
 
 

 

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE: RĂCITOR DE AER 

PORTABIL PUTERNIC 

 

Acest manual conține instrucțiuni importante pentru pornirea și operarea produsului.  

Descriere și comenzi: 

1. LED-uri pentru viteza ventilatorului 

2. Buton de pornire 

3. Grila spate 

4. Rezervor de apă 

5. Buton de iluminare de fundal 

6. Buton de setare a vitezei 

7. Grila frontală 

8. Glisor de personalizare grilă 

 



 
 

 

 

 

Folosit 

1. Înainte de a utiliza produsul, este necesar să scoateți filtrul din răcitor și să îl introduceți în 

interior plutitorul alb al produsului, care face parte din ambalaj, și apăsați-l pe partea 

interioară inferioară.  

 



 
 

 

 

 

2. Pentru a scoate filtrul, trebuie să scoateți grila frontală din plastic. Prinde filtrul de plastic 

piese, ridicați-l ușor și trageți-l afară. 

3. Apoi glisați capacul negru pe flotor, care trebuie să fie înmuiat cu apă. 

 



 
 

 

4. Înainte de prima folosire, asigurați-vă că plutitorul este poziționat corect, altfel se poate 

întâmpla 

a vărsa apă. 

5. Puneți filtrul înapoi în produs. 

6. Deschideți capacul rezervorului de apă situat în partea dreaptă a aparatului de aer 

condiționat. Asigura-te ca 

aparatul de aer condiționat nu este conectat la sursa de alimentare. Umpleți rezervorul cu apă. 

La 

în timpul primei umpleri, aproximativ jumătate din apa din rezervor este absorbită în filtru. 

Apa apoi 

umple. Conectați cablul USB la conectorul de pe spatele aparatului de aer condiționat și la 

sursa de alimentare 

energie (port USB în PC, adaptor de priză etc.). 

7. Porniți dispozitivul apăsând butonul Pornit/Oprit. 

8. Apăsaţi butonul pentru a seta viteza ventilatorului. Puteți alege Scăzut, Mediu 

sau Viteză mare. Viteza ventilatorului utilizată în prezent este indicată de un LED 

lângă buton. 

9. Puteți seta culoarea luminii de fundal a rezervorului cu butonul cu imaginea luminii. 

10. Folosiți glisorul de pe grila frontală pentru a seta direcția fluxului de aer. 

11. Poziția de jos - Aerul curge în sus. 

12. Poziția de mijloc - aerul curge într-un plan drept. 

13. Poziția superioară - aerul curge în jos. 

14. Verificați în mod regulat cantitatea de apă din recipient. Pentru a adăuga apă în aparatul 

de aer condiționat 

opriți, deconectați-vă de la sursa de alimentare și completați cu apă. 

15. Pentru a ieși, apăsați din nou butonul de pornire și dispozitivul se va opri.  

16. După terminare, este necesar să turnați apa din vasul de toaletă și să o lăsați să se usuce 

complet 

 



 
 

 

Avertisment: Nu transportați aparatul de aer condiționat umplut, apa se poate vărsa și se pot 

produce daune 

produsului. Nu folosiți alte lichide decât apa pură. Nu umpleți excesiv rezervorul de apă. Nu 

este vorba despre 

jucărie, nu lăsați la îndemâna copiilor. În caz de deteriorare, nu mai utilizați produsul. 

Ambalare 

păstrați pentru utilizare ulterioară. Numai pentru uz interior 

 


