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Osobní ochlazovač vzduchu evaLIGHT
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určen k recyklaci podle recyklačních 
postupů platných ve Vašem regionu.
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Toto zařízení prošlo testy a bylo uznáno za odpovídající limitům pro digitální zařízení 
třídy B, podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou nastaveny tak, aby zajišťovaly 
odpovídající ochranu proti škodlivému rušení při instalaci v domácím prostředí. 
Toto zařízení vytváří, využívá a může vyzařovat energii rádiové frekvence, a pokud 
není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivou interferenci 
dalším radiokomunikacím. Přesto není zaručeno, že nemůže při určitém typu instalace 
dojít k rušení. Pokud toto zařízení způsobí škodlivé rušení rádiového nebo televizního 
příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, uživateli se doporučuje pokusit se 
rušení korigovat jedním z následujících způsobů:

- Přemístěte nebo jinak nastavte anténu pro příjem.
- Zvětšete vzdálenost oddělující zařízení od přijímače.
- Připojte zařízení do výstupu na jiném obvodu, než k jakému je připojen přijímač.
- Poraďte se s prodejcem nebo se zkušeným technikem specializujícím se na
 rádio/televizi.

 nezávadností jistí, použijte vodu destilovanou. Při čištění a technické 
 údržbě přístroje doporučujeme postupovat podle oddílu „Čištění a 
 údržba“.
—  Přístroj není určen k používání ve vysoce znečištěném prostředí. Velké 
 prachové částice, špína atd. mohou výrazně zkrátit dobu životnosti 
 odpařovacího zásobníku.
—  Zabezpečte, aby se vnější části přístroje nedostaly do kontaktu s vodou. 
 Nepoužívejte jej v blízkosti vody, u bazénů, v koupelně, prádelně, venku 
 za deště ani jinde, kde je vysoká vlhkost vzduchu.
—  Pokud z přístroje vyteče voda nebo dostane-li se voda na jeho povrch, 
 okamžitě jej odpojte ze zásuvky a nechte jej alespoň 24 hodin schnout.
—  Neumísťujte přístroj na přímé sluneční světlo.
—  Plánujete-li delší dobu přístroj nepoužívat, vyprázdněte vodní nádržku 
 a nechejte jej běžet alespoň 4 hodiny naplno, aby zásobník vyschl.
—  Používejte pouze originální napájecí zdroj, který je součástí balení.
—  Nedotýkejte se napájecího zdroje a elektrického kabelu vlhkýma rukama.
—  Při následujících úkonech odpojte přístroj od zdroje napětí: čištění,
 technická údržba, odjímání/výměna součástek, přesun přístroje.
—  Pro maximální výkon přístroj umístěte na vyvýšený povrch, např. na 
 stůl nebo skříňku.
—  Neumísťujte přístroj do blízkosti topných těles či elektrospotřebičů.
—  Neumísťujte přístroj do míst, kudy se prochází a hrozí, že o něj někdo 
 zakopne či ho srazí.
—  Nevkládejte do přístroje žádné cizí předměty.
—  Na přístroj nepokládejte těžké předměty.
—  Nezakrývejte ničím přední ani zadní mřížku přístroje.
—  Neotáčejte přístroj vzhůru nohama, poškodil by se.
—  Neponořujte přístroj do vody ani jiné kapaliny, viz návod k čištění 
 uvedený níže.
—  Nepokládejte na přístroj zdroje otevřeného ohně (svíčky atp.).

1. Vysuňte nádržku směrem vzhůru.
2. Otevřete víčko a napusťte do nádržky vodu.
3. Nasaďte nádržku zpět na základnu. Ujistěte se, že je nasazená správně.
4. Pomocí kabelu připojte přístroj k napájecímu zdroji.
5. Přístroj se zapne.
6. Stiskněte kulaté tlačítko na vrchní stěně přístroje. Otáčením ovládacího 
 kolečka můžete volit různé funkce v menu, např. nastavit intenzitu 
 proudění vzduchu.

1. Odpojte přístroj od napájecího zdroje.
2. Vysunutím nahoru sejměte nádržku na vodu.
3. Vrchní kryt přístroje sejmete oběma rukama. Zatlačte z obou stran na 
 základnu, abyste uvolnili zarážky a mohli kryt sejmout.
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Gratulujeme Vám!
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Gratulujeme Vám ke koupi osobního ochlazovače vzduchu evaLIGHTTM 
značky Evapolar. Abyste mohli plně využít všech výhod přístroje, přečtěte si 
před tím, než jej začnete používat, tuto uživatelskou příručku.

K čemu přístroj slouží?

Ochlazovač vzduchu evaLIGHT je navržen k ochlazování a zvlhčování prostoru 
okolo Vás. Ve Vašem bezprostředním okolí v rozsahu cca 2–3 m2 vytvoří 
specifické mikroklima. Díky tomu, že dokáže filtrovat ze vzduchu velké 
prachové částice, jej zároveň čistí. Nejlepšího účinku dosahuje v interiérech 
s dobrou ventilací.

Bezpečnostní předpisy:

—  Přístroj umístěte na hladký vodorovný povrch. 
 Nenaklánějte jej – voda by mohla vytéci a přístroj poškodit.
— Nepřemisťujte přístroj, když je v nádržce voda. I když nádržku vyprázdníte, 
 uvnitř přístroje stále zůstane trocha vody. Chcete-li přístroj přemístit, 
 postupujte podle pokynů v oddílu „Přemísťování a přeprava“.
—  Pro Vaši bezpečnost i správné fungování přístroje používejte pouze čistou, 
 nezávadnou vodu z kohoutku. Je-li zdroj vody znečištěn a nejste si její

 —  Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či psychickými schopnostmi 
 nebo osoby bez patřičných zkušeností a/nebo znalostí by nikdy neměly 
 přístroj používat bez dozoru osoby, která zodpovídá za jejich bezpečnost 
 nebo jim může s použitím přístroje pomoci.
—  Přístroj je možné zcela vypnout pouze, když je odpojen od zdroje 
 elektrické energie.
—  Výrobce nenese žádnou zodpovědnost za jakoukoliv škodu vzniklou v 
 důsledku nedodržení bodů uvedených v této uživatelské příručce.
—  Součástí přístroje je speciálně designovaný výměnný odpařovací zásobník. 
 Ten by se měl v závislosti na atmosferických podmínkách zhruba jednou 
 za 3–6 měsíců vyměnit, aby přístroj fungoval co nejefektivněji. Dojde-li 
 k poškození zásobníku, můžete si koupit náhradní na stránce Evapolar.com 
 nebo u svého prodejce.

Aby Vám přístroj nepřekážel, neumísťuje ho přímo před sebe, ale postavte 
si ho mírně z boku, abyste před sebou měli dost místa např. na notebook 
nebo knihu.
 
Plnění nádržky

Ke správnému fungování stačí přístroji jen voda. Sejměte z levé strany 
přístroje nádržku, napusťte do ní vodu a znovu nádržku na přístroj nasaďte. 
Voda začne v přístroji proudit automaticky.
Přístroj se zcela naplněnou nádržkou zajistí v závislosti na tom, jaké je v 
místnosti ovzduší, 3 až 5 hodin nepřetržitého chlazení. Chcete-li, aby přístroj 
chladil déle, poté, co na něj nasadíte plnou nádržku, počkejte, až vodou 
nasákne odpařovací zásobník, a následně doplňte nádržku vodou znovu. 
Tím se maximální doba chlazení prodlouží o 1 až 3 hodiny. To se může hodit 
například, když chcete přístroj nechat běžet přes noc.   
Díky tomu, že je nádržka průhledná, dobře vidíte, kolik je v ní vody. Odpařovací 
zásobník sám o sobě dokáže absorbovat až 400 ml vody, takže i když se 
nádržka vyprázdní, přístroj bude chladit ještě několik hodin. V základním 
nastavení Vás přístroj upozorní na to, že je nádržka prázdná, tím, že se nádržka 
červeně rozsvítí. Tento typ upozornění můžete kdykoli vypnout. Až voda dojde 
úplně, bude přístroj nadále fungovat jako běžný ventilátor. Odnímatelnou 
nádržku můžete používat, i když je přístroj v chodu.

Přemísťování a přeprava

Před každým přemístěním byste měli přístroj odpojit od napájecího zdroje. 
Voda se v přístroji nenachází jen ve vnější průhledné nádržce, ale přístroj 
má také vnitřní nádržku, z níž voda přechází do odpařovacího zásobníku.

Důrazně doporučujeme před každým přesunem vyprázdnit vnější nádržku 
a nechat přístroj alespoň hodinu běžet na maximum, aby se voda odpařila 
i z vnitřní nádržky.
Přesuny bez vysušení vnitřní nádržky jsou na vlastní riziko. Na situace 
způsobené tím, že při přesunu vyteče voda, se nevztahuje záruka. Abyste 
se tomu vyhnuli, vždy přístroj přemísťujte pouze v horizontální poloze a 
pomalu.
Potřebujete-li přístroj přemístit okamžitě, vyprázdněte vnitřní nádržku 
následujícím způsobem:
 

4. Přidržujte zásobník, přístroj nakloňte na pravou stranu a nechte 
 odkapat všechnu vodu.
5. Znovu nasaďte vrchní kryt tak, aby zapadl do zarážek.
6. Nasaďte zpět nádržku na vodu.
7. Přístroj je připraven k přesunu.

Důležité upozornění: I když je vnitřní nádržka prázdná, může být ještě vlhký 
odpařovací zásobník. Nepřepravujte přístroj s vlhkým odpařovacím zásobníkem 
na dlouhé vzdálenosti, viz oddíl „Uskladnění při dlouhé době mimo provoz“. 
Při přepravě na kratší vzdálenosti neuzavírejte přístroj s vlhkým odpařovacím 
zásobníkem do krabic nebo tašek bez přístupu vzduchu.

Teplotní parametry

Ochlazovače vzduchu evaLIGHT značky Evapolar fungují na principu 
přirozeného chlazení odpařováním vody, takže intenzita jejich chlazení se 
může v různých atmosferických podmínkách lišit. V následujících tabulkách
jsou uvedeny přibližné hodnoty chlazení za různých atmosferických podmínek 
ve stupních Celsia i Fahrenheita.

Vzduch, který z přístroje proudí, začne během pár minut snižovat teplotu. 
Intenzitu proudění můžete ovládat pomocí ovládacího kolečka na vrchní 
stěně přístroje. Užijte si své osobní mikroklima!

Důležité upozornění: Při prvním použitím může přístroj vydávat technický 
zápach. To je normální a tento zápach se po pár hodinách chodu vytratí. 
Při prvním použití se polštářky odpařovacího zásobníku rychle nasytí vodou. 
I to je normální a přispívá to ke správnému fungování přístroje.

BĚŽNÝ PROVOZ

PRVNÍ SPUŠTĚNÍ

1 2

4 5
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Způsob použití

Přístroj je možno používat všude tam, kde vlhkost a teplota vzduchu odpovídají 
hodnotám uvedeným v předchozím oddíle. Díky nízkým požadavkům na 
elektřinu přístroji k fungování stačí dokonce i napájení z přenosné powerbanky.
Požadované parametry elektrické sítě: napětí 5 V, el. proud 2 A a více.

Důležité upozornění: Vzhledem k tomu, jak proměnlivé mohou být atmosferické 
podmínky venku, nenese společnost Evapolar zodpovědnost za to, jak přístroj 
funguje ve venkovních podmínkách.
 

Nastavení

Je možno nastavit barvu a intenzitu osvětlení nádržky, jednotky teploty a 
upozornění na nedostatek vody. Tyto položky se nastavují v Menu, viz oddíl 
Ovládací panel a Menu.

Údržba přístroje

Čas od času je potřeba čistit vnitřní prostor přístroje – jak často, závisí 
na tom, s jakou intenzitou přístroj využíváte, viz oddíl „Čištění a údržba“.

Důležité upozornění:
 
—  Aby se voda nedostala do částí ochlazovače, kam nepatří, ani se 
 nerozlila ven, musí ochlazovač vždy stát na hladkém vodorovném povrchu.
—  Nepoužívejte přístroj při teplotách nad 60 °C (140 °F), mohlo by dojít 
 k poškození těla přístroje i vnitřních součástek.
—   Ochlazovač vzduchu pracuje nejlépe v místnostech s dobrým větráním.
—  Používejte pouze syntetické aromatické oleje a vonné esence a při jejich 
 použití buďte opatrní – přístroj odpařuje vodu velmi rychle, takže i malé 
 množství vonné látky může vzduch okolo Vás rychle nasytit, což může 
 být zdraví škodlivé.
—  Aby se voda nerozlila, nemanipulujte s přístrojem, když je nádržka 
 napuštěná, viz oddíl „Přemísťování a přeprava“.
—  Naléváte-li vodu do nádržky, když je nasazená na přístroji, dávejte
  pozor, abyste nepolili ostatní části přístroje.

Startovní displej

OvládáníOVLÁDACÍ PANEL A MENU

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Teplota vzduchu 
z přístroje

Noční režim
V nočním režimu je vypnuto osvětlení nádržky a ztlumí se 
osvětlení displeje. Noční režim zrušíte lehkým stiskem 
displeje.

Barva osvětlení
Můžete si zvolit barvu osvětlení nádržky.

Intenzita osvětlení
Můžete si zvolit intenzitu osvětlení nádržky či osvětlení 
vypnout.

Nádržka na vodu

1. Jak často je potřeba nádržku vyčistit závisí na tom, v jak prašném 
 prostředí ochlazovač používáte.
2. Tři hodiny před čištěním nádržku vyprázdněte a nechte přístroj několik 
 hodin běžet nasucho.
3. Před čištěním odpojte přístroj od napájecího zdroje.
4. Vyjměte odpařovací zásobník (viz oddíl „Výměna odpařovacího 
 zásobníku“).
5. Měkkým hadříkem vytřete vnitřek přístroje.
6. Omyjte nebo otřete nádržku.
7. Znovu přístroj složte. Je připraven k dalšímu používání či k uskladnění.

Uskladnění při dlouhé době mimo provoz

Vyčistěte přístroj (viz výše), vysušte ho a uskladněte v obalu vhodné 
velikosti (doporučujeme uskladnění v originální krabici). Přístroj skladujte 
na suchém místě o teplotě 18–25 °C (64–77 °F).

Důležité upozornění:

— Nevkládejte přístroj ani odpařovací zásobník do krabice, tašky ani jiných 
 obalů, dokud není zcela vysušený.
—  Alespoň jednou za týden zcela vyměňte vodu v nádržce.
—  Vnitřek přístroje čistěte jemným hadříkem. K čištění nepoužívejte benzin, 
 přípravky na čištění oken ani žádná organická rozpouštědla. Na 
 poškození způsobené nevhodným čištěním se nevztahuje záruka.
—  Nevytírejte vnitřek zásobníku, otřete pouze jeho vnější plastové tělo.
—  Nestrkejte prsty do vnitřního prostoru, když je přístroj v chodu.

1. Odpojte přístroj od napájecího zdroje.
2. Vysunutím nahoru sejměte nádržku na vodu.
3. Vrchní kryt přístroje sejmete oběma rukama. Zatlačte z obou stran na
 základnu, abyste uvolnili zarážky a mohli kryt sejmout.
4. Vyjměte starý zásobník vysunutím do strany.
5. Na jeho místo zasuňte nový zásobník – mělo by to jít snadno, protože 
 ještě nenabobtnal předchozím užíváním. Tlačte správným směrem, 
 dokud nebude zásobník uprostřed přístroje.
6. Znovu nasaďte vrchní kryt tak, aby zapadl do zarážek.
7. Nasaďte zpět nádržku na vodu.
8. Přístroj je připraven k použití.

Důležité upozornění:

—  Zásobník má životnost 3–6 měsíců v závislosti na tom, jakým stylem je 
 přístroj používán a skladován.
—  Životnost zásobníku snižuje používání vody špatné kvality. 
—  Nový zásobník je možné před použitím skladovat až 3 roky, aniž by 
 ztratil svou odpařovací schopnost.
—  Při výměně zásobníku z přístroje neodjímejte jiné součástky než ty, 
 které jsou popsané v tomto návodu.

Položky v Menu 

VÝMĚNA ODPAŘOVACÍHO 
ZÁSOBNÍKU

Problém

Přístroj se 
nezapíná

Přístroj není připojen k 
napájecímu zdroji

Připojte k 
napájecímu zdroji

Okolo přístroje 
je rozlitá voda

S přístrojem se 
manipulovalo

Vodu utřete a podle 
návodu přístroj 
usušte

Přístroj je nakloněný Postavte přístroj na 
hladký vodorovný 
povrch a podle návodu 
jej usušte

Možná příčina Řešení

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

TECHNICKÉ 
SPECIFIKACE

PRÁVNÍ ÚDAJE

Z přístroje 
nefouká studený
vzduch

Proudění vzduchu je 
nastaveno na minimum

Zvyšte intenzitu 
proudění pomocí 
ovládacího kolečka 
na vrchní stěně přístroje

Přístroj téměř 
nechladí

V přístroji došla voda

V přístroji došla voda

Doplňte nádržku

Doplňte nádržku

Skončila životnost 
odpařovacího zásobníku

Vyměňte odpařovací 
zásobník

Vzduch v místnosti má 
vyšší než 70% vlhkost

Vyvětrejte místnost

Přístroj byl vypnut přes 
ovládací panel

Stiskněte a 
podržte displej

Problém

Voda z nádržky
nepřechází do 
odpařovacího 
zásobníku 

Nádržka je špatně 
nasazená

Sejměte nádržku 
a znovu ji správně 
nasaďte

Možná příčina Řešení

Vnější napájecí zdroje
Spotřeba energie
Chladicí výkon
Rozsah chlazení
Kapacita nádržky na vodu
Frekvence doplňování vody
Rozměry
Hmotnost (bez vody)
Míra hlučnosti za provozu
Koeficient využitelnosti energie (EER)
Dodávané příslušenství

Podmínky pro provoz

Tento přístroj splňuje požadavky směrnic EU – 2014/35/EU (směrnice o 
zařízeních nízkého napětí) a 2014/30/EU (směrnice o EMK) a následující 
evropské harmonizované normy:

• EN 55014-1:2006/ A1:2009/ A2:2011 – Elektromagnetická kompatibilita. 
 Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné 
 přístroje – Část 1: Emise
• EN 55014-2:2015 – Elektromagnetická kompatibilita. Požadavky na 
 spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje – 
 Část 2: Odolnost – Norma skupiny výrobků
• EN 61000-3-2:2014 – Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 
 3-2: Meze. Meze pro emise harmonických proudů (zařízení se vstupním 
 fázovým proudem <= 16 A)
• EN 61000-3-3:2013 – Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 
 3-3: Meze. Omezování změn napětí, kolísání napětí a flikru v rozvodných 
 sítích nízkého napětí pro zařízení se vstupním fázovým proudem <= 
 16 A, které není předmětem podmíněného připojení.
• EN 60335-1:2012/AC:2014/A11:2014 - Bezpečnost elektrických 
 spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 1: Obecné požadavky
• EN 60335-2-40:2003/A11:2004/A12:2005/C1:2006/A1:2006/A2:2009/
 C2:2010/A13:2012/A13/AC:2013 - Bezpečnost elektrických spotřebičů 
 pro domácnost a podobné účely. Část 2-40: Specifické požadavky 
 pro elektrická tepelná čerpadla, klimatizátory vzduchu a odvlhčovače

Přístroj je na vnitřní straně krytu opatřen nálepkou s následujícími údaji: 
jméno výrobce \ název výrobku \ sériové číslo \ rok výroby \ technické údaje 
(napětí, frekvence, maximální spotřeba energie, hmotnost) \ označení CE.

 5 V / 2 A
10 W

100 - 350 W
až 3 m2

750 ml
každých 3–5 h

170 x 171 x 174 mm
1300 g

27-45 dB
21-37

Odpařovací zásobník
Napájecí kabel
Síťový adaptér

  
Vlhkost <70%
Teplota >18°C

  

4 5

6

1 2 3

4
5

6 7 8

2

4

6 7

9

11

12 13

15

16 17

18 19

21

22 23

24 25

6

7

Teplota vnějšího 
vzduchu
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—  Intenzita proudění vzduchu
 Otáčením kolečkem můžete zvyšovat a snižovat intenzitu proudění 
 vzduchu, zároveň slouží k navigaci mezi položkami v Menu.
—  Dotykový displej
 Jedním stiskem se dostanete do Menu. Zde můžete zvolit některou 
 z možností a poté volbu potvrdit. Stiskem a podržením po dobu 
 několika sekund přístroj zapnete/vypnete. Jedním stiskem se vždy 
 vrátíte do hlavního Menu.

Intenzita proudění 
vzduchu

Dotykový displej

Volba jednotky teploty
Podle preference si můžete zvolit jako jednotku teploty 
stupně Celsia nebo Fahrenheita.

Upozornění
Když vyschne odpařovací zásobník, přístroj Vás na to upozorní 
změnou barvy. Barvu si můžete zvolit, případně můžete tuto 
funkci vypnout.

Úvod
Bezpečnostní předpisy
První spuštění
Běžný provoz
 Umístění přístroje
 Plnění nádržky
 Přemísťování a přeprava
 Teplotní parametry
 Způsob použití
 Nastavení
 Údržba přístroje
Ovládací panel a Menu
 Startovní displej
 Ovládání
 Položky v Menu
Čištění a údržba
 Nádržka na vodu
 Uskladnění při dlouhé době mimo provoz
Výměna odpařovacího zásobníku
Řešení problémů
Technické specifikace
Právní předpisy
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Bezpečnostní instrukce
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BEZPEČNOSTNÍ
INSTRUKCE
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Baterie:

1. V souladu s evropskou směrnicí o bateriích se „k zařízení, které obsahuje 
baterie a akumulátory, připojí návod, jak může koncový uživatel či nezávislý 
kvalifikovaný odborník baterie a akumulátory bezpečně odstranit.“ Návod k 
bateriím/napájecí sadě v zařízení připojen být nemusí, pokud se jedná o 
zařízení, jehož baterie „koncový uživatel po skončení životnosti ze zařízení 
nevyjímá,“ tedy pokud jsou v zařízení zabudovány. „Zabudované“ bater-
ie/napájecí sady „má vyměňovat odborník nebo se po dobu živostnosti 
zařízení nevyměňují.“

2. Je-li potřeba návod, může být přiložen zvlášť, vytištěn na obalu nebo 
poskytnut jiným způsobem.

Před prvním použitím si přečtěte následující instrukce, a i když jste 
zvyklí zacházet s elektronickými zařízeními, dbejte všech varování. 
Uložte si tyto instrukce na bezpečné místo, abyste je mohli použít 
později. Hodláte-li přístroj prodat či darovat, předejte společně s ním i 
uživatelskou příručku. Uživatelská příručka je součástí výrobku.

Vysvětlivky použitých symbolů

  NEBEZPEČÍ! Tento symbol a slovo „NEBEZPEČÍ“ poukazuje na  
  možné nebezpečí. Ignorování daných informací může vést k   
  vážnému zranění, či dokonce smrti.

  
  POZOR! Tento symbol a slovo „POZOR“ značí, že následují   
  důležité informace, které jsou nezbytné pro bezpečný provoz  
  přístroje a pro ochranu bezpečí uživatelů.

  
  POZOR! Tento symbol poukazuje na riziko pro zdraví či riziko  
  smrti a/nebo riziko poškození přístroje v důsledku elektrického  
  šoku.

K napájení zařízení používejte pouze přiložený síťový adaptér.

Tento symbol označuje dodatečné informace.

ODPAD EEZ
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Výrobci zajistí, aby byly k danému rádiovému zařízení přiloženy v souladu s 
rozhodnutím příslušného členského státu návody a bezpečnostní informace 
v jazyce, kterému spotřebitelé a ostatní koneční uživatelé snadno rozumějí. 
Návod musí obsahovat informace nutné k tomu, aby bylo možné rádiové 
zařízení používat k jeho zamýšlenému použití. Tyto informace musí v 
příslušných případech obsahovat popis příslušenství nebo součástí, včetně 
softwaru, které umožňují zamýšlené fungování rádiového zařízení. Tyto 
pokyny, bezpečnostní informace a jakákoli označení musí být jasné, srozu-
mitelné a snadno pochopitelné.V případě rádiového zařízení, které záměrně 
vysílá rádiové vlny, se rovněž uvedou tyto informace:
a) kmitočtové pásmo (kmitočtová pásma), v němž (v nichž) rádiové zařízení 
pracuje;
b) maximální radiofrekvenční výkon vysílaný v kmitočtovém pásmu (v 
kmitočtových pásmech), v němž (v nichž) je rádiové zařízení provozováno.

Výrobci zajistí, aby byla ke každému jednotlivému rádiovému zařízení přilože-
na kopie EU prohlášení o shodě nebo zjednodušené EU prohlášení o shodě. 
Poskytuje-li se pouze zjednodušené EU prohlášení o shodě, musí obsaho-
vat přesnou internetovou adresu, na níž lze získat úplné znění EU prohlášení 
o shodě.

V případě omezení uvádění do provozu nebo v případě platných požadavků 
pro povolení používání musí být z informací na obalu možné zjistit členské 
státy či zeměpisnou oblast členského státu, kde jsou tato omezení uvádění 
do provozu nebo tyto požadavky na povolení používání v platnosti. Tyto 
informace musí být doplněny do návodu přiloženého k rádiovému zařízení. 
Komise může přijmout prováděcí akty, které stanoví způsob uvádění těchto 
informací. Tyto prováděcí akty se přijímají poradním postupem podle čl. 45 
odst. 2.

Tento symbol na spotřebiči značí, že není určen do běžného domácího 
odpadu.

V souladu s evropskými právními předpisy musí být elektrické a elektron-
ické přístroje s ukončenou životností tříděny zvlášť od běžného domácího 
odpadu.
 
Soukromé domácnosti v členských zemích EU mohou použité elektrické a 
elektronické přístroje zdarma odevzdat na určená sběrná místa. Pro 
informace o těchto sběrných místech se obraťte na úřad, který má odpad 
na starosti v místě Vašeho bydliště. V některých členských zemích EU může 
mít povinnost zdarma přijmout použitý přístroj prodejce přístroje nového. 
Zeptejte se na tuto informaci svého prodejce.

Přístroje používané ve firmách/profesionálním prostředí:

Tento symbol na spotřebiči značí, že po skončení životnosti je třeba s ním 
naložit v souladu s příslušnými státními předpisy.
 
V souladu s evropskými právními předpisy je třeba s elektrickými a elektron-
ickými přístroji s ukončenou životností nakládat podle určených postupů.

Při skončení doby životnosti přístroje se obraťte na svého prodejce či 
zástupce značky Evapolar pro informace ohledně zpětného převzetí přístroje.
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   NEBEZPEČÍ!

Přístroj nevystavujte přímým zdrojům tepla (např. z radiátoru), slunečního či 
umělého světla, kontaktu s vodou ve formě kapek či spreje a korozními 
kapalinami, nikdy jej nepoužívejte v blízkosti vody, především jej nikdy 
neponořujte do žádných kapalin (do blízkosti přístroje ani na něj neumísťu-
jte žádné předměty obsahující kapaliny, například vázy nebo nápoje), a 
neumísťujte do jeho blízkosti ani na něj zdroje otevřeného ohně (např. hořící 
svíčky).

Abyste zamezili špatnému fungování, neumísťujte přístroj blíže než do 
vzdálenosti 1 m od zdrojů rádiových vln a magnetů (např. TV, reproduktory, 
mobilní telefony atd.). V případě špatného fungování přístroj přesuňte na 
jiné místo.
Do přístroje nevkládejte žádná cizí tělesa. Přístroj nevystavujte velkým 
teplotním výkyvům – vlhkost způsobená kondenzací by mohla způsobit 
zkrat. Pokud byl přístroj velkým teplotním výkyvům vystaven, počkejte a 
nezapínejte ho, dokud se jeho teplota nepřizpůsobí okolnímu prostředí (asi 
2 hodiny). Přístroj nevystavujte velkým otřesům a vibracím. Přístroj ničím 
nezakrývejte – hrozí nebezpečí požáru.

Nedodržení těchto instrukcí může vést k poškození přístroje nebo ke 
zranění.

  NEBEZPEČÍ! Děti a osoby s postižením

Používání elektrických zařízení dětmi není vhodné. Osoby se sníženými 
fyzickými, smyslovými či psychickými schopnostmi by elektrická zařízení 
měly používat pouze, pokud jim to jejich schopnosti umožňují. Neumožňu-
jte používání elektrických zařízení dětem ani osobám se sníženými 
fyzickými, smyslovými či psychickými schopnostmi, pokud nejsou 
příslušně poučeny a nedohlíží na ně osoba zodpovídající za jejich 
bezpečnost. Na děti je vždy třeba dohlížet, aby si s přístrojem nehrály.

Hrozí nebezpečí vdechnutí malých součástek. Uchovávejte balení mimo 
dosah dětí a osob s postižením.

Hrozí nebezpečí udušení.

   NEBEZPEČÍ! Síťový adaptér

K napájení zařízení používejte pouze přiložený síťový adaptér.
Adaptér připojujte pouze do vhodných a snadno dostupných elektrických 
zásuvek. Nedotýkejte se adaptéru vlhkýma rukama, hrozí nebezpečí 
elektrického šoku.
Ze sítě adaptér neodpojujte taháním za kabel, vždy přidržujte zástrčku. V 
následujících případech adaptér odpojte ze sítě:

• jakákoliv nebezpečná situace
• adaptér vydává neobvyklé zvuky či se z něj kouří
• před bouřkou
• adaptér je poškozený
• adaptér byl vystaven dešti či jinak přišel do kontaktu s kapalinou

I v režimu Standby síťový adaptér spotřebovává elektřinu. Abyste adaptér 
zcela odpojili ze sítě, je třeba jej odpojit ze zásuvky.

Dodržujte tyto instrukce, abyste předešli riziku smrtelného zranění či 
požáru! Nikdy adaptér ničím nepřikrývejte, hrozí nebezpečí požáru. Nepok-
oušejte se otevřít kryt adaptéru, mohlo by dojít k elektrickému šoku s 
následkem smrtelného zranění.

This could result in potentially fatal electrocution.

   POZOR! Kabely

Všechny kabely vždy odpojujte přidržováním zástrčky, nikdy ne taháním za 
kabel samotný. Na kabely nikdy nepokládejte nábytek či jiné těžké předmě-
ty a dávejte pozor, aby se kabely a především jejich zástrčky nijak 
nepoškodily. Abyste zabránili poškození, nikdy neumísťujte kabely okolo 
horkých či ostrých předmětů. Kabely nikdy neuzlujte ani nepřipevňujte k 
jiným kabelům. Kabely umísťujte tak, aby nebránily v pohybu a nikdo o ně 
nezakopl.

   NEBEZPEČÍ! Rušení rádiových vln

Vypněte přístroj na palubách letadel, v nemocnicích, na operačních sálech 
nebo v blízkosti elektronických lékařských přístrojů. Radio-frekvenční (RF) 
signál může ovlivnit fungování citlivých přístrojů. Neumísťujte přístroj blíže 
než do vzdálenosti 20 cm od kardiostimulátorů, mohl by ovlivnit jejich 
fungování. RF signál může ovlivnit také fungování sluchadel. Je-li zapnutý 
bezdrátový režim, neumísťujte přístroj do blízkosti hořlavých plynů nebo 
míst, kde může hrozit výbuch (např. obchod s barvami), RF signál by mohl 
výbuch nebo požár způsobit. Rozsah rádiové frekvence závisí na atmosfer-
ických podmínkách. Při bezdrátovém přenosu údajů může dojít k tomu, že 
budou přijaty neoprávněnými osobami. Společnost Evapolar nenese 
zodpovědnost za žádné interference RF ani TV signálů způsobené 
neoprávněnými úpravami tohoto přístroje. Společnost Targa nenese 
žádnou zodpovědnost za používání jakýchkoli náhradních kabelů nebo 
zařízení, které nebyly schváleny společností Evapolar Ltd. Uživatel je 
výhradně zodpovědný za jakékoliv takové interference způsobené 
neoprávněnými úpravami tohoto přístroje a za důsledky používání 
takových náhradních zařízení.

Servis

Přístroj je nutno nechat opravit, pokud je jakkoliv poškozený, například 
došlo-li k poškození síťového adaptéru nebo krytu přístroje, pokud do 
přístroje vnikla tekutina či cizí těleso nebo byl-li přístroj vystaven dešti či 
vlhkosti. Oprava je nutná také v případě, že přístroj nefunguje správně, 
nebo pokud spadl. Všimnete-li si toho, že z přístroje vychází jakýkoliv kouř, 
vydává jakýkoliv neobvyklý zvuk nebo zápach, okamžitě ho vypněte a 
odpojte síťový adaptér ze zásuvky. Nadále přístroj v takovém případě 
nepoužívejte a nechte jej prohlédnout odborníkem. Všechny opravy musí 
provádět kvalifikovaný odborník.

Podmínky pro provoz

Přístroj není designován pro používání v prostředí s vysokou vlhkostí 
vzduchu (např. v koupelnách) nebo ve velmi zaprášeném prostředí. Povo-
lená teplota a vlhkost pro provoz přístroje: 0 až 35 °C, max. 85% relativní 
vlhkost. Buďte obezřetní, používáte-li přípravky pro péči o povrch nábytku 
– látky v nich obsažené mohou poškodit gumové nožky přístroje.

Ochlazovač vzduchu jsme pro Vás připravili tak, abyste si ho mohli pustit 
snadno a rychle. evaLIGHT je připraven k použití hned, jakmile ho 
rozbalíte. Tady je pár doporučení, aby měl přístroj co nejlepší efekt. Ochla-
zovač vzduchu má okolo Vás vytvořit zónu s příjemným ovzduším. 
Abyste byli v centru této zóny, umístěte přístroj asi 1 m od místa, kde 
sedíte, tak, aby přední mřížka směřovala na Vás.
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Teplota vzduchu v místnosti
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Teplota vzduchu z přístroje ve °F

Teplota vzduchu v místnosti
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Teplota vzduchu z přístroje ve °C

!
NENA-

SAZUJTE
NÁDRŽKU S VODOU, 

NENÍ-LI V PŘÍSTROJI ZÁSOBNÍK


