
evaCHILL EV-500 HU



2A 5V

Relatív
páratartalom <70%

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
Használja a készüléket az ebben a füzetben leírt rendeltetésének megfelelően.

∙ Ez a készülék nem használható csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi 
képességekkel rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is) által, kivéve, ha 
a biztonságukért felelős személy felügyeli őket. 
∙ A készüléket sima vízszintes felületre kell helyezni. A fejjel lefelé történő 
billentés/fordítás vízszivárgást okozhat és károsíthatja a készüléket. 
∙ A készülék feltöltéséhez csak tiszta, adalékanyagok nélküli vizet használjon. 
∙ Húzza ki a készüléket a hálózatból a következő műveletek során: töltés, tisztítás, 
műszaki karbantartás, elemek eltávolítása/cseréje és a készülék mozgatása. 
∙ Ne nyissa ki a készülék felső fedelét és/vagy ne vegye ki a készülék cserélhető 
alkatrészeit működés közben.  ∙ Működés közben ne próbálja megérinteni a 
ventilátort, és ne blokkolja azt idegen tárgyakkal.  
∙ Ne érintse nedves kézzel a tápegységet vagy a tápkábelt. 
∙ Ne helyezze a készüléket fűtő elektromos berendezés és más hőforrás, beleértve a 
nyílt lángot is, mellé.  ∙ Ne helyezze a készüléket más elektronikus eszközökre vagy 
azok mellé.  
∙ Ne működtesse a készüléket sérült kábellel vagy dugóval, ha azt vette észre, hogy 
nem működik megfelelően, ha leejtették vagy megsérült. 

Ha nem talált megoldást a problémájára, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, 
ne próbálja meg saját maga megoldani a problémát. Minden javítást szakképzett 
szervizszemélyzetnek kell elvégeznie.

A MUNKA ALAPELVEI
Ahhoz, hogy egy forró napon élvezze a kellemes hűvös szellőt, szüksége van: 

1. Jól szellőző helyiség
2. Relatív páratartalom <70%

3. 800 ml (27 uncia) tiszta víz
4. Tápegység 2A 5V 



A KÉSZÜLÉK INDÍTÁSÁHOZ KÖVESSE
A KÖVETKEZŐ LÉPÉSEKET

1. Védje az USB-portot a szilikon 
dugóval.

2. Csúsztassa hátrafelé a fogantyút, 
és emelje fel. A víztartály nyílása a 
fogantyú alatt található. Nyomja le 
a zárat, és nyissa ki a felső fedelet. 

Belül egy tölcsért talál.

VÍZZEL VALÓ FELTÖLTÉS

3. Töltse fel a tartályt tiszta vízzel 
(erősen ajánlott a szűrt víz).
A biztonságosabb töltéshez 

használja a tölcsért. 

90° 90°

5. Helyezze a készüléket sík 
vízszintes felületre, tegye le a 

fogantyút, és csúsztassa vissza az 
eredeti helyzetébe.

2A 5V

ÜZEMELTETÉS 

6. Használja a csatlakozóaljzathoz 
csatlakoztatott laptopot vagy 

PC-t/tápegységet/adaptert 
áramforrásként. A 2A 5V a 
minimális követelmény.

4. A szivárgás elkerülése 
érdekében tartsa a készüléket 

vízszintesen, a fogantyúnál fogva, 
és lassan mozgassa.

7. A tápkábellel csatlakoztassa a 
készüléket az áramforráshoz. Látni 

fogja, hogy a három LED-lámpa 
egyenként villog.

8. Nyomja meg a készülék tetején 
található vezérlőgombot a 

ventilátor elindításához és a 
légáramlási sebesség 

beállításához.

9. A légáramlás irányának 
beállításához mozgassa az elülső 

rácsokat. 
A kilépő levegő hőmérséklete 
néhány perc múlva csökkenni 

kezd. Élvezze a személyes 
mikroklímáját! A helyiség 

levegőminőségétől függően a teli 
tartály 3-5 óra megszakítás nélküli 

hűtést biztosít.

- Rövid megnyomás: a készülék be/ki 
kapcsolása, a légáramlási sebesség 

beállítása.  
- LED lámpák: balra - 1. sebesség, középen - 
2. sebesség, jobbra - 3. sebesség. Az összes 
LED lámpa ég - extra sebesség.  - Bármikor 

hosszan nyomva tartva (nyomva tartás): 
világítás be/ki.



A PATRON CSERÉJE

1. Válassza le a készüléket az 
áramforrásról.

2. Csúsztassa hátrafelé a 
fogantyút, vegye le a fedelet, és 

vegye ki a tölcsért.

3. Vegye ki a régi kazettát felfelé 
mozgatva, és helyezze az új 

kazettát a régi kazetta helyére. 
Ellenőrizze a tájolást, és addig 

nyomja, amíg a patron a 
készülék közepére nem kerül.

4. Helyezze vissza a test felső 
burkolatát úgy, hogy az 

illeszkedjen a nyílásokba, 
csúsztassa vissza a fogantyút az 

eredeti helyzetébe.

5. A készülék készen áll a 
használatra.

Ennek a szimbólumnak a feltüntetése a berendezésen azt erősíti meg, hogy ezt a 
berendezést nem szabad a normál háztartási hulladékáramba dobni.

KARBANTARTÁS: TISZTÍTÁS, TÁROLÁS, SZÁLLÍTÁS
Javasoljuk, hogy tisztítás, tárolás és szállítás előtt a készüléket teljesen szárítsa meg.  
Ehhez a készüléket úgy kell beállítani, hogy legalább 4-5 órán keresztül a ventilátor 
maximális fordulatszámán működjön, hogy a víz kiszáradjon a belső tartályrészből.

TISZTÍTÁS

TÁROLÁS HOSSZÚ HASZNÁLAT NÉLKÜLI IDŐSZAKOK ALATT

SZÁLLÍTÁS 

A tisztítási időszak attól függ, hogy milyen mértékű por van azon a területen, ahol a léghűtőt 
használja. Az elülső rácsot és a belső területet puha ruhával törölje át.

Szárítsa meg és tisztítsa meg a készüléket (a fent leírtak szerint). Tárolás céljából helyezze a 
készüléket egy megfelelő méretű csomagolásba (az eredeti csomagolás ajánlott). Tárolja a 
készüléket száraz helyen, 18° - 25° C (64° - 77° F) hőmérsékleten.

Bármilyen szállítás előtt a készüléket le kell választani az áramforrásról. Ne szállítsa a 
készüléket hosszú távolságra nedves patronnal; lásd a "Hosszú ideig tartó használat nélküli 
tárolás" című részt.

EEE WASTE

A PATRONT A VÍZ ÉS A 
LEVEGŐ MINŐSÉGÉTŐL 
FÜGGŐEN 3-6 HAVONTA 

KELL CSERÉLNI.



HIBAELHÁRÍTÁS 
PROBLÉMA: Nem jön ki hideg levegő a készülékből annak ellenére, hogy a patron nedves.  
1. LEHETSÉGES OKUSZ: 70% feletti páratartalom  
MEGOLDÁS: Szellőztesse a helyiséget  
2. LEHETSÉGES OKUSZ: A patron lejárt.  
MEGOLDÁS: Cserélje ki a patront  

PROBLÉMA: Nem jön ki hideg levegő a készülékből, és a patron száraznak tűnik, annak 
ellenére, hogy a víztartály tele van
MEGOLDÁS: Mivel ennek különböző okai lehetnek, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz. 
 
PROBLÉMA: A készülék nem működik nagyobb sebességgel és újraindul, a LED 
halványodik, a gomb kaotikusan villog Lehetséges ok: A készülék nem kap elég energiát.  
MEGOLDÁS: Győződjön meg arról, hogy az evaCHILL tápforrása 2A 5V-os. Kérjük, lépjen 
kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal, ha ez nem segített

PROBLÉMA: A ventilátor nem mozog, és a fények rendszeres időközönként villognak.  
LEHETSÉGES OK: A felső fedél hiányzik vagy nem megfelelően van elhelyezve.

SPECIFIKÁCIÓK 
Bemeneti feszültség / áram 5 V / 2 A
Energiafogyasztás 7,5 W
Hűtőteljesítmény 100 W - 350 W / 340 - 1190 BTU/óra
Hűtési terület (a légáramlás irányában) Legfeljebb 3 m2 (33 ft2)
Térfogatáram 49,1 cfm
Energiahatékonysági mutató (EER) 21-37
A víztartály kapacitása 800 ml (27oz)
Víztöltési ciklus 3-5 óránként
Méret 172 x 170 x 170 mm (6.77 x 6.69 x 6.69 inch)
Súly (víz nélkül) 750 g (1.65 lb)

MUNKAKÖRÜLMÉNYEK:
Relatív páratartalom <70%
Hőmérséklet 18°C (64F)
Munkahelyi zajszint 25-50 dB
Csomagkészlet: Cserélhető patron, Tápkábel (USB micro), Adapter, Tölcsér


