
КАКВО СЪДЪРЖА:

Индикатори за контрол на работната скорост 

Бутон ВКЛ/ИЗКЛ 

Заден слот 

Резервоар за вода 

Бутон за осветление 

Преден слот

ArcticAir
ПРЕНОСИМ ОХЛАДИТЕЛ ЗА ВЪЗДУХ

ПРОЧЕТЕТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ ПРЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕ И ГИ ЗАПАЗЕТЕ ЗА ПОВТОРНА УПОТРЕБА.

СЪВЕТИ:

• Поставете преносимия климатик ArcticAir в по-високо легнало положение, тъй като това ще охлади 
желаното пространство по-бързо. 

• Оставете филтъра да абсорбира вода за поне 3 минути след напълване на резервоара с вода. 
• Поставете преносимия климатик на място, където няма да е насочен директно към вас. 
• Продуктът ще работи непрекъснато в продължение на 8 часа при най-ниската скорост на охлаждане. 

Дори когато резервоарът за вода се изпразни, климатикът ще продължи да работи поради мокрия 
филтър.  

НАМЕСТВАНЕ: 

1. Поставете климатика на равна повърхност.
2. Отворете резервоара за вода и го напълнете.  (Когато наливате вода в климатика, не движете и не 

накланяйте климатика.)
1. Включете захранването в електрически контакт. Свържете по-големия край на USB кабела към промен-

ливо токовия адаптер, а по-малкия към задната част на климатика. 



УПОТРЕБА И ПОДДРЪЖКА:

1. Включете устройството с помощта на бутона за включване/изключване.
2. Задайте желаната скорост на охлаждане с помощта на бутона       . Можете да избирате между ниско, 

средно и високо ниво на охлаждане. Можете да проверите скоростта на включване със светлините за 
контрол на скоростта.

3. Изберете желаната експозиция, като използвате бутона за експонация        . Можете да изберете един 
цвят или комбинация от цветове в следния ред: син, червен, бял, зелено-син, лилав, жълт, зелен.

4. Можете да регулирате яркостта, като използвате бутона за светлина, като го задържите за 3 секунди. 
Когато резервоарът започне да мига, натиснете бутона, за да изберете осветлението.

5. Натиснете бутона за включване/изключване.

НИСКО НИВО НА ВОДА: 
Когато нивото на водата е ниско, устройството ще ви предупреди, като мига три пъти на всеки 60 секунди.
Дори когато резервоарът за вода е празен, премествайте климатика внимателно, тъй като водата е 
все още вътре. 

Препоръчваме поне веднъж седмично да почиствате резервоара за вода и вътрешността на уреда. Из-
ползвайте неабразивни почистващи кърпи. За най-добри резултати сменяйте филтъра на всеки 6 месеца. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: 

• Използвайте само чиста вода. 
• Следвайте инструкциите за употреба. 
• Използвайте устройството на добре проветриво място, където няма много прах. 
• Не излагайте на пряка слънчева светлина. 
• Използвайте само предоставените захранващи кабели. 
• Не покривай. 
Дори когато резервоарът за вода е празен, премествайте климатика внимателно, тъй като водата е 
все още вътре. 

Правилно изхвърляне на отпадъци
Символът със зачеркнатото кошче с колела на вашия продукт или на опаковката му, показва че продуктът 
не трябва да се изхвърля в коша за битови отпадъци в целия ЕС. Ако се погрижите за правилното изхвър-
ляне на продукта, ще предотвратите всякакви негативни последици за околната среда и човешкото здра-
ве, които иначе биха били причинени неправилно боравене с този продукт. Рециклирането на материали 
помага за опазването на природата и природните ресурси. За по-подробна информация относно реци-
клирането на този продукт, моля, свържете се с местната гражданска служба център за битови отпадъци 
или магазин, от който сте закупили продукта. Декларация на производителя, че продуктът отговаря на 
изискванията на приложимите директиви на ЕС. 


