
ECO FRESH AIR 

RĂCITOR DE AER MOBIL 
Model EC23500 

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 



ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST PRODUS CITIȚI INSTRUCȚIUNILE DIN ACEST 
MANUAL. 

Star Progetti nu poate fi trasă la răspundere pentru eventuale daune ale persoanelor sau bunurilor 
cauzate de nerespectarea instrucțiunilor enumerate mai jos, în conformitate cu care se asigură 
durabilitatea și fiabilitatea dispozitivelor electrice și mecanice. Păstrați întotdeauna acest manual 
de instrucțiuni. 

CÂND SE UTILIZEAZĂ APARATUL ÎN PREZENȚA COPIILOR, ESTE NECESARĂ 
SUPRAVEGHEREA ACESTORA DE CĂTRE ADULȚI; APARATUL NU POATE FI 
UTILIZAT, FĂRĂ ASISTENȚĂ, DE CĂTRE COPII SAU PERSOANE ALE CĂROR 
CAPACITĂȚI FIZICE, SENZORIALE SAU MENTALE IMPLICĂ APLICAREA DE 
MĂSURI DE SIGURANȚĂ NECESARE. 

Anunț important pentru eliminarea ecologică 

ÎN UNELE ȚĂRI DIN UNIUNEA EUROPEANĂ ACEST PRODUS NU INTRĂ SUB 
INCIDENȚA LEGII NAȚIONALE DE IMPLEMENTARE A DIRECTIVEI DEEE ȘI, ÎN 
ACEASTĂ PRIVINȚĂ, NU EXISTĂ OBLIGATIVITATEA LEGALĂ DE A RECICLA 
PRODUSUL LA SFÂRȘITUL CICLULUI SĂU DE VIAȚĂ. 

Acest produs este în conformitate cu Directiva EU2002 / 96 / CE. Simbolul coșul de gunoi de pe 
aparat indică faptul că produsul, la sfârșitul duratei sale de viață utilă, trebuie să fie eliminat 
separat de deșeurile menajere, dus la un centru de reciclare pentru echipamente electrice și 
electronice sau înapoiat vânzătorului. Utilizatorul aparatului este responsabil de eliminarea 
produsului la sfârșitul duratei de viață către centrele de colectare corespunzătoare, supunându-se 
sancțiunilor prevăzute de legislația în vigoare privind eliminarea deșeurilor. Colectarea adecvată 
diferențiată aparatelor eliminate, tratarea și eliminarea ulterioară compatibilă cu condițiile de 
protejare a mediul înconjurător, contribuie la prevenirea impactului negativ asupra mediului și 
sănătății umane și promovează reciclarea materialelor din care este alcătuit produsul. Pentru 
informații mai detaliate cu privire la sistemele de colectare disponibile, contactați serviciul de 
eliminare a deșeurilor locale sau magazinul de unde a fost achiziționat aparatul. Producătorii și 
importatorii respectă condițiile de reciclare, tratare și eliminare ecologică, fie direct, fie prin 
participarea la un sistem colectiv. 



INTRODUCERE 

Vă mulțumim pentru achiziționarea produsului nostru. 

Răcitorul de aer este un produs de înaltă tehnologie, simplu și foarte fiabil, construit în 
conformitate cu standardele europene. Principiul său de funcționare se bazează pe evaporarea 
apei care îndepărtează căldura din jur și, prin urmare, scade temperatura.  

Când apa este distribuită în mod continuu pe suprafața panoului de răcire, aerul este aspirat prin 
același panou determinând evaporarea apei, făcând astfel aerul proaspăt și plăcut.  

Apa care circulă coboară spre rezervor, unde este pompată înapoi prin panourile de răcire. Dacă 
utilizați opțiunea printr-un tub de cauciuc (standard), un robinet cu plutitor va menține rezervorul 
plin continuu. Dacă este umplut manual, rezervorul mare de 96 litri asigură o funcționalitate 
neîntreruptă timp de câteva ore. Există, de asemenea, un indicator digital pentru a verifica 
instantaneu cantitatea de apă rămasă. 

AVERTISMENTE IMPORTANTE 

1. Aparatul trebuie să fie poziționat pe o suprafață plană.

2. Vă recomandăm utilizarea de apă curată. Dacă nu utilizați apa din rețeaua de alimentare, se
recomandă montarea unui filtru în amonte.

3. În cazul în care aparatul este utilizat în medii cu praf, se recomandă să curățați sistematic
hârtia de filtru conform instrucțiunilor.

UTILIZARE 

În prezent, acest răcitor este utilizat în multe țări, în multe ramuri industriale și are utilizări 
diferite.  
Birouri, magazine, spitale, școli, laboratoare, locuințe de muncitori, cafenelelor sau baruri în aer 
liber, restaurante și facilități de petrecere a timpului liber.  
Sectoare de producție: Textil, utilaje, ceramica, rafinare, chimic, metalurgie, hardware și piele. 
Prelucrări industriale: electronice, producția de articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, 
materiale plastice, prelucrarea produselor alimentare, ambalare.  
Alte domenii: terenuri de sport interioare, brutării, locuri de joacă, spălătorii, bucătării, piețele de 
fructe și legume, săli de sport, garaje, sere, ferme de pui și porci, grădini etc. 

AMBALAJ / CONȚINUT 

• Racitor de aer mobil comercial si industrial EC23500 1 buc.
• Manual de utilizare 1 buc. 



SPECIFICAȚII TEHNICE 

Cod 
Debitul maxim de aer  
Sursa  
Putere consumată 
Tip ventilator  
Consumul de apă  
Capacitatea rezervorului de apă 
Dimensiuni  
Greutate netă  
Suprafață aer împrospătat  

EC23500 
23500 m3 / h 
220 V / 50 Hz 
1100 W 
Axial  
15-20 l / h
96 l
1120 x 600 x 1650 mm 
70 kg
450/500 m2

Panou inovativ de răcire prin evaporare, de economisire a energiei și de 
protecție a mediului. 

Optimizarea calității aerului prin intermediul unui sistem de ventilație 
silențios. 

Ventilație circulară pentru confort sporit (oscilație). 

Funcție timer (temporizator). 

Mai mult confort folosind telecomanda. 

3 trepte de viteză (joasă, medie, înaltă). 

Capacitatea mare a rezervorului de apă, pentru o durată mai lungă de 
funcționare.  

Roți cu frâne pentru un transport ușor. 

Controlul funcțiilor prin intermediul panoului LCD. 



PANOU DE CONTROL TELECOMANDĂ 

LEGENDĂ: 

COOL – răcire  
WIND – ventilație  
SWING – oscilație  
WATER LEVEL – nivel apă 
FAN SPEED – viteză ventilator 
POWER – alimentare  
BLAST – putere  
TIMER – temporizator  
LACK OF WATER – lipsă apă 
ON/OFF – pornit/oprit 



COMPONENTE PRINCIPALE 



AVERTISMENTE 

1. Toate reparațiile electrice trebuie efectuate numai de către personal calificat, după
deconectarea de la sursa de alimentare cu energie electrică.
2. Acest răcitor nu este potrivit pentru a fi utilizat de către copii sau persoane cu capacități fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și cunoștințe.
3. Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.

INSTRUCȚIUNI PRIVIND FUNCȚIONAREA APARATULUI 

ON / OFF  

Acest buton pornește (ON) sau oprește (OFF) aparatul. 

COOL  

Acest buton activează funcția de răcire. Trebuie remarcat faptul că va exista o întârziere de un 
minut inainte ca ventilatorul să pornească în timp ce panourile de răcire se umezesc.  

BLAST 

Când se apasă butonul COOL a doua oară, funcția de evaporare este oprită și va fi activ doar 
ventilatorul. 

SPEED  

Apăsați acest buton și puteți selecta treapta de viteză a ventilatorului (joasă, medie, înaltă). 

SWING  

Acest buton activează / dezactivează funcția de oscilație (automată).  

TIMER  

Pornire întârziată  

Temporizatorul poate fi utilizat pentru a porni răcitorul cu un anumit număr de ore de întârziere. 
Când este aprins doar ledul verde corespunzător alimentării POWER, apăsați butonul TIMER 
până când se afișează numărul de ore de întârziere dorite (între 1-24h). 

TIMER  

Oprire automată 

Atunci când răcitorul este în funcțiune, apăsați butonul TIMER pentru a seta numărul de ore (1-
înainte ca aparatul să se oprească automat). 



ALIMENTAREA CU APĂ 

Folosiți numai apă curată, proaspătă. Se toarnă apa în orificiul de intrare apă poziționat în partea 
dreaptă a aparatului (max 60 l). Conectați, în mod alternativ, un furtun la orificiul de intrare a 
apei poziționat pe partea stângă, pentru a asigura umplerea automată. Rețineți că se recomandă 
folosirea unei supape de reducere a presiunii în cazul alimentării cu apă sub presiune ridicată. 

NOTE IMPORTANTE 

Vă rugăm să citiți cu atenție manualul înainte de a încerca să puneți în funcțiune răcitorul. 

A) Condiții de funcționare:

1- Temperatura: de la 18 ° C până la 45 ° C;

2- Temperatura apei: <45. ℃ 2- Sursa de alimentare nu trebuie să depășească tensiunea
recomandată (+/-) 5%.

3- Aerul trebuie să fie în mare măsură lipsit de praf, altfel va fi necesar un alt mod de
curățare suplimentară.

B) Protejați cablul de alimentare de la trafic. Conexiunea la sursa de alimentare greșită sau
eventuale erori de instalare pot provoca șocuri electrice.

C) În cazul în care aparatul nu funcționează bine la pornire, deconectați-l de la sursa de
alimentare și consultați distribuitorul pentru inspecție.

D) Alte recomandări pentru utilizarea răcitorului:

1- Țineți ușile și ferestrele deschise pentru a permite aerului proaspăt să intre și a celui tratat
să iasă în timp ce răcitorul este în funcțiune.

2- Lumina roșie intermitentă de pe panoul de control indică faptul că nivelul apei din
rezervor este scăzut.

3- Clătiți rezervorul cu apă proaspătă și curățați-l înainte de utilizarea acestuia după o
perioadă în care răcitorul nu a fost pus în funcțiune.

4- Deplasați răcitorul cu mare atenție, mai ales atunci când este plin de apă. Împingându-l
prea tare, acesta se poate dezechilibra și răsturna, deteriorând suprafețele.

5- Pentru a preveni formarea algelor și a altor organisme în rezervor, se adaugă în mod
regulat tablete de clor / brom, conform recomandării producătorului de rezervoare pentru
racitoare de aer.



ÎNTREȚINERE 

Pentru rezultate optime și funcționalitate pe termen lung este necesară o întreținere regulată a 
aparatului.  

Pentru a vă asigura că răcitorul de aer produce aer curat, înlocuiți apa, filtrul și panoul de răcire 
cu regularitate. 

1) Scoateți căptușeala filtrului deșurubând cele 4 șuruburi aflate pe partea din spate a
răcitorului și apoi ridicați suportul și împingeți în jos pentru a-l scoate. Pentru a înlocui
căptușeala, derulați în sus în fanta canalului situat în partea superioară a răcitorului,
apăsați în jos și lăsați să alunece în canalul care este situat în partea de jos.

2) Se curăță suportul din partea exterioară spre interior (spre motor). Nu folosiți niciodată
detergenți lichizi. Nu folosiți apă sub presiune deoarece suportul se poate deteriora.

3) Deșurubați capacul orificiului de drenare pentru a elibera murdăria, apoi curățați complet
rezervorul de apă cu o cârpă moale. Îndepărtați murdăria de pe senzorul de apă, pompa de
apă și supapa cu plutitor. Se clătește bine.

4) Folosiți un săpun delicat și o cârpă moale și curată. Curățați carcasa mai rece. Nu utilizați
niciun tip de detergent care ar putea provoca deteriorarea suprafeței mai rece.

5) Pentru a preveni formarea algelor și a altor organisme din rezervor se adaugă în mod
regulat tablete clor / brom, conform recomandării producătorului racitoare evaporative
tancuri.

DEPANARE 

PROBLEMA CAUZĂ POSIBILĂ SOLUȚIE 
- Ecranul este negru - Absenza alimentării cu

curent electric
- Eroare a cardului de

control principal
- Siguranța este arsă
- Avarie la panoul de

control

- Verificați dacă priza este legată
- Schimbați cardul de control
- Schimbați siguranța
- Schimbați panoul

- Ecranul se comportă
normal, dar nu există
flux de aer sau viteza
acestuia este foarte
redusă

- Ventilatorul este blocat
- Panoul de răcire sau filtrul

de captare a prafului este
blocat

- Ventilatorul este strâmb
- Eroare a cardului de

control principal

- Asigurați-vă că nu există nimic
care să împiedice rotirea liberă
a ventilatorului

- Curățați panoul de răcire și
filtrul de praf

- Schimbați ventilatorul
- - Schimbați cardul de control

principal
- Motorul nu răspunde

comenzilor panoului
de control

- Eroare a cardului de
control principal

- Avarie la panoul de
control

- Schimbați cardul de control
principal

- Schimbați panoul



- Apa curge din supapa
de evacuare

- Supapa de evacuare este
slăbită

- Supapa este murdară

- Strângeți piulița supapei de
evacuare

- Curățați supapa de evacuare
- Difuzorul de aer /

funcția de oscilație
(SWING) nu
funcționează

- Motorul sincron este ars
- Arborele cotit este rupt

- Înlocuiți motorul sincron
- Înlocuiți arborele cotit

- Picăturile de apă sunt
pulverizate în afara
difuzorului de aer

- Conducta de apă este
slăbită

- Controlați conducta de apă de
deasupra filtrului și strîngeți-o
în funcție de necesități.

NOTĂ: 

SCHEMA ELECTRICĂ EC23500 




