalepki.

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
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Generalni servis 

ETIS d.o.o., trgovina in servis Vidmar  
Tržaška cesta 333  
1000 Ljubljana 
tel: 01 / 200 - 7000, e-pošta: servis@etis.si 

GARANCIJSKI LIST 

GARANCIJSKA IZJAVA: 

■ V imenu proizvajalca servis garantira, da bo proizvod pravilno deloval, če ga boste uporabljali v skladu z
njegovim namenom in navodili za uporabo;

■ V kolikor je potrebno proizvod poslati pooblaščenemu serviserju ali uvozniku, Vas prosimo da priložite
garancijski list, račun in kratek opis napake. Stroške prevoza do najbližjega servisa, priznamo samo v primeru
ko je prevoz izvršen z javnim prevozom (pošta,vlak) in dokazilom o plačilu. V primeru poškodbe proizvoda pri
prevozu je rizik na kupčevi strani.

■ servis bo v garancijskem roku na svoje stroške poskrbel za odpravo okvare ali pomanjkljivosti na proizvodu,
zaradi katere aparat ne deluje, če je bil proizvod uporabljan v skladu s prvo točko te izjave;

■ v primeru, da aparat v garancijski dobi ne bo popravljen v 45 dneh od datuma dostave aparata v servisno enoto,
bomo aparat na vašo zahtevo zamenjali z novim;

■ garancijski rok bo podaljšan za čas popravila;
■ za napake, ki nastanejo zaradi zunanjih uplivov (mehanske poškodbe ali izguba hladilnega sredstva po krivdi

kupca ali tretje osebe, poseg v aparate brez našega pooblastila, nepravilna uporaba, malomarno ravnanje,
prenapetosti v omrežju, zaradi izcedka iz baterije, višja sila ...), garancija ne velja;

■ ta garancija se tudi ne nanaša na dele podvržene obrabi in potrošni material (filtri, baterije, hladilno sredstvo …
itd);

■ garancijski zahtevki se sprejmejo le ob sočasni predložitvi potrjenega garancijskega lista in originalnega računa;
■ rok zagotovljenega servisiranja in nudenja rezervnih delov je najmanj 3 leta po izteku garancije;
Garancijski rok začne teči z dnem prodaje končnemu kupcu, kar dokažete s potrjenim
garancijskim listom in originalnim računom podjetja, ki je proizvod prodalo.
Garancija velja na geografskem območju republike Slovenije
Garancija ne izključuje pravi potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu

GARANCIJSKI ROK: 
model  doba 
QLIMA  2 leti 

Proizvajalec: PVG International b.v., Kanaalstraat 12C – 5347 AB Oss, Nizozemska 
Proizvod (obkroži): Razvlaževalec, prenosna klima, čistilec zraka, električni grelec 
Drugo: 
Tip: 

Serijska št.: 
 

Ime in sedež podjetja, ki je proizvod prodalo: 

Podpis prodajalca: 

Pečat podjetja: 

Datum prodaje: 



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).
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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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