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2A 5V

Suhteellisen
ilmankosteuden
<70%

TURVALLISUUSOHJEET
Käytä tätä laitetta vain sen omaan käyttötarkoitukseen tässä ohjeessa
kuvatulla tavalla. 

• Lasten ja henkilöiden, joiden fyysinen tai henkinen suorituskyky on heikentynyt,
  tulee käyttää laitetta vain huoltajan valvonnassa. 
• Laite on sijoitettava tasaiselle alustalle. Kallistaminen tai kaataminen voi aiheuttaa
  veden vuotamista ja vahingoittaa laitetta. 
• Käytä laitteessa vain puhdasta vettä ilman lisäaineita. 
• Irrota laite virtalähteestä seuraavien toimintojen aikana: täyttö, puhdistus, tekninen
  huolto, elementtien poistaminen tai vaihtaminen ja yksikön siirtäminen.
• Kun haluat täyttää vesisäiliön vedellä, poista se ensin laitteesta. 
• Suosittelemme, että käytät pakkauksen alkuperäistä virtalähdettä. 
• Älä avaa laitteen yläkantta ja / tai poista vaihdettavia osia laitteen ollessa toiminnassa. 
• Älä yritä koskettaa laitetta, tai estää viilentimen toimintaa vierailla esineillä
  käytön aikana.
• Älä koske virtalähteeseen tai virtajohtoon märillä käsillä. 
• Älä sijoita laitetta sähköpatterin, avotulen tai muiden lämmönlähteiden viereen. 
• Älä aseta laitetta muiden elektronisten laitteiden päälle tai viereen. 
• Älä käytä laitetta vaurioituneella virtajohdolla tai pistokkeella.

TOIMINNAN PERUSPERIAATTEET
Jotta voit nauttia mukavasta, viileästä ilmasta kuumana päivänä, tarvitset:

1. Huoneen hyvällä ilmanvaihdolla
2. Alle 70% suhteellisen ilmankosteuden

3. 800 ml puhdasta vettä 
4. Virtalähteen, väh. 2A 5V



LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTO:
SEURAA OHJEITA

1. Suojaa USB-portti
silikoniliittimellä.

2. Työnnä kahvaa taaksepäin
ja nosta ylöspäin.

Vesisäiliön aukko sijaitsee
kahvan alla. Avaa yläkansi
painamalla lukitusvipua

ja nostamalla ylös.
Löydät suppilon sisältä.

VESISÄILIÖN TÄYTTÖ

3. Täytä säiliö puhtaalla vedellä
(suodatettu vesi on

suositeltavaa).
Käytä suppiloa täyttäessäsi

säiliötä. 

90° 90°

4. Roiskeiden vä
lttämiseksi siirrä laitetta

hitaasti kahvasta
kiinni pitäen ja pidä se

vaakasuorassa. 

5. Aseta yksikkö tasaiselle
pinnalle käyttöä varten.

Laske kahva alas ja työnnä
se takaisin alkuperäiseen

asentoonsa.

2A 5V

KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ

6. Virtalähteenä voit 
käyttää pistoketta, USB-portilla

varustettua tietokonetta,
tai virtapankkia. 2A 5V on

vähimmäisvaatimus.

7. Käytä virtajohtoa kytkeäksesi
laitteen virtalähteeseen.

Näet kolme LED-valoa, jotka
välähtävät yksi kerrallaan. 

8. Paina yksikön päällä olevaa
ohjauspainiketta
käynnistääksesi

tuulettimen ja säätääksesi
ilmavirran voimakkuutta.

9. Säädä etusäleikön asentoa
saavuttaaksesi halutun

ilmavirran suuntauksen.
Laitteesta lähtevän ilman

lämpötila alkaa laskea
muutamassa

minuutissa ja voit nauttia
henkilökohtaisesta

mikroilmastosta. Ilman
lämpötilasta

ja kosteudesta riippuen
täydellä säiliöllä saadaan 3-8

tuntia keskeytymätöntä
jäähdytystä.

• Lyhyt painallus: kytke laite
päälle/pois päältä, säädä
ilmavirran voimakkuutta.

 • LED-valot: vasen – tehotaso 1;
keskimmäinen – tehotaso 2;

oikea – tehotaso 3. 
• Pitkä painallus: valaistus

päällä/pois päältä.



SUODATTIMEN VAIHTO

1. Irrota laite virtalähteestä. 2. Työnnä kahvaa taaksepäin,
poista kansi ja suppilo.

3. Poista vanha suodatin
nostamalla, ja aseta uusi
suodatin vanhan tilalle.

Tarkista suunta ja työnnä,
kunnes suodatin on paikallaan

laitteen keskellä.

4. Aseta yläkansi paikalleen
ja työnnä kahva takaisin
alkuperäiseen asentoon. 

5. Laite on nyt käyttövalmis.

Hävitä suodatin ja laite lainsäädännön mukaisesti.

HUOLTO: PUHDISTUS, VARASTOINTI JA KULJETUS
Suosittelemme, että laite ja suodatin kuivataan kokonaan ennen puhdistamista,
varastointia ja kuljettamista. Tätä varten sinun on tyhjennettävä vesisäiliö ja asetettava
laite toimimaan tuulettimen suurimmalla nopeudella vähintään 4-5 tunnin ajan, jotta
vesi kuivuu sisäsäiliöosasta.

PUHDISTUS

VARASTOINTI PIDEMMÄKSI AJAKSI

KULJETUS

Puhdistusten välinen aika riippuu pölyn määrästä tilassa, jossa laitetta käytetään.
Etusäleikkö ja sisäpinta voidaan pyyhkiä pehmeällä kankaalla.

Kuivaa ja puhdista yksikkö kuten yllä on kuvattu. Aseta laite sopivaan säilytyspakkaukseen
(suosittelemme alkuperäistä pakkausta). Säilytä laitetta kuivassa tilassa huoneenlämmössä.

Irrota laite virtalähteestä ennen kuljetusta. Älä kuljeta laitetta pitkiä matkoja suodatin
kiinnitettynä; katso kohta "varastointi pidemmäksi ajaksi".

SÄHKÖ- JA SÄHKÖTUOTTEIDEN JÄTTEET

KÄYTÖSTÄ JA VARASTOINNISTA
RIIPPUEN SUODATTIMEN

KÄYTTÖAIKA ON 3-6 KUUKAUTTA


