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Kall luft  

Övre motor  

Undre motor 

Förångare 

Kappillärrör 

Varm luft  

Kondensor  

Denna luftkonditionering är en liten portabel luftkonditionering. Den har funktionerna för kylning och avfuktning. 
Aggregatet är lätt att fl ytta och har låg ljudnivå.

Anm: Läs den här handboken noga innan du använder enheten. Manualen används som referens och tekniska 
data kan ändras utan föregående meddelande.

Det fi nns två kanalsystem, den varma luften (från kondensorn) släpps ut från det bakre utloppet och den kylda 
luften (från förångaren) släpps ut från den främre utloppet (se nedan).

Luftfl öde 1 

Luftfl öde 2 

FUNKTION
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DANGER  

WARNING  

Du kan kadas allvarligt om du inte följer instruktionerna.

Du kan skadas allvarligt om du inte följer anvisningarna.

Alla säkerhetsmeddelanden kommer att berätta vad de potentiella riskerna är, hur man kan minska risken för 
skador, och vad som kommer att hända om inte instruktionerna följs.  

Din säkerhet och andras säkerhet är mycket viktiga.
Vi har markerat viktiga säkerhetsanvisningar i denna bruksanvisning och på apparaten. Läs och följ alltid alla 
säkerhetsmeddelanden.

Detta är symbolen för säkerhetsvarning.
Denna symbol varnar för de potentiella faror som kan skada dig eller andra.
Alla säkerhetsmeddelanden kommer att följa säkerhetssymbolen med ordet  
”FARA” eller ”VARNING”.

VARNINGSSKYLTAR FÖR ENHETEN
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Utlopp kall luft Kontrollpanel 

Handtag

Övre inloppsgaller

Utlopp varmluft

Nedre inloppsgaller 

Strömkabel  

Framsida  

Baksida  

AGGREGAT
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50 cm min.  

50 cm min.  

• Placera enheten på en plats där temperaturen inte sjunker under 18 °C. Kylbatteriet kommer att täckas med
frost vid temperaturer under 18 °C  och detta kan minska prestanda.
OBS: Den portabel luftkonditionering har hjul för enkel förfl yttning, men det bör bara rullas på släta, plana ytor.

DRIFTSOMRÅDE

Arbetsområdet för KYL-läge och avfuktningsläge är 17 - 35 °C .
Max drifttemperatur vid kyldrift är 35 °C.

FÖRPACKNINGSMATERIAL
■ Avlägsna och kasta förpackningsmaterialet. Ta bort tejp och limrester från ytor innan aggregatet startas.Gnid
en liten mängd fl ytande diskmedel över eventuella limrester med fi ngrarna och torka av med varmt vatten.

■ Använd inte vassa instrument, alkohol, brännbara vätskor eller slipande rengöringsmedel för att ta bort tejp el-
ler lim. Dessa produkter kan skada ytan på din luftkonditionering.

PLACERING AV AGGREGAT
• Apparaten ska installeras i enlighet med nationella installationsföreskrifter.
• Apparaten är endast avsedd för inomhusbruk (bör inte installeras i en tvättstuga).
• Placera luftkonditioneringen på ett plant, jämnt underlag som är tillräckligt stark för att stödja enheten.
• Lämna minst 50 cm av luftrummet på alla sidor av enheten för god ventilation.
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FAN
ION

Risk för elektrisk stöt 

■ Aggretatet skall anslutas till ett jordat uttag 230V/1-fas/50Hz.
■ Använd inte en förlängningssladd.
■ Använd inte en adapter.
■ Om du inte följer dessa instruktioner kan det leda till allvarliga skador.

■ Alla ledningar måste uppfylla lokala och nationella elinstallationsnormer och bör installeras av en behörig
elektriker.

■ När aggregatet inte används skall stickkontakten dras ut eller strömförsörjning brytas på annat sätt.

 WARNING 

7  6  5  

9 (Tillval)  

4  

8  

4  3  2  1  

Namn o funktion för kontrollpanelen

(Tillval)  
(ION är Tillval)  

ELANSLUTNING

KONTROLLPANEL
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Lågfart. Mellanfart.  Högfart. Autoläge

Håll ned den här knappen  (      )  i minst 3 sekunder för att aktivera ION funktionen (tillval)

4.TEMPERATURE inställningsknappar. Tryck på den här knappen         för att sänka den inställda temperaturen. 
Tryck på den här knappen för att öka        den inställda temperaturen.
5.MODE Selector knapp. Tryck på denna knapp för att ändra luftkonditioneringsläget.

 Kyla

Avfukting :Rummet blir torrare.

Fläkt  

Värme (Tillval)

Auto(Tillval): 

När denna inställning är vald, beräknar luftkonditioneringen skillnaden mellan termostatinställningen och  
rumstemperaturen och växlar automatiskt till ”Kyla”, ”Avfuktning” eller ”Värme”-läge.

6.TIMER KNAPP
1) Tryck på TIMER-knappen för att välja önskad driftstid.
2) Tryck på + eller - tills önskat värde visas.
3). Tryck på TIMER återigen för att aktivera inställd tid.

Visas när Timern är aktiverad

Visas när Timern är avstängd

7.SWING KNAPPEN (Tillval)
Tryck på SWING knappen för att aktivera utblåsningsluftes autoswing, om du trycker på knappen igen, stoppas
funktionen.

8.LED DISPLAY: Visar inställd eller gällande temperatur (Avfuktning / Fläktläge)

9.I-FEEL INDICATION (Tillval): Aggregatet inställt i I FEEL-läge, betyder att en temperatursensor är inbyggd i
fjärrkontrollen. När den aktiveras, kommer ”I FEEL” funktion hålla inställd temperatur där fjärrkontrollen är place-
rad och inte där enheten är installerad.

DRIFTSFALL

FAN
ION

 Funktion för kontrollpanelen
1.ON / OFF. Denna knapp kopplar till/från aggregatet

2.SLEEP. Tryck på denna knapp för att slå på SLEEP-läge ON eller OFF. När sleepfunction aktive-

ras stängs luftkonditioneringen av automatiskt av efter ca sju timmar.

3.FAN SPEED. Val av fl äkthastighet.
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13
0c

m
  

55cm  

55cm  

• Kanalens längd bör vara max 150 cm. Ju
kortare kanal desto bättre.
• Förläng inte röret eller anslut den inte till an-
nan kanal, vilket kan ge en sämre funktion.

Korrekt installation är enligt fi gur. Utblås-
ningshålets höjd från golvet skall vara mellan 
ca 40 -130cm.

   Om kanalen måstet böjas, beakta följande mått.

ANSLUTNING AV KANAL FÖR KONDENSORLUFTEN
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Delar som medföljer 

Adapter för utsläpp av kon-
densorluften via fönster  

Fel installation visas i följande bild. Om röret 
är böjt för mycket, kan det lätt leda till drifts-
problem.

ANSLUTNING AV KANAL FÖR KONDENSORLUFTEN

För ansl mellan aggregat och 
slang.

För ansl mellan adapte och 
slang.
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Innan underhåll, vänligen slå i från 
strömmen för att undvika ev skador.

Filterram  

Portabelt aggregat Aggregatet har hjul i botten vilket under 
lättar fl yttning av aggregtet från ett rum  
till ett annat.  Inloppsgaller

Rengör luftfi ltret.     Enhetens prestanda sjunker om fi ltret sätts igen. Rengör fi ltret minst
 en gång varannan vecka.

Demontering, 
rengöring.

• Dra ut fi ltret.

• Tvätta fi ltret med ljummet vatten med lite milt tvålvatten eller dammsug fi ltret. Sätt inte in ett
fuktigt fi lter utan låt det först få lufttorka.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

WARNING
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Rengöring av luft-
konditioneringen   

Använd en trasa som är fuktad med ljummet vatten med lite tvållösning och torka av ag-
gregatet. Använd inte bensin, dieselolja eller liknande ämnen för att rengöra enheten. Före 
rengöring ska du dra ut stickkontakten.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL
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Om ett fel inträffar, kontrollera följande. 

FELSÖKNING

Problem Möjlig orsak Lösningar

Luftkonditioneringen startar inte.
Strömförsörjningen är inte ansluten.
.
Säkringen är trasig.

1. Sätt i kontakten ordentligt.

2. Byt säkringen.

Luftkonditioneringen startar inte. Är TIMERN aktiverad? Slå ifrån TIMER-funktionen.

Även om den är inställt på KYL-läge, 
kommer ingen kall luft.

1. Rumstemp. är lägre än den inställda
temp.
2. Förångare har frostat igen.

1. Detta är en normal företeelse.
2. Enheten körs i avfrostningsläget .

Även om den är inställt i AVFUKT-
NINGS-läge, kommer ingen kall luft.

1. Förångare har frostat igen. 1. Enheten körs i avfrostningsläge.

Displayen visar ”E5”.
1. Låg spänning överströmsskydd.

Slå ifrån strömförsörjning. Efter 10 
minuter, slå på enheten igen, om 
”E5” fortfarande visas, kontakta 
servicman.

Displayen visar ”H8”.
  

Vattentanken är full

1. Töm ut vatten genom dräne-
ringsslangen.
2. Om felet kvarstår, kontakta
servicman.
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Placering  • Installera inte enheten i ett slutet rum, och håll god ventilation för att undvika driftstörningar.
• För att undvika effektförluster, installera inte enheten där den kan utsättas för direkt solljus.

• Installera inte enheten på en fuktig plats, typ tvättstuga.

• Installera inte enheten på följande platser: Platser med gas, brand ,olja eller ellar andra
brännbara vätskor.

• Enheten bör placeras ca 1 m eller mer från en TV, för att unvika ev driftstörningar.

Fara • Trampa inte på eller placera något på toppen av enheten.

• Luft inlopp / utlopp får inte blockeras,.

• Stick inte in fi ngrarna eller en pinne in i luftintag eller luftutsläpp. Se framför allt till att upp-

 lysa barn om detta. 

• Om elsladden är skadad måste den bytas ut.

PLACERING / FARA

AVFALLSHANTERING: Kasta inte denna produkt 
som osorterat avfall. Separat insamling av så-
dant avfall för särskild behandling är nödvändig.
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Handtag  

Filter  

Fig. a  

Fig. b  

• Om några kvalitetsproblem eller andra problem uppstår, kontakta den lokala återförsäljaren.

Monteringsanvisning
1. Tryck och dra handtaget utåt på luftintagsgallret.

Intags-
galler   

SERVICE

Kolfi lter

2. Placera kolfi ltret på luftintagsgaller som visas i fi g b,

Kolfi lter

3. Sätt tillbaka intagsgallret med fi lter i aggregatet.

■ Rengöringsinstruktioner
Ta ut kolfi ltret före rengöring av standardfi ltret. Rengör standardfi ltret enl anvisning på sid 11. Återinstallera kolfi l-
tret och sätt tillbaka hela fi lterinsatsen. Observera att kolfi ltret ej kan rengöras med vatten.

Kolfi ltret har vanligen en livstid på ett år under normala driftsförhållanden.

INSTALLATION OCH UNDERHÅLL AV KOLFILTER  
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