
evaCHILL EV-500 CS



2A 5V

Relativní
vlhkost <70 %

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY
Používejte tento přístroj v souladu s jeho určením, jak je popsáno v této 
brožuře.

∙ Tento přístroj není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, 
smyslovými nebo duševními schopnostmi, pokud nejsou pod dohledem osoby 
odpovědné za jejich bezpečnost. 
∙ Zařízení musí být umístěno na hladkém vodorovném povrchu. Naklonění/obrácení 
vzhůru nohama může způsobit únik vody a poškození zařízení. 
∙ K plnění přístroje používejte pouze čistou vodu bez přísad. 
∙ Odpojte přístroj od sítě při následujících činnostech: plnění, čištění, technické údržbě, 
vyjmutí/výměně prvků a přemísťování přístroje. 
∙ Neotevírejte horní kryt zařízení a/nebo neodstraňujte žádné vyměnitelné části zařízení, 
pokud je v provozu.  ∙ Nepokoušejte se dotýkat ventilátoru nebo jej blokovat jakýmikoli 
cizími předměty, pokud je v provozu.  
∙ Nedotýkejte se napájecího zdroje nebo napájecího kabelu mokrýma rukama. 
∙ Přístroj neumisťujte vedle topných elektrických zařízení a jiných zdrojů tepla, včetně 
otevřeného ohně.  ∙ Neumisťujte zařízení na jiná elektronická zařízení ani vedle nich.  
∙ Nepoužívejte zařízení s poškozeným kabelem nebo zástrčkou, pokud jste zjistili, že 
nefunguje správně, pokud vám spadlo nebo bylo poškozeno. 

Pokud jste nenašli řešení svého problému, obraťte se na náš tým podpory, nepokoušejte 
se problém vyřešit sami. Veškeré opravy musí provádět kvalifikovaný servisní personál.

ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRÁCE
Chcete-li si v horkém dni užít příjemný chladivý vánek, potřebujete: 

1. Dobře větraná místnost
2. Relativní vlhkost <70 %

3. 800 ml čisté vody
4. Napájení 2A 5V 



PRO SPUŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ POSTUPUJTE
PODLE NÁSLEDUJÍCÍCH KROKŮ

1. Chraňte USB port silikonovou 
zátkou.

2. Posuňte rukojeť dozadu a 
zvedněte ji. Otvor zásobníku na 
vodu se nachází pod rukojetí. 

Zatlačte skříňku dolů a otevřete 
horní kryt. Uvnitř najdete nálevku.

PLNĚNÍ VODOU

3. Naplňte zásobník čistou vodou 
(doporučujeme filtrovanou vodu). 

Pro bezpečnější plnění použijte 
nálevku. 

90° 90°

5. Položte přístroj na rovný 
vodorovný povrch, položte rukojeť 

dolů a vraťte jej do původní polohy.

2A 5V

OBSLUHA

6. Jako zdroj napájení použijte 
notebook nebo počítač/napájecí 

banku/adaptér připojený do 
zásuvky. Minimálním požadavkem 

je napětí 2A 5V.

4. Aby nedošlo k úniku vody, držte 
přístroj vodorovně, za rukojeť a 

pomalu jím pohybujte.

7. Pomocí napájecího kabelu 
připojte zařízení ke zdroji napájení. 

Uvidíte, jak postupně blikají tři 
kontrolky LED.

8. Stisknutím ovládacího tlačítka 
na horní straně zařízení spustíte 

ventilátor a nastavíte rychlost 
proudění vzduchu.

9. Posunutím předních mřížek 
upravte směr proudění vzduchu. 

Teplota vycházejícího vzduchu 
začne během několika minut 

klesat. Užijte si své osobní 
mikroklima! V závislosti na kvalitě 
vzduchu v místnosti by měl plný 

zásobník zajistit 3 až 5 hodin 
nepřetržitého chlazení.

- Krátké stisknutí: zapnutí/vypnutí zařízení, 
nastavení rychlosti proudění vzduchu.  

- Kontrolky LED: vlevo - 1. rychlost, uprostřed 
- 2. rychlost, vpravo - 3. rychlost. Svítí 
všechny kontrolky LED - mimořádná 

rychlost.  - Dlouhé stisknutí (stisknutí a 
podržení) v libovolném okamžiku: 

zapnutí/vypnutí osvětlení.



VÝMĚNA KAZETY

1. Odpojte zařízení od zdroje 
napájení.

2. Posuňte rukojeť dozadu, 
sejměte kryt a vyjměte nálevku.

3. Vyjměte starou kazetu 
posunutím směrem nahoru a 
na místo staré kazety vložte 

novou. Zkontrolujte orientaci a 
tlačte tak dlouho, dokud se 
kazeta nedostane do středu 

zařízení.

4. Vraťte horní kryt těla zpět tak, 
aby zapadl do drážek, a rukojeť 

vraťte do původní polohy. 

5. Zařízení je připraveno k 
použití.

Použití tohoto symbolu na zařízení je potvrzením, že byste toto zařízení neměli vyhazovat do 
běžného domovního odpadu.

ÚDRŽBA: ČIŠTĚNÍ, SKLADOVÁNÍ, PŘEPRAVA
Důrazně doporučujeme přístroj před čištěním, skladováním a přepravou zcela vysušit.  
Za tímto účelem je třeba nastavit zařízení na maximální rychlost ventilátoru po dobu 
alespoň 4-5 hodin, aby se voda z vnitřní části zásobníku vysušila.

ČIŠTĚNÍ 

SKLADOVÁNÍ BĚHEM DLOUHÝCH OBDOBÍ BEZ POUŽITÍ

DOPRAVA 

Doba čištění závisí na míře prašnosti v prostoru, kde chladič vzduchu používáte. Přední 
mřížku a vnitřní prostor můžete otřít měkkým hadříkem.

Přístroj osušte a vyčistěte (jak je popsáno výše). Vložte přístroj do vhodného obalu pro 
skladování (doporučuje se originální obal). Zařízení skladujte v suchém prostoru při teplotě 
18° - 25° C (64° - 77° F).

Před jakoukoli přepravou by měl být přístroj odpojen od zdroje napájení. Nepřepravujte 
zařízení na dlouhé vzdálenosti s mokrou kazetou; viz část "Skladování během dlouhého 
nepoužívání".

EEE WASTE

KAZETU JE TŘEBA VYMĚNIT 
KAŽDÝCH 3-6 MĚSÍCŮ V 
ZÁVISLOSTI NA KVALITĚ 

VODY A VZDUCHU.



ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
PROBLÉM: Ze zařízení nevychází studený vzduch, přestože je kazeta mokrá.  
MOŽNÁ PŘÍČINA 1: Úroveň vlhkosti vyšší než 70 % 
ŘEŠENÍ: Větrání místnosti  
MOŽNÁ PŘÍČINA 2: vypršela platnost kazety  
ŘEŠENÍ: Vyměňte kazetu  

PROBLÉM: Ze zařízení nevychází studený vzduch a kazeta se zdá být suchá, přestože je 
nádržka na vodu plná
ŘEŠENÍ: Vzhledem k tomu, že příčiny mohou být různé, kontaktujte prosím náš tým 
podpory.  

PROBLÉM: Zařízení nefunguje při vyšší rychlosti a restartuje se, LED dioda se ztmavuje, 
tlačítko chaoticky bliká
MOŽNÁ PŘÍČINA: Zařízení nemá dostatečný přísun energie.  
ŘEŠENÍ: Ujistěte se, že zdroj napájení pro váš evaCHILL je 2A 5V. Pokud to nepomohlo, 
kontaktujte náš tým podpory

PROBLÉM: Ventilátor se nehýbe a kontrolky v pravidelných intervalech blikají.  
MOŽNÁ PŘÍČINA: Chybí horní kryt nebo je nesprávně umístěn.

SPECIFIKACE 
Vstupní napětí / proud 5 V / 2 A 
Spotřeba energie 7,5 W 
Chladicí výkon 100 W - 350 W / 340 - 1190 BTU/hod
Plocha pokrytí (ve směru proudění vzduchu) Až 3 m2 (33 ft2) 
Objemový průtok 49,1 cfm 
Poměr energetické účinnosti (EER) 21-37 
Objem nádržky na vodu 800 ml 
Cyklus doplňování vody každých 3 - 5 hodin 
Velikost 172 x 170 x 170 mm (6,77 x 6,69 x 6,69 palce)
Hmotnost (bez vody) 750 g (1,65 lb) 

PRACOVNÍ PODMÍNKY
Relativní vlhkost <70%
Teplota 18°C 
Hladina pracovního hluku 25-50 dB 
Sada balení: Vyměnitelná kazeta, Napájecí kabel (USB micro), Adaptér, Nálevka


