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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 strømforsyn-ing fra pakken.  
• Installer ikke en vandtank med vand uden en filter indeni. 
• Fjern vandtanken, og indstil enheden til at køre med den maksimale
  blæserhastighed i mindst en time for at tørre vandet ud af det indre reservoir,
  før du tager filter ud. Tag ikke filteret ud af enheden, medmindre det er udtjent. 
• Rengør ikke apparatet med benzin, vinduesvaskemiddel, ætsende stoffer eller andre
  organiske opløsningsmidler. 
• 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. 
• Denne enhed indeholder et indbygget Wi-Fi modul.  RF-signalerne kan forstyrre
  funktionaliteten af følsomme enheder. Hold enheden mindst 20 cm væk fra
  pacemakere.

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. 1300 ml rent vand
4. Strømforsyning 2.5A 5V

2.5A 5V

Relativ
luftfugtighed <70%



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

FOR AT STARTE ENHEDEN SKAL
DU FØLGE TRINENE

Skub vandtanken op. Åbn låget og fyld
den med vand.

 FYLDNING MED VAND

Sæt vandtank-en tilbage,
og tryk let ned, så det går

i indgreb. Vandet begynder
at strømme automatisk.

Brug en bærbar computer eller
PC/strømbank/adapter, der er

tilsluttet stikket som strømkilde.
2.5A 5V er et minimumskrav.

Strømknappen øverst på
enheden lyser. Tryk på
denne knap. Enheden

tændes med en kort vibration. 

BETJENING

Brug enhedens øverste panel
til at justere enhedsparametre.

Flyt skyderen på enhedens
sidevæg for at justere

luftstrømningsretningen.

Hent og installér Evapolar
Mobile App til at styre

evaSMART via din smartphone.

9. Tilslut evaSMART til Smart Home til brug for stemmestyring af enheden.
Temperaturen på den udgående luft begynder at falde efter få minutter. 

Nyd dit personlige mikroklima! Afhængig af lufttemperatur, fugtighed og ventilationshastigheden,
vil et fuldt vandtank give fra 3 til 8 timers uafbrudt afkøling.

1. 2. 3.

4.

2.5A 5V

5.

6. 7. 8.



KONTROLPANEL & MENU

Brug Op/Ned-knapperne til at navigere
(den valgte indstilling blinker) og  OK-knappen
for at bekræfte dit valg.Tryk på strømknappen for
at gå til hovedskærmen. Hvis elementet/tilstanden
ikke er tilgængelig, kan du undersøge om din
evaSMART har den nyeste firmwareversion.
Firmwareversionen kan kontrolleres i afsnittet
“Indstillinger” i evapolars mobil-app. Hvis du ser 
advarselsskiltet, skal firmwaren opdateres.

HOVEDSKÆRM

Indkommende lufttemperatur

Udgående lufttemperatur

Strømknap (Tryk for at tænde/slukke)

Op-knap (skrue op for luftstrømmen)

Ned-knap (skrue ned for luftstrømmen). Tryk på op/ned-knapperne og hold dem nede for hurtig opsætning.

OK-knap (Tryk for at gå ind
i evaSMART-menuen)

MENUPUNKTER OG TILSTANDE

AFTENTILSTAND

LED BELYSNINGSFARVE

FARVE PLAYLISTS MODE

SOVE MODE

WI-FI-INDSTILLINGER

INDIKATOR FOR
FILTERS LEVETID

LYSSTYRKE

AFTENTILSTAND
I nattilstand slukker LED-belysningen, og displayet dæmpes. For at aktivere:
tryk på OK, enheden går automatisk i nattilstand. Sådan deaktiveres:
tryk på OK-knappen.

LYSSTYRKE
For at reducere eller øge lysstyrken hurtigt skal du trykke på 
op/ned-knap-perne og holde dem nede; for at slukke for belysninge
i vandtanken skal du indstille lysstyrken til 0%.

LED BELYSNINGSFARVE
Du kan vælge din foretrukne lysfarve til vandtanken og justere dens nuance.
Vælg elementet, tryk og hold op/ned-knapperne nede for at gå  hurtigt
gennem farverne.

FARVE PLAYLISTS MODE
I denne tilstand skifter lyset i vandtanken gradvist farver. Vælg emnet, tryk
og hold op/ned-knapperne nede for at gå gennem de tilgængelige
farveafspilningslister (hver har sit unikke nummer).

SOVE MODE
Du kan indstille din evaSMART til at slukke for blæseren efter en bestemt 
periode. Vælg emnet, Tryk på op/ned-knapperne for at ændre værdierne.
For at deaktivere den skal du indstille værdien til 0.

WI-FI-INDSTILLINGER
Et indbygget Wi-Fi modul giver dig mulighed for at styre din evaSMART 
eksternt. For at parre din telefon med evaSMART skal du først installere
Evapolar-applikationen på din smartphone. Derefter skal du registrere en
ny brugerkonto og vælge "evaSMART Model 3", når du bliver bedt om det.
Til sidst skal du følge den animerede instruktion på din telefonskærm
for at forbinde din telefon til evaSMART. Du kan også slå Wi-Fi til/fra.
Vælg emnet fra listen (det valgte element blinker), bekræft dit valg ved
at trykke på OK.



• Tryk på strømknappen
  for at afslutte
  indstillingerne.
• For at oprette
  forbindelse skal
  du vælge
  indstillingen" Con".
• For at deaktivere
  Wi-Fi skal du
  vælge "OFF".  
• For at aktivere Wi-Fi
  skal du vælge "ON".

TILSLUTNING STATUS IKONER

FRA FRA Wi-Fi er slukket.

Blinke FRA Wi-Fi er tændt. Forsøger
at oprette forbindelse til et 
Wi-Fi adgangspunkt.

Status

PÅ Blinke Wi-Fi er forbundet til
adgangspunktet. Forsøger
at oprette forbindelse til
cloud-serveren.

FRA PÅ Forbindelse til
cloud-serveren er etableret.

INDIKATOR FOR FILTERS LEVETID
Denne tilstand fortæller dig, hvornår det er tid til at udskifte filter et nyt.
Et nyt filter har 100%; når værdien er tæt på 0%, skal det udskiftes.

MÅLEENHED
Temperatur kan vises enten i Celsius eller Fahrenheit. For at ændre
måleenhe-derne skal du trykke på og holde en kombination af
op/ned-knapperne på menuskærmen nede, derefter vælge din mulighed,
bekræfte dit valg ved at trykke på OK. Denne indstilling er også
tilgængelig i mobilapplikationen (indstillingsafsnittet).

IKON FOR MANGLENDE STRØMSTYRKE
Hvis du ser dette ikon, betyder det, at enheden modtager utilstrækkelig
strøm og kan fungere. For at undgå dette skal du bruge strømadapteren
og netledningen, der følger med enheden, eller sørg for, at din
strømforsyning er 2.5A 5V.

GENDANNELSE AF INDSTILLINGER
For at gendanne indstillingerne skal du slukke for enheden (med den eneste
strømknap synlig på skærmen) og trykke på en kombination af knapperne op
og ned (du kan trykke med fingrene eller med din håndflade) og strømknappen
på én gang. Tryk derefter på op-knappen, du vil se "Ur" - bogstaverne blinke.
Bekræft dit valg ved at trykke på OK. Du vil se hele skærmen tænde og slukke igen.
Udført, indstillinger gendannet.



EEE-AFFALD
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 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 område, 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".

BYTE AV FILTER
!  Fjern vandtanken, og indstil enheden til at køre med den maksimale 
blæserhastighed i mindst en time for at tørre vandet ud af det indre reservoir,
før du tager filteret ud. Tag ikke filteret ud af enheden, medmindre den er færdig.

1. 2. 3.
Frakobl enheden fra

din strømkilde.
Fjern vandtanken ved

at skubbe det op.
Afmontér sikkerhedslågen

for at nå ind til filteret.

7. 8.

AFHÆNGIG AF BRUG OG
OPBEVARING KAN FILTER

HOLDE 3-6 MÅNEDER.

Sæt vandtanken
på plads igen.

Enheden er klar til brug.

6.4. 5.
Tag det gamle filter

ud ved at skubbe det ud.
Placer et ny filter i

stedet for den gamle.
Sæt sikkerhedspanelet

tilbage.


