
 
 
 

Használati útmutató 

 

 
 

Mini-Léghűtő 
Modell: AC-750MIN 

 

 

 

 

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! 



 
 
 

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 

Vízzel töltött léghűtőt ne mozgasson! 
Némi víz maradhat a készülékben még akkor is, ha a tartály üres. 
Csak tiszta vizet használjon! Ha szükséges, használjon desztillált vizet! 
Kérjük, olvassa el és kövesse az útmutató „Karbantartás” című részében javasolt 
rendszeres tisztítást és karbantartást. 
A léghűtő a nem szennyezett területeken működik a legjobban.  
A nagy por/szennyeződés részecskék csökkentik az egység élettartamát. 
Csak száraz helyen javasoljuk a használatát! Ha nedves helyen vagy környezetben 
használja, ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a termék külső részeire! 
Ha szivárgás vagy kiömlés történik a készülék felületén, húzza ki a léghűtőt, és 
hagyja 24 órán át száradni. Ezután használja a szokásos módon. 
Ne tegye ki huzamosabb ideig közvetlen napfénynek! 
Mielőtt hosszabb időre elrakja- nem használja a léghűtőt, ürítse ki a víztartályt, 
kapcsolja be az egységet, és állítsa a ventilátor legnagyobb sebességére legalább 4 
órára. Ez kiszárítja a készülék belsejét. 
Csak a csomagban található USB kábelt használja! 
Ne érintse meg a tápegységet vagy a tápkábelt nedves kézzel! 
Húzza ki a léghűtőt az aljzatból mielőtt a készülék tisztítását, eltávolítását/cseréjét 
vagy a készülék mozgatását megkezdi. 
A legjobb eredmény érdekében helyezze a mini léghűtőtt magasabb felületre, 
például asztalra vagy pultra. 
Ne helyezze a készüléket átjárókba vagy nagy forgalmú helyekre, ahol fennáll a 
sérülés vagy felborulás veszélye! 
Ne tegyen semmilyen idegen tárgyat a léghűtő belsejébe! 
Ne helyezzen tárgyakat a léghűtő tetejére! 
Ne takarja el a készülék elülső és hátsó rácsát! 
Ne fordítsa fejjel lefelé a készüléket! 
Ne merítse a léghűtőt víz vagy más folyadék alá! 
Ne helyezze a léghűtőt nyílt láng vagy tűzforrás közelében! 
Korlátozott fizikai, látási vagy szellemi képességekkel rendelkező, vagy megfelelő 
tapasztalattal és/vagy tudással nem rendelkező személyek soha ne használják a 
készüléket a biztonságukért felelős személyek vagy a készülék használatában 
segítséget nyújtó személyek felügyelete nélkül! 
A készüléket csak akkor szabad teljesen kikapcsolni, ha le van választva a 
hálózatról! 
A gyártó nem vállal felelősséget a jelen termékismertető be nem tartásából eredő 
károkért! 
Csak háztartási használatra alkalmazható! 
 
 

SPECIFIKÁCIÓ 
 

Teljesítmény 5 W 

Fokozatok 3 

Víztartály 750ml 

Súly 0,85kg 

Irányítás Gombokkal 



 
 
 

A TERMÉK FELÉPÍTÉSE 
 
 
 
 
 
 
 

 
Helyezze a léghűtőt megemelt felületre, például asztalra, íróasztalra vagy pultra. 
Ez a legjobb módja a személyes terület gyorsabb lehűtésének. 
A hatékony működés érdekében hagyja, hogy a szűrő felszívja a tartályba öntött 
vizet (3 perc) bekapcsolás előtt. 
Próbáljon meg néhány méteren belül maradni a készülékől. 
A legjobb eredményt akkor fogja érezni, ha közvetlenül előtte ül. 
A léghűtő körülbelül 8 órán keresztül működik alacsony ventilátorsebesség mellett. 
Még akkor is, ha a víztartály üres, a szűrő még mindig nedves, így a készülék 
továbbra is hűt. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA 

1. Helyezze a léghűtőt sima felületre. (1. ábra) 
2. Nyissa ki a víztartály ajtaját, és töltse fel vízzel (2. ábra). 
Kancsót vagy mérőpoharat ajánlunk. 
3. Dugja be a kábel nagyobbik USB végét az adapterbe, a kisebbik végét pedig a 
készülék hátulján lévő tápcsatlakozóba, csatlakoztassa az USB hálózati adaptert 
egy aljzatba. (3. ábra) 

 
MEGJEGYZÉS: a nagyobb USB-véget csatlakoztathatja a számítógéphez is, hogy a 
léghűtő tápellátását szolgálja. 
 
1. Nyomja meg a bekapcsológombot a léghűtő bekapcsolásához. (4. ábra) 

2. Állítsa be a ventilátor sebességét a  gomb megnyomásával. Alacsony, közepes 
és magas mód közül választhat. A gomb melletti jelzőfények mutatják, hogy a 
léghűtő éppen milyen sebességgel működik. (5. ábra) 
3. Válassza ki a hangulatvilágítás színt a  gomb megnyomásával. 
Választhat egyszínű színek vagy színciklus mód között. (l6. ábra) 
4. A színek: kék, piros, fehér, kékeszöld, lila, sárga, zöld, színciklus. 
 

 
 
MEGJEGYZÉS: Javasoljuk, hogy kikapcsolás előtt járassaa légőhűtőt magas 
üzemmódban legalább 5 percig, hogy a készülék megszáradjon. 
 
 
 
 
 



 
 
 

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 

Javasoljuk, hogy hetente egyszer tisztítsa meg a víztartályt és a készülék belsejét. 
 
A vízszűrőt 6 havonta ajánlott cserélni, vagy ha úgy érzi, hogy a léghűtő nem 
működik úgy, ahogy kellene. 
1. Húzza ki a készülék csatlakozóját a falból. 
2. Óvatosan nyomja be az elülső rács alján lévő kioldófület, és húzza le a rácsot, és 
távolítsa el az egységtől. Tegye félre. (7. ábra) 
3. Fogja meg a szűrőt, és óvatosan csúsztassa ki teljesen az egységből. (8. ábra) 
4. Helyezzen be új szűrőt a léghűtőbe a szűrőn lévő jelölések szerint. (9. ábra) 
5. Helyezze be az elülső fodor felső fülét a nyílásba, és nyomja vissza a kioldó fület 
a helyére. (10. ábra) 
 

 
 
 

HULLADÉKKEZELÉS 

 

 
Gyártó/Importőr: Vöröskő Kft., 8200 Veszprém, Pápai út 36. 
 

A CE SZIMBÓLUM  

 

 
A jelölés azt hivatott jelezni, hogy a termék a rá vonatkozó Európai Uniós előírásoknak 
megfelel és szabadon forgalmazható az Európai Unió területén. 

 
 

Használt elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítése 

 

Ez a jelzés a terméken és a csomagoláson azt jelzi, hogy tilos 
háztartási hulladék közé dobni a már nem használt terméket, 
mivel kifejezetten környezetszennyező. További részletekkel 
kapcsolatban érdeklődjön a helyi hatóságnál! 
 
Ez a jelzés az Európai Unió teljes területére érvényes. 
Amennyiben az Európai Unión kívül szeretné megsemmisíteni 
a terméket, érdeklődjön az ezzel kapcsolatos szabályzásokról 
a helyi hatóságnál! 



 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Instruction Manual 

 
 
 

 
 

Mini Air cooler 
Model: AC-750MIN 

 

 

 

 

Please read the instructions carefully before using! 



 
 
 

 

GENERAL SAFE GUARDS 

 
 
Do not carry Air Cooler when filled with water. Some water may remain in unit even if 
tank is empty. 
Use only clean water. If needed, use distilled water. 
Please read and follow regular maintenance as recommended in “ Maintenance” 
section of this guide. 
Air Cooler works best in non-polluted areas. Large dust/dirt particles any reduce 
lifetime of unit. 
We recommend to use only in dry locations. If using in a moist area or environment, 
take care not to get water on external areas of the product.  
If a leak or spill occurs on the surface of device, unplug Air Cooler and let it dry for 
24 hours. Then, use as normal. 
Do not place in direct sunlight for extended periods of time. 
Before not using Air cooler for extended periods of time, empty the water tank, turn  
unit on, and set to highest fan speed for at least 4 hours. This will dry out then filter 
and inside of your unit. 
Only use the original power adapter and cord supplied in package. 
Do not touch the power supply or power cord with wet hands. 
Unplug Air Cooler when cleaning, removing/replacing filter, or moving the device. 
For best results ,place Air Cooler on a higher surface like a table or countertop. 
Do not place the device in passageways or high traffic areas where there is a 
possibility of tripping or knocking it over. 
Do not allow any foreign objects inside Air Cooler. 
Do not place items on top Air Cooler. 
Do not block the front and back grills of the device. 
Do not turn the device upside down. 
Do not submerge the Air Cooler under water or other liquids. 
Do not place Air Cooler near open flames or fire sources. 
People with limited physical, visual or mental abilities or lacking proper experience 
and/ or knowledge should never use the device without supervision of those 
responsible for their safety or those capable of assistance in using the device. 
The device an be switched off completely only when disconnected from the power 
supply. 
The manufacturer does not bear any responsibility for any damage from failure to 
comply with this product guide. 
 

SPECIFICATION 
 

Power 5 W 

Speed 3 

Watertank 750ml 

Weight 0,85kg 

Control Gombokkal 

 



 
 
 

 
 

PLACE THE APPLIANCE 
 
 

 
 
 
 

Place Air Cooler on a raised surface such as a table, desk or counter top.This is the 

best way to cool your personal area faster. 

Let filter absorb water for at least 3 minutes after filling tank and before use.Doing so 

will get you the coolest air quicker. 

Try to stay within a few feet of Air Cooler.You’ll feel the most benefit when sitting 

directly in front. 

Air Cooler will run for approximately 8 hours on a single fill on Low fan speed.Even if 
water tank is empty, filter is still damp and Air Cooler is still cooling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

USING THE APPLIANCE 

 
1. Place Air Cooler on a flat surface. (See Fig 1) 

2. Open the water tank door and fill with water (See Fig 2). We recommend a  

pitcher or measuring cup. 

3. Insert larger USB end of cable into the adapter and the smaller end into the 

power port on the back of Air Cooler,Plug USB power adapter into an outlet. 

(See Fig 3) 

 
NOTE:you can plug the larger USB end into a computer to power Air Cooler as well. 

 

USAGE: 
1. Press Power button to power on Air Cooler.(See Fig 4) 

2. Set the fan speed by pressing  button. You can choose from Low,Medium,and High 

Mode. The indicator lights next to the button show you which speed Air Cooler is 

currently running.(See Fig 5) 

3. Choose your light color by pressing  button.You can choose between solid colors or a 

color-cycle mode.(See Fig 6)  

4. Colors are:Blue,Red,White,Teal,Purple,Yellow,Green,Color cycle. 

5. When you’re done,press the Power button again to turn off your Air Cooler. 

NOTE:We recommend running Air cooler on High mode for at least 5 minutes before 
powering off to allow for drying. 

          
 



 
 
 

CLEANING AND MAINTENECE 

 
We recommend cleaning the water tank and inside of the unit once weekly. 
 
The Water Filter should be changed every 6 months, or when you feel Air Cooler is 
not functioning as it should be.  
 
1. Unplug Air Cooler from the wall. 

2. Gently press in release tab on bottom of front grill and pull grill down  and away 

from /unit.Place aside.( See Fig 7) 

3. Grab onto filter and carefully slide out of unit completely.( See Fig 8) 

4. Place new filter in Air Cooler as shown by markings on filter.( See Fig 9) 

5. Insert top tab of front frill into slot,and press release tab back into place.( See Fig 

10) 

 
 
 

WASTE MANAGEMENT 

 

Correct Disposal of this product  

 

This marking indicates that this product should not be 
disposed with other household wastes throughout the EU. To 
prevent possible harm to the environment or human health 
from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to 
promote the sustainable reuse of material resources. To 
return your used device, please use the return and collection 
systems or contact the retailer where the product was 
purchased. They can take this product for environmental safe 
recycling.  

 
Manufacturer/Importer: Vöröskő kft., 8200 Veszprém, Pápai út 36. 

 

CE SYMBOL 

 The mark is intended to indicate that the product complies with the relevant 
European Union standards and can be freely marketed in the European Union. 
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