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ROVUS ARCTIC COOLER
ROVUS OCHLADZOVAČ VZDUCHU
Osobný ochladzovač vzduchu
UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
Pred použitím si prosím dôkladne prečítajte tento návod a odložte si ho pre
budúcu referenciu.
UPOZORNENIA
 Keď je ochladzovač naplnený vodou, neprenášajte ho. V jednotke môže
ostať nejaká voda, aj keď je nádržka prázdna.
 Používajte len čistú vodu. V prípade potreby použite destilovanú vodu.
 Toto zariadenie nikdy nespúšťajte naprázdno, pretože by to mohlo viesť k
jeho zlyhaniu a/alebo poraneniu používateľa.
 Rovus prenosný ochladzovač vzduchu najlepšie funguje v neznečistených
oblastiach. Veľké čiastočky prachu/nečistôt môžu skrátiť životnosť
zariadenia.
 Toto zariadenie je určené len na použitie vo vnútri v domácnosti a iba v
suchom prostredí.
 Ak sa na povrchu zariadenia objaví uniknutá/pretečená voda, odpojte
ochladzovač zo siete a nechajte ho na 24 hodín vyschnúť. Potom ho môžete
naďalej normálne používať.
 Neumiestňujte na dlhší čas na priame slnečné svetlo.
 Ak sa chystáte ochladzovač na dlhší čas uskladniť, vždy najprv vyprázdnite
vodnú nádržku, zapnite spotrebič, nastavte najvyššiu rýchlosť ventilátora a
nechajte minimálne 4 hodiny bežať. Tým sa vysuší filter a vnútro zariadenia.
 Používajte len originálny USB sieťový adaptér a napájací kábel, ktoré boli
dodané v balení.
 Nedotýkajte sa napájacieho zdroja ani elektrického kábla mokrými rukami.
 Pred čistením, vyberaním/výmenou filtra alebo presúvaním zariadenia ho
odpojte zo siete. Pred použitím umiestnite produkt na tvrdý, rovný, stabilný
a suchý povrch.
 Neumiestňujte ochladzovač vzduchu do blízkosti ohrievača alebo iného
elektrického zariadenia.
 Neumiestňujte spotrebič do priechodov ani na miesta, kadiaľ prechádza
veľa ľudí a hrozí, že sa oň niekto potkne alebo ho prevrhne.
 Nedovoľte, aby sa do vnútra ochladzovača dostali nejaké cudzie predmety.
 Neklaďte na ochladzovač žiadne predmety.
 Neblokujte predné a zadné mriežky zariadenia.
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 Neotáčajte prístroj hore nohami.
 Neponárajte ochladzovač vzduchu do vody ani do žiadnych iných tekutín.
 Neumiestňuje ochladzovač do blízkosti otvoreného plameňa alebo zdrojov
ohňa.
 Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov, ako aj osoby s
obmedzenými telesnými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami či s
nedostatkom skúseností a znalostí, len ak sú pod dozorom dospelej osoby
alebo im bolo používanie tohto zariadenia vysvetlené tak, aby ho dokázali
bezpečne používať a uvedomovali si možné riziká. Deti by sa nemali so
zariadením hrať. Deti môžu vykonávať čistenie a údržbu, len ak sú staršie
ako 8 rokov a musia byť pod dozorom dospelej osoby.
 Zariadenie možno úplne vypnúť len po odpojení z napájacieho zdroja.
 O žiadnu úpravu ani opravu sa nepokúšajte svojpomocne a zaistite, aby boli
všetky opravy vykonané odborne spôsobilým technikom.
 Ak je poškodený napájací kábel, musí byť okamžite vymenený
autorizovanou a kvalifikovanou osobou.
 Vymeniteľný vodný filter je navrhnutý špeciálne pre tento produkt.
 Toto zariadenie nie je určené na ovládanie prostredníctvom externého
časovača ani samostatného systému diaľkového ovládania.
 Napriek tomu, že zariadenie bolo dôkladne skontrolované, zodpovednosť za
používanie a jeho následky nesie výhradne používateľ.
POPIS ČASTÍ (Pozrite Obrázok 1):

Obrázok 1

1. Tlačidlo svetla
2. Tlačidlo rýchlosti ventilátora
3. Predná mriežka
4. Kontrolky rýchlosti ventilátora
5. Vypínač
6. Zadná mriežka
7. Vstup napájania
8. Kryt vodnej nádržky
9. Vodná nádržka
10. USB sieťový adaptér
11. USB kábel
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TIPY:
 Položte Rovus ochladzovač vzduchu na vyvýšený povrch, ako sú stôl, pracovná doska alebo
pult. Je to najlepší spôsob, ako rýchlejšie ochladiť Váš osobný priestor.
 Nechajte filter aspoň 3 minúty absorbovať vodu predtým, ako pred použitím naplníte nádržku.
Takto sa začne rýchlejšie produkovať studený vzduch.
 Najefektívnejšia je oblasť pár metrov priamo pred zariadením.
 Rovus prenosný ochladzovač vzduchu bude na jedno naplnenie pracovať približne 8 hodín pri
nízkej rýchlosti ventilátora. Aj keď sa vyprázdni nádržka, filter bude stále vlhký a zariadenie
bude ešte nejaký čas chladiť.
NASTAVENIE:
1. Umiestnite Rovus prenosný ochladzovač vzduchu na rovný povrch. (Pozrite Obrázok 2)
2. Otvorte kryt nádržky na vodu a naplňte nádrž vodou (Pozrite Obrázok 3). Odporúčame Vám
použiť džbán alebo odmerku.
3. Zapojte menší USB adaptér do vstupu napájania spotrebiča. Potom vložte väčší koniec USB
kábla do adaptéra a zapojte ho do sieťového napájacieho zdroja, alebo kábel vložte priamo do
napájacieho zdroja (pri power bankách či počítačoch). (Pozrite Obrázok 4)

Obrázok 2

Obrázok 3

Obrázok 4

POUŽITIE:
1. Stlačením vypínača zapnite Rovus prenosný ochladzovač vzduchu. (Pozrite obrázok 5)
2. Stlačením tlačidla
nastavte rýchlosť ventilátora. Môžete si vybrať medzi nízkou, strednou a
vysokou rýchlosťou. Kontrolné svetielko vedľa tlačidla Vám zobrazí zvolenú rýchlosť (od 1 po
3 rozsvietené svetielka). (Pozrite obrázok 6)
3. Zvoľte si farbu svetla stlačením tlačidla
. Môžete si vybrať medzi stálymi, plnými farbami
alebo režimom farebného cyklu. (Pozrite obrázok 7)
PORADIE FARIEB: Modrá, červená, biela, tyrkysová, fialová, zelená.
4. Po skončení znova stlačte vypínač, čím zariadenie vypnete.

Obrázok 5

Obrázok 6

Obrázok 7

POZNÁMKA: Pred vypnutím napájania odporúčame nechať ochladzovač aspoň na 5 minút bežať pri
VYSOKEJ rýchlosti ventilátora, aby filter lepšie vyschol.
Ak máte pocit, že vzduch vychádzajúci z Rovus prenosného ochladzovača nie je dostatočne chladný,
dolejte do nádržky veľmi studenú vodu.
NÍZKA HLADINA VODY:
Ak je nízka úroveň vody, vodná nádržka každých 60 sekúnd 3-krát zabliká ŽLTOU farbou. Keď ju
znova naplníte, svetlo bude opäť normálne fungovať.
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ÚDRŽBA
Odporúčame Vám jedenkrát týždenne čistiť nádržku na vodu vo vnútri zariadenia. Používajte len
neabrazívnu utierku a v prípade potreby jemný čistiaci prostriedok na riad.
Pre čo najlepšie dlhodobé výsledky odporúčame minimálne každých 6 mesiacov meniť filter.
VÝMENA FILTRA
Vodný filter by ste mali meniť aspoň každých 6 mesiacov alebo keď máte pocit, že Rovus prenosný
ochladzovač vzduchu už nefunguje tak, ako by mal. Nádržka na vodu bude svietiť ŽLTOU farbou, kým
sa filter neresetuje. Pre reset filtra stlačte na 3 sekundy tlačidlá
a
, kým nádržka prestane mať
jantárovo ŽLTÚ farbu.
1. Odpojte Rovus prenosný ochladzovač vzduchu z elektrickej siete.
2. Jemne nadvihnite uvoľňovaciu plôšku na spodku prednej mriežky a vytiahnite mriežku von zo
zariadenia. (Pozrite obrázok 8)
3. Uchopte filter, jemne ho nadvihnite a opatrne úplne vysuňte zo spotrebiča. (Pozrite obrázok 9)
4. Vložte do ochladzovača nový filter, ako je znázornené na filtri. (Pozrite obrázok 9)
5. Založte vrchnú plôšku prednej mriežky do otvoru a zatlačte ju na svoje miesto. (Pozrite obrázok
10)

Obrázok 8

Obrázok 9

Obrázok 10

POZNÁMKY
 Názov produktu: ROVUS PRENOSNÝ OCHLADZOVAČ VZDUCHU
 Model č.: 17013-G
 Výkon: 5V DC – 1,5 – 2,0A
 Nabíjačka: Model č.: SW-0501500EU – Vstup 100-240V~, 50-60Hz, 0,2A Max – Výstup: 5,0V
DC 1500mA – Trieda ochrany II / Hlučnosť: do 56,8dB
 Dong Guan Jun Feng Electric Manufacturing Co., Ltd
 No. 21 Yu Ning North Road. Yu Ning Industrial Zone, Heng Li Town, Dong Guan City, Guang
Dong Province, Čína. Poštové smerovacie číslo: 523477
 Sériové číslo a dátum výroby nájdete na výrobku.
 RU dovozca: Импортер : ООО «Студио Модерна» Москва, Перерва 11, стр 23 109651
 Rovus je registrovaná ochranná známka Top Shop International S.A.
 Miestny distribútor: Studio Moderna s.r.o., Košická 49, 821 08 Bratislava
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