
ΤΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:

Λυχνίες ελέγχου ταχύτητας λειτουργίας

Κουμπί ενεργοποίησης / 
απενεργοποίησης

Πίσω σχισμή

Δεξαμενή νερού

Κουμπί φωτισμού

Μπροστινή υποδοχή

ArcticAir
ΦΟΡΗΤΟ AIR COOLER

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ TO ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ:

• Τοποθετήστε το φορητό κλιματιστικό ArcticAir σε υψηλότερη θέση, καθώς αυτό θα κρυώσει τον επιθυμητό 
χώρο γρηγορότερα.

• Αφήστε το φίλτρο να απορροφήσει νερό για τουλάχιστον 3 λεπτά μετά την πλήρωση του δοχείου με νερό.
• Τοποθετήστε το φορητό κλιματιστικό σε μέρος όπου δεν θα στοχεύει απευθείας σε εσάς.
• Το προϊόν λειτουργεί συνεχώς για 8 ώρες με τον χαμηλότερο ρυθμό ψύξης. Ακόμα και όταν αδειάσει η δε-

ξαμενή νερού, το κλιματιστικό θα συνεχίσει να λειτουργεί λόγω του υγρού φίλτρου.

ΣΥΝΔΕΣΗ:

1. Τοποθετήστε το κλιματιστικό σε επίπεδη επιφάνεια.
2. Ανοίξτε το δοχείο νερού και γεμίστε το. (Όταν ρίχνετε νερό στο κλιματιστικό, μην μετακινείτε και μην 

γέρνετε το κλιματιστικό.)
3. Συνδέστε το τροφοδοτικό σε μια πρίζα. Συνδέστε το μεγαλύτερο άκρο του καλωδίου USB στον προσαρμο-

γέα AC και το μικρότερο άκρο στο πίσω μέρος του κλιματιστικού.



ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας το κουμπί on / off.
2. Ρυθμίστε την επιθυμητή ταχύτητα ψύξης χρησιμοποιώντας το κουμπί      . Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα 

σε χαμηλά, μεσαία και υψηλά επίπεδα ψύξης. Μπορείτε να ελέγξετε την ταχύτητα με τα φώτα ελέγχου 
ταχύτητας.

3.  Επιλέξτε την επιθυμητή έκθεση χρησιμοποιώντας το κουμπί φωτισμού       . IΜπορείτε να επιλέξετε ένα 
χρώμα ή συνδυασμό χρωμάτων με την ακόλουθη σειρά: μπλε, κόκκινο, λευκό, πράσινο, μπλε, μοβ, κίτρινο, 
πράσινο.

4. JΜπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα χρησιμοποιώντας το κουμπί οπίσθιου φωτισμού κρατώντας το πα-
τημένο για 3 δευτερόλεπτα. Όταν η δεξαμενή αρχίσει να αναβοσβήνει, πατήστε το κουμπί για να επιλέξετε 
το φωτισμό.

5. Πατήστε το κουμπί on / off.

ΧΑΜΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΝΕΡΟΥ: 
 Όταν η στάθμη του νερού είναι χαμηλή, η συσκευή θα σας προειδοποιήσει αναβοσβήνοντας τρεις φορές κάθε 
60 δευτερόλεπτα σε καφέ χρωματισμό. 
Ακόμα και όταν το δοχείο νερού είναι άδειο, μετακινήστε το κλιματιστικό προσεκτικά, καθώς το νερό βρί-
σκεται ακόμα στη συσκευή.

Συνιστούμε να καθαρίζετε τη δεξαμενή νερού και το εσωτερικό της συσκευής τουλάχιστον μία φορά την εβδο-
μάδα. Χρησιμοποιήστε μη λειαντικά υφάσματα καθαρισμού. Για καλύτερα αποτελέσματα, αντικαταστήστε το 
φίλτρο κάθε 6 μήνες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

• Χρησιμοποιείτε μόνο καθαρό νερό.
• Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 
• Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σε καλά αεριζόμενο χώρο όπου δεν υπάρχει πολλή σκόνη.
• Μην εκθέτετε σε άμεσο ηλιακό φως.
• Χρησιμοποιείτε μόνο τα παρεχόμενα καλώδια τροφοδοσίας.
• Μην καλύπτετε.
• Ακόμα και όταν το δοχείο νερού είναι άδειο, μετακινήστε το κλιματιστικό προσεκτικά, καθώς το νερό 

βρίσκεται ακόμα στο αντικείμενο.

Για τη σωστή απόρριψη αποβλήτων 
Το σύμβολο διαγραμμένος κάδος απορριμμάτων» στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι το προϊ-
όν αυτό δεν πρέπει να θεωρείται οικιακό απόρριμμα στην ΕΕ. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη αυτού του 
προϊόντος, θα βοηθήσετε στην αποτροπή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη 
υγεία, οι οποίες διαφορετικά θα μπορούσαν να προκληθούν από ακατάλληλο χειρισμό αυτού του προϊόντος. Η 
ανακύκλωση υλικών συμβάλλει στην προστασία της φύσης και των φυσικών πόρων. Για πιο αναλυτικές πληρο-
φορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρμόδιες υπηρεσίες, το 
Κέντρο απόρριψης οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα, από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Δήλωση του 
κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των εφαρμοστέων οδηγιών της ΕΕ.


