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INSTRUKCJA OBSŁUGI 

          
          
         
 
 

Nr produktu  001687382 

 

Schładzacz powietrza 1687382, 10 W, 

(DxSxW) 17 x 17 x 17 cm, Głośność pracy 

60 dB, biały, szary 
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Drodzy klienci, 
Dziękujemy za zaufanie i zakup schładzacza powietrza  Arctic Air Cooler. Niniejsza instrukcja obsługi 
jest częścią produktu. Zawiera ważne instrukcje dotyczące uruchomienia i obsługi produktu. Jeśli 
przekażesz produkt innym osobom, pamiętaj o przekazaniu tego podręcznika. Zachowaj ten 
podręcznik, aby przeczytać go ponownie w dowolnym momencie! 
 
 
Zakres dostawy 
- Schładzacz powietrza 
- Kabel USB 
- Zasilacz USB 
- Instrukcja obsługi 
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Opis i elementy sterujące 
1. Diody LED prędkości wentylatora 
2. Przycisk włączenia / wyłączenia 
3. Tylna kratka 
4. Zbiornik na wodę 
5. Przycisk podświetlenia 
6. Przycisk ustawienia prędkości 
7. Przednia kratka 
8. Suwak dopasowania siatki 
 

 
 
Przygotowanie do uruchomienia 
1. Umieść Arctic Air na płaskiej powierzchni (patrz Rysunek 1). 
2. Otwórz pojemnik i napełnij go wodą (patrz Rysunek 2). Zalecamy używanie dzbanka lub miarki. 
3. Podłącz zasilacz USB do gniazda elektrycznego. Włóż szerszy koniec kabla USB do adaptera, a 
mniejszy koniec do gniazda zasilania z tyłu Arctic Air (patrz Rysunek 3). 
Uwaga: Można również podłączyć szerszy koniec kabla USB do portu USB komputera i zasilić Arctic 
Air za pomocą komputera. 
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Użycie 
1. Naciśnij przycisk włączenia / wyłączenia, aby włączyć urządzenie (patrz Rysunek 4). 

2. Naciśnij przycisk , aby ustawić prędkość wentylatora. Możesz wybrać Niski, Średni lub Wysoki. 
Aktualnie używana prędkość wentylatora jest wskazywana przez diodę LED obok przycisku (patrz 
Rysunek 5). 

3. Naciśnij , aby wybrać kolor podświetlenia tacy. Możesz wybrać stały kolor lub alternatywne 
kolory. (Kolejność kolorów: niebieski, czerwony, biały, cyjan, magenta, żółty, zielony i obrót kolorów.) 

4. Aby dostosować intensywność światła koloru, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk . 
Zacznie migać zbiornik wody. Naciśnij kilkakrotnie, aby wybrać Wysoki, Średni lub Niski. Pamięć 
zacznie migać po 3 sekundach i potwierdzi nowe ustawienie. 
5. Za pomocą suwaka na przedniej kratce wyreguluj kierunek przepływu powietrza (patrz Rysunek 7). 
Pozycja w dół - powietrze przepływa w górę. 
Pozycja środkowa - powietrze przepływa w prostej płaszczyźnie. 
Najwyższa pozycja - powietrze płynie w dół. 
 6. Aby wyjść, naciśnij ponownie przycisk włączenia / wyłączenia  a urządzenie wyłączy się. 
 
Uwaga: zalecamy wyłączenie Arctic Air z najwyższą prędkością (HIGH) przez co najmniej 5 minut 
przed jego wyłączeniem, aby mógł wyschnąć. 
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Niski poziom wody 
Jeśli poziom wody w zbiorniku jest niski, zbiornik będzie migał 3 razy na żółto co 60 sekund. Po 
uzupełnieniu wody w zbiorniku światło będzie działać normalnie. 
 
Porady: 
- Umieść Arctic Air na podwyższonym miejscu, takim jak stół lub kredens. Przestrzeń wokół ciebie 
ostygnie najszybciej. 
- Po napełnieniu zbiornika i przed włączeniem Arctic Air, pozostaw filtr na około 3 minuty, aby 
całkowicie wchłonąć wodę. Spowoduje to wyjęcie chłodniejszego powietrza z urządzenia. 
- Pozostań kilka stóp od Arctic Air. Efekt jest najlepiej wyczuwalny, gdy siedzisz przed przednią kratką. 
- Przy niskiej prędkości Arctic Air będzie pracował przez około 8 godzin z jednym zbiornikiem wody. 
Filtr pozostaje wilgotny po opróżnieniu zbiornika, a Arctic Air ostygnie przez pewien czas. 
 

 
 
 
Czyszczenie i konserwacja 
Zalecamy czyszczenie zbiornika wody i wnętrza urządzenia raz w tygodniu. Do czyszczenia nie używaj 
ściernych środków czyszczących, ale tylko miękką szmatkę, którą w razie potrzeby można zwilżyć 
zwykłym środkiem do mycia naczyń. Aby zapewnić prawidłowe działanie, wymień filtr wody co 
najmniej raz na 6 miesięcy. Możesz kupić nowy filtr na stronie www.ArcticAirFilter.com lub napisz do 
nas na adres arcticair@worldpackusa.com. 
 
Zmiana filtra 
Filtr wody powinien się zmieniać co 6 miesięcy lub gdy czujesz, że Arctic Air nie działa normalnie. Filtr 
wody świeci się na żółto, dopóki nie zostanie zresetowany. Aby zresetować, naciśnij i przytrzymaj 

przycisk  i  przez 3 sekundy, aż taca przestanie świecić na żółto. 
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Procedura wymiany filtra: 
1. Odłącz Arctic Air od zasilania. 
2. Delikatnie naciśnij uchwyt na dole przedniej kratki i pociągnij kratkę w dół, aby odłączyć dolną 
część kratki (patrz Rysunek 8). 
3. Chwyć filtr i ostrożnie wyciągnij go z urządzenia (patrz Rysunek 9). 
4. Włóż nowy filtr do urządzenia, jak pokazano na filtrze (patrz Rysunek 10). 
5. Włóż uchwyt na górze przedniej kratki i wciśnij kratkę na miejsce (patrz Rysunek 11). 
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Przepisy bezpieczeństwa, konserwacja i czyszczenie 
 
Nie ingeruj w chłodnicę powietrza ze względów bezpieczeństwa i rejestracji (CE). Wszelkie naprawy 
powinny być wykonywane przez specjalistyczną stację obsługi. Nie narażaj tego produktu na 
nadmierną wilgoć, nie zanurzaj go w wodzie, narażaj na wibracje, wstrząsy lub bezpośrednie działanie 
promieni słonecznych. Ten produkt i jego akcesoria nie są zabawkami dla dzieci i nie należą do 
małych dzieci! Nie pozwól, aby luźny materiał opakowaniowy. Plastikowe folie stanowią duże 
zagrożenie dla dzieci, ponieważ mogą zostać połknięte. 
 

 
 
Jeśli nie wiesz, jak korzystać z tego produktu i nie znajdziesz niezbędnych informacji w instrukcji, 
skontaktuj się z naszym doradcą technicznym lub skonsultuj się z wykwalifikowanym specjalistą. 
 
- Nie noś Arctic Air, jeśli w zbiorniku jest woda. 
- W zbiorniku używać wyłącznie czystej i, jeśli to konieczne, wody destylowanej. 
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Utylizacja  
a) Produkt 

 
Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyclingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami  
gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z  
odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji  
oddzielnie 
b) Akumulatory  
 

 
Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie  dotyczące baterii i   

akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte akumulatory i baterie. 

Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione. 

Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie  

odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm,  

Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład  

pod symbolem kosza na  

śmieci po lewej stronie). 

 

Używane akumulatory mogą być zwracane do punktów  zbiórki w miejscowości, w sklepach lub  

gdziekolwiek są sprzedawane. Możesz w ten sposób spełnić swoje obowiązki ustawowe oraz  

przyczynić się do ochrony  

środowiska. 

W ten sposób spełniają Państwo obowiązki prawne i wnoszą wkład w ochronę środowiska. 

 

Dane techniczne 

Liczba trybów wentylatora……………………………………………………………………………………………………………..... 3 

Prędkość wentylatora ........................................................................................... 2700 obr / min. / min. 

Przepływ powietrza……………………………………………………………………………………………………..… 85 m3 / godz. 

Wymiary (szer. X wys. X gł.) ……………………………………………………………………………………..... 17 x 17 x 17 cm 

Hałas ………………………………………………………………………………………………………………………………………... 60 dB 
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Gwarancja 

Zapewniamy 24-miesięczną gwarancję na chłodnicę Arctic Air. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń 

wynikających z niewłaściwego obchodzenia się, wypadku, zużycia, nieprzestrzegania instrukcji obsługi 

lub zmian w produkcie dokonanych przez stronę trzecią. 
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