
AMIT TARTALMAZ:

Működési sebesség jelzőfény

Gomb a be-/kikapcsoló gomb

Hátsó nyílás

Víztartály

Gomb a világításra

Első nyílás

ArcticAir
HORDOZHATÓ LÉGHŰTŐ

HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL AZ UTASÍTÁSOKAT,ÉS TÁROLJA AZ ISMÉTELT HASZNÁLAT CÉLJÁBÓL.

TANÁCSOK:

• Az ArticAir hordozható léghűtőt helyezze magasabb fekvőhelyre,így gyorsabban lehűtheti a kívánt helyiséget.
• Hagyja,hogy a szűrő legalább 3 percen át felszívja a vizet,miután feltöltötte a tartályt vízzel.
• Helyezze a hordozható léghűtőt olyan helyre,ahol nem irányul közvetlenül Önre.
• A készülék 8 órán át folyamatosan működik,a legkisebb hűtési sebességgel. A léghűtő a vizes szűrő miatt,még 

akkor is működik,ha a víztartály kiürül.

ELHELYEZÉS:

1. Helyezze a léghűtöt sima felületre.
2. Nyissa ki a víztartályt és töltse fel vízzel. (Amikor vizet önt a léghűtőbe, ne mozgassa és ne döntse meg a 

léghűtőt.)
3. Csatlakoztassa az USB kábel nagyobb végét egy hálózati adapterhez,a kisebbik végét pedig a léghűtő hátolda-

lán található nyíláshoz. 



HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS:

1. Kapcsolja be a készüléket a be-/kikapcsoló gombbal.
2. Állítsa be a hűtési sebességet a  gomb segítségével       . Választhat az alacsony,közepes és a magas hűtési 

szint közül. A bekapcsolt sebességet a működési sebesség jelzőfényével ellenőrizheti.
3. Válassza ki a kívánt fényt a világítás gomb segítségével        . Választhat egy színt vagy színkombinációt a kö-

vetkező sorrendben: kék,piros,fehér,zöldeskék,lila,sárga,zöld.
4. A fényerőt a világítás gomb segítségével beállíthatja úgy,hogy a gombot 3 másodpercig nyomva tartja. Ami-

kor a tartály elkezd villogni,nyomja meg a gombot a világítás kiválasztásához.
5. Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot.

ALACSONY VÍZSZINT:
Ha alacsony a vízszint,akkor a készülék háromszor figyelmeztetni fogja 60 másodpercenként borostyánkő színnel.
Még akkor is ha a víztartály üres, óvatosan mozgassa a léghűtőt, mivel  a készülékben még mindig van víz.

Ajánljuk,hogy legalább hetente egyszer tisztítsa meg a víztartályt és a készülék belsejét. Használjon nem karcoló 
törlőkendőt. A jobb eredmények érdekében 6 havonta cserélje ki a szűrőt.

FIGYELMEZTETÉSEK:

• Csak tiszta vizet használjon.
• Kövesse a melléklet használati utasítást.
• A készüléket jól kiszellőztetett helyiségekben használja,ahol nincs sok por.
• Ne tegye ki közvetlen napsugárnak.
• Csak a mellékelt eredeti tápkábelt használja.
• A készüléket ne takarja le.
• Még akkor is ha a víztartály üres, óvatosan mozgassa a léghűtőt, mivel  a készülékben még mindig van 

víz.

Megfelelő hulladékkezelés
A terméken vagy annak csomagolásán az áthúzott kuka jel arra figyelmeztet, hogy ez a termék nem tekinthető 
háztartási hulladéknak az EU-ban. Ha gondoskodik a termék megfelelő hulladékkezeléséről, megakadályozza 
a környezetre és az emberi egészségre vonatkozó esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a 
termék nem megfelelő kezelése okozhat. Az anyagok újrahasznosítása elősegíti a természet és a környezet védel-
mét. A termék újrahasznosításával kapcsolatos részletesebb információkért forduljon az illetékes szolgálathoz, a 
háztartási hulladékkezelő szolgálathoz vagy az üzlethez, ahol a terméket vásárolta. A gyártó nyilatkozata, hogy a 
termék megfelel az alkalmazandó EU irányelvek követelményeinek.


