
KAJ VSEBUJE:

Kontrolne lučke hitrosti delovanja

Gumb za vklop/izklop

Zadnja reža

Rezervoar za vodo

Gumb za osvetlitev

Prednja reža

ArcticAir
PRENOSNI OHLAJEVALNIK ZRAKA

PRED UPORABO PREBERITE NAVODILA IN JIH SHRANITE ZA PONOVNO UPORABO.

NAMIGI:

• ArcticAir prenosno klimo postavite na višje ležeče mesto, saj boste s tem hitreje ohladili želen prostor.
• Pustite filter da absorbira vodo minimalo 3 minute po tem, ko ste napolnili rezervoar z vodo. 
• Prenosno klimo postavite na mesto, kjer ne bo usmerjena direktno v vas.
• Izdelek bo deloval neprekinjeno 8 ur na najnižji stopnji hlajenja. Tudi, ko se rezervoar vode izprazni, bo klima 

zaradi mokrega filtraše naprej delovala 

NAMESTITEV:

1. Postavite klimo na ravno podlago.
2. Odprite rezervoar z vodo in ga napolnite. (Ko v klimo natočite vodo, klime ne smete premikati ali nagniti.)
3. Vključite napajalnik v vtičnico. Večji konec USB kabla priklučite na napajalnik, manjši konec pa na zadnjo 

stran klime.



UPORABA IN VZDRŽEVANJE:

1. Vklopite napravo s pomočjo gumba za vklop/izklop.
2. Nastavite želeno hitrost hlajenja s pomočjo gumba     . Izbrirate lahko med nizko, srednjo in visoko stopnjo 

hlajenja. Vklopljeno hitrost lahko preverite s pomočjo kontrolnih lučk hitrosti delovanja. 
3. Izberite želeno osvetlitev s pomočjo gumba za osvetlitev       . Izberete lahko eno barvo ali barvno kombinaci-

jo v naslednjem zaporedju: modra, rdeča, bela, zelenomodra, vijolična, rumena, zelena.
4. Jakost osvetlitve lahko prilagodite s pomočjo gumba za osvetlitev tako, da ga pridržite 3 sekunde. Ko rezer-

voar začne utripati pritisnite gumb, da izberete osvetlitev.
5. Pritisnite gumb za vklop/izklop.

NIZEK NIVO VODE: 
Ko je nivo vode nizek, vas bo naprava opozorila z trikratnim utripanjem vsakih 60 sekund v barvi jatarja. 
Tudi ko je posoda z vodo prazna, klimo pazljivo premikajte, saj je voda še v artiklu.

Priporočamo čiščenje rezervoarja za vodo in notranjosti naprave vsaj enkrat tedensko. Uporabljajte neabrazivne 
čistilne krpe. Za najboljše rezultate zamenjajte filter vsakih 6 mesecev. 

OPOZORILA:

• Uporabljajte samo čisto vodo.
• Upoštevajte oriložena navodila za uporabo. 
• Napravo uporabljajte v dobro prezračenih prostorih, kjer ni veliko prahu.
• Ne izpostavljajte direktnim sončnim žarkom.
• Uporabljajte samo originalno priložene napajalne kable.
• Ne prekrivajte.
• Tudi ko je posoda z vodo prazna, klimo pazljivo premikajte, saj je voda še v artiklu.

Pravilno odlaganje odpadkov
Simbol prekrižanega smetnjaka na izdelku ali na njegovi embalaži označuje, da takšnega izdelka ne smemo šteti 
za gospodinjski odpadek po EU. Če boste poskrbeli za pravilno odlaganje izdelka, boste preprečili morebitne 
negativne posledice za okolje in človeško zdravje, ki bi jih sicer povzročilo neprimerno rokovanje s tem izdelkom. 
Recikliranje materialov pomaga pri varstvu narave in naravnih virov. Za bolj podrobne informacije o recikliranju 
tega izdelka se obrnite na pristojne službe, svoj center za odlaganje gospodinjskih odpadkov ali trgovino, kjer ste 
izdelek kupili. Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza zahtevam veljavnih direktiv EU.


