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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. 
• Installera inte vattenbehållaren utan att filtret sitter på sin plats. 
• Töm vattenbehållaren och ställ in apparatens luftflödeshastighet på max. hastighet
  i minst en timme för att vattnet ska torka ut från den inre behållaren innan du tar
  ut filtret. Ta inte ut filtret ur apparaten om torkningen inte har utförts. 
• Rengör inte apparaten med bensin, fönsterputs, frätande ämnen eller något
  organiskt lösningsmedel. 
• Försök inte röra apparaten eller hindra kylarens funktion med främmande föremål
  under användning. 
• 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. 
• Den här apparaten innehåller en inbyggd Wi-Fi-modul. RF-signalerna kan störa
  funktionaliteten av känsliga apparater. Håll apparaten minst 20 cm från pacemakers.

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. 1300 ml rent vatten
4. Strömkälla, min. 2.5A 5V

2.5A 5V

Relativ luftfuktighet
<70%



Varmista, että laite asetetaan ensin vaakasuoralle, tasaiselle pinnalle.

FÖR ATT STARTA APPARATEN,
FÖLJ INSTRUKTIONERNA

Skjut upp
vattenbehållaren.

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.

Som strömkälla kan du
använda stickkontakt,
dator med USB-port,

eller strömbank.
2.5A 5V är minimikravet.

Strömbrytaren på toppen
av enheten tänds.

Tryck på den här knappen.
Enheten slås på med en

kort vibration.

DRIFTSSYSTEM

Använd pekskärmen vid övre
locket för att justera 

apparatens egenskaper.

Justera luftflödesriktningen
genom att flytta reglaget
vid apparatens sidovägg.

Installera Evapolar-applikationen
för att styra evaSMART

via din smartphone.

9. Anslut evaSMART till ditt smarta hem för röststyrning av apparaten. Temperaturen på den
utgående luften börjar minska efter några minuter. Njut av ditt personliga mikroklimat!

Beroende på lufttemperatur och -fuktighet ger en full behållare 4-9 timmars oavbruten kylning.
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HUVUDMENY

MENYPOSTER OCH LÄGEN

KONTROLLPANEL OCH MENY

Temperatur av ingående luft

Temperatur av utgående luft

Strömbrytaren
(tryck för att slå på/stänga av)

Upp-knappen (öka luftflödet)

Ned-knappen (minska luftflödet)
Tryck och håll ned Upp-/Ned-knappe
för snabbare justering.

OK-knappen (tryck för att
öppna evaSMART-menyn)

NATTLÄGE

LED-LJUSENS FÄRG

FÄRG PLAYLISTS LÄGE

SÖMNLÄGE

WI-FI-INSTÄLLNINGAR
INDIKATOR FÖR

FILTRETS LIVSLÄNGD

LJUSSTYRKA

Använd Upp-/Ned-knapparna för att navigera
(det valda alternativet blinkar) och OK-knappen för
att bekräfta ditt val. Gå till huvudskärmen genom att
trycka på strömbrytaren. Om posten/läget inte är
tillgänglig, se till att din evaSMART har den senaste
programvaruversionen. Programvaruversionen kan
kontrolleras under punkten ”Inställningar” i
mobilapplikationen. Om du ser varningstecknet
behöver programvaran uppdateras.

NATTLÄGE
I nattläget slocknar LED-ljusen och skärmens ljusstyrka minskar.
För att aktivera: tryck på OK-knappen. Apparaten går automatiskt
in i nattläget. Inaktivera: tryck på OK-knappen.

LJUSSTYRKA
För snabb justering av ljusstyrkan, tryck och håll ned Upp-/Ned-knappen.
Stäng av vattenbehållarens belysning genom att ställa in ljusstyrkan på 0 %.

LED-LJUSENS FÄRG
Du kan välja önskad belysningsfärg för vattenbehållaren och justera dess
nyans. Tryck och håll ned Upp-/ Ned-knappen för att gå igenom färgerna
snabbare.

FÄRG PLAYLISTS LÄGE
I detta läge byter vattenbehållarens belysning gradvis färger. Tryck och
håll ned Upp-/ Ned-knappen för att gå igenom de tillgängliga
färgspellistorna (var och en har sitt egna nummer).

SÖMNLÄGE
Du kan ställa in din evaSMART att stänga av fläkten och belysningen
efter en specifik tidsperiod. Välj sömnläget och ändra värdena genom att
tryck på Upp-/Ned-knappen. För att inaktivera: ställ in värdet på 0.

WI-FI-INSTÄLLNINGAR
Med hjälp av en inbyggd Wi-Fi-modul kan du styra din evaSMART på
distans. För att ansluta din telefon till evaSMART måste du först installera
Evapolar-applikationen på din smartphone. Därefter måste du registrera
ett nytt användarkonto och välja "evaSMART Model 3" när du uppmanas.
Slutligen, följ de animerade instruktionerna på telefonens skärm för att
ansluta telefonen till evaSMART. Du kan också aktivera/inaktivera Wi-Fi.
Välj posten från listan (den valda posten blinkar) och bekräfta ditt val
genom att trycka på OK.



ÅTERSTÄLL FABRIKSINSTÄLLNINGARNA
För att återställa inställningarna stänger du av enheten (när endast ena
strömknappen syns på skärmen) genom att trycka både Upp- och Ned-knappen
(du kan trycka med fingrarna eller handflatan) och strömbrytaren samtidigt. Tryck
sedan på Upp-knappen, så ser du att "Ur"-bokstäverna blinkar. Bekräfta ditt val
genom att trycka på OK. Du kommer att se hela skärmen slå på och stängas av
igen. Färdig: fabriksinställningarna har återställs.

• För att gå bort från
  inställningarna, tryck
  på strömbrytaren.
• För att ansluta, välj
  alternativet "Con".
• För att inaktivera Wi-Fi,
  välj "OFF"-alternativet.
• För att aktivera Wi-Fi,
  välj "ON"- alternativet.

IKONER FÖR TRÅDLÖST LÄGE

AV AV Wi-Fi on är inaktiverat.

Blinkar AV Wi-Fi är aktiverat. Försöker
ansluta till en
Wi-Fi-åtkomstpunkt.

Status

PÅ Blinkar Wi-Fi är anslutet till
åtkomstpunkten.
Försöker ansluta till
molnservern.

AV PÅ Anslutning till molnservern
är etablerad.

INDIKATOR FÖR FILTRETS LIVSLÄNGD
I det här läget ser du när det är dags att byta ut filtret till ett nytt. Ett nytt
filter visar 100 %. När värdet är nära 0 % måste filtret bytas ut. 

MÅTTENHETER
Temperaturen kan visas antingen i Celsius eller Fahrenheit. Ändra
måttenheterna genom att trycka och hålla ned både Upp- och
Ned-knappen i menyskärmen och sedan välja ditt alternativ. Bekräfta ditt
val genom att trycka på OK. Det här inställningsalternativet är också
tillgängligt i mobilapplikationen (under ”Inställningar”-punkten).

IKON FÖR LÅG STRÖM
Om du ser den här ikonen betyder det att enheten inte får tillräckligt med
ström och kan fungera felaktigt. För att undvika detta, använd nätadaptern
och nätsladden som följer med enheten, eller se till att din strömförsörjning
är minst 2.5A 5V.



BYTE AV FILTER
Avlägsna vattenbehållaren och ställ in apparatens luftflödeshastighet på max. hastighet
i minst en timme för att vattnet ska torka ut från den inre reservoarsektionen innan du
tar ut filtret. Ta inte ut filtret ur apparaten om torkningen inte har utförts. 

ELAVFALL
Bortskaffa filtret och avfallet enligt lagstiftning.

UNDERHÅLL: RENGÖRING, LAGRING OCH TRANSPORT
Vi rekommenderar att du torkar apparaten och filtret 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.

6.4. 5.
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BEROENDE PÅ ANVÄNDNING
OCH LAGRING KAN FILTRET
ANVÄNDAS I 3-6 MÅNADER

Koppla bort apparaten
från strömkällan.

Avlägsna vattenbehållaren
genom att skjuta den uppåt.

Dra ut säkerhetspanelen.

Ta ut det gamla filtret
genom att dra ut det.

Placera ett nytt filter
på den gamlas plats.

Sätt tillbaka behållaren
på sin plats.

Enheten är klar för
användning.

Sätt tillbaka
säkerhetspanelenför

att dölja filtret.


