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VentiliHoros adaptiv fUt6kesziilek 

KEZELESI lJTMUTATO 



Paul szerkezeti elemek 

A az alab f6bb szerkezeti elemekb61 eplil fel 
1. Hal6zati tapkabel 10. Auto iizemm6d gomb, «Auto Mode» kijelzes 
2. Aluminium talp 11. Billent6 gombok 
3. A kesziilek burkolata 12. A tavvezerl6 fi6kja 
4. A kesziilek f6 hal6zati kapcsol6ja 13. Tavvezerl6 
5. Erint6panel (erintesre muk6d6 kezel6szervek) 14. Elemtart6 fi6k (CR2032 tfpusu elemmel muk6dik) 
6. Be-/kikapcsoI6 gomb 15. Csappantyu a moshat6 szur6vel 
7. LED allapotjelz6 vilagit6 di6da (piros=futes, kek=hutes) 16. Hordfiil 
8. Homersekletvalaszt6 gombok: 0-26 'C, vagy maximum «Hb) 17. Leveg6 besziv6 nyilas 
9. Futesi fokozat valaszt6 gombok: alacsonyt61 a magasig 18. Leveg6 kifuv6 nyilas 
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Gratulalunk! Eppen egy egyedi felepitesii PAUL ventilatoros fiitokesziilek 
tulajdonosava valt! Biztosak vagyunk, hogy hasznalata sok oromet fog sze-
rezni onnek, mikozben a szobaja levegominoseget is javitja. 

HAGYOMANYOS VENTILATOROS FOTOKESZOLEKEK: 
TIPIKUS «HIDEG / MELEG / HIDEG» HATAs (HALK/ HANGOS / HALK) 
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AZ ADAPTIVE HEAT'M ADAPTiv FOTORENDSZEREK (NAGYON CSENDES) 
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Az ADAPTIVE HEATTM adaptiv futestechnol6gianak koszonhetoen a keszOlek 
automatikusan valasztja meg a futesteljesftmenyt, hogy minel kozelebb kerOljon 
az idealis ido-homerseklet hanyadoshoz es minel tovabb meg is tudja orizni 
annak az erteket. 
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FONTOS BIZTONSAGTECHNIKAI TUDNIVALOK 
Az osszes tobbi elektromos haztartasi keszulekhez hasonl6an itt is kulonosen figyelnie 
kell arra, hogy elkerulhesse a seruleseket, az egest, illetve a keszulek karosodasat. 
Eppen ezert figyelmesen olvassa el a keszulekhez mellekelt kezelesi utasftast es feltetle-
lenul tartsa be az abban es a keszulekre ragasztott dmken szerepl6 biztonsagtechnikai 
utasftasokat, - miel6tt el6szor hasznalatba venne a keszuleket es 6rizze meg a kezelesi 
utasftast, s adja hozza az esetleg eladott keszulekhez! 

FIGYELEM! 
• A kesziiJek egyes elemei erosen felforr6sodhatnak iizem kozben es egesveszelyt 

jelenthetnek! Kiilonosen figyeljen erre, ha gyermekek is vannak a helyisegben, 
ahol iizemelteti! 

• A kesziileket nem kezelhetik a gyermekek, iIIetve a csokkent cselekvokepesseg(i, 
szel/emileg, vagy mozgeisszervileg, vagy lelkileg beteg szemelyek, iIIetve akik 
nem ism erik annak a kezeleset, hacsak nem a kesziilek kezeleset j61 ismero 
szemely feliigyelete mel/ett tortenik az, iIIetve elotte a kesziiJek kezelesere vonat-
koz6 oktateist nem kaptak! Ogyeljen arra, hogy ne haszneiljeik a gyermekek a 
kesziiJeket jeitekszerkent! A gyermekek csak felnott feliigyelete mel/ett tisz-
tithatjeik a kesziileket! 

• Tartsa teivol a 3 evnel fiatalabb gyermekeket a kesziilekto/, hacsak nincsenek 
folyamatos feliigyelet alatt! 

• 3 evnel idosebb, de 8 evnel fiatalabb gyermekek csak akkor kapcsolhatjeik be- es 
ki a kesziileket, ha az felnott feliigyelete mel/ett tortenik, vagy elotte megfelelo 
oktateist kaptak a kesziilek haszneilateira vonatkoz6an es megertettek a kesziilek 
haszneilateiban rejlo veszelyeket es a kesziilek normeil helyzetben, biztonseigos 
helyen van feleillitva. A 3 evnel idosebb, de 8 evnel fiatalabb gyermekek nem csat-
lakoztathatjeik a kesziileket az elektromos hcil6zatra, nem veiltoztathatnak a 
beeilliteisain es nem is tarthatjeik azt karban! 

• Haladektalanul csereltesse ki az esetleg seriilt heil6zati keibelt egy szakemberrel, 
vagy egy szakm(ihelyben, hogyelkeriilje a veszelyeket! 

• A Stadler Form ceg minden felel6sseget elharft, ha a meghibasodas, vagy a kar, a 
serules a jelen kezelesi utasftasban foglaltak be nem tartasara vezethet6 vissza! 

• A keszulek csak a haztartasokban es a jelen kezelesi utasftasban megadott celra 
hasznalhat6! Veszelyt es egeszsegkarosodast okozhat, ha nem rendeltetesszeruen 
hasznalja a keszuleket, illetve meg nem engedett m6dosftasokat vegez rajta! 

• Sohase martsa a keszuleket vfzbe, vagy mas folyadekba, mert az rovidzarlatot es 
rossz esetben halalos aramutest okozhat! 

• Ne vegye hasznalatba a serult, hibas keszuleket (a hal6zati kabelt is beleertve)! 
• Ne erintse meg a feszultseg alatt all6 szerkezeti elemeket! 
• A keszulek csak valt6aramu hal6zatr61 uzemeltethet6! A keszuleken talalja meg a 

szukseges hal6zati feszultseg erteket. 
• Ne hasznaljon serult hosszabbft6 kabelt! 
• Ne helyezze a keszuleket kozvetlenul egy hal6zati csatlakoz6 aljzat ala! 

-4-



• Ne nyissa fel a keszulek burkolatat! Bfzza az esetleg meghibasodott keszulekjavftasat 
hozzaert6 szakemberre! 

• A keszulek az IP21 szabvany szerint vedett a fr6es6g6 vfz ellen (fUgg6leges allasban). 
Ennek megfelel6en ne hasznalja a legnedvesft6t fUrd6kad, zuhany, vagy usz6me-
denee k6zvetlen k6zeleben (ezekt61legalabb 1 meter tavolsagot tartson)! Ugy allftsa 
fel a keszuleket, hogy ne erje el azt senki sem a fUrd6kadb61, vagy a medeneeb61! 

• Ne huzza a hal6zati kabelt eles feluleteken at es ne t6rje meg azt elesen! Ne a 
kabelnel. hanem a dug6nal fogva es mindig esak szaraz kezzel huzza ki a hal6zati 
kabelt a esatlakoz6 aljzatb61! 

• Ne hasznalja a keszuleket h6sugarz6, kalyha, vagy mas h6forras k6zeleben! Ne tegye 
ki a hal6zati esatlakoz6 kabelt er6s h6hatasnak (forr6 f6z6lap, vasal6talp, kalyha, 
stb.). Ogyeljen arra, hogy ne legyen olajos a hal6zati kabel! 

• K6nnyen elerhet6 helyen lev6 elektromos aljzathoz esatlakoztassa a keszuleket, 
hogy veszely eseten gyorsan kihuzhassa azt! 

• Ogyeljen arra, hogy uzem k6zben stabil felUleten alljon a keszulek es ugy vezesse a 
hal6zati kabelt, hogy ne botoljanak meg benne! Ne tegye puha, rugal mas felUletre, 
vagy padl6sz6nyegre a keszuleket! 

• FIGYELEM! A h6merseklet korlatoz6 veletlen nullazasa, vagy kiiktatasa erdekeben 
nem uzemeltethet6 a keszulek egy kapesol66rar61. vagy kuls6 vezerl6 eszk6zr61 uze-
meltetni! 

• FIGYELEM! Ne takarja el uzem k6zben a keszulek leveg6 befuv6 es kifuv6 nyflasait, 
mert ezzel tuzveszelyt idezhet e16! 

• Ne uzemeltesse a keszuleket 4 m2-nel kisebb, vagy robbanasveszelyes anyagokat, 
vagy gazokat tartalmaz6 helyisegekben, ne hasznalja a keszuleket ruhaszarft6kent! 

• Ne erintse meg a forr6 leveg6t kifuv6 nyflast es annak k6rnyeket. mivel az er6sen 
felmelegedhet! 

• Ne hagyja a keszuleket muk6des k6zben felugyelet nelkul! 
• Ne dugjon semmilyen targyat se a keszulek nyflasain keresztUI a keszulek belsejebe! 
• Az esetleg kigyulladt, eg6 keszuleket takarja Ie egy nem eghet6 anyagb61 keszult 

takar6val, ne pr6balja vfzzel oltani! 

A KESZOLEK HASZNALATBA VETELE I KEZELESE 
FIGYELEM! Gy6z6dj6n meg arr61, hogy elegend6 hely (> 50 em) maradt a Wt6-
keszulek es a fal, vagy mas nagyobb targyak k6z6tt! Semmilyen targy, vagy akadaly 
sem zarhatja el a leveg6 utjat! A fUrd6kadt61, mosd6t61, vfzesapt61. stb. legalabb 100 
em-re allftsa fel a Paul Wt6keszuleket, ha a fUrd6szobaban kfvanja elhelyezni azt! 
1. (satlakoztassa a (1) hal6zati tapkabelen lev6 villasdug6t az elektromos esatlakoz6 

aljzathoz, miutan a megfelel6 helyen felallftotta a keszuleket! 
2. Kapesolja be a keszulek hatlapjan lev6 (4) f6kapesol6t! 
3. Ezutan kapesolja be a keszuleket a (6) be-/kikapesoI6 gombbal! Megjelenik a 

kijelz6n a beallf-tott eelh6merseklet. 
4. A eelh6mersekletet a (8) jobb oldali «Temperature» (h6merseklet) kezel6feluleten 

fUgg61eges ujj-mozdulatokkal tudja 0 O( (hutesi uzemm6d) es 26 0(, vagy a max-
imalis «Hi» ertek k6z6tt allftani. Az 1 O( - 26 O( es a «Hi» ertek k6z6tt aktfv a futesi 
uzemm6d. A beallftasi uzemm6dban villog a szam. Az ujjat felfele huzva, vagy a «+» 
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gomb nyomogatva emelkedik a celh6merseklet. Az ujjat lefele huzva, vagy a «-» 
gombot nyomogatva csokkentheti a celh6mersekletet. A keszulek elmen-ti a legutobb 
beallftott erteket, ha 3 masodpercen at nem modosft mar a beallftason. Ezutan az 
aktualis teremh6merseklet jelenik meg a kijelz6n. Lekapcsolja a keszulek a fut6elemet, 
ha elerte a szoba h6merseklete a celh6mersekletet es villogni kezd a kijelz6n a 
h6merseklet erteke. A ventilator a legalacsonyobb fokozatan tovabb forog, hogy 
ellen6rizze a terem h6mersekletet. Ismet bekapcsol a keszulek, ha a beallftott also 
celertek ala sullyed a terem h6merseklete. 

5. Hutesi uzemmod: 0 O( h6mersekletet beallftva lekapcsol a fut6elem es a ventilator 
huvos leveg6t fuj ki a keszulekb61. A (7) allapotjelz6 vilagfto dioda (LED) pirosrol kekre 
valt. A hut6 uzemmodban nem mutatja a kijelz6 a terem h6mersekletet. 

6. A fUt6teljesftmeny fokozatot az ujjat a (9) bal «Power Level» kezel6feluleten mozgatva 
tudja valtoztatni alacsony ertek es magas ertek kozott. A modosftas alatt villog a kijelz6. 
Az ujjat felfele huzva, vagy a «+» gombot nyomogatva novekszik a fUtesi teljesftmeny. 
Az ujjat lefele huzva, vagy a «-» gombot nyomogatva csokkentheti a futesteljesftmenyt. 
A keszulek elmenti a legutobb beallftott erteket, ha 3 masodpercen at nem modosft mar 
a beallftason. Ezutan az aktualis teremh6mersekletjelenik meg a kijelz6n. 

7. Az Auto Modus automatikus uzemmodot a (10) «Auto Mode» gombot megnyomva 
kapcsolhatja be. lIyenkor a kijelz6n az «Auto Mode» kijelzes lathato. A beallftott 22 O( 
celh6mersekletet a (8) jobb kezel6feluleten tudja modosftani. Az automatikus uzem-
modban a terem h6mersekletet61 fUgg6en automatikusan valasztja meg a keszulek a 
futesi fokozatot. Minel kisebb a kulonbseg a terem h6merseklete es a bealiftott 
celh6merseklet kozott, annal alacsonyabb lesz a futesi fokozat. Ezt a technologiat 
nevezzuk «Adaptive HeaeM» adaptfv fUtestechnologianak es nemzetkozi szabadalmat 
kertUnk ra. Ezaltal biztosftja Paul, hogy minel gyorsabban es hatekonyabban erje el es 
tartsa a bealiftott celh6mersekletet. Paul ezaltal megakadalyozza az er6s h6mer-
sekletesest, valamint a keszulek folyamatos ki- es bekapcsolgatasat. A futesfokozat 
manualis modosftasa eseten (9) lekapcsolja a keszulek az automatikus uzemmodot. 
Informacio: A keszulek kikapcsolja a fut6elemet a celh6merseklet eleresekor es villogni 
kezd a kijelz6n a h6mersekletjelzes. 

8. A billent6 funkciot a keszulek bal es jobb oldalan lev6 (11) «Swing Mode» gombbal 
tudja bekapcsolni. lIyenkor a keszulek mintegy 90o-kal elfordul, hogy nagyobb sugaru 
korben adja Ie a meleget. Nyomja meg ismet a «Swing Mode» gombot, ha egy adott 
szogben allva szeretne leallftani a keszuleket! A keszulek megall az adott szogben, 
mihelyt eleri a terem h6merseklete a kfvant celh6mersekletet. Ujra elindul a keszulek es 
tovabb forog jobbra-balra, ha ismet a megallftott celh6merseklet ala esik a terem 
h6merseklete. 

9. A keszuleket a (6) be-/kikapcsolo gombbal tudja kikapcsolni. A ventilator a kikapcsolas 
utan meg harom percig alacsony fordulatszamon porog tovabb, hogy lehutse a 
fut6elemet. A keszulek kikapcsolt allapotaban is meg6rzi a memoriajaban a legutobb 
beallftott h6merseklet erteket. 

10. A (13) tavvezerl6 a keszulek hatoldalan a (12) fi6kban talalhato. A tavvezerl6 megfelel6 
gombjat megnyomva valtoztathatja a h6mersekletet es a futesi fokozatot. A tavvezerl6 
infravoros sugarakkal mukodik - eppen ezert a tavvezerl6t a keszulek el61apjan lev6 
tavvezerl6 jeleket erzekel6 elektronikara iranyftsa! (A tavvezerl6 jeleket erzekel6 
szerkezeti elem a keszulek el61apjan talalhato.) A tavvezerl6 (14) elemfiokja a keszulek 
hatlapjan talalhato. A tavvezerl6 tapellatasrol ((R2032 tfpusu) gombelem gondoskodik. 
Az elemtarto fi6kjat a fedellefele tolasaval tudja kinyitni. 

-6-



11. Tulhevules elleni vedelem: A keszulekbe a tulhevulese ellen ved6 biztosft6t epftettUnk, 
amely a keszulek meghibasodasa, vagy a megadott h6mersekletnel magasabbra he-
vulese eseten lekapcsolja a keszuleket (ilyenkor a ventilator meg egy darabig alacsony 
fordulatszamon porog, hogy lehutse a keszuleket.) A tulhevules ellen biztosft6 bekap-
csolasa eseten harftsa el a tulhevulest okoz6 hibat, szukseg szerint vigye tavolabb a 
keszuleket a falt61, vagy a nagyobb targyakt61 (pI. > 50 cm helyet hagyjon a keszulek 
korul, ne takarja Ie a keszuleket, ne zarja el a leveg6 utjat. fUgg61eges allasban allftsa fel 
a keszuleket.) A keszuleket csak a teljes lehulese utan veheti ismet hasznalatba! 

12. A h6merseklet kijelzest az «Auto Mode» automatikus uzemm6dban a (10) gombot meg-
nyomva es 5 masodpercen at nyomva tartva valthatja at Cesiusr61 Fahrenheitre es fordftva. 

A KESZULEK TISZTiTAsA 
Minden karbantartas el6tt es mindenhasznalat utan kapcsolja ki a keszuleket es huzza is ki a 
hal6zati csatlakoz6 kabel dugvillajat az elektromos csatlakoz6 aljzatb61! 
FIGYELEM! Sohase martsa a keszuleket vfzbe (ez rovidzarlatot okozhat)! 
• A keszulek kulsejet csak enyhen nedvesftett torl6kend6vel torolje Ie, majd utana torolje 

szarazra! 
• Ogyeljen arra, hogy mindig tiszta legyen a keszulek leveg6 beszfv6 es kifuv6 nyflasa, ne 

tudjon ott felgyulemleni a pori A (18) leveg6 kifuv6 nyflast szaraz ecsettel, vagy por-
szfv6val tisztfthatja meg. A (17) leveg6 beszfv6 racsot egy enyhen nedvesftett torl6-
kend6vel tisztfthatja meg. Le is veheti ezt a racsot, ha az alul rajta lev6 fogantyuval kihuz-
za azt a tart6sfnjeb61. 

JAViTAS 
• Az elektromos keszulekek javftasat (peldaul a hal6zati tapkabel cserejet) csak megfele-

16en kepzett szakemberek vegezhetik el! A nem szakszeru javftas eseten megszunik a ke-
szulekre adott garancia es a gyart6 is minden felel6sseget visszautasft! 

• Sohase vegye hasznalatba a keszuleket, ha megserult a hal6zati csatlakoz6kabel, vagy 
villasdug6, ha hibasnak talalja a keszuleket, ha leesett, vagy mas m6don serult 
(repedesekitoresek lathat6ak a hazan). 

• Ne engedjen semmilyen idegen targyat sem a keszulekbe esni! 
• A mar kiszolgalt, vagy tonkrement keszuleket azonnal tegye teljesen hasznalhatatlanna 

(vagja at a hal6zati csatlakoz6 kabelt) es adja Ie az elektromos keszulekek artalmatlanf-
tasaval foglalkoz6 szakvallalatokna 

A HASZNALATBOL KIVONT KESZULEK ARAMTALANiTAsA 
Az Eur6pai Uni6 forgalomb61 kivont, vagy mar feleslegesse valt elektronikus es elektromos 
keszulekek kezelesere vonatkoz6 2012/19/CE (WEEE) rendelkezese el6frja, hogy az elektro-
mos keszulekek nem dobhat6ak a haztartasi hulladektarol6ba, helyette vigye el a helyi hul-
ladekhasznosft6hoz! A helyi onkormanyzat bizonyara meg tudja adni az elektromos 
hulladekok hasznosftasaval foglalkoz6 vallalkozasok cfmet. Amennyiben ellen6rizetlenul 
tortenik az elektromos keszulekek artalmatlanftasa, akkor az id6jaras hatasara artalmas, 
mergez6 anyagok kerulhetnek a talajvfzbe es ezaltal a taplalkozasi lancba, illetve evekre 
megmergezheti a noveny- es allatvilagot. Az ilyen elektromos es elektronikus hulladekok 
hasznosftasara szakosodott vallalkozasok reven biztosfthat6, hogy az ujrahasznosfthat6 
anyagok ujra visszakerulhetnek a termelesbe, csokkenthet6 ezaltal a kornyezet terhelese es 
az ilyen anyagok kornyezetkarosft6 es egeszsegkarosft6 hatasai is kivedhet6ek. A keszulek 
csomagolasan es dokumentaci6jan lathat6 athuzott hulladektarol6 edeny szimb61um is 
erre a kotelezettsegere utal. Amennyiben ujjal valtja Ie a keszuleket, akkor a keszulek 
elad6jat torveny kotelezi arra, hogy terftesmentesen atvegye artalmatlanftas celjab61 a 
korabban hasznalt keszuleket. 1:rt_1 
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A muszaki adatai 
Hal6zati tapfeszOltseg igenye: 220 - 240 V / 50 Hz 
Ozemi homerseklet tartomany: o O( - 26 O( / > 26 O( = Hi 

800W(min.) Teljesftmeny felvetele: 
Nevleges teljesftmenye: 2000 W (max.) 
Meretei (szelesseg x magasag x melyseg): 177 x 536 x 189 mm 

5 kg T6mege: 
Megfelelosegi tanusftvanyok: (E / WEEE / RoHS 

Fenntartjuk a muszaki adatok vdltoztatdsdnak a jogdt! 

GARANCIA 
2 eves garancia 
A garancialis kotelezettsegiink kiter jed a tervezesi, gyartasi es anyaghibdkra. 
Kivetelt kepeznek a kop6 alkatreszek, illetve a nem szakszeru hasznalatb61, 
vagy tisztft6sb61 ered6 k6rosod6sok. 

A keszuleket Magyarorszagon forgalmazza: 

myRobot Kft. 

www.myrobot.hu 

Mintabolt es ugyfelszolgalat: 
iRobot Centrum 

1148 Budapest, Fogarasi ut 10-14. 

Nyitva tartas 
Hetfotol-Pentekig: 10-tol 19 oraig 

Szombaton: 1 0-to114 oraig. 

Telefon: + 36 1 4682176 
E-mail: info@irobotcentrum.hu 

www.irobotcentrum.hu 

Stadler Formo 
www.stadlerform.hu 


