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SÄKERHETSANVISNINGAR
Använd denna apparat endast i enlighet med dess avsedda ändamål såsom 
beskrivs i dessa instruktioner. 

• Barn och personer med nedsatt fysisk eller mental prestationsförmåga bör endast 
använda apparaten under vårdnadshavares tillsyn. 

• Apparaten måste placeras på en jämn horisontell yta. Lutning eller fällning kan 
orsaka vattenläckage och skada apparaten. 

• Använd endast rent vatten utan tillsatsmedel i apparaten. 

• Koppla bort apparaten från strömkällan i samband med följande aktiviteter: 
påfyllning, rengöring, tekniskt underhåll, borttagning eller byte av element, samt 
flyttning av enheten.

• Vid påfyllning av vattenbehållaren, avlägsna den först från apparaten. 

• Vi rekommenderar att du använder förpackningens originalströmförsörjning.

• Öppna inte apparatens övre lucka eller avlägsna utbytbara delar medan apparaten 
är i användning.

• Försök inte röra apparaten eller hindra kylarens funktion med främmande föremål 
under användning. 

• Rör inte strömförsörjningen eller nätsladden med våta eller fuktiga händer. 

• Placera inte apparaten bredvid värmeelement, öppen eld eller andra värmekällor. 

• Placera inte apparaten på eller bredvid andra elektroniska apparater. 

• Använd inte apparaten med skadad nätsladd eller stickkontakt. 

GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONSPRINCIPER
För att njuta av en trevlig sval bris på en varm dag behöver du: 
1. Ett välventilerat rum
2. Relativ luftfuktighet < 70%

3. 1000 ml rent vatten
4. Strömkälla, min. 2A 5V

Relativ
luftfuktighet
< 70%

2A 5V



Se först till att apparaten placeras på en jämn horisontell yta.

FÖR ATT STARTA APPARATEN,
FÖLJ INSTRUKTIONERNA

Skjut upp vattenbehållaren. 
(Lyft INTE vattenbehållaren från 

det löstagbara locket för att 
undvika att det lossnar och 

apparaten faller ner!)

Öppna locket och fyll 
behållaren med vatten. 

PÅFYLLNING AV VATTENBEHÅLLAREN

Placera behållaren tillbaka på 
basen. Kontrollera att den är 
korrekt installerad. Vattnet 
börjar flöda automatiskt.

1. 2. 3.

Som strömkälla kan du 
använda stickkontakt, dator 

med USB-port, eller strömbank. 
2A 5V är minimikravet. 

Apparaten startar. Gå till 
menyn genom att trycka på 
skärmen ovanpå enheten. 

DRIFTSSYSTEM

4. 5.

2A 5V

Använd skärmen och 
kontrollhjulet för att navigera 

genom menyn och justera 
luftflödet och övriga funktioner. 

Vänd på framgallret för att 
justera luftflödesriktningen. 

Temperaturen på den 
utgående luften börjar minska 
om några minuter. Beroende 

på lufttemperatur och 
-fuktighet ger en full behållare 
3-8 timmars oavbruten kylning. 

NJUT AV DITT PERSONLIGA 
MIKROKLIMAT!

6. 7. 8.



KONTROLLPANEL OCH MENY

KONTROLLELEMENT

SKÄRMELEMENT

MENYPOSTER

Luftflödesnivå

Temperaturens måttenheter

Temperatur av ingående luft

Temperatur av utgående luft

Menyposter

PEKSKÄRM
Slå på / stäng av apparaten genom att 
trycka på skärmen. Tryck en gång för att 
komma till menyn. Bekräfta ditt val genom 
att trycka igen. 

KONTROLLHJUL
Öka / minska luftflödet genom att vrida 
kontrollhjulet. Under navigering visas inte 
temperaturen på menyn.

JUSTERBART FRAMGALLER
Justera luftflödet genom att vända 
framgallret upp eller ner.

LED-LJUSENS FÄRG
Justera färgen på vattenbehållarens belysning genom att vrida kontrollhjulet. 
Tryck sedan på skärmen för att bekräfta ditt val. 

NATTLÄGE
I nattläget slocknar LED-ljusen och skärmens ljusstyrka minskar.

LED-LJUSENS STYRKA
Justera ljusnivån på vattenbehållarens belysning genom att vrida kontrollhjulet. 
Tryck sedan på skärmen för att bekräfta ditt val. Om ljusnivån är 0% slocknar ljuset. 

TIMER FÖR SÖMNLÄGE
Du kan ställa in din evaLIGHTplus att stänga av fläkten efter en specifik tidsperiod. 
Välj en av de möjliga tidsperioderna (1-180 minuter) genom att vrida kontrollhjulet 
och bekräfta ditt val genom att trycka på skärmen.

TEMPERATURENS MÅTTENHETER
Välj Celcius eller Fahrenheit genom att vrida kontrollhjulet och bekräfta ditt val 
genom att trycka på skärmen.

FABRIKSINSTÄLLNINGAR
För att återställa enheten till fabriksinställningar, koppla bort nätsladden, tryck på skärmen och 
koppla in nätsladden medan skärmen är intryckt. Låt inte skärmen stängas av inom 5 sekunder efter 
återanslutning av strömmen.



UNDERHÅLL: RENGÖRING, LAGRING OCH TRANSPORT
Vi rekommenderar att du torkar apparaten fullständigt före rengöring, lagring och transport. För att 
göra detta måste du tömma vattenbehållaren och ställa in apparatens luftflödeshastighet på max. 
hastighet i minst 4-5 timmar för att vattnet ska torka ut från den inre reservoarsektionen.

RENGÖRING
Tid mellan rengöringar beror på dammnivån i det område du använder luftkylaren i. Framgallret och 
det inre området kan torkas med en mjuk trasa.

LÅNGVARIG LAGRING
Torka och rengör enheten enligt beskrivningen ovan. Placera apparaten i ett lämpligt paket för 
förvaring (vi rekommenderar originalförpackningen). Förvara apparaten i ett torrt utrymme vid 
rumstemperatur.

TRANSPORT
Koppla bort apparaten från strömkällan innan transport. Transportera inte apparaten långa avstånd 
med filtret inuti; se "långvarig lagring" ovan.

ELAVFALL
Bortskaffa filtret och avfallet enligt lagstiftning. 

BYTE AV FILTER

1. 2. 3.
Koppla bort apparaten från 

strömkällan. 
Avlägsna vattenbehållaren 

genom att skjuta den uppåt. 
Använd båda händerna för att 

lyfta övre delen av enheten. 
Tryck in på båda sidorna av 

basen för att släppa låsningen 
och skjut den sedan uppåt. 

Öppna och skjut 
kontrollenheten uppåt och åt 

sidan. 

Ta ut det gamla filtret genom 
att lyfta uppåt. 

Placera det nya filtret på det 
gamlas plats. 

4. 5. 6.

7.

BEROENDE PÅ ANVÄNDNING 
OCH LAGRING KAN FILTRET 
ANVÄNDAS I 3-6 MÅNADER

Montera ihop hela enheten. Se 
till att kontrollenheten sitter 
fast på sin plats och att övre 

delen av höljet passar in i 
öppningarna. 

Apparaten är nu klar för 
användning. 

8.


