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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. 

• For at fylde vandtanken med vand skal du altid fjerne den fra enheden først. 

• Vi anbefaler kraftigt at bruge den originale strømforsyning fra pakken. 

• 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. 1000 ml rent vand
4. Strømforsyning 2A 5V

Relativ
luftfugtighed
<70% 

2A 5V



Sørg for, at enheden først placeres på en jævn, vandret overflade.

FOR AT STARTE ENHEDEN SKAL DU FØLGE TRINENE

Skub vandtanken op. (Hold ikke 
vandtanken ved det aftagelige 

dæksel for at undgå, at den 
løsner og falder ned!) 

Åbn låget og fyld den med 
vand. 

FYLDNING MED VAND

Sæt vandtanken tilbage, og 
tryk let ned, så det går i 

indgreb. Vandet begynder
at strømme automatisk.

Brug en bærbar computer eller 
PC/strømbank eller bedst, den 

medfølgen-de adaptor så 
apparatet kan tilsluttes et 

almindeligt strømudtag. 2A 5V 
er et minimumskrav. 

Enheden tændes. Tryk på 
skærmen øverst på enheden 
for at komme ind i menuen. 

BETJENING

Brug skærmen og kontrolhjulet 
til at navigere gennem menuen 

og justere luftstrømmen og 
andre funktioner. 

Flyt frontgitteret for at justere 
luftretningen. Temperaturen på 
den udgående luft begynder at 

falde efter få minutter.

Afhængig af lufttemperatur, 
fugtighed og ventilationshas-
tigheden, vil et fuldt vandtank 
give fra 3 til 8 timers uafbrudt 

afkøling.

1. 2. 3.

4. 5.

6. 7. 8.

2A 5V

NYD DIT PERSONLIGE 
MIKROKLIMA!



KONTROLPANEL & MENU

KONTROLELEMENTER

SKÆRMELEMENTER (SE TEGNING) 

MENUPUNKTER

Blæserhastighed

Temperatur-skala 

Temperatur af indkommende luft

Temperatur på udgående luft 

Menupunkter

TOUCH-SKÆRM
Et enkelt tryk giver dig adgang til menuen. 
Vælg en af mulighederne og bekræft dit valg 
ved at trykke på det igen. Enheden tændes 
og slukkes ved et tryk og hold, et par 
sekunder. 

KONTROLHJUL
Ved at dreje kontrolhjulet kan du øge og 
sænke luftstrømmens hastighed og navigere 
gennem menupunkter. Når du navigerer, er 
det valgte element tændt, og andre 
parametre slukkede.

JUSTERBAR FRONTGRILL
Stellen Juster luftstrømmen ved
at vippe lamellerne op og ned.

LED-BELYSNINGSFARVE
Du kan vælge din foretrukne farve til vandtankens belysning ved at dreje 
kontrolhjulet. Tryk på skærmen for at bekræfte dit valg.

NATTILSTAND
I nattilstand slukkes enhedens belysning og skærmen dæmpes. Tryk let på 
skærmen for at forlade nattilstanden.

LED-LYSSTYRKE
Du kan vælge dit foretrukne lysniveau for vandtankbelysning ved at dreje 
kontrolhjulet. Tryk på skærmen for at bekræfte dit valg. Du kan også vælge 0%, der 
dermed slukker lyset helt.

SLEEP-TIMER
Du kan indstille din evaLIGHTplus til at slukke efter en bestemt periode. For at 
vælge en af de tilgængelige tidsperioder (fra 1 til 180 minutter) drej kontrolhjulet 
og bekræft valget ved at trykke på skærmen.

TEMPERATUR MÅLEENHEDER
For nemheds skyld kan enheden enten måle i °C eller °F. For at vælge den, du har 
brug for, skal du dreje kontrolhjulet og trykke på skærmen for at bekræfte.

FABRIKSINDSTILLINGER
For at gendanne fabriksindstillingerne skal du afbryde strømtilførselen, trykke på skærmen og 
tilslutte ledningen igen, mens du holder skærmen nede. Sluk ikke skærmen i 5 sekunder efter 
gentilslutning.



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 tømme vandtanken og indstille 
enheden til at køre på den maksimale blæserhas-tighed i mindst 4-5 timer for at tørre 
vandet ud fra det indre reservoirafsnit.

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

OPBEVARING I LANGE PERIODER UDEN BRUG
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.

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

EEE-AFFALD
Bortskaf filteret og enheden i henhold til statens lovgivning.

UDSKIFTNING AF FILTER

1. 2. 3.
Frakobl enheden fra din 

strømkilde. 
Fjern vandtanken ved at 

skubbe det op. 
Brug begge hænder til at løfte 
den øverste del af beholderen. 
Skub påbegge sider fra basen 

for at frigøre låsene og derefter 
skubbe den opad. 

7.

AFHÆNGIG AF BRUG OG 
OPBEVARING KAN FILTER 

VARE 3-6 MÅNEDER

Sæt enheden sammen igen. 
Sørg for, at kontrolenheden er 

fastgjort på sin plads og toppen 
passet ind i åbningerne. 

Enheden er klar til brug. 

Lås op og flyt kontrolenheden 
opad og til siden. 

Tag den gamle filter ud ved at 
løfte den op. 

Placer en ny filter i stedet for 
den gamle. 

4. 5. 6.

8.


