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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. 1000 ml puhdasta vettä
4. Virtalähteen, väh. 2A 5V

Suhteellisen
ilmankosteuden
< 70% 

2A 5V



Varmista, että laite asetetaan ensin vaakasuoralle, tasaiselle pinnalle.

LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTO: SEURAA OHJEITA

Liu'uta vesisäiliö ylös. (ÄLÄ nosta 
vesisäiliötä irrotettavasta 

kannestaan, jottei kansi irtoa ja 
laite putoa!) 

Avaa kansi ja täytä säiliö vedellä. 

VESISÄILIÖN TÄYTTÖ

Aseta säiliö takaisin alustalle. 
Varmista, että se on asennettu 

oikein. Vesi alkaa virrata 
automaattisesti.

1. 2. 3.

Virtalähteenä voit käyttää 
pistoketta, USB-portilla 

varustettua tietokonetta, tai 
virtapankkia. 2A 5V on 
vähimmäisvaatimus. 

Laite käynnistyy. Siirry valikkoon 
painamalla laitteen yläosassa 

olevaa näyttöä. 

KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ

4. 5.

2A 5V

Selaa valikkoa näytön ja 
ohjauspyörän avulla, ja säädä 

ilmavirta ja muut 
ominaisuudet. 

Säädä etusäleikön asentoa 
saavuttaaksesi halutun 

ilmavirran suuntauksen.

lman lämpötilasta ja 
kosteudesta riippuen täydellä 

säiliöllä saadaan 3-8 tuntia 
keskeytymätöntä jäähdytystä.

6. 7. 8.

LAITTEESTA LÄHTEVÄN ILMAN 
LÄMPÖTILA ALKAA

LASKEA MUUTAMASSA 
MINUUTISSA JA VOIT NAUTTIA 

HENKILÖKOHTAISESTA 
MIKROILMASTOSTA.



OHJAUSPANEELI JA VALIKKO

OHJAUSELEMENTIT

NÄYTTÖELEMENTIT

VALIKKOKOHDAT

Ilmavirran taso 

Lämpötilan mittayksiköt 

Sisään tulevan ilman lämpötila

Lähtevän ilman lämpötila

Valikkokohdat

KÄYTETTÄVÄ NÄYTTÖ
Kytke laite päälle / pois päältä näyttöä 
painamalla. Paina kerran päästäksesi 
valikkoon. Vahvista valinta painamalla 
uudelleen.

OHJAUSPYÖRÄ
Lisää / vähennä ilmavirtaa kiertämällä 
ohjauspyörää. Valikossa navigoinnin aikana 
lämpötilan lukemaa ei näytetä.

SÄÄDETTÄVÄ ETUSÄLEIKKÖ
Säädä ilmavirtauksen suuntaa 
kääntämällä säleikköä ylös tai alas.

LED-VALAISIMEN VÄRI
Valitse haluamasi väri vesisäiliön valaistukselle kiertämällä ohjauspyörää. Vahvista 
valinta painamalla näyttöä.

YÖTILA
Yötilassa LED-valaistus sammuu ja näyttö himmenee.

LED-VALAISIMEN KIRKKAUS
Valitse haluamasi kirkkaustaso vesisäiliön valaistukselle kiertämällä ohjauspyörää. 
Vahvista valinta painamalla näyttöä. Jos taso on 0%, ominaisuus poistetaan 
käytöstä.

UNIAJASTIN
Voit asettaa evaLIGHT plus -uniajastimen sammuttamaan laitteen tietyn ajan 
kuluttua. Valitse yksi käytettävissä olevista ajanjaksoista (1–180 minuuttia) 
kiertämällä ohjauspyörää ja painamalla valintapainiketta.

LÄMPÖTILAN MITTAYKSIKÖT
Valitse Celsius tai Fahrenheit kiertämällä ohjauspyörää, ja vahvista valinta 
painamalla näyttöä.

TEHDASASETUKSET
Palauta tehdasasetukset irrottamalla virtajohto, painamalla näyttöä ja kytkemällä johto uudelleen 
pitämällä näyttöä painettuna. Älä anna näytön sammua viiden sekunnin ajan virran kytkemisen 
jälkeen.



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

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

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

SÄHKÖ- JA SÄHKÖTUOTTEIDEN JÄTTEET
Hävitä suodatin ja laite lainsäädännön mukaisesti.

SUODATTIMEN VAIHTO

1. 2. 3.
Irrota laite virtalähteestä. Poista säiliö liu'uttamalla se 

ylös.
Nosta laitteen yläosaa 

molemmilla käsillä. Vapauta 
lukot työntämällä pohjan 

molemmin puolin, ja liu'uta 
sitten ylöspäin. 

7.

KÄYTÖSTÄ JA 
VARASTOINNISTA RIIPPUEN 
SUODATTIMEN KÄYTTÖAIKA 

ON 3-6 KUUKAUTTA

Kokoa laite uudelleen. Varmista, 
että ohjausyksikkö on lukittu 

paikalleen, ja että kotelon 
yläosa sopii aukkoihin. 

Laite on nyt käyttövalmis. 

Avaa ohjausyksikkö ja siirrä sitä 
ylöspäin ja sivulle. 

Poista vanha suodatin 
nostamalla se ylös. 

Aseta uusi suodatin vanhan 
tilalle. 

4. 5. 6.

8.


