AIR COOLER FAN

MANUAL DE UTILIZARE
AIR COOLER FAN vă vine în ajutor atunci când doriți să vă răcoriți. Utilizarea aparatului
este multifuncțională: umidificare, răcire, ventilare clasică sau purificarea aerului.
Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare atașate și păstrați-le pentru o consultare ulterioară.

INFORMAȚII DESPRE PRODUS ȘI CONȚINUTUL PACHETULUI
PACHETUL CONȚINE:
1x ventilator portabil
1x cablu de încărcare de tip C
1x filtru
1x manual de utilizare
1x an garanție

Capacul rezervorului

Ieșire aer

Buton de setare a umidității

Buton de setare a vitezei
Grilă reglabilă
Indicatorul nivelului de
încărcare
Tip-C
Indicator funcționare

SPECIFICAȚII TEHNICE
Model: WT-F25
Material: ABS+silicagel
Tensiune de intrare: 5V
Capacitatea rezervorului de apă: 200 mL
Viteza motorului: 1500rpm-2500rpm
Curent de funcționare: 0.6A-1.6A
Dimensiune: 175mm
Greutate: 772g
Puterea de funcționare: 3W-8W
Capacitatea bateriei: 2000mAh/18650
Culoare: oranj

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
1. Ventilatorul se încarcă cu ajutorul cablului de tip C. Conectați capătul corespunzător
cu ventilatorul, iar celălalt capăt cu un adaptor portabil sau cu un computer prin portul
USB.
2. Rotiți butonul în direcția acelor ceasornicului pentru a porni ventilatorul. Pentru a opri
ventilatorul, rotiți butonul în direcția opusă, în sens invers acelor de ceasornic. Apăsați
scurt butonul de umidificare pentru a activa această funcție, funcția de umidificare se
oprește în momentul în care nu mai este apă în recipient.

UMPLEREA REZERVORULUI DE APĂ
1. Scoateți capacul rezervorului
2. Turnați apă în rezervor (max. 200 ml)
Atenție! Când în rezervor este apă, evitați înclinarea ventilatorului, țineți ventilatorul în
poziție verticală. Astfel veți preîntâmpina deteriorările care ar putea apărea dacă apa va
pătrunde în circuitul ventilatorului.

CURĂȚAREA REZERVORULUI DE APĂ
1. Scoateți capacul.
2. Înclinați ventilatorul până se golește rezervorul complet.
Atenție! Aveți grijă să nu curgă apa pe butoanele ventilatorului.

SCHIMBAREA FILTRULUI
1.
2.
3.
4.

Scoateți grila reglabilă
Îndepărtați apa din filtru
Schimbați filtrul
Puneți înapoi grila.

Sugestii: dacă nu ați folosit ventilatorul o perioadă de timp îndelungată, vă rugăm să scoateți
apa din rezervorul de apă și să-l uscați. Filtrul original rezistă de la 6 până la 8 luni, după care
schimbați-l cu unul nou.

ALIMENTARE
STATUS INDICATOR
Luminează indicatorul
roșu
Luminează indicatorul
albastru

ALIMENTARE
Dispozitivul se încarcă
Dispozitivul s-a încărcat

FUNCȚIONARE

Luminează indicatorul
verde
Luminează indicatorul alb
Indicatorul roșu luminează Bateria este aproape
intermitent
descărcată
Indicatoarele nu luminează Nu se încarcă/bateria s-a
descărcat
MĂSURI DE SIGURANȚĂ
-

Ventilatorul și
umidificatorul funcționează
simultan
Funcționează doar
ventilatorul
Nu funcționează

Verificați compatibilitatea dispozitivului cu sistemul de alimentare înainte de a-l porni
sau utiliza.
Nu dezasamblați aparatul.
Nu amplasați aparatul lângă sursele de căldură sau foc.
Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor sau a animalelor de companie.
Vă rugăm să folosiți un cablu standard de tip C cu un adaptor de 5V/2A.
Curățați regulat interiorul și exteriorul ventilatorului. Înainte de a curăța aparatul,
asigurați-vă că l-ați oprit și l-ați scos din priză.
Nu băgați degetele sau alte obiecte în grila ventilatorului.
Imediat întrerupeți utilizarea dacă aparatul funcționează într-un mod nefiresc.

Regulamentul privind gestionarea deșeurilor

Simbolul unei pubele de gunoi tăiate de pe produs sau pe ambalajul acestuia indică că
acest produs nu este considerat gunoi menajer în întreaga UE. Dacă veți arunca
produsul conform regulamentelor veți preîntâmpina posibilele urmări negative asupra
mediului sau a sănătății omului, din cauza mânuirii necorespunzătoare a produsului.
Reciclarea materialelor ajută la ocrotirea mediului și a surselor naturale. Pentru
informații detaliate privind reciclarea acestui produs luați legătura cu organele
competente, cu cel mai apropiat centru de gestionare a deșeurilor sau cu magazinul de
unde ați cumpărat produsul.

Declarația producătorului privind corespunderea produsului cu cerințele directivelor
CE valide.

