16,000 BTU Hőszivattyús
hordozható légkondicionáló,
párátlanító, fűtő berendezés és
ventilátor

Modell sz. Kompact 16
Kérjük, a berendezés használata előtt olvassa el figyelmesen a
használati útmutatót.
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BEVEZETŐ

Köszönjük, hogy a Koolbreeze Kompact 16000 BTU hordozható légkondicionáló/fűtőberendezést
választotta. Ezt a berendezést beltéri használatra terveztük úgy, hogy minimális beszerelés mellett az otthoni
vagy irodai környezet kényelmét javítsa hűtési, párátlanítási, fűtési és légkeverési funkcióival.
Ez egy többfunkciós egység, amely légkondicionálóként, párátlanítóként, fűtőrendszerként és ventilátorként
használható. A hagyományos hordozható berendezésektől eltérően, itt nincs szükség tartályürítésre. A
kondenzvizet a berendezés elpárologtatja és az a kivezető csövön keresztül a meleg levegővel együtt távozik.
Légkondicionálóként működtetve a berendezés közeli hűtést, vagy egy maximum 95 köbméteres helyiség
hűtését tudja biztosítani. A berendezés használatakor tartsa be az alapvető biztonsági előírásokat.
Ha a benti hőmérséklet alacsonyabb mint 17°C vagy magasabb mint 30°C, más légkondicionálási módszerek
ajánlottak.
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FONTOS BIZTONSÁGI SZEMPONTOK
Mielőtt a hordozható légkondicionáló/fűtőberendezést felszerelné, olvassa el figyelmesen ezt a használati
útmutatót. Őrizze meg a használati útmutatót.
Jelen használati útmutató tájékoztatóként szolgál és nem tekinthető egy megállapodás részének. Fenntartjuk a
jogot a berendezés műszaki tartalmának előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.
1. A berendezést egyenletes felületre szerelje fel.
2. A készülék beszerelésekor tartsa be a kábelezésre vonatkozó országos előírásokat.
3. Az egységet megfelelően földelt elektromos aljzathoz kell csatlakoztatni. A felhasználó biztonsága
érdekében a berendezés földelése a tápkábelen keresztük, a tápkábel földelt aljzathoz való
csatlakoztatása által valósul meg. Ne használjon elosztót vagy hosszabítót a telepítéshez.
4. Ne szerelje fel az egységet olyan helyen, ahol gázszivárgás veszélye áll fenn és/vagy
robbanásveszélyes környezetben.
5. Ne fújja le a berendezést rovarirtóval vagy bármilyen gyúlékony spray-el.
6. Ellenőrizze, hogy az elvezető cső szorosan csatlakozik.
7. A berendezést ne indítsa vagy állítsa le úgy, hogy bedugja vagy kihúzza a tápkábelt.
8. Ne használja a kezelőfelületet gombjait nedves kézzel.
9. Ha a berendezést gyerekek közelében működteti, fokozottan figyeljen a gyerekek biztonságára. A
berendezést gyerekek nem használhatják.
10. Ne dugjon semmilyen tárgyat a légkiömlő nyílásba. Ne takarja el a légbeömlő és légkiömlő rácsokat.
11. Ne tartsa hosszabb ideig bőrét vagy szemeit közvetlenül a hideg levegőáramban.
12. Ha a berendezés szokatlan szagot vagy füstöt áraszt, azonnal kapcsolja ki és forduljon szakképzett
szerelőhöz. (lásd a 13 oldalon)
13. A szűrő fedelének kinyitásakor ne érjen hozzá az egység belsejében lévő fém alkatrészekhez.
14. Ne tegye a berendezést vízbe és semmilyen folyadékba. Ne használja a berendezést mosdó, zuhanyzó
vagy úszómedence közelében és semmilyen nedves vagy gőzös helyen.
15. Mielőtt az egységet tisztítaná, kapcsolja ki és húzza ki a tápkábelt a csatlakozó aljzatból.
16. Minden egyes használat előtt ellenőrizze, hogy a tápkábel nem sérült-e. Ha a tápkábel sérült, annak
cseréjét a márkaszerviz vagy hivatalos szervizközpont végezheti el.
17. Ne helyezzen növényt és ne engedje az állatokat a légáramlat közvetlen útjába.
18. A berendezést úgy helyezze el, hogy a légáramlat közvetlen útjában ne legyen tűzhely vagy egyéb
fűtőrendszer. Ez befolyásolhatja a berendezés fogyasztását.
19. Ne üljön rá és ne helyezzen semmilyen tárgyat a berendezésre.
20. Tárolás előtt a berendezésből a vizet le kell engedni és a szűrőket meg kell tisztítani.
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A TERMÉK ÁBRÁJA

ELSŐ OLDAL
A. Vezérlőpanel
B. Függőleges levegő áramoltató lamellák
C. Levegő kiömlő nyílás
D. Vízszintes levegő áramoltató lamellák
E. Szórófejek
F. Kábelek (tápkábel és dugasz)

HÁTSÓ OLDAL
A. Forró levegő kiömlőrács
B. Alsó levegő-beömlőrács

TARTOZÉKOK
Rugalmas kinyomótömlő csatlakozókkal
• 3 darabos készlet
• 36 cm és 150 cm között nyújtható

Csepptálca

Leeresztőcső

Kinyomótömlő

Kültéri
csatlakozó

kivezető

Kültéri kivezető csatlakozója
Állítható ablakcsúszka készlet
• 2 darabos készlet
• 85 cm és 123 cm között állítható
Leeresztőcső
Felfogó teknő

Adapter
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Állítható
kültéri
kivezető csúszkakészlet

BESZERELÉS

A HELY KIVÁLASZTÁSA

Helyezze a berendezést egy egyenes felületre,
ahol a kimeneteket nem takarja el semmi.
Helyezze a berendezést legalább 50 cm-re a
faltól és más akadályoktól.

A KINYOMÓTÖMLŐ FELSZERELÉSE

Csúsztassa a kivezető cső szögletes végét a
berendezés hátulján található meleg levegő
kivezetőre.
A kinyomótömlőt a lehető legrövidebb
távolságon és legegyenesebben helyezze el.
Kerülje a kinyomótömlő éles elhajlítását, mivel
az akadályozhatja a meleg levegő áramlását.
Csak a tartozék kinyomótömlőt használja. Ne
hosszabbítsa meg a kinyomótömlőt, mert az
károsíthatja a berendezést.

Kinyomótömlő

Meleg levegő
kiömlő

A kijövő meleg levegőt a falon vagy egy ablakon
keresztül lehet kivezetni. Ha a falra szereli, a
nyílásnak 40 cm – 130 cm magasan kell lennie.
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KÜLTÉRI
KIVEZETŐ
BESZERELÉSE

KÉSZLET

VÍZSZINTES ABLAK

A kültéri kivezető készlet a legtöbb standard
függőleges és vízszintes ablakhoz illik. Bizonyos
ablaktípusoknál azonban szükséges lehet a
beszerelési eljárás egyes lépéseinek módosítása.
1. Nyissa ki az ablakot vagy tolóajtót és állítsa
a kültéri kivezető készlet hosszát a nyílás
méretéhez. Jelölje be és szükség esetén
vágjon le egy elemet a kültéri kivezető
csőről.

Kültéri kivezető csúszkakészlet
Minimum: 85 cm
Maximum: 123 cm

2. Helyezze a kültéri kivezető készletet az
ablak és az ablakkeret közé, ahogyan a jobb
oldali ábrán látható. Zárja rá szorosan az
ablakot a kültéri kivezető készletre.

FÜGGŐLEGES ABLAK

3. Csatlakoztassa a kinyomó vezeték
csatlakozóját az kültéri kivezető csőre. A
csatlakozón található fülek rögzítik a
csatlakozót a kültéri kivezető csőre.

Kültéri kivezető csúszkakészlet
Minimum: 85 cm
Maximum: 123 cm
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VEZÉRLŐPANEL ÉS SZÍNES KIJELZŐ
VEZÉRLŐPANEL

FAN SPEED
gomb:

Hűtési, fűtési és ventilátor üzemmódban ezzel a gombbal állíthatja be a ventilátor magas, közepes vagy
alacsony sebességét. Párátlanítás módban ez a gomb nem használható.

SWING gomb

Ezzel a gombbal indíthatja el vagy állíthatja le a függőleges lamellák forgását.

 gomb

Ez a gomb csökkenti a szobahőmérsékletet/időzítő órák számát.

 gomb

Ez a gomb növeli a szobahőmérsékletet/időzítő órák számát.

POWER gomb

Ezzel a gombbal kapcsolhatja ki és be a berendezést.

MODE gomb

Ezzel a gombbal választhat az automatikus, hűtés, párátlanítás, ventilátor vagy fűtés üzemmódok között.

TIMER gomb

Ezzel a gombbal kapcsolhatja ki és be az időzítőt.

SZÍNES KIJELZŐ
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.

Automatikus üzemmód
Hűtés üzemmód
Párátlanítás üzemmód
Ventilátor üzemmód
Fűtés üzemmód
Ventilátorsebesség (alacsony,
magas, közepes)
Hőmérséklet
Swing üzemmód
Alvó üzemmód
Óra és időzítő
Időzítő bekapcsolva
Időzítő kikapcsolva
Kompresszor bekapcsolva
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VEZÉRLŐPANEL FUNKCIÓK
ON/OFF GOMB
Elindítja és leállítja az egységet.
MODE GOMB
Lenyomásával kiválaszthatja az üzemmódot:
Fan Mode (ventilátor üzemmód)
Air Conditioning Mode (légkondicionálás üzemmód)
Heating Mode (fűtés üzemmód)
Dehumidifying Mode (párátlanítás üzemmód)
Auto Mode (automatikus üzemmód)
FAN GOMB
Lenyomásával kiválaszthatja a ventilátor sebességét: Magas, közepes és alacsony.
A ventilátorsebesség a színes kijelzőn látható szélmalom kép digitális levegő elemeinek számából
látható (lásd a fenti nyilat).
HŐMÉRSÉKLET
Hűtési vagy fűtési módban a kívánt hőmérséklet a  és  gombok lenyomásával állítható be. A színes
kijelző beállítás közben megjeleníti a hőmérsékletet. A színes kijelző hőmérséklet beállítási módon kívül
megjeleníti a beállított hőmérsékletet.
A színes kijelző Celsius vagy Fahrenheit kijelzésre is beállítható. A kijelző Celsius-ról Fahrenheit-re és
vissza állításához nyomja meg egyszerre a  és  gombot.
IDŐ ZÍTŐ
Az automatikus indítási idő beállításához nyomja meg a Timer gombot egészen addig amíg a színes
kijelzőn a villogó “
” látható. Az automatikus indítási időpont beállításához nyomja le a  és 
gombokat. Az automatikus indítási idő beállításához nyomja tmeg a Timer Off gombot egészen addig
amíg a színes kijelzőn a villogó “
” látható. Az automatikus leállítási időpont beállításához
nyomja le a  és  gombokat. A beállított időzítő aktiválásakor a lámpa 3 másodpercig villog.
IDŐKIJELZŐ
A fenti rajzon a "J" az állítható időkijelzőt mutatja. Az idő beállításához nyomja meg egyszerre a FAN,
SPEED és SWING gombokat, majd az óra beállításához az UP gombot, és a perc beállításához a DOWN
gombot .
SWING
A vízszintes forgás bekapcsolásához nyomja meg egyszer a Swing gombot. Az ‘
’ ikon jelenik meg
a színes kijelzőn. A forgás leállításáhoznyomja meg a Swing gombot újra. A függőleges légszállítási
irány manuálisan állítható.

ÜZEMELTETÉS A VEZÉRLŐPANELLEL
HŰTÉS
1. Szerelje be megfelelően a kinyomótömlőket.
2. Csatlakoztassa a tápkábelt egy földelt aljzathoz.
3. Kapcsolja be a berendezést a vezérlőpanel Be/Ki gombjának megnyomásával.
4. Nyomja meg a Mode gombot, amíg az “

” ikon megjelenik a színes kijelzőn.

5. Nyomja meg a  vagy  gombokat amíg a kívánt hőmérséklet megjelenik a színes
kijelzőn. A hőmérséklet tartomány 16°C - 31°C.
6. A Fan gombbal válassza ki a ventilátorsebességet.
MEGJEGYZÉS: Melegebb napokon a berendezés akkor hűti le a helyiséget a leghatékonyabban, ha a
hőmérsékletet
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a legalacsonyabbra és a ventilátorsebességet a legmagasabbra állítja. A kinyomótömlők hosszának
csökkentése, a tömlők szigetelése és a közvetlen napfény mennyiségének csökkentése szintén növeli a
hűtés hatékonyságát.

PÁRÁTLANÍTÁS
1. Szerelje be megfelelően a kinyomótömlőket.
2. Csatlakoztassa a tápkábelt egy földelt aljzathoz.
3. Kapcsolja be a berendezést a vezérlőpanel Be/Ki gombjának megnyomásával.
4. Nyomja meg a Mode gombot, amíg az “

” ikon megjelenik a színes kijelzőn.

MEGJEGYZÉS: A berendezés párátlanítás során alacsony ventilátor sebességen működik. A berendezés
párátlanítás során enyhén lehűti a helyiséget.

A párátlanítás elősegítése érdekében tartsa a helyiség ablakait és az ajtókat zárva.
MEGJEGYZÉS: Az egység 61°F szobahőmérséklet alatt nem végez párátlanítást.

VENTILÁTOR
1. Csatlakoztassa a tápkábelt egy földelt aljzathoz.
2. Kapcsolja be a berendezést a vezérlőpanel Be/Ki gombjának megnyomásával.
3. Nyomja meg a Mode gombot, amíg az “
” ikon megjelenik a színes kijelzőn.
4. A Fan gombbal válassza ki a ventilátorsebességet.
MEGJEGYZÉS: Ha az egység ventilátor üzemmódban van, a kinyomótömlők nem működnek és nem
szükségesek.

FŰTÉS
1. Csatlakoztassa a tápkábelt egy földelt aljzathoz.
2. Kapcsolja be a berendezést a vezérlőpanel Be/Ki gombjának megnyomásával.
3. Nyomja meg a Mode gombot, amíg az “

” ikon megjelenik a színes kijelzőn.

4. Nyomja meg a  vagy  gombokat amíg a kívánt hőmérséklet megjelenik a színes
kijelzőn. A hőmérséklet tartomány 16°C - 31°C.
5. A Fan gombbal válassza ki a ventilátorsebességet. Az alacsony ventilátorsebesség
használata ajánlott.
MEGJEGYZÉS: Ha az egység fűtés üzemmódban van, a kinyomótömlők nem működnek és nem
szükségesek.
AUTOMATIKUS ÜZEMMÓD
1. Szerelje be megfelelően a kinyomótömlőket.
2. Csatlakoztassa a tápkábelt egy földelt aljzathoz.
3. Kapcsolja be a berendezést a vezérlőpanel Be/Ki gombjának megnyomásával.
4. Nyomja meg a Mode gombot, amíg az “
” ikon megjelenik a színes kijelzőn.
5. A ventilátorsebesség kiválasztásához nyomja meg a Fan gombot.
Automatikus üzemmódban a berendezés fűtés üzemmódban működik, ha a helyiség hőmérséklete
kevesebb mint 20°C. 20°C - 26°C szobahőmérsékleten a berendezés párátlanítás üzemmódban működik.
Ha a helyiség hőmérséklete meghaladja a 26°C-t a berendezés hűtési üzemmódra vált. Az időzítő az
automatikus üzemmódban is használható.
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ALVÓ ÜZEMMÓD
(Ez az üzemmód csak a távirányítóról programozható.)
1. A légkondicionálónakbekapcsolt állapotban kell lennie.
2. Nyomja meg a Sleep gombot. Az “
” ikon jelenik meg a színes kijelzőn.
3. A ventilátormotor alacsony sebességen üzemel.
4. Hűtési módban a hőmérséklet az első két órában óránként 1°C-al nő. Majd a következő 6 órában
2°C-al magasabban tartja a beállított hőmérsékletnél. 6 óra elteltével a berendezés kikapcsol.
5. Fűtési módban a hőmérséklet az első két órában óránként 1°C-al csökken. Majd a következő 6
órában 2°C-al alacsonyabban tartja a beállított hőmérsékletnél. 6 óra elteltével a berendezés
kikapcsol.
6. Párátlanítás módban a hőmérséklet nem változik.
MEGJEGYZÉS: Ha a berendezést hűtési, párátlanítási vagy fűtési üzemmódban kikapcsolják majd
újraindítják, a kompresszor az élettartam meghosszabbítása érdekében 3 perces késéssel vált vissza. Amint az
áram visszatér és a kompresszor újraindul, a berendezés visszatér az eredeti üzemmódhoz.

MŰKÖDTETÉS TÁVIRÁNYÍTÓVAL
Az egységhez csomagolt távirányító a hordozható légkondicionáló működtetéséhez használható. A távirányító
2 AAA elemmel működik (tartozék). A távirányító használata előtt helyezze be az elemeket.
A távirányító a vezérlőpanelről beállítható összes művelet elvégzésére használható.

Ha az egység légkondicionáló üzemmódban van, kiválaszthatja a kívánt hőmérsékletet. A kívánt
hőmérséklet beállításához nyomja meg az ▲ vagy ▼ gombot. Ennek megfelelően a vezérlőpanel
színes kijelzőjén látható hőmérséklet növekszik vagy csökken. A °C/°F gomb lenyomásával
módosíthatja a kiválasztott hőmérsékletet °F értékről °C értékre.
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A VÍZ LEERESZTÉSE
A berendezés hűtési üzemmódjában nedvességet von ki a levegőből. A nedvesség nagy részét a berendezés
hűtésére és a hatékonyabb működésre használja. Ha a berendezés rendkívül párás környezetben van, a víz
összegyűl a berendezés alján található víztartályban. Ha a víztartály megtelik, a kompresszor leáll és csak a
ventilátor működik tovább.
Ha a víztartály megtelik, a vezérlőpanel kijelzőjén a ‘FULL’ felirat látható. A működés folytatásához ürítse ki a
víztartályt a következő lépések szerint:
1. Kapcsolja ki a berendezést. Ne mozgassa a berendezést tele víztartállyal.
2. Helyezze a csepptálcát a berendezés hátulján található leeresztő kimenethez.
3. Vegye ki a gumidugót a leeresztőnyílásból. A kondenzvíz automatikusan kifolyik. Ha a csepptálca
megtelt, helyezze vissza a gumidugót a leeresztőnyílásba. Ürítse ki a csepptálcát. Ismételje mindaddig,
amíg az összes víz kifolyik.
4. A víztartály kiürítése után helyezze a gumidugót szorosan a leeresztőnyílásba. Ne hagyja a vizet sokáig
a csepptálcába csepegni, mivel az könnyen túlcsordulhat.
LEERESZTÉS A CSEPPTÁLCÁBA

Dugó

Csepptálca

FOLYAMATOS LEENGEDÉS

Leeresztőcső

Csepptálca

MEGJEGYZÉS: Fűtési üzemmódban a víztartály ürítéséhez a tartozék leeresztő csövet kell használni.

1. Távolítsa el a gumidugót és tartsa meg későbbi használatra.
2. Csatlakoztassa a leeresztőcsövet a leeresztőnyíláshoz. Helyezze a csepptálcát a leeresztőcső végéhez;
üzemelés közben a víz automatikusan lefolyik.
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KARBANTARTÁS
Az áramütés elkerülése érdekében tisztítás
előtt a berendezést mindig kapcsolja ki és
válassza le a tápellátásról.
A BURKOLAT TISZTÍTÁSA
Törölje le a berendezés felületét egy puha, nedves
ronggyal. A felület tisztításához ne használjon
súroló hatású vegyszereket vagy tisztítószereket,
mivel azok megkarcolhatják vagy károsíthatják a
burkolatot.
Ne helyezze a berendezést közvetlen napfényre,
mert az módosíthatja a felület színét.
A SZŰRŐ TISZTÍTÁSA
Csúsztassa ki a szűrőt a berendezés oldalán.
Merítse a szűrőt enyhe mosószeres meleg vízbe.
Öblítse le alaposan és szárítsa meg.
Az eltömődött szűrő akadályozza a légszállítást. A
készülék optimális működéséhez a szűrőt
kéthetente ki kell tisztítani.

A BERENDEZÉS TÁROLÁSA
Kapcsolja ki és válassza le a tápellátásról.
Engedje le az összes kondenzvizet a víztartályból.
A teljes kiszárításhoz kapcsolja be és üzemeltesse
a berendezést néhány órági ventilátor
üzemmódban.
Tisztítsa meg a szűrőt.
Tekerje fel a kábelt a kábelhurokra.
A berendezést tároláskor ajánlott az eredeti
csomagolásba visszahelyezni.
Tárolja száraz helyen.

Tápkábel
horog
Tápkábel

Dugó
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HIBAELHÁRÍTÁS
Javítás vagy szerviz előtt ellenőrizze a következőket:
PROBLÉMA

LEHETSÉGES OK

MEGOLDÁS

A berendezés áramra van kapcsolva?

Csatlakoztassa a tápkábelt a fali
csatlakozóaljzathoz.

A berendezés egyáltalán Be van-e kapcsolva a tápellátás?
nem, vagy csak ventilátor
üzemmódban működik.
A víztartály megtelt kijelző világít?

A berendezés gyakran
leáll és újraindul.

Ürítse ki a víztartályt.

Be van állítva az időzítő?

Módosítsa az időzítő beállításokat.

Eltömődött a levegő beömlő vagy kiömlő?

Szüntesse meg az eltömődést.

A hűtési teljesítmény nem Másik hőforrás van a helyiségben?
megfelelő.
Piszkosak a levegőszűrők?

Az egység zajos vagy
vibrál.

Kapcsolja be a tápellátást.

Távolítsa el a hőforrást.
Tisztítsa meg a levegőszűrőket.

A hőmérséklet beállítás megfelelő?

Módosítsa a hőmérséklet beállítást.

A ventilátor sebesség alacsonyra van állítva?

Növelje a ventilátor sebességet.

A berendezés egyenes, stabil talajon áll?

A berendezést helyezze egyenletes felületre.

Megfelelő a tápellátás feszültsége?

Használjon megfelelő tápellátást.

A kinyomótömlő megfelelően van felszerelve?

Helyezze el a kinyomótömlőt helyesen és állítsa a
lehető legegyenesebbre.

HIBAÜZENETEK
A következők esetén a diagnosztikai rendszer hibakód kijelzései jelennek meg a kijelzőn. Előfordulhat, hogy a
berendezésnek karbantartásra vagy javításra van szüksége, amelyet képzett szerelő végezhet el.
KÓD

HIBA

MŰVELET

FAULT E1

Meghibásodott szobahőmérséklet érzékelő

FAULT E2

Meghibásodott belső érzékelő.

FAULT E3

A berendezés belsejében jéglerakódás van.

FAULT E4

A berendezés nem működik megfelelően.
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Javítás vagy szerviz érdekében lépjen kapcsolatba
az ügyfélszolgálattal.
Javítás vagy szerviz érdekében lépjen kapcsolatba
az ügyfélszolgálattal.
Várja meg amíg a berendezés kiolvad.
Javítás vagy szerviz érdekében lépjen kapcsolatba
az ügyfélszolgálattal.

MŰSZAKI JELLEMZŐK
MODELL

P16HCA(Kompact 16)

Hűtési teljesítmény

16,000 BTU/óra

Fűtési teljesítmény

16,000 BTU/óra

Párátlanítási teljesítmény

36 L/nap

Áramfogyasztás

Hűtés

1420 W

Fűtés

1092 W

Légszállítás

470M3/óra

Tápellátás

220~240V, 50Hz

Névleges
áramerősség

Hűtés

6,2 A

Fűtés

4,8 A

Hangnyomás-szint

<50 db(A)

Tömeg

35,5kg

Méretek

37 x 59x 78 cm (szxméxma)

Hűtőközeg

R410a

Jogi nyilatkozat
A jelen használati útmutatóban található összes információ és műszaki jellemző a gyártó által szolgáltatott adatokon
alapszik. A Cottage Stores LLP nem végzett független ellenőrzést az itt szereplő információk és jellemzők tesztelésére.
Megjegyzés: A Koolbreeze a Cottage Stores LLP bejegyzett névjegye.
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