
COMPONENTE

Lumini de control al vitezei de funcționare

Buton ON/OFF

Fanta din spate

Rezervor pentru apă

Buton de iluminare

Fanta din față

ArcticAir
RĂCITOR DE AER PORTABIL

CITIȚI INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZARE ȘI PĂSTRAȚI-LE PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ

SFATURI:

• Așezați aparatul de aer portabil ArcticAir pe un suport mai înalt, deoarece acest lucru va ajuta să răciți mai 
rapid spațiul dorit.

• Lăsați filtrul să absoarbă apă cel puțin 3 minute după ce ați umplut rezervorul cu apă.
• Plasați aparatul de aer condiționat portabil într-un loc în care acesta nu vă va viza direct.
• Produsul va funcționa continuu timp de 8 ore la cel mai jos nivel de răcire. Chiar și atunci când rezervorul de 

apă este gol, aparatul va continua să dea aer rece din cauza filtrului umed.

POZIȚIONARE:

1. Așezați aparatul de aer condiționat pe o suprafață dreaptă.
2. Deschideți rezervorul de apă și umpleți-l cu apă. (Când turnați apă în aparat, nu-l mișcați și nu-l înclinați.)
3. Conectați adaptorul de curent alternativ la o priză electrică. Conectați capătul mai mare al cablului USB la 

adaptorul de curent alternativ și cel mai mic în spatele climei.



UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE:

1. Porniți dispozitivul cu ajutorul butonului on / off.
2. Setați viteza de răcire dorită folosind butonul     . Puteți alege între nivelul scăzut, mediu și înalt de răcire. 

Puteți verifica viteza cu ajutorul luminilor de control de viteză.
3. Selectați culoarea de ambient dorită cu ajutorul butonului       . Puteți selecta o culoare sau o combinație de 

culori în următoarea ordine: albastru, roșu, alb, verde-albastru, violet, galben, verde.
4. Puteți ajusta luminozitatea folosind butonul de iluminare de fundal ținând butonul apăsat timp de 3 secun-

de. Când rezervorul începe să clipească apăsați butonul pentru a selecta luminozitatea dorită.
5. Apăsați butonul on / off.

NIVEL DE APĂ MINIM:
Când nivelul apei este scăzut, dispozitivul vă va avertiza clipind de trei ori la fiecare 60 de secunde în 
culoarea chihlimbarului.
Chiar dacă în recipient nu mai este apă, mișcați aparatul cu atenție deoarece ar mai putea fi apă în recipient.

Vă recomandăm să curățați rezervorul de apă și interiorul aparatului cel puțin o dată pe săptămână. Folosiți câr-
pe non-abrazive. Pentru rezultate mai bune, înlocuiți filtrul la fiecare 6 luni.

AVERTIZĂRI:

• Folosiți numai apă curată.
• Urmați instrucțiunile de utilizare.
• Folosiți dispozitivul într-o zonă bine aerisită, unde nu există prea multă praf.
• Nu expuneți aparatul la lumina directă a soarelui.
• Folosiți numai cablurile de alimentare furnizate.
• Nu acoperiți aparatul.
• Chiar dacă în recipient nu mai este apă, mișcați aparatul cu atenție deoarece ar mai putea fi apă în recipi-

ent.

Eliminarea corespunzătoare a deșeurilor
Simbolul tăiat cu coșul cu roți de pe produsul dvs. sau de pe ambalajul acestuia indică faptul că acest produs nu 
trebuie tratat ca deșeu menajer în UE. Asigurându-vă că acest produs este aruncat corespunzător, veți ajuta la 
prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului și sănătății umane, care altfel ar putea fi cauzate de 
manipularea necorespunzătoare a deșeurilor acestui produs. Reciclarea materialelor ajută la protejarea naturii 
resurselor naturale. Pentru informații mai detaliate despre reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați 
biroul local civic, serviciul de eliminare a deșeurilor menajere sau magazinul de la care ați achiziționat produsul.  
Declarația producătorului că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.


