
CO ZAWIERA::

Kontrolne diody szybkości działania

Włącznik / wyłącznik

Tylne gniazdo

Zbiornik wodny

Przycisk oświetlenia

Gniazdo przednie

ArcticAir
PRZENOŚNA KLIMATYZACJA ARCTICAIR

PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM I ZACHOWAJ JĄ DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA.

WSKAZÓWKI:

• Umieść przenośny klimatyzator ArcticAir wyżej ponieważ spowoduje to szybsze schłodzenie żądanej prze-
strzeni.

• Odczekaj co najmniej 3 minuty, aby filtr wchłonął wodę po napełnieniu zbiornika wodą.
• Umieść przenośny klimatyzator w miejscu, w którym nie będzie skierowany bezpośrednio na Ciebie.
• Produkt będzie działał nieprzerwanie przez 8 godzin przy najniższej szybkości chłodzenia. Nawet po opróżnie-

niu zbiornika na wodę klimatyzator będzie nadal działał z powodu mokrego filtra

INSTALACJA:

1. Umieść klimatyzator na płaskiej powierzchni.
2. Otwórz zbiornik na wodę i go napełnij. (Podczas wlewania wody do klimatyzatora nie przesuwaj ani nie 

przechylaj klimatyzatora.)
3. Podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego. Podłącz większy koniec kabla USB do zasilacza sieciowego, a 

mniejszy koniec z tyłu klimatyzatora.



UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA:

1. Włącz urządzenie za pomocą przycisku włącz/wyłącz.
2. Ustaw żądaną prędkość chłodzenia za pomocą przycisku     . Możesz wybrać pomiędzy niskim, średnim i wy-

sokim poziomem chłodzenia. Możesz sprawdzić szybkość za pomocą diód kontrolnych szybkości.
3. Wybierz żądaną ekspozycję za pomocą przycisku ekspozycji       . Możesz wybrać jeden kolor lub kombinację 

kolorów w następującej kolejności: niebieski, czerwony, biały, zielono-niebieski, fioletowy, żółty, zielony.
4. Możesz dostosować jasność świecenia za pomocą przycisku podświetlenia, przytrzymując go przez 3 sekun-

dy. Gdy zbiornik zacznie migać, naciśnij przycisk, aby wybrać oświetlenie.
5. Naciśnij przycisk włączania/wyłączania.

NISKI POZIOM WODY: 
Gdy poziom wody jest niski, urządzenie ostrzeże Cię, mrugając trzy razy co 60 sekund w kolorze jatry. 
Nawet gdy zbiornik na wodę jest pusty, należy ostrożnie przesuwać klimatyzator, ponieważ woda nadal znaj-
duje się w urządzeniu.

Zalecamy czyszczenie zbiornika na wodę i wnętrza urządzenia przynajmniej raz w tygodniu. Używaj nieściernych 
ściereczek do czyszczenia. Aby uzyskać najlepsze wyniki, filtr należy wymieniać co 6 miesięcy.

OSTRZEŻENIA:

• Używaj tylko czystej wody.
• Postępuj zgodnie z instrukcją użytkowania.
• Używaj urządzenia w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, gdzie nie ma dużo kurzu.
• Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
• Używaj wyłącznie dostarczonych przewodów zasilających.
• Nie pokrywaj.
• Nawet gdy zbiornik na wodę jest pusty, należy ostrożnie przenosić klimatyzator, ponieważ woda nadal 

znajduje się w urządzeniu.

Właściwa utylizacja odpadów
Symbol przekreślonego kosza na kółkach na produkcie lub na jego opakowaniu oznacza, że produkt ten nie może 
być traktowany jako odpad komunalny w UE. Zapewniając prawidłową utylizację tego produktu, pomożesz zapo-
biec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia człowieka, które mogłyby być spowo-
dowane niewłaściwą utylizacją tego produktu. Recykling materiałów pomaga chronić przyrodę i zasoby natural-
ne. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z 
lokalnym urzędem miasta, firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych lub sklepem, w którym produkt 
został zakupiony. Deklaracja producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw WE. 


