POPIS

POUŽITÍ

PŘÍPRAVA
1. Vysuňte zásuvku s ﬁltrem a vyjměte ﬁltr.
Nechejte ﬁltr nasát studenou vodu a pak je
vraťte zpět tak, aby boční hrany mířily vpřed.

zepředu

zezadu

Volitelně: Filtr po
napuštění vodou
můžete nechat v
lednici a získat tak
studenější vzduch
(8–15 °C).
2. Naplňte zásobník na vodu až po horní značku.
Můžete použít ledovou vodu nebo kostky s
ledem, aby byl vzduch studenější (5–8 °C).

SOUČÁSTI

návod
k použití

1. pomocné tlačítko

4. lamela ﬁltru

2. zásobník na vodu

5. hlavní tlačítko

3. Připojte dodávaný USB
kabel ke zdroji napájení,
jako je nástěnný nabíječ,
notebook nebo přenosný
akumulátor (power
banka).

1. Hlavním tlačítkem můžete vybírat rychlost
proudění vzduchu nebo zapnout ochlazování.
Stiskem hlavního tlačítka postupně přepínáte
vysokou, středí a nízkou rychlost. Chcete-li
chlazení vypnout, stiskněte a podržte hlavní
tlačítko po dobu zhruba 1,5 sekundy.
2. Stiskem pomocného tlačítka přepínáte barvy
osvětlení. Zapnout nebo vypnout režim
zvlhčování a UV světlo* můžete dvojitým
klepnutím na pomocné tlačítko.
*UV světlo a zvlhčování se vypnou z bezpečnostních
důvodů automaticky po otevření krytu nebo po
5 hodinách provozu. Tyto funkce lze znovu zapnout
stiskem pomocného tlačítka.

pomocné
tlačítko

hlavní
tlačítko

3. lamely

ÚDRŽBA

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

*Ochlazovač vzduchu doporučujeme čistit
jedenkrát týdně.

1. Používejte výhradně čistou nebo
destilovanou vodu.

8. Neomezujte průchod vzduchu přední a
zadní mřížkou ochlazovače.

1. Ochlazovač vzduchu před čištěním
nebo výměnou ﬁltru odpojte od
elektřiny.

2. Ochlazovač vzduchu přemisťujte jen
vodorovně. S ochlazovačem nehýbejte,
pokud je naplněný vodou, aby nedošlo
k jejímu vylití nebo přetečení.

9. Ochlazovač neobracejte, nepoškozujte a
nemáčejte. Uchovávejte jej mimo dosah
otopných systémů a elektrických přístrojů.

2. Vodu v zásobníku využijte nebo opatrně
vylijte. Je-li zásobník znečištěný, použijte
malý kartáček (jako je zubní, na láhve
apod.), opatrně jej vyčistěte a potom
vypláchněte vodou.

3. Jestliže voda shora přeteče nebo se přelije,
odpojte ochlazovač od elektřiny a nechejte
jej alespoň 24 hodin vyschnout, než jej
znovu použijete.
4. Doporučujeme ochlazovač umístit na suché
místo tak, aby nemohl spadnout. Je-li
používán ve vlhkém prostředí, dávejte
pozor, aby se na jeho povrch nedostala
voda.
5. Při čištění, výměně ﬁltru nebo přemisťování
ochlazovač odpojte od elektřiny.
Nedotýkejte se USB kabelu vlhkýma
rukama.

3. Vyjměte ﬁltr, abyste jej proprali ve vodě
a napustili novou vodou před tím, než
jej vrátíte na místo.

6. Nenechávejte vodu v zásobníku, když není
ochlazovač delší dobu v provozu.
7. Přestože je ochlazovač vybaven funkcí
čištění vzduchu, může dlouhodobé
vystavení velkým prachovým částicím
zkrátit životnost výrobku.

TECHNICKÉ ÚDAJE
typ: přenosný UV-C čistící ochlazovač vzduchu
microUSB vstup: 100–240 V 50–60 Hz
příkon: 3–10 W, 5 V/1,5–2 A
typ ventilátoru: 3úrovňový – 12 Vda, 0,3 A, 2700 ot./min
rychlost ventilace: 80 CF/2,4–3 m/s

Prozkoumejte, jak si
zjednodušit život,
na ww.lyfro.co

úhel kmitání ventilátoru: svisle, nastavitelně do 90 °
vlnová délka UV-C: 265–280 nm
kapacita zásobníku: 500 ml
LED osvětlení: 7 barev + režim automatické změny barvy
rozměry: 144 x 159 x 161 mm
hmotnost: 730 g
materiál: PC + ABS
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