
Flyttbar Luftkonditionerare

Bruksanvisning

* Läs igen den här bruksanvisningen och spara den inför framtida bruk.



Teknisk data: Attack 47

Kyleffekt 2637 W

Strömkälla 230 V, 1-fas

Effektförbrukning 830 W

Luftcirkulation, inomhus 470 m3/h

Kontrollpanel elektrisk panel, fjärrkontroll

Timer 1-12 timmar

Termostat 180C till 320C

Fläkthastigheter 2

Mått 400x377x750 mm

Slanglängd 1,5 meter

Vikt 29 kg

Kylmedie R407C

Ljudnivå ca 52 dB



Allmänna säkerhetsföreskrifter

* Används endast stående och på jämn yta, det
måste vara minst 50 cm fri yta runt om.

* Stick inte in föremål i maskinen eller förhindra inte
luftin/utflödet.

* Var försiktig med barn och husdjur i närheten.

Elektriska föreskrifter

* Endast för bruk inomhus.

* Stäng av och dra ur kontakten när den inte
används.

* Används inte i fuktiga eller våta utrymmen.

* Dra inte runt på maskinen med sladden.

* Om sladden är skadad måste den bytas ut av
en elektriker eller annan behörig person.

För maximal effektivitet.

* Överskrid inte den rekommenderade rumsstorleken
50 m3

* Stäng dörrar och fönster

* Ha gardiner och persienner nere under den soligaste
tiden på dagen.

* Håll filter rena.

* När rummet har nått önskade förhållanden, dra ner
temperaturen och ventilationen.



Framsida Baksida

1. Kontrollpanel
2. Luftuttag
3. Bärhandtag
4. Hjul

5. Luftfilter
6. Luftintag
7. Utblåsning
8. Upphängning för slang.
9. Dräneringshål

Tillbehör

10. Inåtgående adapter - som sätts på
slangen och in i luftkonditioneringen..
11. Utåtgående adapter - som sätts på
slangen och in i skummgummit (eller in i
hålet i väggen, fönstret).
12. Utblåsningsrör.
13. Skummgummi - för att fylla det
öppna fönstret, med hål för utblåsnings-
rör.
14. Skummgummi - för att fylla det
öppna fönstret.
15. Runt lock för hålet i väggen/fönstret.
16. Dräneringsslang för ständig tömning.
17. Fat för vattenuppsamling.
18. Aktivt kolfilter.
19. Fjärrkontroll (endast för elektronisk).



Installation

Installation av utblåsningsrör

Maskinen är en flyttbar luftkonditionering som kan flyttas
från rum till rum.

1. Användning av skummgummiremsan.

Använd skummgummiremsan i det öppna fönstret och klipp till rätt stor-
lek om det behövs. För in utblåsningsslangen genom skummgummit

2. Användning av adapter.

* Tag ett 130 mm stort hål i väggen eller fönstret.
* För in slangen genom fönstret eller väggen och sätt fast den gängade
adaptorn från utsidan.
* När den inte används, sätt igen hålet med det medsända skyddet.



Montering av utblåsningsslangen

* Använd endast den medsända slangen
och sätt fast den och adaptern på baksi-
dan av maskinen.

* Se till att inte slangen snor eller böjer
sig. Detta kan orsaka att den fuktiga luf-
ten byggs upp och orsakar överhettning
av maskinen och göra att den stängs av.
Fig 8 & 9 visar rätt position.
* Slangen kan förlängas från 300 mm till
1500 mm, men för maximal effekt bör
kortast möjliga längd användas.

Varning!

Längden på utblåsslangen är tillver-
kad speciellt för denna produkt. Er-
sätt eller förläng inte slangen med
egen slang, detta kan orsaka fel.



Installation av kolfilter.

1. Tag bort filterskärmen från maskinen.
2. Ta isär filtret från filterskärmen.
3. Tag ur kolfiltret ur plastpåsen.
4. Sätt i kolfiltret i filterskärmen.
5. Sätt fast filtret genom att sätta tillbaka det på filterskärmen.
6. Sätt tillbaka skärmen inuti maskinen.



Endast kylande modell

Instruktion

1. Strömvisare
2. Visning av fläkt drift.
3. Visning av kylning.
4. Visar full tank.
5. Termostat
6. Snabbknapp med följande möjligheter -

* Långsam fläkt
* Snabb fläkt
* Låg kyla
* Hög kyla

7. Timer (1-8 timmar) och on/off knapp.

Vrid ON/OFF
Sätt timern på ON för kontinuerlig drift (maskinen går hela tiden tills den stängs av).
Strömvisare slås på.
För att stänga av maskinen, vrid timern till OFF.

Inställning av funktioner/hastigheten på ventilationen

Endast kylande modeller
Vrid hastighetsvredet till önskad inställning:

* Långsam fläkt
* Snabb fläkt
* Låg kyla
* Hög kyla



Inställning av temperatur.
Vrid termostaten för att reglera temperaturen till önskad inställning. Kylan ökar
när man vrider medsols.

Inställning av timer.
Ställ in timern till önskad arbetstid (1-8 timmar). När den inställda tiden har nåtts
stängs maskinen av automatiskt.

Reglering av luftflödet.

Vrid på ”rullknappen” för
att kontrollera luftflödets
riktning på de vertikala
gallret. (fig 16).

Flytta luftventilen direkt för att
justera luftflödet i de horisontella
gallret. (fig 17).

Viktigt!

1. För att förlänga maskinens livslängd så bör man vänta minst 3 minuter innan
man startar maskinen igen efter avstängning.

2. Kylningssystemet stängs av om den omgivande temperaturen är lägre än den
inställda. Ventilationen fortsätter däremot att fungera på inställd nivå. Om den
omgivande temperaturen överskrider den inställda nivån, startar kylningen igen.


