
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs denna bruksanvisning  

Inuti hittar ni en mängd användbara anvisningar om hur ni använder och underhåller er 
luftkonditionering på rätt sätt. Med några få skötselåtgärder kan ni spara mycket tid och 
pengar när luftkonditioneringen används. Ni kommer att hitta många svar på vanliga 
problem i felsökningstabellen. Om ni först läser tipsen för felsökning, kommer ni kanske inte 
alls att behöva ringa kundtjänsten. 

  OBS  

 Kontakta auktoriserad servicetekniker för reparation och underhåll av enheten. 

 Kontakta installatör för installation av enheten. 

 Luftkonditioneringen får inte användas av barn eller andra personer utan tillsyn. 

 Små barn bör hållas under uppsikt för att se till att de inte leker med luftkonditioneringen. 

 Om strömkabeln måste bytas ut, låt det endast göras av auktoriserad specialistpersonal. 

 Installationen måste ske i överensstämmelse med de nationella elbestämmelserna och får endast 
utföras av auktoriserad specialistpersonal.  

 

 

Bruksanvisning mobil luftkonditionering  

Pro Klima 

ECO FRIENDLY 10  

 

Luftkonditioneringen får endast användas och lagras i 

utrymmen med en rumsyta på över 10 m². 

Läs noga de kompletterande upplysningarna! 
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ANMÄRKNING 

 
De tekniska specifikationerna på typskylten är baserade på 
testförhållandena vid oexpanderad frånluftsslang utan 
adapter A och B. (Röret och adaptern A och B anges i 
tillbehörslistan i denna driftsanvisning).  
 

 



 

Tillverkarhänvisning 

 

Om ni använder denna luftkonditionering i europeiska länder, var god observera följande 
information:  
 
AVFALLSHANTERING:  Kasta inte produkten i de osorterade hushållssoporna. Separat 
insamling av denna typ av avfall krävs för en kontrollerad bearbetning.  
Avfallshantering av enheten i hushållssoporna är förbjuden.  
 
Det finns flera olika alternativ för korrekt avfallshantering:  

A) Kommunen har inrättat ett insamlingssystem, varigenom elavfall ska avfallshanteras 
kostnadsfritt för användaren.  

B) Om ni köper en ny produkt, kommer detaljhandlaren kostnadsfritt att ta hand om er 
gamla enhet.  

C) Tillverkaren kommer att ta tillbaka den gamla enheten kostnadsfritt för användaren.  
D) Eftersom gamla produkter innehåller värdefulla råmaterial, kan dessa säljas till 

skrothandlare.  

Vild avfallshantering i skogar och den fria naturen är farligt för hälsan, om skadliga ämnen 
sipprar in i grundvattnet och på så sätt kommer in i näringskedjan.  
 
 
 
 

 
 
 



 

SÄKERHETSANVISNINGAR  

Säkerhetsföreskrifter  

Följande anvisningar måste följas, för att förhindra personskada eller sakskador. Felaktig användning 
på grund av underlåtenhet att följa bruksanvisningen kan framkalla person- eller sakskador.  
 

 
 

 
Driftsvillkor 

 Luftkonditioneringen måste användas i följande temperaturintervall: 
 

LÄGE RUMSTEMPERATUR  

KYLNING 17°C (62°F) – 35°C (95°F)  

TORKNING 13°C (55°F) – 35°C (95°F)  

UPPVÄRMNING 
(värmepumptyp) 

5°C (41°F) – 30°C (86°F)  

UPPVÄRMNING 
(eluppvärmning) 

≤ 30°C/86°F  

 

Rekommenderade verktyg för installation av fönstersatsen  

1. Skruvdragare (medelstor Phillips)  
2. Måttband eller linjal  
3. Kniv eller sax 
4. Såg (om fönstersatsen måste storleksanpassas, eftersom fönstret är alltför smalt) 

Beakta alltid! Gör aldrig det! 

 Skydda er luftkonditionering mot fukt och vatten, såsom 
kondensation, vattenstänk, etc. Placera eller förvara inte 
enheten där den kan falla i vatten eller andra vätskor. Koppla 
omedelbart ur kontakten om enheten blir blöt. 

 Transportera alltid luftkonditioneringen upprätt och ställ den på 
ett jämnt och stabilt underlag vid drift. 

 Stäng av enheten när den inte används. 

 Tillkalla alltid kvalificerad specialistpersonal för reparationer. 
Om strömkabeln är skadad, låt den repareras av ett 
specialistföretag. 

 Håll på alla sidor av enheten ett avstånd på minst 30 cm till 
väggar, möbler och gardiner. 

 Om luftkonditioneringen tippar över under drift, stäng 
omedelbart av den och koppla ur den. 

 Använd inte luftkonditioneringen i fuktiga utrymmen, såsom 
badrum eller tvättstuga. 

 Vidrör inte enheten barfota eller med våta eller fuktiga händer. 

 Använd endast kontrollpanelen med era fingrar och aldrig med 
någon sorts föremål. 

 Ta inte bort några delar av höljet. Använd inte 
luftkonditioneringen om den är skadad eller inte fungerar som 
den ska. 

 Använd inte stickkontakten för att koppla på och stänga av. 

 Använd alltid omkopplaren på kontrollpanelen. 

 Täck aldrig över luftintags- eller utblåsningsgallret. 

 Använd inga farliga kemikalier för rengöring. Använd inte 
enheten i närvaro av lättantändliga ämnen, såsom alkohol, 
insektsmedel, bensin, etc. 

 Låt inte barn använda enheten utan tillsyn. 

 Använd inte enheten på annat sätt än det som beskrivs i denna 

driftsanvisning. 

Spar energi! 

 Använd enheten för den rekommenderade rumsstorleken. 

 Placera enheten på så sätt att möblerna inte hindrar luftflödet. 

 Håll persienner och gardiner stängda under den soligaste tiden på dagen. 

 Håll filtren rena. 

 Stäng dörrar och fönster för att hålla sval luft inne och varm luft ute. 



 

KOMPONENTER  

För er egen säkerhet  

 Förvara ingen bensin eller andra brännbara vätskor i närheten av enheten.  

 Undvik brandfara eller elektriska stötar. Använd ingen förlängningssladd eller grenkontakt. 
Manipulera inte kontakterna på strömkabeln.  

Elektrisk information  

 Se till att strömförsörjningsledningen är tillräckligt stor för er luftkonditionering. Ni hittar dessa 
uppgifter på typskylten, som är fastsatt på sidan av höljet och bakom luftintagsgallret.  

 Se till att luftkonditioneringen är ordentligt jordad. För att minimera risken för elektriska stötar 
och brand, är korrekt skyddsjordning avgörande. Anslutningskabeln är utrustad med en jordad 
stickpropp som skydd mot elektriska stötar.  

 Luftkonditioneringen ska användas med ett korrekt jordat vägguttag. Skulle vägguttaget inte 
vara tillräckligt jordat eller skyddas av en tidsfördröjd säkring eller automatsäkring, se till att få 
ett lämpligt eluttag installerat av installatören.  

 Se till att uttaget förblir lättåtkomligt efter uppställning av enheten.  

Tillbehör  

DELAR: KOMPONENTNAMN: ANTAL: 

 

Frånluftsslang och adapter B (platt utformning) 1 sats 

 

Adapter B (rund utformning) () 1 sats 

 

Frånlufts-väggadapter A () 1 st. 

 

Pluggar och träskruvar() 4 st. 

 

Fönsteradapter och bult 1 sats 

 

Skumtätning 4 st. 

 

Fjärrkontroll och batteri  
(endast för modeller med fjärrkontroll) 

1 sats 

 

Dräneringsslang 1 st. 

 

ANMÄRKNING: Tillvalsdelar ( ) inte på alla modeller. Illustrationen av fjärrkontrollen är endast 
ett exempel, den faktiska formen kan vara beroende på den modell som ni har köpt.  

Kontrollera alla bifogade tillbehör och följ installationsanvisningarna. 

 IDENTIFIERING AV DELARNA 

 VARNING 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

LUFTKONDITIONERINGENS EGENSKAPER 

Framsida 

1. Kontrollpanel 

2. Horisontell utblåsningslamell 

3. Rullhjul 

4. Bärhandtag 

 

 

 

Baksida 

5. Övre luftfilter (bakom gallret) 

6. Övre luftutlopp 

7. Anslutning för frånluftsslang 

8. Kondensatavlopp (endast värmepumpmodell) 

9. Strömkabel 

10. Strömkabelfastsättning 

11. Bottentråg-kondensatavlopp 

12. Hållare för nätkontakt 

13. Nedre luftfilter (bakom gallret) 

14. Nedre luftinlopp 

15. Kondensatavlopp 

 



BRUKSANVISNING FÖR DEN ELEKTRONISKA STYRNINGEN 

 

Innan ni tar enheten i drift, bekanta er med alla funktioner på kontrollpanelen och fjärrkontrollen. 

Följ därefter symbolen för de önskade funktionerna. 

Enheten kan kontrolleras via kontrollpanelen eller med fjärrkontrollen. 

OBS: Denna bruksanvisning innehåller inga funktioner för fjärrkontrollen, var god se den bifogade 

<<Bruksanvisning fjärrkontroll>> för ytterligare information. 

 

LUFTKONDITIONERINGENS KONTROLLPANEL 

 
 

1. PÅ/AV-knapp 

Kopplar på och stänger av enheten. 

 

2. SLEEP-knapp 

Startar viloläget. 

 

3. FLÄKT/JON-knapp (JON-funktion är tillval) 

Ställer in fläkthastigheten. Med knappen kontrollerar ni fläkthastigheten i fyra steg: LÅG, MEDEL, 

HÖG och AUTO. 

Den motsvarande kontrollampan för fläkthastigheten tänds, med undantag för AUTO-inställningen. 

Om AUTO-inställningen är vald, lyser ingen fläktkontrollampa. 

OBS: Håll knappen intryckt i mer än 3 sekunder för att aktivera jonisatorfunktionen. Jonisatorn laddas 

upp och bidrar till att ta bort pollen och luftföroreningar ur luften och hålla fast dem i luftfiltret. Håll 

återigen knappen intryckt i mer än 3 sekunder för att stänga av jonisatorfunktionen igen. 

 

4. UPP- ( +) och NED-knappar ( –) 

Med dessa justeras temperaturinställningen (uppåt/nedåt) (i steg på 1°C/2°F) mellan 17°C (62°F) och 

30°C (86°F) eller TIMER-inställningen mellan 0-24 timmar. 

OBS: Displayen kan visa temperaturen i grader Celsius eller Fahrenheit. För omställningen av 

temperaturskalan trycker ni in och håller inne UPP- och NED-knapparna tillsammans i 3 sekunder.  

 

 

5. MODE-väljarknapp 



Väljer det önskade driftläget. Varje gång ni trycker på knappen, väljs ett läge i följande ordningsföljd 

AUTO, KYLNING, AVFUKTNING och VENTILATION. Den respektive lägeskontrollampan tänds 

beroende på det valda läget. 

 

6. TIMER-knapp 

Används för att ställa in AUTO PÅ-starttiden och AUTO AV-stopptiden, tillsammans med knapparna + 

och – . Beroende på inställning lyser kontrollamporna Timer på/av på displayen. 

 

7. SWING-knapp 

(Endast för modeller med automatisk vridningsfunktion) 

Startar den automatiska vridningsfunktionen. Om den automatiska vridningsfunktionen är i drift, kan 

ni stoppa utblåsningslamellerna i önskad vinkel genom en tryckning på SWING-knappen. 

 

8. LED-display 

Visar temperaturen i "°C" eller "°F" och TIMER-inställningarna. 

I lägena TORKNING och FLÄKT visas rumstemperaturen. 

 

BRUKSANVISNINGAR 

 

Felkoder och skyddskoder: 

E1- Fel temperatursensor - Dra ur kontakten för enheten och koppla in den igen. Ta kontakt med 

kundtjänst om felet kvarstår. 

E2- Fel förångare-temperatursensor - Dra ur kontakten för enheten och koppla in den igen. Ta 

kontakt med kundtjänst om felet kvarstår. 

E3- Fel kondensator-temperatursensor - Dra ur kontakten för enheten och koppla in den igen. Ta 

kontakt med kundtjänst om felet kvarstår. 

E4- Fel kontrollpanel - Dra ur kontakten för enheten och koppla in den igen. Ta kontakt med 

kundtjänst om felet kvarstår. 

E0- Felfunktion i enheten-- Dra ur kontakten för enheten och koppla in den igen. Ta kontakt med 

kundtjänst om felet kvarstår. 

P1- Bottentråget fullt - Anslut avloppsslangen och släpp ut vattnet. Ta kontakt med kundtjänst 

om felet kvarstår. 

 

9. FOLLOW ME/TEMPERATURGIVAR-funktion (tillval) 

Denna funktion kan ENDAST aktiveras från fjärrkontrollen. Fjärrkontrollen fungerar då som 

fjärrtermostat, som därigenom möjliggör en exakt temperaturavkänning i rummet. 

För att koppla på Follow Me/Temperaturgivar-funktionen, trycker ni på Follow Me/Temperaturgivar-

knappen på fjärrkontrollen. Fjärrkontrollen visar den aktuella temperaturen på fjärrkontrollen. 

Fjärrkontrollen skickar sedan var 3:e minut en signal till luftkonditioneringen, tills ni återigen trycker 

på knappen Follow Me/Temperaturgivare. Om luftkonditioneringen inte tar emot någon signal från 

fjärrkontrollen på längre än 7 minuter, avger enheten en pipton, för att visa att Follow 

Me/Temperaturgivar-funktionen är avslutad. 

 

Bruksanvisningar 

 



KYLNING-läge 

– Tryck på "MODE"-knappen tills kontrollampan "COOL" tänds. 

– Tryck på inställningsknapparna "+" eller "–", för att välja den önskade rumstemperaturen. 

Temperaturen kan ställas in i intervallet mellan 17°C - 30°C/62°F - 86°F. 

– Tryck på FLÄKT-knappen för att ställa in fläkthastigheten. 

 

TORKNING-läge 

– Tryck på "MODE"-knappen tills kontrollampan "DRY" tänds. 

– I detta läge kan ni inte ställa in fläkthastigheten och temperaturen. Fläktmotorn arbetar i låg 

hastighet. 

– Håll fönster och dörrar stängda för att uppnå bästa möjliga avfuktningseffekt. 

– För inte frånluftsslangen ut genom fönstret. 

 

AUTO-läge 

– Om luftkonditioneringen befinner sig i automatikdrift, kontrolleras kylning, uppvärmning 

(inte för modeller med enbart kylning) och fläkten automatiskt beroende på 

temperaturinställningsvärdet och rumstemperaturen. 

– Luftkonditioneringen reglerar automatiskt rumstemperaturen till det förinställda 

temperaturvärdet, son ni har ställt in. 

– I AUTO-läget kan ni inte ställa in fläkthastigheten. 

 

FLÄKT-läge 

– Tryck på "MODE"-knappen tills kontrollampan "FAN" tänds. 

– Tryck på FLÄKT-knappen för att ställa in fläkthastigheten. Temperaturen kan inte ställas in. 

– För inte frånluftsslangen ut genom fönstret. 

 

TIMER-drift 

– När enheten är påkopplad, tryck på TIMER-knappen för att aktivera det automatiska 

avstängningsprogrammet och TIMER AV-kontrollampan tänds. Tryck på knappen + eller – för 

att ställa in den önskade avstängningstiden. Tryck inom 5 sekunder ännu en gång på TIMER-

knappen för att aktivera det automatiska påkopplingsprogrammet. TIMER PÅ-kontrollampan 

tänds. Tryck på knappen + eller – för att ställa in den önskade påkopplingstiden. 

– När enheten är avstängd, tryck på TIMER-knappen för att aktivera det automatiska 

påkopplingsprogrammet och tryck inom 5 sekunder ännu en gång för att aktivera det 

automatiska avstängningsprogrammet. 

– Tryck på eller håll inne UPP- eller NED-knappen för att justera AUTO-tiden i steg om 0,5 

timmar för de första 10 timmarna och sedan i intervall på 1 timma upp till 24 timmar. På 

displayen visas den kvarstående tiden fram till autostarten.  

– Systemet återgår automatiskt och visar den tidigare temperaturinställningen igen om inga 

knappar trycks in under fem sekunder. 

 

BRUKSANVISNINGAR 

 

– När enheten vid någon tidpunkt stängs av eller kopplas på, eller om TIMER-inställningen 

ställs in på 0,0, avslutas det automatiska start/stopp-programmet. 



– Om en felfunktion (E1, E2, E3 eller E4) uppkommer, stoppas också det automatiska 

start/stopp-programmet. 

 

SLEEP-drift 

Tryck på denna knapp och under de 30 första minuterna höjs (kylningsdrift) eller sänks 

(uppvärmningsdrift) temperaturen med 1°C/ 2°F. Under de påföljande 30 minuterna höjs 

(kylningsdrift) eller sänks (uppvärmningsdrift) ännu en gång temperaturen med 1°C/ 2°F. Denna 

nya temperatur hålls under de följande 7 timmarna, innan den ursprungliga förvalstemperaturen 

ställs in igen. Detta avslutar viloläget och enheten börjar återigen att arbeta med de ursprungligen 

programmerade värdena. 

OBS: Denna funktion är inte tillgänglig i FLÄKT- eller AVFUKTNING-läget. 

 

Ytterligare egenskaper 

 

Automatisk omstart (på vissa modeller) 

Om enheten oväntat stoppar på grund av strömavbrott, startar enheten om med den förvalda 

inställningen så snart strömförsörjningen är återställd igen. 

 

Vänta 3 minuter innan den tas i drift igen  

När enheten har stängt av, kan den inte sättas i drift igen under de första 3 minuterna. Detta är för 

att skydda enheten. Enheten startar automatiskt efter 3 minuter. 

Justering av luftflödet 

Utblåsningslamellen kan drivas automatiskt. 

 Automatisk inställning av luftflödet (fig. 4).  

– När enheten kopplas på, öppnas utblåsningslamellen fullständigt. Tryck på SWING-knappen 

på kontrollpanelen eller på fjärrkontrollen för att koppla på den automatiska 

vridningsfunktionen. 

– Ställ inte in lamellerna manuellt. 

– Utblåsningslamellen vrids automatiskt upp och ned. 

                                                                       

 

 INSTALLATIONSANVISNINGAR  

 

 

INSTALLATIONSANVISNINGAR  

Uppställningsplats  

 Luftkonditioneringen ska ställas upp på ett fast 
underlag för att minimera buller och vibrationer. 

Fig.4 



Ställ enheten på ett rakt, jämnt underlag, som är 
tillräckligt starkt för att bära enheten.  

 Enheten har rullhjul, som hjälper till vid 
positionering. Den ska dock endast rullas på släta 
och jämna golv. Var försiktig på områden med 
mattor. Försök inte rulla enheten över andra 
föremål.  

 Enheten måste ställas upp i närheten av ett korrekt 
jordat eluttag. Blockera aldrig luftinsugs- eller 

utblåsningsöppningarna på enheten. Lämna för 
effektiv luftkonditionering åtminstone 30 cm 
avstånd till väggen 
(se fig. 5*). 

Installation med fönsteradapter 

Fönsteradaptern har utformats på så sätt att den 
passar i de flesta typer av vertikala och horisontella 
skjutfönster. Det kan dock ändå vara nödvändigt att 
modifiera eller anpassa vissa aspekter av installationen 
för vissa fönstertyper. Var god observera fig. 6* och fig. 
7* med de minsta och högsta fönstermåtten. 
Fönsteradaptern kan fixeras med en bult (se fig. 7a*).  
Anmärkning: Om fönsteröppningen är mindre än den 
angivna minsta längden för fönsteradaptern, skär av 
delen med öppningen till rätt längd. Skär aldrig ut hålet 
i fönsteradaptern.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5* 

Fig. 7a* 

Fönsteradapter  

Bult 

Fönsteradapter  
Minst: 67,5 cm (2,22 ft)  
Högst: 123 cm (4,04 ft)  

Vertikalt 
skjutfönster 

Fig. 6* 

Fig. 7* 

Fönsteradapter  
Minst: 67,5 cm (2,22 ft)  
Högst: 123 cm (4,04 ft)  

Horisont
ellt 
fönster 

* Liknande figurer 



 

INSTALLATIONSANVISNINGAR  

 

Installation i ett vertikalskjutfönster  

1.  Skär tätning A (självhäftande) till passande längd 
och klistra fast den på fönsterkarmen, fig. 8. Sedan 
skär ni tätning B till passande längd och lägger den 
på tätning A, fig. 9. 

 
2.  Lägg fönsteradaptern på skumtätning B. Anpassa 

fönsteradapterns längd till fönsterbredden, korta av 
fönsteradaptern om bredden på fönstret är mindre 
än 67,5 cm/26,5“. Öppna fönsterbågen och placera 
fönsteradaptern på formtätning B, fig. 9  

 
3.  Skär skumtätningen (självhäftande) till passande 

längd och klistra fast den upptill på 
fönsteradaptern. Som visas i fig. 10.  

 
4.  Slut nu fönsterbågen fast mot fönsteradaptern.  
 
5.  Skär skumtätningen till lämplig längd och täta 

öppningen mellan den övre och undre 
fönsterbågen. Som visas i fig. 11.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 8 

Fig. 9 

Fig. 10 

Skumtätning A 

(självhäftande) 

Skumtätning B 

Fönsterkarm 

Fönsterkarm 

Skumtätning B 

Fönsteradapter 

Fönsteradapter 

26,5“ – 48“ 

67,5 cm – 123 cm 

Skumtätning 



 

INSTALLATIONSANVISNINGAR  

 

Installation i ett horisontalskjutfönster  

1.  Skär tätning A (självhäftande) till passande 
längd och klistra fast den på fönsterramen. Se 
fig. 12  

 
2.  Sätt fönsteradaptern på fönsterkarmen. 

Anpassa fönsteradapterns längd till 
fönsterhöjden, korta av fönsteradaptern om 
höjden på fönstret är mindre än 67,5 cm. 
Öppna fönsterbågen och placera 
fönsteradaptern på fönsterkarmen. Se fig. 13.  

 
3.  Skär skumtätningen (självhäftande) till 

passande längd och klistra fast den till vänster 
på fönsterbågen. Som visas i fig. 14.  

 
4.  Slut nu fönsterbågen fast mot fönsteradaptern.  
 
5.  Skär skumtätningen till lämplig längd och täta 

öppningen mellan den inre och yttre 
fönsterbågen. Som visas i fig. 15.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 12 

Skumtätning A 

(självhäftande) 

Fönster

- 

panel 26,5“ – 48“ 

67,5 cm – 123 cm 

Fig. 13 

Fig. 14 

Fig. 15 

Skumtätning  

Skumtätning  



 

INSTALLATIONSANVISNINGAR  

 

Installation av frånluftsslangen 

Frånluftsslangen måste beroende på driftläge 
anslutas eller avlägsnas: 
 

KYLNING-läge 
ansluta  

VENTILATION- och TORKNING-
läge 

avlägsna  

 
1.  Anslut frånluftsadaptern B till frånluftsslangen 

som visas i fig. 16 eller 17. Observera de 
föregående sidorna för monteringen av 
fönsteradaptern.  

2.  Skjut in frånluftsslangen i pilens riktning i 
frånluftsöppningen (se fig. 18*)  

Frånluftsslangen kan även installeras direkt 
genom väggen  

(Inte för enheter utan adapter A, pluggar och 
träskruvar som tillbehör).  

1. Förbered hålet i väggen. Montera 
frånluftsadaptern A på väggyttersidan med de 
4 pluggarna och träskruvarna. Skruva fast 
adaptern ordentligt. (Se fig. 19*)  

2. Anslut frånluftsslangen till väggadapter A.  
 
Anmärkning:  
Täck över öppningen med adapterlocket, när den 
inte används.  

 Slangen kan inom vissa gränser sträckas ut och 
tryckas ihop beroende på monteringsbehov, 
men slanglängden bör hållas så kort som 
möjligt.  

VIKTIGT:  
STRÄCK INTE UT SLANGEN ALLTFÖR MYCKET (SE 

FIG. 20*)  

Fig. 16 Fig. 17 

Fig. 18* 

Pluggarnas 

position 

Adapter A 
Adapterlock 

Fig. 19* 

Fig. 20* 



 

INSTALLATIONSANVISNINGAR  

 

Vattenavlopp 

-  Ta bort kondensatavloppsproppen på enhetens 
baksida i avfuktningsläget och anslut en 3/4"-
slang (anskaffas lokalt) till 
kondensatavloppsadaptern (5/8"-anslutning). 
På modeller utan avloppskoppling ansluter ni 
avloppsslangen direkt till öppningen. Placera 
den andra änden av slangen direkt över ett 
avlopp i golvet. Var god observera fig. 21* och 
22*.  

- När vattennivån i bottentråget uppnår en viss 
nivå, avger enheten 8 piptoner och på 
displayen visas "P1". Luftkonditionerings-
/avfuktningsprocessen stoppar omedelbart. 
Fläktmotorn kör dock vidare (det är normalt). 
Flytta försiktigt luftkonditioneringen till en 
plats där ni kan ta bort dräneringsproppen och 
låta vattnet rinna bort (fig. 23*). Koppla på 
enheten igen och indikeringen P1 försvinner. 
Ta kontakt med kundtjänst om felet kvarstår. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 21* 

Fig. 22* 

Fig. 23* 

Ta bort 

kondensatavloppspr

oppen 

Fast 

kondensatavlopp 

* Liknande figurer 

* Liknande figurer 



 

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL 

 

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL 

VIKTIGT:  

1)  Koppla ur enheten före rengörings- och 
underhållsarbeten. 

2)  Använd ingen bensin, förtunning eller andra kemiska 
medel för rengöring av enheten.  

3)  Tvätta inte enheten under rinnande vatten eller med 
en vattenslang. Detta kan orsaka elektriska faror.  

4) Om elkabeln är skadad måste den repareras av 
tillverkaren eller dennes representant.  

1. Luftfilter  

- Rengör luftfiltret minst en gång varannan vecka för att 
undvika effektförlust för fläkten.  

- Borttagning 
Denna luftkonditionering har två filter. Ta av det övre 
filterelementet i pilens riktning, som visas i fig. 24. Lossa 
skruvarna (fig. 25) och ta av det undre filterelementet i 
pilens riktning, som visas i fig. 24.  

- Rengöring 
Tvätta luftfiltret genom att försiktigt sänka ned det i 
vatten (ca. 40°C/104°F) med ett neutralt 
tvättmedel. Skölj filtret och låt det torka på en plats i 

skugga.  
- Insättning 

Sätt i det övre filtret igen efter rengöringen och 
även det undre med hjälp av skruvarna.  

ANMÄRKNING: Gallret och filtret är förbundna med 
varandra och kan inte separeras.  

2. Hölje  

-  Använd en luddfri trasa och ett neutralt tvättmedel för 
att rengöra höljet. Torka höljet torrt med en trasa.  

3. Avstängning av enheten under lång tid  

- Ta bort gummiproppen på baksidan av enheten och 
anslut dräneringsslangen. Placera den andra änden av 
slangen direkt över ett avlopp i golvet (se fig. 23*/24*).  

- Ta bort proppen på bottentrågets kondensatavlopp för 
att släppa ut vattnet (se fig. 23*) 

- Låt enheten köra i VENTILATION-läge en halv dag i ett 
varmt och torrt rum för att förhindra uppkomst av mögel 
i enheten.  

- Koppla från och ur enheten, vinda upp strömkabeln och 
bind ihop den med ett kardborrband. Ta batterierna ur 
fjärrkontrollen.  

- Gör rent filtret och sätt tillbaka det.  
- Koppla bort frånluftsslangen, lägg undan den och täck 

över fönster- och väggöppningen med adapterlocket. 

Övre filter  
(ta av) 

Fig. 24* 

Ta bort 
skruvarna 

Fig. 25* 

* Liknande figurer 

Undre filter, rengöring 

endast av 

specialistpersonal! 



 

TIPS FÖR FELSÖKNING 

 

FELÅTGÄRDER 

 

PROBLEM MÖJLIGA ORSAKER LÖSNINGSFÖRSLAG  

1.  Enheten startar inte 
när På/Av-knappen 
trycks in 

- På displayen visas P1  Släpp ut vattnet ur bottentråget.  

- Rumstemperaturen är lägre än 
temperaturförvalet 
(kylningsläge). 

Ställ in temperaturen på nytt 

2. Det är inte tillräckligt 
kallt 

- Rummets fönster eller dörrar 
är inte stängda. 

Stäng alla fönster och dörrar. 

- Det finns värmekällor i 
rummet. 

Avlägsna, om möjligt, värmekällorna. 

- Frånluftsslangen är inte 
ansluten eller är blockerad. 

Anslut frånluftsslangen och 
kontrollera dess funktion. 

- Den inställda temperaturen är 
alltför hög. 

Sänk förvalstemperaturen.  

- Luftfiltret är blockerat av 
damm. 

Gör rent luftfiltret. 

4. Högt buller eller 
vibrationer 

- Golvet är inte jämnt eller 
tillräckligt platt. 

Ställ om möjligt enheten på ett jämnt 
och platt underlag. 

5. Skvalpande ljud 
- Ljudet kommer från flödet av 

kylmedlet i 
luftkonditioneringen. 

Detta är normalt. 

6. Avstängning i 
uppvärmningsläget 

- Det automatiska 
överhettningsskyddet. Om 
frånluftstemperaturen 
överskrider 70°C/158°F 
stänger enheten av.  

Koppla på enheten igen efter 
avsvalning. 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utformningen och specifikationerna kan komma att ändras utan förvarning på grund av 
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