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ArcticAir
PRENOSNÝ CHLADIČ VZDUCHU

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE NÁVOD A USCHOVAJTE SI NA OPATOVNÉ POUŽITIE.

TIPY:

• Prenosný chladič  ArcticAir umiestnite do vyššej ležiacej polohy, pretože tým rýchlejšie schladíte požadovaný 
priestor.

• Nechajte filter nasávať vodu najmenej 3 minúty potom ak ste naplnili nádrž vodou.
• Prenosný chladič umiestnite na miesto, kde nebude namierený priamo na vás.
• Produkt bude fungovať nepretržite 8 hodín pri najnižšej rýchlosti chladenia. Aj keď je nádrž na vodu prázdna, 

klimatizácia bude naďalej pracovať z dôvodu mokrého filtra. 

UMIESTNENIE:

1. Klimatizáciu umiestnite na rovný povrch.
2. Otvorte nádrž na vodu a naplňte ju. (Pri nalievaní vody do klimatizácie nepohybujte a nenakláňajte klima-

tizáciu.)
3. Zapojte sieťový adaptér do elektrickej zásuvky. Pripojte väčší koniec kábla USB k sieťovému adaptéru a menší 

koniec k zadnej časti chladiacého zariadenia.



POUŽITIE A ÚDRŽBA:

1. Zapnite zariadenie pomocou tlačidla zapnúť / vypnúť.
2. Tlačidlom nastavte požadovanú rýchlosť chladenia      . Môžete si vybrať medzi nízkou, strednou a vysokou 

úrovňou chladenia. Rýchlosť môžete skontrolovať pomocou kontroliek rýchlosti.
3. Pomocou tlačidla osvetlenia vyberte požadované osvetlenie       . Môžete si vybrať jednu farbu alebo kombi-

náciu farieb v nasledujúcom poradí: modrá, červená, biela, zeleno-modrá, fialová, žltá, zelená.
4. Jas môžete nastaviť pomocou tlačidla podsvietenia jeho podržaním na 3 sekundy. Keď nádrž začne blikať, 

stlačením tlačidla vyberte osvetlenie.
5. Stlačte tlačidlo zapnuť / vypnuť.

NÍZKA ÚROVEŇ VODY:
Keď je hladina vody nízka, zariadenie vás upozorní bliknutím trikrát každých 60 sekúnd vo farbe jatára.
Aj keď je nádrž na vodu prázdna, opatrne pohybujte klimatizáciou, pretože v nej je stále voda.

Odporúčame čistiť nádrž na vodu a vnútro spotrebiča najmenej raz týždenne. Používajte neabrazívne čistiace 
utierky. Najlepšie výsledky dosiahnete výmenou filtra každých 6 mesiacov.

UPOZORNENIE:

• Používajte iba čistú vodu.
• Postupujte podľa priložených prevádzkových pokynov.
• Zariadenie používajte na dobre vetranom mieste, kde nie je veľa prachu.
• Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.
• Používajte iba dodávané napájacie káble.
• Nezakrývajte.
• Aj keď je nádrž na vodu prázdna, opatrne pohybujte klimatizáciou, pretože v nej je stále voda.

Správna likvidácia odpadu
Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby s kolieskami na vašom výrobku alebo na jeho obale znamená, že s týmto 
výrobkom sa v EÚ nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom. Zabezpečením správnej likvidácie tohto 
produktu pomôžete zabrániť možným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by 
mohli byť spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s týmto výrobkom. Recyklačné materiály pomáhajú chrániť 
prírodu a prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu získate od miestneho občianske-
ho úradu, služby likvidácie domového odpadu alebo v obchode, kde ste produkt zakúpili. Vyhlásenie výrobcu, že 
výrobok spĺňa požiadavky uplatniteľných smerníc EÚ.


