
evaCHILL EV-500 RO



2A 5V

Umiditate
relativă <70%

NORME DE SIGURANȚĂ
Folosiți acest aparat conform destinației sale, așa cum este descris în această 
broșură.

∙ Acest dispozitiv nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu 
capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, cu excepția cazului în care acestea 
au fost supravegheate de o persoană responsabilă pentru siguranța lor. 
∙ Dispozitivul trebuie așezat pe o suprafață orizontală netedă. Înclinarea/întoarcerea 
cu susul în jos poate provoca o scurgere de apă și poate deteriora dispozitivul. 
∙ Folosiți numai apă pură fără aditivi pentru a umple aparatul. 
∙ Scoateți aparatul din priză în timpul următoarelor acțiuni: umplere, curățare, 
întreținere tehnică, scoaterea/înlocuirea elementelor și deplasarea aparatului. 
∙ Nu deschideți capacul superior al dispozitivului și/sau nu scoateți piesele 
înlocuibile ale dispozitivului în timp ce acesta este în funcțiune.  ∙ Nu încercați să 
atingeți ventilatorul sau să îl blocați cu obiecte străine în timp ce acesta este în 
funcțiune.  
∙ Nu atingeți sursa de alimentare sau cablul de alimentare cu mâinile umede. 
∙ Nu așezați dispozitivul lângă un echipament electric de încălzire și alte surse de 
căldură, inclusiv flăcări libere.  ∙ Nu așezați dispozitivul pe sau lângă alte dispozitive 
electronice.  
∙ Nu utilizați aparatul cu un cablu sau o fișă deteriorată, dacă ați observat că nu 
funcționează corect, dacă a fost scăpat sau deteriorat.
Dacă nu ați găsit o soluție la problema dvs., vă rugăm să contactați echipa noastră 
de asistență, nu încercați să remediați singur problema. Toate reparațiile trebuie să 
fie efectuate de către personal de service calificat.

PRINCIPIILE DE BAZĂ ALE MUNCII
Pentru a vă bucura de o briză răcoroasă într-o zi călduroasă, aveți nevoie de:

1. Cameră bine ventilată
2. Umiditate relativă <70%

3. 800 ml (27 oz) de apă pură
4. Sursă de alimentare 2A 5V 



PENTRU A PORNI DISPOZITIVUL URMAȚI PAȘII

1. Protejați portul USB cu un dop 
de silicon.

2. Glisați mânerul spre înapoi și 
ridicați-l. Deschiderea rezervorului 

de apă este situată sub mâner. 
Împingeți în jos dispozitivul de 
închidere și deschideți capacul 

superior. Veți găsi o pâlnie în 
interior.

UMPLERE CU APĂ

3. Umpleți rezervorul cu apă pură 
(se recomandă insistent apa 

filtrată). Folosiți pâlnia pentru o 
umplere mai sigură.

90° 90°

5. Așezați aparatul pe o suprafață 
orizontală plană, puneți mânerul în 

jos și glisați-l înapoi în poziția 
inițială.

2A 5V

OPERAȚIUNE

6. Folosiți ca sursă de alimentare 
un laptop sau un PC/bancă de 
alimentare/adaptor conectat la 

priză. 2A 5V este o cerință minimă.

4. Pentru a evita scurgerile, țineți 
dispozitivul orizontal, de mâner și 

mișcați-l încet.

7. Utilizați cablul de alimentare 
pentru a conecta dispozitivul la 
sursa de alimentare. Veți vedea 
cum cele trei lumini LED clipesc 

una câte una.

8. Apăsați butonul de control din 
partea superioară a dispozitivului 

pentru a porni ventilatorul și a 
regla viteza fluxului de aer.

9. Deplasați grilele frontale pentru 
a regla direcția fluxului de aer. 

Temperatura aerului care iese va 
începe să scadă în câteva minute. 

Bucurați-vă de microclimatul 
dumneavoastră personal! În 

funcție de calitatea aerului din 
încăpere, rezervorul plin ar trebui 
să asigure între 3 și 5 ore de răcire 

neîntreruptă.

- Apăsați scurt: porniți/opriți dispozitivul, 
reglați viteza fluxului de aer.  

- Lumini LED: stânga - viteza 1, mijloc - 
viteza 2, dreapta - viteza 3. Toate luminile 

LED aprinse - viteză suplimentară.  - 
Apăsare lungă (apăsare și menținere 

apăsată) în orice moment: aprindere/dezac-
tivare a iluminării.



ÎNLOCUIREA CARTUȘULUI

1. Deconectați dispozitivul de la 
o sursă de alimentare.

2. Glisați mânerul spre înapoi, 
îndepărtați capacul și scoateți 

pâlnia. 

3. Scoateți cartușul vechi, 
deplasându-l în sus, și puneți 
un cartuș nou în locul celui 
vechi. Verificați orientarea și 

continuați să împingeți până 
când cartușul se află în centrul 

dispozitivului.

4. Așezați capacul superior al 
corpului la loc, astfel încât să se 

potrivească în fante, glisați 
mânerul înapoi în poziția 

inițială.

5. Aparatul este gata de 
utilizare. 

Aplicarea acestui simbol pe echipamentul dvs. reprezintă confirmarea faptului că nu trebuie 
să aruncați acest echipament în fluxul normal de deșeuri menajere.

ÎNTREȚINERE: CURĂȚARE, DEPOZITARE, TRANSPORT
Vă recomandăm cu tărie să uscați complet dispozitivul înainte de curățare, depozitare și 
transport.  
Pentru a face acest lucru, trebuie să setați aparatul să funcționeze la viteza maximă a venti-
latorului timp de cel puțin 4-5 ore pentru a usca apa din secțiunea rezervorului intern.

CURĂȚARE 

DEPOZITAREA ÎN TIMPUL PERIOADELOR LUNGI DE NEUTILIZARE

TRANSPORT 

Perioada de curățare depinde de nivelul de praf din zona în care folosiți răcitorul de aer. Grila 
frontală și zona internă pot fi șterse cu o cârpă moale.

Uscați dispozitivul și curățați-l (așa cum s-a descris mai sus). Așezați dispozitivul într-un 
ambalaj de dimensiuni adecvate pentru depozitare (se recomandă ambalajul original). 
Depozitați dispozitivul într-un spațiu uscat, la temperaturi de 18° - 25° C (64° - 77° F).

Înainte de orice fel de transport, dispozitivul trebuie deconectat de la sursa de alimentare. 
Nu transportați dispozitivul pe distanțe lungi cu un cartuș umed; consultați secțiunea 
"Depozitarea pe perioade lungi de neutilizare".

EEE WASTE

CARTUȘUL TREBUIE 
ÎNLOCUIT LA FIECARE 3-6 

LUNI, ÎN FUNCȚIE DE CALITA-
TEA APEI ȘI A AERULUI.



DEPANARE
PROBLEMĂ: Aerul rece nu iese din aparat în ciuda faptului că cartușul este umed  
CAUZĂ POSIBILĂ 1: Nivel de umiditate peste 70%.  
SOLUȚIE: Aerisiți camera  
CAUZA POSIBILĂ 2: Cartușul a expirat  
SOLUȚIE: Înlocuiți cartușul  

PROBLEMĂ: Aerul rece nu iese din aparat și cartușul pare să fie uscat, în ciuda faptului că 
rezervorul de apă este plin
SOLUȚIE: Deoarece pot exista diferite motive pentru asta, vă rugăm să contactați echipa 
noastră de asistență.

PROBLEMĂ: Aparatul nu funcționează la o viteză mai mare și se repornește, LED-ul se 
întunecă, butonul clipește haotic
CAUZĂ POSIBILĂ: Aparatul nu primește suficientă energie  
SOLUȚIE: Asigurați-vă că sursa de alimentare pentru evaCHILL este de 2A 5V. Vă rugăm să 
contactați echipa noastră de asistență dacă acest lucru nu v-a ajutat

PROBLEMĂ: Ventilatorul nu se mișcă și luminile continuă să clipească la intervale regulate  
CAUZĂ POSIBILĂ: Capacul superior lipsește sau este poziționat necorespunzător

SPECIFICAȚII 
Tensiune de intrare / curent 5 V / 2 A 
Consum de energie 7,5 W 
Putere de răcire 100 W - 350 W / 340 - 1190 BTU/oră
Aria de acoperire (în direcția fluxului de aer) Până la 3 m2 (33 ft2) 
Debitul volumetric 49.1 cfm 
Raport de eficiență energetică (EER) 21-37 
Capacitate rezervor de apă 800 ml (27 oz) 
Ciclul de reumplere a apei la fiecare 3 - 5 ore 
Dimensiuni 172 x 170 x 170 mm (6,77 x 6,69 x 6,69 inch)
Greutate (fără apă) 750 g (1,65 lb)

CONDIȚII DE LUCRU
Umiditate relativă <70%
Temperatură 18°C (64F) 
Nivelul de zgomot de lucru 25-50 dB 
Set de pachete: Cartuș înlocuibil, Cablu de alimentare (USB micro), Adaptor, Pâlnie


