GENANVENDELSE

I slutningen af sin levetid skal produktet
genanvendes i overensstemmelse med
til genbrugsprocedurerne i din region.

www.evapolar.com

evaSMART

INDHOLD

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B
digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to
provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not
installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference
to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur
in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio
or television reception, which can be determined by turning the equipment oﬀ and on,
the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following
measures:
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Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit diﬀerent from that to which
the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

INTRODUKTION

—

Tillykke!
Du har købt din egen personlige evaSMART™ luftkøler fra Evapolar. For at
få den fulde udnyttelse af apparatet, kan du med fordel installere Evapolar
Mobile Appen samt læse denne brugsvejledning inden du begynder at bruge
den.

—
—

Anvendelsesformål:
evaSMART-luftkøleren er designet til at afkøle og befugte den personlige
zone omkring dig ved at oprette et lokalt mikroklima inden for et område
på 2 - 4 m2. evaSMART kan betjenes via Evapolars App, via Smart Homesystemer eller blot ved hjælp af apparatets betjeningspanel. Den bedste
eﬀekt opnås indendørs og i velventilerede rum.

—

Sikkerhedsforeskrifter:

—
—
—

—
—
—
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—
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Personlig luftkøler

BRUGSVEJLEDNING

© EVAPOLAR LTD. Alle rettigheder forbeholdes.

–
–
–

™

Installér ikke en fyldt vandbeholder i apparatet hvis fordampningsﬁlteret
er blevet fjernet.
Apparatet skal placeres på en jævn, vandret overﬂade.
Tiltning kan forårsage vandlækage og beskadige apparatet.
Fjern vandtanken og indstil apparatet til at køre på den maksimale
blæserhastighed i mindst en time for at tørre vandet ud fra det
indre reservoir, inden du tager fordampningsfilteret ud. Tag ikke
fordampningsﬁlteret ud af apparatet, medmindre det er udtjent.
Bær ikke apparatet, når den er fyldt med vand. Selv efter at du har tømt
vandtanken, vil der stadig være noget vand i dets indre. Se afsnittet i

—
—

—
—
—
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denne vejledning om transport.
For din personlige sikkerhed og korrekt funktionalitet af apparatet, brug
kun rent vand fra hanen. Hvis vandkilden er forurenet, og du er ikke
sikker om dens sikkerhed, brug venligst destilleret vand. Det anbefales
at udføre rengøring og teknisk vedligeholdelse af apparatet i henhold til
afsnittet om "Rengøring og vedligeholdelse" i denne brugsvejledning.
Apparatet er ikke beregnet til brug i et meget forurenet miljø. Store
støvpartikler, snavs osv. kan alvorligt påvirke levetiden af fordampningsﬁlteret.
Sørg for, at vand ikke spildes på de eksterne dele af apparatet. Brug det
ikke i nærheden af vand, i en swimmingpool, badeværelse, vaskerum,
udendørs når det regner eller på et hvilket som helst andet sted med høje
fugtighedsniveauer.
I tilfælde af lækage eller hvis der spildes vand på apparatets overﬂade,
sluk straks netledningen og lad enheden tørre i mindst 24 timer.
Placér ikke apparatet under direkte sollys.
Hvis du ikke planlægger at bruge apparatet i lang tid, skal du tømme
vandtanken og lade det køre med maksimal eﬀekt i mindst 4 timer for at
lade fordampningsﬁlteret tørre ud.
Brug kun den originale strømforsyning fra pakken.
Undlad at berøre strømforsyningen eller netledningen med våde hænder.
Tag stikket ud under følgende handlinger: rengøring, påfyldning, teknisk
vedligeholdelse, fjernelse / udskiftning af elementer og flytning af
apparatet.
For at maksimere eﬀekten skal apparatet placeres på en forhøjet overﬂade,
f.eks. et bord eller et skab.
Placér ikke apparatet ved siden af en radiator eller i nærheden af elektrisk
udstyr.
Placér ikke apparatet i gangarealer eller andre steder hvor det ved et
uheld kan væltes.
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IBRUGTAGNING

Lad ikke fremmedlegemer komme ind i apparatet.
Placér ikke tunge genstande oven på apparatet.
Blokér ikke for- og baggitter på enheden.
Drej ikke apparatet på hovedet. Dette vil forhindre dets funktionalitet.
Undgå at nedsænke apparatet i vand eller anden væske; se rengøringsvejledning nedenfor.
Placér ikke åben ildkilder (stearinlys osv.) oven på apparatet .
Mennesker med begrænsede fysiske, visuelle eller mentale evner eller
manglende korrekt erfaring og / eller viden bør aldrig bruge apparatet
uden tilsyn fra dem, der er ansvarlige for deres sikkerhed eller dem, der
er i stand til at hjælpe med at bruge apparatet.
Apparatet kan kun slås fra helt, når den er afbrudt fra strømforsyningen.
Fabrikanten er ikke ansvarlig for eventuelle skader fra manglende
overholdelse af denne brugsvejledning.
Et udskifteligt fordampningsﬁlter er designet specielt til dette produkt. For
at maksimere eﬀekten af apparatet skal ﬁlteret skiftes hver 3-6 måneder,
afhængigt af brugstid, luft- og vandforhold. Hvis dit ﬁlter har været
brudt eller beskadiget, kan du købe et nyt på www.bws-distribution.com
eller fra din lokale forhandler.

1

2

3

4
1.
2.
3.
4.
5.

4

5

Skub vandtanken op.
Åbn låget for at fylde beholderen. Fyld med vand.
Sæt vandtanken tilbage på bunden. Sørg for, at den er installeret korrekt.
Brug kablet til at slutte apparatet til strømkilden. Tænd-knappen øverst
på apparatet vil lyse op. Tryk på denne knap.
Apparatet tænder med kort vibration.
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DAGLIG BRUG
6

6.
7.
8.

SMART
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Brug apparatets øverste panel til at indstille parametre.
Installér evt. Evapolars Mobile App for at udvide evaSMART-styringen
via rummets Wi-Fi-forbindelse.
Tilslut evt. evaSMART til dit Smart Home-system for at bruge stemmestyring.

Temperaturen i den udgående luft begynder at falde efter et par minutter.
Du kan variere luftstrømintensiteten ved hjælp af mobilappen eller med pilene
på toppanelet på apparatet. Nyd dit personlige mikroklima!
Vigtigt: Ved første brug kan du mærke en teknisk lugt.

Dette er normalt, og det vil forsvinde helt efter nogle timers brug.
Når apparatet bruges første gang, vil fordampningsﬁlterets lameller hurtigt blive
mættede med en hel del vand. Dette er normalt.

Vi har sørget for, at opsætning af din luftkøler er hurtig og nem. evaSMART
er klar til brug umiddelbart efter den er pakket ud. Nogle få enkle anbefalinger
kan bidrage til at sikre, at din oplevelse er så god som muligt. Luftkøleren
skaber en personlig komfortzone. For at være i midten af den zone skal du
placere den inden for 0,5 - 1,5 m af din position med den forreste grill mod
dig.
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For at undgå at apparatet er i vejen, kan du placere det lidt til den ene side af
din position. På denne måde vil du altid have plads til din bærbare computer,
bog eller alt andet, der er nødvendigt for dine aktiviteter.

garantien. For at undgå lækage skal apparatet være placeret vandret og
ﬂyttes forsigtigt og langsomt. For at fjerne vandet øjeblikkeligt fra det indre
reservoir og forberede apparatet til transport, skal du gøre følgende:

Påfyldning af vandtanken
Apparatet har kun brug for vand fra hanen for at fungere korrekt. Afmontér
tanken fra venstre side af enheden, fyld den med vand og sæt det på plads
igen. Vandet begynder at ﬂyde automatisk.
Afhængigt af luftens kvalitet i rummet vil tankens indhold give fra 6 til 8 timers
uafbrudt afkøling. For at forlænge tiden, kan du fylde vandtanken, vente til
fordampningﬁlteret er mættet med vand og dernæst genopfylde vandtanken.
Det vil forlænge driftstiden yderligere 1-3 timer. Det kan f.eks. være nyttigt, hvis
du vil bruge evaSMART mens du sover. De gennemsigtige lodrette dele af
reservoiret giver dig mulighed for at vurdere vandstanden. Det er værd at
nævne, at fordampningsﬁlteret absorberer op til 400 ml vand, hvilket betyder,
at når tanken er tom, vil apparatet fortsætte med at køle i endnu et par timer.
Apparatet er indstillet til at at oplyse dig om manglende vand i tanken ved at
lyse rødt. Du kan slukke denne underretning til enhver tid. Når tanken er tør,
vil apparatet fortsætte fungere som en almindelig ventilator.
Flytning og transport

1

1.
2.

Før enhver form for transport skal apparatet afbrydes fra strømkilden. Ud over
vandet i vandtanken er der også vand i apparatets indre, så fordampningsﬁlteret kan opdage det. Før transport anbefales det derfor at tømme vandtanken
og indstille apparatet til at køre på den maksimale ventilatorhastighed i mindst
en time for at tørre vandet ud af det indre reservoir. Gøres dette ikke, er
transport på egen risiko: Vandlækage under transporten er ikke omfattet af

2

Afbryd enheden fra strømkilden.
Fjern vandtanken ved at skube
det op, og tøm den.

9
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Temperaturparametre

3

evaSMART luftkøleren fungerer ved at bruge naturlig fordampningskøling
så dens eﬀektivitet kan ændre sig i forskellige klimaer. Tabellerne nedenfor
opsummerer udgående lufttemperatur i forhold til forskellige meteorologiske
forhold - i både Celsius og Fahrenheit.
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Rumtemperatur
105 F

60 min

Indendørs
luftfugtighed

MAX

5

30%
40%
50%
60%
70%
Temperaturen på den udgående luft, °F

5.

Sæt vandtanken på plads.
Det anbefales at tilslutte apparatet til strømkilden igen og indstille det til
at køre på den maksimale blæserhastighed i mindst en time for at tørre
det indre reservoir ud.
Frakobl enheden fra strømkilden. Apparatet er klar til transport.

Rumtemperatur

Indendørs
luftfugtighed

3.
4.

30 C

40 C

30%
40%
50%
60%
70%
Temperaturen på den udgående luft, °C
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Brugsvejledninger

Vedligeholdelse

Apparatet er designet til at blive brugt på ethvert sted, der opfylder de
fugtigheds-og temperaturforudsætninger beskrevet i det foregående afsnit.
Det meget beskedne strømforbrug gør det muligt for apparatet at køre med
en bærbar strømbank (power bank). Påkrævede elparametre: spænding
5 V, strøm 2 A og op.
Vigtigt: Evapolar kan ikke gøres ansvarlig for den måde enheden fungerer på i det

Afhængigt af hvor ofte du bruger apparatet, skal det rengøres.

fri, pga de meget variable udendørs forhold.

Justering
Du kan ændre farve og lysstyrkeniveau for belysning, temperaturmåleenheder
og blæserhastighed på betjeningspanelet; se afsnit om Kontrolpanel og
Menu.

Vigtigt:
— Sørg for, at luftkøleren er placeret på en jævn vandret overﬂade for at
undgå lækager og spild.
— Brug ikke enheden ved temperaturer over 60° C (140 ° F). Hvis du gør
det, kan det skade både dit helbred og apparatet.
— Luftkøleren fungerer optimalt i velventilerede lokaler.
— Tilsæt IKKE aromatiske olier eller røg eller andre lugtstoﬀer til vandet.
— For at undgå lækage må du ikke foretage pludselige eller hurtige
bevægelser mens apparatet er fyldt med vand; se afsnittet "Flytning
og transport" i denne vejledning.
— Vær forsigtig når der hældes vand i tanken mens denne stadig er
monteret på apparatet - pas på, at der ikke spildes vand på kabinettet.

Brug med mobiltelefon
Den fulde liste over funktioner, herunder dvaletilstand, er tilgængelig gennem
den mobil-app'en, når denne og evaSMART er forbundne via Wi-Fi.
Smart Home

12

Alle evaSMART-enheder er tilgængelige via Amazon Alexa og Google Home.
For at tilføje enheden til dit smart home-system, bedes du læse vejledningen
til det system, som du ønsker at bruge. Du kan også se links til speciﬁkke
vejledninger under "Service" på www.bws-distribution.com.
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KONTROLPANEL OG MENU
Startskærm

Kontroltaster

Op-knap
Næste-knap

Temperatur,
indgående luft

Lysstyrke

Tænd/sluk-knap

Blæserhastighed

Temperatur,
udgående luft

Lysfarver

Ned-knap
Forrige-knap

Under den første brug virker evaSMART™ med forudindstillede standardparametre. Efter at have været brugt med dine egne personlige indstillinger,
vil apparatet køre med disse indstillinger automatisk.

15
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Betjeningspanel
Tænd/sluk-knap
For at tænde eller slukke for enheden skal du trykke på tænd / sluk-knappen.
For at aktivere en Wi-Fi Access point mode, tryk og hold knappen nede i 3
sekunder. Tryk på blæserhastighedsknappen for at skifte tilbage.

Farveknap
Du kan vælge din foretrukne belysningsfarve til vandtanken og justere dens
nuance. Tryk på knappen Farve, og brug pilene til at gøre det. Gå farverne
igennem hurtigt ved at trykke og holde på pil-knappen.
TRYK

TRYK

HOLD

TRYK

VÆLG

3 SEC

Lysstyrke-knap
I denne tilstand kan du ændre lysstyrken på vandtankens lys. Tryk på knappen
og brug piletasterne til at ændre værdierne mellem 1% og 100%. For at
reducere eller øge lysstyrken hurtigt, tryk og hold pil-knappen. For at slukke
for vandreservoirets belysning skal du indstille dets lysstyrke til 0%.
TRYK

Nattilstand
For at aktivere nattilstand, tryk og hold knappen Lysstyrke nede. Både lyset
i vandtanken og skærmen vil slukkes. For at forlade tilstanden skal du trykke
på lysstyrke-knappen.

TRYK

VÆLG

Blæserhastighed
I denne tilstand kan du ændre blæserhastigheden efter eget valg. Tryk på
knappen og brug pilene til at ændre værdierne mellem 1% og 100%. For at
reducere eller øge hastigheden hurtigt, tryk og hold pil-knappen nede.
TRYK
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TRYK

HOLD

EXIT

Sovetilstand
Du kan indstille din evaSMART til at slukke for blæseren efter en bestemt
periode. For at aktivere denne dvaletilstand, skal du trykke på og holde
tasten Blæserhastighed nede. For at vælge imellem de tilgængelige
tidsrumsindstillinger (fra 15 minutter til 8 timer) skal du trykke på Op og
Ned-knapperne og dernæst vælge en af mulighederne ved at trykke på
Blæserhastigheds-knappen.

TRYK

TRYK

TRYK

TRYK

VÆLG

HOLD

VÆLG

BEKRÆFT

Blæserhastighed
For at lade lyset i vandtanken gradvist ændre farve, aktiver en farveafspilningsliste ved at trykke på knappen Farve og holde den nede. For
at vælge mellem de tilgængelige forudindstillede lister (hver har sit eget
nummer), tryk op- og ned-knapperne og vælg en af de lister, der skal afspilles
ved igen at trykke på knappen Farve.
TRYK

TRYK

TRYK

TRYK

Gendannelse af Fabriksindstillinger
For at gendanne fabriksindstillingerne skal du først vælge gendannelse af
brugerindstillinger (se forudgående punkt), dernæst trykke Lysstyrke-knappen,
Farveknappen (disse to må ikke være tændte) og Blæserhastighedsknappen
på én gang. For at forlade dette menupunkt og og komme tilbage til
hovedskærmen, tryk på tænd / sluk-knappen. For at bekræfte gendannelse
af fabriksindstillinger, tryk på op-knappen.
TRYK

HOLD

VÆLG
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+

BEKRÆFT

TRYK

TRYK

EXIT

BEKRÆFT

+

Måleenheder
Temperatur-enheder kan enten være i Celcius eller i Fahrenheit. For at ændre
skala, brug venligst evapolars mobilapplikation.
Gendan brugerindstillinger
For at gendanne brugerindstillinger skal du trykke på en kombination af
piletasterne (ikke tændte) og tænd / sluk-knappen på én gang. For at
forlade dette menupunkt og komme tilbage til hovedmenuen, tryk på
Blæserhastighedsknappen. For at bekræfte gendannelse af brugerindstillinger,
skal du trykke på ned-knappen.
TRYK
+

TRYK

TRYK

EXIT

BEKRÆFT

+
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RENGØRING OG
VEDLIGEHOLDELSE

Rengøring
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rengøringsperioden afhænger af støvniveauet i det område du bruger
din luftkøler i.
Tre timer før rengøringen, tøm vandet fra tanken og lad apparatet løbe i
et par timer uden vand.
Frakobl apparatet fra strømkilden, inden det rengøres.
Udtag fordampningsﬁlteret (se afsnit om udskiftning af fordampningsﬁlter).
Tør det indre område af med en blød klud.
Vask eller aftør vandtanken.
Sæt apparatet sammen igen; det er nu klar til brug eller opbevaring.

Opbevaring i lange perioder uden brug
Sæt ikke apparatet eller fordampningsﬁlteret i en pose, en kasse eller en
beholder før end det er helt tørt. Se afsnit om ﬂytning og transport ovenfor.
Rengør apparatet (som ovenfor), tør den og læg den i en passende størrelse
æske til opbevaring (originalpakken anbefales). Opbevar apparatet i et tørt
rum ved temperaturer 18° - 25° C (64° - 77° F).
Vigtigt:
—
—
—

—
—
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UDSKIFTNING AF
FORDAMPNINGSFILTER

1.
2.
3.
4.
5.

2

6.
7.
8.

1

3

!

4

5

—
—
—
—

7

Afbryd apparatet fra strømkilden.
Fjern vandtanken ved at skubbe det op.
Træk sikkerhedspanelet ud for at nå fordampningsfilteret.
Tag det udtjente ﬁlter ud ved at skubbe den ud.
Sæt et nyt fordampningsﬁlter ind stedet for den gamle; det skal passe
nemt, eftersom det nye ﬁlter endnu ikke er udvidet som følge af tidligere
anvendelse. Kontrollér retningen og hold den nede, indtil ﬁlteret er i
center af apparatet.
Sæt sikkerhedspanelet tilbage for at dække ﬁlteret.
Sæt vandtanken på plads igen.
Apparatet er klar til brug.

8

Installér ikke vandtanken uden fordampningsﬁlter indeni apparatet.
Fjern vandtanken og indstil apparatet til at køre på den maksimale
blæserhastighed i mindst en time for at fjerne vandet fra det indre
reservoir inden du tager ﬁlteret ud. Tag ikke ﬁlteret ud af apparatet,
medmindre det er udtjent.
Afhængigt af brug kan et fordampningsﬁlter vare 3-6 måneder.
Dårlig vandkvalitet reducerer fordampningsﬁlterets levetid.
Et nyt fordampingsﬁlter kan opbevares i op til 3 år uden at miste dets
eﬀekt.
Fjern ikke andre dele end dem, der er beskrevet i denne vejledning,
når der skal skiftes ﬁlter.

6
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Vigtigt:
—
—

INSTALLÉR
IKKE VANDTANK
på apparat uden ﬁlter

Sæt ikke apparatet eller fordampningsﬁlteret i en pose, en kasse eller
en beholder før end det er helt tørt.
Udskift vandet i tanken mindst en gang om ugen.
Brug en blød klud til at rengøre apparatets indvendige dele. Rengør ikke
apparatet med benzin, vindues-rens eller ethvert andet organisk
opløsningsmiddel. Garantien dækker ikke skader forårsaget af ukorrekt
rengøring.
Tør ikke indersiden af fordampningsﬁlteret, bare dets ydre kabinet.
Put ikke ﬁngrene ind i det indre område, når apparatet er i drift.
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FEJLFINDING
Problem

Mulig årsag

Løsning

Problem

Mulig årsag

Løsning

Apparatet
tænder ikke

Apparatet er ikke tilsluttet
en strømkilde

Tilslut til
strøm

Der er vand
ved apparatet

Apparatet er blevet
skubbet

Apparatet er blevet slukket
på betjeningspanelet

Tryk på tænd/
sluk-knappen

Tør vandet op og tør
apparatet som
foreskrevet

Blæserhastigheden er på
min

Skru op for
blæserhastigheden
med op-knappen på
betjeningspanelet

Apparatet er blevet
tiltet

Placér apparatet på
en jævn, vandret
overﬂade og tør det
som foreskrevet

Vand fra tanken
når ikke ind i til
fordampningsﬁlteret

Vandtanken er ikke
monteret korrekt

Afmontér vandtanken
og sæt den plads igen,
lodret og ned

Vil ikke forbinde
til Wi-Fi

Forkert indtastning
af kodeord

Tjek igen det kodeord
du taster

Anden årsag

Kontakt os på
support.evapolar.com
så vi kan ﬁnde en
løsning

Der kommer
ingen kold luft
ud af apparatet

Temperaturfaldet
er minimalt

Apparatet er løbet tør for
vand

Fyld vand på tanken

Apparatet er løbet tør for
vand

Fyld vand på tanken

Fordampningsﬁlteret er
udtjent

Udskift ﬁlteret

Luftfugtigheden er over
70% i rummet

Luft ud
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TEKNISKE
SPECIFIKATIONER
Strøm

JURIDISK INFORMATION
Apparatet overholder kravene i EU-direktiver - 2014/35 / EU Lavspændingsdirektivet og 2014/30 / EU EMC direktivet, samt følgende europæiske
harmoniserede standarder:
100 - 240 V / 50 - 60 Hz

Indgangsspænding / strømstyrke

5 V / 2,5 A

Strømforbrug

12,5 W

Køleeﬀekt

100 - 400 W

Dækningsområde

Op til 4m2

Vandtank-størrelse

1300 ml

Genopfyldnings-cyklus
Størrelse

Hver 6 - 8 hours
207 x 217 x 184 mm

Vægt (uden vand)
Støjniveau
Energieﬀektivitetsforhold (EER)

Driftsbetingelser
26

•
•
•

1820 g

•

25-59 dB

•

21 – 37

Medfølgende tilbehør

•

Fordampningsﬁlter
Strømkabel
Adapter
Luftfugtighed <70%
Temperatur >18°C

Fabrikanter skal sikre, at radioudstyret ledsages af instruktioner og
sikkerhedsoplysninger på et sprog, der nemt kan forståes af forbrugere
og andre slutbrugere, som fastlagt af berørte medlemsstat. Instruktionerne
skal indeholde de krævede oplysninger til at bruge radioudstyr i overensstemmelse med den påtænkte anvendelse. Sådanne oplysninger skal i givet
fald indeholde en beskrivelse af tilbehør og komponenter, herunder software,
som gør det muligt for radioudstyret at fungere som tilsigtet. Sådanne
instruktioner og sikkerhedsoplysninger samt eventuelle mærkninger, skal
være klar, forståelig og præcis. Følgende oplysninger skal også medtages i
tilfælde af radioudstyr, der forsætligt udsender radiobølger:
(a) frekvensbånd (er), hvor radioudstyret opererer;
(b) maksimal radiofrekvens eﬀekt transmitteret i frekvensbåndet / -båndene i
som radioapparatet fungerer.
Fabrikanterne skal sikre, at hvert udstyr af radioudstyr er ledsaget af en kopi
af EU-overensstemmelseserklæringen eller ved en forenklet EU overensstemmelseserklæring. Hvor en forenklet EU-overensstemmelseserklæring er
forudsat, skal den indeholde den nøjagtige internetadresse, hvor den fulde
tekst af EU-overensstemmelseserklæring kan fås.
I tilfælde af restriktioner for ibrugtagning eller krav til tilladelse skal der være
oplysninger på emballagen, der muliggør identiﬁkationen af medlemsstaterne
eller det geograﬁske område i en medlemsstat hvor restriktioner for ibrugtagning
eller krav til godkendelse af brug eksisterer. Sådanne oplysninger skal udfyldes
i de vedlagte vejledninger af radioudstyret. Kommissionen kan vedtage
gennemførelsesretsakter der angiver, hvordan man præsenterer disse
oplysninger. Disse gennemførelsesretsakter skal: vedtages efter rådgivningsproceduren omhandlet i artikel 45, stk. 2.

EN 55014-1: 2006 / A1: 2009 / A2: 2011 - Elektromagnetisk kompatibilitet.
Krav til husholdningsapparater, elværktøjer og lignende Apparat Del
1: Emission
EN 55014-2: 2015 - Elektromagnetisk kompatibilitet. Krav til
husholdningsapparater, elværktøjer og lignende apparater. Del 2:
Immunitet. Produkt familie standard
EN 61000-3-2: 2014 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). Del 3-2:
Grænser. Grænser for harmoniske strømemissioner (udstyrsindgangsstrøm ≤16 A pr. Fase)
EN 61000-3-3: 2013 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). Del 3-3:
Grænser. Begrænsning af spændingsændringer, spændingsudsving
og ﬂimmer i oﬀentlige lavspændingsforsyningssystemer til udstyr
med nominel strøm ≤16A pr. Fase og ikke betinget af betinget forbindelse
EN 60335-1: 2012 / AC: 2014 / A11: 2014 - Husholdning og lignende
elektriske hårde hvidevarer. Sikkerhed. Del 1: Generelle krav
EN 60335 -2-40: 2003 / A11: 2004 / A12: 2005 / C1: 2006 / A1: 2006
/ A2: 2009 / C2: 2010 / A13: 2012 / A13 / AC: 2013 - Husholdninger
og lignende elektriske apparater. Sikkerhed. Del 2-40: Særlige krav til
elektriske varmepumper, klimaanlæg og aﬀugtere.

Apparatet er markeret med klistermærke på indersiden af kabinettet og
indeholder følgende data: producentens navn \ produktnavn \ serielt nummer
\ produktionsår \ strømindstillinger (spænding, frekvens, maksimum strømforbrug,
vægt) \ CE-mærkning.

EEE AFFALD
Anvendelse af dette symbol på dit udstyr er en bekræftelse på, at du bør
ikke bortskaﬀe dette udstyr i det normale husholdningsaﬀald.

I overensstemmelse med europæisk lovgivning om udtjent elektrisk og
elektronisk udstyr, der skal bortskaﬀes, skal det være adskilt fra husholdningsaﬀald.
Private husstande i EU-lande kan returnere brugt elektrisk og elektronisk
udstyr til udpegede indsamlingsfaciliteter gratis.Kontakt venligst din lokale
bortskaﬀelsesmyndighed for at få oplysninger. I nogle medlemsstater, når du
køber nyt udstyr, kan din lokale forhandler være forpligtet til at tage tilbage dit
gamle udstyr gratis. Spørg din forhandler for informati.
Udstyr anvendt i et professionelt / erhvervsmiljø:
Anvendelse af dette symbol på dit udstyr er en bekræftelse på, at du skal
bortskaﬀe dette udstyr i overensstemmelse med aftalte nationale procedurer.
I overensstemmelse med europæisk lovgivning udtjente elektriske og
elektroniske Udstyr, der er genstand for bortskaﬀelse, skal forvaltes efter
aftalte procedurer.
Kontakt din lokale forhandler eller Evapolar repræsentant for end-of-life
tilbagetagelsesinformation.
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SIKKERHEDSFORESKRIFTER
Inden du bruger denne enhed for første gang, bedes du læse følgende
bemærkninger og følge alle advarsler, selvom du er bekendt med håndtering
af elektroniske anordninger. Opbevar brugsanvisningen på et sikkert sted,
for fremtidig reference. Hvis du sælger enheden eller giver den væk, skal du
videregive brugsvejledningen samtidigt.
Brugermanualen er en del af produktet
FARE! Dette symbol og ordet "FARE" betegner en potentielt farlig
situation. Hvis du ignorerer det, kan det føre til alvorlig skade eller
død.
ADVARSEL! Dette symbol og ordet "ADVARSEL" angiver vigtige
oplysninger, der kræves for sikker drift af produktet og til brugernes
sikkerhed.
ADVARSEL! Dette symbol angiver fare for menneskers sundhed
og risiko for død og / eller risiko for skade på udstyr på grund af
elektrisk stød.
Dette symbol angiver yderligere information om emnet.

30

Smådele kan forårsage kvælningsfarer. Hold emballagen væk fra børn og
handicappede.
Der er risiko for kvælning.
FARE! Strømadapter
Brug kun den medfølgende strømforsyning til at tænde for enheden.
Tilslut adapteren til en passende og let tilgængelig strømfatning. Rør ikke
strømadapteren med våde hænder, det kan forårsage elektrisk stød.
For at tage stikket ud af stikkontakten skal du altid holde på stikket, træk
aldrig fra kablet. Træk adapteren ud af stikkontakten følgende omstændigheder:
•
•
•
•
•

I enhver farlig situation
Hvis strømforsyningen giver usædvanlig støj eller afgiver røg
Før en storm og / eller tordenvejr
Hvis adapteren er beskadiget
Hvis strømforsyningen er udsat for regn eller væsker

Strømadapteren bruger strøm selv i standbytilstand. For at afbryde apparatet
ful dstændigt fra lysnettet, skal adapteren trækkes ud af stikkontakten.
Følg disse instruktioner for at undgå risiko for fatal skade eller brand!
Dæk aldrig strømforsyningen, ellers er der risiko for brand. Lad være med
forsøge at åbne adapterens dæksel.
Dette kan resultere i potentielt dødeligt elektrisk stød.
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FARE!
Sørg altid for, at apparatet ikke udsættes for direkte varmekilder (fx radiatorer);
ingen direkte sollys eller kunstigt lys bør nå enheden; kontakt med vandsprayer
eller dråber og ætsende væsker bør undgås og apparatet må aldrig bruges
i nærheden af vand; Især kan apparatet aldrig være nedsænket i væsker (læg
ikke genstande indeholdende væsker, f.eks vaser eller drikkevarer på eller i
nærheden af apparatet) ingen åben ild (fx brændende stearinlys) må være
placeret på eller i nærheden af apparatet;
Hold mindst 1 m afstand til radiofrekvens og magnetiske kilder (f.eks. tv,
højttalere, mobiltelefoner osv.) for at undgå fejl. I tilfælde af funktionsfejl, skal
du placere apparatet et andet sted. Ingen fremmedlegemer må kunne trænge
ind i apparatet; Apparatet må ikke være udsat for eventuelle ekstreme temperaturudsving, da dette kan forårsage fugt gennem kondensering og forårsage
kortslutninger. Hvis apparatet har været udsat for ekstreme temperatursvingninger,
vent da med at tænde den indtil den er tilbage i normal stuetemperatur (ca.
2 timer). Apparatet bør ikke udsættes for for store stød og vibrationer.
Apparatet må ikke være tildækket, det kan forårsage varmeopbygning og
risiko for brand.
FARE! Børn og handicappede
Elektriske apparater er ikke egnede til små børn. Også folk med reducerede
fysiske, sensoriske eller mentale evner bør kun bruge elektriske apparater
inden for rammerne af deres evner. Lad ikke børn eller personer med
reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner bruge elektriske apparater
uovervåget, medmindre de instrueres i overensstemmelse hermed og
overvåges af en kompetent person ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal
altid være overvåget for at sikre, at de ikke leger med produktet.
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ADVARSEL! Kabler
Udtag alle kabler ved at holde på stikkene og træk aldrig i ledningerne. Placer
aldrig møbler eller andre tunge genstande på kablerne og pas på, at de ikke
bliver beskadiget, især ved stikkene og stikkontakter. Installer aldrig kablet
rundt om varme eller skarpe genstande for at undgå beskadige det. Bind
aldrig knuder i kabler og bind dem ikke til andre kabler. Alle kabler skal
placeres, så ingen kan snuble i dem eller være forhindret af dem.
FARE! Radio-modtager/sender
Sluk apparatet, når det er om bord på et ﬂy, på et hospital, i en redningsaktion
eller i nærheden af elektronisk medicinsk udstyr. RF signaler kan forstyrre
funktionaliteten af følsomme enheder. Hold enheden på mindst 20 cm afstand
fra pacemakere, som RF-signalerne kunne forstyrre. RF-signalerne kan
forstyrre høreapparater. Hvis den trådløse tilstand er tændt, skal du ikke
anbringe apparatet i nærheden af brandfarlige gasser eller i et eksplosionsfarligt
område, da de overførte RF signaler kunne forårsage eksplosioner eller ild.
Rækkevidden af radiofrekvenssignaler afhænger af omgivelserne. Hvis data
overføres via en trådløs forbindelse, kan det også være modtaget af
uautoriserede parter. Evapolar er ikke ansvarlig for nogen indblanding
forårsaget RF eller tv-signaler gennem uautoriseret modiﬁkation til dette
apparat. Endvidere påtager Evapolar sig intet ansvar for udskiftning af kabler
eller enheder, der ikke er speciﬁkt godkendt af Evapolar Ltd. Brugeren er
eneansvarlig og ansvarlig for at afhjælpe enhver forstyrrelse forårsaget af
sådan uautoriseret ændring af denne enhed og til udskiftning af apparatet.
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Service / Reparation
Reparationer er nødvendige, hvis dette apparat er beskadiget på nogen
måde, for eksempel hvis apparatets skal er beskadiget, hvis væsker eller
genstande er kommet ind i apparatet eller hvis produktet er udsat for regn
eller fugt. Reparationer er også nødvendige, hvis produktet ikke fungerer
korrekt eller er blevet tabt på gulvet. Hvis du mærker nogen røg, usædvanlig
støj eller mærkelige lugte, skal du slukke for apparatet straks, og tag stikket
ud af stikkontakten. Hvis dette opstår, må du ikke fortsætte med at bruge
apparatet og få det tjekket ud af en ekspert. Alle reparationer skal udføres
af kvaliﬁceret servicepersonale.
Driftsmiljø
Apparatet er ikke beregnet til brug i omgivelser med høj luftfugtighed (f.eks.
badeværelser) eller overdrevne støvniveauer. Driftstemperatur og driftfugtighed:
0 til 35 ° C, maks. 85% relativ luftfugtighed. Bemærk, at plejeprodukter til
møbeloverﬂader kan indeholde stoﬀer, der kan beskadig apparatets gummifødder,
så pas på, hvis du har brugt denne type produkter.
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Nordic Distributor
www.bws-distribution.com

Komplet
brugervejledning
kan tilgåes via
dette link:
evapolar.com/docs/evasmart

For yderligere vejledning og
information, kontakt da
Evapolar service:
support.evapolar.com

