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Portable Air Conditioner

Owner’s Manual

Φορητό Κλιματιστσικό

Εγχειρίδιο Χρήσης

English/Ελληνικά

Για τη σωστή χρήση της μονάδας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο
και φυλάξτε το για αναφορά στο μέλλον.
For correct use of this unit, please read this manual carefully and keep it for future reference.
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R410A(R32/125: 50/50): 2087.5

Operation env ironm ent
● The air conditioner must be operated with in the temperaturerange:
16°C ~ 35°C.

● The appliance is for indoor use only.
● The appliance must be positioned so that the plug is accessible.
● This air conditioner can only be used for family, not for
commercial industry.
● Reserved space around the air conditioner should be 12″(30cm)
at least.
● Do not operate the air conditioner at humid environment.
● Please keep air inlet and air outlet clean, no obstacles.
● During operation, close doors and windows to improve cooling effect.
● Please put the air conditioner at smooth and flat ground for operation
to avoid noise and vibration.
● This air conditioner is equipped with castors. Castors should slide
at smooth and flat ground.
● Prohibit inclining or turn over the air conditioner. If there’s abnormity,
please disconnect power immediately and contact dealer.
● Avoid direct sunshine.

m

30c

30cm

30cm
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Safety warning
● This appliance can be used by children aged from years and
above and persons with reduced physical,sensory or mental
capabilities or lack of e perience and knowledge if they have
been given supervision or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and understand the ha ards involved.
Children shall not play with the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children without supervision.
● efore operation, please confirm whether power specification
complies with that on nameplate.
● efore cleaning or maintaining the air conditioner, please turn off
air conditioner and pull out the power plug.
● ake sure the power cord hasn’t been pressed by hard ob ects.
● Do not pull or drag the power cord to pull out the power plug or
move the air conditioner.
● Do not insert or pull out the power plug with wet hands.
● Please use the grounded power. ake sure the gounding is reliable.
● If the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer or its service agent or a similarly qualified person
in order to avoid a ha ard.
● If the power cord is damaged, it must be replaced by
manufacturer or professional person.
● If abnormal condition occurs (e.g. burned smell), please
disconnect power at once and then contact local dealer.
● hen nobody is taking care of the unit, please turn it off and
remove the power plug or disconnect power.
● Do not splash or pour water on air conditioner. therwise, it may
cause short circuit or damage to air conditioner.
● If use drainage hose, nearby temperature can’t lower than 0℃.
therwise, it will cause water leakage to air conditioner.
● Prohibit operating heating equipment around the air conditioner.
● ar away from fire source, inflammable and e plosive ob ects.
● Children and disabled people are not allowed to use the
dehumidifier without supervision.
● eep children from playing or climbing on the air conditioner.
● Do not put or hang dripping ob ects above the air conditioner.
● Do not repair or disassemble the air conditioner by yourself.
● Prohibit inserting any ob ects into the air conditioner.
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P art' s Nam e
1
1 Controller panel
2
3

2 G uide louver
3 Swing louver
4

heel

5 Remote controller bo
6 Power cord
7 Filters
8 Upper air inlet grille
4

9 Lower air inlet grille
10 Jo int A

5

11 H eat removal pipe
6

12 Jo int B

7
13 12 11

13 Jo int C

10

8

9

Remote controller

Note:
H eat-removal pipe and other installation accessories can' t be discarded.
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Operation introduction for control panel
Name of control panel
cool mode indicator

dry mode indicator

water full indicator

fan mode indicator

signal receiving window

MODE button

+ / - button

ON/OFF button

Operation of control panel
Note:
● After putting through the power, the air conditioner will give out a sound. After

that, you can operate the air conditioner by the control panel.
● Under ON status, after each pressing of the button on control panel, the air

conditioner will give out a sound. Meanwhile, corresponding indicator on control
panelwill be bright.
●
lay.
splay set temperature
under cooling mode, while it won’t display under other modes.

1

ON/OFF button

Press this button can turn on or turn off the air conditioner.

2

+ / - button

Under cooling mode, press “+” or “-” button to increase or decrease set temperature
er auto, drying
or fan mode, this button is invalid.
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Operation introduction for control panel
D button
3
Press this button and the mode will circulate according to below sequence:
C
DR
FAN
nder this mode, cooling mode indicator is bright. Dual ni ie tube displays
set temperature. Temperature setting range is 16° C~ 30° C.
D R Y : nder this mode, drying mode indicator is bright. Dual ni ie tube won’ t be
display.
F AN: Under this mode, the air conditioner only blow fan. Fan indicator is bright.
Dual ni ie tube won’t be display.

COOL :

4

water full indicator

when it twinkling, that means the water in the tank is full, we should drain off the
water.

Note:
W hen the water in chassis is full, the unit will stop operation and the buzze r will
give out eight beep beep sounds for warning. In this case, water full indicator is
blinking (off for 3s and blink for times) and dual ni ie tube is displaying
.
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B uttons on rem ote controller

1 ON /OFF button
1

2

2 MOD E button
3 + /- button

3
4

5

4 FAN button
5

6

7

I

button

6 SLEEP button
7 TIMER button

Introduction for icons on display screen
Timer on

Timer off
Sending signal

auto operation
cool operation
dry operation
fan operation
heat operation

swing operation
sleep operation
lock
set speed

Set temperature

Set time
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Introduction for b uttons on rem ote controller
Note:
●

hen power is connected(stand by condition), you can operate the air conditioner
through the remote controller.
● hen unit is on, each time you press the button on remote controller, the sending
signal icon "
" on the display of remote controller will blink once. If the air conditioner gives out a beep sound, it means the signal has been sent.
● hen unit is off, set temperature will be displayed on the remote controller (If the
light of indoor unit display is turned on, the corresponding icon will be displayed)
hen unit is on, it will display the icon of the on going function.

1

ON /OFF button

Press this button to turn unit on/off.

2

MOD E button

Pressing this button once can select your required mode circularly as below (the
corresponding icon
will be lit up after the mode is selected):
AUTO

COOL

DR

FAN

H EAT

●

hen selecting auto mode, air conditioner will operate automatically according to
ambient temperature. et temperature can t be ad usted and won t be displayed
either. Press A button to ad ust fan speed.
● hen selecting cool mode, air conditioner will operate under cool mode. Then
press or button to ad ust set temperature. Press A button to ad ust fan speed.
● hen selecting dry mode, air conditioner will operate at low fan speed under dry
mode. In dry mode, fan speed can t be ad usted.
● hen selecting fan mode, air conditioner will operate in fan mode only. Then
press A button to ad ust fan speed.
● hen selecting heat mode, air conditioner will operate under heat mode. Then
press or button to ad ust set temperature. Press A button to ad ust fan speed.
(Cooling only unit can’t receive heating mode signal. If set
AT mode by remote
controller, press
button can’t turn on the air conditioner.)

3

+ / - button

● Pressing or button once will increase or decrease set temperature by 1° (°C).
old or button for 2s, set temperature on remote controller will change quickly.
Release the button after your required set temperature is reached.
● hen setting Timer n or Timer ff , press or button to ad ust the time.( ee
TI
R utton for setting details)
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Introduction for b uttons on rem ote controller
FAN button
4
Pressing this button can select fan speed circularly as: AUTO, SPEED 1 ( ),
SPEED 2 ( ), SPEED 3 (
), SPEED 4 (
) (unavailable in this air conditioner.
Speed 4 is the same with speed 3.).
AUTO

SPEED

1 (equals to low fan speed)

SPEED

2 (equals to medium fan speed)

SPEED

3 (equals to high fan speed)

SPEED

4

Note:
●

nder Auto speed, air conditioner will select proper fan speed automatically according to ambient temperature.
● an speed can t be ad usted under Dry mode.

5

SW IN G

button (not applicable for this model)

Press this button to turn on up& down air swing.

6

SLEEP button

Under Cool, H eat and D ry mode, press this button to turn on Sleep function. Press
this button to cancel Sleep function. Under Fan and Auto mode, this function is
unavailable.

7
●

●

TIMER button
hen unit is on, press this button to set Timer Off. T-OFF and H icon will be
blinking. W ithin 5s, press + or - button to adj ust the time for Timer Off. Pressing
+ or - button once will increase or decrease the time by 0.5h. H old + or button for 2s, time will change quickly. Release the button after your required
will stop blinking.
hen unit is off, press this button to set Timer On. T-ON and H icon will be
blinking. W ithin 5s, press + or - button to adj ust the time for Timer On. Pressing
+ or - button once will increase or decrease the time by 0.5h. H old + or button for 2s, time will change quickly. Release the button after your required

will stop blinking.
● Cancel Timer On/Off: If Timer function is set up, press TIMER button once to
review the remaining time. W ithin 5s, press TIMER button again to cancel this
function.
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Introduction for b uttons on rem ote controller
Note:
● Range of time setting is: 0.5~2 h
● The interval between two motions can t e ceed 5s, otherwise the remote con
troller will e it setting status.

F unction introduction for com b ination b uttons
Child lock function
Press
and
buttons simultaneously can turn on or turn off child lock function.
hen child lock function is started up,
C indicator on remote controller is
.
If you operate the remote controller, remote controller won’t send signal.

T em perature display sw itchov er function
nder
status, press
between °C and ° .

button and

D

button simultaneously can switch

Operation g uide
1. After putting through the power, press

button on remote controller to
turn on the air conditioner.
D button to select your required mode: AUT , C
, DRY , A ,
2. Press
AT.
or
button to set your required temperature. (Temperature can’t be
3. Press
ad usted under auto mode).
4. Press A button to set your required fan speed: auto, low, medium and high
speed.
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R eplacem ent of b atteries in rem ote controller
1. Press the back side of remote controller on the
spot marked with "
" , and then push out the
cover of battery bo along the arrow direction.
2. Replace two o. (AAA 1.5 ) dry batteries and
make sure the positions of + and- polar are
correct.
3. Reinstall the cover of battery bo .

battery

reinstall
remove
cover of battery bo

Note:
● During operation, point the remote control signal sender at the receiving
window on indoor unit.
● The distance between signal sender and receiving window should be no more
than 8m, and there should be no obstacles between them.
● ignal may be interfered easily in the room where there is uorescent lamp
or wireless telephone remote controller should be close to indoor unit during
operation.
● Replace new batteries of the same model when replacement is required.
● hen you don’t use remote controller for a long time, please take out the
batteries.
● If the display on remote controller is fu y or there’s no display, please
replace batteries.
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Clean and Maintenance
W arning :
● efore cleaning the air conditioner, please turn off the unit and disconnect
power. Otherwise, it may cause electric shock.
● Do not wash air conditioner with water. therwise, it may cause electric
shock.
● Do not use volatile liquid (such as thinner or gas) to clean the air conditioner.
Otherwise, it may damage the appearance of air conditioner.

Clean outer case and g rille
Clean outer case:
If there' s dust on the surface of outer case, please use soft towel
to wipe it. If the outer case is very dirty (such as grease), please
use neutral abluent to wipe it.
Clean g rille: Use cleaner or soft brush to clean it.

Clean filter

1

Remove the filter

2

①

②

3

Install filter
After the ler is cleaned and
dried, reinstall it well.

Clean filter
Use cleaner or water to clean the
lter. If the lter is very dirty (such
as grease), use warm water 0°C
(10 ° ) melted with neutral
abluent to clean it and then put at
shady place to dry it.

Note:
● The lter should be cleaned about once every three months. If there s much
dust in the operation environment, you can increase clean frequency.
● Do not dry the lter with re or hair drier. therwise, it may be deformed or
catch re.
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Clean and Maintenance
Clean heat- rem ov al pipe
Remove the heat-removal pipe from air conditioner, clean and dry it , and then
reinstall it. ( or the method of installation and removal method, please refer to the
instruction for " Installation and disassembly of heat discharge pipe" ).

Check ing b efore use- season
1. Check whether air inlets and air outlets are blocked.
2. Check whether plug and socket are in good condition.
3. Check whether lter is clean.
4. Check whether batteries is installed in remote controller.
5. Check whether oint, window bracket and heat removal pipe are installed tightly.
6. Check whether heat-removal pipe is damaged.

Check ing after use- season
1. D isconnect power supply.
2. Clean lter and outer case.
3. Remove dust and sundries on the air conditioner.
4. Eliminate accumulated water in chassis (refer to the section of " D rainage way"
for details).
5. Check whether window bracket is damaged or not. If yes, please contact dealer.

L ong - tim e storag e
If you don' t use the air conditioner for a long time, please maintain it by following
steps for good performance:
● ake sure there s no accumulated water in chassis and the heat removal pipe is
disassembled.
● Pull out the plug and wrap the power cord.
● Clean the air conditioner and pack it well to prevent dust.

Notice for recov ery
●

any packing materials are recyclable materials. Please deal with them through
local recycle bin.
● If you want to throw away the air conditioner, please contact local division or
consultant service center for the correct disposal method.

12

Malfunction analy sis
Please check below items before asking for maintenance. If the malfunction still
can’t be eliminated, please contact local dealer or quali ed professionals.
Phenomenon

Air conditioner
can' t operate

Troubleshooting

Solution

● Power failure

●

● Is plug loose

● Reinsert the plug.

●

hether the air switch is trip
ped off or fuse is burnt

● Ask professional person to
replace air switch or fuse.

● Is there s malfunction for the
circuit

● Ask professional person to
replace circuit.

●

ait after power recovery.

hether the unit is restarted up ● ait for 3min, and then turn
after stopping immediately
on the unit again.
●

● Is the power too low

ait after voltage is resumed.

● hether the air lter is too dirty ● Clean the air lter.
Poor cooling ● hether the set temperature is
● Ad ust the temperature.
(heating)
proper
●

hether door and window are
closed

● Close door and window.

●

hether the unit is interfered
seriously (such as static pres
sure, unstable voltage)

● Please pull out the plug. Ins
ert the plug after about 3min,
and then turn on the unit.

●

hether remote controller is
within the receiving range

● The receiving range of remote
controller is m. Do not e ce
ed this range.

Air conditioner
can' t receive
signal from
● hether it s blocked by obst
remote contracles
oller or remote
● Is sensitivity of remote contr
controller is
oller low
not sensible.
●

hether there’s uorescence
lamp in the room
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● Remove the obstacles.
● Check the batteries of remote
controller. If the power is low,
please replace the batteries.
●

ove the remote controller
close to air conditioner.
● Turn off the uorescence lamp
and try it again.

Malfunction analy sis
Phenomenon

Troubleshooting

Solution

●

hether air outlet or air inlet is
● liminate the obstacles.
blocked

●

nder heating mode, whether
indoor temperature is reached
to set temperature

N o fan blowed
● hether heating mode is sta
out from air
rted up ust now
conditioner

● Indoor unit will stop blowing
fan after reachingto set
temperature.
● In order to prevent cold air,
air conditioner will delay for a
while to be started up, which
is the normal phenomenon.

●

hether evaporator is defros
ted (observe it by pulling out
the lter)

● It s the normal phenomenon.
Air conditioner is defrosting.
After defrosting is nished, it
will resume operation.

●

hether the unit operates un
der auto mode

● Temperature can t be ad us
ted under auto mode.

Set temperature can' t be ● hether the required temper
● Temperature emperature set
ature e ceeds the temperature
ad usted.
ting range: 16°C 30°C .
setting range
There' s off
avour

● There’s off avour source in
the room, such as furniture,
cigarette etc.

● liminate the off avour
source.
● Clean the lter.

There' s abnor● hether the unit is interfered
mal sound duby thunder, radio, etc
ring operation

● Disconnect power, put thro
ugh the power again, and
then turn on the unit again.

ou can heard
● hether the unit is turned on
water owing
or turned off ust now
sound

● There’s owing sound of ref
rigerant inside the air conditioner, which is the normal
phenomenon.

ou can heard
● hether the unit is turned on
the sound of
or turned off ust now
" PAPA"

● eat e pansion or shrinkage
for the panel due to change
of temperature, which cause
friction sound.
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Malfunction analy sis
Malfunction code
E5

Overcurrent protection.

D isconnect power, and then turn on the unit
again after 10min. If " E5" still exits, please
contact professional person to maintain the unit.

H 8

Chassis is full of water.

1. Pour out the water inside chassis.
2. If " H 8" still exits, please contact professional
person to maintain the unit.

F1

Malfunction of ambient
temperature sensor.

Please contact previsional person to deal
with it.

F2

Malfunction of evaporator
temperature sensor.

Please contact previsional person to deal
with it.

F0

1.Refrigerant is leaking
2.System is blocked

1. Re-energiz e the unit after turning off and
pulling out the plug for 30min;
2. If there s still malfunction, please contact
after-sales service.

H 3

Overload protection for compressor

E8

Overload malfunction

F4

Outdoor tube temperature
sensor is open/short-circuited.

1.Check if the unit is under high-temperature
and high-humidity environment; if ambient
temperature is too high, power off the unit and
then energiz e it for operation after the ambient
temperature drops to 35℃below.
2. Check if the evaporator and condenser are
blocked by some obj ects; if yes, take away the
obj ects, power off the unit and then energiz e
it for operation.
3. If the malfunction still occur, please contact
our after-sales service center.
Please contact after-sale service person
to deal with it.

W arning
● If there re below phenomenons, please turn off the air conditioner and disconnect the power immediately, and then contact dealer immediately.
Power cord is overheating or damaged.
Abnormal sound during operation.
W ater leakage
● If operate the air conditioner under abnormal condition, it may cause malfunc-
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Installation P recaution
W arning :
● bserve all governing codes and ordinances.
● Do not use damaged or non standard power cord.
● e caution during installation and maintenance. Prohibit incorrect operation
to prevent electric shock, casualty and other accidents.

S election of Installation L ocation
B asic req uirem ent
Installing the unit in the following places may cause malfunction. If it is unavoidable, please
consult the local dealer:
ob ects spread in the air.
2. The place with high frequency devices (such as welding machine, medical equipment).
3. The place near coast area.
. The place with oil or fumes in the air.
5. The place with sulfureted gas.
6. ther places with special circumstances.

R eq uirem ent of air conditioner

1. Air inlet should be far away from obstacles and do not put any ob ects near air outlet.
therwise, it will affect the radiation of heat removal pipe.
2. elect a location where the noise and outflow air emitted by the outddor unit will not affect
neighborood.
3. Please try your best to keep far away from fluorescent lamp.
.The appliance shall not be installed in the laundry.

R eq uirem ents F orelectric Connection
S afety precaution
1. ust follow the electric safety regulations when installing the unit.
2. According to the local safety regulations, use qualified power supply circuit.
3. or appliances with type attachment,the instructions shall contain the substance of
the following.If the supply cord is damaged,it must be replaced by the manufacturer, its
service agent or similarly qualified persons in order to avoid a ha ard.
. Properly connect the live wire, neutral wire and grounding wire of power socket.
5. e sure to cut off the power supply before proceeding any work related to electricity and
safety.
6. Do not put through the power before finishing installation.
. The air conditioner is first class electric appliance. It must be properly grounding with
speciali ed grounding device by a professional. Please make sure it is always grounded
effectively, otherwise it may cause electric shock.
. The yellow green wire or green wire in air conditioner is grounding wire, which can t be
used for other purposes.
. The grounding resistance should comply with national electric safety regulations.
10. The appliance shall be installed in accordance with national wiring regulations.
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P reparation b efore installation
Note: check if the accessories are available before installation.
Accessory list

unit

j oint A

heat discharge pipe

drainage pipe

screw(1)

j oint B

pipe clip

rubber plug

battery (2)
(AAA 1.5V)

remote controller

j oint C

pipe hoop (2)

user' s manual

T ools needed for installation

cross screwdriver

straight screwdriver

saw

gauge

scissors

pencil
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Install drainag e pipe
Note: Install drainage pipe before using, otherwise poor drainage will affect normal
operation of the unit.
1. Remove the rubber plug at drainage port.

rubber plug drainage port

2. i the drainage pipe clip on the right of rear side plate near drainage port with
a screw.
drainage pipe clip

screw
drainage port

3. Put the drainage pipe into drainage port and screw it up, and then bind it with
pipe hoop.
. Put the rubber plug into the other side of drainage pipe,
it with pipe hoop and
then
it in the drainage pipe clip.
rubber plug

pipe hoop

drainage pipe clip
pipe hoop

drainage pipe
drainage port
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Installation and disassem b ly of heat discharg e pipe
Install heat discharg e pipe
1. Rotate oint A and oint

clockwise into the two ends of heat discharge pipe.
clockwise

oint
clockwise

heat discharge pipe

oint A

2. Insert oint A of heat
discharge pipe (the
side with " TOP" is
upwards) into the
groove until you
hear a sound.

clasp
the side with " TOP" is upwards

groove

3. Aim the locating pole of oint
rotate it slightly to make oint

of heat discharge pipe at the opening of oint C
and oint C connect tightly.
locating pole

oint C
oint

tightened status
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opening

Installation and disassem b ly of heat discharg e pipe
Note of Install heat discharg e pipe
In order to improve cooling ef ciency, the heat discharge pipe should be as
short as possible and at without curve to ensure smooth heat discharge.

correct

correct

correct
wrong

● The length of the e haust pipe is less than 1m. It is recommended to use it with
shortest length.
● hen installing, e haust pipe should be as at as possible. Don t prolong the
pipe or connect it with other e haust pipe.
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Installation and disassem b ly of heat discharg e pipe

40cm

130cm

● Correct installation is as shown in gure ( hen installing it on wall, height of hall
should be about 0cm 130cm from oor).

●

rong installation is shown in following gure (If the pipe is bent too much, it
would easily cause malfunction.)

D isassem b le heat discharg e pipe
1. Remove oint :
remove oint from oint C.

2. Remove oint A:
Press the clasp and lift oint A upwards to
remove it.
clasp
upwards
oint A

oint
oint C
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disassemble

Operation test
● Put through the power supply and then press
button on remote contro
ller to start the unit.
● Press mode button to select auto, cooling, drying, fan or heating function, and
then check if the unit operates normally.
● If ambient temperature is below 16°C, the unit can t operate in cooling mode.

D rainag e w ay
In cooling or drying operation, the condensation water will be drained to the
chassis and spattered by water-striking motor. As the temperature of condenser
is high, most of the condensation water will be evaporated and drained to
outdoor. So usually, only a little condensation water will be accumulated inside
the chassis and you do not need to discharge the water frequently.
hen the chassis is full with water, the bu er will give out sounds and
is
displayed to remind user to discharge water:
● ove the unit to a suitable place for discharging water do not tilt the unit and
keep it hori ontal during moving
● Take the drainage pipe from the clip and pull out the rubber plug on the
drainage pipe to discharge water
● Put back the rubber plug onto drainage pipe after nishing discharging water
and then
the pipe on the clip
● After full water protection is eliminated and the compressor has been stopped
for 3 minutes, the unit will resume operation.

22

Electric schematic diagram
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Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα
υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα σε όλη την ΕΕ. Προκειμένου να αποφευχθούν
ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία εξαιτίας της
ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων, ανακυκλώστε την συσκευή υπεύθυνα για την
προώθηση της βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε
την χρησιμοποιημένη συσκευή σας, μάθετε για τα συστήματα ανακλύκλωσης συσκευών ή
επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Μπορούν να πάρουν
το προϊόν για ανακύκλωση.

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

Περι άλλον λειτουργίας
Αυτό το κλιματιστικό συνείσταται να χρησιμοποιηθεί μόνο για
οικιακή χρήση.
Η συσκευή προορίζεται μόνο για εσωτερική χρήση.
ο κλιματιστικό πρέπει να λειτουργεί σε θερμοκρασία μεταξύ:
1
35 .
Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται έτσι ώστε να βρίσκεται
κοντά σε πρίζα.
ο κλιματιστικό πρέπει να εχει χώρο γύρω στα 30 εκατοστά
τουλάχιστον.
Μην λειτουργείτε το κλιματιστικό σε υγρό περιβάλλον.
Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, κλείστε τις πόρτες και τα
παράθυρα για να βελτιωθεί η επίδραση ψύξης.
Παρακαλώ κρατήστε της διόδους αέρα (είσοδος έξοδος)
καθαρές, να μην υπάρχουν εμπόδια για την αποφυγή θορύβων
και κραδασμών της συσκευής.
Παρακαλώ τοποθετήστε το κλιματιστικό σε ομαλό και επίπεδο
έδαφος για καλύτερη λειτουργία
Αυτό το κλιματιστικό είναι εξοπλισμένο με ροδάκια. Οι ρόδες θα
πρέπει να σύρονται σε ομαλό και επίπεδο έδαφος.
Απαγορεύεται η κλίση του κλιματιστικού. Αν υπάρχει
δυσλειτουργία αποσυνδέστε αμέσως την παροχή ρεύματος και
επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο.
Αποφύγετε την άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή την τοποθέτηση σε
σημείο με ισχυρή ηλιοφάνεια.

m

30c

30cm

1

30cm

Προ υλά εις
Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8
ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή
διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης εφόσον έχουν
επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο
και κατανοούν τους κινδύνους που συνεπάγονται. α παιδιά δεν πρέπει
να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής
δεν πρέπει να γίνεται από τα παιδιά χωρίς επίβλεψη.
Πριν την λειτουργία, παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε τις προδιαγραφές
παροχής ρεύματος
Πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση του κλιματιστικού,
απενεργοποιήστε το κλιματιστικό και αποσυνδέστε το από την παροχή
ρεύματος προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
εβαιωθείτε ότι η παροχή ρεύματος είναι αξιόπιστη.
Μην τοποθετείτε ή βγάζετε το φις με βρεγμένα χέρια.
Εάν προκύψει οποιαδήποτε μορφής δυσλειτουργία (π.χ. μυρωδιά
καμμένου), παρακαλούμε αποσυνδέστε άμεσα την συσκευή από την
παροχή του ρεύματος και επικοινωνείστε με τον αντιπρόσωπο του
σέρβις.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να
αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή απο εξειδικευμένο επαγγελματία
ταν κανείς δεν χρησιμοποιεί την συσκευή, παρακαλούμε
απενεργοποιήστε την συσκευή και αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος
Μην πιτσιλάτε ή ρίχνετε νερό στο κλιματιστικό. Διαφορετικά, μπορεί να
να προκαλέσει βραχυκύκλωμα ή ζημιά στο κλιματιστικό.
Οταν χρησιμοποιείται ο σωλήνας αποχέτευσης, η θερμοκρασία του
χώρου δεν θα πρέπει να ειναι χαμηλότερη από 0 ο διαφορετικά, μπορεί
να προκλήθει διαρροή νερού.
Απογορεύεται η λειτουργία οποιουδήποτε εξοπλισμού θέρμανσης
γύρω από το κλιματιστικό
Κρατήστε μακριά την συσκεύη από πηγές πυρκαγιάς, εύφλεκτα και
εκρητικά αντικείμενα
Μην επισκευάζετε ή αποσυναρμολογείτε μόνοι σας το κλιματιστικό.
Μην τοποθετείτε βρεγμένα αντικείμενα ή μη κρεμάτε αντικείμενα που
στάζουν νερό πάνω στο κλιματιστικό
Μην επιτρέπετε σε μικρά παιδιά να παίζουν η να σκαρφαλώνουν στο
φορητό κλιματιστικό
Απαγορεύεται ρητά η εισαγωγή οποιουδήποτε αντικιμένου μέσα στην
συσκευή
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1 3 Σύνδεσμος Γ

1 0
8

9

ηλεχειριστήριο

Σημεί ση
Ο σωλήνας θερμότητας απομάκρυνσης αέρα και τα υπόλοιπα εξαρτήματα
της εγκατάστασης, θα πρέπει να φυλακτούν.
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Πίνακας ελέγχου
Ενδειξη λιτουργίας
δεξαμενής
Αισθητήρας τηλεχειριστηρίου

Μόλις συνδέσετε το κλιματιστικό στο ρεύμα, το κλιματιστικό θα ξεκινήσει με ένα
πολύ δυνατό ήχο. Μετά, μπορείτε να ελέγξετε όλες τις λειτουργίες από το
πίνακα ελέγχου.
του
να
προειδοποιητικό ήχο. Εν τω μεταξύ, η αντίστοιχη ένδειξη στο πίνακα ελέγχου
θα ανάψει.
απενεργοποιημένη

1
Πατήστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το φορητό
κλιματιστικό

2
Κατα την διάρκεια λειτουργίας του φορητού κλιματιστικού στην ψύξη μπορείτε να
αυξομειώσετε και να ρυθμίσετε την θερμοκρασία στα επιθυμητά επίπεδα. Η
θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί σε οποιδήποτε επίπεδο μεταξύ
είναι απενεργοποιημένο.

4

Λειτουργία
3 Πλήκτρο

ίνακα ελέγχου

Με το κουμπί λειτουργίας (
) ορίζετε τον τροπο που λειτουργεί το
κλιματιστικό σας κυκλικά ξεκινώντας από την ψύξη (
) Αφύγρανση (
λειτουργία Ανεμιστήρα (
).

)

η
Ενεργοποιήστε την ειτουργία της ύξης, η ένδειξη ύξης
(
) είναι αναμμένη καθώς επίσης και στην ψηφιακή οθόνη εμφανίζεται η
θερμοκρασία που έχετε ορίσει. Μπρορείτε να ορίσετε οποιαδήποτε θερμοκρασία
από 1
30 .
γρανση
Κατα την λειτουργία της Αφύγρανσης (
), η φωτεινή ενδειξη
στον πίνακα ελέγχου είναι αναμμένη και η ψηφιακή οθόνη ένδειξης θερμοκρασίας
είναι απενεργοποιημένη.
Λειτουργία νεμιστήρα
Κατα την ενεργοποίηση της λειτουργίας
ανεμιστήρα ( A ) η φωτεινή ένδειξη στον πίνακα ελέγχου της συσκευής είναι
αναμμένη και η ψηφιακή οθόνη ένδειξης θερμοκρασίας είναι απενεργοποιημένη.

4

νδειξη πληρότητας δοχείου νερού

ταν ή ένδειξη πληρότητας νερού αναβοσβήνει σημαίνει οτ το κυτίο νερού έχει
γεμίσει και πρέπει να αδειάσετε το δοχείο.

Σημεί ση:
Οταν το δοχείο νερού γεμίσει, η συσκευή θα σταματήσει να λειτουργεί και μια
ηχητική προειδοποίηση σας ενημερώνει. Ο ήχος επαναλαμβάνεται 8 φορές, και η
ένδειξη αναβοσβήνει, παράλληλα στην ψηφιακή οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη 8.

5

ουμ ιά λειτουργιών στο τηλεχειριστήριο

πλήκτρο

1
1

/

πλήκτρο λειτουργίας
)

2 (

2

3 πλήκτρο /

3

πλήκτρο ανεμιστήρα
( A )
πλήκτρο περσίδων
(
)

4

4

5
5
6

7
6

πλήκτρο

7

πλήκτρο χρονοδιακόπτη
(
R)

P

Λειτουργία ο όνης ελέγχου συσκευής
ρονοδιακόπτης
ενεργοποιημένος

ρονοδιακόπτης
απενεργοποιημένος

Αυτόματη λειτουργία
ειτουργία

κίνηση περσίδων
λειτουργία
κλείδωμα
ταχύτητα
ανεμιστήρα

ύξης

ειτουργία Αφύγρανσης
ειτουργία Ανεμιστήρα
ειτουργία

νδειξη
επικοινωνίας
χειριστηρίου

έρμανσης

ερμοκρασία

ρα
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Λειτουργίες

λήκτρ ν τηλεχειριστηρίου

Σημεί ση

Οταν η συσκεύη ειναι ενεργοποιημένη μπορείτε να χειριστείτε το φορητό
κλιματιστικό από το τηλεχειριστήριο
Κάθε φορά που πιέζεται οποιδήποτε πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο το εικονίδιο
στην οθόνη θα αναβοσβήσει μια φορά. Αυτό σημαίνει οτι δέχτηκε την οριζόμενη
εντολή
Οταν η συσκευή ειναι απενεργοποιημένη, η οριζόμενη θερμοκρασία εμφανίζεται
στο τηλεχειριστήριο. (Εάν η λυχνία της εσωτερικής μονάδας είναι αναμμένη, θα
εμφανιστεί το αντίστοιχο εικονίδιο).
Πλήκτρο

1

/

Πατήστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την συσκευή

2

Πλήκτρο

Με το κουμπί λειτουργίας (
) ορίζετε τον τροπο που λειτουργεί το κλιματιστικό
σας κυκλικά όπως αναφέρετε παρακάτω. ο εικονίδιο
ανάβει όταν επιλέξετε
συγκεκριμένη λειτουργία. ύξη (
) Αφύγρανση (
)
λειτουργία
Ανεμιστήρα (
)
A U T

D R Y

A

H E A T

Οταν επιλέγετε την Αυτόματη λειτουργία (A
) το φορητό κλιματιστικό
λειτουργεί αυτόματα προσαμοσμένο στην ιδανική θερμοκρασία του χώρου. Η
ρύθμιση της θερμοκρασίας καθώς επίσης και οποιαδήποτε ένδειξη είναι
απενεργοποιημένες. Επιλέξτε την λειτουργία Ανεμιστήρα για να προσαρμόσετε
την ταχύτητα του ανεμιστήρα.
Επιλέγοντας την λειτουργία ψύξης (
) το φορητό κλιματιστικό λειτουργεί
στην ψύξη. Για να ρυθμίσετε κατάλληλα την θερμοκρασία πατήστε τα πλήκτρα
/ . Πατήστε την λειτουργια ανεμιστήρα A για να προσαρμόσετε κατάλληλα την
ταχύτητα του ανεμιστήρα.
Επιλέγοντας την λειτουργία αφύγρανσης ( R ) το φορητό κλιματιστικό λειτουργεί
με τον ανεμιστήρα στην χαμηλότερη ταχύτητα. Κατα την λειτουργία της
αφύγρανσης, η ταχύτητα του ανεμιστήρα είναι απενεργοποιημένη.
Κατα την λειτουργία Ανεμιστήρα ( A ) το φορητό κλιματιστικό λειτουργεί μόνο
σαν ανεμιστήρας. Μπορείτε να επιλέξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα απο το
αντίστοιχο κουμπί.

3

πλήκτρο

/

Πατώντας ή μια φορά μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε την θερμοκρασία
κατα 1ο . Κρατώντας πατημένο το ή για 2 δευτερόλεπτα επιταχύνετε την
ρύθμιση της θερμοκρασίας. Σταματήστε να πιέζετε τα πλήκτρα μόλις ρυθμίσετε
την θερμοκρασία στα επιθυμητά επίπεδα.
Οταν ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε τον χρονοδιακόπτη (
ή
)
πατήστε το ή για να ρυθμίσετε τον επιθυμητό χρόνο (ανατρέξτε στο κουμπί
λειτουργίας χρονοδιακόπτη
R παρακάτω για λεπτομέριες ρυθμίσεων).
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Λειτουργίες
4 Πλήκτρο F A N

λήκτρ ν τηλεχειριστηρίου

Πατώντας αυτό το πλήκτρο μπορείτε να επιλέξετε κυκλικά την λειτουργία και την
ταχύτητα του ανεμιστήρα:
Αυτόματο, αχύτητα 1
, αχύτητα 2
, αχύτητα 3
A

αχύτητα 1 (χαμηλή ταχύτητα)

αχύτητα 2 (μέση ταχύτητα)

αχύτητα 3 (υψηλή ταχύτητα)

Σημεί ση

Κατα την λειτουργία της αυτόματης ταχύτητας ανεμιστήρα το φορητό κλιματιστικό
ρυθμίζει αυτόματα την ταχύτα σύμφωνα με την ιδανική θερμοκρασία του χώρου
Η λειτουργία ταχύτητα ανεμιστήρα είναι απενεργοποιημένη κατα την λειτουργία της
αφύγρανσης ( R
)

5

Πλήκτρο

Οταν η συσκευή λειτουργεί στην ύξη ή στην αφύγρανση μπορείτε να
ενεργοποιήσετε την λειτουργία
. Για να απενεργοποιήσετε την λειτουργία
πατήστε το πληκτρο αυτό.
Κατα την λειτουργία του ανεμιστήρα ή στην αυτόματη λειτουργία η λειτουργία
είναι απενεργοποιημένη.

6

Πλήκτρο

R

Οταν το φορητό κλιματιστικό λειτουργεί, πατήστε το κουμπί
R και
ενεργοποιήστε το
. Η ένδειξη
και το
εικονίδιο θα
αναβοσβήσουν. Μέσα στα επόμενα 5 δευτερόλεπτα πιέζοντας τα κουμπιά /
προσαρμόστε ανάλογα το χρόνο για την απενεργοποίηση της συσκευής.
Πατώντας ή μια φορά θα αυξήσει η θα μειώσει το χρόνο κατα μισή ώρα.
Πατώντας τα κουμπια / για 2 δευτερόλεπτα ο χρόνος αυξομειώνεται πιο
γρήγορα.
ταν ρυθμίσετε το χρόνο στην επιθυμητή διάρκεια αφήστε το κουμπί. πειτα
πιέστε
R για να επιβεβαιώσετε την ρύθμιση. Οι ενδείξεις
και το
εικονίδιο σταματούν να αναβοσβήνουν.
ταν το φορητό κλιματιστικό ειναι απενεργοποιημένο πατήστε το κουμπί
R
και ενεργοποιήστε το
Ο . Η ένδειξη Ο και το
εικονίδιο θα
αναβοσβήσουν. Μέσα στα επόμενα 5 δευτερόλεπτα πιέζοντας τα κουμπιά /
προσαρμόστε ανάλογα το χρόνο για την απενεργοποίηση της συσκευής.
Πατώντας ή μια φορά θα αυξήσει η θα μειώσει το χρόνο κατα μισή ώρα.
Πατώντας τα κουμπιά / για 2 δευτερόλεπτα ο χρόνος αυξομειώνεται πιο
γρήγορα.
ταν ρυθμίσετε το χρόνο στην επιθυμητή διάρκεια αφήστε το κουμπί. πειτα
πιέστε
R για να επιβεβαιώσετε την ρύθμιση. Οι ενδείξεις
και το
εικονίδια σταματούν να αναβοσβήνουν.
Ακύρωση ρονοδιακόπτη: ταν ο ρονοδιακόπητης εχει ενεργοποιηθεί, πατήστε
το κουμπί
R μια φορά για να ελέγξετε τον εναπομείνοντα χρόνο. Μέσα σε 5
δευτερόλεπτα πιέστε ξανά και η λειτουργία χρονοδιακότη απενεργοποιείται.
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Λειτουργίες

λήκτρ ν τηλεχειριστηρίου

Σημεί ση
Οριζόμενος χρόνος στην ρύθμιση
απο 30 λεπτά 24 ώρες
ο διάστημα μεταξύ δύο κινήσεων (ενεργοποίησης και απενεργοποίησης του
χρονοδιακόπτη δεν μπορεί να υπερβαίνει 5 δευτερ ολεπτα), διαφορετικά το
τηλεχειριστήριο θα χάσει όλες τις ρυθμίσεις.

Λειτουργίες στα κουμ ιά συνδιασμών
Λειτουργία

λειδώματος για ανηλίκους

Πατώντας τα πλήκτρα και ταυτόχρονα μπορούν να ενεργοποιήσουν ή να
απενεργοποιήσουνε το κλείδωμα για ανήλικους. ταν ενεργοποιηθεί το κλείδωμα
ανηλίκου η ένδειξη
(κλείδωμα) εμφανίζεται στο τηλεχειριστήριο. Αν
χρησιμοποιείται το τηλεχειριστήριο δεν θα δίνει κάνενα σήμα.

λλαγή μέτρησης

ερμοκρασίας

ταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, πατήστε ταυτόχρονα το
και το
και πραγματοποιείται η αλλαγή στην μονάδα μέτρησης θερμοκρασίας από

και

Εγχειρίδιο ρήσης
1. Μόλις συνδέσετε την συσκευή στο ρεύμα, πατήστε Ο /
ενεργοποιήσετε το φορητό κλιματιστικό
2. Πατήστε το κουμπί
(αυτόματο)
( ύξη) και

για να

για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία A
R (αφύγρανση).

,

3. Πατήστε
ή
για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία στα επιθυμητά επίπεδα. (η
λειτουργία αυτή ειναι απενεργοποιημένη όταν το φορητό κλιματιστικό είναι
προγραμματισμένο στην λειτουργια A
)
4. Πατήστε το πλήκτρο A για να ρυθμίσετε απαιτούμενη ταχύτητα του
ανεμιστήρα σας: αυτόματο, χαμηλής, μέσης και υψηλής ταχύτητας.
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Οδηγίες αντικατάστασης μ αταριών στο τηλεχειριστήριο
1. Πιέστε το πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου στο
σημείο που είναι
, και στη συνέχεια σπρώξτε
έξω το κάλυμμα της θήκης των μπαταριών
συμφωνα με την κατεύθυνη του βέλους.
2. Αντικαταστήστε δύο ο.7 (AAA 1.5 ) μπαταρίες
ξηρού τύπου και βεβαιωθείτε ότι οι θέσεις και
είναι σωστές.
3. οποθετήστε ξανά το κάλυμμα της θήκης των
μπαταριών.

μπαταρίες

επανεγκατάσταση

απομάκρυνση

κάλυμμα θήκης μπαταριών

Σημείωση:
Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς το
φορητό κλιματιστικό για να δεχτεί τις εντολές λειτουργίας.
Η απόσταση μεταξύ του φορητού κλιματιστικού και του σήματος που
στέλνει το τηλεχειριστήριο δεν πρέπει να είναι περισσότερο από 8 , και δεν
πρέπει να υπάρχουν εμπόδια μεταξύ τους.
Σήμα του τηλεχειριστηρίου μπορεί να παρεμβάλατε εύκολα σε ένα δωμάτιο
όπου υπάρχουν λαμπτήρες φθορίου ή ασύρματα τηλέφωνα, το
τηλεχειριστήριο θα πρέπει να χρησιμοποιείται από κοντινή απόσταση με τη
μονάδα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με νέες του ίδιου μοντέλου, όταν απαιτείται
αντικατάσταση.
ταν δεν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα,
αφαιρέστε τις μπαταρίες.
Εάν τα σύμβολα στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου είναι ασαφή ή δεν
υπάρχει καμία ένδειξη, παρακαλούμε αντικαταστήστε τις μπαταρίες.
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α αρισμός

Συντήρηση

Σημείωση:
Πριν από τον καθαρισμό του κλιματιστικού, απενεργοποιήστε τη συσκευή και
αποσυνδέστε το ρεύμα. Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας
Μην πλένετε το κλιματιστικό με νερό. παρχεί μεγάλος κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας
Μην χρησιμοποιείτε πτητικά υγρά (όπως διαλυτικό ή φυσικό αέριο) για να
καθαρίσετε το κλιματιστικό. Ειδάλλως, μπορεί να βλάψει την εμφάνιση του
κλιματιστικού.

Οδηγίες κα αρισμο ε

τερικών ε ι ανειών και

ερσίδ ν

Π ς να κα αρίσετε τις ε τερικές ε ι άνειες
Αν υπάρχει σκόνη στην εξωτερική επιφάνεια της συσκευής,
χρησιμοποιήστε μαλακή πετσέτα για να το σκουπίσετε. Εάν το
εξωτερικό περίβλημα είναι πολύ βρώμικο, παρακαλούμε
χρησιμοποιήστε ουδέτερο απορρυπαντικό να το καθαρίσετε.
Π ς να κα αρίσετε τις ερσίδες: ρησιμοποιήστε μαλακό
καθαριστικό ή μαλακή βούρτσα για να καθαρίσετε με μεγάλη
προσοχή

Οδηγίες

α αρισμο

αιρέστε με
τα ίλτρα

1
①

ίλτρ ν

ροσοχή

α αρίστε το ίλτρο

2

②

ρησιμοποιήστε ήπιο καθαριστικό ή νερό
για να καθαρίσετε το φίλτρο. Αν το φίλτρο
είναι πολύ βρώμικο, χρησιμοποιείστε
ζεστό νερό 40
(104 ) με ήπιο
καθαριστικό, με απαλές κινήσεις καθαρίστε
και στη συνέχεια τοποθετείστε τα φίλτρα
σε σκιερό μέρος για να στεγνώσουν

Ε ανατο ο έτηση ίλτ ν

3

Οταν στεγνώσουν τα φίλτρα και ειναι
καθαρά, μπορείτε να τα
επανατοθετήσετε με προσοχή.

Σημεί ση

α φίλτρα θα πρέπει να καθαρίζονται τουλάχιστον μια φορά καθε τρεις μήνες.
Αν το φορητό κλιματιστικό βρίσκεται σε χώρο με πολύ σκόνη σας συνιστούμε
να το καθαρίζετε συχνότερα.
Μην στεγνώνετε το φίλτρο πάνω σε φωτιά ή με ηλεκτρικό πιστολάκι μαλλιών.
πάρχει σοβαρός κίνδυνος πυργκαγιάς ή καταστροφής των φίλτρων.
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α αρισμός συσκευής και συντήρηση
Οδηγίες κα αρισμο του ε καμ του αεραγ γο
Αφαιρέστε τον εύκαμπτο αεραγωγό (σωλήνας εξόδου αέρα) από το κλιματιστικό,
καθαρίστε και στεγνώστε το, και στη συνέχεια, εγκαταστήστε το ξανά. (Για τη
μέθοδο της εγκατάστασης και την αφαίρεση του, ανατρέξτε στις οδηγίες για την
Εγκατάσταση και αποσυναρμολόγηση του σωλήνα θερμότητας ).

Οδηγίες ελέγχου

ριν α ό την ε οχιακή χρήση

1. Οι είσοδοι και έξοδοι αέρα είναι καθαροί
2. ο φις και η πρίζα πρέπει να ειναι σε καλή κατάσταση.
3. ο φίλτρο είναι καθαρό και στεγνό.
4. Οι μπαταρίες είναι εγκατεστημένες σωστά στο τηλεχειριστήριο.
5. εβαιωθείτε οτι ο εύκαμπτος αεραγωγός είναι σωστά εγκατεστημένος
. Ο εύκαμπτος αεραγωγός θερμότητας ειναι άφθαρτος και καθαρός.
.

Οδηγίες ελέγχου μετά α ό την χρήση
1. Αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος.
2. Καθαρίστε το φίλτρο και το εξωτερικό περίβλημα.
3. Αφαιρέστε τη σκόνη και διάφορα άλλα μικροσωματίδια από το κλιματιστικό.
4. Αφαιρέστε και στεγνώστε το δοχείο νερού (ανατρέξτε στην ενότητα
Αποχέτευση για λεπτομέρειες).
5. Ελέγξτε αν η έξοδος στηρίγματος για το παράθυρο έχει υποστεί ζημιά. Εάν ναι,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με το κατάστημα που αγοράσατε τη συσκευή.

Οδηγίες μακροχρόνιας α ο ήκευσης
Εάν δεν χρησιμοποιείτε το φορητό κλιματιστικό για μεγάλο χρονικό διάστημα,
παρακαλούμε να το αποθηκεύσετε ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα για την
καλύτερη μελλοντική απόδοση:
εβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει νερό που μαζεύεται στο δοχείο (εαν υπάρχει
στεγνώστε το καλά) και ο εύκαμπτος αερογωγός εχει αποσυναρμολογηθεί σωστά.
γάλτε το φις και τυλίξτε το καλώδιο τροφοδοσίας.
Καθαρίστε το κλιματιστικό και καλύψτε το στο πακέτο του για να αποτραπεί η
συσσώρευση σκόνης.

Οδηγίες σε

ερί τ ση ανακ κλ σης

Πολλά υλικά συσκευασίας είναι κατάλληλα για ανακύκλωση. Παρακαλώ
χρησιμοποιήστε τις ενδεικνυόμενες μεθόδους ανακύκλωσης ή ανακυκλώστε
σύμφωνα με τους οριζόμενους κανόνες ανακύκλωσης σε τοπικό κάδο
ανακύκλωσης.
Αν θέλετε να πετάξετε το κλιματιστικό, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τοπικό
τμήμα του δήμου ή κέντρο υπηρεσιών ανακύκλωσης για τη σωστή μέθοδο
απόρριψης.
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Οδηγός ανάλυσης δυσλειτουργί ν

Παρακαλούμε ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε βοήθεια για την
συντήρηση ή την επισκευή. Αν η βλάβη εξακολουθεί να υφίσταται, παρακαλούμε
επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο ή εξειδικευμένο επαγγελματία ψυκτικό.
Δυσλειτουργία

Αντιμετώπιση Προβλήματος

ύση

Διακοπή ρεύματος

Περιμένετε να επανέλθει το ρεύμα
Αποσυνδέστε απο το ρεύμα και
λεγχος της πρίζας
ξανασυνδέστε
ο φορητό
Αν δε εξέρχεται αέρας από το
ητήστε βοήθεια από
κλιματιστικό φορητό κλίματιστικό ή αν έχει καεί ο εξειδικευμένο επαγγελματία ή
δεν λειτουργεί διακόπτης
αντικαταταστήστε τον διακόπτη

Ελάχιστη
διάχυση
ψύξης

Αν υπάρχει βλάβη στο κύκλωμα

ητήστε βοήθεια από
εξειδικευμένο επαγγελαματία

Αν η μονάδα σταμάτησε να
λειτουργεί απότομα και
επαναλειτούργησε αυτόματα

Περιμένετε 3 λεπτά και
ξαναενεργοποιήστε το φορητό
κλιματιστικό

Η παροχή ρεύματος ειναι σωστή

Περιμένετε να επανέλθει πλήρως
το ρεύμα (χαμηλή τάση ρεύματος)

α φίλτρα αέρα ειναι βρώμικα
Η ρύθμιση της θερμοκρασίας είναι
επαρκής για το χώρο

Καθαρίστε τα φίλτρα αέρα
Προσαρμόστε ανάλογα την
θερμοκρασία του χώρου

Είναι όλα τα παράθυρα και οι πόρτες Κλείστε όλα τα παράθυρα και τις
πόρτες
κλείστα
Η μονάδα πλήτεται από άστατη
παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
(χαμηλή τάση)
ο τηλεχειρηστήριο βρίσκεται εντός
της προτεινόμενης εμβέλειας

ο φορητό
κλιματιστικό δεν
μπορεί να λάβει πάρχουν εμπόδια μεταξύ του
σήμα από το τηλεχειριστηρίου και της φορητής
τηλεχειριστήριο μονάδας κλιματισμού
ή το
ο επίπεδο ανταπόκρισης εντολών
τηλεχειριστήριο ειναι χαμηλό
δεν στέλνει τις
εντολές
πάρχουν λάμπες φθορίου στο
χώρο
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Αφαιρέστε την συσκευή από το ρεύμα.
Αφήστε να περάσουν 3 λεπτά και
ξανατοποθετήστε την στο ρεύμα.
πειτα ενεργοποιήστε την συσκευή
ο εύρος λήψης του τηλεχειριστηρίου
είναι 8μ. Μην υπερβαίνετε αυτή την
εμβέλεια
Απομακρύνετε τυχόν εμπόδια
Ελέγξτε τις μπαταρίες του
απομακρυσμένου ελεγκτή. Αν η ισχύς
είναι χαμηλή, αντικαταστήστε τις
μπαταρίες.
Πλησιάστε το τηλεχειριστήριο
κοντά στο κλιματιστικό.
Απενεργοποιήστε τον λαμπτήρα
φθορίου και δοκιμάστε ξανά.

Οδηγός ανάλυσης δυσλειτουργί ν
Δυσλειτουργία

Αντιμετώπιση Προβλήματος
Ειναι μπλοκαρισμένη η εισοδος ή η
εξόδος αέρα

Δεν βγαίνει
αέρας από το
φορητό
κλιματιστικό

Είναι φυσιολογικό φαινόμενο.
ο κλιματιστικό κάνει απόψυξη.
Σταματάει για λιγο η λειτουργία και
μετά την απόψυξη η λειτουργία θα
συνεχειστεί κανονικά.

Η συσκευή λειτουργεί σε A
αυτοματή λειτουργία

Οταν η συσκευή λειτουργεί στην
αυτόματη λειτουργία (A
) η ρύθμιση θερμοκρασίας
ειναι απενεργοποιημένη

υπερβαίνει την θερμοκρασία
μέσα στο εύρος λειτουργίας του
φορητού κλιματιστικού

πάρχουν διάχυτες μυρωδιές στο
πάρχουν
χώρο που λειτουργεί το φορητό
μυρωδιές στο
κλιματιστικό π.χ βαφή επίπλων,
χώρο
τσιγάρα κλπ.

Ακούγεται
νερό που
στάζει

Ακούγονται
τριγμοί

Αφαιρεστε όλα τα εμποδια

Κάνει ο συμπιεστής απόψυξη

Δεν
προσαρμόζεται
Εάν η απαιτούμενη θερμοκρασία
η θερμοκρασία

πάρχουν μη
φυσιολογικοί
ήχοι κατά τη
διάρκεια της
λειτουργίας

ύση

πάχουν παρεμβολές από
ραδιόφωνο, κεραυνούς κλπ

Αν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη
ή απενεργοποιημένη μόλις τώρα

Εύρος θερμοκρασίας:
1
30

Απομακρύνετε την πηγή
διάχυσης μυρωδιών
Καθαρίστε το φίλτρο
Αποσυνδέστε το ρεύμα,
ενεργοποιήστε την παροχή
ρεύματος πάλι, και στη συνέχεια,
ενεργοποιήστε τη μονάδα ξανά.
πάρχει ήχος ροής του ψυκτικού
υγρού εντός του κλιματιστικού,
αύτο είναι φυσιολογικό
φαινόμενο.

όγω της αλλάγης θερμοκρασίας
Εάν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη υπάρχει περίπτωση τα υλικά να
ή έχει απενεργοποιηθεί μόλις τώρα διαστέλλονται και να προκαλούν
αυτόν τον ήχο τριβής
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Οδηγός ανάλυσης δυσλειτουργί ν
δικοί δυσλειτουργίας
E 5

H 8

Αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος και ενεργοποιήστε
τη μονάδα πάλι μετά από 10 λεπτά. Αν η ένδειξη Ε5
εξακολουθεί να εμφανίζετα στην οθόνη, παρακαλούμε
επικοινωνήστε με εξειδικευμένο επαγγελματία

Προστασία υπερέντασης.

ο δοχείο νερού ειναι γεμάτο

1. Αδειάστε το νερό από το εσωτερικό του δοχείου
2. Αν το 8 εξακολουθεί να βγαίνει, παρακαλούμε
επικοινωνήστε με εξειδικευμένο επαγγελματία ψυκτικό
για να επισκευάσει ή να συντηρήσει την μονάδα.

F 1

Δυσλειτουργία
αισθητήρα αέρα περιβάλλοντος

Παρακαλώ επικοινωνήστε με εξειδικευμένο
επαγγελματία ψυκτικό

F 2

Δυσλειτουργία του
αισθητήρα θερμοκρασίας του
συμπιεστή

Παρακαλώ επικοινωνήστε με εξειδικευμένο
επαγγελματία ψυκτικό

F 0

1. χει διαρροή το ψυκτικό υγρό
2. ο σύστημα είναι
μπλοκαρισμένο

1. Απενεργοποίηστε την μονάδα και τραβήξτε το βύσμα
για 30 λεπτά, έπειτα ενεργοποιήστε ξανά την μονάδα
2. Αν εξακολουθεί να υπάρχει δυσλειτουργία,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση
πελατών

H 3

Προστασία υπερφόρτωσης για
συμπιεστή

E 8

Δυσλειτουργία υπερφόρτωσης

F 4

Ο αισθητήρας εξωτερικής
θερμοκρασίας στον αεραγωγό
ειναι ανοικτός/

1. Ελέγξτε αν η μονάδα λειτουργεί σε υψηλή
θερμοκρασία ή αν το περιβάλλον έχει υψηλή υγρασία.
Εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή,
απενεργοποιήστε την μονάδα και μόλις η θερμοκρασία
πέσει ενεργοποιήστε ξανά την μονάδα.
2. Ελέγξτε αν το φορητό κλιματιστικό εμποδίζεται από
ορισμένα αντικείμενα. Εάν ναι, αφαιρέστε τα
αντικείμενα, απενεργοποιήστε τη συσκευή και στη
συνέχεια ενεργοποιήστε ξανα.
3. Εάν η βλάβη εξακολουθεί να υπάρχει παρακαλούμε
επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.

Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών του
σημείου πώλησης

Προειδοποίηση
Αν συντρέχει κάποιο απο τα παρακάτω φαινόμενα, παρακαλούμε
απενεργοποιήστε το κλιματιστικό και αποσυνδέστε το από την παροχή
ρεύματος αμέσως. Στη συνέχεια, επικοινωνήστε αμέσως με τον προμηθευτή.
ο καλώδιο τροφοδοσίας υπερθερμαίνεται ή έχει καταστραφεί.
Μη φυσιολογικοί ήχοι κατά τη λειτουργία.
ντονη μυρωδιά
Διαρροή νερού
Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε ή επαναφέρετε το κλιματιστικό μόνοι
σας
Αν το φορητό κλιματιστικό λειτουργεί κάτω από μη φυσιολογικές συνθήκες,
μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά
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Προ υλά εις κατα την εγκατάσταση
Προειδο οίηση

Παρατηρείτε όλες τις ενδείξεις και τους κώδικες
Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένο ή μη τυπικό καλώδιο τροφοδοσίας.
α είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την εγκατάσταση και τη συντήρηση. α
απαγορεύεται η κακή χρήση για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας και λοιπών
ατυχημάτων.

Ε ιλογή της το ο εσίας εγκατάστασης
ασικές

αιτήσεις

Η εγκατάσταση της μονάδας στις παρακάτω τοποθεσίες μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργίες. Αν είναι
αναπόφευκτη, παρακαλώ συμβουλευτείτε τον τοπικό αντιπρόσωπο:
1. οποθέτηση σε μέρος με ισχυρή πηγή θερμότητας, ατμούς, εύφλεκτα ή εκρηκτικά αέρια ή με
εξάπλωση αερίων πτητικών αντικειμένων
2. Σε χώρο με συσκευές υψηλής συχνότητας (όπως η μηχανή συγκόλλησης, ιατρικό εξοπλισμό).
3. Σε χώρο κοντά σε ακτή
4. Σε χώρο με λάδι ή καπνούς στον αέρα.
5. Σε μέρος με θειωμένα αέρια.
. Σε άλλα μέρη με ιδιαίτερες συνθήκες.

Προ

ό εσεις του κλιματιστικο

1. Οι είσοδοι του αέρα θα πρέπει να είναι μακριά από εμπόδια και μην τοποθετούνται αντικείμενα στις
εξόδους του αέρα. Διαφορετικά, αυτό θα επηρεάσει την ακτινοβολία του αεραγωγού θερμότητας
2. Επιλέξτε μια θέση όπου ο θόρυβος και η εκροή του αέρα που εκπέμπεται από την εξωτερική μονάδα
δεν θα επηρεάσει την περιοχή.
3. Παρακαλώ προσπαθήστε να κρατήσετε το φορητό κλιματιστικό μακριά από λαμπτήρες φθορισμού.
4. Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται μεσα σε χώρο που λειτουργούν πλυντήρια

Πρου ο έσεις για σ νδεση με ηλεκτρικό ρε μα
Προ υλά εις

1. Πρέπει να ακολουθείτε τους κανονισμούς ασφαλείας της εταιρείας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος
κατά την εγκατάσταση της μονάδας.
2. Σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς ασφαλείας, χρησιμοποιήστε το πιστοποιημένο κύκλωμα
παροχής ρεύματος.
3. Για συσκευές με σύνδεσμο τύπου , οι οδηγίες πρέπει να περιέχουν τα ακόλουθα. Εάν το καλώδιο
τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο ή
από παρόμοιο εξειδικευμένο προσωπικό, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος.
4. Συνδέστε σωστά το ηλεκτρικό ρεύμα, το ουδέτερο καλώδιο και το καλώδιο γείωσης της πρίζας.
5. εβαιωθείτε οτι έχετε διακόψει την παροχή ρεύματος πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε εργασία
που σχετίζεται με την ηλεκτροδότηση και την ασφάλεια.
. Μην συνδέσετε το φορητό κλιματιστικό στο ρεύμα πρότου ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.
7. ο κλιματιστικό είναι πρώτης τάξεως ηλεκτρική συσκευή. α πρέπει να έχει κατάλληλη γείωση με
εξειδικευμένη συσκευή γείωσης από έναν επαγγελματία. Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι είναι πάντα
γειωμένη αποτελεσματικά, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
8. ο κίτρινο πράσινο καλώδιο ή το πράσινο σύρμα στο κλιματιστικό είναι καλώδιο γείωσης, το οποίο
δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς.
. Η αντίσταση γείωσης θα πρέπει να συμμορφώνεται με τους εθνικούς κανονισμούς ηλεκτρικής
ασφάλειας.
10. Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς καλωδίωσης.
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Προετοιμασία

ριν την εγκατάσταση

Σημεί ση ελέγξτε ότι τα εξαρτήματα είναι διαθέσιμα πριν από την εγκατάσταση.
Λίστα ε αρτημάτ ν

Κύρια Συσκευή

Σύνδεσμος Α

Εύκαμπτος Αεραγωγός
ερμότητας

ίδα (1)

Σωλήνα
αποστράγγισης

Εργαλεία

Σύνδεσμος

Κλιπ σωλήνα

αστιχένιο
Πώμα

Μπαταρίες (2)
(AAA 1.5 )

ηλεχειριστήριο

Σύνδεσμος Γ

Στήριγμα
σωλήνα (2)

Εγχειρίδιο ειτουργίας

ου α αιτο νται για την εγκατάσταση

Σταυροκατσάβιδο

Μέτρο

Κατσαβίδι

αλίδι
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Πριόνι

Μολύβι

Εγκατάσταση σ λήνα α οστράγγισης

Σημεί ση: Εγκαταστήστε το σωλήνα αποχέτευσης πριν από τη χρήση της
συσκευής, ειδάλλως η δυσλειτουργία στην αποστράγγιση θα επηρεάσει την
κανονική λειτουργίας της μονάδας.

1.Αφαιρέστε το λαστιχένιο πώμα από την έξοδο αποστράγγισης.

αστιχένιο Πώμα Εξόδος Αποστράγγισης

2. Στερεώστε το κλιπ σωλήνα αποστράγγισης στη δεξιά πίσω πλευρά της πινακίδας
κοντά στην έξοδο της αποχέτευσης με μια βίδα.
Κλιπ σωλήνα

ίδα
οπή αποστράγγισης

3. άλτε το σωλήνα αποστράγγισης στη οπή αποστράγγισης και την βίδα επάνω,
και στη συνέχεια συνδέστε το σωλήνα.
4. άλτε το λαστιχένιο πώμα στην άλλη πλευρά του σωλήνα αποστράγγισης,
στερεώστε το με το στήριγμα σωλήνα και έπειτα διορθώστε το συνδετήρα του
σωλήνα αποστράγγισης.
αστιχένιο Πώμα

συνδετήρας σωλήνα

κλιπ σωλήνα
συνδετήρας σωλήνα

σωλήνα αποστράγγισης
οπή αποστράγγισης
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Εγκατάσταση και α οσυναρμολόγηση
του σ λήνα εκροής ερμότητας
Εγκαταστήστε το σ λήνα εκροής ερμότητας
1. Περιστρέψτε τις συνδέσεις Α και με την φορά των δεικτών του ρολογιού στα
δύο άκρα του σωλήνα εκροής θερμότητας.
δεξιόστροφα

Σύνδεσμος
δεξιόστροφα

Εύκαμπτος Αεραγωγός

Σύνδεσμος Α

2. Εισάγετε τον
συνδεσμό Α του
σωλήνα εκροής
θερμότητας (η
πλευρά με το
είναι προς τα πάνω)
στην αντίστοιχη θήκη
μέχρι να ακούσετε
έναν ήχο.

κούμπωμα

η πλευρά με το

ερμότητας

είναι προς τα πάνω

οδηγοί

3. Πλησιάστε τον σύνδεσμο του αεραγωγού θερμότητας στο άνοιγμα του
συνδέσμου Γ. Περιστρέψτε ελαφρώς για να κουμπώσει.

σύνδεσμος Γ
σύνδεσμος

κλείδωμα
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Εγκατάσταση και α οσυναρμολόγηση
του σ λήνα εκροής ερμότητας
Σημεί ση εγκατάστασης του σ λήνα εκροής ερμότητας
Προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της ψύξης, ο σωλήνας εκροής
θερμότητας θα πρέπει να είναι όσο το το δυνατόν πιο κοντός και ευθύς, χωρίς
καμπύλη για να εξασφαλιστεί η ομαλή απομάκρυνση των θερμών μαζών αέρα

σωστό

σωστό

σωστό
λάθος

ο μήκος του σωλήνα εκροής θερμότητας είναι μικρότερο από 1 . Συνιστάται
να το χρησιμοποιήσετε στο μικρότερο μέγεθος.
Κατά την εγκατάσταση, ο εύκαμπτος αεργαγωγός θερμότητας πρέπει να είναι
όσο το δυνατόν πιο ευθύς γίνεται. α μην προστεθεί και άλλος σωλήνας ή να
μην το συνδέσετε με αλλο είδος σωλήνα εκροής θερμότητας.
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Εγκατάσταση και α οσυναρμολόγηση
του σ λήνα εκροής ερμότητας

4 0 c m

1 30 c m

Η σωστή εγκατάσταση είναι όπως φαίνεται στο σχήμα (Κατά την εγκατάσταση
στον τοίχο, το ύψος της αίθουσας θα πρέπει να είναι περίπου 40 εκατοστά (130
εκατοστά από το πάτωμα).

Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται η λανθασμένη τοποθέτηση (Εάν ο
σωλήνας είναι λυγισμένος πάρα πολύ, θα μπορούσε να προκαλέσει εύκολα
δυσλειτουργία).
άθος
τοποθέτηση

οσυναρμολογήστε σ λήνα εκροής ερμότητας
1. Αφαίρεση συνδέσμου :
αφαιρέστε τον σύνδεσμο
από τον συνδεσμό .

2. Αφαίρεση συνδέσμου A: Πιέστε το
κούμπωμα, ανασηκώστε τον σύνδεσμό Α
προς τα πάνω και αφαιρέστε τον.
κούμπωμα

φορά προς
τα πάνω
σύνδεσμος αποδέσμευση
Α

σύνδεσμος
σύνδεσμος
Γ
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Δοκιμή λειτουργίας
Συνδέστε την μονάδα στην παροχή ρεύματος και στη συνέχεια πατήστε το
κουμπί
/
στο τηλεχειριστήριο για να ξεκινήσει.
Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να επιλέξετε A , ψύξη, αφύγρανση,
ανεμιστήρα, και στη συνέχεια ελέγξτε εάν η συσκευή λειτουργεί κανονικά.
Εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι χαμηλότερη από 1
, η μονάδα δεν
μπορεί να λειτουργήσει σε κατάσταση ψύξης.

οστράγγιση
Κατα την διάρκεια της λειτουργίας του φορητού κλιματιστικού τα συμπυκνώματα
αποστραγγίζονται στο εσωτερικό. Καθώς η θερμοκρασία του συμπυκνωτή είναι
υψηλή, το μεγαλύτερο μέρος του νερού συμπύκνωσης εξατμίζεται στο εξωτερικό
περιβάλλον. τσι, μόνο μια μικρή συμπύκνωση των υδρατμών συσσωρεύεται
στο εσωτερικό και δεν χρειάζεται να αποστραγίζετε το νερό συχνά.
ταν το δοχείο είναι γεμάτο με νερό, ο βομβητής θα δώσει 8 ήχους και η ένδειξη
Η8 εμφανίζεται στην οθόνη για να υπενθυμίσει στο χρήστη να απομακρύνει το
νερό:
Μετακινήστε τη μονάδα σε κατάλληλο χώρο για την εκκένωση του νερού.
Κατά τη μετακίνηση κρατήστε την συσκευή οριζόντια και μην την ανατρέπετε.
Πάρτε το σωλήνα αποστράγγισης από το κλιπ και τραβήξτε το λαστιχένιο
πώμα από τον σωλήνα για να διοχετεύεται το νερό.
άλτε πάλι το λαστιχένιο πώμα στο σωλήνα αποστράγγισης μετά την
ολοκλήρωση της διοχέτευσης του νερού και στη συνέχεια στερεώστε το
συνδετήρα.
Μετά την διαδικασία και αφού ο συμπιεστής έχει σταματήσει για 3 λεπτά, η
μονάδα θα ξεκινήσει πάλι να λειτουργεί.
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λεκτρικό σχηματικό διάγραμμα

ROOM TEMP.
SENSOR

WATER MOTOR
YEGN

M2

RT1

RT2

RD

BU(WH)

RT3

PE

N

YEGN(GN)

BU

PE

BU
N1

ROOM

N3

OUTTUBE

TUBE

L

WATER(WATER1)
DISP2

COMP.
MOTOR

K201

AP1

DISP2

DISP1

POWER
L

BN(BK)

TUBE TEMP. OUTTUBE TEMP.
SENSOR
SENSOR

COMP

R(M)

C

YEGN

COMP.
S

DISP1
RD
FAN

HIGH-WP

AP2

RD
BU YE BK WH

BK

WH

YE

COM
SA
WATER LEVEL
SWITCH

NC

FAN
MOTOR

M1
BN

RD
C2
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YEGN
PE

C1

PE
ELECTRIC BOX

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ
PORTABLE AIR CONDITIONER

