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ArcticAir
PŘENOSNÝ OCHLAZOVAČ VZDUCHU 

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE NÁVODY K POUŽITÍ A ULOŽTE JE PRO PŘÍPADNÉ DALŠÍ POUŽITÍ. 

TIPY: 

• ArcticAir přenosný ochlazovač umístěte na vyšší místo, zkrátíte tak dobu chlazení daného prostoru. 
• Po naplnění nádrže vodou nechte filtr absorbovat vodu po dobu nejméně 3 minut.
• Přenosný ochlazovač umístěte tak, aby nemířil přímo na Vás. 
• Přístroj bude nepřetržitě fungovat po dobu 8 hodin při nejnižší rychlosti chlazení. I když je nádrž na vodu 

prázdná, ochlazovač bude i nadále fungovat díky mokrému filtru. 

UMÍSTĚNÍ: 

1. Umístěte ochlazovač na rovný povrch. 
2. Otevřete nádrž na vodu a naplňte ji. (Poté, co nalijete vodu do nádrže, ochlazovačem nehýbejte a nenaklá-

nějte ho.) 
3. Připojte napájecí zdroj do elektrické zásuvky. Větší konec USB kabelu připojte k napájecímu adaptéru a menší 

konec k zadní části ochlazovače. 



POUŽITÍ A ÚDRŽBA: 

1. Zapněte zařízení pomocí tlačítka zapnutí/vypnutí.
2. omocí tlačítka nastavte požadovanou rychlost chlazení (nízká, střední a vysoká).  Rychlost můžete zkontrolo-

vat pomocí kontrolních světel.
3. Vyberte požadovanou expozici pomocí tlačítka osvětlení       . Vybrat můžete pouze jednu barvu nebo barev-

nou kombinaci v následujícím pořadí: modrá, červená, bílá, zelenomodrá, fialová, žlutá, zelená. 
4. Jas můžete nastavit pomocí tlačítka podsvícení přidržením po dobu 3 sekund. Když začne nádrž blikat, zmáčk-

něte tlačítko a vyberte osvětlení. 
5. Zmáčkněte tlačítko vypnutí/zapnutí. 

NÍZKÁ ÚROVEŇ VODY: 
Je-li hladina vody nízká, přístroj Vás třikrát upozorní blikáním jantarové barvy každých 60 sekund.
I když je nádrž na vodu prázdná, ochlazovačem hýbejte opatrně, voda je totiž ještě stále v zařízení. 

Doporučujeme alespoň jednou týdně vyčistit nádrž na vodu a vnitřek spotřebiče. Používejte neabrazivní čistící 
utěrky. Nejlepších výsledků dosáhnete výměnou filtru každých 6 měsíců. 

UPOZORNĚNÍ: 

• Používejte pouze čistou vodu. 
• Postupujte podle přiloženého návodu k použití. 
• Zařízení používejte v dobře větraných místnostech, kde není příliš mnoho prachu. 
• Nevystavujte přímému slunci.  
• Používejte pouze napájecí kabely, které jsou součástí balení. 
• Nezakrývat. 
I když je nádrž na vodu prázdná, ochlazovačem hýbejte opatrně, voda je totiž ještě stále v zařízení.

Správný odhoz odpadků
Symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku nebo jeho obalu znamená, že tento výrobek není podle EU pokládán 
za směsný domovní odpad. Zajištěním správného třídění odpadu zabráníte negativním dopadům na okolí a lidské 
zdraví. Recykláž materiálů pomáhá při ochraně přírodního prostředí a přírodních virů. Podrobnější informace 
o recyklaci tohoto výrobku získáte u zodpovědných služeb, v centrech pro odvoz domovního odpadu nebo v 
obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili. Prohlášení výrobce, že produkt splňuje požadavky platných směrnic 
EU.


