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VĂ RUGAM SA CITIȚI MANUAL DE INSTRUCȚIUNI CU ATENȚIE ÎNAINTE DE 
INSTALARE, FOLOSIRE SAU ÎNTREȚINERE. PROTEJAȚIVA PE DUMNEAVOASTRĂ 
ÎNCAT SI PE ALTII PRIN CITIREA INSTRUCTIUNILOR DE SIGURANȚA. 
NERESPECTAREA INSTRUCTIUNILOR POATE SĂ RESULTE LA DAUNE PERSONALE 
ȘI/SAU LA DAUNE ALE PROPRIETĂȚIILOR ȘI LA ANULAREA GARANȚIEI. 
 
                          
INFORMAȚII IMPORTANTE DESPRE SIGURANȚA, AMPLASARE ȘI 
CONEXIUNE ELECTRICĂ 
 

1. Folosiți acest produs numai in conformitate cu instrucțiunile din manualul de utilizare. Orice 
altă folosire a aparatului, care nu a fost recomandată de producător, poate duce la arsuri, 
socuri electrice sau vătămare corporală.                                                                                       
                                                                   ●  

2. Eliminați pachetul și fiți siguri, că acesta nu are nici-o defecțiune. În caz de o defecțiune nu 
folosiți aparatul și contactați producătorul. 

3. Țineți materialele de ambalaj departe de copii. La înghițire există risc de înecare. 
4. Dacă cablul este avariat producătorul sau un punct de service autorizat poate să îl schimbe 

pentru a elimina toate riscurile. 
                                                                   ●  

5.  Înainte de a vă conecta la rețea, trebuie să verificați, daca tipul si tensiunea rețelei 
corespund cu cea a produsului. 

6. Doza electrică la care conectați produsul nu are voie sa fie stricată, pentru a susține 
necesitatea electrica a produsului. 

7. Evitați folosirea unui preluingitor, fiindca acesta se poate supra-încălzii și poate aprinde un 
foc. 

8. Este interzisă modificarea neautorizată de producător al produsilui 
9. Dacă știiți ca produsul este defect contactați dealer-ul dumneavostru sau hotline-ul pentru 

cumpărători. 
10. Pentru orice reparații ale aparatului, ștecherului sau cablului, contactați întotdeauna și 

exclusiv centrele de service post-vânzare autorizate de producător. Puteți apela punctele 
de asistență clienți online la www.becool.at. 
                                                                   ● 

11. Copiii cu vârsta sub 8 ani și persoanele cu abilități fizice, psihologice, senzoriale sau 
mentale limitate și lipsă de experiență și cunoștințe pot folosi acest dispozitiv numai dacă 
este făcut sub supraveghere adecvată și dacă există instrucțiuni detaliate despre cum să 
utilizați dispozitivul într-un loc sigur. 

http://www.becool.at/
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12. Nu lăsați acest aparat pornit nesupravegheat. Daca ieșiti din cameră opriți mereu 
aparatul. 

13. Este interzis ca copii sa se joace cu acest aparat. 
                                                                   ●  

14. Nu răsuciți și nu îndoiți cablul de alimentare. 
15. Nu folosiți acest aparat cu mâini umede. 
16. Nu folosiți acest aparat în aer liber. 
17. Nu lăsați aparatul în camere care conțin gaz, ulei sau sulf niciodată, 
18. Nu folosiți aparatul în apropierea apei sau in locuri cu umezeala foarte mare. 
19. Nu plasați nimic pe aparat 
20. Puneți aparatul pe un loc stabil și plat. 
21. Nu acoperiți aparatul 
22. Nu băgați niciodată degete/pixuri/creioane sau alte lucrui în aparat. Aveți grija ca 

admisia și evacuarea aerului nu sunt niciodată blocate. 
                                                                  ● 

23. Opriți mereu aparatul înainte să scoateți cablul din priză. 
24. Nu trageți de cablul de alimentare pentru a deconecta dispozitivul de la sursa de 

alimentare. Trageți întotdeauna de ștecher pentru a deconecta cablul de alimentare. 
25. Nu atingeți niciodată ștecherul cu mâini umede. 
26. Deconectați aparatul atunci când nu îl utilizați, înainte de a-l curăța, de a-l întreține sau de 

a-l muta dintr-o locație în alta. 
27. Păstrați dispozitivul în stare bună prin întreținerea și curățarea dispozitivului. Dacă aveți 

întrebări despre întreținere, puteți contacta linia telefonică telefonică/punctul de service 
autorizat de producător. 

28. Păstrați și depozitați dispozitivul într-un loc sigur și uscat, la un loc departe de îndemâna 
copiilor, atunci când nu este utilizat. 
 
 
 

 
 RECICLARE 

Materialele de ambalare pot fi reciclate. Prin urmare, se recomandă să le aruncați în 
deșeurile sortate. 
                      

ARUNCARE 
Simbolul coșului de gunoi tăiat necesită eliminarea separată a deșeurilor de 
echipamente electrice și electronice (DEEE). Dispozitivele electrice și electronice 
pot conține substanțe periculoase și periculoase pentru mediu. Prin urmare, nu îl 
aruncați împreună cu deșeurile reziduale nesortate, ci mai degrabă la un punct de 
colectare desemnat pentru echipamentele electrice și electronice vechi. În acest fel 
contribuiți la protecția resurselor și a mediului. Pentru mai multe informații, vă rugăm 
să contactați dealerul sau autoritățile locale. 

 
DECLARAȚIE DE CONFORMITATE  

Confirmăm prin prezenta că acest articol respectă cerințele, reglementările și 
directivele esențiale ale UE. Puteți vizualiza în orice moment declarația de 
conformitate detaliată la următorul link: 
www.becool.at/downloads/doc/bc121tu220x.pdf. 
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DESCRIEREA DISPOZITIVULUI 
 

 
 
 
 
 

MONTAJ 
 

  

  

Uniți cele două părți ale suportului 
împreună în timp ce treceți cablul prin 
mijloc.Dupa aceea asigurațiva că cele 
doua sunt fixate în poziție. 
   

  

  

Pune suportul pe carcasa ventilatorului 
și trageți cu grijă cablul de alimentare 
prin deschiderea suportului. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Panou de control   Afișare   

Ieșire de aer   

Vorderseite   

  

Stand   

  

Partea din față   

partea din spate 
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Conexiune de bază: 

Deșurubați piulița de blocare de pe 

carcasa ventilatorului în sens invers 

acelor de ceasornic. 

Introduceți cablul de alimentare prin 

orificiul central al celor două baze 

semicirculare și apoi presați aceste două 

baze semicirculare împreună. Asigurați-

vă că cele 4 găuri dintre aceste două 

semicercuri sunt bine închise. 

Atașați baza la carcasa ventilatorului. 
Introduceți piulița de blocare și rotiți-o în 
sensul acelor de ceasornic pentru a 
bloca baza în poziție.  

  

  

 

 
INSTALARE 

 

1. Puneți obiectul pe o suprafața uscată și dreaptă (nu folosiți în camere umede). 
2. Introduceți ștecherul într-o priză standard de 220~240V. 
3. Funcțiile ventilatorului pot fii acționate cu telecomandă sau de pe display-ul 

aparatului. 
4. Când utilizați telecomanda, îndreptați-o direct către dispozitiv pentru a asigura 

funcționarea corectă. 
 

 FERNBEDIENUNG  BEDIENFELD  

      

  

5. La setarea funcțiilor, simbolurile respective se aprind pe afișaj:   
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ATENȚIE 

De îndată ce conectați dispozitivul la rețea și porniți dispozitivul, temperatura 

camerei este afișată pe ecran. 

      

PORNIRE/ORPRIRE: 

• Pentru a porni și opri ventilatorul utilizați butonul  

SETĂRI DE VITEZA: 

Ventilatorul turn este echipat cu trei nivele diferite de viteză. 

• Apăsați butonul  în mod repetat până când viteza dorită se aprinde pe 
display: 

 

•  Viteză redusă Viteză medie  Viteză mare 

•        
 

MOD: 

Ventilatorul turn are două moduri diferite din care puteți alege: 

• Pentru a face acest lucru, utilizați butonul  până când modul dorit se 
aprinde pe display: 

 

Mod Funcțiune 

  

Modul Natural 

→ Viteze diferite, care vor ajuta la simularea unei rafale de 
vânt naturale 
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Modul pentru somn 

→ Ventilatorul turn va încetini cu un nivel la fiecare 30 de 
minute până când funcționează la cea mai mică viteză până 
când opriți unitatea sau temporizatorul oprește automat 
ventilatorul. 

 

TIMER: 

Această funcție vă permite să opriți dispozitivul controlat de timp. Puteți selecta un timp de 
funcționare între 1 și 12 ore. 

• Pentru a face acest lucru, apăsați butoanele până când pe display apare ora dorită. 
Afișajul „TEMP” se schimbă în „TIMER” când este pornit. 
 

OSCILARE: 

• Prin apăsarea butonului puteți sa porniți sau sa opriți funcția de pivotare 

ATENTIE 

Cu această funcție, aerul suflat este distribuit la stânga și la dreapta. Acest lucru vă 

permite să obțineți distribuția orizontală a aerului în cameră.  

 

ION: 

Ventilatorul este echipat cu un ionizator. Acest lucru distribuie aerul ionizat în 
încăperi și elimină sarcinile statice. 

Pentru a porni funcția de ionizare, procedați după cum urmează: 

• Panou de control → Apăsați butonul  timp de 3 secunde. 

• Telecomandă → Apăsați butonul  

•  

ATENȚIE 

Atomii și moleculele rezultate promovează procesul de descompunere chimică și pot fi 

utilizați pentru a îndepărta mirosurile și dezinfecta aerul.   

ATENȚIE 

Ventilatorul turn are un mod automat de economisire a energiei. 
Afișajul se estompează la 30 de secunde după fiecare setare și luminează din nou 

puternic de îndată ce acționați telecomanda sau panoul de control. 

 

INSTRUCȚIUNI DE CURĂȚARE 
 

• Atenție! Înainte de curățare, lăsați dispozitivul să se oprească complet  și scoateți-
l din priză. 

• La curațare folosiți o cârpă moale. 

• Dacă nu este ușor să îndepărtat contaminări, utilizați apă caldă cu săpun. 

• Nu utilizați solvenți sau agenți de curățare (diluanți), tacâmuri metalice sau perii 
dure pentru curățare, deoarece acestea pot deteriora carcasa din plastic. 

• Nu scufundați ventilatorul în apă sau alte lichide. Apa nu are voie să picure pe sau 
în carcasa motorului ventilatorului. 
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• Uscați bine toate componentele înainte de a le depozita. 

• Păstrați dispozitivul într-un mediu răcoros, uscat și curat. 

• Nu lăsați dispozitivul la îndemâna copiilor sau a animalelor. 
 

 

 

  

Informații tehnice   

Tensiune nominală  220-240V  

Frecvență  50Hz  

Puterea nominală de intrare    50W  

Înălțime  121cm  

Greutate    3.75kg  

Desemnare    Simbol  Valoare Unitatea  

Debitul maxim de volum  F  43.2  m³/min  

Putere maximă a ventilatorului    P  64.8  W  

Raportul de servicii    SV  0.66  (m³/min) W  

Nivelul de putere acustică al 
ventilatorului 

 LWA  0.227  dB(A)  

  
Adrese de contact pentru informații 
suplimentare  

informații și linia de servicii:  
  

  
Schuss  Home  Electronic  GmbH  
Scheringgasse  3,  A-1140  Wien  
Tel: +43 (1) 97 0 21 – 0  
Serviceline:  +43 (1) 97 0 21  

www.becool.at  
FB-Nr: 236974 t / FB-Gericht: Wien  
  

http://www.becool.at/
http://www.she.at/
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GARANȚIE 

 
Cu acest produs de calitate de la BE COOL, ați luat o decizie în favoarea inovației, durabilității și fiabilității. 

 
Pentru acest aparat BE COOL acordam o perioada de garantie de 2 ani de la data achizitiei, valabilă în 

Austria. 

Dacă, contrar așteptărilor, sunt necesare lucrări de service pe dispozitivul dvs. în această perioadă, vă 

garantăm prin prezentarea garanției vă acordăm repararea gratuită (piese și manoperă) sau (la opțiunea 

Schuss) înlocuirea produsului. În cazul în care nici repararea, nici schimbarea nu este posibilă din motive 

economice, ne rezervăm dreptul de a emite un credit cu valoare de timp. 

În cazul aparatelor de aer condiționat, vă rugăm să contactați linia telefonică pentru clienți ca prim pas (vezi 

autocolantul de pe dispozitiv sau prima pagină a instrucțiunilor de utilizare), pentru ventilatoare, contactați 

dealerul dumneavoastră de specialitate sau contactați-ne direct. Dorim să subliniem că lucrările de reparații 

care nu au fost efectuate de către atelierul contractual autorizat din Austria vor înceta imediat valabilitatea 

acestei garanții. 

 
       Această garanție nu acoperă: 

• În cazul utilizării necorespunzătoare, nu ne asumăm nicio daună indirectă 

• Repararea sau înlocuirea pieselor din cauza uzurii normale 

• Deteriorări din cauza nerespectării instrucțiunilor de utilizare 

• Dispozitive care sunt - chiar și doar parțial - utilizate comercial 

• Dispozitive deteriorate mecanic de influențe externe (cădere, impact, spargere, utilizare necorespunzătoare 

etc.) precum și semne de uzură de natură estetică 

• Dispozitive care au fost manipulate greșit 

• Dispozitive care nu au fost deschise de atelierul nostru de service autorizat. 

• Așteptările consumatorilor neîmplinite 

• Daune cauzate de forță majoră, apă, trăsnet sau supratensiune 

• Dispozitive pentru care denumirea tipului și/sau numărul de serie de pe dispozitiv a fost modificată, ștearsă, 

făcută ilizibilă sau eliminată 

• Servicii în afara atelierelor noastre autorizate, costurile de transport la un atelier autorizat sau la noi și înapoi și 

riscurile asociate 

 

Menționăm în mod expres că în perioada de garanție, în cazul unor erori de funcționare sau dacă nu se constată nicio 

eroare, se va percepe o rată forfetară de 60 EUR (indexată pe baza VPI 2010, iunie 2015). 

 

Oferirea unui serviciu de garanție (repararea sau înlocuirea dispozitivului) nu prelungește perioada de garanție absolută 

de 2 ani de la data achiziției. 

 

Garanția de 2 ani este valabilă numai la prezentarea dovezii de cumpărare (trebuie să conțină numele și adresa 

distribuitorului, precum și denumirea completă a dispozitivului) și certificatul de garanție asociat, pe care se află tipul 

dispozitivului și numărul de serie (vizibil) pe cutie și pe spatele sau dedesubtul dispozitivului) sunt notate! Daca nu este 

prezentat certificatul de garantie, se aplica doar garantia legala! 

Subliniem în mod expres că drepturile de garanție statutare nu sunt afectate de această garanție și continuă să existe 

neabătut 

 

O răspundere pentru daune din partea Schuss Home Electronic GmbH și a agenților săi subordonați există numai în caz 

de neglijență gravă sau intenție. În orice caz, este exclusă răspunderea pentru profiturile pierdute, economiile așteptate 

care nu s-au materializat, daunele consecutive și daunele din pretenții ale terților. Daunele aduse sau pentru datele 

înregistrate sunt întotdeauna excluse de la răspunderea pentru daune. 

 

Felicitări pentru alegerea dvs. Sperăm să vă bucurați de dispozitivul dvs. BE COOL! 

 

ADRESA: 

BE COOL Distribuție 

Schuss Home Electronic GmbH 

A-1140 Wien, Schieringgasse 3                               

Tel:  +43 (0)1/ 970 21 

 

În cazul unei cereri de garanție, acest certificat de garanție trebuie predat împreună cu aparatul 

atelierului de service autorizat sau distribuitorului de la care ați achiziționat dispozitivul! 

Denumire tip:................................................ 
 
Număr de serie:..............................................   
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DECLARAȚIE DE CONFORMITATE 
 
Schuss Home Electronic GmbH 
Scheringgasse 3 
1140 Viena, AUSTRIA 
 
Declară că produsul  
 

   
Desemnare Description Turmventilator / Tower fan 

Modell Nr. Model No. 
BC121TU2201F 
BC121TU2202F 

este în conformitate cu următoarele directive, standarde și/sau regulamente:  
is conformity with following directives, norms and/or regulations:  
 

EMV Directivă / EMC directive 2014/30/EU  
EN 55014-1: 2017  
EN 55014-2: 2015  
EN 61000-3-2: 2014  
EN 61000-3-3: 2013  
 

LVD Directivă / LVD directive 2014/35/EU  
EN 60335-2-80: 2003 + A1: 2004 + A2: 2009  
EN 60335-1: 2012 + A11: 2014 + A13: 2017  
EN 62233: 2007  
 
ErP Directivă / ErP directive 2009/125/EC 
Regulamentul (CE) nr. / Regulamentul (EV) nr. EU 206/2012 & (UE) 2016/2282  
EN 50564: 2011 
IEC 60879: 1986 
EN 60704-1: 2010  A11: 2012  
EN 60704-2-7: 1998 
 

Reach SVHC(EC)NO. 1907/2006 
 

RoHs Directivă / RoHs directive 2011/65/EU & (EU) 2015/863  
 

Marcajul CE pe produs / CE marking on the product: 

 
 
 Locul și data de desfășurare a expoziției: 
Place and date of issue: 
Vienna, 2022-06-13 
 
Referința declarației: 
Declaration reference: 
SCHUSS HOME ELECTRONIC GMBH 
Scheringgasse 3, 1140 Wien, AUSTRIA 
FB-Nr. / Company Register No.: 236974 t 
 

Reprezentant autorizat al producătorului 

Authorized representative of manufacture 

 


