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LÄS HELA BRUKSANVISNINGEN INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN

GRATTIS!
Tack för att du valde Arctic Air™ Ultra!

Den bästsäljande personliga luftkylaren!

Om du har frågor eller behöver hjälp, gå till www.ArcticAirFAQ.com
eller ring vår kundtjänst;  

Måndag-fredag 8–18 Tel. 08-587 610 00
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MONTERING OCH ANVÄNDNING

1. Placera Arctic Air™ Ultra på en plan yta, t.ex. 
ett bord eller ett skrivbord. Sätt i nät- 
adaptern i en strömuttag och anslut nät- 
adaptern till ett vägguttag.

OBS! För att undvika att sladden kommer  
in i fläkten, sätt i den som visas på ritningen.

 

2. Dra ut filterlådan för att ta bort filtret.

3. Fukta filtret lätt under rinnande kallt vatten  
för bästa resultat. För ännu bättre kyleffekt kan 
det våta filtret läggas i frysen tills det är kallt.

När du är klar placeras filtret tillbaka
i lådan.



MAXMAX

MONTERING OCH ANVÄNDNING (FORTS.):

4. Öppna locket på vattentanken och tillsätt  
vatten till MAX-märket. Stäng luckan när du  
är klar.
  

ANVÄNDNING

1. Tryck på knappen märkt @ för att starta  
Arctic Air™ Ultra. Den startar automatiskt  
med högsta hastighet.
1.a trycket: PÅ, hög hastighet.
2.a trycket: Medelhastighet
3.e trycket: Låg hastighet
4.e trycket: AV

NOTERA: Arctic Air™ Ultra kan användas i 8 
timmar med HÖG hastighet, 10 timmar med 
MEDIUM hastighet och 12 timmar med LÅG 
hastighet. *

2. Använd reglaget för att justera luftflödets 
riktning som du vill.

Arctic Air™ Ultra fungerar optimalt med 50%  
luftfuktighet. Varaktighet varierar beroende på 
luftfuktighet och temperatur i det rum som  
den används.

ELLER



ANVÄNDNING (FORTS.):

3. Välj nattlampa genom att trycka på  
knappen

Standardinställningen här är starkt ljus.

Standard: ON / Starkt ljus
1 tryck: svagt ljus
2 tryck: Ljus AV

4. Så här stänger du av Arctic Air ™ Ultra:
Tryck på knappen märkt @  tills fläkten stängs 
av.  ( tryck eller låg hastighet).
Då lyser inte lägeslampan längre.

   VIKTIGT: Om du inte kommer att använda 
   Arctic Air ™ Ultra igen på ett tag rekommenderar    
   vi att du tömmer behållaren från vatten och    
   låter filtret torka  innan du tar bort det. Detta   
   förhindrar mögel  och oönskad lukt samt för   
   länger apparatens livslängd och filtret.

UNDERHÅLL:

Vi rekommenderar att rengöra din Arctic Air™  och filtret varje vecka för att bibehålla bästa 
möjliga funktionalitet. Filtret rekommenderas att bytas ut var 3-6 månad.

DISKMASKIN: Placera filtret 
i diskmaskinens övre låda 
och kör det på ett vanligt 
program. Låt den lufttorka 
efteråt.

FÖR HAND: Tvätta för hand 
med varmt vatten och tvål, 
skaka av överflödigt vatten 
och låt lufttorka.

ELLER



UNDERHÅLL:

VIKTIGT: Om du ser mögel på filtret eller känner en dålig lukt, stäng av och rengör filtret
innan ytterligare användning. Sänk ner filtret i en skål med lika delar kranvatten och vit vinäger.
Låt det ligga i 45-60 minuter. Skölj noggrant i varmt vatten och låt lufttorka.
  

RENGÖRING AV ENHET:
• Innan rengöring, kör Arctic Air™ Ultra tills allt vatten i vat-
tentanken är upptaget, eller så kan du hålla apparaten  
över diskhon och tappa försiktigt ut vattnet.

• Ta bort filtret från brickan och tvätta brickan med varmt 
tvålvatten. Torka sedan av brickan och lamellerna.  
Låt den lufttorka. 

• Om du märker att vattentanken är smutsig, använd en liten 
flexibel borste (som en tandborste eller flaskborste) och tvätta 
försiktigt insidan av vattentanken tills den är ren.
Skölj med varmt vatten.

För att beställa nytt filter, eller kontakta kundeservice:
www.tvins.se

tel: 08-587 610 00
e-post: help-se@tvins.com

• Bär inte Arctic Air™ Ultra när den är fylld med vatten. Lite vatten kan alltid finnas kvar även 
om tanken är tom.

• Använd endast rent vatten. Använd vid behov destillerat vatten.

• Arctic Air™ Ultra fungerar bäst i icke-förorenade områden. Stora dammpartiklar eller föroreningar 
kan minska livslängden.

• Vi rekommenderar att du använder den endast i en torr miljö. Om det används i en fuktig 
miljö är det viktigt att ingen fukt tränger in i yttre delar av apparaten.

• Om läckage eller spill uppstår på apparatens yta, koppla ur strömmen och lämna
Arctic Air™ Ultra Dry i 24 timmar. Använd sedan som normalt.

• Placera inte Arctic Air™ Ultra direkt i solljus under längre perioder.

ADVARSEL: 



UNDERHÅLL:

• Om du inte kommer att använda din Arctic Air™ Ultra på ett tag är det viktigt att du töm-
mer tanken och lämnar den på i 4 timmar med HÖG hastighet för att torka den ordentligt.

• Använd endast den ursprungliga nätadaptern och sladden som medföljde paketet.

• Rör inte vid strömknappen eller sladden med våta händer.

• Koppla ur nätadaptern när du rengör, byter filter eller flyttar apparaten.

• För bästa resultat: Placera Arctic Air™ Ultra en bit upp från marken/golvet. Till exempel på en 
bänk eller bord.

• Placera inte Arctic Air™ Ultra nära en värmekälla eller annan elektrisk utrustning.

• Placera inte apparaten i livliga områden där det är sannolikt att den trillar.

• Undvik främmande ämnen i Arctic Air™ Ultra.

• Täck inte över Arctic Air™ Ultra.

• Placera inte föremål ovanpå Arctic Air™ Ultra.

• Vänd inte apparaten upp och ner.

• Sänk inte ned Arctic Air™ Ultra i vatten eller andra vätskor.

• Placera inte Arctic Air™ Ultra nära en eld.

• Personer med begränsad fysisk förmåga, bör inte använda enheten utan övervakning 
av dem som ansvarar för deras säkerhet och kan hjälpa till med användningen av Arctic 
Air™ Ultra.

• Apparaten är bara helt avstängd när nätadaptern kopplas bort.

• Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av felaktig användning av apparaten.

• När du tar bort lamellerna på framsidan stängs fläkten av automatiskt och  
lägeslampan blinkar i blått tills lamellerna är på plats. Detta är en säkerhetsfunktion.

TVINS ANSVARAR INTE FÖR FEL SOM UPPKOMMIT TILL FÖLJD AV ATT  
INSTRUKTIONER FÖR SKÖTSEL OCH RENGÖRING INTE HAR FÖLJTS.
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Håll filtret under rinnande kallt vatten 
tills det är vått. TIPS: För bättre kyl-
effekt, placera det våta filtret i frysen 
tills det är kallt.

FÖR BÄSTA RESULTAT:

FÖRINDRÄNKT FILTER FYLL PÅ MED KANNA

REGLERA FLÄKTEN RENGÖRING AV FILTER:

Placera apparaten på en plan, jämn 
yta och fyll tanken med en kanna.

Rikta lamellerna mot dig och justera 
luftflödet som du vill ha det.

Vi rekommenderar att du rengör filtret 
regelbundet. Se användarhandboken 
eller markeringen på filtret för  
instruktioner.

ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK

Observera: Du kanske märker att det bildas kondens framför apparaten.
Detta är normalt.

Flipp til  
å styre  

retningen på  
luftstrømmen

NO



 

 

LES HELE BRUKERMANUALEN FØR DU TAR PRODUKTET I BRUK.

GRATULERER!
Takk for at du har valgt Arctic Air™ Ultra!
Den bestselgende personlige luftkjøleren! 

Hvis du har spørsmål eller trenger hjelp, gå til www.ArcticAirFAQ.com
Hvis du ikke finner svar på ditt spørsmål eller ikke har tilgang til internett  

– ring vår kundeservice; mandag-fredag kl 8.00-18.00
tlf.: 815 000 95
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MONTERING OG BRUK:

1. Plasser Arctic Air™ Ultra på en jevn overflate, 
som et bord eller et skrivebord. Sett inn strøm- 
adapteret i inngang for strøm, og plugg strøm- 
adapteret i et vegguttak. 

OBS: Legg strømmledningen som vist på teg-
ningen for å unngå at den kommer i viften. 

 

2. Trekk ut filterskuffen for å ta ut filteret.

3. For best resultat, fukt filteret lett under 
rennende kaldt vann. For enda bedre kjøleeffekt, 
kan det våte filteret legges i fryseboksen til det 
er frossent. 

Når det er gjort, plasseres filteret tilbake  
i skuffen.



MAXMAX

MONTERING OG BRUK (FORTSETTELSE):

4. Åpne luken til vanntanken og fyll på vann til 
MAX-merket. Lukk luken når det er gjort. 
  

BRUK

1. Trykk på knappen merket @ for å skru på 
Arctic Air™ Ultra. Den vil automatisk starte på 
høyeste hastighet. 
1 trykk: PÅ, høy hastighet.
2 trykk: Medium hastighet
3 trykk: Lav hastighet
4 trykk: AV

NOTER: Arctic Air™ Ultra vil kunne kjøre opptil 
8 timer på HØY hastighet, 10 timer på MEDIUM 
hastighet og 12 timer på LAV hastighet. *

2. Bruk flippen for å justere retningen på luft-
strømmen slik du ønsker.

Arctic Air™ Ultra fungerer optimalt ved 50% 
luftfuktighet. Varighet pr gang vil variere ut fra 
luftfuktighet og temperatur i rommet den brukes. ELLER



BRUK (FORTSETTELSE):

3. Velg nattlys ved på trykke på knappen  
merket        . 

Standardinstilling er sterkt lys.

Standard: PÅ/STERKT lys
1 trykk: SVAKT lys
2 trykk: Lys AV

4. For å skru av din Arctic Air™ Ultra:  
Trykk knappen merket @  til viften slår  
seg av (et trykk eller LAV hastighet).  
Da vil moduslyset ikke lenger lyse.

  VIKTIG: Hvis du ikke skal bruke Arctic Air™    
  Ultra igjen på en stund, anbefaler vi at du tøm  
  mer den og lar filteret tørke før du setter den  
  bort. Dette vil forhindre mugg og uønsket lukt,  
  samt at det forlenger levetiden for apparatet  
  og filteret.

VEDLIKEHOLD:

Vi anbefaler ukentlig rengjøring av din Arctic Air™ Ultra og dens filter, for å  
beholde best mulig funksjonalitet. Filteret anbefales å skiftes ut hver 3-6 mnd.

OPPVASKMASKIN: Plasser 
filteret i øverste skuff i 
oppvaskmaskinene og kjør 
den på vanlig program.  
La det lufttørke etterpå.

FOR HÅND: Vask for hånd 
med varmt vann og såpe, 
rist ut overflødig vann og la 
det lufftørke.

ELLER



VEDLIKEHOLD:

VIKTIG: Hvis du ser mugg på filteret eller kjenner dårlig lukt, stopp og rens filteret  
før videre bruk. Senk filteret i en bolle med like deler springvann og hvit eddik.  
La det ligge i 45-60 minutter. Skyll grundig i varmt vann og la det lufttørke. 
  

RENSING AV ENHET:
• Før rensing, bør Arctic Air™ Ultra kjøres til alt vannet i vann-
tanken er brukt opp, eller du kan holde apparatet over vasken 
og forsiktig tømme ut vannet. 

• Fjern filteret fra skuffen og vask skuffen med varmt såpe-
vann. Tørk deretter av skuffen og lamellene. La den lufttørke. 

• Hvis du merker at vanntanken er skitten, bruk en liten 
bøyelig børste (for eksempel tannbørste eller flaskebørste) og 
vask forsiktig innsiden av vanntanken til den er ren.  
Skyll med varmt vann.

For å bestille nytt filter, eller kontakte kundeservice:
www.tvinsno.com

tlf: 815 000 95
e-post: help-no@tvins.com

• Bær ikke Arctic Air™ Ultra når den er fyllt med vann. Noe vann kan alltid gjenstå selv om 
tanken er tom. 

• Benytt bare rent vann. Hvis nødvendig, bruk destillert vann. 

• Arctic Air™ Ultra virker best i ikke-forurensede områder. Store støvpartikler eller forurensing  
kan redusere dens levetid. 

• Vi anbefaler å bare bruke den i tørre miljø. Hvis den brukes i fuktige omgivelser, er det viktig 
at det ikke kommer fuktighet på eksterne deler av apparatet. 

• Hvis lekkasje eller søling oppstår på apparatets overflate, plugg ut strømmen og la  
Arctic Air™ Ultra tørke i 24 timer. Bruk deretter som normalt. 

• Plasser ikke Arctic Air™ Ultra direkte i sollys for lengre perioder. 

ADVARSEL: 



VEDLIKEHOLD:

• Dersom du ikke skal bruke din Arctic Air™ Ultra på en stund, er det viktig at du tømmer 
tanken og lar den stå på i 4 timer på HØY hastighet slik at den tørker ordentlig opp.

• Bruk bare det originale strømadapteret  og ledningen som fulgte med i pakken. 

• Ta ikke på strømknappen eller ledningen med våte hender.

• Trekk ut strømadapteret ved rengjøring, bytting av filter, eller flytting av apparatet. 

• For best resultat: Plasser Arctic Air™ Ultra opp fra bakken. For eksempel på en benk 
eller et bord.

• Plasser ikke Arctic Air™ Ultra nær en varmekilde eller annet elektrisk utstyr.

• Plasser ikke apparatet i trafikkerte områder der det er stor mulighet for å velte den. 

• Unngå fremmedlegemer inni Arctic Air™ Ultra

• Arctic Air™ Ultra må ikke tildekkes.

• Plasser ikke gjenstander oppå Arctic Air™ Ultra.

• Apparatet må ikke snus oppned.

• Arctic Air™ Ultra må ikke senkes i vann eller andre væsker. 

• Arctic Air™ Ultra må ikke settes i nærheten sv åpen ild.

• Mennesker med begrenset fysisk kapasitet, skal ikke bruke apparatet uten tilsyn fra 
dem som er ansvarlig for deres sikkerhet og kan assistere i bruk av Arctic Air™ Ultra.

• Apparatet er bare skrudd helt av når strømadapteret er koblet fra.

• Når du fjerner lamellene på fremsiden, vil viften slå seg automatisk av, og modus- 
lyset vil blinke i blått til lamellene er satt på plass. Dette er en sikkerhetsfunksjon. 

TVINS TAR INGEN ANSVAR FOR SKADER SOM OPPSTÅR PÅ GRUNN AV  
AT INSTRUKSJONER FOR BRUK ELLER RENGJØRING IKKE ER FULGT.
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Hold filteret under rennende kaldt 
vann til det er vått. TIPS: For bedre 
kjøleeffekt, plasser det våte filteret i 
fryseboksen til det er frossent.

FOR BEST RESULTAT:

FORHÅNDSFUKT FILTERET FYLL MED KANNE

REGULER VIFTEN RENS AV FILTER:

Plasser apparatet på en flat og jevn 
overflate og fyll tanken med en kanne.

Pek lamellene mot deg og juster luft-
strømmen slik du vil ha den.

Vi anbefaler jevnlig rengjøring av filte-
ret. Se Brukermanualen eller merking 
på filteret for instruksjon.

KUN TIL HUSHOLDNINGSBRUK

Vennligst noter: Du kan merke noe kondensdannelse foran apparatet.  
Dette er normalt.



 

 

LÆS HELE MANUALEN IGENNEM FØR IBRUGTAGNING

TILLYKKE! 
Tak fordi du har valgt at købe Arctic Air™ ultra!

Den bedst sælgende personlig luftkøler 

For spørgsmål eller problemer:
Kundeservice 08.00-18.00: 70 333 999

E-mail: help-dk@tvins.com

Luge til  
vandtanken

Indikator  
lys

PRODUKTETS DELE:

Strøm/ 
Hastighedsknap Strømtilslutning Lys PÅ/AF-knap

Strømadapter

FilterLuftstrøm- 
retningsfane

Filterskuffefane 
TRÆK FOR AT 

FÅ ADGANG TIL 
FILTER

DK



OPSTILLING:

1. Placér Arctic Air TM Ultra på en plan over- 
flade som f.eks. et bord. Tilslut Strømadapter  
til Strømadapterport og tilslut Strømadapter  
til vægudtag.

OBS: Brug kabelførerne på bagsiden til at  
holde kablen væk fra ventilatoren.

 

2. Brug Filterskuffefane til at trække  
filterskuffen ud & fjerne filteret.

3. For at opnå bedste resultater skal filteret 
lægges i blød under kold, rinnende vand.  
For en endnu mere kølende effekt, kan man 
putte en våd filter i fryseren indtil den er frosset.

Placér derefter filteret tilbage i skuffen.



MAXMAX

OPSTILLING (FORTS.):

4. Åbn Vandtanklugen og fyld op til MAX FILL 
fanen. Luk Vandtanklugen igen.
  

IBRUGTAGNING:

1. Tryk *   knappen for at tænde for Arctic Air™ 
Ultra – standardindstillingen er på Høj hastighed.
 
Første tryk: Strøm på, Høj hastighed
Andet tryk: Mellem hastighed
Tredie tryk: Lav hastighed
Fjerde tryk: Strøm af

OBS: Arctic Air™ Ultra kører op til 8 timer på  
Høj hastighed, 10 timer på Mellem og 12 timer 
på Lav.*

2. Brug Luftstrømretningsfanen til at justere den 
ønskede retning af luftstrøm.

*Afhængig af rumstemperaturen og luftfugtighed. 
Arctic Air™ Ultra er designet til at fungere når  
luftfugtigheden er på 50% (dis kan påvirke  
enhedens køretid).

ELLER



IBRUGTAGNING (FORTS.):

3. Vælg Natlys ved at trykke på        -knappen.  
Standardindstillingen er på Høj lysstyrke.

Standardindstilling: Lys på, Høj lysstyrke
Første tryk: Lav lysstyrke
Andet tryk: Lys af

4. For at slukke: tryk      -knappen indtil venti- 
latoren slukkes (et tryk efter Lav hastighed),  
og  Indikator lysene ikke længere er tændte.

   VIGTIGT: Hvis du ikke skal bruge din Arctic      
   Air™ Ultra i en længere periode, anbefaler vi 
   at du tømmer enheden og lader filteret tørre  
   inden du pakker den ned.  Således undgår du   
   skimmel og dårlig lugt samt forlænger  
   enhedens levetid.

VEDLIGEHOLDELSE:

Vi anbefaler at du rengør din Arctic Air™ Ultra en gang om ugen under brug og at du  
erstatter filteret hver 3 – 6 måned.

OPVASKEMASKINE: Placér 
filteret i den øverste tråd-
kurv og kør din sædvanlige 
vaskecyklus. Lad filteret 
lufttørre efter vask.

HÅNDVASK: Vask varsomt 
med varmt vand og opvaske- 
middel. Ryst forsigtigt 
overskydende vand af og 
lad filteret lufttørre.

ELLER



VEDLIGEHOLDELSE:

VIGTIGT: Hvis du ser skimmel på filteret eller lægger mærke til en muggen lugt, skal filteret 
rengøres før videre brug. Læg det i blød i en skål med lige dele rent vand og eddike.  
Lad ligge i 45-60 minutter og skyl med varmt vand. Vrid og lad lufttørre.
  

RENGØRING AF ENHEDEN 
• Forbered rengøring ved at lade Arctic Air™ Ultra køre indtil 
Vandtanken er tømt for alt vand eller hold enheden over en 
vask og tøm forsigtigt vandet ud.

• Tag Filterbakken ud og rengør den og grillen med varmt 
sæbevand. Skyl indtil ren og lad lufttørre.

• Hvis du ser at Vandtanken er snavset kan du rengøre den 
varsomt med en lille, fleksibel børste (f.eks. en tandbørste 
eller flaskebørste osv.). Rens med rent vand.

Hvis du vil bestille et nyt filter eller vil kontakte kundeservice:
www.tvins.dk
tlf: 70 333 999

e-mail: help-dk@tvins.com

• Bær aldrig Arctic Air™ Ultra når den er fyldt med vand. Selvom Vandtanken er tom kan der 
stadig være vand i enheden.

• Brug kun rent vand. Om nødvendigt kan destilleret vand bruges.

• Vær venlig at læse og følge de angivne anbefalinger vedrørende vedligeholdelse.

• Arctic Air™ Ultra fungerer bedst i ikke-forurenet områder. Større støvpartikler/snavs kan 
bidrage til forkortelse af enhedens levetid.

• Vi anbefaler at enheden bruges kun i tørre områder. Hvis miljøet er fugtigt eller vådt skal der 
udøves forsigtighed så vand ikke kommer i kontakt med enhedens ydre.

• Hvis der skulle opstå en lækage eller spild på enhedens ydre skal stikkontakten tages ud og 
Arctic Air™ Ultra skal lufttørre i 24 timer Derefter kan enheden bruges som sædvanligt.

ADVARSLER:



ADVARSLER:

• Undgå at stille enheden i direkte sollys i længere perioder.

• Inden ophør af brug i en længere periode skal Vandtanken tømmes, enheden tændes og 
sættes på den højeste ventilator hastighed i mindst 4 timer. Dette tørrer både filteret og  
enhedens indre.

• Brug kun den medfølgende strømadapter og ledning.

• Rør aldrig ved strømtilslutningen eller ledning med våde hænder.

• Tag stikkontakten ud før rengøring samt ved udskiftning af filter, eller når enheden skal flyttes. 

• For bedste resultat, placér Arctic Air™ Ultra højt – f.eks. på et bord eller køkkenbord.

• Arctic Air Ultra må ikke placeres i nærheden af radiatorer eller andet elektrisk udstyr.

• Undgå at stille enheden på et sted hvor man kan risikere at snuble over den eller vælte den.

• Put ikke fremmede genstande ind i Arctic Air™ Ultra.

• Stil ingenting oven på Arctic Air™ Ultra.

• Sørg for at for- og bagside af Arctic Air™ Ultra er fri for blokeringer.

• Vend ikke op og ned på enheden.

• Arctic Air™ Ultra må ikke blødlægges i vand eller andre væsker.

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

• Personer med fysiske begrænsninger og/eller uden fornødne erfaringer må aldrig bruge 
Arctic Air™ Ultra uden opsyn og tilstedeværelse af en person som er ansvarlig for sikkerhed 
og kan yde assistance.

• Arctic Air™ Ultra kan kun slukkes helt når strømtilførslen også er afbrudt.

• Producenten ansvarer ikke for skader som opstår som følge af uagtsom brug.

• Et udskiftelige vandfilter er designet specielt til dette produkt. Hvis kassetten er  
blevet beskadiget kan et nyt købes.

TVINS PÅTAGER SIG IKKE NOGET ANSVAR FOR EVENTUELLE FEJL SOM OPSTÅR SOM FØLGE 
AF AT BRUGS-  OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING IKKE ER BLEVET FULGT.
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Hold filteret under koldt, rinnende vand 
indtil det er vådt. TIPS: For en endnu 
mere kølende effekt, kan man putte en 
våd filter i fryseren indtil den er frosset.

OPNÅ DE BEDSTE RESULTATER:

LÆG FILTERET I BLØD: FYLD OP VED HJÆLP AF EN KANDE:

SÆT LUFTSTRØM PÅ: RENGØRING AF FILTER:

Placér på en plan overflade og fyld 
Vandtanken vha en kande.

Sigt luftstrømmen mod dig selv og 
juster til ønsket retning.

Vi anbefaler at du rengør filteret 
regelmæssigt. Følg anvisningerne i 
Brugsvejledning eller på etiketten på 
selve filteret.

KUN TIL PRIVAT BRUG.

OBS. Kondensation på enhedens forreste rist kan forekomme  
– det er normalt.

Ilmavirran  
suuntauksen  

vedin

FI



 

 

LUE KÄYTTÖOHJE KOKONAAN ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA

ONNITTELUT! 
Kiitos kun valitsit Arctic Air™ Ultran!

Henkilökohtaisen ilmanjäähdyttimen numero 1!   

Jos sinulla on kysymyksiä tai ongelmia, mene osoitteeseen:
www.ArcticAirFAQ.com

Jos et löydä vastausta, tai sinulla ei ole Internet yhteyttä, soita asiakaspalveluun  
ma-pe 09.00-16.00: 010 3236 808

Vesisäiliön 
luukku

Tilan 
indikaattorivalot

PAKETTIIN SISÄLTYY:

Virta/Puhaltimen  
nopeus painike Virtaportti Valonkatkaisija  

painike

Virta-adapteri

SuodatinIlmavirran  
suuntauksen  

vedin

 Suodattimen vedin
VEDÄ  

PÄÄSTÄKSESI 
KÄSIKSI  

SUODATTIMEEN

FI



ASENNUS:

1. Aseta Arctic Air™ Ultra tasaiselle pinnalle, 
kuten pöydälle, tai työpöydälle. Kiinnitä  
virta-adapteri virtaporttiin ja työnnä virta- 
adapteri pistorasiaan.

HUOMAA: Käytä johdon pidikkeitä laitteen 
takapuolella, jotta johto ei joudu kosketuksiin 
puhaltimen kanssa.
 

2. Käytä suodattimen vedintä vetääksesi  
suodattimen laitteesta ja vaihtaaksesi sen.

3. Parhaaseen tulokseen, esikastele suodatinta 
hieman kylmän, juoksevan veden alla. Vieläkin 
parempaan viilennystehoon, laita kostutettu 
suodatin pakastimeen, kunnes se on jäätynyt.

Aseta se tämän jälkeen takaisin laitteeseen.



MAXMAX

ASENNUS (JATKUU):

4. Avaa vesisäiliön kansi ja täytä vedellä MAX- 
tasoon saakka. Sulje kansi kun olet valmis.
  

KÄYTTÖ:

1. Paina      -painiketta käynnistääksesi Arctic
Air™ Ultran- oletusarvona on Korkea nopeus -tila.

1:nen painallus: Virta päällä, Korkea nopeus
2:nen painallus: Keskinopeus
3:s painallus: Hiljainen nopeus
4:s painallus: Virta pois 

HUOMAA: Arctic Air™ Ultran käyttöaika on jopa 
8 tuntia korkealla nopeudella, 10 tuntia keskino-
peudella ja 12 tuntia hiljaisella nopeudella. *

2. Käytä ilmavirran suuntauksen vedintä 
säätääksesi ilmavirran suuntausta ylös/alas 
kuten haluat.

Riippuvainen huoneen lämpötilasta ja ilman  
kosteudesta. Arctic Air Ultra on suunniteltu  
toimimaan 50 %:n ilmankosteudessa  
(Käyttöajassa on eroavaisuuksia riippuen  
ilmankosteudesta).

ELLER



KÄYTTÖ (JATKUU):

HUOLTO:

Suosittelemme viikottaista Arctic Air™ Ultran ja sen suodattimen puhdistusta pitääksesi sen 
parhaassa toimintakunnossa, sekä vaihtamaan suodattimen 3-6 kuukauden välein. 

TISKIKONE: Aseta suodatin 
tiskikoneen ylätelineeseen 
ja suorita normaali pesu-
ohjelma. Poista ja anna 
suodattimen kuivua.

KÄSIN PESU: Pese käsin 
hellävaraisesti lämpimällä 
vedellä ja saippualla.  
Ravistele ylimääräiset vedet 
ja anna suodattimen kuivua.

TAI

3. Valitse yövalo-asetus painamalla
-painiketta - oletusarvona on Kirkas valo.

Oletusarvo: Valo päällä, Kirkas valo
1:nen painallus: Himmeä valo
2:nen painallus: Valo sammuu

4. Sammuttaaksesi virran, paina      -painiketta, 
kunnes tuuletin sammuu (yksi painallus hiljaisen 
nopeuden jälkeen), ja Tilan indikaattorivalot 
sammuvat.

   TÄRKEÄÄ: Jos pidät pidemmän tauon Arctic    
   Air™ Ultran käyttämisessä, on suositeltavaa    
   tyhjentää laite vedestä ja antaa laitteen ja  
   suodattimen kuivua ennen varastoimista.  
   Tällä vältät homeen muodostumisen ja  
   epämiellyttävät hajut, ja pidennät Arctic Air™    
   Ultran ja sen suodattimen käyttöikää.



HUOLTO:

TÄRKEÄÄ: Jos huomaat hometta tai tunkkaista hajua suodattimessa, keskeytä käyttö ja puhdista 
suodatin. Upota suodatin kokonaisuudessaan kattilaan tai kulhoon joka on täytetty puoliksi  
vedellä ja puoliksi valkoviinietikalla – anna liota 45-60 minuuttia. Huuhtele lämpimällä vedellä  
ja anna suodattimen kuivua.
  LAITTEEN PUHDISTUS:
• Valmistele Arctic Air™ Ultra puhdistukseen antamalla sen 
pyöriä, kunnes kaikki vesi on haihtunut vesisäiliöstä, tai nosta 
Arctic Air™ Ultra varovaisesti tiskialtaan päälle ja kaada vesi 
pois varovaisesti ja läiskyttämättä.

• Poista Arctic Air™ Ultran suodatinkotelo. Pyyhi kotelo ja 
säleikkö käyttäen lämmintä, saippuaista vettä, pyyhi puhtaaksi 
ja anna sen kuivua. 

• Jos huomaat, että vesisäiliö on likainen, käytä pientä, taipuvaa 
harjaa (esim. hammasharja, pulloharja yms.) ja puhdista säiliö 
varovaisesti sisäpuolelta. Huuhtele puhtaaksi lämpimällä vedellä.

Tilataksesi uuden suodattimen: 
www.tvins.fi

Soita: 010 3236 808
S-posti: help-fi@tvins.com

• Älä kanna Arctic Air™ Ultraa kun se on täynnä vettä. Laitteessa saattaa olla hieman vettä 
vaikka säiliö olisi tyhjä. 

• Käytä vain puhdasta vettä. Jos tarve vaatii, käytä tislattua vettä.

• Lue ja noudata säännöllistä huoltoa, kuten suositeltu tämän ohjeen kohdassa ”Huolto”.

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

• Suosittelemme käyttöä vain kuivassa käyttöympäristössä. Käytettäessä kostealla alueella tai 
ympäristössä, pidä huoli ettei vettä päädy laitteen ulkopinnoille.

• Jos laitteen pinnalle vuotaa tai läiskyy vettä, irrota Arctic Air™ Ultra pistorasiasta ja anna 
kuivua 24 tuntia. Sitten, jatka käyttöä normaalisti.

VAROITUKSET:



VAROITUKSET:

• Älä aseta suoraan auringonvaloon pitkäksi ajaksi kerrallaan.

• Jos et käytä Arctic Air™ Ultraa pitkään aikaan, tyhjennä vesisäiliö, laita virta päälle ja anna  
laitteen pyöriä täydellä teholla vähintään 4 tuntia. Tämä kuivattaa suodattimen ja laitteen sisuksen. 

• Käytä vain laitteen mukana tullutta virta-adapteria ja -johtoa.

• Älä koske virtalähteeseen, tai -johtoon märillä käsillä.

• Irrota Arctic Air™ Ultra pistorasiasta sen puhdistuksen, suodattimen poiston/vaihdon ja 
laitteen siirtämisen ajaksi. 

• Älä koske virtalähteeseen, tai -johtoon märillä käsillä.

• Irrota Arctic Air™ Ultra pistorasiasta sen puhdistuksen, suodattimen poiston/vaihdon ja 
laitteen siirtämisen ajaksi.

• Älä aseta Arctic Air™ Ultraa lämmönlähteen tai sähkölaitteiden viereen.

• Älä aseta laitetta käytävään, tai muille alueille joilla liikutaan paljon, ja joissa on mahdollisuus 
kompastua siihen, tai kaataa laite.

• Älä anna vieraiden esineiden päätyä Arctic Air™ Ultran sisälle.

• Älä aseta esineitä Arctic Air™ Ultran päälle.

• Älä peitä laitteen etu- tai takasäleikköjä.

• Älä käännä laitetta ylösalaisin.

• Älä upota Arctic Air™ Ultraa veteen tai muihin nesteisiin.

• Älä aseta Arctic Air™ Ultraa avotulen, tai muiden tulenlähteiden läheisyyteen. 

• Henkilöt, joilla on rajalliset fyysiset, näkökyvylliset tai henkiset ominaisuudet, tai joilla ei ole 
riittävää kokemusta ja/tai tietotaitoa laitteen käyttöstä, ei saa koskaan käyttää laitetta ilman 
heidän turvallisuudestaan vastuussa olevien tai heitä avustavien henkilöiden valvontaa. 

• Valmistaja ei kanna vastuuta vahingoista, jotka johtuvat toimimisesta tämän tuoteohjeen 
vastaisesti.

Kun irrotat laitteen etusäleikön, tuuletin ja virta sammuvat ja vesisäiliön LED-valo  
vilkkuu sinisenä kunnes säleikkö asetetaan paikoilleen. Tämä on turvaominaisuus.

TVINS EI OLE VASTUUSSA VAURIOISTA, JOTKA OVAT AIHEUTUNEET  
HUOLTO- JA PUHDISTUSOHJEIDEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMISESTÄ. 
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Aseta suodatin kylmän juoksevan 
veden alle, kunnes se on märkä. VINKKI: 
Entistä parempaan tehoon, aseta kostea 
suodatin pakastimeen, kunnes se jäätyy.

PARHAASEEN TULOKSEEN:

ESIKASTELE SUODATIN: TÄYTÄ VESISÄILIÖ:

ASETA ILMAN VIRTAUS: SUODATTIMEN PUHDISTUS:

Aseta tasaiselle alustalle ja täytä  
säiliö vedellä.

Aseta itseäsi päin ja säädä säleikköä 
suunnataksesi ilmanvirtausta.

Suosittelemme suodattimen säännö- 
llistä puhdistusta. Katso ohjeet tästä 
käyttöoppaasta tai suodattimen  
puhdistus merkinnöistä. 

VAIN KOTITALOUSKÄYTTÖÖN

Huomaa: Saatat havaita hieman kondensioveden muodostumista etusäleikköön.  
Tämä on normaalia.


