
HU: Használati útmutató:  

Erőteljes hordozható léghűtő 

 

                                             

 

 

Ez a kézikönyv fontos utasításokat tartalmaz a termék indításához és működtetéséhez. 
 

Leírás és működés: 
 
1. Ventilátor sebesség LED-ek 
2. Be/Ki gomb 
3. Hátsó rácsszerkezet 
4. Víztartály 
5. Háttérvilágítás gomb 
6. Sebességállító gomb 
7. Első hűtőrács 
8. Rácsszerkezet beállításához szükséges csúszka 



 
 
 
 

Használat: 
 
1. A termék használata előtt ki kell venni a szűrőt a hűtőből, és be kell helyezni a termékbe a 
csomagban található fehér úszót,  majd nyomja rá a termék alsó belső oldalára. 
 
 

 
 



 
 
 

2. A szűrő eltávolításához el kell távolítania az elülső műanyag rácsot. Fogja meg a szűrőt a műanyag 
részénél, könnyedén emelje meg, majd húzza ki. 
3. Ezután csúsztassa a fekete műanyag borítást az úszóra, amelynek fel kell szívnia a vizet. 
 

 
 

 
4. Az első használat előtt győződjön meg róla, hogy az úszó helyesen van-e elhelyezve, különben az 
vízkiömlés vezethet. 
5. Helyezze vissza a szűrőt a termékbe. 
6. Nyissa ki a klímaberendezés jobb oldalán található víztartály fedelét. Győződjön meg róla, hogy 
a légkondicionáló nincs csatlakoztatva áramforráshoz. Töltse meg a víztartályt vízzel. Az első 
feltöltéskor a tartályban lévő víz körülbelül fele beázik a szűrőbe. A vizet ezután 
töltse fel. Csatlakoztassa az USB-kábelt a légkondicionáló hátoldalán lévő csatlakozóhoz és a 
tápegységet az áramforráshoz (a számítógép USB-portja, hálózati adapter stb.). 



7. Nyomja meg a Be/Ki gombot a készülék bekapcsolásához. 
8. Nyomja meg a gombot a ventilátor sebességének beállításához. Kiválaszthatja az alacsony, közepes 
vagy a nagy sebesség fokozatot. Az aktuálisan használt ventilátor fordulatszámot egy LED jelzi a gomb 
mellett. 
9. A tartály háttérvilágításának színét a fényt ábrázoló gomb megnyomásával állíthatja be. 
10. A légáramlás irányának beállításához használja az elülső rácson lévő csúszkát. 
11. Alsó állás - A levegő felfelé áramlik. 
12. Középső helyzet - A levegő egyenes síkban áramlik. 
13. Felső állás - A levegő lefelé áramlik. 
14. Rendszeresen ellenőrizze a tartályban lévő víz mennyiségét. A vízkondicionáló feltöltéséhez 
a terméket kapcsolja ki, válassza le az áramellátásról, és töltse fel a vizet. 
15. A kikapcsoláshoz nyomja meg újra a be/ki gombot, és a készülék kikapcsol. 
16. Kikapcsolás után a vizet le kell engedni a légkondicionálóból, és hagyni kell, hogy teljesen 
megszáradjon. 
 
Vigyázat: Ne hordozza a megtöltött légkondicionálót, a víz kifröccsenhet és károsíthatja a 
légkondicionálót. 
 
Ne használjon más folyadékot, csak sima vizet. Ne töltse túl a víztartályt.  
 
A termék nem játék, gyerekektől elzárva tartandó. 
 
Sérülés esetén hagyja abba a termék használatát. Tartsa meg a termék csomagolását a későbbi 
használathoz. Csak beltéri használatra. 

 
 


