
STOLNÍ KLIMATIZACE
Model: WP-AC12

Obsah balení: 1x stolní klimatizace, 1x napájecí USB kabel

Napájení: Pomocí USB kabelu DC SV, 1.5 – 2.1A

Návod:

Položte klimatizaci na rovný povrch, kde ji budete používat. Otevřete poklop nádržky na vodu 

umístěné na pravé straně klimatizace. Ujistěte se, že klimatizace není připojena ke zdroji elektrické 

energie. Naplňte nádržku vodou. Při prvním plnění se přibližně polovina vody nasákne do filtru. 

Vodu můžete následně dolít.

!!Pokud by se stalo, že voda z postranní nádobky neprotéká k filtru, je potřeba trochu zakývat s 

bílým plovákem, který se nachází uprostřed klimatizace pod filtrem. Plovák se možná během 

přepravy trochu zaseknul a je nutné jej vrátit do polohy, kdy bude propouštět vodu směrem k filtru. 

Také se může stát, že filtr se během přepravy zasekne, je potřeba jej nastavit do rovné polohy tak, 

aby konce filtračního papíru byly ponořeny do vody!!

Připojte USB kabel ke konektoru na zadní straně klimatizace a do zdroje energie (USB port v PC, 

adaptér do zásuvky, apod.)

Zapněte klimatizaci tlačítkem napájení (tím stejným tlačítkem se klimatizace i vypíná), poté si 

nastavte intenzitu foukání tlačítkem s vyobrazením větráku. Tlačítkem s vyobrazením světla si 

můžete nastavit barvu podsvícení nádržky. Naplněnou klimatizaci doporučujeme nepřenášet, mohlo 

by dojít k vylití vody a poškození produktu.

Pravidelně kontrolujte množství vody v nádobce. I když voda dojde, klimatizace bude ještě stále 

chladit, ale je potřeba co nejdříve vodu doplnit. Když nebudete klimatizaci déle používat, nechte ji 

plně vysušit.

Upozornění:

Nepřenášejte naplněnou klimatizaci. Nepoužívejte jiné kapaliny než čistou studenou vodu. Nádržku

na vodu nepřeplňujte. Nejedná se o hračku, udržujte mimo dosah dětí. V případě poškození 

přestaňte produkt používat.

Údržba:

Pravidelně vymývejte nádržku na vodu. Po šesti měsících používání je vhodné vyměnit filtr. Pro 

výměnu filtru vyjměte přední plastovou mřížku. Uchopte filtr za plastové části, lehce ho 

nadzvedněte a vytáhněte ven. Nakonec zasuňte do klimatizace nový filtr a vraťte zpět plastovou 

mřížku. Pokud bude po výměně filtru podsvícení nádržky svítit červeně, tak přidržte najednou po 3 

sekundy tlačítka pro rychlost větráku a nastavení podsvícení.

Vyrobeno v Číně.


