Transportabel airconditioner 18000 BTU
Brugsanvisning

Model nr. Kompact 18
Læs venligst brugsanvisningen grundigt inden du tager apparatet i
brug.
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VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
Inden du tager din transportable airconditioner i brug, er det vigtigt at du først læser brugsanvisningen.
Opbevar denne brugsanvisning på et forsvarligt sted til fremtidig brug.
Denne brugsanvisning er beregnet som en vejledning og er ikke del af en kontrakt. Producenten forbeholder sig
retten til at foretage tekniske ændringer uden varsel.
1. Anbring altid enheden på en jævn overflade.
2. Apparatet skal installeres i overensstemmelse med nationale forskrifter for ledningsføring.
3. Enheden skal tilsluttes en korrekt jordforbundet strømforsyning. Af hensyn til din sikkerhed er
enheden jordforbundet via strømledningen når den tilsluttes en jordet stikkontakt. Du må ikke bruge en
adapter til stikkontakt eller en forlængerledning.
4. Du må ikke opstille enheden på et sted hvor der kan forekomme udsivning af gas og/eller i en eksplosiv
atmosfære.
5. Du må ikke anvende et insektmiddel eller nogen anden form for spray på enheden.
6. Undersøg om drænrøret er monteret korrekt.
7. Du må ikke starte eller stoppe enheden ved at isætte eller udtage stikket.
8. Du må ikke røre ved apparatet med våde hænder.
9. Det kræver en voksens opsyn hvis apparatet anvendes i nærheden af børn. Apparatet er ikke beregnet
til at blive betjent af børn.
10. Du må ikke komme genstande ind i luftudtaget. Du må ikke blokere luftindtag eller udsugningsriste.
11. Du må ikke udsætte din hud eller øjne for direkte afkølet luft i længere tid.
12. Hvis du kan lugte noget usædvanligt eller der kommer røg fra apparatet, skal du omgående afbryde det
og kontakte en autoriseret servicetekniker. (se side 13)
13. Når du åbner filterdækslet, må du ikke røre ved metaldelene på apparatets indvendige side.
14. Du må ikke nedsænke apparatet i vand eller nogen form for væsker. Du må ikke bruge apparatet i
umiddelbar nærhed af badeværelser, brusebad eller swimmingpools eller på nogen andre fugtige og
våde steder.
15. Under rengøring af apparatet, skal du altid afbryde strømmen til apparatet og trække stikket ud.
16. Undersøg altid ledningen for tegn på slid inden ibrugtagen. Hvis ledningen til apparatet er beskadiget,
skal den udskiftes af producenten eller af en autoriseret elektriker.
17. Du må ikke stille en plante eller tillade et kæledyr at befinde sig i luftstrømmen for at undgå skader.
18. Du må ikke anbringe et komfur på et sted hvor det udsættes for direkte luftstrøm. Det kan påvirke
forbrændingen.
19. Du må ikke sidde på apparatet eller stille ting oven på det.
20. Inden opbevaring skal du udtømme vandet fra apparatet og rengøre filtrene.
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PRODUKTDIAGRAM

FRONT

A

A. Kontrolpanel

B

B. Lodrette luftlameller
C. Luftudtag

C
F

D. styrehjul
E. Kabel (strømledning og -stik)

D

BAGSIDE
A.

Varmluftsudtag

B.

Nedre luftindtag

C.

Vandfrigørelsesport

c

TILBEHØR
Fleksibel udsugningsslange med 2 adaptere
- sæt bestående af tre stykker
- varierer fra 36 cm til 150 cm
Vinduesudsugningsadapter

Dræningsslange

Udsugningsslange

Drænbakke

Vinduesudsugnings
adapter

Justerbart vinduesskydersæt
- sæt bestående af tre stykker
- justeres fra 85 cm til 157,5 cm
Drænslange
Drænbakke

Adapter
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Justerbart
vinduesskyderkit

INSTALLATION

VALG AF PLACERING

Anbring enheden på en flad overflade hvor
luftudtaget ikke bliver forhindret. Anbring
enheden minimum 50 cm fra en væg eller anden
forhindring.

MONTERING AF UDSUGNINGSSLANGE

Skyd den firkantede ende af udsugningsslangen
over varmluftsudtaget på bagsiden af enheden.
Udsugningsslangen skal være så kort og så lige
som muligt. Undgå at der er skarpe knæk på
udsugningsslangen, da dette vil forhindre varm
luft i at slippe ud.
Brug kun den medfølgende udsugningsslange. Du
må aldrig forsøge at forlænge udsugningsslangen,
da dette kan beskadige enheden

Udsugningsslange

Varmtluftudtag

Den varme udsugningsluft kan ventileres
gennem væggen eller ud af vinduet. Hvis
apparatet monteres på væggen, skal højden på
hullet være 40 cm til 130 cm.
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MONTERING AF VINDUESKIT

Vandret vindue

Vindueskittet er beregnet til at passe til de fleste
standard lodrette og vandrette vinduer og ligeledes
til visse skydeglasdøre. Det kan imidlertid være
nødvendigt at ændre på nogle ting under
monteringsproceduren for visse vinduestyper.
1. Åbn vinduet eller skydedøren og tilpas
længden på vindueskittet så det passer i
åbningen. Hvis vinduet ikke er langt nok,
forbinddet ekstra vindueskitpanel så det
passer i åbningen. Marker og afskær et
enkelt panel af vindueskittet efter behov.
2. Placer vindueskittet imellem vinduet og
rammen som vist på billedet til højre. Luk
vinduet således at det lukker tæt med
vindueskittet.

Vinduesskyderkit
Minimum:
85
Maksimum: 157,5 cm

cm

Lodret vindue

3. Fastgør udsugningsslangeadapteren til
vindueskittet. Fligene der findes på
adapteren vil fastlåse når de er på plads og
fastgøre adapteren til vindueskittet.

Vinduesskyderkit
Minimum:
85
Maksimum: 157,5 cm
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KONTROLPANEL OG MULTIFARVEDISPLAY
KONTROLPANEL
Kontrolpanel
CONTROL PANELogAND VFD-display
VFD DISPLAY
Kontrolpanel
CONTROL PANEL

F
C

MO
DE

R
WE
PO

FAN

POWER-knap
MODE-knap
POWER Button
KONB-knap
MODE Button
(drej ned)
KONB-knap
KONBned)
Button
(drej
(turn down)
KONB-knap
(drej venstre)
KONB-knap
KONB Button
(drej
højre)
(turn
down)
SWING-knap

G
SWIN

Tryk på denne knap for at tænde eller slukke for enheden.
MODE-knap
Press
this button to turn the unit on or off. (Indstillingsknap)
Tryk på denne knap vil skifte mellem indstillingerne for auto, afkøling,
affugtning, ventilation eller opvarmning.
Press
this button
to select
among
modes
Når enheden
ikke kører.
Tryk på
dennethe
knap
for atof
starte timeren.
auto,cooling,dehumidifying,fanning or heating.
Når enheden kører. Tryk på denne knap for at stoppe timeren.
when the unit is not working. Press this button to turn
theDenne
timerknap
on.mindsker rumtemperaturen/timerens timer.

when
the knap
unitøger
is rumtemperaturen/timerens
working. Press this button
Denne
timer. to turn the
timer off.
Tryk på denne knap for at oscillere de lodrette lameller eller for at
standse oscillationen.
KONB Button
This button decreases the room temperature-/timer hours.
FAN
SPEED-knap
Under afkøling, opvarmning og ventilation, tryk på denne knap for at
(turn left)
vælge mellem høj, medium eller lav ventilatorhastighed. Denne knap
fungerer ikke i affugtningsindstilling.
KONB Button
This button increases the room temperature+/timer hours.
(turn right)
SWING Button

Press this button to oscillate the vertical louvers or to
stop oscillation.

FAN SPEED
Button

During the modes of cooling ,heating and fanning ,press
this button to choose high,medium or low fan speed.In
dehumidifying mode,this button is inoperable.

LED DISPLAY
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DISPLAY I FLERE FARVER

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

Auto-indstilling
Afkølingsindstilling
Affugtningsindstilling
Ventilatorindstilling
Varmeindstilling
(kun hvis afkøling ikke fungerer)
Ventilatorhastighed (Lav, Høj, Medium)
Kompressoren er tændt
Swing-indstilling
Dvaleindstilling
Temperatur og Timer
Time On
Timer Off (slået fra)
Vandbeholder fuld

A

H

B

C

G

D

M

E

I

F

K L

J

KONTROLPANELFUNKTIONER
ON/OFF KNAP
Starter eller stopper enheden.
MODE-KNAP
Tryk for at vælge betjeningsindstilling:
Ventilatorindstilling
Airconditionindstilling
Opvarmningsindstilling
Automatisk indstilling
FAN-KNAP
Tryk for at vælge ventilatorhastighed: Høj, Medium og Lav.
Ventilatorhagtigheden kan kendes visuelt på antallet af digitale luftsegmenter, der strømmer fra
vindmøllebilledet på displayet.
TEMPERATUR KNAP
Når den befinder sig i opvarmningsindstilling, kan den ønskede temperatur vælges med drej til venstre
ogdrej til højre knapperne. Displayet blinker mens temperaturen indstilles. Displayet viser den indstillede
temperatur når den ikke befinder sig i temperaturindstilling.
Displayet viser temperaturen i enten Celsius eller Fahrenheit. drej venstre ogdrej højre knapperne.
samtidigt for at ændre displayet fra Celsius til Fahrenheit og omvendt.
TIMER KNAP
når enheden ikke kører, drejes knappen ned for at indstille auto-starttidspunkt, indtil displayet viser et
blinkende "

". når enheden kører, drejes knappen ned for at indstille automatisk stoptidspunkt, og

tryk derefter på Timer Offknappen hvorefter displayet viser et blinkende "
". drej venstre og
drej højre knapperne for at ændre det ønskede klokkeslæt for enheden til automatisk stop. Lampen vil
blinke i 3 sekunder for at aktivere timeren som du programmerede.
SWING
For at starte vandret oscillation, tryk swingknappen en gang. ‘ ’ ikonen fremkommer på displayet. For at
stoppe oscillation, tryk på Swing knappen igen. Lodret luftstrøm kan justeres manuelt.
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BETJENING VED HJÆLP AF KONTROLPANELET
AFKØLING
Monter udsugningsslangerne.
Sæt stikket til en jordforbundet stik-kontakt.
Tænd for enheden ved at trykke på On/Off knappen på kontrolpanelet.
Tryk på Indstillingsknappen indtil " " ikonen fremkommer på displayet.
Tryk på eller knappen indtil den ønskede temperatur fremkommer på displayet .
Temperaturen varierer mellem 16°C og 31°C.
6. Vælg ventilatorhastigheden at trykke på knappen "FAN".
1.
2.
3.
4.
5.

BEMÆRK: På varme dage, vil enheden afkøle rummet mest effektivt ved at indstille temperaturen på den
laveste temperatur og den højeste ventilatorhastighed. At reducere længden på udsugningsslanger, isolere
udsugningsslanger og sørge for at enheden ikke udsættes for direkte sollys vil også forbedre
afkølingseffekten.

AFFUGTNING
1.
2.
3.
4.

Monter udsugningsslangerne.
Sæt stikket i en jordforbundet stikkontakt.
Tænd for enheden ved at trykke på On/Off knappen på kontrolpanelet.
Tryk på Indstillingsknappen indtil " " ikonen fremkommer på displayet.

BEMÆRK: Enheden kører ved lav ventilatorhastighed under affugtning. Enheden afkøler rummet en
smule under affugtning.

Hold døre og vinduer lukkede for at hjælpe med at affugte rummet på den mest effektive måde.
BEMÆRK: Enheden kan ikke affugte hvis temperaturen er under 16° C.

VENTILATION
1. Sæt stikket i en jordforbundet stikkontakt.
2. Tænd for enheden ved at trykke på On/Off knappen på kontrolpanelet.
3. Tryk på Indstillingsknappen indtil "
" ikonen fremkommer på displayet.
4. Vælg ventilatorhastigheden at trykke på knappen "FAN".
BEMÆRK: Når enheden kører i ventilatorindstilling, er udsugningsslangerne ikke i brug og derfor ikke
påkrævede.

OPVARMNING
1. Sæt stikket i en jordforbundet stikkontakt.
2. Tænd for enheden ved at trykke på On/Off knappen på kontrolpanelet.
3. Tryk på Indstillingsknappen indtil "
" ikonen fremkommer på displayet.
4. Drej knappen indtil den ønskede temperatur fremkommer på
displayet. Temperaturen varierer fra 16° C til 31° C.
5. Vælg ventilatorhastighed ved at trykke på knappen "FAN".
Det anbefales at benytte den laveste ventilatorhastighed.
BEMÆRK: Når enheden kører i opvarmningsindstilling, er udsugningsslangerne ikke i brug og derfor
ikke påkrævede.

AUTO-INDSTILLING
1. Monter udsugningsslangerne.
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2. Sæt stikket i en jordforbundet stikkontakt.
3. Tænd for enheden ved at trykke på On/Off knappen på kontrolpanelet.
4. Tryk på Indstillingsknappen indtil " " ikonen fremkommer på displayet.
5. Tryk på ventilatorknappen for at vælge ventilatorhastighed.
Under Auto-indstilling kører enheden i affugtningsindstilling når rumtemperaturen er under 20°C.
Enheden kører i affugtningsindstilling når rumtemperaturen er mellem 20° C og 26° C. Enheden kører i
afkølingsindstilling når rumtemperaturen er over 26° C. Du kan bruge timeren med Auto-indstilling.

BEMÆRK: Hvis enheden bliver slukket under afkøling eller affugtning og bagefter genstartes, vil der være en
3 minutters forsinkelse inden kompressoren starter igen for at skåne kompressoren. Når først strømmen
tilsluttes og kompressoren genstarter, vil enheden vende tilbage til den oprindelige arbejdsindstilling.

DVALEINDSTILLING
(Denne indstilling kan kun programmeres fra fjernbetjeningen.)
1. Air-conditioneren skal være tændt.
2. Tryk på Dvale- knappen. “
” ikonen fremkommer på displayet.
3. Ventilatoren kører ved lav hastighed.
4. Når den er i afkølingsindstilling, vil temperaturen øges med 1°C per time i løbet af de første to timer.
Derefter vil temperaturen forblive 2° C højere end den oprindelige temperatur i 6 timer. 6 timer
senere vilenheden afbrydes.
5. Når den er i opvarmningsindstilling, vil temperaturen mindskes med 1° C per time i løbet af de første
to timer. Derefter vil temperaturen forblive 2° C højere end den oprindelige temperatur i 6 timer. 6
timer senere vilenheden afbrydes.
6. Når den er i affugtningsindstilling, bliver temperaturen ikke ændret.

BEMÆRK: Hvis enheden bliver slukket under afkøling eller affugtning og bagefter genstartes, vil der være en
3 minutters forsinkelse inden kompressoren starter igen, for at skåne kompressoren. Når først strømmen
tilsluttes og kompressoren genstarter, vil enheden vende tilbage til den oprindelige arbejdsindstilling.
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FJERNBETJENING OG DRIFT
Fjernbetjeningen der medfulgte ved levering, kan bruges til at betjene den transportable airconditioner.
Fjernbetjeningen bruger 2 AAA batterier (medfølger). Isæt batterierne inden du tager fjernbetjeningen i brug.
Fjernbetjeningen kan anvendes til alle de samme funktioner som på kontrolpanelet.
LCD displayet på fjernbetjeningen viser temperaturen i enten Celsius eller Fahrenheit. Tryk på og knapperne +
og - samtidigt for at ændre displayet fra Celsius til Fahrenheit og omvendt.
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VANDUDTØMNING

Når du anvender på steder med en luftfugtighed på over 60 %, kan vedvarende drift blive afbrudt grundet den store
produktion af kondensvand. Denne enhed er udstyret med en særlig indbygget funktion, der forhindrer at enheden
stopper driften. Enhedens særlige design betyder, at du kan tilslutte et vandrør til den øverste
vandfrigivelsesport for øget bekvemmelighed og nemheds skyld. Dette lader maskinen udtømme alt
kondensvandet automatisk.

Automatic
Dræn
freeing
port

Automatic
freeing
Dræningspo
rt
port

Når denne funktion er ønsket, skal du forbinde 3 m vandrør til den automatiske vandfrigørel sesport.
Vandrøret leder vandet ud af et vindue eller et egnet sted eller et afløb. Sørg for at vandslangen ikke er
højere en 1,5 m fra enhedens base. Sørg for at dræningsslangen ikke er bøjet eller snoet. HVIS DENNE
FUNKTION IKKE ER PÅKRÆVET (pga. lav fugtighed), skal du sørge for at plastikskruelåget sidder
ordentligt fast på den øverste dræningsport.
BEMÆRK hvis vandets frigørelsesport og vand frigørelsespumpen IKKE benyttes i tilfælde af høj fugtighed, vil der
samle sig vand i vandbeholderen på bunden af enheden. Når vandbeholderen er fuld, vil kompressoren stoppe og
ventilatoren vil fortsætte med at køre.

Når vandbeholderen er fuld, vil enheden vise "FULL"

' på kontrolpanelet indtil beholderen bliver tømt.

For at fortsætte med betjening, tømmes vandbeholderen i henhold til disse trin:
1. Afbryd strømmen til enheden. Du må ikke flytte enheden når vandbeholderen er fuld.
2. Anbring drænbakken under dræningsporten på bagsiden af enheden.
3. Udtag gummiproppen fra udløbshullet. Kondensvandet vil automatisk blive drænet. Når drænbakken
er fuld, anbringes gummiproppen i udløbshullet for at stoppe vandet i at løbe ud. Tøm drænbakken for
vand. Fortsæt indtil al vandet er væk.
4. Når du har fuldstændig tømt vandbeholderen, anbringes gummiproppen i udløbshullet igen. Du må
ikke lade vandet dryppe ned i drænbakken fordi denne kan flyde over.
Udtømning i drænbakken

Prop

Drænbakk
e

Vedvarende udtømning

Dræningsslang
e
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Drænbakk
e

VEDLIGEHOLDELSE
Du skal altid afbryde enheden og trække stikket
ud inden rengøring for at undgå elektrisk stød.
RENGØRING AF HUSET
Rengør overfladen på enheden med en blød, fugtig
klud. Du må ikke anvende skuremidler eller
opløsningsmidler til at rengøre overfladen på
enheden fordi disse kan beskadige enheden.
Undgå at udsætte enheden for direkte sollys fordi
enhedens overflade kan falme.
RENGØRING AF FILTERET
Skyd filteret ud fra siden på enheden.
Nedsænk filteret forsigtigt i varmt vand med et mildt
rengøringsmiddel. Skyl omhyggeligt ag aftør inden
genplacering.
Et snavset luftfilter reducerer luftvolumen. Filteret
skal rengøres hver anden uge.

OPBEVARING VED SÆSONENS SLUTNING
Afbryd og træk stikket til enheden ud.
Udtøm alt kondensvand fra vandbeholderen.
Indstil enheden på ventilatorindstilling i nogle timer,
for at tørre den indvendige side fuldstændigt.
Rengør filteret.
Vikl ledningen rundt om krogene til ledninger.
Det anbefales at enheden bliver pakket i den
originale emballage til opbevaring.
Opbevares på et tørt sted.

Krog til ledning
Ledning

Prop
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FEJLFINDING
Inden du henvender dig til forhandleren i forbindelse med service eller reparation, bedes du kontrollere
følgende:
PROBLEM

Enheden fungerer ikke
eller kører kun i
ventilatorindstilling.

Afkøling er
utilfredsstillende.

Enheden støjer eller
vibrerer.
Enheden starter og
stopper af sig selv.

MULIGE ÅRSAGER

LØSNING

Er stikket til enheden tilsluttet?

Sæt stikket i en stikkontakt.

Er strømmen sluttet til?

Sørg for at tilslutte strømmen igen.

Lyser indikatoren for fuld vandbeholder?

Tøm vandbeholderen.

Er timeren indstillet?

Skift indstillinger for timer.

Er luftindtaget eller udtaget blokeret?

Fjern blokering.

Findes der en anden varmekilde i rummet?

Flyt varmekilden.

Er luftfiltrene snavsede?

Rengør luftfiltrene.

Er temperaturindstillingen passende?

Skift temperaturindstilling.

Er ventilatorhastigheden indstillet på lav?

Øg ventilatorhastigheden.

Er maskinen placeret skævt på en jævn
overflade?

Anbring enheden på en jævn overflade.

Er den korrekte spænding tilsluttet enheden?

Brug en passende strømkilde.

Er udsugningsslangen placeret forkert?

Placer udsugningsslangen korrekt og sørg for at
den er så lige som muligt.

FEJLMEDDELELSER
Diagnosticerings systemindikatorer fremkommer hvis nogen af følgende afbryder betjeningen af enheden.
Enheden kræver evt. vedligeholdelse eller reparation af en autoriseret servicetekniker.
KODE

DIAGNOSTICERING

FEJL E1

Fejlagtig rum-temperatur sensor

FEJL E2

Fejl indvendig på sensor.

FEJL E3

Frost indvendigt på enheden.

FEJL E4

Enhedsfunktionsfejl.

HANDLING
Kontakt kundeservice for reparation eller
vedligeholdelse.
Kontakt kundeservice for reparation eller
vedligeholdelse.
Vent på optøning
Kontakt kundeservice for reparation eller
vedligeholdelse.
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER
P18HCA(Kompact 18)

MODEL
Kølekapacitet

18.000 BTU/t

Varmekapacitet

18.000BTU/t

Affugtningskapacitet

40 liter pr. dag

Strømforbrug

Afkøling

1600 W

Opvarmning

1500W

Luftflow volumen

700 M3/t

Strømforsyning

220~240V /50HZ

Mærkestrøm

Afkøling

9,6A

Opvarmning

9,0A

Lydtrykniveau

<55 dB(A)

Vægt

43 kg netto
616 x 370 x780 mm
(WxDxH)
R410A

Dimensioner
Kølemiddel

ANSVARSFRASKRIVELSE
Alle informationer og tekniske specifikationer der præsenteres i denne brugsanvisning tilhører producenten.
Cottage Stores LLP har ikke udført uafhængige test af informationerne og specifikationerne der findes i denne
brugsanvisning.

Koolbreeze er et registreret varemærke tilhørende Cottage Stores LLP
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