
 Javasolt a tisztítás és technikai karbantartás elvégzése az útmutató 
 "Karbantartás: tisztítás és tárolás" fejezete szerint. 
—  Az eszköz használata nem javasolt szennyezett környezetben. A 
 nagyméretű por-részecskék, piszok, stb. erősen befolyásolhatják az 
 eszköz párologtatási patronjának életciklusát.
—  Győződjön meg arról, hogy a víz nem folyik az eszköz külső részeire. 
 Ne használja víz közelében, medencében, fürdőszobában, mosóhelyi-
 ségben, eső esetén szabadtéren, vagy bármely más, magas páratartalmú 
 helyen.
—  Ha víz kerül az eszköz külsejére, azonnal válassza le az elektromos 
 hálózatról és hagyja száradni legalább 24 óráig.
—  Ha hosszú ideig nem tervezi használni a készüléket, ürítse ki a víztartályt 
 és hagyja legalább 4 óráig maximális fokozaton futni a patron kiszárí-
 tásához.
—  Áramforrásként 5V feszültségű, 2A áramerősségű csatlakozó használ-
 ható, vagy laptopok / számítógépek USB kimenetei, power bank, vagy 
 egyéb,. hasonló áramforrás.
—  Nedves kézzel ne érjen a hálózati csatlakozóhoz, vagy a kábelhez.
—  Húzza ki a készüléket a következőkhöz: tisztítás, technikai karbantartás, 
 részek cseréje/eltávolítása, mozgatás.
—  Ne helyezze a készüléket fűtőtest mellé, vagy elektromos eszközök 
 közelébe. 
—  Ne helyezze a készüléket folyosóra, vagy bármely más olyan helyre, 
 ahol akadályt jelenthet és véletlen fellökhetik.   
—  Ne kerüljön idegen tárgy a készülékbe.
—  Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre.
—  Ne zárja el az eszköz első és hátsó rácsait.
—  Ne fordítsa fejjel lefelé - ez megzavarhatja a működést.
—  Ne kerüljön az eszköz víz, vagy bármely más folyadék alá. Lentebb
 olvasható a tisztítási útmutató.
—  Ne helyezzen nyílt láng forrást (gyertya, stb.) a készülékre.

1. Csúsztassa hátrafelé a fogantyút, és emelje föl. 
 A víztartály nyílása a fogantyú alatt található.
2. Töltse meg a tartályt vízzel. Segítségül használhatja a tölcsért, amely 
 a fölső fedél alatt található.
3. Hajtsa le a fogantyút és csúsztassa vissza eredeti állapotába.
4. Csatlakoztassa a készüléket áramforráshoz a tápákbellel.

BEVEZETÉS

Gratulálunk!

TARTALOM

Ön egy Evapolar evaCHILL személyi klíma tulajdonosa lett. Hogy minél 
jobban kihasználhassa az eszközt, használat előtt olvassa el a kezelési 
útmutatót.

Javasolt használat:

Az evaCHILL klíma az ön személyes környezetének hűtésére és párásítására 
szolgál egy 2-3 m-en belüli területen kialakított mikroklímával. Tisztító 
hatással is rendelkezik: kiszűri a nagy por-részecskéket a levegőből. A 
legjobb hatás beltérben, jól szellőző szobában érhető el.

Biztonsági előírások:

—  Az eszközt helyezze sima, vízszintes felületre. Ferde elhelyezés esetén 
 a víz kifolyhat, ami az eszköz meghibásodásához vezethet.
— Ne mozgassa az eszközt, amíg víz van benne. A készülék belső 
 vízszintes tartályában akkor is lehet víz, amikor a külső vízszintes 
 tartályok már üresek. További információért, kérjük, olvassa el az 
 útmutató "Mozgatás és szállítás" részét.
—  A személyes biztonság és az eszköz megfelelő működése érdekében 
 használjon tiszta, szennyezetlen csapvizet. Ha a vízforrás szennyezett 
 és nincs meggyőződve a biztonságosságáról, használjon disztillált vizet.

—  Korlátozott fizikai vagy mentális képességekkel rendelkező, vagy 
 megfelelő jártassággal és/vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek 
 ne használják az eszközt megfelelő felügyelet nélkül.
—  Gyermekek csak felügyelettel tartózkodjanak a készülék közelében.
—  Ez az eszköz csak az elektromos hálózatról való eltávolítással kapcsolható 
 ki teljesen.
—  A gyártó semmilyen felelősséggel nem rendelkezik az útmutatótól eltérő 
 használat által keletkezett károkat illetően.
—  Az eszközhöz tartozó cserélhető párologtató patron egyedien tervezett. 
 A legjobb hatás érdekében a patront 3-6 havonta cserélje a levegő és 
 víz minőségének függvényében. Amennyiben a patron megsérül, vagy 
 elromlik, az Evapolar.com oldalon, vagy a viszonteladónál vásárolhat 
 másikat.

A tartály feltöltése

Az eszköz megfelelő működéséhez vízre van szüksége. Egyszerűen töltse 
meg vízzel a tartályt a fogantyú alatti nyíláson keresztül. A könnyebb töltéshez 
használja a felső fedél alatt található tartozék tölcsért. A vízáramlás auto-
matikusan elindul. A helyiség légminőségétől függően egy teli tartály 3-5 
órán át képes folyamatosan hűteni. Ha szeretné meghosszabbítani ezt az 
időt, töltse fel a tartályt, várjon, amíg a patron tele lesz vízzel, majd töltse fel 
újra a tartályt. Ezzel 1-3 óra extra működési időt érhet el. Ez hasznos lehet 
például, ha alvás közben szeretné használni a készüléket.
Az átlátszó tartálynak köszönhetően bármikor azonnal meggyőződhet a 
vízmennyiségről. Érdemes megjegyezni, hogy a párologtató patron 400 ml 
vizet szív magába, így a készülék akkor is hűteni fog még néhány óráig, ha 
a tartály már kiürült. Miután a víz elfogyott, az eszköz sima ventillátorként 
működik tovább.

Mozgatás és szállítás

Bármilyen szállítás előtt az eszközt csatlakoztassa le az áramforrásról. Az 
oldalsó, látható vízszintes tartályokon felül a készülék a belső vízszintes 
tartályban is tárol vizet, amelyet a párologtató patron magába szívhat. 
Szállítás előtt mindenképp javasolt a készüléket 4-5 órán keresztül a leg-
magasabb fokozaton működtetni, hogy a belső tartály biztosan kiszáradjon. 
A belső tartály kiszárítása nélküli szállítást csak saját felelősségre lehetséges. 
A szállítás közben kifolyt vízre nem vonatkozik a garancia. 
A víz kifolyásának megelőzéséhez tartsa az eszközt vízszintesen a fogantyú 
segítségével, és mozgassa lassan.

Kizárólag Otthoni Használatra

—  A készülék használata nem javasolt korlátozott fizikai, érzékszervi, 
 vagy mentálisképességű személyek számára (beleértve gyermekeket), 
 valamint szükségestapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkezők 
 számára biztonságért felelősszemély felügyelete, vagy a készülék 
 használatára vonatkozó utasításai hiányában.
—  A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.
—  A készüléket 8 évnél idősebb gyermekek, korlátozott fizikai, érzékszervi, 
 vagymentális képességű személyek, valamint szükséges tapasztalattal 
 és ismeretekkelnem rendelkezők kizárólag felügyelet mellett, vagy a 
 készülék biztonságoshasználatára vonatkozó utasítások és az esetleges 
 veszélyek ismeretébenhasználhatják.
—  Gyermekek ne játsszanak a készülékkel.
—  A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek ne végezzék 
 felügyelet nélkül.
—  A készüléket csak biztonságos, alacsony feszültségű árammal szabad 
 működtetni, ajelzések szerint.-Feltöltés és tisztítás közben húzza ki a 
 készüléket.

Fontos: Ha a belső vízszintes tartályban nincs is víz, a párologtató patron 
még nedves lehet. Ne szállítsa az eszközt nagy távolságon nedves patronnal. 
Kérjük, olvassa el a "Tárolás hosszú távon, használat nélkül" részt. Kis 
távolság esetén ügyeljen rá, hogy a nedves patronnal rendelkező készülék 
ne kerüljön elszigetelt dobozba vagy zsákba levegőáramlás nélkül.

Hőmérsékleti paraméterek

Az evaCHILL Klímák természetes párologtatással hűtenek, így erősségük 
változó lehet különböző körülmények között. Az alábbi táblázat mutatja 
a hozzávetőleges hűtési erősséget különböző légterekben Celsius-ban és 
Fahrenheit-ben.

Szobahőmérséklet
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5. Három LED-et fog látni egyesével villogni.
6. Nyomja meg a kezelőgombot a készülék tetején a ventillátor 
 elindításához és a légáram sebességének beállításához.
7. Mozgassa az elülső rácsokat a légáram irányának beállításához.

A kiáramló levegő hőmérséklete néhány percen belül csökkenni kezd. 
Élvezze személyes mikroklímáját!

Fontos: Az első használat során szokatlan szagot érezhet. 
Ez teljesen normális és néhány óra elteltével teljesen megszűnik. 
Ahogy az első patron elkezd feltöltődni, a párologtató lapok gyorsan felszívják 
magukat vízzel. Ez normális és szükséges az eszköz rendes működéséhez.

A klímát úgy alkottuk meg, beállítása gyors és egyszerű legyen. Az evaCHILL 
majdnem készen áll a használatra kicsomagolás után. Néhány egyszerű 
javaslat betartásával könnyedén élvezheti a problémamentes működést. 
A klíma személyes komfortzónát hoz létre. Ahhoz, hogy ennek a zónának 
a közepén legyen, helyezze a készüléket saját magától 0,5 - 1,5 méteres 
távolságra úgy, hogy az elülső rácsok ön felé néznek.

NAPI HASZNÁLAT

ELSŐ HASZNÁLAT

1
2

4

5

3

Használati javaslatok

A készülék bárhol használható, ahol az előző bekezdésben meghatározott 
hőmérsékleti feltételek teljesülnek. A készülék, minimális energiaigényének 
köszönhetően, akár hordozható akkumulátorról is működtethető. Szükséges 
elektromos paraméterek: feszültség 5V, áramerősség 2A, vagy több.

Fontos: A nagyban változó kültéri viszonyok miatt az Evapolar nem vállal 
felelősséget az eszköz kültéri működéséért.

Fontos:
 
—  Győződjön meg arról, hogy a klíma sima, vízszintes felületen van, hogy 
 elkerülje a víz kifolyását.
—  Ne használja az eszközt 60° C-nál (140° F) nagyobb melegben. Ha ezt 
 nem tartja be, a készülék külseje és belső alkatrészei is károsodhatnak.
—   A klíma jól szellőző helyiségben működik legjobban.
—  NE tegyen illóolajat, füstölőt, vagy egyéb illatosítót a vízbe.
—  A víz kifolyásának elkerülése érdekében kerülje a készülék hirtelen, gyors 
 mozgatását vízzel töltött állapotban. Bővebb információért olvassa el a 
 "Mozgatás és szállítás" részt.
—  Legyen óvatos a tartály vízzel való feltöltésekor; ne kerüljön víz a 
 készülékházra. A könnyebb feltöltéshez használja a felső fedél alatt 
 található tölcsért.

Állítható elülső rács

KEZELŐELEMEK

1. Csatlakoztassa le az eszközt az áramforrásról.
2. Csúsztassa a fogantyút hátrafelé.
3. Távolítsa el a fedelet és vegye ki a tölcsért.
4. Vegye ki a patront fölfelé mozgatva.
5. Helyezzen egy új patront a régi helyére; az új patron könnyedén el kell 
 férjen, mivel még nem nőtt meg a használattól. Ellenőrizze, hogy 
 megfelelő irányban áll-e és tolja addig, amíg a készülék közepére kerül.
6. Helyezze vissza a fölső fedelet a megfelelő helyzetbe.
7. Csúsztassa vissza a fogantyút eredeti állapotába.
8. Az eszköz készen áll a használatra.

Fontos:

—  A felhasználás és tárolás függvényében egy patron 3-6 hónapig elegendő.
—  A rossz vízminőség csökkenti a patron élettartamát.
—  Egy új patron legfeljebb 3 hónapig tárolható anélkül, hogy párologtató 
 képességét elveszítse.
—  A patron cseréje közben ne távolítson el semmi más részt az itt leírtakon 
 kívül.

A PATRON CSERÉJE

Probléma

A készülék 
nem kapcsol 
be

A készülék nincs 
csatlakoztatva áramforráshoz

Csatlakoztassa 
a készüléket

Víz van a 
készülék körül

Meglökték a készüléket Törölje fel a vizet és 
szárítsa ki a készüléket 
az útmutató szerint

A készülék ferdén áll Helyezze sima, vízszintes 
felületre és szárítsa ki a 
készüléket az útmutató 
szerint

Feltételezhető ok Megoldás

HIBAELHÁRÍTÁS

Nem áramlik 
hideg levegő 
a készülékből

A levegőáramlás minimumra 
van állítva

Növelje a levegőáramlást 
a kezelőgomb 
megnyomásával

A készülékből kifogyott a víz Töltse fel a tartályt

Lejárt a patron Cserélje ki a patront

A szoba páratartalma 70% 
fölötti

Szellőztessen

A készülék ki lett kapcsolva 
a kezelőpanelen keresztül

Nyomja meg a 
kezelőgombot

Probléma

A ventillátor 
nem mozog, 
a fények pedig 
egyesével 
villognak

A felső fedél hiányzik, 
vagy hibásan lett 
visszahelyezve

Távolítsa el a fölső 
fedelet, majd helyezze 
vissza és/vagy 
ellenőrizze, hogy 
megfelelően 
helyezkedik-e el

Feltételezhető ok Megoldás

MŰSZAKI ADATOK JOGI INFORMÁCIÓK
Bementi feszültség / áramerősség  
Áramfogyasztás
Hűtési teljesítmény
Lefedett terület
Víztartály kapacitása 
Víz újratöltési ciklusa 
Méret
Tömeg (víz nékül) 
Működési zajszint 
Energiahatékonysági mutató (EER) 
Tartozékok 

Működési feltételek

Ez az eszköz megfelel a 2014/35/EU Alacsony Feszültség és a 2014/30/EU 
EMC direktíváknak, és a következő európai egységes sztenderdeknek:

• EN 55014-1:2006/ A1:2009/ A2:2011 - Elektromágneses kompatibilitás. 
 Követelmény háztartási eszközök, elektromos szerszámok és hasonlók 
 számára. 1. rész: kibocsátás.
• EN 55014-2:2015 - Elektromágneses kompatibilitás. Követelmény 
 háztartási eszközök, elektromos szerszámok és hasonlók számára. 
 2. rész: védettség. Termékcsalád sztenderd.
• EN 61000-3-2:2014 Elektromágneses kompatibilitás (EMC). 3-2 rész: 
 határértékek. Határértékek harmonikus áram kibocsátására (az eszköz 
 bemeneti feszültsége ≤16 A fázisonként)
• EN 61000-3-3:2013 Elektromágneses kompatibilitás (EMC). 3-3 rész: 
 határértékek. Feszültség változására, fluktuációra, vibrálásra vonatkozó 
 határértékek alacsony feszültségű rendszerek esetén, ≤16 A fázisonkénti 
 besorolású, nem feltételes csatlakozású eszközökre.
• EN 60335-1:2012/AC:2014/A11:2014 - Háztartási és hasonló elektromos 
 eszközök. Biztonság. 1. rész.
• EN 60335 -2-40:2003/ A11:2004/ A12:2005/ C1:2006/ A1:2006/ 
 A2:2009/ C2:2010/ A13:2012/ A13/AC:2013 - Háztartási és hasonló 
 elektromos eszközök. Biztonság. 2-40 rész. Elektromos hőpumpákra,  
 légkondícionálókra és párátlanítókra vonatkozó követelmények.

Ez az eszköz a doboz belső felületén matricával jelölt, és az alábbi adatokat 
tartalmazza: gyártó neve \ termék neve \ szériaszám \ gyártás éve \ fogyasztási 
adatok adatok (feszültség, frekvencia, maximális fogyasztás, tömeg) \ CE 
jelölés.

Amennyiben ez a szimbólum fel van tüntetve az eszközön, azt nem szabad 
normál háztartási hulladékként kidobni.

Az EU szabályozás szerint az elhasznált elektronikai eszközöket elkülönített 
hulladékként kell kezelni.

Személyes háztartások EU tagállamokon belül ingyenesen leadhatják 
elektromos eszközeiket a gyűjtőpontokon. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot 
a helyi önkormányzattal további információért. Némely tagállamban, új 
eszköz vásárlásakor az eladó köteles a régi eszközt ingyenesen elszállítani. 
Kérjük, forduljon eladójához további információért.

Professzionális, vagy üzleti környezetben használt eszköz:

Amennyiben ez a szimbólum fel van tüntetve az eszközön, arra országon 
belüli hulladékkezelési szabályozások vonatkoznak.

Az EU szabályozás szerint az elhasznált elektronikai eszközöket hulladékként 
a meglévő eljárások szerint kell kezelni.

Kidobás előtt vegye fel a kapcsolatot eladójával, vagy Evapolar-képviselőjével 
az elhaszálódást követő visszavétellel kapcsolatos információkért.

Első használat előtt olvassa el a következőket, különös tekintettel a figyel-
meztetésekre, akkor is, ha járatos az elektronikus eszközök kezelésében. 
Tartsa a működtetési leírásokat biztos helyen, ha a jövőben szüksége lenne 
rájuk. Ha eladja, vagy elajándékozza az eszközt, adja át az útmutatókat is. 
A Felhasználói Kézikönyv a termék része.

A használt szimbólumok magyarázata

  VESZÉLY! Ez a szimbólum és a "VESZÉLY" szó potenciálisan 
  veszélyes helyzetet jelölnek. A figyelmen kívül hagyása súlyos 
  sérüléshez, vagy akár halálhoz vezethet.

  FIGYELEM! Ez a szimbólum, a "FIGYELEM" szóval olyan fontos 
  információt jelöl, amely az eszköz biztonságos üzemeltetéséhez 
  szükséges.

  FIGYELEM! Ez a szimbólum emberi egészségre vonatkozó 
  veszélyt, halálos veszélyt, vagy az eszköz sérülésének veszélyét 
  jelzi elektromos sokk következtében. 

Ez a szimbólum további információt jelöl a témában.

   VESZÉLY!

Mindig ügyeljen arra, hogy az eszköz ne legyen kitéve közvetlen hőforrásoknak 
(pl. radiátor), közvetlen napfénynek, vagy erős mesterséges fénynek, 
vízsugárnak vagy vízcseppeknek, korródáló folyadéknak, valamint hogy ne 
használja az eszközt víz közelében, és főleg semmiképp ne merüljön 
folyadékba (ne helyezzen az eszközre, vagy közelébe folyadékot tartalmazó 
tárgyakat, mint pl. váza, vagy italok), ne kerüljön az eszközre, vagy közelébe 
nyílt láng (pl. égő gyertya), tartson legalább 1 méter távolságot a rádió-
frekvenciás és mágneses forrásoktól (TV, hangszóró, mobiltelefon) a hibás 
működés elkerülésének érdekében. Hibás működés esetén helyezze át a 
készüléket. Idegen tárgyak ne kerüljenek a készülékbe, ne legyen kitéve 
extrém hőmérséklet-ingadozásnak, mivel az kondenzációt okozhat, követ-
kezményképpen pedig zárlatot. Ha a készülék extrém hőmérséklet-inga-
dozásnak volt kitéve, várjon, amíg eléri a környezet hőmérsékletét. mielőtt 
bekapcsolja (kb. 2 óra). Ne tegye ki az eszközt túlzott ütésnek és vibrálásnak, 
ügyeljen rá, hogy az eszköz ne legyen lefedve. Lefedés esetén hő gyűlhet fel, 
ami tűzveszélyes lehet.

A fenti figyelmeztetések betartásának hiánya sérülést, vagy az eszközt ért 
kárt okozhat.

   VESZÉLY! Gyermekek és fogyatékkal élők

Az elektromos eszközök nem valók gyermekek számára. Ugyanakkor fizikai, 
érzékelési, vagy mentális fogyatékkal élők csak képességeik határain belül 
használják az elektromos eszközöket. Ne engedjen gyerekeket vagy fizikai, 
érzékelési, vagy mentális fogyatékkal élőket elektromos eszközöket használni 
megfelelő tájékoztatás és kompetens, felelős felügyelet nélkül. Folyamatosan 
felügyelje a gyermekeket, győződjön meg arról, hogy nem játszanak az 
eszközzel.

Az apró alkatrészek véletlen lenyelhetők. Tartsa távol a csomagolást 
gyermekektől és fogyatékkal élőktől.

Fulladásveszély áll fenn.

   VESZÉLY! Kábelek

A kábeleket mindig az aljzatnál fogva húzza ki, sosem a kábelnél. Ne tegyen 
bútorokat, vagy nehéz tárgyakat a kábelekre és ügyeljen arra, hogy ne 
sérüljenek meg, különös figyelemmel a dugókra és az aljzatokra. Ne 
használja a kábelt forró, vagy éles tárgyak közelében, hogy elkerülje a 
sérüléseket. Ne kössön csomót a kábelre és ne kösse össze más kábelekkel. 
A kábeleket úgy helyezze el, hogy senki ne akadjon bele, és ne okozzanak 
fennakadást.

Javítás / szerviz

Ha bármilyen módon sérül az eszköz, javításra van szükség. Például ha 
sérül a készülékház, ha folyadék, vagy idegen tárgy került a készülékbe, 
vagy ha a készülék esőnek, vagy nedvességnek lett kitéve. A javítás akkor 
is szükséges, ha az eszköz nem működik rendeltetésszerűen, vagy leesett. 
Amennyiben bármiféle füstöt, szokatlan zajt, vagy fura szagot észlel, azonnal 
csatlakoztassa le az eszközt az áramforrásról. Ebben az esetben ne használja 
tovább a készüléket és vizsgáltassa ki egy szakemberrel. Minden javítást 
képzett szakembernek kell végezni.

Működési környezet

A készüléket nem tervezték magas páratartalomú környezetben való 
használatra (pl. fürdőszoba), vagy magas portartalomra. Működési hőmér-
séklet és páratartalom: 0-35 °C, max. 85% relatív páratartalom. Kérjük, 
ügyeljen arra, hogy bútorfelszín-kezelő termékek tartalmazhatnak olyan 

anyagot, amely kikezdheti a készülék gumi lábait, úgyhogy járjon el figyel-
mesen, ha ilyen terméket használ.

   FIGYELMEZTETÉS:

A készüléken alkalmazott változtatások/módosítások, amennyiben azokat 
az Evapolar nem kifejezetten engedélyezi, érvényteleníthetik a felhasználó 
felhatalmazását a készülék működtetésére vonatkozóan. Amennyiben a 
kibocsátási határértékek betartásához különleges kiegészítők, mint pl. 
árnyékolt kábelek és/vagy különleges csatlakozók szükségeltetnek, a 
használati útmutatónak tartalmaznia kell a teendők leírását a készülék 
üzembe helyezéséről szóló szöveg első oldalán.

5 V / 2 A
7.5 W

100W - 350W / 340 - 1190 BTU/óra
akár 3 m2/ 33 ft2

800 ml
3-8 óránként

172 x 170 x 170 mm
750 g

25-50 dB
21-37

Patron
Tápkábel

Tölcsér
  

Páratartalom <70%
Hőmérséklet >18°C
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KARBANTARTÁS: 
TISZTÍTÁS ÉS TÁROLÁS

Tisztítás

1. A tisztítás rendszeressége annak a helyiségnek a pormennyiségétől 
 függ, ahol a klímát használja.
2. Három órával a tisztítás előtt űrítse ki a tartályt és hagyja futni a kés-
 züléket üresen.
3. Tisztítás előtt csatlakoztassa le az eszközt az áramforrásról.
4. Távolítsa el a patront (további infó: "A patron cseréje").
5. Törölje le a belső kamerát egy puha ronggyal.
6. Rakja össze a készüléket - most már készen áll a használatra vagy 
 tárolásra.

Tárolás hosszú távon, használat nélkül

Tisztítsa meg a készüléket (az fentiek szerint), szárítsa ki és helyezze egy 
megfelel méretű tárolóba (javasolt az eredeti csomagolás). Tárolja a 
készüléket száraz helyen, 18-25°C (64-77°F) hőmérsékleten.

Fontos:

— Ne helyezze a készüléket dobozba vagy zsákba, amíg nem teljesen 
 száraz.
—  Legalább hetente egyszer cserélje ki a vizet a tartályban.
—  Használjon puha rongyot a készülék belső részeinek tisztításához. Ne 
 tisztítsa az eszközt gázolajjal, ablakmosó folyadékkal, vagy bárminemű 
 organikus oldószerrel. A garancia nem vonatkozik a nem megfelelő 
 tisztításra.
—  Ne törölje le a patron belsejét, csak a külső, műanyag részt.
—  Ne nyúljon a készülékbe működés közben.

Bevezetés
Biztonsági előírások
Első használat
Napi használat
 Az eszköz elhelyezése
 A tartály feltöltése
 Áthelyezés és szállítás
 Hőmérsékleti paraméterek
 Használati javaslatok
Kezelőelemek
 Kezelőgomb
 Állítható elülső rács
Karbantartás: tisztítás és tárolás
 Tisztítás
 Tárolás hosszú távon, használat nélkül
A patron cseréje
Hibaelhárítás
Technikai specifikációk
Jogi információ
Elektronikai hulladék
Biztonsági Útmutató
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BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

EEE HULLADÉK
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HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ© 2019 Evapolar LTD.
Minden jog fenntartva.

                    Személyi Klíma

Élettartamának lejárta után, ezt a terméket 
az ön régiójának megfelelő újrahasznosítási 
eljárások szerint kell újrahasznosítani.

ÚJRAHASZNOSÍTÁS

www.evapolar.com
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Légáram irányának 
beállítása

1 2 3

4 5

6 7 8

VEGYEN 
ÚJ PATRONT

További segítségért és információért 
vegye fel a kapcsolatot az Evapolar 

csapatával:

support.evapolar.com

7

1..2..3

6

7

evapolar.com/docs/evachill

A teljes útmutató elérhető 
a következő címen:

Légáram sebessége, 
be-/kikapcsolás

LED világítás

Nyomja meg a gombot röviden a készülék be-/kikapcsolásához, állítsa be 
a légáram sebességét.
LED fények: bal - 1. sebesség, középső - 2. sebesség, jobb - 3. sebesség. 
Ha minden fény ég - extra sebesség.

A hosszantartó nyomásra a fények be-/kikapcsolhatók.
 

Kezelőgomb
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