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1.  Air Filter   
- If the air filter becomes clogged with dust/dirt, the air filter should be cleaned once every two 

weeks.  
- Dismounting  

Open the air inlet grille and take off air filter.  
- Cleaning 

Clean the air filter with neural detergent in lukewarm（40℃）and dry it up in the shade.  

Mounting 
Putting the air filter into the inlet grille, replace the components as they were.  

2. Clean the Air-conditioner Surface  
First clean the surface with a neutral detergent and wet cloth, and then wipe it with a dry cloth.  

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Troubleshooting 

 
 

Troubles Possible Causes Suggested Remedies 

1.Unit does not start 
when pressing on/off 
button 

- Water full indicator lamp blinks, 

and water tank is full. 

Dump the water out of the 

water tank. 

9. Troubleshooting 
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Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door om zeker te zijn van correct gebruik, 
onderhoud en installatie.
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1. VEILIGHEID

ERG BELANGRIJK!

Installeer of gebruik uw draagbare airconditioner niet voordat u deze handleiding zorgvuldig 
heeft gelezen. Gelieve deze handleiding te bewaren voor een eventuele productgarantie en 
voor toekomstig gebruik.

WAARSCHUWING

Gebruik geen andere middelen dan het door de fabrikant aanbevolen middel om het 
ontdooien te versnellen of te reinigen.
Het apparaat moet worden opgeslagen in een kamer zonder continu werkende 
ontstekingsbronnen (bijvoorbeeld: open vuur, een werkend gastoestel of een werkende 
elektrische kachel. Niet doorboren of verbranden.
Houd er rekening mee dat de koelmiddelen geen geur bevatten.

Het apparaat moet worden geïnstalleerd, gebruikt en opgeslagen in een ruimte met 
een oppervlakte groter dan X m2.

 MODEL  X (m2)

5000Btu/h,7000Btu/h,8000Btu/h 4

9000Btu/h,10000Btu/h,10500Btu/h 12

12000Btu/h,14000,16000Btu/h,18000Btu/h 15

WAARSCHUWING (VOOR R290)

Specifieke informatie over apparaten met R290-koelgas.

•  Lees alle waarschuwingen grondig door.
•  Gebruik bij het ontdooien en reinigen van het apparaat geen andere gereedschappen dan 
 die aanbevolen door het productiebedrijf.
•  Het apparaat moet worden geplaatst in een ruimte zonder continue ontstekingsbronnen 
 (bijvoorbeeld: open vuur, gas of elektrische apparaten in werking).
•  Niet doorboren en niet verbranden.
•  Dit apparaat bevat Y g (zie typeplaatje achterkant apparaat) R290 koelgas.
•  R290 is een koelgas dat voldoet aan de Europese richtlijnen op milieugebied. 
 Prik geen enkel deel van het koelcircuit door.
•  Als het apparaat wordt geïnstalleerd, bediend of opgeslagen in een niet-geventileerde ruimte, 
 moet de ruimte zodanig zijn ontworpen dat er geen opeenhoping van koelmiddellekken ontstaat, 
 wat kan leiden tot brand of explosie als gevolg van ontsteking van het koelmiddel veroorzaakt 
 door elektrische kachels, kachels of andere ontstekingsbronnen.
•  Het apparaat moet zo worden opgeslagen dat mechanische storingen worden voorkomen.
•  Personen die werken aan het koelcircuit moeten beschikken over de juiste certificering die is 
 afgegeven door een geaccrediteerde organisatie die de competentie verzekert in het omgaan 
 met koelmiddelen volgens een specifieke evaluatie die wordt erkend door brancheorganisaties.
•  Reparaties moeten worden uitgevoerd op basis van de aanbevelingen van het productiebedrijf. 
 Onderhoud en reparaties die de hulp van ander gekwalificeerd personeel vereisen, moeten worden
 uitgevoerd onder toezicht van een persoon die is gespecificeerd in het gebruik van brandbare 
 koelmiddelen.
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1. ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIE

 1. Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.
 2.  Repareer het apparaat niet als het stopcontact insteekt of niet correct geïnstalleerd is.
 3.  Volg deze voorzorgsmaatregelen.
  Gebruik het apparaat niet :
  A:  Dicht bij de vuurbron.
  B:  Een gebied waar olie kan spatten.
  C:   Een gebied dat is blootgesteld aan direct zonlicht.
  D:   Een gebied waar water kan spatten.
  E:   In de buurt van een bad, een wasmachine, een douche of een zwembad.
 4.  Steek nooit uw vingers of staven in de luchtuitlaat. Wees extra voorzichtig met kinderen en 
  waarschuw hun voor de gevaren.
 5.  Plaats het apparaat recht tijdens transport en opslag.
 6.  Schakel altijd de stroomtoevoer uit of koppel deze los voordat u de airconditioning reinigt.
 7.  Schakel bij het verplaatsen van de airconditioner altijd de stroomtoevoer uit, koppel deze los 
  en verplaats deze langzaam.
 8.  Om brand te voorkomen, mag de airconditioning niet worden afgedekt.
 9.  Alle stopcontacten van de airconditioning moeten voldoen aan de lokale elektrische 
  veiligheidseisen. Controleer dit indien nodig.
 10. Kinderen moeten onder toezicht staan   om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
 11.  Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn serviceagent of 
  personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
 12.  Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke,  
  zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan   of 
  instructies hebben gekregen over het veilig gebruik van het apparaat en de gevaren van het toestel 
  begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen mogen niet zonder toezicht  
  het apparaat schoonmaken en een onderhoud uitvoeren.
 13.  Het apparaat moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met de nationale 
  bedradingsvoorschriften.
 14.  Details van type en classificatie van zekeringen : T, 250V AC, 2A of hoger.
 15.  Recycling

  Deze markering geeft aan dat dit product in de hele EU niet mag worden weggegooid met ander
  huishoudelijk afval. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door 
  ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u het op verantwoorde wijze recyclen om 
  duurzaam hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Gebruik voor het retourneren van 
  uw gebruikte apparaat de retour- en inzamelsystemen of neem contact op met de winkel waar 
  het product is gekocht. Ze kunnen dit product gebruiken voor milieuvriendelijke recycling.

 16.  Neem contact op met een erkende servicemonteur voor reparatie of onderhoud van dit apparaat.
 17.  Trek, vervorm of wijzig het netsnoer niet. Dompel het niet onder in water. 
  Als u aan het netsnoer trekt of het verkeerd gebruikt, kan dit leiden tot schade aan het apparaat en  
  elektrische schokken veroorzaken.
 18.  Er moet worden voldaan aan de nationale gasvoorschriften.
 19.  Houd de ventilatieopeningen vrij.
 20.  Elke persoon die betrokken is bij het werken aan het koudemiddelcircuit moet in het bezit zijn 
  van een geldig certificaat van een door de industrie geaccrediteerde beoordelingsinstantie, 
  die hun bevoegdheid autoriseert om veilig met koelmiddelen om te gaan volgens een door 
  de industrie erkende beoordelingsspecificatie.
 21.  Onderhoud mag alleen worden uitgevoerd zoals aanbevolen door de fabrikant van de apparatuur.  
  Onderhoud en reparatie die de hulp van ander bekwaam personeel vereisen, moeten worden 
  uitgevoerd onder toezicht van de persoon die bevoegd is voor het gebruik van brandbare 
  koelmiddelen.
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 22.  Stop het apparaat niet door de stekker aan de kabel uit het stopcontact te trekken. 
  Dit kan een elektrische schok of brand veroorzaken als gevolg van warmteontwikkeling.
 23.  Koppel het apparaat los als er vreemde geluiden, geuren of rook uit komen.

Opmerkingen:
• Neem bij beschadiging van onderdelen contact op met de dealer of een aangewezen reparateur
•  In geval van schade, schakel de luchtschakelaar uit, koppel de voeding los en neem contact op
 met een erkende dealer of een aangewezen reparatiebedrijf.
•  Het netsnoer moet stevig zijn geaard.
•  Als het netsnoer beschadigd is, zet u de luchtschakelaar uit en ontkoppel de voeding dit om 
 gevaar te vermijden. Het netsnoer moet worden vervangen door een erkende dealer of een 
 aangewezen reparatiebedrijf.

INSTRUCTIES VOOR HET REPAREREN VAN APPARATEN DIE R290 BEVATTEN

1. ALGEMENE INSTRUCTIES
 1.1 Controles op het gebied
  Voordat met werkzaamheden aan systemen met brandbare koelmiddelen wordt begonnen, 
  zijn veiligheidscontroles noodzakelijk om ervoor te zorgen dat het risico op ontsteking tot een 
  minimum wordt beperkt. Voor reparatie aan het koelsysteem moeten de volgende 
  voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen voordat de werkzaamheden aan het 
  systeem worden uitgevoerd.
 1.2  Werkwijze
  Het werk moet worden uitgevoerd volgens een gecontroleerde procedure om het risico van
   brandbaar gas of damp dat aanwezig is tijdens het werk tot een minimum te beperken.
 1.3 Algemeen werkgebied
  Het onderhoudspersoneel en anderen die in dezelfde omgeving werken, moeten worden 
  geïnstrueerd over de aard van de werkzaamheden die worden uitgevoerd. Werk in besloten  
  ruimtes wordt vermeden. Het gebied rond de werkruimte wordt afgescheiden. Zorg ervoor dat 
  de  omstandigheden binnen het gebied veilig zijn gemaakt door het beheersen van brandbaar 
  materiaal.
 1.4  Controle op aanwezigheid van koelmiddel
  Het gebied moet voor en tijdens het werk worden gecontroleerd met een geschikte 
  koelmiddeldetector om er zeker van te zijn dat de technicus op de hoogte is van mogelijk 
  brandbare atmosferen. Zorg ervoor dat de gebruikte lekbeschermingsapparatuur geschikt is 
  voor gebruik met brandbare koelmiddelen, d.w.z. niet-vonkend, voldoende afgesloten 
  of intrinsiek veilig is.
 1.5  Aanwezigheid van brandblusser
  Als er werk moet worden uitgevoerd aan de koelapparatuur of aanverwante onderdelen, 
  moet er geschikte brandblusapparatuur beschikbaar zijn. Zorg voor een droog poeder of 
  CO 2 -blusser naast het oplaadgebied.
 1.6  Geen ontstekingsbronnen
  Niemand mag werkzaamheden uitvoeren met betrekking tot een koelsysteem waarbij 
  leidingwerk wordt blootgesteld dat brandbare koelmiddelen bevat, mag geen 
  ontstekingsbronnen gebruiken op een zodanige manier dat dit kan leiden tot brand- of 
  explosiegevaar. Alle mogelijke ontstekingsbronnen, inclusief het roken van sigaretten, moeten 
  voldoende verwijderd worden gehouden van de plaats van installatie of reparatie, waarbij 
  mogelijk brandbaar koelmiddel kan vrijkomen in de omringende ruimte. 
  Voordat werkzaamheden worden uitgevoerd, moet het gebied rond de apparatuur worden 
  geïnspecteerd om er zeker van te zijn dat er geen brandbare gevaren of ontstekingsrisico’s zijn. 
  “Niet roken” -borden moeten worden weergegeven.
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  1.7  Geventileerde ruimte
    Zorg ervoor dat de ruimte in open lucht is of dat het voldoende geventileerd is voordat u 
    het systeem binnendringt of brandend werk uitvoert. Gedurende de uitvoering van de 
    werkzaamheden zal er zvoldoende ventilatie moeten zijn. De ventilatie moet het vrijkomende 
    koelmiddel veilig verspreiden en bij voorkeur extern naar de atmosfeer afvoeren.
 1.8  Controles op de koelapparatuur
    Wanneer elektrische componenten worden gewijzigd, moeten ze geschikt zijn voor het 
    apparaat en gebruikt worden volgens de juiste specificatie. De richtlijnen voor onderhoud 
    en service van de fabrikant moeten ten allen tijde worden gevolgd. Raadpleeg bij twijfel 
    de technische afdeling van de fabrikant voor hulp.
    De volgende controles moeten worden toegepast op installaties die brandbare koelmiddelen 
    gebruiken:
    -  de vulgrootte is in overeenstemming met de grootte van de kamer waarbinnen de 
      koelmiddelhoudende onderdelen zijn geïnstalleerd; 
    -  de ventilatiemachines en uitlaten werken naar behoren en worden niet belemmerd; 
    -  als een indirect koelcircuit wordt gebruikt, wordt het secundaire circuit gecontroleerd op 
      de aanwezigheid van koelmiddel; 
    -  markering op de apparatuur blijft zichtbaar en leesbaar, markeringen en tekens 
      die onleesbaar zijn, worden gecorrigeerd; 
    -  koelpijp of componenten zijn geïnstalleerd op een plaats waar ze niet worden blootgesteld 
      aan stoffen die de componenten die koelmiddel bevatten kunnen aantasten, 
      tenzij de componenten zijn gemaakt van materialen die inherent bestand zijn tegen corrosie 
      of die voldoende zijn beschermd tegen dergelijke corrosie.
 1.9  Controles op elektrische apparaten
    Reparatie en onderhoud aan elektrische componenten omvat initiële veiligheidscontroles 
    en inspectieprocedures voor componenten. Als er een fout bestaat die de veiligheid in gevaar 
    kan brengen, mag er geen elektrische voeding op het circuit worden aangesloten totdat deze
    naar tevredenheid is verholpen. Als de fout niet onmiddellijk kan worden verholpen, maar de 
    werking moet worden voortgezet, moet een passende tijdelijke oplossing worden gebruikt. 
    Dit wordt gemeld aan de eigenaar van de apparatuur zodat alle partijen worden geïnformeerd. 
    De eerste veiligheidscontroles omvatten: dat condensatoren worden ontladen: dit moet op 
    een veilige manier gebeuren om vonkvorming te voorkomen; dat er geen onder spanning 
    staande elektrische componenten en bedrading worden blootgelegd tijdens het opladen, 
    herstellen of zuiveren van het systeem; dat er continuïteit is in aardverbinding.

2.  REPARATIES AAN AFGEDICHTE ONDERDELEN
 2.1 Tijdens reparaties aan verzegelde onderdelen moeten alle elektrische voedingen worden
    losgekoppeld van de apparatuur waaraan gewerkt wordt voordat de verzegelde afdekkingen 
    worden verwijderd, enz. Als het absoluut noodzakelijk is om tijdens onderhoud een elektrische 
    voeding te gebruiken bij het toestel, dan is een permanent werkende vorm van lekdetectie nodig 
    dat op het meest kritieke punt wordt geplaatst om te waarschuwen voor een mogelijk gevaarlijke  
    situatie.
 2.2  Er moet bijzondere aandacht besteed worden aan het volgende om ervoor te zorgen dat door 
    het werken aan elektrische componenten, de behuizing niet zodanig wordt gewijzigd dat het 
    beschermingsniveau wordt aangetast.
    Dit omvat schade aan kabels, buitensporig aantal verbindingen, aansluitingen die niet 
    volgens de oorspronkelijke specificaties zijn gemaakt, schade aan afdichtingen, onjuiste 
    montage van afdichtingen, enz. 
    Zorg ervoor dat het apparaat stevig is gemonteerd. Zorg ervoor dat de afdichtingen of 
    afdichtingsmaterialen zodanig veilig zijn, zodat het binnendringen van brandbare atmosferen
    kan worden vermeden. Vervangende onderdelen moeten in overeenstemming zijn met de 
    specificaties van de fabrikant.
    OPMERKING Het gebruik van siliconenkit kan de effectiviteit van sommige soorten lekdetectie-
    apparatuur verminderen. Intrinsiek veilige componenten hoeven niet geïsoleerd te worden 
    voordat er aan gewerkt wordt.
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3. REPARATIE AAN INTRINSIEK VEILIGE COMPONENTEN
 Breng geen permanente inductieve of capaciteitsbelastingen aan op het circuit zonder ervoor 
  te zorgen dat dit de toegestane spanning en stroom die is toegestaan voor de gebruikte 
 apparatuur niet overschrijdt. Intrinsiek veilige componenten zijn het enige typen waaraan kan 
 worden gewerkt terwijl ze in aanwezigheid zijn van een brandbare atmosfeer. Het testapparaat 
 moet de juiste classificatie hebben. Vervang onderdelen alleen door onderdelen die door de 
 fabrikant zijn gespecificeerd. Andere onderdelen kunnen leiden tot het ontsteken van koelmiddel 
 in de atmosfeer door een lek.

4. BEKABELING
 Controleer of de bekabeling niet onderhevig is aan slijtage, corrosie, overmatige druk, trillingen, 
  scherpe randen of andere nadelige milieueffecten. Bij de controle moet ook rekening worden
 gehouden met de effecten van veroudering of voortdurende trillingen van bronnen zoals 
 compressoren of ventilatoren.

5. DETECTIE VAN ONTVLAMBARE KOELMIDDELEN
 In geen geval mogen potentiële ontstekingsbronnen worden gebruikt bij het zoeken naar of 
 detecteren van koelmiddellekken. Er mag geen halogenide-toorts (of een andere detector die 
 een open vlam gebruikt) worden gebruikt.

6. LEK DETECTIEMETHODEN
 De volgende lekdetectiemethoden worden aanvaardbaar geacht voor systemen met
 brandbare koelmiddelen. Elektronische lekdetectoren worden gebruikt om brandbare 
 koelmiddelen te detecteren, maar de gevoeligheid is mogelijk niet voldoende of moet mogelijk 
 opnieuw worden gekalibreerd. (Detectieapparatuur moet worden gekalibreerd in een ruimte 
 zonder koelmiddel.) Zorg ervoor dat de detector geen potentiële ontstekingsbron is en geschikt is 
 voor het gebruikte koelmiddel. Lekdetectieapparatuur wordt ingesteld op een percentage van 
 de LFL van het koelmiddel en wordt gekalibreerd op het gebruikte koelmiddel en het juiste 
 percentage gas (maximaal 25%) wordt bevestigd. Lekdetectievloeistoffen zijn geschikt voor 
 gebruik met de meeste koelmiddelen, maar het gebruik van chloorhoudende reinigings-
 middelen moet worden vermeden omdat het chloor kan reageren met het koelmiddel en de 
 koperen leidingen kan aantasten. Bij vermoeden van een lek moeten alle open vuur worden 
 verwijderd / gedoofd. Als er lekkage van koelmiddel wordt gevonden dat solderen vereist, 
 moet al het koelmiddel uit het systeem worden teruggewonnen of geïsoleerd (door middel van 
 afsluitkleppen) in een deel van het systeem dat ver verwijderd is van het lek. Zuurstofvrije stikstof 
 (OFN) moet dan zowel voor als tijdens het soldeerproces door het systeem worden gespoeld.

7. VERWIJDERING EN EVACUATIE
 Indien men reparaties in het koelcircuit wil uitvoeren - of voor enig ander doel - moeten 
 conventionele procedures worden gebruikt. Het is echter belangrijk dat de beste praktijken 
 worden gevolgd, aangezien ontvlambaarheid een overweging is. De volgende procedure moet 
 worden gevolgd: koelmiddel verwijderen; spoel het circuit met inert gas; evacueer; spoel opnieuw 
 met inert gas; open het circuit door snijden of solderen. De koelmiddelvulling moet worden 
 teruggewonnen in de juiste herstelcilinders. Het systeem moet worden gespoeld met OFN om 
 de eenheid veilig te maken. Dit proces moet mogelijk meerdere keren worden herhaald. Voor 
 deze taak mag geen perslucht of zuurstof worden gebruikt. Spoelen moet worden bereikt door 
 het vacuüm in het systeem te verbreken met OFN en door te gaan met vullen totdat de werkdruk 
 is bereikt, vervolgens naar de atmosfeer af te blazen en tenslotte naar een vacuüm te trekken. 
 Dit proces moet worden herhaald totdat er geen koelmiddel meer in het systeem zit. Wanneer de 
 laatste OFN-lading wordt gebruikt, moet het systeem worden ontlucht tot atmosferische druk om 
 het werk mogelijk te maken. Deze operatie is absoluut essentieel als er hardsoldeerwerkzaam-
 heden aan de leidingen moeten plaatsvinden. Zorg ervoor dat de uitlaat voor de vacuümpomp 
 niet in de buurt van ontstekingsbronnen is en dat er ventilatie beschikbaar is.
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8. OPLAADPROCEDURES
 Naast conventionele laadprocedures moeten de volgende vereisten worden gevolgd.
 - Zorg ervoor dat er geen vervuiling van verschillende koelmiddelen optreedt bij het gebruik van 
  oplaadapparatuur. Slangen of leidingen moeten zo kort mogelijk zijn om de hoeveelheid 
  koelmiddel erin te minimaliseren.
 -  Cilinders moeten rechtop worden gehouden.
 -  Zorg ervoor dat het koelsysteem geaard is voordat u het systeem met koelmiddel vult.
 -  Label het systeem wanneer het opladen is voltooid (indien dit nog niet is gebeurt).
 -  Er moet uiterst op worden gelet dat het koelsysteem niet te vol raakt.
 Voordat het systeem wordt opgeladen, wordt het onder druk getest met OFN. Het systeem moet op 
 lekken worden getest nadat het opladen is voltooid, alvorens inbedrijfstelling. Voordat de locatie 
 wordt verlaten, moet een vervolglektest worden uitgevoerd.

9. ONTMANTELING
 Voordat u deze procedure uitvoert, is het essentieel dat de technicus volledig bekend is met de 
 apparatuur en al zijn details. Het wordt aanbevolen om alle koelmiddelen veilig terug te winnen. 
 Voordat de taak wordt uitgevoerd, moet een olie- en koelmiddelmonster worden genomen voor 
 het geval analyse vereist is voordat het teruggewonnen koelmiddel opnieuw wordt gebruikt. Het is 
 essentieel dat er elektrische stroom beschikbaar is voordat de taak wordt gestart.

 a) Word vertrouwd met de apparatuur en de werking ervan.
 b)  Isoleer het systeem elektrisch.
 c)  Voordat u de procedure probeert, dient u ervoor te zorgen dat: indien nodig mechanische 
  bewerkingsapparatuur beschikbaar is voor het hanteren van koelmiddelcilinders; alle persoonlijke 
  beschermingsmiddelen zijn aanwezig en worden correct gebruikt; het herstelproces wordt te allen  
  tijde begeleid door een bevoegde persoon; terugwinningsapparatuur en cilinders voldoen aan 
  de toepasselijke normen.
 d)  Pomp het koelsysteem zo mogelijk leeg.
 e)  Als een vacuüm niet mogelijk is, maak dan een verdeelstuk zodat koelmiddel kan worden 
  verwijderd uit verschillende delen van het systeem.
 f)  Zorg ervoor dat de cilinder op de weegschaal staat voordat herstel plaatsvindt.
 g)  Start de herstelmachine en werk in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.
 h)  Vul de cilinders niet te vol. (Niet meer dan 80% volume vloeibare lading).
 i)  Overschrijd de maximale werkdruk van de cilinder niet, ook niet tijdelijk.
 j)  Als de cilinders correct zijn gevuld en het proces is voltooid, moet u ervoor zorgen dat de cilinders 
  en de apparatuur onmiddellijk van de locatie worden verwijderd en dat alle isolatiekleppen op 
  de apparatuur worden afgesloten.
 k) Teruggewonnen koelmiddel mag pas in een ander koelsysteem worden gebracht als het is 
  gereinigd en gecontroleerd.

10. LABELLING
 Apparatuur moet worden geëtiketteerd met de vermelding dat ze uit bedrijf is genomen en van de 
 koelvloeistof is ontdaan. Het label moet gedateerd en ondertekend zijn.
 Zorg ervoor dat er labels op het apparaat zijn waarop staat dat het apparaat brandbaar is en
 koelmiddel bevat.

11. HERSTEL
 Bij het verwijderen van koelmiddel uit een systeem, zowel voor onderhoud als voor buitenbedrijf-
 stelling, is het een goede gewoonte om alle koelmiddelen veilig te verwijderen. Zorg ervoor dat 
 alleen geschikte koelmiddelterugwinningscilinders worden gebruikt wanneer koelmiddel in cilinders 
 wordt overgebracht. Zorg ervoor dat het juiste aantal cilinders beschikbaar is voor de totale systeem-
 vulling. Alle te gebruiken cilinders zijn bestemd voor het teruggewonnen koelmiddel en zijn gelabeld 
 voor dat koelmiddel (d.w.z. speciale cilinders voor het terugwinnen van koelmiddel). Cilinders 
 moeten compleet zijn met een overdrukventiel en bijbehorende afsluiters die in goede staat 
 verkeren. Lege herstelcilinders worden geëvacueerd en, indien mogelijk, afgekoeld voordat herstel 
 plaatsvindt.
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 De terugwinningsapparatuur moet in goede staat verkeren met een set instructies met betrekking tot 
 de aanwezige apparatuur en moet geschikt zijn voor het terugwinnen van brandbare koelmiddelen.
 Daarnaast moet er een set gekalibreerde weegschalen beschikbaar zijn en in goede staat verkeren.
 Slangen moeten compleet zijn met lekvrije koppelingen en in goede staat. Voordat u de 
 terugwinningsmachine gebruikt, moet u controleren of deze in goede staat verkeert, goed is 
 onderhouden en of alle bijbehorende elektrische componenten zijn afgedicht om ontsteking te 
 voorkomen in het geval van een koelmiddel. Raadpleeg bij twijfel de fabrikant.
 Het teruggewonnen koelmiddel wordt in de juiste terugwinningscilinder teruggestuurd naar de 
 koudemiddelleverancier en de relevante afvaloverdrachtsbrief wordt opgesteld. Meng geen 
 koelmiddelen in terugwinningseenheden en vooral niet in cilinders.
 Als compressoren of compressoroliën moeten worden verwijderd, zorg er dan voor dat ze zijn 
 geëvacueerd tot een aanvaardbaar niveau om er zeker van te zijn dat er geen ontvlambaar 
 koelmiddel in het smeermiddel blijft. Het evacuatieproces moet worden uitgevoerd voordat de 
 compressor wordt teruggestuurd naar de leveranciers. Alleen elektrische verwarming naar het 
 compressorlichaam mag worden gebruikt om dit proces te versnellen. Wanneer olie uit een systeem 
 wordt afgetapt, moet dit veilig worden uitgevoerd.

 Bevoegdheid van onderhoudspersoneel
 Algemeen
 Speciale opleiding naast de gebruikelijke reparatieprocedures voor koelapparatuur is vereist wanneer  
 apparatuur met brandbare koelmiddelen wordt beïnvloed.
 In veel landen wordt deze opleiding gegeven door nationale trainingsorganisaties die geaccrediteerd  
 zijn om de relevante nationale competentienormen te leren die in wetgeving kunnen worden 
 vastgelegd.
 De bereikte competentie moet worden gedocumenteerd door een certificaat.

 Opleiding
 De opleiding moet de volgende inhoud bevatten:
 Informatie over het explosiepotentieel van ontvlambare koelmiddelen om aan te tonen dat 
 ontvlambare stoffen gevaarlijk kunnen zijn bij onzorgvuldig gebruik.
 Informatie over mogelijke ontstekingsbronnen, vooral de welke niet voor de hand liggen, zoals 
 aanstekers, lichtschakelaars, stofzuigers, elektrische kachels.
 Informatie over de verschillende veiligheidsconcepten:
 Ongeventileerd - (zie artikel GG.2) De veiligheid van het apparaat hangt niet af van de ventilatie 
 van de behuizing. Het uitschakelen van het apparaat of het openen van de behuizing heeft geen 
 noemenswaardig effect op de veiligheid. Desalniettemin is het mogelijk dat lekkend koelmiddel zich 
 ophoopt in de behuizing en dat er een ontvlambare atmosfeer vrijkomt wanneer de behuizing wordt 
 geopend.
 Geventileerde behuizing - (zie artikel GG.4) De veiligheid van het apparaat hangt af van de ventilatie 
 van de behuizing. Het uitschakelen van het apparaat of het openen van de behuizing heeft een 
 aanzienlijk effect op de veiligheid. Er moet voor worden gezorgd dat er voldoende ventilatie is.
 Geventileerde ruimte - (zie artikel GG.5) De veiligheid van het apparaat hangt af van de ventilatie 
 van de kamer. Het uitschakelen van het apparaat of het openen van de behuizing heeft geen 
 noemenswaardige invloed op de veiligheid. De ventilatie van de kamer mag niet worden 
 uitgeschakeld tijdens reparatieprocedures. Informatie over het concept van verzegelde 
 componenten en verzegelde behuizingen volgens IEC 60079-15: 2010.

 Informatie over de juiste werkprocedures:
 
   a) Inbedrijfstelling
   • Zorg ervoor dat het vloeroppervlak voldoende is voor de koelmiddelvulling of dat het 
    ventilatiekanaal op de juiste manier is gemonteerd.
   • Sluit de leidingen aan en voer een lektest uit voordat u koelmiddel bijvult.
   • Controleer de veiligheidsuitrusting voordat u deze in gebruik neemt.
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   b) Onderhoud
   • Draagbare apparatuur moet buiten worden gerepareerd of in een werkplaats die speciaal is 
    uitgerust voor onderhoud aan units met brandbare koelmiddelen.
   • Zorg voor voldoende ventilatie op de reparatieplaats.
   • Houd er rekening mee dat storingen in de apparatuur kunnen worden veroorzaakt door verlies 
    van koelmiddel en dat er een koelmiddellek mogelijk is.
   •  Ontlaad condensatoren op een manier die geen vonk veroorzaakt. De standaardprocedure om  
    de condensatoraansluitingen kort te sluiten, veroorzaakt meestal vonken.
   • Hermonteer verzegelde behuizingen nauwkeurig. Vervang de afdichtingen als ze versleten zijn.
   • Controleer de veiligheidsuitrusting alvorens in gebruik te nemen.

   c) Reparatie
   •  Draagbare apparatuur moet buiten worden gerepareerd of in een werkplaats die speciaal 
    is uitgerust voor onderhoud aan units met brandbare koelmiddelen.
   •  Zorg voor voldoende ventilatie op de reparatieplaats.
   •  Houd er rekening mee dat storingen in de apparatuur kunnen worden veroorzaakt door 
    verlies van koelmiddel en dat er een koelmiddellek mogelijk is.
   •  Ontlaad condensatoren op een manier die geen vonk veroorzaakt.
   •  Als solderen vereist is, moeten de volgende procedures in de juiste volgorde worden uitgevoerd:
    -  Verwijder het koelmiddel. Als terugwinning niet vereist is door de nationale regelgeving, 
      tap dan het koelmiddel naar buiten af. Zorg ervoor dat het afgetapte koelmiddel geen 
     gevaar oplevert. Bij twijfel moet één persoon de uitlaat bewaken. Let er vooral op dat het 
     afgetapte koelmiddel niet terug het apparaat in drijft.
    -  Ontlucht het koelcircuit.
    -  Spoel het koelcircuit 5 minuten met stikstof.
    -  Ledig opnieuw.
    -  Verwijder te vervangen onderdelen door snijden, niet door vlammen.
    -  Spoel het soldeerpunt met stikstof tijdens het solderen.
    -  Voer een lektest uit voordat u koelmiddel bijvult.
   •  Hermonteer verzegelde behuizingen nauwkeurig. Vervang de afdichtingen als ze versleten zijn.
   •  Controleer de veiligheidsuitrusting voordat u deze in gebruik neemt.

   d) Buitenbedrijfstelling
   •  Als de veiligheid in het gedrang komt wanneer de apparatuur buiten dienst wordt gesteld, 
    moet de koelmiddelvulling worden verwijderd voordat deze buiten bedrijf wordt gesteld.
   •  Zorg voor voldoende ventilatie op de locatie van de apparatuur.
   •  Houd er rekening mee dat storingen in de apparatuur kunnen worden veroorzaakt door verlies 
    van koelmiddel en dat er een koelmiddellek mogelijk is.
   •  Ontlaad condensatoren op een manier die geen vonk veroorzaakt.
   •  Verwijder het koelmiddel. Als terugwinning niet vereist is door de nationale regelgeving, tap dan 
    het koelmiddel naar buiten af. Zorg ervoor dat het afgetapte koelmiddel geen gevaar oplevert. 
    Bij twijfel moet één persoon de uitlaat bewaken. Let er vooral op dat het afgetapte koelmiddel 
    niet terug het apparaat in drijft.
   •  Ledig het koelcircuit.
   •  Spoel het koelcircuit 5 minuten met stikstof.
   •  Ledig opnieuw.
   •  Vul met stikstof tot atmosferische druk.
   •  Plak een label op het apparaat dat het koelmiddel wordt verwijderd.

   e) Verwijdering
    •  Zorg voor voldoende ventilatie op de werkplek.
    • Verwijder het koelmiddel. Als terugwinning niet vereist is door de nationale regelgeving, 
      tap dan het koelmiddel naar buiten af. Zorg ervoor dat het afgetapte koelmiddel geen 
      gevaar oplevert. Bij twijfel moet één persoon de uitlaat bewaken. Let er vooral op dat 
      het afgetapte koelmiddel niet terug het apparaat in drijft.
    •  Ledig het koelcircuit.
    • Spoel het koelcircuit 5 minuten met stikstof.
    •  Ledig opnieuw.
    •  Schakel de compressor uit en tap de olie af.
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Transport, markering en opslag voor units die brandbare koelmiddelen gebruiken
Transport van apparatuur die brandbare koelmiddelen bevat
De aandacht wordt gevestigd op het feit dat er aanvullende transportvoorschriften kunnen bestaan 
met betrekking tot apparatuur die ontvlambaar gas bevat. Het maximale aantal apparaten of de 
configuratie van de apparatuur dat mag worden vervoerd naar elkaar, wordt bepaald door de 
toepasselijke transportvoorschriften.

Markering van apparatuur door middel van borden
Borden voor soortgelijke apparaten die in een werkomgeving worden gebruikt, worden over het alge-
meen aangepakt door lokale regelgeving en geven de minimumvereisten voor het aanbrengen van 
veiligheids- en / of gezondheidssignalen voor een werklocatie.
Alle vereiste borden moeten worden gehandhaafd en werkgevers moeten ervoor zorgen dat 
werknemers passende en voldoende instructie en opleidingen krijgen over de betekenis van geschikte 
veiligheidssignalen en de acties die moeten worden ondernomen in verband met deze borden.
De effectiviteit van tekens mag niet worden verminderd door te veel tekens te plaatsen
Alle gebruikte pictogrammen moeten zo eenvoudig mogelijk zijn en alleen essentiële details bevatten.

Afvoer van apparatuur met brandbare koelmiddelen
Zie nationale voorschriften.

Opslag van apparatuur / toestellen
De opslag van apparatuur moet in overeenstemming zijn met de instructies van de fabrikant.

Opslag van verpakte (onverkochte) apparatuur
De bescherming van de opslagverpakking moet zo zijn geconstrueerd dat mechanische schade 
aan de uitrusting in de verpakking geen lekkage van de koelmiddelvulling veroorzaakt.
Het maximale aantal apparaten dat mag worden opgeslagen, wordt bepaald door de lokale 
regelgeving.

2. ONDERDELEN

Fig. 1
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3. ACCESSOIRES

 
 ONDERDEEL  AANTAL

 Belangrijkste airconditioning unit 1

 Uitlaatslang hete lucht 1
 
 Slangaansluiting (raamzijde) 1

 Slangaansluiting (uiteinde van airconditioning) 1

 Venster kid 1

 Afstandsbediening 1

Controleer na het uitpakken of de bovengenoemde accessoires zijn inbegrepen en controleer hun 
doeleinden in de installatie-introductie in deze handleiding.

4. UITERLIJK EN FUNCTIE VAN HET BEDIENINGSPANEEL

Model voor alleen koelen
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5. UITERLIJK EN FUNCTIE VAN DE AFSTANDSBEDIENING

NOTA :
- LAAT DE AFSTANDSBEDIENING NIET VALLEN.
- PLAATS DE AFSTANDSBEDIENING NIET OP EEN PLAATS DIE IS BLOOTGESTELD AAN DIRECT ZONLICHT.

12.



6. INLEIDING BEDIENING
 
 VOORDAT U MET DE BEWERKINGEN BEGINT :
 1. Zoek een plaats met een stroomvoorziening in de buurt.
 2. Zoals getoond in Afb. 6 en Afb. 6a, installeert u de uitlaatslang en past u de raampositie goed aan.

 3) Sluit, zoals weergegeven in Afb. 9, de afvoerslang goed aan 
  (alleen bij gebruik van verwarmingsmodel). 
 4) Steek het netsnoer in een geaard stopcontact AC220 ~ 240V / 50Hz.
 5) Druk op de AAN / UIT-knop om de airconditioning in te schakelen.

 1.  Voor gebruik
  NOTA:
  Werking temperatuurbereik:

  Controleer of de uitlaatslang correct is gemonteerd.
  Waarschuwingen voor koelen en ontvochtigen:
  -  Houd bij gebruik van functies voor koelen en ontvochtigen een interval van minimaal 3 minuten  
   tussen elke POWER.
  -  Voeding voldoet aan de eisen.
  -  Het stopcontact is voor AC gebruik.
  -  Deel een stopcontact niet met andere apparaten.
  -  Voeding is AC220-240V, 50Hz

Afb. 6 Afb. 6a

MAX. KOELING

MAX. WARMING

35/24

27/---

DB/WB (°C)

DB/WB (°C)

MIN. KOELING

MIN. WARMING

18/12

7/---
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 2. Koeling
  - Druk op de knop “Mode” totdat het pictogram “Cool” verschijnt.
  -  Druk op de toets “▲” of “▼” om de gewenste kamertemperatuur te selecteren. 
   (16°C -31 °C)
  -  Druk op de knop “Fan Speed” om de windsnelheid te selecteren.

 3.  Ontvochtiging
  - Druk op de knop “Mode” totdat het pictogram “Ontvochtigen” verschijnt.
  -  Stel de geselecteerde temperatuur automatisch in op de huidige kamertemperatuur min 2°C.
  - Stel de ventilatormotor automatisch in op LAGE windsnelheid.

 4.  Ventilatorwerking
  -  Druk op de knop “Mode” tot het pictogram “Fan” verschijnt.
  - Druk op de knop “Fan Speed” om de windsnelheid te selecteren.

 5.  Werking Timer
  Instelling timer AAN:
  -  Als de airconditioner UIT is, druk dan op de “Timer” -knop en selecteer een gewenste 
   AAN-tijd met de temperatuur- en tijdinstelknoppen.
  -  “Preset ON Time” wordt weergegeven op het bedieningspaneel.
  -  AAN-tijd kan op elk moment worden geregeld in 0-24 uur.
  Timer OFF instelling
  -  Wanneer de airconditioner AAN staat, druk op de “Timer” knop en selecteer een 
   gewenste UIT tijd met de temperatuur en tijd instelknoppen.
  -  “Preset OFF Time” wordt weergegeven op het bedieningspaneel.
  -  De UIT-tijd kan op elk moment in 0-24 uur worden geregeld.

 6. Continue afvoer
  Alarmfunctie wanneer de interne tank water vol is.
  De binnenste watertank in de airconditioning heeft een veiligheidsschakelaar voor het 
  waterniveau, deze regelt het waterniveau. Wanneer het waterniveau een verwachte hoogte 
  bereikt, licht de water vol-indicator op. Als het tank vol is, verwijder dan de rubberen stop uit 
  het afvoergat aan de onderkant van het apparaat en tap al het water naar buiten af.

  Continue afvoer
  -  Als u van plan bent dit apparaat lange tijd niet te gebruiken, verwijder dan de rubberen stop
   uit het afvoergat aan de onderkant van het apparaat en tap al het water naar buiten af.
  -  U kunt de continue afvoer gebruiken met een afvoerslang die is aangesloten op het onderste 
   afvoergat, wanneer het apparaat in de WARMTE-modus werkt.
  -  De continue afvoer is niet nodig wanneer de unit in de COOL- of DEHUMIDIFY-modus werkt. 
   De unit kan het condenswater automatisch verdampen door de spatmotor. 
  -  Als de waterspatmotor beschadigd is, kan continue afvoer worden gebruikt. Om de 
   afvoerslang aan te sluiten op het onderste afvoergat (fig.9), kan het apparaat ook goed 
   werken.
  -  Als de spatmotor beschadigd is, kan ook een intermitterende afvoer worden gebruikt. 
   Onder deze omstandigheden, wanneer de water vol indicator oplicht, sluit u een 
   afvoerslang aan op de onderste afvoeropening, dan wordt al het water in de watertank 
   naar buiten afgevoerd.
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Fig. 8

Fig. 9

 7.  INSTALLATIE
  
  1.  Installatie uitleg:
   -  Een verwijderings-airconditioner moet rondom op een vlakke en lege plaats worden 
    geïnstalleerd. Blokkeer de luchtuitlaat niet en de vereiste afstand in de buurt moet 
    minimaal 30 cm zijn. (Zie Fig.8)
   - Mag niet worden geïnstalleerd in een stomerij.
   -  De bedrading van het stopcontact moet in overeenstemming zijn met de lokale 
    elektrische veiligheidseisen.

 2.  Inleiding tot de installatie van de uitlaatslang

  A)  Tijdelijke installatie
   1. Draai beide uiteinden van de uitlaatslang in de vierkante bevestigingsclip en de platte 
    bevestigingsclip. 
   2. Steek de vierkante bevestigingsclip in de openingen aan de achterkant van de airconditioner  
    (zie Fig. 9).
   3. Plaats het andere uiteinde van de uitlaatslang in de buurt van de vensterbank.
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 Window Slider Kit Installatie
    De installatiemethode van de raamschuifkit is meestal in “horizontaal” en “verticaal”, er is niet 
 veel verschil in het werkelijke proces.
 Zoals getoond in Fig. 10 en Fig. 10a, controleer de min. en max. grootte van het raam.

 Interne watertank vol - alarmfunctie
 De binnenste watertank in de airconditioning heeft één veiligheidsschakelaar voor het 
 waterniveau, deze regelt het waterniveau. Wanneer het waterpeil een verwachte hoogte 
 bereikt, gaat het indicatielampje water vol branden. (Als de waterpomp beschadigd is en 
 het water vol is, verwijder dan de rubberen stop aan de onderkant van het apparaat en al 
 het water zal naar buiten weglopen.)

8. ONDERHOUD

 Verklaring
 1) Voor u begint met schoonmaken, moet u het apparaat loskoppelen van het stopcontact.
 2) Gebruik geen benzine of andere chemicaliën om het apparaat schoon te maken.
 3) Was het apparaat niet direct.
 4) Neem contact op met een verdeler van reparatiewerkplaats als het toestel beschadigd is.

 1.  Luchtfilter
  Als de luchtfilter verstopt raakt door stof / vuil moet hij worden gereinigd
  De luchtfilter moet om de 2 weken worden gereinigd. 
  Afstappen
  Open het luchtinlaatrooster en verwijder het luchtfilter.
  Reinigen
  Reinig de luchtfilter met een neuraal reinigingsmiddel in lauw water (40 °C) en droog het op 
  in de schaduw. 
  Montage
  Plaats het luchtfilter in de inlaatrooster en vervang de onderdelen zoals ze waren.

 2.  Reinig de oppervlakte van de airconditioning
  Reinig de oppervlakte eerst met een neutraal reinigingsmiddel en een natte doek en veeg 
  het vervolgens af met een droge doek.
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9. PROBLEMEN OPLOSSEN

PROBLEMEN

Het apparaat start niet wanneer 
ik op de aan / uitknop druk.

Niet koel genoeg.

Luidruchtig.

E0 Code

E1 Code

E2 Code

E3 Code

E4 Code

MOGELIJKE OORZAKEN

Indicatielampje water knippert en 
het waterreservoir is vol.

Kamertemperatuur is hoger dan de 
ingestelde temperatuur. (Elektrische 
verwarmingsmodus)

Kamertemperatuur is lager dan de 
ingestelde temperatuur. (Koelmodus)

De deuren of ramen zijn niet dicht.

Er zijn warmtebronnen in de kamer.

Afvoerluchtslang is niet aangesloten 
of geblokkeerd.

Temperatuurinstelling is te hoog.

Luchtinlaat is geblokkeerd.

De grond is niet vlak of niet vlak 
genoeg.

Het geluid komt van het stromen van 
het koelmiddel in de airconditioning.

Kamertemperatuursensor is mislukt.

Condensortemperatuursensor defect.

Watertank is vol tijdens koelen.

Verdamper temperatuursensor is 
defect.

Watertank vol bij verwarming.

VOORGESTELDE OPLOSSINGEN

Maak het waterreservoir leeg.

Stel de temperatuur opnieuw in.

Stel de temperatuur opnieuw in.

Zorg ervoor dat alle ramen en 
deuren dicht zijn.

Verwijder indien mogelijk de 
warmtebronnen.

Sluit de uitlaatluchtslang aan of 
reinig deze.

Stel de temperatuur opnieuw in.

Reinig de luchtinlaat.

Plaats het apparaat indien mogelijk 
op een vlakke ondergrond.

Dit is normaal.

Vervang de kamertemperatuursensor 
(het apparaat kan ook werken 
zonder vervanging.)

Vervang condensor temperatuur-
sensor.

Verwijder de rubberen stop en 
giet het water weg.

Vervang verdampertemperatuur-
sensor.

Maak de watertank leeg.

Opmerking: de echte producten kunnen er anders uitzien.
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TELEFOONSERVICE: 
+32 (0) 11 191391 

Maandag tot vrijdag - 9u - 17u
De telefoon kosten kunnen variëren 
afhankelijk van uw mobiel abonnement.

ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE: 
+32 (0) 11 191391 
Du lundi au vendredi de 9h à 17h
Les frais de téléphone peuvent varier 
en fonction de votre abonnement mobile.

TELEPHONE SUPPORT: 
+32 (0) 11 191391 

Monday to friday - 9 am - 5 pm
Phone charges may vary depending on 
your mobile subscription.

ONS MAXXTOOLS TEAM HELPT JE MET:
n Vragen over je bestelling
n Klachten
n Onderdelen en handleidingen

Heb je vragen of klachten contacteer 
ons en we helpen je graag verder.

info@maxxtools.be
www.maxxtools.be The biggest online selec�on of tools, home, garden & pet. 

OUR MAXXTOOLS SERVICE TEAM 
HELPS YOU WITH:
n Questions about your order
n Complaints
n Parts and manuals

If you have any questions or complaints, 
please contact us and we will be happy 
to help you.

NOTRE EQUIPE MAXXTOOLS VOUS 
AIDERA VOLONTIÈRE AUX CAS 
SUIVANTS:
n Questions sur votre commande
n Réclamations
n Pièces et manuels

Si vous avez des questions ou des 
plaintes, s’il vous plaît contactez-nous 
et nous serons heureux de vous aider.


