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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 asenna vesisäiliötä, jos laitteen sisällä ei ole suodatinta. 
• Irrota vesisäiliö ja aseta laite toimimaan tuulettimen suurimmalla nopeudella
  vähintään tunnin ajan, jotta vesi kuivuu sisäsäiliöstä ennen suodattimen poistamista.
  Älä ota suodatinta pois laitteesta, jos kuivausta ole tehty. 
• Älä puhdista laitetta bensiinillä, ikkunanpesunesteellä, syövyttävillä aineilla tai millään
  orgaanisella liuottimella 
• Älä yritä koskettaa tai estää viilentimen toimintaa vierailla esineillä käytön aikana. 
• 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. 
• Tämä laite sisältää sisäänrakennetun Wi-Fi-moduulin. RF-signaalit voivat häiritä
  herkkien laitteiden toimintaa. Pidä laite vähintään 20 cm:n päässä
  sydämentahdistimista.

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

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

3. 1300 ml puhdasta vettä
4. Virtalähteen, väh. 2.5A 5V

2.5A 5V

Suhteellisen
ilmankosteuden <70%



9. Yhdistä evaSMART älykotiratkaisuun, ja voit hallita laitetta puheella. 
Laitteesta lähtevän ilman lämpötila alkaa laskea muutamassa minuutissa ja voit nauttia

henkilökohtaisesta mikroilmastosta.  Ilman lämpötilasta ja kosteudesta riippuen
täydellä säiliöllä saadaan 4-9 tuntia keskeytymätöntä jäähdytystä.

Varmista, että laite asetetaan ensin vaakasuoralle, tasaiselle pinnalle.

LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTO: SEURAA OHJEITA

Liu'uta vesisäiliö ylös. Avaa kansi ja täytä
säiliö vedellä.

VESISÄILIÖN TÄYTTÖ

Aseta säiliö takaisin alustalle.
Varmista, että se on

asennettu oikein.
Vesi alkaa virrata
automaattisesti.

Virtalähteenä voit käyttää
pistoketta, USB-portilla

varustettua tietokonetta,
tai virtapankkia. 2.5A 5V on

vähimmäisvaatimus. 

Laitteen päällä oleva
virtapainike syttyy.

Paina tätä painiketta.
Laite ilmoittaa käynnistymisestä

lyhyellä värinällä. 

KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ

Säädä laitteen ominaisuuksia
yläkannen kosketusnäytön avulla.

Säädä ilmavirran suunta
siirtämällä laitteen

sivuseinän liukusäädintä.

Asenna Evapolar-sovellus
ohjataksesi evaSMART:ia
älypuhelimellasi.Yhdistä

evaSMART älykotiratkaisuun,
ja voit hallita laitetta puheella. 

1. 2. 3.
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2.5A 5V
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OHJAUSPANEELI JA VALIKKO

Käytä ylös-/alas-painikkeita navigoidaksesi
(valittu vaihtoehto vilkkuu) ja OK-painiketta
vahvistaaksesi valintasi. Siirry päänäyttöön
painamalla virtapainiketta. Jos kohde/tila ei ole
käytettävissä, varmista, että evaSMART:issa on
uusin ohjelmistoversio. Ohjelmistoversion voi
tarkistaa älypuhelinsovelluksen Asetukset-osiossa.
Jos näet varoitusmerkin, laiteohjelmisto
on päivitettävä.

PÄÄNÄYTTÖ

Sisään tulevan ilman lämpötila

Lähtevän ilman lämpötila

Virtapainike (paina kytkeäksesi
päälle/pois päältä)

Ylös-painike (lisää ilmavirtaa)

Alas-painike (vähennä ilmavirtausta)
Paina ja pidä alhaalla ylös-/alas-painikkeita muuttaaksesi asetusta nopeammin.

OK-painike (paina siirtyäksesi
evaSMART-valikkoon)

VALIKKOKOHDAT JA TILAT

YÖTILA

LED-VALAISIMEN VÄRI

VÄRITOISTOLISTA

LEPOTILA

WI-FI-ASETUKSET
SUODATTIMEN

KÄYTTÖIÄN ILMAISIN

KIRKKAUSASETUKSET

YÖTILA
Yötilassa LED-valaistus sammuu ja näyttö himmenee.
Ota käyttöön: paina OK, laite siirtyy automaattisesti yötilaan.
Poista käytöstä: paina OK-painiketta.

KIRKKAUSASETUKSET
Voit vähentää tai lisätä kirkkautta nopeasti pitämällä ylös-/alas-painikkeita
painettuna. Sammuta vesisäiliön valaistus asettamalla kirkkaudeksi 0%.

LED-VALAISIMEN VÄRI
Voit valita haluamasi valaistusvärin vesisäiliölle, ja säätää sen sävyä.
Pidä ylös-/alas-painikkeita alhaalla siirtyäksesi väreihin nopeasti.

VÄRITOISTOLISTA
Tässä tilassa vesisäiliön valaistus muuttaa väriä vähitellen.
Pidä ylös-/alas-painikkeita painettuna siirtyäksesi käytettävissä oleviin
väritoistolistoihin, jotka vaihtelevat valaistuksen väriä ohjelmoidusti
(jokaisella on oma numero).

LEPOTILA
Voit asettaa evaSMART:in sammuttamaan tuulettimen ja valot tietyn ajan
jälkeen. Valitse lepotila ja muuta arvoja painamalla ylös-/alas-painikkeita.
Poista ajastin käytöstä asettamalla arvoksi 0.

WI-FI-ASETUKSET
Sisäänrakennetun Wi-Fi-moduulin avulla voit hallita evaSMART-laitettasi
etänä. Yhdistääksesi puhelimesi evaSMART:iin sinun on ensin asennettava
Evapolar-sovellus älypuhelimeesi. Sen jälkeen sinun on rekisteröitävä uusi
käyttäjätili ja valittava pyydettäessä ”evaSMART Model 3”. Seuraa lopuksi
puhelimen näytön animoituja ohjeita kytkeäksesi puhelimesi
evaSMART-laitteeseen. Voit myös ottaa Wi-Fi:n käyttöön tai poistaa sen
käytöstä. Valitse kohde luettelosta (valittu kohde vilkkuu), ja vahvista valinta
painamalla OK.



• Poistu asetuksista
  painamalla
  virtapainiketta.
• Yhteyden
  muodostamiseksi
  valitse vaihtoehto ”Con”.
• Poista Wi-Fi käytöstä
  valitsemalla
  ”OFF”-vaihtoehto.
• Ota Wi-Fi käyttöön
  valitsemalla
  ”ON”-vaihtoehto.

LANGATTOMAN TILAN KUVAKKEET

POISSA POISSA Wi-Fi on poissa päältä.

Vilkkuu POISSA Wi-Fi on päällä. Yritetään
muodostaa yhteys Wi-Fi
tukiasemaan.

Tila

PÄÄLLÄ Vilkkuu Wi-Fi on kytketty
tukiasemaan. Yritetään
muodostaa yhteys
pilvipalvelimeen.

POISSA PÄÄLLÄ Yhteys pilvipalvelimeen on
muodostettu.

SUODATTIMEN KÄYTTÖIÄN ILMAISIN
Tässä tilassa näet, milloin on aika vaihtaa suodatin uuteen. Uudessa
suodattimessa luku on 100%. Kun arvo on lähellä 0%, suodatin on vaihdettava.

MITTAYKSIKÖT
Lämpötila voidaan näyttää joko Celsius tai Fahrenheit-asteina. Muuta
mittayksiköitä pitämällä ylös-/alas- painikkeita alhaalla valikkonäytössä, ja
valitsemalla sitten haluttu vaihtoehto. Vahvista valinta painamalla OK. Tämä
asetusvaihtoehto on käytettävissä myös mobiilisovelluksessa (Asetukset-osiossa).

MATALA VIRTAKUVAKE
Jos näet tämän kuvakkeen, se tarkoittaa, että laite ei saa tarpeeksi virtaa ja
saattaa toimia väärin. Tämän välttämiseksi käytä laitteen mukana toimitettua
verkkovirtasovitinta ja virtajohtoa, tai varmista, että virtalähde tuottaa
vähintään 2.5A 5V.

TEHDASASETUSTEN PALAUTTAMINEN
Voit palauttaa tehdasasetukset sammuttamalla laitteen (kun vain ainoa virtapainike
on näytössä) painamalla ylös- ja alas-painikkeita (voit painaa sormilla tai kämmenelläsi)
ja virtapainiketta samaan aikaan. Paina sitten ylös-painiketta, jolloin Ur-kirjaimet
vilkkuvat. Vahvista valinta painamalla OK. Näet koko näytön kytkeytyvän päälle ja pois
päältä.  Valmis: tehdasasetukset on palautettu.



SUODATTIMEN VAIHTO
Irrota vesisäiliö ja aseta laite toimimaan tuulettimen suurimmalla nopeudella
vähintään tunnin ajan, jotta vesi kuivuu sisäsäiliöstä ennen suodattimen poistamista.
Älä ota suodatinta pois laitteesta, ellei sitä ole tehty. 

SÄHKÖ- JA SÄHKÖTUOTTEIDEN JÄTTEET
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 sisäosista.

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".

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

sitä ylös.
Vedä turvapaneeli ulos.

7. 8.

KÄYTÖSTÄ JA VARASTOINNISTA
RIIPPUEN SUODATTIMEN

KÄYTTÖAIKA ON 3-6 KUUKAUTTA

Aseta säiliö takaisin
paikalleen.

Laite on käyttövalmis.

6.4. 5.
Ota vanha suodatin

pois vetämällä se ulos.
Aseta uusi suodatin vanhan

suodattimen paikalle.
Aseta turvapaneeli takaisin

piilottaaksesi suodatin.


