
ROVUS ARCTIC COOLER  
Aparat de răcire a aerului 
GHIDUL UTILIZATORULUI 
 
Vă rugăm să citiți acest manual cu atenție înainte de utilizare și să-l păstrați 
pentru consultare ulterioară. 
 
AVERTISMENTE 

 Nu transportați Rovus Arctic Cooler atunci când este umplut cu apă.  
Înclinarea unității poate cauza scurgerea apei.   

 În cazul în care Rovus Arctic Cooler este mutat, unitatea trebuie să fie 
deconectată de la priză, având grijă ca apa din rezervor să nu curgă. 
Înainte de mutare, rezervorul trebuie să fie golit.  

 Rezervorul intern trebuie să fie verificat înainte de reumplere – adăugarea 
apei mult prea devreme poate cauza supraumplerea rezervorului și 
scurgerea apei.  

 Pot rămâne urme de apă în unitate, chiar dacă rezervorul este gol. 

 Dacă pe suprafața dispozitivului apar scurgeri, deconectați Rovus Arctic 
Cooler și lăsați-l să se usuce timp de 24 de ore. Apoi, utilizați aparatul ca în 
mod normal. 

 Utilizați numai apă curată. Dacă este necesar, utilizați apă distilată. 

 Acest dispozitiv nu ar trebui să funcționeze în gol, pentru că o astfel de 
acțiune ar putea duce la defectarea aparatului și/sau la leziuni pentru 
utilizator. 

 Aparul de răcire a aerului Rovus Arctic funcționează cel mai bine în zonele 
nepoluate. Particulele mari de praf/murdărie pot reduce durata de viață a 
unității. 

 Acest aparat electrocasnic este destinat exclusiv utilizării casnice în interior, 
în condiții uscate. 

 Nu plasați dispozitivul în lumina directă a soarelui pentru perioade lungi de 
timp. 

 Înainte de a depozita aparatul pe perioade lungi de timp, goliți rezervorul de 
apă, porniți aparatul și setați viteza maximă a ventilatorului timp de cel puțin 
4 ore. Acest lucru va usca, apoi va filtra interiorul unității. 

 Utilizați numai adaptorul original de alimentare USB și cablul furnizat în 
pachet. 

 Nu atingeți sursa de alimentare sau cablul cu mâinile ude. 

 Deconectați Rovus Arctic Cooler atunci când curățați, îndepărtați/înlocuiți 
filtrul sau mutați dispozitivul. Înainte de utilizare, așezați produsul pe o 
suprafață dură, plană, stabilă și uscată. 

 Nu așezați Rovus Arctic Cooler în apropierea unui încălzitor sau a unui 
echipament electric. 

 Nu așezați dispozitivul în zonele de trecere sau în zonele cu trafic intens, 
unde există posibilitatea de împiedicare sau de răsturnare. 

RO 



 Nu permiteți pătrunderea obiectelor străine în interiorul lui Rovus Arctic 
Cooler. 

 Nu așezați obiecte pe partea superioară a lui Rovus Arctic Cooler. 

 Nu blocați grilajele din față și din spate ale dispozitivului. 

 Nu rotiți dispozitivul cu capul în jos. 

 Nu scufundați Rovus Arctic Cooler în apă sau în alte lichide. 

 Nu așezați Rovus Arctic Cooler aproape de flăcări deschise sau surse de 
foc. 

 Acest dispozitiv poate fi utilizat de către copiii în vârstă de peste 8 ani, 
inclusiv, cât și de persoanele care au capacități fizice, senzoriale sau 
mentale reduse sau de către cele care nu posedă experiența și cunoștințele 
necesare, dacă au fost instruiți cu privire la utilizarea dispozitivului într-un 
mod sigur și înțeleg riscurile implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu 
dispozitivul. Operațiile de curățare și întreținere nu trebuie efectuate de către 
copii, decât dacă sunt supravegheați și în vârstă de peste 8 ani. 

 Aparatul poate fi oprit complet numai atunci când este deconectat de la 
sursa de alimentare. 

 Nu încercați să reparați produsul de unul singur și asigurați-vă că orice 
reparație este efectuată numai de către un tehnician calificat corespunzător. 

 Dacă este deteriorat cablul de alimentare, acesta trebuie înlocuit numai de 
către o persoană autorizată și calificată. 

 Un filtru de apă înlocuibil este proiectat special pentru acest produs. Dacă 
cartușul a fost spart sau deteriorat, puteți achiziționa un înlocuitor. 

 Acest aparat nu este destinat a fi acționat prin intermediul unui temporizator 
extern sau unui sistem separat de control de la distanță. 

 Cu toate că dispozitivul a fost verificat, utilizarea acestuia și consecințele 
utilizării sunt strict în responsabilitatea utilizatorului. 

 
DESCRIEREA PIESELOR (a se vedea imaginea 1): 
 
1. Buton de lumină 
2. Buton pentru viteza ventilatorului 
3. Grilaj din față 
4. Indicator luminos de viteză a ventilatorului 
5. Buton pornire/oprire 
6. Grilaj din spate 
7. Intrare de alimentare 
8. Capac rezervor apă 
9. Rezervor de apă 
10. Adaptor de alimentare USB 
11. Cablu USB 

 
SFATURI: 

 Așezați Rovus Arctic Cooler pe o suprafață înaltă, cum ar fi o masă, un birou sau un blat de masă. Aceasta este cea 
mai bună metodă de a răci mai repede zona personală. 

 Lăsați filtrul să absoarbă apă timp de cel puțin 3 minute după umplerea rezervorului înainte de utilizare. Acest lucru va 
genera mai rapid aerul cel mai răcoros. 

 Cea mai eficientă zonă este la câteva picioare direct în fața dispozitivului. 

 Rovus Arctic va funcționa timp de aproximativ 8 ore cu o singură umplere la o viteză scăzută a ventilatorului. Chiar dacă 
rezervorul de apă se golește, filtrul este încă umed, iar aparatul de răcire a aerului Rovus Arctic va continua să răcească 
pentru o anumită perioadă de timp. 

 
CONFIGURARE: 

1. Așezați aparatul pe o suprafață plană. (a se vedea imaginea 2) 
2. Deschideți capacul rezervorului de apă și umpleți-l cu apă (a se vedea imaginea 3). Vă recomandăm o cană sau o 

ceașcă de măsurare. 



3. Conectați capătul mai mic al adaptorului USB în orificiul de alimentare al dispozitivului. Apoi, introduceți capătul USB 
mai mare al cablului în adaptor și introduceți-l în sursa de alimentare sau direct la sursa de alimentare (de exemplu, 
baterie externă sau calculator). (a se vedea imaginea 4) 

 
UTILIZARE: 

1. Apăsați butonul de alimentare pentru a porni aparatul Rovus Arctic Cooler (a se vedea imaginea 5)   

2. Setați viteza ventilatorului apăsând butonul . Puteți alege între modul de viteză redusă, medie și mare. Indicatorul 
luminos de lângă buton arată viteza aleasă (de la 1 la 3 lumini aprinse). (a se vedea imaginea 6) 

3. Alegeți culoarea luminii apăsând butonul . Puteți alege între o singură culoare sau un ciclu de culori. (a se vedea 
imaginea 7) 
ORDINEA CULORILOR: Albastru, roșu, alb, albastru-verzui, violet, galben, verde, ciclu de culori 

4. Când ați terminat, apăsați din nou butonul de pornire pentru a opri aparatul dvs. Rovus Arctic Cooler. 
 

NOTĂ: Vă recomandăm să folosiți aparatul de răcire Rovus Arctic în modul de putere mare timp de cel puțin 5 minute înainte de 
a opri alimentarea, pentru a permite o uscare mai bună a filtrului. 

 
NIVEL REDUS DE APĂ: 
Când nivelul apei este scăzut, indicatorul rezervorului de apă va clipi de 3 ori la fiecare 60 de secunde, în culoarea GALBENĂ. 
Când rezervorul este umplut din nou, indicatorul va funcționa din nou în mod normal. 
 
ÎNTREȚINERE 
Recomandăm curățarea rezervorul de apă și interiorul aparatului o dată pe săptămână. Folosiți numai o lavetă neabrazivă și 
săpun delicat, atunci când este necesar. 
Pentru cele mai bune rezultate, vă recomandăm să modificați filtrul cel puțin o dată la 6 luni. 
 
SCHIMBAREA FILTRULUI 
Filtrul de apă trebuie schimbat cel puțin o dată la 6 luni sau atunci când simțiți că aparatul de răcire Rovus Arctic nu funcționează 
așa cum ar trebui. Indicatorul pentru rezervorul de apă se va aprinde GALBEN până când filtrul va fi resetat. Pentru a reseta filtrul, 

țineți apăsat butoanele  și  pentru 3 secunde până când indicatorul rezervorului nu mai este GALBEN.  
1. Deconectați aparatul Rovus Arctic de la sursa de alimentare.  
2. Ridicați ușor clapeta de eliberare de pe partea inferioară a grilajului din față și trageți grilajul din aparat. (a se vedea 

imaginea 8) 
3. Prindeți filtrul, ridicați-l ușor și glisați-l cu grijă complet în afara aparatului. (a se vedea imaginea 9) 
4. Puneți filtrul nou în Rovus Arctic Cooler, așa cum este prezentat pe filtru. (a se vedea imaginea 9)  
5. Introduceți clapeta de sus a grilajului frontal în locaș și apăsați clapeta de eliberare în poziția sa. (a se vedea imaginea 

10) 
 
 
OBSERVAŢII 

 Denumirea produsului APARAT DE RĂCIRE A AERULUI ROVUS ARCTIC  

 Numărul modelului: 17013-G  

 Putere: 5 V c.c. – 1,5 – 2,0 A  

 Încărcător: Numărul modelului: SW-0501500EU - Intrare 100-240 V ~, 50-60 Hz, 0,2 A Max - Ieșire: 5,0 V c.c. 1500 mA 
- Clasa II de protecție / Zgomot: până la 56,8 dB 

 Dong Guan Jun Feng Electric Manufacturing Co.,Ltd 

 Yu Ning North Road, nr., 21. Zona industrială Yu Ning, orașul Heng Li, orașul Dong Guan, provincia Guang Dong, 
China.  Codul poștal: 523477 

 Numărul de serie și data de producție pot fi regăsite pe produs. 

 Distribuitor: TOP SHOP INTERNATIONAL SA, strada Ferruccio Pelli, nr. 13, Lugano, Elveția /Distribuitor RO: SC 
STUDIO MODERNA SA, Splaiul Independentei, nr. 319 L, Cladirea  A1, Parter, Sector 6, Bucuresti, Cod Postal 060044, 
Tel. 021.301.72.72 

 ROVUS este o marcă comercială înregistrată a Top Shop International SA 
 

Simboluri: CE, DEEE, EAC, Protecție Clasa II 
 
 


