


LÄS HELA MANUALEN INNAN ANVÄNDNING
SPARA DESSA INSTRUKTIONER

USB-kabel USB-strömadapter
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TIPS:

• Ställ Arctic Air™-enheten på en höjd yta, till exempel bord, skrivbord eller 
köksbänk. Det är det bästa sättet att kyla ner ditt personliga utrymme snabbare.

• Låt filtret absorbera vatten i minst tre minuter efter att du har fyllt på tanken 
och innan användning. Då får du kallast luft snabbare.

• Försök att inte vara längre bort än en meter från Arctic Air™-enheten. Du får 
den bästa upplevelsen om du sitter rakt framför enheten.

• Arctic Air™-enheten arbetar i omkring åtta timmar per påfyllning med 
fläkthastigheten LÅG. Även om vattentanken är tom så kan filtret vara fuktigt, 
så att Arctic Air™-enheten fortfarande kyler ner luften.

INSTALLATION:

Fig.1 Fig.2 Fig.3

1. Ställ Arctic Air™ på en platt yta. (Se Fig. 1.)
2. Öppna luckan till vattentanken och fyll på med vatten (se Fig. 2). Vi rekom-
menderar att du använder en tillbringare eller måttkopp.
3. Koppla in USB-strömadaptern i ett uttag. Koppla sedan in USB-kabelns 
stora ände i USB-strömadaptern, och USB-kabelns mindre ände i porten 
därbak på Arctic Air™-enheten. (Se Fig. 3.)

OBS! Du kan även koppla in USB-kabelns stora ände i en dator istället för i strömadaptern för 
att driva din Arctic Air™.



ANVÄNDNING:
1. Tryck på PÅ/AV-knappen på Arctic Air™-enheten.

(Se Fig. 4.)
2. Ställ in fläkthastigheten genom att trycka på      knappen. 

Du kan välja mellan Låg, Medium och Hög hastighet. 
Indikatorlamporna bredvid       knappen visar vilken 
hastighet som Arctic Air™ för tillfället använder.
(Se Fig. 5.)

3. Välj färg på ljuset genom att trycka på knappen.
Du kan välja mellan fasta färger eller en färgcykel.
(Se Fig. 6.) 

ORDNINGEN PÅ FÄRGERNA: Blå, röd, vit, turkos, lila, gul, grön, färgcykel

4. När du är klar trycker du på PÅ/AV-knappen igen för att
stänga av din Arctic Air™.

OBS! Vi rekommenderar att du kör din Arctic Air™ med hastigheten 
HÖG i minst fem minuter innan du stänger av, så att den torkar

LÅG VATTENNIVÅ:
När vattennivån är låg blinkar tanken tre gånger var 60:e 
sekund med ett GULORANGE ljus. När tanken fylls på 
fungerar ljuset som normalt igen.

UNDERHÅLL:

Vi rekommenderar att du rengör vattentanken och enhetens insida en gång i 
veckan. Använd endast trasor som inte är slipande samt milt diskmedel när 
det behövs.
För bästa fortsatt resultat rekommenderar vi att du byter filter var sjätte 
månad.
Du kan köpa filter från webbplatsen http://www.tvins.se eller på telefon 
0770-87 17 40.

Fig.4

Fig.5

Fig.6



BYTA FILTER:
Vattenfiltret bör bytas var sjätte månad, eller när du tycker 
att din Arctic Air™ inte fungerar som den ska. Vattentanken 
lyser GULORANGE tills filtret är återställt. För att återställa 
filtret håller du inne knapparna               i tre sekunder tills 
vattentanken inte längre är GULORANGE.

Du kan köpa nya filter från webbplatsen 
http://www.tvins.se eller på telefon 0770-87 17 40.

Fig.7

Fig.8

1. Koppla ur Arctic Air™-enheten från väggen.

2. Tryck varsamt på frigöringsfliken längst ner på det    
    främre gallret, och dra gallret nedåt och bort från    
    enheten. Lägg gallret åt sidan. (Se Fig. 7.)

3. Ta tag i filtret och för det varsamt fullständigt ut ur   
    enheten. (Se Fig. 8.)

4. Sätt i det nya filtret i Arctic Air™-enheten så som      
    märkningen på filtret visar. (Se Fig. 9.)

5. Sätt i den övre fliken på filtret i platsen på enheten,  
    och tryck tillbaka frigöringsfliken på plats. 
    (Se Fig. 10.)

Fig.9

Fig.10



VARNINGAR:
• Bär inte på Arctic Air™-enheten när den är full med vatten. En del vatten kan vara kvar i      
  enheten även om tanken är tom.

• Använd endast rent vatten. Använd destillerat vatten om det behövs.

• Läs och följ anvisningarna för rekommenderat underhåll i avsnittet ”Underhåll” i den här guiden.

• Arctic Air™ fungerar bäst i områden som inte är förorenade. Stora damm-/smutspartiklar     
  kan minska enhetens livslängd.

• Vi rekommenderar att enheten endast används på torra platser. Om du använder produkten i   
  ett fuktigt område eller en fuktig miljö behöver du vara aktsam så att vatten inte kommer på  
  produktens yttre ytor.

• Om något läcker ut eller spills ut på enhetens yta ska du koppla ur Arctic Air™-enheten och  
  låta den torka i 24 timmar. Sedan kan den användas som normalt.

• Placera inte enheten i direkt solljus under långa perioder.

• Om du inte ska använda Arctic Air™-enheten under en lång period ska du först tömma     
  vattentanken, sätta på enheten och låta den köra med den högsta fläkthastigheten i minst     
  fyra timmar. Då torkar filtret och enhetens insida.

• Använd endast den strömadapter och kabel som medföljer i förpackningen.

• Vidrör inte strömadaptern eller strömkabeln med våta händer.

• Koppla ur Arctic Air™-enheten när du rengör eller flyttar enheten, samt när du tar bort/byter  
  ut filtret.

• För bästa resultat ska du placera Arctic Air™-enheten på en högre yta, till exempel ett bord  
  eller en köksbänk.

• Placera inte Arctic Air™-enheten nära en värmare eller någon elektrisk utrustning.

• Placera inte några föremål ovanpå Arctic Air™-enheten.

• Blockera inte enhetens främre eller bakre galler.

• Placera inte Arctic Air™-enheten nära öppna lågor eller brandkällor.

• Apparaten bör alltid vara under uppsikt när den används.

• Se till att barn inte leker med apparaten.

• Enheten kan endast stängas av fullständigt när den kopplas bort från strömtillförseln.

• Tillverkaren har inte något ansvar för några skador som uppstår till följd av att den här     
  produktguiden inte följs.



OBS!

ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK

Modellnummer: 17013 
AC100~120V

DC 5V, 1500mA







LES GJENNOM HELE VEILEDNINGEN FØR BRUK
TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE

USB-kabel USB-strømadapter

DETTE FØLGER MED:
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foran

Gitter bak
PÅ/AV-
knapp

Knapp for 
viftehastighet

Lysknapp

Vanntank

Indikatorlys for 
viftehastighet

HØY

MODERATLAV



TIPS:
• Plasser Arctic Air™ på et forhøyet underlag, for eksempel et bord, skrivebord   
  eller kjøkkenbenk. Dette er den beste måte å avkjøle området rundt deg på   
  raskere.

• La filteret absorbere vann i minst 3 minutter etter at du har fylt tanken og før  
  bruk. Dette sørger for at du får den kaldeste luften raskere.

• Prøv å oppholde deg innenfor noen meter av Arctic Air™. Du vil kjenne mest  
  hvis du sitter rett foran den.

• Arctic Air™ vil kjøre i omtrent 8 timer på én enkelt fylling på lav viftehastighet.  
  Selv om vanntanken er tom, er filteret fortsatt fuktig og Arctic Air™ avkjøler  
  fortsatt.

OPPSETT:

Fig.1 Fig.2 Fig.3

1. Plasser Arctic Air™ på et flatt underlag. (Se fig. 1)
2. Åpne dekselet til vanntanken og fyll tanken med vann (se fig. 2). 
    Vi anbefaler en kanne eller desilitermål.
3. Koble USB-strømadapteren til et strømuttak. Koble deretter den store enden   
    av USB-kabelen til adapteren og den mindre enden til strømporten på      
    baksiden av Arctic Air™. (Se fig. 3)

MERK: Du kan også koble den store enden av USB-kabelen til en datamaskin for å gi 
strøm til Arctic Air™ .



BRUK:
1. Trykk på strømknappen på Arctic Air™. (Se fig. 4)
2. Angi viftehastigheten ved å trykke på       knappen.  
     Du kan velge mellom Low-, Medium- og High-modus.   
     Indikatorlysene ved siden av knappen viser deg hvilken  
     hastighet Arctic Air™ er innstilt på. (Se fig. 5)
3. Velg lysfargen ved å trykke på          knappen.
     Du kan velge mellom faste farger eller en fargesyklus-      
     modus. (Se fig. 6)
REKKEFØLGE PÅ FARGER: Blå, rød, hvit, blågrønt, lilla, gul, grønn, 
fargesyklus

4. Når du er ferdig, trykker du på strømknappen igjen for å  
    slå av Arctic Air™.
MERK: Vi anbefaler at du kjører Arctic Air i HIGH-modus minst fem 
minutter før du slår den av, slik at den kan tørke.

LITE VANN:
Når vann-nivået er lavt, vil vanntanken blinke tre ganger 
hvert minutt i GUL-farge. Når tanken er fylt igjen, vil lyset 
fungere som normalt igjen.

VEDLIKEHOLD: 

Vi anbefaler å rengjøre vanntanken og innsiden av enheten én gang i uken. 
Bruk en myk klut og mild oppvasksåpe ved behov.

For best ytelse, anbefaler vi at du bytter filter hver 6. måned.

Fig.4

Fig.5

Fig.6



BYTTE FILTER: 
Vannfilteret bør byttes hver 6. måned, eller når du føler at 
Arctic Air ikke fungerer som den skal. Lyset på vanntank-
en vil lyse GULT til filteret blir tilbakestilt. Du tilbakestiller 
filteret ved å holde inne knappen       og         i tre 
sekunder til tanken ikke lyser GULT lenger.

Fig.7

Fig.8

1. Koble Arctic Air™ fra veggen.
2. Trykk forsiktig inn utløserknappen nederst på det     
    fremre gitteret og trekk gitteret ned og bort fra     
    enheten. Legg det til side. (Se fig. 7)
3. Ta tak i filteret og trekk det forsiktig ut av enheten.   
    (Se fig. 8)
4. Sett den nye filteret inn i Arctic Air™ som vist på     
    merkene på filteret. (Se fig. 9)
5. Sett den øverste tappen på gitteret inn i sporet, og 
    trykk utløseren tilbake på plass. (Se fig. 10)

Fig.9

L

Fig.10



ADVARSEL:
• Ikke flytt på Arctic Air™ når den er fylt med vann. Noe vann kan være igjen i enheten selv om   
  tanken er tom.

• Bare bruk rent vann. Bruk destillert kaldt vann ved behov.

• Les og følg vanlig vedlikehold som anbefales i Vedlikehold-delen av denne veiledningen.

• Arctic Air™ fungerer best i områder uten forurensing. Store støv-/skittpartikler kan redusere  
  levetiden til enheten.

• Vi anbefaler kun bruk i tørre omgivelser. Hvis den brukes i fuktige omgivelser, må du passe  
   på så du ikke får vann på utsiden av produktet.

• Hvis du søler på utsiden av enheten, kobler du fra Arctic Air og lar den tørke i 24 timer.      
  Deretter kan den brukes som normalt.

• Ikke utsett enheten for direkte sollys i lange perioder.

• Hvis du planlegger å ikke bruke Arctic Air™ i en lengre periode, tøm vanntanken, slå enheten på  
  og bruk høyeste viftehastighet i minst fire timer. Dette vil tørke ut filtret og innsiden av enheten.

• Bruk bare den originale strømadapteren og ledningen som følger med.

• Ikke berør strømforsyningen eller strømledningen med våte hender.

• Koble Arctic Air™ fra når du vasker den, fjerner/bytter filter eller flytter enheten.

• For best resultat, plasser Arctic Air™ på en høyereliggende overflate som et bord eller en     
  benkeplate.

• Ikke plasser Arctic Air™ i nærheten av en varmeovn eller annet elektrisk utstyr.

• Ikke sett noe oppå Arctic Air™.

• Ikke blokker gitteret foran eller bak enheten.

• Ikke plasser Arctic Air™ nær åpen ild eller vedovner.

• Apparatet bør alltid være under oppsikt når det anvendes.

• Apparatet bør alltid være under oppsikt når det anvendes.

• Enheten slås bare helt av når den er koblet fra strømforsyningen.

• Produsenten bærer ikke noe ansvar for skader som oppstår som følge av at denne produkt 
  veiledningen ikke følges.

• Et nytt vannfilter er laget spesielt for dette produktet. Hvis kassetten har blitt ødelagt eller   
  skadet, kan du kjøpe en ny.



MERK:

KUN FOR BRUK I HUSHOLDNINGER

Modellnummer: 17013 
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DC 5 V, 1500 mA







LÆS DENNE BRUGSANVISNING OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGNING
OPBEVAR DENNE BRUGSANVISNING TIL SENERE BRUG

USB-ledning USB-strømadapter

DETTE MEDFØLGER:
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Tænd-/

slukknap

Knap til 
ventilatorhastighed

Lysknap

Vandbeholder
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ventilatorhastighed

HØJ

MODERATLAV



TIPS:

• Placer Arctic Air™ på en forhøjet flade, f.eks. et bord, skrivebord eller køkken 
  bord. Derved bliver det ønskede område hurtigere nedkølet.

• Lad filtret absorbere vand i mindst 3 minutter før brug, efter at tanken er     
  blevet fyldt. Derved får man hurtigere den koldeste luft.

• Hold en halv meters afstand fra Arctic Air™. Enheden giver den største fordel,  
  når forsiden af kroppen vender mod enheden.

• Arctic Air™ kører i cirka 8 timer ved lav ventilatoreffekt på en påfyldning. 
  Selv om vandbeholderen er tom, er filtret stadig fugtigt, og Arctic Air™ køler  
  fortsat.

PLACERING:

Fig.1 Fig.2 Fig.3

1. Placer Arctic Air™ på en plan flade. (Se Fig.1)
2. Åbn lugen til vandbeholderen, og påfyld vand (See Fig. 2). 
    Vi anbefaler brug af en kande eller et målebæger.
3. Sæt USB-strømadapteren i en stikkontakt. Indsæt så den lange ende af       
    USB-ledningen i adapteren og den korte ende i strømporten bagpå Arctic Air™.  
    (Se Fig. 3)

BEMÆRK: Den lange del af USB-stikket kan også sættes i en computer for aktivering af Arctic Air™  
.



ANVENDELSE:
1. Tryk på strømknappen for at tænde for Arctic Air™. 
    (Se Fig. 4)
2. Indstil ventilatorhastigheden       - knappen. Der kan
    vælges mellem lav, mellem og høj effekt. Indikatoren, der   
    lyser ved siden af knappen, viser hvilken hastighed Arctic  
    Air™ aktuelt kører med. (Se Fig. 5)
3. Vælg farve på lyset ved at trykke på         
    Du kan vælge mellem faste farver og skiftende farver. 
    (Se Fig. 6)
FARVERÆKKEFØLGE: Blå, rød, hvid, mørkegrøn, violet, guld, grøn, 
skiftende farver.

4. Tryk på strømknappen igen for at slukke Arctic Air™.
BEMÆRK: Vi anbefaler, at Arctic Air™ kører med »høj«-effekt i mindst 5 
minutter, før den bliver slukket, så den kan tørre.

LAV VANDSTAND:
Når vandstanden er lav, blinker vandbeholderen 3 gange 
hvert minut med GULT lys. Når beholderen er fyldt igen, 
går lysfunktionen tilbage til normal tilstand.

VEDLIGEHOLDELSE:

Vi anbefaler rengøring af vandbeholderen og det indvendige af enheden en 
gang om ugen. Brug en blød klud og mildt opvaskemiddel efter behov.

Vi anbefaler udskiftning af filtret hver 6. måned for de bedste resultater på 
langt sigt.

Fig.4

Fig.5

Fig.6

  



UDSKIFTNING AF FILTRET: 
Vandfiltret skal udskiftes hver 6. måned, eller når Arctic 
Air ikke synes at fungere, som den skal. Vandbeholderen 
lyser GULT, indtil filtret bliver nulstillet. For at nulstille 
filtret, holdes       og          knappen nede i 3 sekunder, 
indtil det GULE lys slukker.

Fig.7

Fig.8

1. Tag stikket på Arctic Air™ ud af stikkontakten.

2. Tryk let på udløser mekanismen i bunden af front- 
    gitteret, træk gitteret nedad og væk fra enheden. Læg  
    det væk. (Se Fig. 7)

3. Tag fat i filtret, og træk det forsigtigt helt ud af      
    enheden. (Se Fig. 8)

4. Sæt et nyt filter i Arctic Air™ som vist på markering-
    erne på filtret. (Se Fig. 9)

5. Isæt frontgitteret i indgreb, og tryk indgrebet på plads.  
    (Se Fig. 10) Fig.9

L

Fig.10



ADVARSLER:
• Arctic Air™ må ikke transporteres, når den er fyldt med vand. Der kan være vand tilbage i     
  enheden, selvom tanken er tom.

• Brug kun rent vand. Brug destilleret koldt vand, om nødvendigt.

• Læs og følg regelmæssig vedligeholdelse som anbefalet i afsnittet »Vedligeholdelse« 
   i denne brugsanvisning.

• Arctic Air™ fungerer bedst i områder, der ikke er forurenet. Større stof-/snavspartikler kan     
   reducere enhedens levetid.

• Vi anbefaler kun brug i tørre områder. Hvis enheden bruges i et fugtigt område eller miljø,      
   må der ikke komme vand på enhedens udvendige områder.

• Hvis der forekommer en lækage eller der er spildt væske på overfladen af enheden, skal    
   Arctic Air slukkes og tørre i 24 timer. Derefter kan den bruges som normalt.

• Må ikke placeres i direkte sollys i længere tid ad gangen.

• Hvis Arctic Air™ ikke skal bruges i længere tid, skal vandbeholderen tømmes, enheden skal  
  tændes og indstilles på højeste ventilatorhastighed i mindst fire timer. Derved bliver filtret    
  og indersiden af enheden tør.

• Brug kun den originale strømadapter og ledning, der medfølger i pakken.

• Berør ikke strømforsyningen eller strømledningen med våde hænder.

• Tag Arctic Air™ ud af stikkontakten ved rengøring, udtagning/isætning af filtret, eller når    
  enheden flyttes.

• Placer Arctic Air™ på en forhøjet flade, f.eks. et bord, skrivebord eller køkkenbord for de    
  bedste resultater.

• Placer ikke Arctic Air™ i nærheden af et varmeapparat eller elektrisk udstyr.

• Der må ikke placeres genstande ovenpå Actic Air™.

• Gitrene foran og bag på enheden må ikke tildækkes.

• Enheden bør altid være under opsyn når den er i brug.

• Sørg for at børn ikke leger med enheden.

• Arctic Air™ må ikke placeres i nærheden af åben ild eller brandkilder.

• Enheden kan kun slukkes helt, når den er taget ud af stikkontakten.

• Producenten er ikke ansvarlig for skader, der opstår på grund af manglende overholdelse af  
  denne brugsanvisning.

• Et udskiftningsfilter er udviklet specifikt til dette produkt. Hvis kabinettet er revnet eller på   
  anden måde beskadiget, skal det udskiftes.



BEMÆRKNINGER:

KUN TIL BRUG I PRIVATE HUSHOLDNINGER

Modelnummer: 17013 
AC100~120V

Jævnstrøm 5V, 1500 mA







LUE KÄYTTÖOHJE KOKONAISUUDESSAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

USB-johto USB-virta-adapteri

TÄMÄ SISÄLTYY:

Etusäleikkö

TakasäleikköVirtapainike

Tuulettimen 
nopeuspainike

Valopainike

Vesisäiliö

Tuulettimen 
nopeuden 

merkkivalot

KORKEAKESKI

ALHAINEN



VINKKEJÄ:

• Sijoita Arctic Air™ korkealla olevalle pinnalle, kuten pöydälle, lipastolle tai 
työtasolle. Näin laite jäähdyttää henkilökohtaisen tilasi nopeammin.

• Anna suodattimen imeä itseensä vettä vähintään 3 minuutin ajan säiliön    
  täytön jälkeen, ennen kuin käynnistät laitteen. Näin laite puhaltaa kylmintä   
  ilmaa nopeammin.

• Yritä pysytellä enintään noin metrin etäisyydellä Arctic Airista™. Vaikutus on  
  paras, kun istut suoraan laitteen edessä.

• Arctic Air™ toimii hiljaisella tuulettimen nopeudella noin 8 tunnin ajan yhdellä  
  täytöllä. Vaikka vesisäiliö on tyhjä, suodatin on vielä kostea ja Arctic Air™   
  jäähdyttää edelleen.

KÄYTTÖÖNOTTO:

Kuva 1 Kuva 2 Kuva 3

1. Aseta Arctic Air™ tasaiselle pinnalle. (Katso Kuva 1)
2. Avaa vesisäiliön kansi ja täytä säiliö vedellä (Katso Kuva 2). 
    Suosittelemme käyttämään kannua tai mittakuppia.
3. Liitä USB-virta-adapteri pistorasiaan. Liitä tämän jälkeen johdon suurempi  
   USB-pää adapteriin ja pienempi pää  Arctic Airin™ takana olevaan virtaliitti- 
   meen. (Katso Kuva 3)

HUOM: Voit ottaa Arctic Airiin™ virtaa myös tietokoneesta liittämällä suuremman USB-pään 
tietokoneeseen.



KÄYTTÖ:
1. Paina virtapainiketta kytkeäksesi Arctic Airin™ päälle.  
   (Katso Kuva 4)
2. Säädä tuulettimen nopeus      painiketta. Voit valita      
    alhaisen nopeuden, keskinopeuden tai suuren nopeuden.  
    Painikkeen vieressä olevat merkkivalot osoittavat, millä  
    nopeudella Arctic Air™ käy tällä hetkellä. (Katso Kuva 5)
3. Valitse valon väri painamalla         painiketta.
    Voit valita pysyvän värin tai vaihtuvien värien tilan. 
    (Katso Kuva 6)
VÄRIEN JÄRJESTYS: Sininen, punainen, valkoinen, violetti, keltainen, 
vihreä, vaihtuvat värit

4. Kun olet valmis, paina virtapainiketta uudelleen 
    sammuttaaksesi Arctic Airin™.
HUOM: Suosittelemme käyttämään Arctic Airia™ SUURELLA nopeudella 
vähintään 5 minuutin ajan ennen virran sammuttamista, jotta laite kuivuu.

VESI VÄHISSÄ:
Kun veden taso säiliössä on matala, vesisäiliö vilkkuu 3 
kertaa 60 sekunnin välein RUSKEANKELTAISEN värisenä. 
Kun vesisäiliö täytetään, valo toimii taas normaalisti.

HUOLTO:

Suosittelemme puhdistamaan vesisäiliön ja laitteen sisäpuolen kerran
viikossa. Käytä tarvittaessa hankaamatonta liinaa ja mietoa saippuavettä.

Jotta laite toimisi parhaalla mahdollisella tavalla, suosittelemme vaihtamaan 
suodattimen 6 kuukauden välein.

Kuva 4

Kuva 5

Kuva 6



SUODATTIMEN VAIHTAMINEN:
Vesisuodatin tulisi vaihtaa 6 kuukauden välein tai kun 
huomaat, että Arctic Air ei toimi kunnolla. Vesisäiliön valo 
on ruskeankeltainen, kunnes suodatin on nollattu. Nollaa 
suodatin painamalla painikkeita     3 sekunnin ajan, 
kunnes säiliön valo ei ole enää RUSKEANKELTAINEN.

Kuva 7

Kuva 8

1. Irrota Arctic Air™ virtalähteestä.
2. Paina kevyesti etusäleikön alaosassa olevaa vapau- 
    tuspainiketta ja irrota säleikkö vetämällä sitä      
    alaspäin. Laita säleikkö sivuun. (Katso Kuva 7)
3. Tartu suodattimeen ja liu’uta se varovasti kokonaan  
    ulos laitteesta. (Katso Kuva 8)
4. Aseta uusi suodatin Arctic Airiin™ suodattimessa     
    olevien merkkien mukaisesti. (Katso Kuva 9)
5. Aseta etusäleikön yläosassa oleva tappi aukkoon ja  
    vapauta vapautuspainike paikoilleen. (Katso Kuva 10)

Kuva 9

Kuva 10



VAROITUKSET:
• Älä kanna Arctic Airia™, kun se on täytetty vedellä. Laitteeseen voi jäädä vähän vettä, vaikka säiliö on  
  tyhjä.

• Käytä vain puhdasta, kylmää vettä. Käytä tarvittaessa tislattua vettä.

• Lue tämän oppaan osion ”Huolto” ohjeet ja suorita suositellut säännölliset huoltotoimet.

• Arctic Air™ toimii parhaiten saastumattomilla alueilla. Suuret pöly-/likahiukkaset voivat lyhentää   
  laitteen käyttöikää.

• Suosittelemme käyttämään laitetta vain kuivissa paikoissa. Jos käytät laitetta kostealla alueella tai    
  kosteassa ympäristössä, huolehdi, ettei laitteen ulkopinnoille joudu vettä.

• Jos laitteen pinnalle vuotaa tai roiskuu vettä, irrota Arctic Air virtalähteestä ja anna sen kuivua 24    
  tunnin ajan. Tämän jälkeen voit käyttää laitetta normaalisti.

• Älä sijoita laitetta suoraan auringonvaloon pitkäksi ajaksi.

• Jos Arctic Air™ jää pitkäksi ajaksi käyttämättä, tyhjennä vesisäiliö, kytke laite päälle ja käytä sitä    
  suurimmalla tuulettimen nopeudella vähintään 4 tunnin ajan. Tämä kuivattaa suodattimen ja laitteen   
  sisäpuolen.

• Käytä ainoastaan pakkaukseen sisältyvää alkuperäistä virta-adapteria ja johtoa.

• Älä koske virtalähteeseen tai virtajohtoon märin käsin.

• Irrota Arctic Air™ virtalähteestä ennen laitteen puhdistamista, suodattimen irrottamista/vaihtamista tai  
  laitteen siirtämistä.

• Parhaiden tulosten saavuttamiseksi sijoita Arctic Air™ korkealla olevalle pinnalle, kuten pöydälle tai     
  työtasolle.

• Älä sijoita Arctic Airia™ lämmittimen tai sähkölaitteen lähelle.

• Älä aseta esineitä Arctic Airin™ päälle.

• Älä tuki laitteen etu- ja takasäleikköä.

• Älä sijoita Arctic Airia™ avotulen tai tulenlähteen lähelle.

• Älä anna lasten leikkiä laitteella

• Laitetta on aina valvottava käytön aikana.

• Laite voidaan kytkeä kokonaan pois päältä vain irrottamalla se virtalähteestä.

• Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tämän tuoteoppaan ohjeiden noudattamatta     
  jättämisestä.

• Vaihdettava vesisuodatin on suunniteltu erityisesti tätä laitetta varten. Jos suodatin on rikkoutunut tai   
  vahingoittunut, voit ostaa vaihtosuodattimen.
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