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SÄKERHETSVARNINGAR

• Denna enhet får endast repareras /underhållas av en
auktoriserad servicetekniker.

• Den här produkten kan användas av barn från 8 års
ålder samt personer med reducerad fysisk funktion,
känsel eller mental förmåga eller som är oerfarna
och har brist på kunskap kan använda produkten
under förutsättning att de är under uppsikt eller
fått tillräckliga instruktioner om hur man använder
produkten på ett säkert sätt och förstår de faror
som kan uppstå under användandet av produkten.
Barn ska inte leka med produkten. Rengöring och
underhåll ska inte göras av barn utan tillsyn.

• Om sladden är skadad måste den bytas ut
av tillverkaren, dess servicerepresentant eller
motsvarande behörig person för att undvika fara.

Förklaring av symboler

FARA Indikerar en farlig situation som, om den inte undviks, 
leder till dödsfall eller allvarlig skada.

VARNING Indikerar en farlig situation som, om den inte undviks, 
kan leda till dödsfall eller allvarlig skada.

VAR FÖRSIKTIG Indikerar en farlig situation som, om den inte undviks, 
kan leda till smärre eller lindrigare skada.

OBS: Indikerar viktig information som dock inte är relaterad 
till fara, utan används för att påpeka risk för skada på 
egendom.

Indikerar en farlig situation som kan leda till allvarlig 
eller lindrigare skada.
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DRIFTMILJÖ

• Luftkonditioneringen måste köras inom temperaturintervallet: 16° C~35° C.

• Apparaten är endast avsedd för hemmabruk.

• Apparaten måste placeras så att kontakten är tillgänglig.

• Denna luftkonditioneringsapparat är endast avsedd för hemmabruk och inte för
kommersiell användning.

• Det tomma utrymmet runt apparaten bör vara minst 30 cm.

• Använd inte luftkonditioneringen i fuktiga miljöer.

• Håll luftintag och luftutsläpp rena, utan hinder.

• Under drift, stäng dörrar och fönster för att förbättra kyleffekten.

• Ställ enheten på ett jämnt och slätt underlag vid drift för att undvika buller och
vibrationer.

• Enheten är försedd med svängbara hjul. Hjulen rullar smidigt på jämnt och slätt
underlag.

• Luta inte eller vänd på luftkonditioneringen. Om det uppstår problem, koppla
direkt bort strömmen och kontakta återförsäljaren.

• Undvik direkt solljus.

30 cm 30 cm
30 cm
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BESKRIVNING AV DELARNA

➊ Kontrollpanel

➋ Styrgaller

➌ Svänggaller

➍ Hjul

➎ Krok för kabelvinda

➏ Stickkontakt

➐ Filter

➑ Luftintag

➒ Koppling A

➓ Utloppsrör för värme

Koppling B+C

OBS:
Värmeutloppsröret och andra installationstillbehör får inte kastas.

Fjärrkontroll

➊

➋

➌

➍

➎

➏

➐

➑

➒➓
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ANVÄNDA LUFTKONDITIONERINGEN

Ändra luftflödets riktning
1. Luftflöde upp/ned

• Ta tag i de horisontella lamellerna som visas i diagrammet och justera luftflödets
riktning.

• Justera inte de horisontella lamellerna till lägsta eller högsta positionen i läge
COOL eller DRY med fläkthastigheten inställd på Low under en längre tid. Då
kan det bildas kondens på lamellerna.

2. Luftflöde vänster/höger Ta tag i de vertikala lamellerna som visas i diagrammet
och justera luftflödets riktning.

VAR FÖRSIKTIG: 
• Justera inte de horisontella lamellerna till de yttersta positionerna i läge COOL eller DRY

med fläkthastigheten inställd på Low under en längre tid.  Då kan det bildas kondens på
lamellerna.
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INTRODUKTION TILL KONTROLLPANELEN

Funktioner på kontrollpanelen

ON/OFF-knapp

SLEEP-knapp

Fläktknapp

Indikering av fläkthastighet

Timer-knapp

Lägesknapp

Indikering av 
fläktläge

Indikering av 
torrläge

Indikering av kylläge
Nixierör

+ / -knappar

Hälsoindikator (tillval) 

Använda kontrollpanelen
OBS:
• När luftkonditioneringen anslutits till elnätet hörs ett pip. Därefter kan du styra

luftkonditioneringen från kontrollpanelen.
• När apparaten är på (ON) hörs ett ljud vid varje knapptryckning. Samtidigt lyser

motsvarande indikatorlampa på kontrollpanelen.
• När apparaten är avstängd (OFF) visas inget på nixieröret på kontrollpanelen.

När apparaten är på (ON) visar nixieröret på kontrollpanelen inställd temperatur. I andra
lägen visas den inte.

1. ON/OFF-knapp
Slå på och av luftkonditioneringen genom att trycka på denna knapp.

2. + / - knappar
I kylningsläge, tryck på ”+” eller ”-” för att höja eller sänka temperaturen i
steg om 1° C Det inställda temperaturintervallet är 16° C~30° C. Vid torr- eller
fläktläge är denna knapp oanvändbar.

3. Mode-knapp
När du trycker på denna knapp växlar apparaten läge i följande sekvens:
COOL→DRY→FAN
– COOL: I detta läge lyser kylindikatorlampan. Nixieröret visar inställd

temperatur. Det inställningsbara temperaturintervallet är 16° C~30° 
C.

– DRY: I detta läge lyser torrindikatorlampan. Nixieröret visar inget.
– FAN:  I detta läge blåser apparaten enbart luft. Fläktindikatorlampan lyser.

Nixieröret visar inget.
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4. Fan-knapp
När du trycker på denna knapp växlar fläkthastigheten i följande sekvens ”low
speed→ medium speed → high speed → auto fan → low speed”.

5. Timer
Tryck på timerknappen för att gå in i timerinställningsläge. I detta läge trycker
du på ”+” eller ”-” för att justera timerinställningen. Timerinställningen ökar
eller minskar 0,5 timme med ett tryck på knappen ”+” eller ”-” inom 10
timmar, medan tidsinställningen ökar eller minskar en timme med ett tryck
på ”+” eller ”-” för mer än 10 timmar. När timerinställningen är klar visar
enheten temperaturen efter 5 sekunder. Om timerfunktionen startas visar
indikatorlampan ovanför status. Annars visas den inte. I timerläge, tryck på
knappen timer igen för att avbryta timerläget.

6. Sleep
Tryck på knappen Sleep för att gå in i strömsparläge. Om apparaten är i
kylläge när strömsparläget aktiveras, kommer den förinställda temperaturen
att öka med 1° C inom en timme, förinställd temperatur ökar med 2° C inom
2 timmar och därefter arbetar luftkonditioneringen vid denna temperatur
kontinuerligt. Strömsparfunktionen är inte tillgänglig vid fläkt- eller torrläge. Om
vilofunktionen startas kommer indikatorlampan ovanför Sleep att lysa.

KNAPPAR PÅ FJÄRRKONTROLLEN

21➊

➌

➍

➏

➋

➎

➐

➊ ON/OFF-knapp (på/av)

➋ MODE-knapp (läge)

➌ +/-knapp

➍ FAN-knapp (fläkt)

➍ X-FAN-knapp (x-fläkt)

➏ SLEEP-knapp
(strömsparläge)

➐ TIMER-knapp
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INTRODUKTION TILL IKONERNA PÅ DISPLAYEN

X-

Timer på

Kylning
X-fläktdrift

Skickar signal

Torrdrift
Strömsparläge

X-fläktdrift
Lås

Inställd
hastighet

Inställd temperatur Inställd timer

Timer av

INTRODUKTION TILL KNAPPARNA PÅ FJÄRRKONTROLLEN
OBS!
• Detta är en universalkontroll och den kan användas för luftkonditioneringsapparater med

multifunktion. För vissa funktioner som saknas för den aktuella modellen, händer inget när
man trycker på fjärrkontrollens knapp, utan enheten bibehåller sin ursprungliga driftstatus.

• När du ansluter luftkonditioneringen till elnätet hörs ett ljud från enheten. Driftindikatorn ”
” är ON (röd indikering). Därefter kan du styra luftkonditioneringen från fjärrkontrollen.

• När enheten är på (ON) och du trycker på en knapp på fjärrkontrollen blinkar ikonen ”
” på fjärrkontrollens display en gång och luftkonditioneringsenheten ger ifrån sig ett ljud.
Det betyder att signalen har skickats till luftkonditioneringen.

• När enheten är avstängd (OFF), visas inställd temperatur och klockikonen på
fjärrkontrollens display (om timern är på eller av och belysningsfunktionerna är inställda,
visas motsvarande ikoner samtidigt). När enheten är på (ON), visas motsvarande inställda
funktionsikoner.

1. ON/OFF-knappen
Tryck på knappen för att sätta på/stänga av enheten.

2. MODE-knappen

Ett tryck på knappen gör att läget ändras ett steg enligt nedanstående sekvens 
(motsvarande ikon ” ” tänds när läge väljs):

COOL DRY FAN

• När du väljer kylningsläge (COOL) körs luftkonditioneringen i kallt läge. Tryck
sedan på + eller - för att justera den inställda temperaturen. Tryck på FAN-
knappen för att justera fläkthastigheten.
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• När du väljer torrläge (DRY) körs luftkonditioneringen med låg fläkthastighet. I
torrt läge kan fläkthastigheten inte justeras.

• När du väljer fläktläge (FAN) körs enbart fläkten. Tryck sedan på FAN-knappen för
att justera fläkthastigheten.

3. + / -knapparna

• Ett tryck på + eller -knappen ökar eller minskar den inställda temperaturen
med 1° C. Om man håller + eller -knappen nedtryckt 2 sek ändras den inställda
temperaturen snabbare. Släpp upp knappen när den inställda temperaturen
uppnåtts.

• Samma knappar (+ -) används för att ställa in tid för timern. (Se inställningarna för
TIMER-knappen)

4. FAN-knappen

Ett tryck på knappen gör att fläkthastigheten växlar mellan:  AUTO, SPEED 1 ( ),
SPEED 2 ( ), SPEED 3 ( ).

AUTO

OBS!
• Vid Auto väljer luftkonditioneringen rätt fläkthastighet automatiskt beroende på

omgivningstemperaturen.
• Fläkthastigheten kan inte justeras i torrläge.

5. X-FAN-knappen

Om du trycker på den här knappen under kyl- eller torrläge så startas
x-fläktfunktionen. Tryck på knappen igen för att avbryta x-fläktfunktionen.

OBS!
• När x-fläktfunktionen är på och luftkonditioneringen är avstängd kommer fläkten

fortfarande arbeta på låg hastighet en stund för att blåsa ut kvarvarande vatten ur
luftkanalen.

• Stäng av funktionen genom att trycka på X-FAN-knappen en gång till. Fläkten stängs
omedelbart av.

6. SLEEP-knappen

Vid kyl- och torrläge, tryck på knappen för att sätta på strömsparfunktionen. Tryck på 
knappen igen för att avbryta strömsparfunktionen.
 Vid fläktläge är denna funktion inte tillgänglig.

7. TIMER-knappen

• När enheten är påslagen, tryck på denna knapp för timeravstängning. Ikonerna
T-OFF och H börjar blinka. Tryck inom 5 sek på + eller - för att justera tiden för
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timeravstängning. Ett tryck på + eller -knappen ökar eller minskar den inställda 
tiden med 0,5 tim. Om du håller + eller -knappen nedtryckt 2 sek ändras den 
inställda tiden snabbare. Släpp upp knappen när den inställda tiden uppnåtts. 
Tryck sedan på TIMER för att bekräfta tiden. Ikonerna T-OFF och H slutar blinka.

• När enheten är avstängd, tryck på denna knapp för att ställa in timerpåslagning.
Ikonerna T-OFF och H börjar blinka. Tryck inom 5 sek på + eller - för att justera
tiden för timerpåslagning. Ett tryck på + eller -knappen ökar eller minskar den
inställda tiden med 0,5 tim. Om du håller + eller -knappen nedtryckt 2 sek ändras
den inställda tiden snabbare. Släpp upp knappen när den inställda tiden uppnåtts.
Tryck sedan på TIMER för att bekräfta tiden. Ikonerna T-OFF och H slutar blinka.

• Avbryta timer på/av: Om timerfunktionen är inställd, tryck på knappen TIMER en
gång för att visa den återstående tiden. Inom 5 sek, tryck på knappen TIMER igen
för att avbryta funktionen.

OBS!
• Tidsintervall för timer: 0,5~24 tim
• Tidsintervallet mellan två tryckningar får inte överstiga 5 sek, annars lämnar fjärrkontrollen

inställningsstatus.

INTRODUKTION TILL KNAPPKOMBINATIONER

Barnlås
Tryck samtidigt på ”+” och ”-” så aktiveras/avaktiveras barnlåset. När barnlåset 
aktiveras visas LOCK-indikeringen på fjärrkontrollen. Om du då trycker på 
fjärrkontrollen skickas ingen signal.

Byte av temperaturskala
När enheten är avslagen (OFF), tryck på ”-” och ”MODE”-knappen samtidigt för att 
växla mellan ° C och ° F.

ANVÄNDA LUFTKONDITIONERINGEN

1. Efter att ha satt på strömmen, tryck på ”ON/OFF”-knappen på fjärrkontrollen för
att slå på luftkonditioneringen.

2. Tryck på ”MODE”-knappen för att välja önskat läge: COOL, DRY, FAN.

3. Tryck på ”+” or ”-” för att ställa in önskad temperatur:

4. Tryck på ”FAN”-knappen för att ställa in önskad fläkthastighet: auto, låg,
medelhög och hög hastighet.
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BYTA BATTERIER I FJÄRRKONTROLLEN

1. Tryck på baksidan av fjärrkontrollen på platsen 
märkt med ” ”, och tryck sedan ut locket till 
batterifacket i pilens riktning.

2. Byt ut de två AAA-batterierna (1,5 V) och se till 
att + och -polerna sitter åt rätt håll.

3. Sätt tillbaka locket på batterifacket.

OBS:
• När du använder fjärrkontrollen ska du rikta signalen mot det mottagande fönstret på 

luftkonditioneringsenheten.
• Avståndet mellan signalsändaren och det mottagande fönsterfår inte vara mer än 8 m och 

det får inte finnas några hinder mellan dem.
• Signalen kan lätt störas lätt i rum där det finns lysrör eller trådlös telefon. Håll 

fjärrkontrollen nära apparaten när du använder den.
• Ersätt batterierna till nya av samma modell när byte krävs.
• När du inte använder fjärrkontrollen under en längre tid, ta ut batterierna.
• Om displayen på fjärrkontrollen är otydlig eller bild helt saknas är det dags att byta 

batterier.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
VARNING: 
• Före rengöring av luftkonditioneringen, stäng av enheten och koppla bort strömmen. 

Annars riskerar du att få en elektrisk stöt.
• Tvätta inte luftkonditioneringen med vatten. Det kan göra att du får en elektrisk stöt.
• Använd inte flyktiga vätskor (t.ex. thinner eller bensin) för att rengöra luftkonditioneringen. 

Detta kan skada ytan på luftkonditioneringsenheten.

Rengöra ytterhölje och galler

Rengöra ytterhöljet:
Om ytterhöljet är dammigt, torka av med en mjuk handduk. Om 
ytterhöljet är mycket smutsigt (t.ex. av fett), gör rent med ett milt 
rengöringsmedel. 
Rengöra gallren: Rengör med trasa eller mjuk borste.

batteri

montera

avmontera

locka till batterifack
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RENGÖRA FILTRET

① ②

➊ Ta bort filtret ➋ Rengör filtret

➌ Montera filtret
Sedan filtret rengjorts och torkats, 
montera tillbaks det väl.

Använd rengöringsmedel eller 
vatten för att rengöra filtret. Om 
filtret är mycket smutsigt (av t.ex. 
fett), gör rent med varmt vatten 
ca 40° C blandat med ett milt 
rengöringsmedel och lägg det sedan 
på en skuggig plats och låt torka.

OBS:
• Filtret bör rengöras ungefär var tredje månad. Om driftsmiljön är mycket dammig kan du 

rengöra oftare.
• Torka inte filtret vid öppen eld eller med hårtork. Då kan det deformeras eller fatta eld.

Rengöra värmeutloppsröret
Avlägsna värmeutloppsröret från enheten, rengör och torka av det och sätt sedan 
tillbaka det. (Se hur man avlägsnar och återmonterar utloppsröret i instruktionen 
”Montera och avmontera värmeutloppsröret” på sidan 25).

Kontroll före användningssäsongen
1. Kontrollera att luftintag och luftutlopp inte är blockerade.

2. Kontrollera att stickpropp och uttag är i gott skick.

3. Kontrollera att filtret är rent.

4. Kontrollera att batterierna är insatta i fjärrkontrollen.

5. Kontrollera att kopplingarna, fönsterfästet och värmeutloppsröret monterats 
ordentligt.

6. Kontrollera att värmeutloppsröret inte är skadat.

Kontroll efter användningssäsongen
1. Koppla bort strömförsörjningen.

2. Rengör filtret och ytterhöljet.

3. Torka bort damm och annan smuts från luftkonditioneringen.

4. Avlägsna eventuellt vatten i chassit (se avsnittet om dränering för mer 
information).
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5. Kontrollera att fönsterfästet inte är skadat. Om så är fallet, kontakta 
återförsäljaren.

Långtidsförvaring
Om du inte ska använda luftkonditioneringen på lång tid, förvara den på följande 
sätt:
• Se till att det inte finns något vatten som samlats i chassit och att 

värmeutloppsröret är avmonterat.

• Dra ur stickkontakten och linda upp elkabeln.

• Rengör apparaten och förpacka den väl för att undvika damm.

Om återvinning
• Delar av förpackningen kan återvinnas. Följ de föreskrifter som gäller där du 

bor eller kontakta personal på den lokala återvinningsstationen för ytterligare 
vägledning.

• Om du vill kasta enheten, kontakta den lokala representanten för rätt metod att 
hantera avfallet.

FELSÖKNING
Kontrollera nedanstående innan du söker hjälp. Om felet fortfarande inte kan 
åtgärdas, kontakta din återförsäljare eller kvalificerad service.

Symtom Felsökning Lösning

Luftkondi-
tioneringen
går inte att 
använda

• Strömavbrott? • Vänta tills strömmen 
kommer tillbaka.

• Ansluten till elnätet? • Sätt in stickkontakten.

• Har luftbrytaren löst ut eller 
har säkringen gått?

• Be om professionell hjälp 
för att ersätta luftbrytare 
eller säkring.

• Är det något fel på 
kretskortet?

• Be om professionell hjälp 
för att ersätta kretskortet.

• Har enheten startas direkt 
efter ett avbrott?

• Vänta 3 min och försök 
sedan slå på den igen.
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Symtom Felsökning Lösning

Dålig kylning
(uppvärmning)

• Är effekten för svag? • Se till att enheten har
anslutits till en lämplig
strömkälla

• Är luftfiltret igensatt med
damm/föroreningar?

• Rengör luftfiltret.

• Har temperaturen ställts in
på rätt sätt?

• Justera temperaturen.

• Är dörrar och fönster
stängda?

• Stäng dörrar och fönster.

Luftkondi-
tioneringen
kan inte ta 
emot signaler 
från fjärrkon-
trollen eller 
fjärrkontrollen 
reagerar inte.

• Avbryts vanlig drift av
orsaker som statiskt tryck,
instabil spänning?

• Dra ur stickkontakten.
Sätt i kontakten efter cirka
3 min och slå sedan på
enheten.

• Är fjärrkontrollen tillräckligt
nära?

• Fjärrkontrollens
mottagningsområde är
8 m. Överskrid inte detta
avstånd.

• Finns det fysiska hinder
som blockerar den fria
sikten mellan enheten och
fjärrkontrollen?

• Avlägsna hindren.

• Har fjärrkontrollen låg
känslighet?

• Kontrollera batterierna
i fjärrkontrollen. Om
effekten är låg, ersätt
batterierna.

• Finns det lysrörsbelysning i
rummet?

• Flytta fjärrkontrollen
närmare
luftkonditioneringen.

• Stäng av lysrören och
prova igen.

Ingen luft 
blåses ut från 
luftkonditione-
ringen

• Är luftutloppet eller
luftintaget blockerat?

• Ta bort hindren.

• Är luftfiltret smutsigt? • Rengör luftfiltret.
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Symtom Felsökning Lösning

Den inställda 
temperaturen 
kan inte 
justeras.

• Har enheten ställts in i
autoläge eller har barnlåset
aktiverats?

• Temperaturen kan inte
justeras i autoläge.
Barnlåset kan låsas upp
genom att trycka på ”+”
och ”-”

• Håller sig
rumstemperaturen
inom enhetens
temperaturintervall?

• Temperaturintervall:
16°–30° C.

Dålig lukt 
uppstår

• Den dåliga lukten härrör
från något i rummet –
möbel, askkopp etc.

• Avlägsna källan till den
dåliga lukten.

• Rengör filtret.

Onormalt ljud 
hörs under 
drift

• Om enheten störs av åska,
radio, etc?

• Koppla från strömmen
och sedan till igen, och slå
sedan på enheten igen.

Du kan 
höra ljud av 
strömmande 
vatten

• Hörs ljudet direkt efter att
du slagit på/av enheten?

• Ljudet kommer från
apparatens köldmedium,
vilket är helt normalt.

Det låter som 
om något ”går 
sönder”

• Hörs ljudet direkt efter att
du slagit på/av enheten?

• När temperaturen ändras
utvidgas eller krymper
panelen, vilket orsakar ett
friktionsljud.

Felkoder

E5 Överströmsskydd. Koppla bort strömmen och slå sedan 
på enheten igen efter 10 min. Om ”E5” 
kvarstår, kontakta service för underhåll av 
enheten.

H8 Chassit är fullt av vatten. 1. Häll ut vattnet från chassit.
2. Om ”H8” kvarstår, kontakta service för

underhåll av enheten.

F1 Fel på temperatursensorn 
för omgivningsluften.

Kontakta service för lösning av problemet.

F2 Fel på temperatursensorn 
för avdunstning.

Kontakta service för lösning av problemet.

F0 1. Det läcker kylvätska
2. Systemet är blockerat

1. Starta om enheten genom att stänga av
och ha kontakten urdragen i 30 minuter.

2. Om felet kvarstår, kontakta kundservice.
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H3 Överbelastningsskydd för 
kompressorn

1. Kontrollera om den omgivande
temperaturen och luftfuktigheten är för
hög. Stäng av enheten och sätt igång
den efter att omgivningstemperaturen
sjunkit till under 35˚ C.

2. Kontrollera om avdunstningsenheten
och kondensorn är blockerade. I så fall,
ta bort föremålen, stäng av enheten och
starta sedan om den.

3. Om felet kvarstår, kontakta kundservice.

E8 Överbelastningsfel

F4 Temperatursensorn i 
utloppsröret är öppen/
kortsluten.

Kontakta kundtjänst för lösning av 
problemet.

VARNING:
• Om följande problem uppstår, stäng av luftkonditioneringen, koppla bort

apparaten från elnätet och kontakta sedan omedelbart återförsäljaren.

– Nätkabeln är överhettad eller skadad.
– Onormala ljud hörs under drift.
– Dålig lukt.
– Vattenläckage.

• Reparera inte eller återmontera luftkonditioneringen själv.
• Om luftkonditioneringen används i onormalt tillstånd kan det orsaka fel, elektriska stötar

eller brandfara.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID INSTALLATION
Varning:
• Följ alla regler och föreskrifter.
• Använd inte skadad eller otillåten strömkabel.
• Iaktta försiktighet vid installation och underhåll. Kör inte enheten på felaktigt sätt för att

förhindra elektriska stötar, skador och andra olyckor.

Val av installationsplats
Grundläggande krav
Om du installerar enheten på någon av följande platser kan det orsaka fel. Om det 
inte går att undvika, kontakta återförsäljaren:
1. Platser med kraftiga värmekällor, ångor, lättantändlig eller explosiv gas eller

flyktiga föremål som sprids i luften.

2. Platser med högfrekvensenheter (t.ex. svetsmaskin, medicinsk utrustning).

3. Platser nära kusten.

4. Platser med olja eller ångor i luften.
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5. Platser med svavelångor.

6. Andra platser med besvärliga förhållanden.

Krav på luftkonditioneringen
1. Se till att luftintaget är långt från hinder och blockera inte luftutloppet. Annars

påverkar detta värmeutloppet.

2. Försök ställa enheten så långt som möjligt från lysrör.

3. Apparaten får inte installeras i tvättstuga. Hög luftfuktighet kan förorsaka fel.

Krav på elektrisk anslutning
Försiktighetsåtgärder
1. Se till att följa gällande föreskrifter för elsäkerhet när du installerar enheten.

2. Anslut enheten till strömförsörjning i enlighet med gällande lokala föreskrifter.

3. Om elkabeln är skadad ska den bytas ut av tillverkaren, dennes
servicerepresentant eller motsvarande för att undvika fara/skador.

4. Anslut fas, nolla och jord på korrekt sätt till eluttaget.

5. Se till strömförsörjningen är avstängd när du arbetar med elen.

6. Slå inte på strömmen förrän installationen är klar.

7. Luftkonditioneringen är en klass 1-apparat. Den måste vara korrekt
skyddsjordad. Se till att den alltid är jordad, annars kan det förorsaka elektriska
stötar.

8. Skyddsjorden ska uppfylla nationella elsäkerhetsföreskrifter.

9. Apparaten ska installeras i enlighet med nationella föreskrifter för
ledningsdragning.
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FÖRBEREDELSER FÖRE INSTALLATION
Obs: kontrollera att tillbehören är tillgängliga före installationen.

Tillbehörslista

koppling A

kabelkrokar (2) skruvar (3) rörclips gummiplugg slangklämmor (2)

bruksanvisningfjärrkontrolldräneringsrör

kryssmejsel

måttband

rak skruvmejsel

sax

såg

penna

batterier (2)
(AAA 1,5V)

koppling B koppling C värmeutlopps-
rör adapter (1)

Verktyg som behövs för installation
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MONTERA KABELVINDAN

• Montera kabelkrokarna på baksidan av enheten med skruvar (se riktning i
följande figur).

kabelkroken pekar uppåt

kabelkrok

skruv

kabelkroken pekar nedåt

Linda upp elkabeln runt krokarna.
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TA BORT UPPSAMLAT VATTEN

Det finns två sätt att ta bort uppsamlat vatten:

➊ Dränera från bottenhålet.

OBS! Vid dränering från bottenhålet, montera först dräneringsröret annars kommer den dåliga 
dräneringen att påverka driften av enheten.

Montera dräneringsröret på följande sätt:

1. Ta bort gummipluggen från dräneringsöppningen.

dräneringsöppning

2. Fäst clipset till dräneringsröret med en skruv till höger på baksidan nära 
dräneringsöppningen.

dräneringsöpp-
ning

clips för dräneringsrör

skruv

3. Trä dräneringsröret på dräneringsöppningen och fäst det sedan med 
slangklämman.
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4. Sätt gummipluggen i den andra ändan av dräneringsröret fixera den med
slangklämma och fäst sedan dräneringsröret i clipset.

dräneringsrör

slangklämma

gummiplugg
slangklämma

clips för 
dräneringsrör

Dränera på följande sätt.

1. Vid kyl- eller torrkörning kommer kondensvattnet att tömmas i chassit och
spridas ut av en vattenpump. När temperaturen i kondensorn är hög, kommer
det mesta av kondensvattnet att förångas och dräneras i utloppsluften. Vanligen
samlas endast lite kondensvatten inuti chassit så att du inte behöver tömma ur
vatten så ofta.

2. När chassit är fullt med vatten hörs åtta ljud
från summern och ”H8” visas för att påminna
användaren om att tömma ur vatten:

• Flytta enheten till en lämplig plats för
tömning av vatten. Luta inte enheten och håll
den horisontellt under flytten.

• Ta dräneringsröret från clipset och dra ut
gummipluggen på dräneringsröret för att
tömma ut vattnet.

• Sätt tillbaka gummipluggen på
dräneringsröret efter avslutad tömning och
fäst sedan röret på clipset igen

• Sedan dräneringen gjorts och kompressorn
har stoppats under 3 minuter, kommer
enheten att återuppta driften.
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➋ Använda kontinuerlig dränering från mittenhålet.

OBS! Vattnet kan automatiskt tömmas i en golvbrunn genom att man ansluter en slang med 
14 mm innerdiameter (ingår ej).

1. Ta bort locket på hålet för kontinuerlig dränering (1) genom att vrida det moturs.
Ta sedan bort gummiproppen (2) från pipen.

➊

2. Skruva fast dräneringskopplingen (ingår i paketet) på pipen genom att vrida den
medurs.

3. Trä på dräneringsslangen på dräneringskopplingen.

➋ ➌

TÄNK PÅ:
Vid användning av kontinuerlig dränering från mittenhålet placera enheten på en plan yta och 
se till att den anslutna slangen är fri från hinder och är riktad nedåt. Om enheten ställs på ett 
ojämnt underlag eller att vattnet inta kan rinna fritt i slangen kan det resultera i vatten fyller 
upp chassit och gör att enheten stängs av. Töm vattnet från chassit om enheten skulle stängas 
av och kontrollera sedan enhetens placering och slangen.
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MONTERA OCH AVMONTERA VÄRMEUTLOPPSRÖRET

Montera värmeutloppsröret
1. Trä på anslutningarna A och B medsols i båda ändar av värmeutloppsröret.

medurs

koppling B+C

medurs

koppling A

spänne

spår

sidan med ”TOP” uppåt

utloppsrör för värme

2. Trä in anslutningen i spåren på enheten (med ”TOP” uppåt) tills du hör ett
klickljud.

3. Sikta in riktningslisten på koppling B på värmeutloppsröret mot koppling C.
Rotera något så att kopplingarnas sluter tätt.

koppling
B+C

åtdraget

öppning
riktningslisten
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Att tänka på när man monterar utloppsröret
För optimal kyleffekt ska utloppsröret vara så kort och rakt som möjligt
och utan böjar för att säkerställa jämnt värmeutsläpp.

korrekt korrekt

korrekt

fel

• Värmeutloppets längd är mindre än 1 m. Vi rekommenderar att du använder
kortast möjliga längd.

• Vid montering ska värmeutloppsröret vara så rakt som möjligt. Förläng inte röret
eller anslut det inte till annat värmeutsläpp.
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• Korrekt montering visas i bilden (om du monterar det mot vägg, bör höjden vara
ca 40–130 cm från golvet).

• Felaktig montering visas nedan (om röret är för mycket böjt, kan det lätt orsaka 
fel.)

Avmontera utloppsröret för värme
1. Ta bort koppling B: ta bort koppling B från C.

2. Ta bort koppling A: Tryck på spännet och lyft upp koppling A och ta bort den.

avmontera
uppåt

koppling

spänne

koppling
B+C

➊

➋
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ELEKTRISKT KOPPLINGSSCHEMA

Cool 7

Cool 12
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WILFA AB
Box 9031
20039 Malmö
Sverige wilfa.se

Enligt WEEE-direktivet ska elektriskt och elektroniskt avfall samlas in och hanteras separat. 
Denna produkt ska INTE kastas bland hushållsavfallet utan lämnas för återvinning. Lämna 
produkten på anvisad insamlingsplats för elektroniskt avfall. 

Svenska

Märkningen anger att denna produkt inte får kastas med hushållsavfall 
inom hela EU. För att förhindra eventuell skada på miljön eller 
människors hälsa av okontrollerad avfallshantering, ska produkten 
återvinnas för att främja hållbar återanvändning av materiella resurser. 
För återlämning av den använda enheten anlita insamlingssystem eller 
kontakta återförsäljaren där produkten köptes. De kan ta hand om 
produkten för miljösäker återvinning.

R410A(R32/125: 50/50): 2087.5




