
evaCHILL EV-500 SK



2A 5V

Relatívna
vlhkosť <70%

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY
Toto zariadenie používajte v súlade s jeho určením, ako je popísané v tejto
brožúre.

∙ Tento prístroj nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými 
fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, pokiaľ nie sú pod 
dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť. 
∙ Zariadenie musí byť umiestnené na hladkom vodorovnom povrchu. 
Naklonenie/obrátenie hore nohami môže spôsobiť únik vody a poškodenie 
zariadenia. 
∙ Na plnenie prístroja používajte len čistú vodu bez akýchkoľvek prísad. 
∙ Odpojte zariadenie od elektrickej siete počas nasledujúcich činností: plnenie, 
čistenie, technická údržba, vyberanie/výmena prvkov a premiestňovanie zariadenia. 
∙ Neotvárajte horný kryt zariadenia a/alebo neodstraňujte žiadne vymeniteľné časti 
zariadenia počas jeho prevádzky.  ∙ Počas prevádzky sa nepokúšajte dotknúť 
ventilátora alebo ho zablokovať akýmikoľvek cudzími predmetmi.  
∙ Nedotýkajte sa napájacieho zdroja alebo napájacieho kábla mokrými rukami 
∙ Zariadenie neumiestňujte vedľa vykurovacích elektrických zariadení a iných 
zdrojov tepla vrátane otvoreného ohňa.  ∙ Zariadenie neumiestňujte na iné 
elektronické zariadenia ani vedľa nich.  
∙ Zariadenie nepoužívajte s poškodeným káblom alebo zástrčkou, ak ste si všimli,
že nefunguje správne, ak vám spadlo alebo bolo poškodené.
Ak ste nenašli riešenie svojho problému, obráťte sa na náš tím podpory, 
nepokúšajte sa problém vyriešiť sami. Všetky opravy musí vykonávať kvalifikovaný 
servisný personál.

ZÁKLADNÉ PRINCÍPY PRÁCE
Ak si chcete v horúcom dni vychutnať príjemný chladivý vánok, potrebujete:

1. Dobre vetraná miestnosť
2. Relatívna vlhkosť <70%

3. 800 ml čistej vody
4. Napájanie 2A 5V 



NA SPUSTENIE ZARIADENIA POSTUPUJTE
PODĽA NASLEDUJÚCICH KROKOV 

1. Chráňte USB port
silikónovou zátkou. 

2. Posuňte rukoväť dozadu a 
zdvihnite ju. Otvor zásobníka na 

vodu sa nachádza pod rukoväťou. 
Zatlačte skrinku nadol a otvorte 

horný kryt. Vo vnútri nájdete lievik.

PLNENIE VODOU

3. Naplňte zásobník čistou vodou 
(odporúča sa filtrovaná voda). Na 

bezpečnejšie plnenie použite 
lievik. 

90° 90°

5. Položte zariadenie na rovný 
vodorovný povrch, položte rukoväť 

a posuňte ho späť do pôvodnej 
polohy. 

2A 5V

OBSLUHA

6. Ako zdroj napájania použite 
notebook alebo počítač/napájaciu 

banku/adaptér pripojený do 
zásuvky. Minimálna požiadavka je 

2A 5V.

4. Aby nedošlo k úniku vody, držte 
zariadenie vo vodorovnej polohe, 

za rukoväť a pomaly ním 
pohybujte.

7. Pomocou napájacieho kábla 
pripojte zariadenie k zdroju 

napájania. Uvidíte, ako postupne 
blikajú tri kontrolky LED. 

8. Stlačením ovládacieho tlačidla 
na hornej strane zariadenia 

spustite ventilátor a nastavte 
rýchlosť prúdenia vzduchu.

9. Pohybom predných mriežok 
upravte smer prúdenia vzduchu. 
Teplota vystupujúceho vzduchu 
začne o niekoľko minút klesať. 

Užite si svoju osobnú mikroklímu! 
V závislosti od kvality vzduchu v 
miestnosti by mal plný zásobník 

zabezpečiť 3 až 5 hodín 
nepretržitého chladenia.

- Krátke stlačenie: zapnutie/vypnutie 
zariadenia, nastavenie rýchlosti prúdenia 

vzduchu.  
- Kontrolky LED: vľavo - 1. rýchlosť, uprostred 
- 2. rýchlosť, vpravo - 3. rýchlosť. Všetky LED 

svetlá svietia - extra rýchlosť.  - Dlhé 
stlačenie (stlačenie a podržanie) v 

ľubovoľnom čase: zapnutie/vypnutie 
osvetlenia.



VÝMENA KAZETY

1. Odpojte zariadenie od zdroja 
napájania.

2. Posuňte rukoväť dozadu, 
odstráňte kryt a vyberte lievik.

3. Vyberte starú kazetu jej 
posunutím smerom nahor a na 

miesto starej kazety vložte 
novú. Skontrolujte orientáciu a 

tlačte, kým sa kazeta nedostane 
do stredu zariadenia. 

4. Umiestnite horný kryt telesa 
späť tak, aby zapadol do drážok, 

a rukoväť posuňte späť do 
pôvodnej polohy.

5. Zariadenie je pripravené na 
použitie.

Použitie tohto symbolu na zariadení je potvrdením, že toto zariadenie by ste nemali 
vyhadzovať do bežného komunálneho odpadu.

ÚDRŽBA: ČISTENIE, SKLADOVANIE, PREPRAVA
Dôrazne odporúčame zariadenie pred čistením, skladovaním a prepravou úplne vysušiť.  
Na tento účel je potrebné nastaviť zariadenie na maximálnu rýchlosť ventilátora aspoň na 
4-5 hodín, aby sa voda z vnútornej časti zásobníka vysušila.

ČISTENIE 

SKLADOVANIE POČAS DLHÝCH OBDOBÍ NEPOUŽÍVANIA 

DOPRAVA 

Doba čistenia závisí od úrovne prašnosti v oblasti, v ktorej používate chladič vzduchu. 
Prednú mriežku a vnútorný priestor môžete utrieť mäkkou handričkou.

Prístroj vysušte a vyčistite (ako je opísané vyššie). Zariadenie vložte do vhodného obalu na 
uskladnenie (odporúča sa originálny obal). Zariadenie skladujte v suchom priestore pri 
teplote 18° - 25° C (64° - 77° F).

Pred akoukoľvek prepravou je potrebné zariadenie odpojiť od zdroja napájania. Zariadenie 
neprepravujte na dlhé vzdialenosti s mokrou kazetou; pozrite si časť "Skladovanie počas 
dlhého obdobia nepoužívania".

EEE WASTE

KAZETU JE POTREBNÉ 
VYMENIŤ KAŽDÝCH 3-6 

MESIACOV V ZÁVISLOSTI OD 
KVALITY VODY A VZDUCHU.



RIEŠENIE PROBLÉMOV
PROBLÉM: Studený vzduch nevychádza zo zariadenia napriek tomu, že kazeta je mokrá.
MOŽNÁ PRÍČINA 1: Úroveň vlhkosti nad 70 % .
Riešenie: Vetrajte miestnosť  .
MOŽNÁ PRÍČINA 2: Platnosť kazety vypršala.
Riešenie: Vymeňte kazetu.

PROBLÉM: Zo zariadenia nevychádza studený vzduch a kazeta sa zdá byť suchá napriek 
tomu, že nádržka na vodu je plná.
RIEŠENIE: Keďže to môže mať rôzne príčiny, kontaktujte náš tím podpory. 
 
PROBLÉM: Zariadenie nefunguje pri vyššej rýchlosti a reštartuje sa, LED dióda sa stmieva, 
tlačidlo chaoticky bliká.
MOŽNÁ PRÍČINA: Zariadenie nedostáva dostatok energie.  
Riešenie: Uistite sa, že zdroj napájania pre váš evaCHILL je 2A 5V. Ak to nepomohlo, 
kontaktujte náš tím podpory

PROBLÉM: Ventilátor sa nehýbe a kontrolky v pravidelných intervaloch blikajú.  
MOŽNÁ PRÍČINA: Chýba horný kryt alebo je nesprávne umiestnený.

ŠPECIFIKÁCIE 
Vstupné napätie / prúd 5 V / 2 A 
Spotreba energie 7,5 W 
Chladiaci výkon 100 W - 350 W / 340 - 1190 BTU/hod
Plocha pokrytia (v smere prúdenia vzduchu) Do 3 m2 (33 ft2) 
Objemový prietok 49,1 cfm 
Pomer energetickej účinnosti (EER) 21-37 
Objem nádržky na vodu 800 ml 
Cyklus dopĺňania vody každých 3 - 5 hodín 
Veľkosť 172 x 170 x 170 mm (6,77 x 6,69 x 6,69 palca)
Hmotnosť (bez vody) 750 g 

PRACOVNÉ PODMIENKY
Relatívna vlhkosť <70%
Teplota 18°C 
Hladina pracovného hluku 25-50 dB 
Súprava balení: Vymeniteľná kazeta, Napájací kábel (USB micro), Adaptér, Lievik


