
 
—  Για την προσωπική ασφάλεια και τη σωστή λειτουργία της συσκευής, 
 χρησιμοποιήστε μόνο καθαρό νερό. Εάν η πηγή του νερού είναι μολυσμένη 
 και δεν είστε σίγουροι σχετικά με την ασφάλειά του, χρησιμοποιήστε 
 απεσταγμένο νερό. Συνιστάται η εκτέλεση του καθαρισμού και της 
 τεχνικής συντήρησης της συσκευής σύμφωνα με την ενότητα "Συντήρηση: 
 καθαρισμός και αποθήκευση" του παρόντος οδηγού προϊόντος.
—  Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε περιβάλλον με υψηλό βαθμό 
 μόλυνσης. Μεγάλα σωματίδια σκόνης, βρωμιά κ.λπ., μπορούν να 
 επηρεάσουν σοβαρά τη μακροζωία του κύκλου ζωής της κασέτας 
 εξάτμισης της συσκευής.
—  Βεβαιωθείτε ότι το νερό δεν φθάνει στα εξωτερικά μέρη της συσκευής. 
 Μην το χρησιμοποιείτε κοντά σε νερό, σε πισίνα, μπάνιο, πλυντήριο, 
 σε εξωτερικούς χώρους όταν βρέχει ή σε οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία 
 με υψηλά επίπεδα υγρασίας.
—  Σε περίπτωση διαρροής ή διάχυσης νερού στην επιφάνεια της συσκευής, 
 αποσυνδέστε αμέσως το καλώδιο ρεύματος και αφήστε τη συσκευή να 
 στεγνώσει για τουλάχιστον 24 ώρες.
—  Εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό 
 διάστημα, αδειάστε τη δεξαμενή νερού και αφήστε τη συσκευή να 
 λειτουργεί σε μέγιστη ισχύ για τουλάχιστον 4 ώρες για να επιτρέψετε 
 την εκκένωση της κασέτας.
—  Ως πηγή ισχύος, μπορούν να χρησιμοποιηθούν βύσματα ισχύος 5 V με 
 ρεύμα τουλάχιστον 2 A, επίσης υποδοχές USB φορητών υπολογιστών 
 και υπολογιστών, power banks και άλλες πηγές ενέργειας με τα ίδια 
 χαρακτηριστικά.
—  Μην αγγίζετε το τροφοδοτικό ή το καλώδιο τροφοδοσίας με βρεγμένα  
 χέρια.
—  Αποσυνδέστε τη συσκευή κατά τις ακόλουθες ενέργειες: καθαρισμός, 
 τεχνική συντήρηση, αφαίρεση / αντικατάσταση στοιχείων και μετακίνηση 
 της συσκευής.

1. Σύρετε τη λαβή προς τα πίσω και ανασηκώστε την. 
 Το άνοιγμα της δεξαμενής νερού βρίσκεται κάτω από τη λαβή.
2. Γεμίστε τη δεξαμενή με νερό. Για ευκολότερη πλήρωση χρησιμοποιήστε 
 την παρεχόμενη χοάνη. Μπορεί να βρεθεί κάτω από το επάνω κάλυμμα.
3. Βάλτε τη λαβή προς τα κάτω και σύρετέ την προς την αρχική της θέση.
4. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο τροφοδοσίας για να συνδέσετε τη συσκευή 
 στην πηγή τροφοδοσίας.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Συγχαρητήρια!

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Συγχαρητήρια! Έχετε αγοράσει το προσωπικό σας κλιματιστικό evaCHILL 
της Evapolar. Για να επωφεληθείτε πλήρως την συσκευή αυτή, διαβάστε το 
εγχειρίδιο προϊόντος προτού αρχίσετε να την χρησιμοποιείτε.

Προβλεπόμενη χρήση:

Το κλιματιστικό αέρα evaCHILL έχει σχεδιαστεί για να ψύχει και να αφυγραίνει 
την προσωπική ζώνη γύρω σας, δημιουργώντας ένα τοπικό μικροκλίμα μέσα 
σε μια περιοχή 2 - 3 m2 (22 - 33 πόδια2). Καθαρίζει συγχρόνως και τον αέρα. 
φιλτράροντας τα μεγάλα σωματίδια σκόνης. Το καλύτερο αποτέλεσμα μπορεί 
να επιτευχθεί σε εσωτερικούς χώρους και σε καλά αεριζόμενα δωμάτια.

Κανόνες ασφαλείας:

—  Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί σε ομαλή οριζόντια επιφάνεια.
 Η κλίση μπορεί να προκαλέσει διαρροή νερού και να προκαλέσει βλάβη 
 στη συσκευή.
— Μην μεταφέρετε τη συσκευή όταν είναι γεμάτη με νερό. Ακόμη και με 
 τα οριζόντια τμήματα της δεξαμενής στις πλευρές της συσκευής κενά, 
 κάποιο νερό παραμένει στο εσωτερικό οριζόντιο τμήμα. Ανατρέξτε στην 
 ενότητα "Μετακίνηση και μεταφορά" αυτού του εγχειριδίου.

—  Μην τοποθετείτε τη συσκευή δίπλα σε θερμαντήρα ή κοντά σε 
 οποιονδήποτε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
—  Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε περάσματα ή σε οποιαδήποτε άλλη 
 θέση από όπου μπορεί να χτυπηθεί κατά λάθος.
—  Μην αφήνετε ξένα αντικείμενα στη συσκευή.
—  Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στη συσκευή.
—  Μην μπλοκάρετε τις μπροστινές και οπίσθιες σχάρες της συσκευής.
—  Μην γυρίζετε τη συσκευή ανάποδα, αυτό θα διαταράξει τη λειτουργικότητά 
 της. 
—  Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό, ανατρέξτε στον παρακάτω 
 οδηγό καθαρισμού.
—  Μην τοποθετείτε πηγές ανοιχτής φωτιάς (κεριά κ.λπ.) στην κορυφή 
 της συσκευής. 
—  Τα άτομα με περιορισμένες σωματικές, οπτικές ή διανοητικές ικανότητες 
 ή που δεν έχουν την κατάλληλη εμπειρία ή / και γνώσεις δεν πρέπει ποτέ 
 να χρησιμοποιούν τη συσκευή χωρίς την επίβλεψη των υπευθύνων για 
 την ασφάλειά τους ή εκείνων που μπορούν να βοηθήσουν στη χρήση 
 της συσκευής.
— Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν 
 με τη συσκευή.
—  Η συσκευή μπορεί να απενεργοποιηθεί εντελώς μόνο όταν αποσυνδεθεί 
 από την παροχή ρεύματος.
—  Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που οφείλονται 
 στη μη συμμόρφωση με τον παρόντα οδηγό προϊόντων.
—  Μια κασέτα αντικατάστασης έχει σχεδιαστεί ειδικά για αυτό το προϊόν. 
 Για να μεγιστοποιηθεί η επίδραση της συσκευής, η κασέτα πρέπει να 
 αλλάζεται κάθε 3-6 μήνες, ανάλογα με τις συνθήκες του αέρα και του 
 νερού. Εάν η κασέτα σας έχει σπάσει ή καταστραφεί, μπορείτε να 
 αγοράσετε κασέτα αντικατάστασης από τον τοπικό σας αντιπρόσωπο.

Γεμίστε τη δεξαμενή

Η συσκευή χρειάζεται μόνο νερό για να λειτουργήσει σωστά. Απλώς γεμίστε 
τη δεξαμενή νερού από το άνοιγμα κάτω από τη λαβή. Χρησιμοποιήστε την 
παρεχόμενη χοάνη για ευκολότερη πλήρωση. Μπορεί να βρεθεί κάτω από το 
επάνω κάλυμμα. Το νερό αρχίζει να ρέει αυτόματα.
Ανάλογα με την ποιότητα του αέρα στο δωμάτιο, η πλήρης δεξαμενή πρέπει 
να παρέχει από 3 έως 5 ώρες αδιάλειπτης ψύξης. Για να παρατείνετε την ώρα 
λειτουργείας πρέπει να γεμίσετε τη δεξαμενή, να περιμένετε έως ότου η 
κασέτα γεμίσει με νερό και στη συνέχεια να ξαναγεμίσετε τη δεξαμενή. Μετά 
από αυτή τη λειτουργία, ο χρόνος λειτουργίας θα παραταθεί κατά 1 έως 3 ώρες. 
Για παράδειγμα, αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε 
τη συσκευή ενώ κοιμάστε.
Τα διαφανή κατακόρυφα τμήματα της δεξαμενής σας επιτρέπουν να 
αξιολογείτε αμέσως τη στάθμη του νερού. Αξίζει να σημειωθεί ότι η κασέτα 
εξάτμισης θα απορροφήσει μέχρι 300 ml νερού, πράγμα που σημαίνει ότι μόλις 
η δεξαμενή είναι κενή, η συσκευή θα συνεχίσει να ψύχεται για άλλες λίγες ώρες. 
Όταν το νερό τελειώσει τελείως, η συσκευή θα συνεχίσει να λειτουργεί ως 
κανονικός ανεμιστήρας.

Μετακίνηση και μεταφορά

Πριν από οποιοδήποτε είδος μεταφοράς, η συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί 
από την πηγή τροφοδοσίας. Εκτός από το νερό που είναι ορατό στα διαφανή 
κατακόρυφα τμήματα των δεξαμενών στις πλευρές, η συσκευή αποθηκεύει 
επίσης λίγο νερό στο εσωτερικό οριζόντιο τμήμα, έτσι ώστε η κασέτα εξάτμισης 
να μπορεί να το απορροφήσει. Πριν από τη μεταφορά, συνιστάται ιδιαίτερα 
να ρυθμίσετε τη συσκευή να λειτουργεί με τη μέγιστη ταχύτητα του ανεμιστήρα 
για τουλάχιστον 4-5 ώρες για να στεγνώσει το νερό από το εσωτερικό τμήμα 
της δεξαμενής. Η μεταφορά μεγάλων αποστάσεων χωρίς να στεγνώσει το

νερό από την εσωτερική δεξαμενή μπορεί να επιχειρηθεί μόνο με δική σας 
ευθύνη. Η διαρροή νερού κατά τη μεταφορά δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
Για να αποφευχθεί η διαρροή, η συσκευή θα πρέπει να κρατείται οριζόντια, 
από τη λαβή και να μετακινείται αργά.

Σημαντικό: Ακόμη και αν δεν υπάρχει νερό στο εσωτερικό τμήμα της 
οριζόντιας δεξαμενής, η κασέτα εξάτμισης θα μπορούσε να είναι ακόμα 
υγρή. Μην μεταφέρετε τη συσκευή σε μεγάλες αποστάσεις με μια υγρή 
κασέτα. Ανατρέξτε στην ενότητα "Αποθήκευση κατά τη διάρκεια μεγάλων 
περιόδων μη χρήσης". Για μικρότερες αποστάσεις, βεβαιωθείτε ότι η 
συσκευή με υγρή κασέτα δεν είναι απομονωμένη σε κουτί ή σακούλα χωρίς 
ροή αέρα.

Παράμετροι θερμοκρασίας

Τα κλιματιστικά evaCHILL λειτουργούν με φυσική ψύξη με εξάτμιση, οπότε 
η αποτελεσματικότητά τους μπορεί να αλλάξει σε διαφορετικά κλίματα. Οι 
παρακάτω πίνακες συνοψίζουν την προσέγγιση της θερμοκρασίας εξερχόμενου 
αέρα για διαφορετικές μετεωρολογικές συνθήκες, τόσο σε Κελσίου όσο και 
σε Φαρενάιτ. 

5. Θα δείτε τις τρεις λυχνίες LED να αναβοσβήνουν μία προς μία.
6. Πιέστε το κουμπί ελέγχου στην κορυφή της συσκευής για να ξεκινήσετε 
 τον ανεμιστήρα και να ρυθμίσετε την ταχύτητα ροής αέρα.
7. Μετακινήστε τις μπροστινές γρίλιες για να ρυθμίσετε την κατεύθυνση 
 ροής αέρα. Απολαύστε το!

Η θερμοκρασία του εξερχόμενου αέρα αρχίζει να μειώνεται σε λίγα λεπτά. 
Απολαύστε το προσωπικό σας μικροκλίμα!

Σημαντικό: Κατά την πρώτη χρήση μπορεί να παρατηρήσετε τεχνική οσμή. 
Αυτό είναι φυσιολογικό και θα εξαφανιστεί τελείως μετά από αρκετές ώρες χρήσης. 
Κατά τη διάρκεια της πρώτης πλήρωσης της κασέτας θα υπάρξει γρήγορος κορεσμός 
του νερού στα στοιχεία εξάτμισης. Αυτό είναι φυσιολογικό και θα επιτρέψει στη 
συσκευή σας να λειτουργεί σωστά.

Έχουμε κάνει βέβαιο ότι η θέση σε λειτουρεία του κλιματιστικού σας είναι 
γρήγορη και εύκολη. Το evaCHILL είναι έτοιμο προς χρήση αμέσως μετά την 
αποσυσκευασία του. Ακολουθώντας μερικές μόνο απλές συστάσεις μπορεί 
να σας βοηθήσει να διασφαλίσετε ότι η εμπειρία σας είναι όσο το δυνατόν 
πιο ομαλή. Το κλιματιστικό αέρα δημιουργεί μια προσωπική ζώνη άνεσης. 
Για να βρίσκεστε στο κέντρο αυτής της ζώνης, τοποθετήστε τη συσκευή σε 
απόσταση 0,5 - 1,5 μ. (1,5 - 5 πόδια) από τη θέση σας, με την μπροστινή 
σχάρα στραμμένη προς το μέρος σας.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ

ΠΡΩΤΑ ΕΝΑΡΞΗ
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Συστάσεις χρήσης

Η συσκευή δημιουργήθηκε για χρήση σε οποιαδήποτε θέση που πληροί τις 
προϋποθέσεις υγρασίας και θερμοκρασίας της προηγούμενης παραγράφου. 
Οι ελάχιστες απαιτήσεις ισχύος επιτρέπουν τη λειτουργία της συσκευής 
ακόμη και από ένα φορητό power bank. Απαιτούμενες παράμετροι ηλεκτρικής
ενέργειας: τάση 5 V, ρεύμα 2 A και άνω.

Σημαντικό: Λόγω εξωτερικών συνθηκών που ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό, 
η Evapolar δεν είναι υπεύθυνη για τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής σε 
εξωτερικούς χώρους.

Σημαντικό:
 
—  Βεβαιωθείτε ότι ο ψύκτης αέρα είναι τοποθετημένος σε μια ομαλή 
 οριζόντια επιφάνεια για να αποφύγετε διαρροές.
—  Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε θερμοκρασία που υπερβαίνει τους 
 60° C (140° F). Εάν δεν ακολουθήσετε αυτή την οδηγία μπορεί να 
 προκληθεί βλάβη τόσο στο σώμα όσο και στα εσωτερικά εξαρτήματα 
 της συσκευής.
—   Ο ψύκτης άερα λειτουργεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε καλά 
 αεριζόμενο χώρο.
—  ΜΗΝ προσθέτετε στο νερό αρωματικά έλαια ή θυμίαμα ή άλλες οσμηρές 
 ουσίες.
—  Για να αποφύγετε την έκχυση νερού, μην κάνετε καμία απότομη ή 
 σκληρή κίνηση όσο αυτή είναι γεμάτη με νερό. Ανατρέξτε στην ενότητα 
 "Μετακίνηση & μεταφορά" του οδηγού αυτού.
—  Προσέξτε όταν βάζετε νερό στη δεξαμενή. Μη χύνετε νερό στο σώμα 
 της συσκευής. Χρησιμοποιήστε την παρεχόμενη χοάνη για ευκολότερη 
 πλήρωση. Μπορεί να βρεθεί κάτω από το επάνω κάλυμμα.

Ρυθμιζόμενη μπροστινή σχάρα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πηγή ρεύματος.
2. Σύρετε τη λαβή προς τα πίσω.
3. Αφαιρέστε το κάλυμμα και αφαιρέστε τη χοάνη.
4. Αφαιρέστε την παλιά κασέτα μετακινώντας την προς τα πάνω.
5. Τοποθετήστε μια νέα κασέτα στη θέση της παλιάς. θα πρέπει να ταιριάζει 
 εύκολα καθώς η νέα κασέτα δεν θα έχει ακόμη επεκταθεί από προηγούμενες 
 χρήσεις. Ελέγξτε τον προσανατολισμό και συνεχίστε να πιέζετε έως ότου 
 η κεφαλή βρίσκεται στο κέντρο της συσκευής.
6. Τοποθετήστε το επάνω κάλυμμα του σώματος προς τα πίσω έτσι ώστε 
 να ταιριάζει στις εγκοπές.
7. Σύρετε τη λαβή στην αρχική της θέση.
8. Η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.

Σημείωση:

—  Ανάλογα με τη χρήση κατά την αποθήκευση, η κασέτα μπορεί να διαρκέσει 
 3-6 μήνες.
—  Η κακή ποιότητα νερού μειώνει τη μακροζωία της κασέτας.
—  Η νέα κασέτα μπορεί να αποθηκευτεί έως και 3 χρόνια χωρίς να χάσει 
 το δυναμικό εξάτμισης.
—  Κατά την αντικατάσταση της κασέτας, μην αφαιρείτε εξαρτήματα εκτός 
 από αυτά που περιγράφονται στον οδηγό.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΗΣ ΚΑΣΕΤΑΣ

Πρόβλημα

Η συσκευή δεν 
ενεργοποιείται

Η συσκευή δεν είναι 
συνδεδεμένη στο 
τροφοδοτικό

Συνδέστε 
τη συσκευή

Υπάρχει νερό 
κοντά στη 
συσκευή

Η συσκευή έχει 
σπρωχτεί

Σκουπίστε το νερό και 
στεγνώστε τη συσκευή 
σύμφωνα με τον οδηγό

Η συσκευή έχει 
κλίση

Τοποθετήστε την σε 
μια ομαλή οριζόντια 
επιφάνεια και στεγνώστε 
τη συσκευή σύμφωνα με 
τον παρόντα οδηγό

Πιθανή αιτία Λύση

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Ο ψυχρός αέρας 
δεν βγαίνει από 
τη συσκευή

Η ταχύτητα ροής 
αέρα βρίσκεται στην 
ελάχιστη ρύθμιση

Αυξήστε την ταχύτητα 
ροής αέρα πατώντας 
το κουμπί ελέγχου

Η συσκευή είναι εκτός 
του νερού

Γεμίστε τη δεξαμενή 

Η κασέτα έχει λήξει Αντικαταστήστε την 
κασέτα  

Το επίπεδο υγρασίας 
στο δωμάτιο είναι 
πάνω από 70%

Εξαερώστε το 
δωμάτιο

Η συσκευή έχει 
απενεργοποιηθεί μέσω 
του κουμπιού ελέγχου

Πατήστε το 
κουμπί ελέγχου

Πρόβλημα

Ο ανεμιστήρας 
δεν κινείται και 
τα φώτα 
συνεχίζουν να 
αναβοσβήνουν 
ένα προς ένα 

Το επάνω κάλυμμα 
λείπει ή είναι 
τοποθετημένο 
ακατάλληλα

Αφαιρέστε το επάνω 
κάλυμμα και 
επανατοποθετήστε το ή 
/ και βεβαιωθείτε ότι έχει 
τοποθετηθεί σωστά στις 
υποδοχές

Πιθανή αιτία Λύση

ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τάση / ρεύμα εισόδου  
Κατανάλωση ενέργειας
Ισχύς ψύξης 

Περιοχή κάλυψης  
Χωρητικότητα δεξαμενής νερού 
Κύκλος αναπλήρωσης νερού 
Μέγεθος 
Βάρος (χωρίς νερό) 
Επίπεδο θορύβου λειτουργείας  
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης (EER) 
Παρεχόμενα εξαρτήματα 

Συνθήκες εργασίας 

Η συσκευή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των οδηγιών της ΕΕ - Οδηγία 
χαμηλής τάσης 2014/35 / ΕΕ και οδηγία EMC 2014/30 / ΕΕ, καθώς και τα 
ακόλουθα ευρωπαϊκά εναρμονισμένα πρότυπα:

• EN 55014 - 1: 2006 / A1: 2009 / A2: 2011 - Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα. 
 Απαιτήσεις για οικιακές συσκευές, ηλεκτρικά εργαλεία και παρόμοιες 
 συσκευές Μέρος 1: Εκπομπές
• EN 55014-2: 2015 - Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα. Απαιτήσεις για 
 οικιακές συσκευές, ηλεκτρικά εργαλεία και παρόμοιες συσκευές Μέρος 
 2: Ασυλία. Πρότυπο οικογένειας προϊόντων
• EN 61000-3-2: 2014 - Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC). Μέρος 
 3-2: Όρια. Όρια εκπομπών αρμονικού ρεύματος (ρεύμα εισόδου 
 εξοπλισμού 16 A ανά φάση)
• EN 61000-3-3: 2013 - Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΗΜΣ). Μέρος 
 3-3: Όρια. Περιορισμός αλλαγών τάσης, διακυμάνσεων τάσης και 
 τρεμοπαίγματος σε δημόσια συστήματα χαμηλής τάσης, για εξοπλισμό 
 με ονομαστικό ρεύμα 16Α ανά φάση και χωρίς σύνδεση υπό όρους
• EN 60335-1: 2012 / AC: 2014 / A11: 2014 - Οικιακές και παρόμοιες 
 ηλεκτρικές συσκευές. Ασφάλεια. Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις
• EN 60335 -2-40: 2003 / A11: 2004 / A12: 2005 / C1: 2006 / A1: 2006 
 / A2: 2009 / C2: 2010 / A13: 2012 / A13 / AC: 2013 - Ασφάλεια. Μέρος 
 2-40: Ειδικές απαιτήσεις για ηλεκτρικές αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά 
 και αφυγραντήρες.

Η συσκευή επισημαίνεται με την αυτοκόλλητη ετικέτα στην εσωτερική επιφάνεια 
της θήκης και περιέχει τα ακόλουθα δεδομένα: όνομα κατασκευαστή \ όνομα 
προϊόντος \ σειριακός αριθμός \ έτος κατασκευής \ ρυθμίσεις ισχύος (τάση, 
συχνότητα, μέγιστη κατανάλωση ενέργειας, βάρος) \ σήμανση CE.

5 V / 2 A
7.5 W

100 W - 350 W / 
340 - 1190 BTU/ώρα

Μέχρι 3 m2 / Μέχρι 33 ft2

800 ml
κάθε 3 - 8 hours

172 x 170 x 170 mm
750 g

25-50 dB
21-37

Κασέτα
Καλώδιο τροφοδοσίας

Χωνί
  

Υγρασία < 70%
Θερμοκρασία > 18° C
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Καθάρισμα

1. Η περίοδος καθαρισμού εξαρτάται από το επίπεδο σκόνης στην 
 περιοχή που χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό αέρα.
2. Τρεις ώρες πριν τον καθαρισμό, αδειάστε το νερό από τη δεξαμενή και 
 αφήστε τη συσκευή να λειτουργεί για λίγες ώρες χωρίς νερό.
3. Πριν από τον καθαρισμό, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πηγή 
 τροφοδοσίας.
4. Αποσυνδέστε την κασέτα (ανατρέξτε στην ενότητα "Αντικατάσταση 
 της κασέτας").
5. Σκουπίστε την εσωτερική περιοχή με ένα μαλακό πανί.
6. Επανασυνδέστε τη συσκευή. είναι πλέον έτοιμη για χρήση ή αποθήκευση.

Αποθήκευση κατά τη διάρκεια μεγάλων περιόδων μη χρήσης

Καθαρίστε τη συσκευή (όπως παραπάνω), στεγνώστε την και τοποθετήστε 
τη σε συσκευασία κατάλληλου μεγέθους για αποθήκευση (συνιστάται η 
αρχική συσκευασία). Αποθηκεύστε τη συσκευή σε ξηρό χώρο σε θερμοκρασίες 
18° - 25° C (64° - 77° F).

Σημείωση:

— Μην τοποθετείτε τη συσκευή ή την κασέτα σε μια τσάντα, κιβώτιο ή 
 οποιοδήποτε δοχείο πριν να είναι εντελώς στεγνό.
—  Να αντικαθιστάτε πλήρως το νερό στη δεξαμενή τουλάχιστον μία φορά 
 την εβδομάδα.
—  Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί για να καθαρίσετε τα εσωτερικά μέρη 
 της συσκευής. Μην καθαρίζετε τη συσκευή με βενζίνη, υγρό πλύσης 
 παραθύρων ή με οποιοδήποτε οργανικό διαλύτη. Η εγγύηση δεν καλύπτει 
 ζημιές που προκλήθηκαν από ακατάλληλο καθαρισμό.
—  Μην σκουπίζετε το εσωτερικό της κασέτας, μόνο το εξωτερικό πλαστικό 
 σώμα της.
—  Μην τοποθετείτε δάχτυλα στην εσωτερική περιοχή όταν η συσκευή 
 είναι σε λειτουργία.

Εισαγωγή
Κανόνες ασφαλείας
Πρώτη εκκίνηση
Καθημερινή χρήση
 Τοποθέτηση της συσκευής
 Γεμίστε τη δεξαμενή
 Μετακίνηση και μεταφορά
 Παράμετροι θερμοκρασίας
 Συστάσεις χρήσης
Στοιχεία ελέγχου
 Κουμπί ελέγχου
 Ρυθμιζόμενη μπροστινή σχάρα
Συντήρηση: καθαρισμός και αποθήκευση
 Καθαρισμός
 Αποθήκευση για μεγάλες χρονικές 
 περιόδους χωρίς χρήση
Αντικατάσταση της κασέτας
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Τεχνικές προδιαγραφές
Νομικές πληροφορίες
Απορρίμματα EEE
Οδηγίες ασφαλείας
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε τις 
παρακάτω σημειώσεις και λάβετε υπόψη όλες τις προειδοποιήσεις, ακόμη και 
αν είστε εξοικειωμένοι με το χειρισμό ηλεκτρονικών συσκευών. Φυλάξτε αυτές 
τις οδηγίες λειτουργίας σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Εάν 
πουλάτε τη συσκευή ή την παραδώσετε, παραδώστε ταυτόχρονα και το 
εγχειρίδιο χρήσης. Το Εγχειρίδιο Χρήσης αποτελεί μέρος του προϊόντος.

Επεξήγηση των χρησιμοποιούμενων συμβόλων

  ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Αυτό το σύμβολο και η λέξη "ΚΙΝΔΥΝΟΣ" υποδηλώνουν  
  μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση. Η αμέληση του μπορεί να  
  οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή ακόμα και θάνατο.

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Αυτό το σύμβολο και η λέξη "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ"  
  υποδηλώνουν τις σημαντικές πληροφορίες που απαιτούνται για  
  την ασφαλή λειτουργία του προϊόντος και την ασφάλεια των   
  χρηστών του.

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει κίνδυνο για  
  την ανθρώπινη υγεία και κίνδυνο θανάτου και / ή κίνδυνο βλάβης  
  του εξοπλισμού λόγω ηλεκτροπληξίας.

Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το 
θέμα.

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΕΕ
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Η εφαρμογή αυτού του συμβόλου στον εξοπλισμό, σας επιβεβαιώνει ότι δεν 
πρέπει να απορρίψετε αυτόν τον εξοπλισμό μαζί με τα οικιακά απόβλητα.

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός 
εξοπλισμός που βρίσκεται στο τέλος του κύκλου ζωής του και υπόκειται σε 
διάθεση πρέπει να διαχωρίζεται από τα οικιακά απορρίμματα.

Τα ιδιωτικά νοικοκυριά εντός των κρατών μελών της ΕΕ μπορούν να 
επιστρέφουν δωρεάν χρησιμοποιημένο ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό 
σε καθορισμένες εγκαταστάσεις συλλογής. Επικοινωνήστε με την τοπική αρχή 
διάθεσης για πληροφορίες. Σε ορισμένα κράτη μέλη, όταν αγοράζετε νέο 
εξοπλισμό, ο τοπικός σας λιανοπωλητής μπορεί να χρειαστεί να παραλάβει 
δωρεάν τον παλιό σας εξοπλισμό. Ρωτήστε τον πωλητή σας για πληροφορίες.
 
Εξοπλισμός που χρησιμοποιείται σε επαγγελματικό / επιχειρηματικό 
περιβάλλον:

Η εφαρμογή αυτού του συμβόλου στον εξοπλισμό σας επιβεβαιώνει ότι πρέπει 
να απορρίψετε αυτόν τον εξοπλισμό σύμφωνα με τις συμφωνηθείσες εθνικές 
διαδικασίες.

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός 
εξοπλισμός που βρίσκεται στο τέλος του κύκλου ζωής του και υπόκειται σε 
διάθεση πρέπει να διαχειρίζεται σύμφωνα με τις συμφωνηθείσες διαδικασίες.

Πριν τη διάθεσή του, επικοινωνήστε με τον τοπικό πωλητή ή τον αντιπρόσωπο 
της Evapolar για πληροφορίες σχετικά με το τέλος του κύκλου ζωής του.

         ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Παιδιά και άτομα με ειδικές ανάγκες

Οι ηλεκτρικές συσκευές δεν είναι κατάλληλες για παιδιά. Επίσης, τα άτομα 
με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες πρέπει να 
χρησιμοποιούν μόνο ηλεκτρικές συσκευές εντός των ορίων των 
δυνατοτήτων τους. Μην επιτρέπετε σε παιδιά ή άτομα με μειωμένες 
σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές δυνατότητες να χρησιμοποιούν 
ηλεκτρικές συσκευές χωρίς επίβλεψη, εκτός εάν έχουν λάβει σχετική 
εντολή και εποπτεύονται από αρμόδιο για την ασφάλεια αρμόδιο άτομο. 
Τα παιδιά θα πρέπει πάντα να εποπτεύονται για να εξασφαλίσουν ότι δεν 
παίζουν με το προϊόν.

Συντήρηση / Επισκευή

Απαιτούνται επισκευές εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε 
τρόπο, για παράδειγμα εάν το περίβλημα της συσκευής έχει υποστεί ζημιά, 
έχουν εισχωρήσει υγρά ή αντικείμενα στη συσκευή ή εάν το προϊόν έχει 
εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία. Οι επισκευές είναι επίσης απαραίτητες εάν το 
προϊόν δεν λειτουργεί σωστά ή έχει πέσει. Αν παρατηρήσετε καπνό, 
ασυνήθιστο θόρυβο ή παράξενες οσμές, απενεργοποιήστε αμέσως τη 
συσκευή και αποσυνδέστε τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας. Εάν 
συμβεί αυτό, μην συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και ελέγξτε την 
από ειδικό. Όλες οι επισκευές πρέπει να εκτελούνται από εξειδικευμένο 
προσωπικό.

Περιβάλλον Λειτουργείας

Η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση σε περιβάλλοντα με υψηλή 
υγρασία (π.χ. μπάνια) ή υπερβολική σκόνη. Θερμοκρασία λειτουργίας και 
υγρασία λειτουργίας: 0 έως 35 ° C, μέγ. 85% σχετική υγρασία. Λάβετε 
υπόψη ότι τα προϊόντα φροντίδας για επιφάνειες επίπλων ενδέχεται να 
περιέχουν ουσίες που μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στα πόδια από τη 
λάστιχο της συσκευής, οπότε προσέξτε εάν χρησιμοποιείτε αυτό το είδος 
προϊόντων.

   ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Πάντα βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν είναι εκτεθειμένη σε άμεσες πηγές 
θερμότητας (π.χ. καλοριφέρ). κανένα άμεσο ηλιακό φως ή φωτεινό τεχνητό 
φως δεν φτάνει στη συσκευή. η επαφή με ψεκασμούς νερού ή σταγόνες και 
διαβρωτικά υγρά αποφεύγεται και η συσκευή δεν λειτουργεί ποτέ κοντά 
στο νερό. Συγκεκριμένα, η συσκευή δεν μπορεί ποτέ να βυθιστεί σε υγρά 
(μην τοποθετείτε αντικείμενα που περιέχουν υγρά, όπως βάζα ή ποτά, 
πάνω ή κοντά στη συσκευή), δεν υπάρχουν γυμνές φλόγες (π.χ. καύση 
κεριών) πάνω ή κοντά στη συσκευή. κρατάτε τουλάχιστον 1 m χώρο σε 
ραδιοσυχνότητες και μαγνητικές πηγές (π.χ. τηλεόραση, ηχεία, κινητά 
τηλέφωνα κ.λπ.) για να αποφύγετε οποιαδήποτε δυσλειτουργία. Σε 
περίπτωση δυσλειτουργίας, τοποθετήστε τη συσκευή σε διαφορετικό 
μέρος.
κανένα ξένο σώμα δεν μπορεί να διεισδύσει στη συσκευή. η συσκευή δεν 
εκτίθεται σε ακραίες διακυμάνσεις θερμοκρασίας, καθώς μπορεί να 
προκαλέσει υγρασία από τη συμπύκνωση και να προκαλέσει 
βραχυκύκλωμα. Εάν η συσκευή έχει εκτεθεί σε ακραίες διακυμάνσεις της 
θερμοκρασίας, περιμένετε να φτάσει στη θερμοκρασία περιβάλλοντος πριν 
την ενεργοποιήσει (περίπου 2 ώρες), η συσκευή δεν πρέπει να υποστεί 
υπερβολικές διαταραχές και κραδασμούς. η συσκευή δεν καλύπτεται. Η 
θερμότητα μπορεί να συσσωρευτεί όταν καλύπτεται η συσκευή, συνεπώς 
υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.

Η μη τήρηση των παραπάνω προειδοποιήσεων μπορεί να προκαλέσει 
βλάβη στη συσκευή ή τραυματισμό.

Τα μικρά μέρη μπορούν να προκαλέσουν κινδύνους πνιγμού. Κρατήστε τη 
συσκευασία μακριά από παιδιά και άτομα με ειδικές ανάγκες.

Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας.

   ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Καλώδια

Αποσυνδέστε όλα τα καλώδια κρατώντας τα βύσματα και μην τραβάτε 
ποτέ τα καλώδια αυτά. Ποτέ μην τοποθετείτε κομμάτια επίπλων ή άλλα 
βαριά αντικείμενα πάνω στα καλώδια και φροντίζετε να μην 
καταστραφούν, ειδικά στα βύσματα και τις υποδοχές. Ποτέ μην 
εγκαταστήσετε το καλώδιο γύρω από ζεστά ή αιχμηρά αντικείμενα για να 
αποφύγετε την καταστροφή του Ποτέ μην συνδέετε κόμπους στα καλώδια 
και μην τα συνδέετε με άλλα καλώδια. Όλα τα καλώδια πρέπει να είναι 
τοποθετημένα έτσι ώστε κανείς να μην μπορεί να τα σπάσει ή να τα 
εμποδίσει.

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ© 2019 Evapolar LTD.
All rights reserved.

                    Προσωπικό Κλιματιστικό

Στο τέλος της κύκλου ζωής του, το προϊόν 
πρέπει να ανακυκλώνεται σύμφωνα με τις 
διαδικασίες ανακύκλωσης στην περιοχή σας. 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

www.evapolar.com

   ΠΡΟΣΟΧΗ:

Οι αλλαγές / τροποποιήσεις που έγιναν στο προϊόν, εκτός εάν έχει εγκριθεί 
ρητά από την Evapolar, θα μπορούσαν να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του 
χρήστη για τη λειτουργία του εξοπλισμού. Τα ειδικά εξαρτήματα, όπως τα 
θωρακισμένα καλώδια ή / και οι ειδικές υποδοχές, πρέπει να συμμορφώνονται 
με τα όρια εκπομπών, το εγχειρίδιο οδηγιών περιλαμβάνει τις κατάλληλες 
οδηγίες στην πρώτη σελίδα του κειμένου που περιγράφει την εγκατάσταση της 
συσκευής.
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Έλεγχος κατεύθυνσης 
ροής αέρα

1 2 3

4 5

6 7 8

ΑΓΟΡΑΣΤΕ 
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ 

ΚΑΣΕΤΑ

Για πρόσθετη καθοδήγηση και περισσότερες 
πληροφορίες επικοινωνήσετε με την 

υποστήριξη της Evapolar:

support.evapolar.com

1..2..3

6

7

evapolar.com/docs/evachill

Οι πλήρεις οδηγίες είναι 
διαθέσιμες μέσω του 

ακόλουθου συνδέσμου:

Ταχύτητα ροής αέρα, 
ενεργοποίηση on / 
απενεργοποίηση off

Φωτισμός LED

Πατήστε σύντομα το κουμπί για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τη 
συσκευή, ρυθμίστε την ταχύτητα ροής αέρα.
Φώτα LED: αριστερά - 1η ταχύτητα, μέση - 2η ταχύτητα, δεξιά - 3η ταχύτητα. 
Ολα τα LED αναμένα - επιπλέον ταχύτητα.

Εάν το πατήσετε παρατεταμένα (πατώντας και κρατώντας το πατημένο) ανά 
πάσα στιγμή ενεργοποιείται / απενεργοποιείται το φωτισμό.
 

Κουμπί ελέγχου
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Θερμοκρασία δωματίου

Θερμοκρασία δωματίου

Θερμοκρασία εξερχόμενου αέρα, °F

Θερμοκρασία εξερχόμενου αέρα, °C

Υγ
ρα

σί
α 

σε
 

εσ
ω

τε
ρι

κο
ύς

 χ
ώ

ρο
υς

Υγ
ρα

σί
α 

σε
 

εσ
ω

τε
ρι

κο
ύς

 χ
ώ

ρο
υς

ΤΕΧΝΙΚΈΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ


