
Ochlazovač vzduchu Jocca Cooler 

Návod 

 
Děkujeme za váš nákup. Jsme přesvědčeni, že s touto položkou budete spokojeni. 

 
POPIS PRODUKTU  

 

 

 

 

 

1. Nádržka na vodu 

2. Ovládací panel 

2.1. Tlačítko zapnutí / vypnutí 

2.2. Tlačítko rychlosti ventilátoru (+) 2.3. 

Tlačítko osvětlení (-) 

2.4. Tlačítko režimu spánku 

3. Zadní mřížka 

4. Vzduchový filtr 

5. Mini USB napájecí port 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 

- Tyto pokyny jsou velmi důležité, před použitím zařízení si prosím přečtěte tento návod k použití a uložte jej pro 

budoucí použití. 

- výrobce JOCCA odpovídá pouze za správné používání tohoto produktu, jak je popsáno v tomto návodu 

-Před prvním použitím zařízení vše pečlivě rozbalte a ověřte, že je v bezvadném stavu. Pokud ne, nepoužívejte 

zařízení a zkontaktujte výrobce/prodejce, protože záruka se vztahuje na všechny výrobní vady. 

-Tento výrobek je vhodný pouze pro domácí použití. Nepoužívejte zařízení venku. Nenechávejte zařízení 

vystavené vnějším vlivům, jako je déšť, sníh, slunce atd. 

- Toto zařízení mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními 

schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností nebo znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo poučeni vhodným a 

bezpečným způsobem o používání spotřebiče a rozumějí možným rizikům. Jakékoli čištění a údržbu musí 

provádět uživatel, nebo je-li prováděno dítětem ve věku 8 a více let, musí být pod dohledem.  

- Uchovávejte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let. 

- Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si nebudou hrát se zařízením nebo jej používat způsoby, 

které nejsou v souladu s tímto návodem. 

- Neponořujte spotřebič ani jeho části do vody nebo jiné kapaliny. 

- Pokud vám přístroj spadl na zem nebo spadl do vody nebo jiné kapaliny, nepoužívejte jej ani se nepokoušejte 

jej opravit.  

- Netahejte za kabel, když přístroj vypínáte, vždy opatrně vytáhněte ze zásuvky. 

- Pro vaši bezpečnost a správnou funkci spotřebiče vždy používejte náhradní díly a příslušenství JOCCA. 

- Pokud je napájecí kabel nebo zástrčka poškozená, nepoužívejte spotřebič ani se nepokoušejte kabel vyměnit. 

Obraťte se na autorizovaný servis, kde vám jej správně vymění. 



- Pokud zařízení nepoužíváte, před čištěním a pokud není zapnuté, odpojte jej od elektrické sítě. 

-Používejte spotřebič na hladkém, vodorovném, stabilním a rovném povrchu. 

- Nehýbejte se spotřebičem během používání. 

- Nenechávejte spotřebič na horkém plynu nebo elektrickém hořáku nebo v jeho blízkosti, vedle horké trouby 

nebo mikrovlnné trouby. 

- Nad a po stranách jednotky ponechejte dostatečný prostor pro správnou cirkulaci vzduchu. 

- Nenechávejte výrobek bez dozoru. 

- Před připojením spotřebiče k elektrické síti zkontrolujte, zda jsou kabel a zástrčka v dokonalém stavu. 

Zkontrolujte také, zda napětí uvedené na přístroji platí pro vaši elektrickou instalaci. 

- Úplně odviňte napájecí kabel, aby nedošlo k přehřátí. 

- Toto zařízení bude zcela odpojeno, pouze pokud bude odpojeno od elektrické sítě. 

- Nepoužívejte spotřebič s mokrýma rukama nebo bosýma nohama.  

- Nezakrývejte odvzdušňovací ventil, když je spotřebič v provozu. 

 

NÁVOD K POUŽITÍ 

UPOZORNĚNÍ: Před montáží nebo demontáží se ujistěte, že spotřebič není zapojen do sítě. 

-Před použitím zařízení odstraňte z filtru plast. 

-Vytáhněte nádržku na vodu. Obr. 1 

- Otevřete víko ochlazovaču, vyjměte filtr a sejměte plastový chránič. Obr. 2 

Naplňte nádržku na vodu 

-Otevřete víko nádrže na vodu a doplňte vodu. Obr. 3 

-Připojte kabel USB k zařízení a ke zdroji napájení. 

- Stisknutím tlačítka ON / OFF po dobu 3 sekund spustíte produkt s „vysokou“ rychlostí. Na displeji se objeví tři 

tečky. 

- Stisknutím tlačítka Ventilátor vyberte rychlost „Nízká“, „Střední“ nebo „Vysoká“. 

-Toto zařízení má režim spánku, který lze vybrat stisknutím Tlačítka režimu spánku. V této funkci bude zařízení 

pracovat při nízké rychlosti a bez světla. 

- Zařízení může pracovat buď se všemi 7 barvami světel, které se mění automaticky, nebo s jednou barvou 

vybranou jedním stisknutím tlačítka, které zapíná/přepíná/vypíná světlové efekty. 

 

ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ 

- Před čištěním se ujistěte, že je spotřebič odpojen od napájení. 

- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo výrobky, které by mohly spotřebič poškodit. Jednoduše povrch 

očistěte vlhkým hadříkem. 

- Neponořujte přístroj do vody nebo jiné kapaliny. Přístroj skladujte na bezpečném a suchém místě. 

Čištění nádrže na vodu: 

Vyjměte nádržku na vodu z produktu, použijte měkký kartáč, neutrální čisticí prostředek a tekoucí vodu k 

vyčištění nádrže na vodu. 

 

TECHNICKÁ DATA 

5V 1,5 - 3,0A 

Toto zařízení splňuje bezpečnostní požadavky a ustanovení směrnic 2014/35 / EU o zařízeních nízkého napětí a 

2014/30 / EU o elektromagnetické kompatibilitě. 

 

OCHRANA SMĚRNICE O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ 2002/96 / ES 

Tento produkt byl navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a komponentů, které lze recyklovat a znovu 

použít. Pokud vedle produktu vidíte symbol přeškrtnuté odpadkové koše na kolech, znamená to, že produkt 

odpovídá evropské směrnici 2002/96 / ES. Získejte informace o místním recyklačním systému pro elektrické a 

elektronické výrobky. Dodržujte místní pravidla a nelikvidujte použité produkty tím, že je hodíte do běžných košů 

doma. Správná recyklace použitého produktu pomůže zabránit negativním dopadům na životní prostředí a zdraví 

lidí. 

 

RECYKLACE PRODUKTŮ – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

 Obal 

Materiály použité v balení tohoto produktu jsou zahrnuty v systému sběru, třídění a recyklace odpadu. 

Pokud chcete tyto materiály zlikvidovat, měli byste použít odpadkové koše nebo jiné způsoby sběru 

odpadu, které jsou vhodné pro každý typ odpadu. 

 

 Elektrické a elektronické výrobky 

Tento symbol znamená, že pokud chcete tento výrobek po skončení jeho životnosti zlikvidovat, musíte 

jej předat společnosti pro sběr odpadu autorizované pro selektivní sběr elektronického a elektrického 

odpadu (WEEE). 

Tento produkt neobsahuje koncentrace materiálů považovaných za škodlivé pro životní prostředí. 


