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Läs och följ anvisningarna och säkerhetsinstruktionerna inför användning av denna produkt. Spara 
manualen om du skulle behöva den senare. Kontakta behörig personal om du behöver hjälp. 
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VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 

LÄS ALLA ANVISNINGAR NOGA FÖRE ANVÄNDNING  
• Avsedd för användning inomhus. 
• Luftkonditioneringen får inte användas i tvättstugan. 
• Installera enligt landets bestämmelser för elinstallationer. 
• Dra ut stickkontakten innan delarna tas isär eller monteras och före rengöring. 
• Ta inte på de rörliga delarna. 
• Stick aldrig in fingrar, pennor eller andra föremål genom skydden när stickkontakten är 
inkopplad. Gäller särskilt när luftkonditioneringen är igång. 
• Ej avsedd för användning av små barn eller personer utan tillräcklig erfarenhet och kunskap. I så 
fall ska detta ske under tillsyn av en ansvarig person. 
• Barn ska hållas under uppsikt. 
• Använd endast luftkonditioneringen för avsett bruk. 
• Får endast användas med fastsatta skydd enligt anvisningarna. 
• Ställ luftkonditioneringen så att stickkontakten är lättåtkomlig. 
• Om sladden skadas måste den bytas av tillverkaren eller behörig serviceverkstad. 
• Använd inte luftkonditioneringen med förlängningssladd och denna inte har kontrollerats och 
testats av en behörig elektriker eller leverantör av elutrustning. 
• Lämna till behörig serviceverkstad. 
• Luftkonditioneringen måste förvaras och transporteras stående, annars kan kompressorn 
skadas permanent. Om det råder någon som helst tveksamhet bör luftkonditioneringen 
lämnas stående i 24 timmar innan du startar den. 
• Undvik att starta om luftkonditioneringen inom 4 minuter när den stängts av, eftersom 
kompressorn kan skadas då. 
• Använd aldrig stickkontakten för att starta eller stänga av luftkonditioneringen. Använd 
strömbrytaren (ON/OFF) på reglagepanelen. 
• Ställ alltid den portabla luftkonditioneringen på en torr, stabil yta. 
• Använd inte luftkonditioneringen vid rumstemperaturer under 17C° eftersom spolen kan frysa. 
Luftkonditioneringen är avsedd för att kapa värmetoppar i rum med lufttemperaturer upp till 
35C°. 

 
Energispartips.   
• Luftflödet från ut- eller inloppsgallren får inte blockeras eller begränsas. 
• Dra ner persienner eller rullgardiner för fönstren och håll fönstren stängda under den soligaste 

tiden på dagen. 
• Håll filtren rena. Under normala omständigheter ska filtren rengöras ungefär var 30:e dag. 

Eftersom filtren samlar upp luftburna partiklar kan det vara nödvändigt att rengöra dem oftare 
beroende på luftkvaliteten inomhus. 

• Ställ fläktreglaget på full kyla och termostaten i det svalaste läget när du startar 
luftkonditioneringen. Därefter ställer du in fläktreglaget på låg kylning och sänker termostaten 
till bekväm temperaturinställning. 
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INSTALLATION 
Val av installationsplats 

· Installera luftkonditioneringen på en plan yta i ett torrt 

utrymme. Lämna minst 50 cm för luftcirkulation runt 

luftkonditioneringen så ger den bäst effekt.  

 Installationsmetod    

· Fäst utblåsslangens ände på luftkonditioneringens 

utblås. 

· Öppna fönstret till hälften och dra ut utblåsslangen 

genom det. Fönsteradaptersatsen passar de flesta 

standardfönster som öppnas vertikalt och horisontalt. 

Den kan justeras. 
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Montera rätt! 

·Utblåsslangen får inte böjas fel.  

Felaktig montering kan leda till att luftkonditioneringen inte fungerar normalt. 
· Se till att utblåsslangen inte böjs kraftigt. Utblåsluften måste passera fritt 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
VARNING 
Utblåsslangens längd är särskilt anpassad till produktens specifikationer. Byt eller förläng den inte 
med en annan slang eftersom det kan orsaka funktionsfel. 
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DELAR OCH FUNKTIONER 
                                 

 

1. Reglagepanel och display 

2. Luftutsläpp 

3. Fjärrkontrol 

4. Hjul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.    Luftutblås 

6.    Sladd 

7.    Sladdhållare 

8.    Tömningsöppning 

9.    Luftfilter 
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REGLAGEPANEL OCH FJÄRRKONTROLL 

 

 

 

 

 

 

 

1. POWER: Slå på och av luftkonditioneringen. 

2. MODE: Välj mellan kyla, torrdrift, fläkt eller nattläge.  

3. Upp- och nerpil: 
Tryck på dessa knappar för att ställa in rumstemperaturen 

eller tiden i timerläge. 

4. TIMER:   
Ställ in timerläge till: Timer-on  

Timer-off eller No timer. 

5. FAN: Ställ in fläkthastigheten (HIGH och LOW). 

6. LED-Display: Visar de olika signalerna. 

7. Celsius/Fahrenheit 
Tryck på både upp- och nerknappen för att växla mellan att 
visa Celsius och Fahrenheit. 
 

8. NATTLÄGE: När nattläget är på höjs temperaturen 1°C efter 2 timmar och ytterligare 1°C	 

2 timmar senare. 
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DRIFT 
 

ANVÄNDA REGLAGEN 

Reglagepanelens och fjärrkontrollen används på samma sätt om inget annat anges. 

 

Kylläge 

·Tryck på MODE-knappen (eller Cool-knappen på fjärrkontrollen) och välj kylläge 

(Cool). Indikatorn för kylläge blinkar. 

· Tryck på upp-eller nerpilknappen och ställ in rumstemperaturen mellan 17°C och 

30°C. 

·Tryck på FAN (eller High/Low-knappen på fjärrkontrollen) och välj fläkthastighet 

(High/Low). 

 

Avfuktarläge 

· Tryck på MODE-knappen (eller Dry-knappen på fjärrkontrollen) och välj 

avfuktarläge (Dry). Indikatorn för torrdrift blinkar. 

· Vid avfuktarläge är fläkthastigheten förinställd. Fläkthastighetsknappen kan inte 

användas. Temperaturen kan inte heller ställas in. 

· Använd inte luftutblåsslangen i avfuktarläge. Ta ut tömningspluggen på 

luftkonditioneringens baksida och installera en tömningsslang so får mynna ut i ett 

kärl, exempelvis en hink. 

· Avfuktarläge kan inte användas för att kyla rummet. 

 

Fläktläge 

·Tryck på MODE-knappen (eller Fan-knappen på fjärrkontrollen) och välj 

fläktläge (Fan). Indikatorn för fläktläge blinkar. 

·Välj fläkthastighet genom att trycka direkt på Fan-knappen eller High/Low-knappen 

på fjärrkontrollen. 
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·Temperaturen kan inte ställas in. 

Timerläge 

· Tryck på Timerknappen när luftkonditioneringen är avstängd för att ställa in 

automatisk start (timer-on).  

·Tryck på upp- eller nerpil och ställ in tiden mellan 1 och 24 timmar. Timer-

indikatorn blinkar. 

· Tryck på Timerknappen när luftkonditioneringen är igång för att ställa in 

automatisk avstängning (timer-off). 

·Tryck på upp- eller nerpil och ställ in tiden mellan 1 och 24 timmar. Timer-

indikatorn blinkar. 

 

Sleep (nattläge) 

·När nattläget är på höjs temperaturen 1°C	 efter 2 timmar och ytterligare 1°C 2 

timmar senare. 

·Därefter hålls en jämn temperatur och låg fläkthastighet.  

 

Anm.:  

· Peka alltid fjärrkontrollen mot sensorn. Fjärrkontrollen fungerar inte alltid om 

sensorn befinner sig i direkt ljus eller om det inte är fri väg mellan 

fjärrkontrollen och sensorn. 

· När luftkonditioneringen slås på behöver kompressorn tid för att börja arbeta. 

Därför kan det bli en fördröjning upp till 5 minuter innan det produceras kall 

luft vid luftöppningarna (du kan kontrollera genom att lägga handen nära 

luftöppningarna). 

· När luftkonditioneringen slås på och genast stängs av igen, behöver kompressorn 

längre tid innan den kan användas igen. Vänta i så fall upp till 5 minuter innan 

du kan känna kall luft nära luftöppningarna. Det sker också en fördröjning när 

driftläget ändras under användning. 
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UNDERHÅLL 
 

Anm.: Slå av luftkonditioneringen och dra ut stickkontakten underhåll och 

reparation för att förhindra elektrisk stöt. 

 

VATTENTÖMNING 

Luftkonditioneringen har ett automatiskt förångningssystem. Kondensvattnet återförs 

och kyler kondensorn. Detta förbättrar inte bara kyleffekten utan sparar även energi. 

1) Om vattenbehållaren är full, blinkar indikatorn för full vattenbehållare och 

kompressorn stannar.  

2) Stäng av luftkonditioneringen och flytta den till en plats där vattnet kan tömmas ut. 

Ta ut pluggen och töm ut vattnet. Slå på luftkonditioneringen igen när vattnet är 

uttömt. 

3) När den invändiga vattenbehållaren är full stängs luftkonditioneringen av tills 

behållaren töms. 

  · Ta ut pluggen ur luftkonditioneringen och koppla bort utsläppsslangen på baksidan. 

Flytta luftkonditioneringen till ett lämpligt ställe för tömning (ev. utomhus). Du kan 

även ställa en behållare under tömningshålet. 

  · Ta bort tömningspluggen ur tömningshålet. 

· När vattenbehållaren är tömd monteras tömningskåpan ordentligt igen. 

· Ställ luftkonditioneringen på önskad plats och koppla in tömningsslangen. Anslut 

stickkontakten.  
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SKÖTSEL OCH RENGÖRING 
Rengöring 

· Dra ut stickkontakten ur vägguttaget före rengöring. 

· Rengör höljet med en mjuk, fuktig trasa. Använd inte kemiska lösningsmedel (som bensen, 

alkohol eller bensin). Ytan kan skadas eller hela höljet kan bli fult. 

· Stänk inte vatten på luftkonditioneringen. 

Rengör luftfiltret varannan vecka. Om luftfiltret är fullt av damm 

minskar luftkonditioneringens effektivitet. 
Luftfilter 

· Rengör luftfiltret varannan vecka. Om luftfiltret är fullt av 

damm minskar luftkonditioneringens effektivitet. 

· Öppna luftfilterkåpan (uppåt) och ta ut luftfiltret. 

· Tvätta luftfiltret genom att sänka ner det försiktigt i varmt 

vatten (ca 40°C) med ett rengöringsmedel med neutralt pH-

värde. Skölj och torka noga på ett skuggigt ställe. 

Efter sommaren  
· Öppna locket och ta ut gummipluggen på tömningshålet för att tömma ut vattnet. 

· Låt luftkonditioneringen gå på fläktläge i flera timmar tills den är torr på insidan. 

· Slå av luftkonditioneringen och dra ut stickkontakten. 

 

 Ta ut batterierna ur fjärrkontrollen och lägg dem på ett bra ställe 

· Rengör luftfiltret och sätt tillbaka det. 

· Ta av luftslangarna och förvara dem på ett bra ställe. 

· Svep in luftkonditioneringen i en plastsäck och förvara på ett torrt, svalt ställe. 
Avfrostning av förångaren 

Luftkonditioneringen har ett inbyggt avfrostningsreglage som känner av frost som byggs upp 

på förångarens spolar. Under avfrostningen stannar kompressorn och fläkten fortsätter att gå 

för att avfrosta spolarna. 
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FELSÖKNING 
KONTROLLER FÖRE REPARATION 
Kontrollera listan innan du ringer efter en servicetekniker. Du kan spara tid och pengar. 
I listan finns vanliga problem som inte beror på fel på tillverknings- eller materialfel. 

Problem Möjlig orsak Lösning 

Ingen strömförsörjning. 
Anslut till ett fungerande 
vägguttag och sätt på 
luftkonditioneringen. 

Indikatorn för full 
vattenbehållare blinkar 

Töm ut vattnet och återställ 
inställningarna 

Timern är påslagen. Avaktivera timerfunktionen. 

Luftkonditioneringen 
fungerar inte. 

Rumstemperaturen understiger 
den inställda temperaturen 

Justera vid behov 
temperaturinställningen 

Den står i direkt solsken. Dra för gardinerna. 
Fönster eller dörrar är öppna, 
många personer i rummet eller 
en värmekälla i rummet. 

Stäng dörrar och fönster, ta bort 
värmekällan. 

Smutsigt filter. Rengör eller byt ut filtren. 
Luftintag eller luftuttag 
blockerade. Frilägg uttagen. 

Luftkonditioneringen 
producerar inte tillräckligt 

med kyla. 

Rumstemperatur under det valda 
värdet. Ändra temperaturinställningen 

Skorrande ljud. Luftkonditioneringen står på 
ojämnt underlag. 

Ställ luftkonditioneringen på ett 
jämnt, fast underlag (minskar 
vibrationerna.) 

Kompressorn fungerar 
inte. 

Överhettningsskyddet har 
antagligen löst ut. 

Vänta i 3 minuter tills 
temperaturen har minskat och slå 
på luftkonditioneringen igen. 

För långt avstånd mellan 
luftkonditioneringen och 
fjärrkontrollen. 
Fjärrkontrollens signal kan inte 
hämtas av reglagepanelen. 

Rikta fjärrkontrollen direkt mot 
reglagepanelen. Fjärrkontrollen fungerar 

inte. 

Urladdade batterier Byt batterier. 

KONTROLLER FÖRE REPARATION 
Problem (koder visas i displayen) Beskrivning 
E1, E2 Sensorskydd, autostopp för att inte kompressorn ska 

skadas. 
E3 Stopp på grund av onormal drift. Skydd för att 

förhindra permanenta skador 
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Anm.: Om luftkonditioneringen ofta varnar för full vattenbehållare kan det vara 

något fel på den. Kontakta en servicetekniker. 

 

Varning: Stäng genast av luftkonditioneringen och dra ut kontakten om något 

onormalt inträffar. Kontakta en behörig elektriker. 

 

Informationen kan ändras utan föregående meddelande vid produktförbättring. 

 

 

 

BILAGA 

Utblåsslang Adapter 

  

Fönstersats 
A 

Fönstersats 
B 


