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2A 5V

Relativ luftfugtighed
<70%

SIKKERHEDSBESTEMMELSER
Brug denne enhed i overensstemmelse med det tilsigtede formål
som beskrevet i dette hæfte.

•  Denne enhed er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsat
   fysisk, sensorisk eller mental kapacitet, medmindre de har fået opsyn af en person,
   der er ansvarlig for deres sikkerhed.
•  Enheden skal placeres på en jævn vandret overflade. Hældning/drejning på hovedet
   kan forårsage vandlækage og beskadige enheden.
•  Brug kun rent vand uden tilsætningsstoffer til at fylde enheden.
•  Tag stikket ud af stikkontakten under følgende handlinger: påfyldning, rengøring,
   teknisk vedligeholdelse, fjernelse/udskiftning af elementer og flytning af enheden.
•  Åbn ikke enhedens øverste dæksel og/eller fjern eventuelle udskiftelige dele af
   enheden, mens den er i drift. 
•  Forsøg ikke at røre ventilatoren eller blokere den med fremmedlegemer,
   mens den er i drift.
•  Rør ikke ved strømforsyningen eller netledningen med våde hænder. 
•  Anbring ikke enheden ved siden af et elektrisk varmeudstyr og andre varmekilder,
  herunder åben ild.
•  Anbring ikke enheden på eller ved siden af andre elektroniske enheder. 
•  Brug ikke enheden med en beskadiget ledning eller stik, hvis du har bemærket,
   at den ikke fungerer korrekt, hvis den er blevet tabt eller beskadiget.

GRUNDLÆGGENDE DRIFTSPRINCIPPER
For at nyde en dejlig kølig brise på en varm dag, har du brug for:

1. Godt ventileret rum
2. Relativ luftfugtighed  <70%

3. 800 ml rent vand  
4. Strømforsyning 2A 5V



FOR AT STARTE ENHEDEN SKAL
DU FØLGE TRINENE

1. Beskyt usb-porten
med silikone-stikket.

2. Skub håndtaget bagud
og løft det op.

Vandreservoiråbningen
er placeret under håndtaget.

Åbn evt. det forreste øvre dæksel, 
du finder en tragt indeni.

FYLDNING MED VAND

3. Fyld reservoiret med
rent vand fra hanen.

Brug tragten til sikrere
påfyldning.

90° 90°

4. For at undgå lækage
skal du holde enheden
vandret ved håndtaget

og bevæge den langsomt.

5. Placér enheden på en
jævn vandret overflade,

sænk håndtaget og
skub det tilbage til sin
oprindelige position.

2A 5V

BETJENING

6. Brug en bærbar
computer eller 

PC/strømbank/adapter,
der er tilsluttet stikke

som strømkilde. 2A 5V er
et minimumskrav.

7. Brug netledningen
til at tilslutte enheden til

strømkilden.
Du vil se de tre LED-lys

blinke en efter en.

8. Tryk på kontrolknappen
oven på enheden

for at starte ventilatoren
og justere 

luftstrømningshastigheden.

9. Flyt frontgitteret for at
justere luftretningen.
Temperaturen på den

udgående luft begynder
at falde efter få minutter.

Nyd dit personlige mikroklima!
Afhængig af lufttemperatur,

fugtighed og
ventilationshastigheden,
vil et fuldtreservoir give

fra 3 til 8 timers
uafbrudt afkøling.

• Kort tryk: tænd/sluk for enheden.
Justering af luftstrømshastigheden:

LED-lys, venstre: 1. hastighed,
LED-lys mellem: 2. hastighed,

LED-lys, højre: 3. hastighed.
Alle LED lyser: Ekstra hastighed.

Langt tryk (tryk og hold) til enhver
  tid: belysning til/fra.



UDSKIFTNING AF FILTER

1. Frakobl enheden fra
din strømkilde. 

2. Skub håndtaget bagud,
fjern dækslet

og tag tragten ud.

3. Tag det udtjente filter ud ved 
at flytte denсopad, og isæt

det nye filter. Kontrollér
retningen og fortsæt med

at skubbe, indtil filteret
er i midten af enheden. 

4. Montér topdækslet igen –
vær opmærksom på de to

små åbninger forrest, så det
går korrekt i indgreb, skub
håndtaget tilbage til dets

oprindelige position.   

5. Enheden er klar til brug.

Bortskaf filteret og enheden i henhold til statens lovgivning.

VEDLIGEHOLDELSE: RENGØRING, OPBEVARING, TRANSPORT
Vi anbefaler kraftigt at tørre enheden helt inden rengøring, opbevaring for vinteren, og
transport over lange afstande. For at gøre dette skal du indstille enheden til at køre på den
maksimale blæserhastighed i mindst 4-5 timer for at tørre vandet ud fra det indre resevoir
samt filteret.

RENGØRING

OPBEVARING I LANGE PERIODER UDEN BRUG

TRANSPORT

Rengøringsbehovet afhænger af støvniveauet i det rum, du bruger din luftkøleri.
Frontgitteret og det indvendige område kan tørres af med en blød klud.

Tør enheden og rengør den (som beskrevet ovenfor).  Anbring enheden i en passende
størrelse pakke til opbevaring (original emballage anbefales). Opbevar enheden i et tørt rum
ved stuetemperatur.

Før enhver form for transport skal enheden afbrydes fra strømkilden. 
Transportér ikke enheden over lange afstande med en våd filter;
se afsnittetт "Opbevaring i lange perioder uden brug".

EEE-AFFALD

AFHÆNGIG AF BRUG OG
OPBEVARING KAN FILTER

VARE 3-6 MA NEDER


