
evaCHILL EV-500 PL



2A 5V

Wilgotność
względna <70%

PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA
Z urządzenia należy korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem, opisanym
w niniejszej instrukcji.

∙ To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o 
ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, chyba że zostały 
one poddane nadzorowi przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. 
∙ Urządzenie musi być umieszczone na gładkiej, poziomej powierzchni. 
Przechylenie/obrócenie urządzenia do góry nogami może spowodować wyciek wody i 
uszkodzenie urządzenia. 
∙ Do napełniania urządzenia należy używać wyłącznie czystej wody bez żadnych 
dodatków. 
∙ Odłącz urządzenie od zasilania podczas następujących czynności: napełnianie, 
czyszczenie, konserwacja techniczna, wyjmowanie/wymiana elementów oraz 
przenoszenie urządzenia. 
∙ Nie otwierać górnej pokrywy urządzenia i/lub nie wyjmować żadnych wymiennych części 
urządzenia, gdy jest ono włączone.  ∙ Nie należy dotykać wentylatora ani blokować go 
obcymi przedmiotami podczas pracy urządzenia.  
∙ Nie dotykaj zasilacza ani przewodu zasilającego mokrymi rękami 
∙ Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu grzejących urządzeń elektrycznych i innych źródeł 
ciepła, w tym otwartego ognia.  ∙ Nie umieszczaj urządzenia na lub obok innych urządzeń 
elektronicznych.  
∙ Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką, jeśli zauważyłeś, że nie 
działa ono prawidłowo, zostało upuszczone lub uszkodzone. 
Jeśli nie znalazłeś rozwiązania swojego problemu, skontaktuj się z naszym zespołem 
pomocy technicznej, nie próbuj rozwiązywać problemu samodzielnie. Wszystkie naprawy 
muszą być wykonywane przez wykwalifikowany personel serwisowy.

PODSTAWOWE ZASADY PRACY
Aby cieszyć się przyjemną chłodną bryzą w gorący dzień, należy:

1. Dobrze wentylowane pomieszczenie
2. Wilgotność względna <70%

3. 800 ml (27oz) czystej wody
4. Zasilanie 2A 5V 



ABY URUCHOMIĆ URZĄDZENIE,
WYKONAJ NASTĘPUJĄCE CZYNNOŚCI

1. Zabezpiecz port usb silikonową 
zatyczką.

2. Przesuń uchwyt do tyłu i podnieś 
go do góry. Otwór na zbiornik 

wody znajduje się pod uchwytem. 
Popchnij blokadę w dół i otwórz 

górną pokrywę. Wewnątrz znajduje 
się lejek.

NAPEŁNIANIE WODĄ

3. Napełnij zbiornik czystą wodą 
(zdecydowanie zalecana jest woda 
filtrowana). Dla bezpieczniejszego 

napełniania użyj lejka.

90° 90°

5. Umieść urządzenie na płaskiej, 
poziomej powierzchni, opuść 

uchwyt i przesuń je z powrotem do 
pozycji wyjściowej.

2A 5V

DZIAŁANIE 

6. Jako źródła zasilania należy użyć 
laptopa lub komputera PC/banku 
zasilania/adaptera podłączonego 

do gniazda. Minimalne wymagania 
to 2A 5V.

4. Aby uniknąć wycieku, trzymaj 
urządzenie poziomo, za uchwyt i 

poruszaj nim powoli.

7. Podłącz urządzenie do źródła 
zasilania za pomocą kabla 

zasilającego. Zobaczysz, że trzy 
diody LED będą kolejno migać. 

8. Naciśnij przycisk sterujący na 
górze urządzenia, aby uruchomić 

wentylator i wyregulować 
prędkość przepływu powietrza.

9. Przesuń przednie kratki, aby 
wyregulować kierunek przepływu 

powietrza. 
Temperatura wychodzącego 

powietrza zacznie się obniżać po 
kilku minutach. Ciesz się swoim 
osobistym mikroklimatem! W 

zależności od jakości powietrza w 
pomieszczeniu, pełny zbiornik 
powinien zapewnić od 3 do 5 

godzin nieprzerwanego 
chłodzenia.

- Krótkie naciśnięcie: włączanie/wyłączanie 
urządzenia, regulacja prędkości przepływu 

powietrza.  
- Światła LED: lewe - pierwsza prędkość, 

środkowe - druga prędkość, prawe - trzecia 
prędkość. Włączone wszystkie diody LED - 
dodatkowa prędkość.  - Długie naciśnięcie 
(naciśnięcie i przytrzymanie) w dowolnym 

momencie: włączanie/wyłączanie 
oświetlenia.



WYMIANA WKŁADU

1. Odłącz urządzenie od źródła 
zasilania.

2. Przesunąć uchwyt do tyłu, 
zdjąć pokrywę i wyjąć lejek.

3. Wyjmij starą kasetę, 
przesuwając ją do góry, i 

umieść nową kasetę w miejsce 
starej. Sprawdź orientację i 

kontynuuj naciskanie, aż wkład 
znajdzie się na środku 

urządzenia.

4. Umieść górną pokrywę 
korpusu z powrotem tak, aby 

pasowała do szczelin, a 
następnie przesuń uchwyt z 

powrotem do jego pierwotnego 
położenia. 

5. Urządzenie jest gotowe do 
użycia.

Umieszczenie tego symbolu na urządzeniu jest potwierdzeniem, że nie należy go wyrzucać 
do normalnego strumienia odpadów domowych.

KONSERWACJA: CZYSZCZENIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT
Zaleca się całkowite wysuszenie urządzenia przed czyszczeniem, przechowywaniem i 
transportem.  
W tym celu należy ustawić urządzenie na pracę z maksymalną prędkością wentylatora przez 
co najmniej 4-5 godzin, aby wysuszyć wodę z wewnętrznej części zbiornika.

CZYSZCZENIE 

PRZECHOWYWANIE W CZASIE DŁUGICH OKRESÓW NIEUŻYWANIA

TRANSPORT 

Okres czyszczenia zależy od poziomu zapylenia w miejscu, w którym używany jest 
klimatyzator. Przednią kratkę i obszar wewnętrzny można przecierać miękką szmatką.

Wysusz urządzenie i wyczyść je (jak opisano powyżej). Umieścić urządzenie w opakowaniu o 
odpowiedniej wielkości w celu przechowywania (zalecane jest oryginalne opakowanie). 
Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu w temperaturze 18° - 25° C (64° - 77° F).

Przed każdym rodzajem transportu urządzenie powinno być odłączone od źródła zasilania. 
Nie należy transportować urządzenia na duże odległości z mokrym wkładem; patrz rozdział 
"Przechowywanie urządzenia przez dłuższy czas bez użycia".

EEE ODPADY

WKŁAD NALEŻY WYMIENIAĆ 
CO 3-6 MIESIĘCY, W 

ZALEŻNOŚCI OD JAKOŚCI 
WODY I POWIETRZA.



ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
PROBLEM: Zimne powietrze nie wydostaje się z urządzenia, mimo że wkład jest mokry  
MOŻLIWA PRZYCZYNA 1: Poziom wilgotności powyżej 70%.  
ROZWIĄZANIE: Przewietrz pomieszczenie  
MOŻLIWE PRZYCZYNY 2: Termin przydatności kasety upłynął  
ROZWIĄZANIE: Wymień kasetę  

PROBLEM: Z urządzenia nie wydobywa się zimne powietrze, a wkład wydaje się być suchy, 
mimo że zbiornik na wodę jest pełny
ROZWIĄZANIE: Ponieważ przyczyny mogą być różne, skontaktuj się z naszym zespołem 
pomocy technicznej. 
 
PROBLEM: Urządzenie nie działa z większą prędkością i uruchamia się ponownie, dioda LED 
jest przyciemniona, przycisk miga chaotycznie
MOŻLIWA PRZYCZYNA: Urządzenie nie otrzymuje wystarczającej ilości energii  
ROZWIĄZANIE: Upewnij się, że źródło zasilania urządzenia evaCHILL ma wartość 2A 5V. Jeśli 
to nie pomogło, skontaktuj się z naszym zespołem pomocy technicznej

PROBLEM: Wentylator nie porusza się, a kontrolki migają w regularnych odstępach czasu.  
MOŻLIWA PRZYCZYNA: Brak górnej pokrywy lub jest ona umieszczona w niewłaściwym 
miejscu.

SPECYFIKACJE 
Napięcie / prąd wejściowy 5 V / 2 A
Pobór mocy 7,5 W
Moc chłodnicza 100 W - 350 W / 340 - 1190 BTU/h
Obszar pokrycia (w kierunku przepływu
powietrza) Do 3 m2 (33 ft2)
Objętościowe natężenie przepływu 49,1 cfm
Współczynnik efektywności energetycznej (EER) 21-37
Pojemność zbiornika na wodę 800 ml (27oz)
Cykl uzupełniania wody co 3 - 5 godzin
Rozmiar 172 x 170 x 170 mm
Waga (bez wody) 750 g (1,65 lb)

WARUNKI PRACY
Wilgotność względna <70%
Temperatura 18°C (64F)
Poziom hałasu roboczego 25-50 dB
Zestaw opakowań: Wymienny wkład, Kabel zasilający (USB micro), Adapter, Lejek


