Eco Air Cooler Water Chiller
Εγχειρίδιο χρήσης

Περιγραφή τμημάτων
Θύρα δοχείου νερού
Πλήκτρο
ενεργοποίησης/
ρύθμισης
ταχύτητας

Θύρα τροφοδοσίας

Λυχνίες ένδειξης τρόπου
λειτουργίας
Πλήκτρο
ενεργοποίησης/απενε
ργοποίησης φωτός

Φίλτρο ενεργού άνθρακα

Περσίδες

Συρτάρι φίλτρου

Προειδοποιήσεις ασφαλείας


Μη μετακινείτε τη συσκευή, όταν είναι γεμάτη με νερό. Ενδέχεται να έχει
παραμείνει λίγο νερό στη μονάδα, ακόμη και αν το δοχείο είναι άδειο.



Χρησιμοποιήστε μόνο καθαρό νερό. Εάν χρειαστεί, χρησιμοποιήστε απεσταγμένο
νερό.



Εάν συμβεί διαρροή στην επιφάνεια της συσκευής, αποσυνδέστε τη από το ρεύμα
και αφήστε τη να στεγνώσει. Έπειτα, χρησιμοποιήστε κανονικά.



Μην την αφήνετε εκτεθειμένη σε φως του ηλίου για μεγάλα χρονικά διαστήματα.



Μην αγγίζετε με βρεγμένα χέρια το τροφοδοτικό ή το καλώδιο.



Αποσυνδέστε το από το ρεύμα, όταν το καθαρίζετε, αφαιρείτε ή επανατοποθετείτε
το φίλτρο ή μετακινείτε τη συσκευή.



Για καλύτερα αποτελέσματα: τοποθετήστε τη συσκευή σε μία ψηλότερη επιφάνεια,
όπως ένα τραπέζι ή ένα πάγκο.



Μην την τοποθετείτε κοντά σε πηγή θερμότητας ή ηλεκτρικό εξοπλισμό.



Μην την τοποθετείτε σε περάσματα ή περιοχές με υψηλή κίνηση, όπου υπάρχει
πιθανότητα πτώσης και ατυχήματος.



Μην επιτρέπετε την είσοδο ξένων αντικειμένων μέσα στη συσκευή.



Μην εμποδίζετε το εμπρόσθιο και οπίσθιο πλέγμα της συσκευής.



Μην αναποδογυρίζετε τη συσκευή.



Μη βυθίζετε τη συσκευή κάτω από νερό ή άλλα υγρά.



Μην την τοποθετείτε κοντά σε ανοιχτές φωτιές ή πηγές φωτιάς.



Άτομα με μειωμένες σωματικές, οπτικές, διανοητικές ικανότητες κα/ή με έλλειψη
εμπειρίας και συναφούς γνώσης δε θα πρέπει ποτέ να χρησιμοποιήσουν τη
συσκευή χωρίς εποπτεία αυτών που θεωρούνται υπεύθυνοι για την ασφάλειά τους.



Η συσκευή μπορεί να απενεργοποιηθεί πλήρως, μόνο όταν αποσυνδεθεί από το
ρεύμα.



Ο κατασκευαστής δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη προκλήθηκε από
έλλειψη συμμόρφωσης με τις οδηγίες χρήσης.

Ρύθμιση
1. Τοποθετήστε το Water Chiller σε μία επίπεδη και σταθερή επιφάνεια, όπως ένα
τραπέζι ή ένα γραφείο. Η συσκευή χρησιμοποιεί σύνδεση USB (5V, 1-2A).

2.

Ανοίξτε το συρτάρι για να αφαιρέσετε το φίλτρο.

3. Για καλύτερα αποτελέσματα βρέξτε ελαφρώς το φίλτρο κάτω από κρύο,
τρεχούμενο νερό. Για ακόμη μεγαλύτερη δροσιά, τοποθετήστε το βρεγμένο φίλτρο
στο ψυγείο μέχρι να παγώσει και έπειτα τοποθετήστε το ξανά στη θέση του.

4. Ανοίξτε τη θύρα του δοχείου νερού και γεμίστε με νερό μέχρι την ένδειξη MAX,
κλείστε τη θύρα, όταν τελειώσετε.

Τρόπος χρήσης
1. Πιέστε το πλήκτρο
για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Η προκαθορισμένη
ρύθμιση είναι Υψηλή Ταχύτητα.
 Πρώτο πάτημα: ενεργοποίηση, Υψηλή ταχύτητα
 Δεύτερο πάτημα: Μεσαία ταχύτητα
 Τρίτο πάτημα: Χαμηλή ταχύτητα
 Τέταρτο πάτημα: Απενεργοποίηση
2. Χρησιμοποιήστε τις περσίδες για να ρυθμίσετε τη ροή του αέρα πάνω ή κάτω.
*Η συσκευή έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί σε περιβάλλον με 50% υγρασία. (Ο
χρόνος λειτουργίας υπόκειται σε αλλαγές ανάλογα με τα επίπεδα υγρασίας).
3. Επιλέξτε ένα από τα 7 χρώματα LED για να δημιουργήσετε την ιδανική ατμόδφαιρα
στο δωμάτιό σας.
4. Πιέστε το
πλήκτρο για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

