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ROVUS ARCTIC COOLER 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót, amit őrizzen meg későbbi 

felhasználásra. 

FIGYELMEZTETÉSEK 

- Ne hordozza a vízzel feltöltött készüléket. Némi víz akkor is maradhat a készülékben, ha a tartály 

üres. 

- Csak tiszta vizet használjon. Szükség esetén használjon desztillált vizet. 

- A készüléket nem szabad üresen működtetni, mert ez a termék meghibásodásához és/vagy a 

felhasználó sérüléséhez vezethet. 

- A Rovus Arctic Cooler a tiszta levegőjű helyeken a leghatékonyabb. A nagyobb por/szennyeződés 

csökkentheti a készülék élettartamát. 

- A készülék csak beltéren, száraz helyiségekben, és csak háztartási célokra használható. 

- Ha a készülék felületén szivárgást észlel, válassza le a Rovus Arctic Coolert a hálózati áramforrásról, 

és hagyja 24 órán keresztül száradni. Ezután használja a szokásos módon. 

- Ne helyezze közvetlen napfényre hosszabb ideig. 

- A készülék hosszabb ideig történő tárolása előtt ürítse ki a víztartályt, kapcsolja be a készüléket és 

legalább 4 órára állítsa a legmagasabb ventilátorsebességre. Ez kiszárítja a szűrőket és a készülék 

belső részét. 

- Csak a csomagban található eredeti USB kábelt használja. 

- Ne érintse meg a tápegységet vagy a tápkábelt nedves kézzel. 

- Húzza ki a Rovus Arctic Cooler készülék tápkábelét a konnektorból a tisztítás, a szűrő eltávolítása / 

cseréje vagy a készülék mozgatása során. 

- Használat előtt helyezze a készüléket egy kemény, sima, stabil és száraz felületre. 

- Ne tegye a Rovus Arctic Coolert fűtőtest vagy más elektromos berendezés közelébe. 

- Ne helyezze a készüléket folyosókra vagy olyan nagy forgalmú területekre, ahol abba mások esetleg 

elbotlanak vagy belerúgnak. 

- Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön idegen tárgy a készülék belsejébe. 

- Ne tegyen tárgyakat a Rovus Arctic Cooler tetejére. 

- Hagyja mindig szabadon a készülék elülső és hátsó rácsát. 

- Ne fordítsa fejjel lefelé a készüléket. 

- Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba. 

- Ne tegye a Rovus Arctic Coolert nyílt láng vagy hőforrások közelébe. 

- A készüléket 8 év alatti gyermekek nem használhatják. Idősebb gyermekek és korlátozott fizikai, 

érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve a készülékkel kapcsolatos ismeretekkel és 

tapasztalattal nem rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha felügyelet alatt állnak, vagy ha 

a készülék biztonságos használatával kapcsolatos útmutatást megkapták, és értik a gép használatával 

járó kockázatokat. Ne engedje, hogy a készüléket gyermekek játékszerként használják. A készülék 

tisztítását és karbantartását 8 év alatti gyermek nem végezheti, kivéve, ha a műveletet felnőtt 

felügyeli. 

- Mindig kapcsolja ki a készüléket, mielőtt a tápellátásra csatlakoztatja, vagy arról leválasztja. 

- Soha ne kísérelje meg a készüléket saját kezűleg megjavítani, a szervizelést mindig megfelelően 
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képzett szakembernek kell végezni. 

- Ha a hálózati kábel megsérült, ki kell cserélni, amit csak képzett szakember hajthat végre. 

- A készülékhez csereszűrő kapható. Ha a szűrőpatron megrongálódott vagy meghibásodott, 

vásárolhat egy újat. 

- Ne használja a készüléket külső időzítővel vagy távirányítóval. 

- A terméket ellenőriztük, ellenben a használat és az abból fakadó következmények a felhasználó 

kizárólagos felelősségi körébe tartoznak. 

AZ ALKATRÉSZEK LEÍRÁSA: 

1. Fénykapcsoló 

2. Ventilátorsebesség gomb 

3. Elülső rács 

4. Ventilátorsebesség jelzőfény 

5. Ki/bekapcsoló gomb 

6. Hátsó rács 

7. Tápkábel bemenet 

8. Víztartály fedele 

9. Víztartály 

10. USB adapter 

11. USB kábel 

TIPPEK: 

- Helyezze a Rovus Arctic Coolert egy magasabb felületre, például asztalra, íróasztalra vagy pultra. Ez 

a legjobb módja annak, hogy a környezetét a leggyorsabban lehűtse. 

- Használat előtt és a víztartály feltöltése után hagyjon 3 percet arra, hogy a szűrő felszívja a vizet. 

Ezáltal gyorsabban képződik hűvös levegő. 

- A leghűvösebb hely közvetlenül az eszköz előtti néhány méter. 

- Egy töltéssel a Rovus Arctic Cooler kb. 8 órán keresztül működik alacsony ventilátorsebesség 

mellett. Ha a tartályból kifogyott a víz, a nedves szűrőnek köszönhetően a Rovus Arctic Cooler egy kis 

ideig továbbra is hűteni fog. 

ÖSSZEÁLLÍTÁS ÉS BEÁLLÍTÁS: 

1. Helyezze a készüléket egy sima felületre.  

2. Nyissa fel a víztartály fedelét és töltse fel vízzel. A töltéshez kancsó vagy mérőedény használata 

javasolt. 

3. Csatlakoztassa az USB adapter kisebb végét a készülék tápcsatlakozójába. Ezután csatlakoztassa az 

USB kábel nagyobb végét a számítógéphez, vagy egy külső akkumulátorhoz (power bank).  

HASZNÁLAT: 

 

1. Nyomja meg a ki/bekapcsoló gombot a Rovus Arctic Cooler bekapcsolásához. 

2. Állítsa be a ventilátor sebességét a  gomb megnyomásával. Választhatja a Low (alacsony), 

Medium (magas) és High (magas) sebességet. A sebességfokozat mellett világító jelzőfény mutatja a 

kiválasztott sebességet. (1-3).  
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3. Válassza ki a fény színét a  gomb megnyomásával. A fény lehet egyszínű vagy váltakozó.  

SZÍNSORREND: Kék, piros, fehér, türkiz, lila, sárga, zöld, váltakozó 

4. Ha nem kívánja tovább használni a készüléket, nyomja meg ismét a ki/bekapcsoló gombot a Rovus 

Arctic Cooler kikapcsolásához. 

MEGJEGYEZÉS: Javasolt a készüléket kikapcsolás előtt 5 percig a legmagasabb sebességen 

működtetni, hogy a szűrő jobban kiszáradjon. 

ALACSONY VÍZSZINT: 

Ha a víztartályban található víz mennyisége lecsökken, a tartály jelzőfénye 60 másodpercenként 3-

szor felvillan SÁRGA színben. Miután a tartályt feltölti, a jelzőfény ismét a szokásos módon világít. 

KARBANTARTÁS: 

Ajánlott a víztartályt hetente egyszer kívülről és belülről megtisztítani. Ehhez csak semleges 

mosogatószerre és egy puha törlőrongyra van szükség. 

A készülék hatékony működése érdekében javasolt a szűrőt legalább 6 havonta cserélni. 

A SZŰRŐ CSERÉJE 

A szűrőt legalább 6 havonta kell cserélni, vagy amikor Ön úgy érzi, hogy a Rovus Arctic Cooler nem 

működik megfelelően. A szűrő cseréjéig a víztartály jelzőfénye SÁRGÁN világít. A szűrő 

visszaállításához tartsa lenyomva a  és a  gombot 3 másodpercig, amíg a tartály jelzőfénye 

már nem SÁRGA színnel világít. 

1. Válassza le a Rovus Arctic Coolert az áramforrásáról. 

2. Óvatosan emelje fel az elülső rács alján lévő kioldófület, majd húzza ki- és lefelé a rácsot a 

készülékből.  

3. Fogja meg a szűrőt, óvatosan emelje fel, majd csúsztassa ki a készülékből.  

4. Helyezzen új szűrőt a Rovus Arctic Cooler készülékbe a szűrőn látható módon.  

5. Helyezze az első grill felső lapját a nyílásba, és nyomja a kioldófület a helyére.  

Technikai információk 

- Termék megnevezése: ROVUS ARCTIC COOLER 

- Típusszám: 17013-G 

- Teljesítmény: 5V DC – 1,5 – 2,0A 

- Töltő: Típusszám: SW-0501500EU – Bemenet 100-240V~, 50-60Hz, 0,2A Max – kimenet: 5,0V DC 

1500mA – II. védelmi osztály / Zaj: 56,8dB 
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