Portabel Luftkonditionering
A/C Milan

Vänligen läs denna manual noggrant och spara den för framtida bruk och referens
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Säkerhetsföreskrifter
1. Använd inte denna produkt i ett trasigt eluttag.
2. Använd inte maskinen under följande:
A: Nära en öppen eld.
B: I ett utrymme där olja kan skvättas.
C: I ett utrymme som är utsatt för direkt solljus. (Detta kan påverka effekten på maskinen)
D: I ett utrymme där vatten kan skvättas på maskinen.
E: Nära ett badkar, dusch eller en swimming pool.
3. Stick aldrig in fingrarna eller spetsiga föremål in i luftutblåset. Se till att ha barn under uppsyn så
att inte heller de skadar sig på maskinen.
4. Låt maskinen stå upprätt under transport och förvaring, så att inte kompressorn tar skada.
5. Före rengöring av maskinen, stäng av den och drag ut kontakten ur vägguttaget.
6. När A/C:n ska flyttas, stäng av den, drag ut kontakten ur vägguttaget och flytta maskinen
försiktigt.
7. För att undvika brandkatastrofer, övertäck aldrig denna luftkonditionering!
8. Stickkontakten måste vara av samma standard som eluttagen. Kontakta en kvalificerad elektriker
vid frågor.
9. Små barn måste övervakas om de ska sköta denna luftkonditionering.
10. Denna produkt får inte skötas av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga. Inte heller av
personer som saknar kunskap eller erfarenhet att hantera liknande produkter, om de inte gör det
under uppsyn, eller får instruktioner, av någon som ansvarar för deras säkerhet.
Notera:
— Om några delar förstörs, vänligen kontakta din lokala återförsäljare.
— Om några skador sker på maskinen, stäng av den, drag ur kontakten och kontakta din
återförsäljare.
— Denna maskin får endast användas i jordade uttag.
— För att undvika eventuell fara, om strömsladden skadas på något vis, vänligen stäng av maskinen,
drag ur sladden. Sladden måste sedan bytas ut av din återförsäljare eller kvalificerad tekniker.
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Benämning på delar

Fig.1

Tillbehör

Fig.2
Efter att du har plockat upp denna produkt, vänligen kontrollera att alla delar är inkluderade.
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Introduktion av Kontrollpanelen

Fig.3

Display

1. Auto Läge Ikon
2. Fläkthastighet
3. Kylläge
4. Temp. och Timer inställning
5. Timer ON
O

6. Temperatur C
7. Avfuktningslägesikon

Fig.4
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Introduktion av Fjärrkontrollen

Fig.5.1.1
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Driftsinstrukioner
Innan du startar denna maskin, vänligen läs nedan:
1) Ställ luftkonditioneringsmaskinen nära ett eluttag.
2) Som visas i Fig.6 och Fig.6a, installera utblåsslangen och justera fönstret så att slangen
sitter ordentligt fast.

3) Sätt i kontakten i ett jordat AC220~240V/50Hz uttag;
4) Som visas i Fig. 7, fäst dräneringsslangen (endast på A/C med värmepumpsfunktion)
5) Tryck på ON/OFF knappen för att starta din A/C.
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1. Före användning
Uppmärksamma:
-

Driftstemperatursintervall:
Maximal kylning
DB/WB( oC )

35/24

Minimum kylning
16/12

Kontrollera att utblåsslangen är ordentligt installerad.
Viktigt att tänka på vid kylnings- eller avfuktningsläge:
-

När man använder något av dessa lägen, låt intervallerna vara minst 3 minuter mellan att

startar och stänger av maskinen.
- Dela inte uttaget med en annan produkt.
- Uttaget ska vara AC220--240V，50Hz
2. Kylningsläge
- Tryck på “Mode” knappen till dess att “Cool” ikon tänds.
- Tryck på “▲”eller“ ▼”knappen för att välja önskad rumstemperatur. (16oC-31 oC)
Tryck på “Fan Speed” knappen för att ställa in fläkthastighet.
3. Avfuktningsläge
Tryck på “Mode” knappen till dess att “Avfuktningslampan” blinkar
- Ställ in önskad temperatur till rummets temperatur minus 2 oC. (16 oC -31 oC)
- Ställ in fläkthastigheten till låg (LOW).
4. Timer
Timer ON inställning:
- När luftkonditioneringen är avstängd, tryck på “Timer” knappen och ställ in önskad starttid genom att
trycka på temperatur och TIME SETTING knapparna.
- “Inställd starttid” visas i displayen.
- Starttid kan ställas in på 0-24 timmar.
Timer OFF inställning
- När luftkonditioneringen är igång, tryck på “Timer” knappen och ställ in önskad avstängningstid
genom att trycka på temperatur och TIME SETTING knapparna.
- “Inställd avstängningstid” visas i kontrollpanelen.
- Avstängningstid kan ställas in på 0-24 timmar.
-

5. Kontinuerlig dränering
- Om maskinen ska bli undanställd för förvaring, vänligen tag bort gummipluggen från
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-

dräneringshålet på baksidans nederkant, och anslut en dräneringsslang. Allt vatten i tanken
kommer nu att rinna ut.
Om vattenpumpen går sönder, kan kontinuerlig dränering användas. Då behöver inte pumpen
vara aktiverad.
Om vattenpumpen skadas kan även vattenbehållaren användas. När ”water full”-lampan tänds,
vänligen fäst på dräneringsslang och låt vattnet rinna ut.

Installationsförklaring
1. Installationsförklaring:
- En portabel luftkonditionering skall installeras på en plan yta, där det finns gott om utrymme
runt omkring den. (See Fig.8)
- Blockera inte utblåsslangen.
- Bör inte installeras hos en kemtvätt.
- Kontrollera att eluttaget fungerar korrekt.

2.

Installation av utblåsslangen
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A) Tillfällig installation
1.
Vrid båda ändar av slangen in i det fyrkantiga fästet respektive det platta fästet.
2.
Sätt i det fyrkantiga fästet vid utblåset på maskinen (see Fig.9).
3.
Sätt den andra änden i fönstret.
Fönsterkitsinstallation
Vanligtvis installeras detta kit “horsontellt” eller “vertikalt”, som visas i Fig.10 och Fig.10a,

Alarm för vattenhållaren
Vattentanken i luftkonditioneringen är utrustad med en sensor som känner av när vattennivån
blir för hög. ”Full tank”-lampan kommer att tändas.

Underhåll och Skötsel
Förklaring:
1) Före rengöring, var nog med att dra ur strömsladden ur vägguttaget.
2) Använd inte bensin eller andra kemikalier när du ska rengöra maskinen.
3) Spola inte vatten direkt på maskinen.
4) Om luftkonditioneringen är trasig, vänligen kontakta din återförsäljare.
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1.

Luftfilter
- Om luftfiltret blir igenkorkat med damm/smuts, så ska filtret rengöras omgående. Kontrollera
filtret varannan vecka till att börja med.
- Tag bort filtret
Öppna grillen till luftinsuget och tag ut filtret.
- Rengöring
Rengör filtret med milda rengöringsmedel och ljummet (40 oC) vatten. Låt filtret torka naturligt
och värm inte bort fukten.
Sätt tillbaka filtret
Sätt tillbaka filtret innanförgrillen och sätt tillbaka grillen efter det.
2. Rengör ytan på luftkonditioneringen
Rengör med en fuktig trasa och milda rengöringsmedel, därefter torka med en torr trasa.
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Felsökning
Problem

Tänkbar orsak

Förslag på åtgärd

1. ENHETEN STARTAR INTE - ”Vatten full” indikatorn blinkar, Töm vattentanken.
NÄR

MAN

TRYCKER

PÅ och vatten tanken är full.

ON/OFF KNAPPEN
- Rumstemperaturen är lägre än Ställ om inställt värde
den inställda temperaturen
2. Inte kallt nog

- Dörrar och fönster är inte Stäng dessa.
stängda.
-

Det

finns

värmekällor

rummet.

i Vrid ner element och tag bort
andra produkter som alstrar
värme.

-

Slangen

för

utblåset

är Anslut

ett

igentäppt eller blockerad på maskinen.
annat vis.

rent

utblås

till

Rengör

om

det

behövs.

- Den inställda temperaturen är Ställ om

4. Hög ljudnivå

för hög.

temperaturinställningen

- Luftinsuget är blockerat.

Rengör luftinsuget.

- Underlaget som maskinen står Placera maskinen på ett mer
på är inte plant/jämnt nog

lämpligt underlag

- Ljudet kommer från flödande Detta är normalt.
5. E0 koden lyser

kylmedium inuti A/C:n.
Sensorn till rumstemperaturen Placera om sensorn (enheten
fungerar inte.

kan även fungera utan att
sensorn flyttas om.)

6. E1 koden lyser

Sensorn

till

avdunstningen Placera om sensorn (enheten

fungerar inte.

kan även fungera utan att
sensorn flyttas om.)
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7. E2 koden lyser

Vattenpumpen fungerar inte.

- Starta om maskinen. Ofta
fungerar maskinen som den ska
efter det.
- Byt ut vattenpumpen.

8. E3 koden lyser

Sensorn

till

kondensorn Placera om sensorn (enheten

fungerar inte

kan även fungera utan att
sensorn flyttas om.)

Notera: Produkten kan se lite annorlunda ut än på bilderna i denna manual.
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