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Thank you for selecting our mobile air conditioning. 

Be sure to read this manual carefully before using it.  

Please keep the manual for later review, and read the manual carefully before use. 
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1. NOTES 

 
 

• The air conditioning is only suitable for indoor use, and is not suitable for other 

applications. 

• Follow local grid interconnection rules while installing the air conditioning and 

ensure that it is properly grounded. If you have any question on electrical 

installation, follow the instructions of the manufacturer, and if necessary, ask a 

professional electrician to install it. 

• Place the machine in a flat and dry place and keep a distance of above 50cm 

between the machine and the surrounding objects or walls. 

• After the air conditioning is installed, ensure that the power plug is intact and firmly 

plugged into the power outlet, and place the power cord orderly to prevent 

someone from being tripped or pulling out the plug. 

• Do not put any object into the air inlet and outlet of the air conditioning. Keep the 

air inlet and outlet free from obstructions. 

• When drainage pipes are installed, ensure that the drainage pipes are properly 

connected, and are not distorted or bended. 

• While adjusting the upper and lower wind-guide strips of the air outlet, pluck it with 

hands gently to avoid damaging wind-guide strips. 

• When moving the machine, make sure that it is in an upright position. 

• The machine should stay away from gasoline, flammable gas, stoves and other heat 

sources.  

• Don't disassemble, overhaul and modify the machine arbitrarily, otherwise it will 

cause a machine malfunction or even bring harm to persons and properties. To 

avoid danger, if a machine failure occurs, ask the manufacturer or professionals to 

repair it. 

• Do not install and use the air conditioning in the bathroom or other humid 

environments. 

• Do not pull the plug to turn off the machine. 

• Do not place cups or other objects on the body to prevent water or other liquids 

from spilling into the air conditioning. 

• Do not use insecticide sprays or other flammable substances near the air 

conditioning. 

• Do not wipe or wash the air conditioning with chemical solvents such as gasoline 

and alcohol. When you need to clean the air conditioning, you must disconnect the 

power supply, and clean it with a half-wet soft cloth. If the machine is really dirty, 
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scrub with a mild detergent. 

• The appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons 

with reduced physical, sensory or mental capabilities if they have been given 

supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and 

understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. 

Cleaning and maintenance shall not be made by children without supervision. 

 

2.  FEATURES AND COMPONENTS 
      
 A.  FEATURES 
 

• New look, compact structure, streamlined machine, aristocratic atmosphere. 

• With cooling,dehumidification and fan function, Continuous Water Drainage 

Functions.   

• LED displays the control panel. The machine is beautiful and elegant. High-quality 

remote control is equipped to facilitate operation. It adopts a user-friendly remote 

control design.   

• Outdoor interface is set high to facility assembly and keep the smooth flow of the 

heat pipe.  

• Air filtration capability.  

• Timing switch function,  

• Protection function of automatically restarting the compressor after three minutes, 

a variety of other protection functions.   

Additional warnings for the unit using the R290 refrigerant (refer to technical data plate 

for the type of refrigerant used). 

 

 B.  COMPONENTS 
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3. INSTALLATION AND ADJUSTMENT 

A.  INSTALLATION  

Warning: before using the mobile air conditioning,  

keep it upright for at least two hours. 

The air conditioning can be easily moved in the room. In the moving process, ensure that the 

air conditioning is in the upright position and the air conditioning should be placed on a flat 

surface. Do not install and use the air conditioning in the bathroom or other humid 

environments.. 

 

A.1. Install the heat pipe assembly (as shown in Fig.1): screw the heat pipe assembly 

(exhaust fitting end) into the exhaust port on the rear panel 
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A.2. Install the window sealing plate assembly 

a) Half open the window, and mount the window sealing plate assembly to the window (as 

shown in Fig.2 and Fig.3); the assembly can be placed in horizontal and vertical direction. 

b) Pull various components of the window sealing plate assembly open, adjust their 

opening distance to bring both ends of the assembly into contact with the window frame, 

and fix various components of the assembly. 

 

A.2. Install the window sealing plate assembly 

 

A.3. Install the body 

a) Move the machine with installed heat pipe and fittings before the window, and the 

distance between the body and walls or other objects shall be least 50 cm (as shown in 

Fig.4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Elongate the exhaust pipe and snap the flat end of the exhaust pipe joints into the hole 

Fig. 4 
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of the window sealing plate assembly (as shown in Fig.5 and Fig.6) . 

Notes: • the flat end of the exhaust pipe joints must be snapped into place. 

      • the pipe cannot be distorted nor has substantial turning (greater than 45 °). Keep 

the ventilation of the exhaust pipe not blocked. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Important Notice 

The length of the exhaust hose shall be 280~1,500mm, and this length is based on the 

specifications of the air conditioning. Do not use extension tubes or replace it with other 

different hoses, or this may cause a malfunction. Exhaust host must be not blocked; 

otherwise it may cause overheating. 

 

4. CONTROL PANEL SETTING 

 A.  Operating instructions: 
                     
LED Control Panel is as follows: 
 

 

1. Power Key               

2. Mode Selection Key      

3. Sleep Key               

4. Down Key 

5. Up Key                            

6. Fan Speed  

  Selection Key 

7. Timer Key 

8. Display Window 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 

 

Fig. 6 
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1. Power Key: When the machine is powered on for the first time, the buzzer will play  

power-on music, and then the machine will get into standby status. Press the key to turn on 

and turn off the machine. In the case of power on, press the key to turn off the machine; in 

the case of power off, press the key to turn on the machine. 

 

2. Mode Selection Key: in the case of power on, press the key to switch between  

cooling → fan → dehumidifying mode. 

 

3. Sleep Mode Key: In the cooling Mode, press UP and Fan Key to turn on the SLEEP mode, 

then the unit will work on Energy-Saving and quiet type. 

Note: Can not turn on the SLEEP mode in the dehumidifying or Fan mode! 

 

4. and 5. Up Key and Down Key: press the two keys to change the setting temperature or 

setting time, operate as follows: 

• While setting temperature, press up key or down key to select the required 

temperature (not available in fan or dehumidifying mode).   

• While setting time, press up key or down key to select the required time 

 

6. Wind Speed Selection Key: In cooling and fan mode, press the key to select HIGH, LOW 

wind speed operation. But limited by anti-cold conditions, under certain conditions, it may 

not run according to the set wind speed.   

In dehumidifying mode, pressing the key is invalid, and the fan will forcibly choose low 

wind speed operation. 

 

7. Timer Key: In the case of power on, press the key to close timing; in the case of power off, 

press the key to open timing.  

Press the key, when the timing symbol flashes, press up and down key to select the required 

timing value. Timing values can be set in 1-24 hours and the timing value is adjusted up or 

down by one hour. 

 

 

B.  Operating instructions of the Remote Control 
 

Instructions of key operation of the high-quality remote 

control are as follows: 

 

1. Power: Press     the key to turn on or turn off the machine. 

 

2. Timer: Press     the key to set timing 

 

3. Down: Press     the key to reduce temperature and timing 

set value. 
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4. Mode: Press      the key to switch between cooling, fan, dehumidifying mode. 

 

5. Up: Press      the key to increase temperature and timing set value. 

 

6. Fan: Press      the key to select high, low wind speed. 

 

7. Sleep Mode: Press     the key to turn on the sleep mode. 

 

 

C.  A Variety of Protection Functions 
 

C.1. Frost Protection Function 

In cooling, dehumidifying or economic power saving mode, if the temperature of the 

exhaust pipe is too low, the machine will automatically enter protection status; if the 

temperature of the exhaust pipe rises to a certain temperature, it can automatically revert to 

normal operation. 

 

C.2. Overflow Protection Function 

When water in the water pan exceeds the warning level, the machine will automatically 

sound an alarm, and the "FULL" indicator light will flash. At this point, you need to move the 

drainage pipe connecting the machine or the water outlet to sewer or other drainage area to 

empty the water (details see Drainage Instructions at the end of this chapter). After the 

water is emptied, the machine will automatically return to the original state. 

 

C.3. Automatic Defrosting (cooling models have this function)  

The machine has automatic defrosting function. 

 

C.4. Protection Function of the Compressor 

To increase the service life of the compressor, it has a 3-minute delay booting protection 

function after the compressor is turned off. 

 

 

5. DRAINAGE INSTRUCTIONS 

A. MANUAL DRAINAGE: 
a) When the machine stops after the water is full, turn off the machine power and 

unplug the power plug. Notes: Please move the machine carefully, so as not to spill 

the water in the water pan at the bottom of the body. 

       NOTES    

• Keep the drainage cover and the water plug properly. 

• During drainage, the body can be tilted slightly backwards.  

• If the water container cannot hold all the water, before the water container 

is full, stuff the water outlet with the water plug as soon as possible to 
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prevent water from flowing to the floor or the carpet. 

When the water is discharged, stuff the water plug, and tighten the drainage cover. 

b) Place the water container below the side water outlet behind the body. 

c) Unscrew the drainage cover and unplug the water plug, the water will 

automatically flow into the water container. 

 

       NOTES 

• Restart the machine after the water plug and drainage cover are installed, 

otherwise condensate water of the machine will flow to the floor or the 

carpet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Continuous drainage (Optional) (only applicable to dehumidifying mode), 

as shown in figure: 

- Unscrew the drainage cover, and unplug the water plug. 

- Set the drainage pipe into the water outlet. 

- Connect the drainage pipe to the bucket. 
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6. MAINTENANCE 

NOTE: before cleaning and maintenance, turn off the machine and unplug 
the plug. 
 

A.  Clean the surface 

Clean with surface of machine with a wet soft cloth. Don't use chemicals, such as benzene, 

alcohol, gasoline, etc.; otherwise, the surface of the air conditioning will be damaged or 

even the whole machine will be damaged. 

 

B.  Clean the filter screen 

If the filter screen is clogged with dust, and the effectiveness of the air conditioning is 

reduced, be sure to clean the filter screen once every two weeks. 

 

C.  Clean the upper filter screen frame 

• Claps the wedging block of the EVA filter screen frame with hands. Force 

down from the outside to remove the EVA filter screen frame. Unscrew four 

screws fixing the EVA filter screen and the rear housing to remove the EVA 

filter screen (as shown in the above figure) . 

• Put the EVA filter screen into warm water with neutral detergent (about 40℃ 

/ 104℉) and dry it in the shade after rinsing clean 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.  Unit Storage 

• Unscrew the drainage cover, unplug the water plug, and discharge the water in the 

water pan into other water containers or directly tilt the body to discharge the 

water into other containers. 

• Turn on the machine, adjust it to low-wind ventilation mode, and maintain this state 

until the drainage pipe becomes dry, so as to keep the inside of the body in a dry 

state and prevent it from mildewing. 

• Turn off the machine, unplug the power plug, and wrap the power cord around the 
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wrapping post; install the water plug and the drainage cover. 

• Remove the exhaust pipe and keep it properly. 

• Cover the air conditioning with a plastic bag. Put the air conditioning in a dry place, 

keep it out of the reach of children, and take dust control measures. 

• Remove batteries of the remote control and keep them properly. 

 

Note: ensure that the body is placed in a dry place and keep all machine 

components properly. 

 

 

7. TROUBLESHOOTING 

Do not repair or disassemble the air conditioning by yourself. Unqualified repair will lead to 

failure of the warranty card, and may cause damage to users or their properties.   

  

Problems Reasons Solutions 

The air 

conditioning 

does not work. 

There is no electricity. Turn it on after connecting it to a socket 

with electricity 

The overflow indicator displays 

"FL". 

Discharge the water inside. 

The ambient temperature is too 

low or too high 

In cooling mode, the room 

temperature is lower than the set 

temperature; in heating mode, 

the room temperature is higher 

than the set temperature. 

In dehumidification mode, the 

ambient temperature is low. 

Recommend to use the machine in at 

the temperature of 7-35 ℃ (44-95 ℉). 

Change the set temperature. 

 

 

 

The machine is placed in a room with an 

ambient temperature of greater than 

17 ℃ (62 ℉). 

The cooling 

effect is not 

good 

There is direct sunlight. 

Doors or windows are open; 

there are a lot of people; or in 

cooling mode, there are other 

sources of heat.   

The filter screen is dirty. 

Pull the Curtain. 

Close doors and windows, and add new 

air conditioning 

 

 

Clean or replace the filter screen.. 
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The air inlet or outlet is blocked. Clear obstructions.    

Big Noise The air conditioning is not placed 

on a flat surface.   

Put the air conditioning on a flat and 

hard place (to reduce noise). 

Compressor 

does not work.   

Overheat protection starts. 

 

Overheat protection starts. 

The remote 

control does 

not work. 

The distance between the 

machine and the remote control 

is too far. 

The remote control is not aligned 

with the direction of the remote 

control receiver. 

Let the remote control get close to the 

air conditioning, and make sure that the 

remote control directly faces to the 

direction of the remote control receiver. 

Batteries are dead. Replace batteries. 

Displays 'E1'. The pipe temperature sensor is 

abnormal. 

Check the pipe temperature sensor and 

related circuitry. 

Displays 'E2'. The room temperature sensor is 

abnormal.   

Check the room temperature sensor and 

related circuitry. 

 

Note: If problems not listed in the table occur or recommended solutions do not work, 

please contact the professional service organization. 

 

 

 

8. INFORMATION ON SERVICING 

 

a) Checks to the area 

Prior to beginning work on systems containing flammable refrigerants, safety checks are 

necessary to ensure that the risk of ignition is minimised. For repair to the refrigerating 

system, the following precautions shall be complied with prior to conducting work on the 

system.   

b) Work procedure 

Work shall be undertaken under a controlled procedure so as to minimise the risk of a 

flammable gas or vapour being present while the work is being performed.   

c) General work area 

All maintenance staff and others working in the local area shall be instructed on the nature 

of work being carried out. Work in confined spaces shall be avoided. The area around the 

workspace shall be sectioned off. Ensure that the conditions within the area have been 

made safe by control of flammable material.  
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d) Checking for presence of refrigerant 

The area shall be checked with an appropriate refrigerant detector prior to and during work, 

to ensure the technician is aware of potentially flammable atmospheres. Ensure that the 

leak detection equipment being used is suitable for use with flammable refrigerants, i.e. 

non-sparking, adequately sealed or intrinsically safe.   

e) Presence of fire extinguisher 

If any hot work is to be conducted on the refrigeration equipment or any associated parts, 

appropriate fire extinguishing equipment shall be available to hand. Have a dry powder or 

CO₂ fire extinguisher adjacent to the charging area.  

f) No ignition sources 

No person carrying out work in relation to a refrigeration system which involves exposing 

any pipe work that contains or has contained flammable refrigerant shall use any sources of 

ignition in such a manner that it may lead to the risk of fire or explosion. All possible 

ignition sources, including cigarette smoking, should be kept sufficiently far away from the 

site of installation, repairing, removing and disposal, during which flammable refrigerant 

can possibly be released to the surrounding space. Prior to work taking place, the area 

around the equipment is to be surveyed to make sure that there are no flammable hazards 

or ignition risks. “No Smoking” signs shall be displayed.   

g) Ventilated area 

Ensure that the area is in the open or that it is adequately ventilated before breaking into 

the system or conducting any hot work. A degree of ventilation shall continue during the 

period that the work is carried out. The ventilation should safely disperse any released 

refrigerant and preferably expel it externally into the atmosphere.   

h) Checks to the refrigeration equipment 

Where electrical components are being changed, they shall be fit for the purpose and to the 

correct specification. At all times the manufacturer’s maintenance and service guidelines 

shall be followed. If in doubt consult the manufacturer’s technical department for 

assistance.    

The following checks shall be applied to installations using flammable refrigerants:  

– The charge size is in accordance with the room size within which the refrigerant 

containing parts are installed; 

– The ventilation machinery and outlets are operating adequately and are not 

obstructed; 

– If an indirect refrigerating circuit is being used, the secondary circuit shall be checked 

for the presence of refrigerant; 

– Marking to the equipment continues to be visible and legible. Markings and signs that 

are illegible shall be corrected; 

– Refrigeration pipe or components are installed in a position where they are unlikely to be 

exposed to any substance which may corrode refrigerant containing components, unless the 

components are constructed of materials which are inherently resistant to being corroded 

or are suitably protected against being so corroded. 

i) Checks to electrical devices 

Repair and maintenance to electrical components shall include initial safety checks and 
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component inspection procedures. If a fault exists that could compromise safety, then no 

electrical supply shall be connected to the circuit until it is satisfactorily dealt with. If the 

fault cannot be corrected immediately but it is necessary to continue operation, an 

adequate temporary solution shall be used. This shall be reported to the owner of the 

equipment so all parties are advised. Initial safety checks shall include:    

• That capacitors are discharged: this shall be done in a safe manner to avoid 

possibility of sparking; 

• That there no live electrical components and wiring are exposed while charging, 

recovering or purging the system; 

• That there is continuity of earth bonding. 

 

 

A.  Repairs to sealed components 

• During repairs to sealed components, all electrical supplies shall be disconnected 

from the equipment being worked upon prior to any removal of sealed covers, etc. If 

it isabsolutely necessary to have an electrical supply to equipment during servicing, 

then a permanently operating form of leak detection shall be located at the most 

critical point to warn of a potentially hazardous situation. 

• Particular attention shall be paid to the following to ensure that by working on 

electrical components, the casing is not altered in such a way that the level of 

protection is affected. This shall include damage to cables, excessive number of 

connections, terminals not made to original specification, damage to seals, incorrect 

fitting of glands, etc. 

• Ensure that apparatus is mounted securely.  Ensure that seals or sealing materials 

have not degraded such that they no longer serve the purpose of preventing the 

ingress of flammable atmospheres. Replacement parts shall be in accordance with 

the manufacturer’s specifications.  

  

NOTE: The use of silicon sealant may inhibit the effectiveness of some types of leak 

detection equipment. Intrinsically safe components do not have to be isolated prior to 

working on them. 

 

B.  Repair to intrinsically safe components 

Do not apply any permanent inductive or capacitance loads to the circuit without ensuring 

that this will not exceed the permissible voltage and current permitted for the equipment in 

use. Intrinsically safe components are the only types that can be worked on while live in the 

presence of a flammable atmosphere. The test apparatus shall be at the correct rating.  

Replace components only with parts specified by the manufacturer. Other parts may result 

in the ignition of refrigerant in the atmosphere from a leak. 

 

 

C.  Cabling 

Check that cabling will not be subject to wear, corrosion, excessive pressure, vibration, sharp 
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edges or any other adverse environmental effects. The check shall also take into ccount the 

effects of aging or continual vibration from sources such as compressors or fans. 

 

D. Detection of flammable refrigerants 

Under no circumstances shall potential sources of ignition be used in the searching for or 

detection of refrigerant leaks. A halide torch (or any other detector using a naked flame) 

shall not be used. 

 

E. Leak detection methods 

The following leak detection methods are deemed acceptable for systems containing 

flammable refrigerants.    

Electronic leak detectors shall be used to detect flammable refrigerants, but the sensitivity 

may not be adequate, or may need re-calibration. (Detection equipment shall be calibrated 

in a refrigerant-free area.) Ensure that the detector is not a potential source of ignition and 

is suitable for the refrigerant used. Leak detection equipment shall be set   

at a percentage of the LFL of the refrigerant and shall be calibrated to the refrigerant 

employed and the appropriate percentage of gas (25 % maximum) is confirmed.Leak 

detection fluids are suitable for use with most refrigerants but  the use of detergents 

containing chlorine shall be avoided as the chlorine may react with the refrigerant and 

corrode the copper pipe-work. If a leak is suspected, all naked flames shall be removed/ 

extinguished. If a leakage of refrigerant is found which requires brazing, all of the 

refrigerant shall be recovered from the system, or isolated (by means of shut off valves) in a 

part of the system remote from the leak. Oxygen free nitrogen (OFN) shall then be purged 

through the system both before and during the brazing process. 

 

F. Removal and evacuation 

When breaking into the refrigerant circuit to make repairs – or for any other purpose –

conventional procedures shall be used. However, it is important that best practice is 

followed since flammability is a consideration. The following procedure shall be adhered to: 

• Remove refrigerant; 

• Purge the circuit with inert gas; 

• Evacuate; 

• Purge again with inert gas; 

• Open the circuit by cutting or brazing. 

 

The refrigerant charge shall be recovered into the correct recovery cylinders. The system 

shall be “flushed” with OFN to render the unit safe. This process may need to be repeated 

several times. Compressed air or oxygen shall not be used for this task. Flushing shall be 

achieved by breaking the vacuum in the system with OFN and continuing to fill until the 

working pressure is achieved, then venting to atmosphere, and finally pulling down to a 

vacuum. This process shall be repeated until no refrigerant is within the system. When the 

final OFN charge is used, the system shall be vented down to atmospheric pressure to 

enable work to take place. This operation is absolutely vital if brazing operations on the 
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pipe-work are to take place. Ensure that the outlet for the vacuum pump is not close to any 

ignition sources and there is ventilation available. 

 

G. Charging procedures 

In addition to conventional charging procedures, the following requirements shall be 

followed. 

– Ensure that contamination of different refrigerants does not occur when using charging 

equipment. Hoses or lines shall be as short as possible to minimise the amount of 

refrigerant contained in them. 

– Cylinders shall be kept upright. 

– Ensure that the refrigeration system is earthed prior to charging the system with 

refrigerant. 

– Label the system when charging is complete (if not already). 

– Extreme care shall be taken not to overfill the refrigeration system. 

Prior to recharging the system it shall be pressure tested with OFN. The system shall be leak 

tested on completion of charging but prior to commissioning. A follow up leak test shall be 

carried out prior to leaving the site. 

 

H. Decommissioning 

Before carrying out this procedure, it is essential that the technician is completely familiar 

with the equipment and all its detail. It is recommended good practice that all refrigerants 

are recovered safely. Prior to the task being carried out, an oil and refrigerant sample shall 

be taken in case analysis is required prior to re-use of reclaimed refrigerant. It is essential 

that electrical power is available before the task is commenced.  

a) Become familiar with the equipment and its operation. 

b) Isolate system electrically. 

c) Before attempting the procedure ensure that: 

• Mechanical handling equipment is available, if required for handling refrigerant 

cylinders; 

• All personal protective equipment is available and being used correctly; 

• The recovery process is supervised at all times by a competent person; 

• Recovery equipment and cylinders conform to the appropriate standards. 

d) Pump down refrigerant system, if possible. 

e) If a vacuum is not possible, make a manifold so that refrigerant can be removed from 

various parts of the system. 

f) Make sure that cylinder is situated on the scales before recovery takes place. 

g) Start the recovery machine and operate in accordance with manufacturer's instructions. 

h) Do not overfill cylinders. (No more than 80 % volume liquid charge). 

i) Do not exceed the maximum working pressure of the cylinder, even temporarily. 

j) When the cylinders have been filled correctly and the process completed, make sure 

that the cylinders and the equipment are removed from site promptly and all isolation 

valves on the equipment are closed off. 

k) Recovered refrigerant shall not be charged into another refrigeration system unless it 
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has been cleaned and checked.   

 

I. Labelling 

Equipment shall be labelled stating that it has been de-commissioned and emptied of 

refrigerant. The label shall be dated and signed. Ensure that there are labels on the 

equipment stating the equipment contains flammable refrigerant 

 

J. Recovery 

When removing refrigerant from a system, either for servicing or decommissioning, it is 

recommended good practice that all refrigerants are removed safely.  When transferring 

refrigerant into cylinders, ensure that only appropriate refrigerant recovery cylinders are 

employed. Ensure that the correct number of cylinders for holding the total system charge 

is available. All cylinders to be used are designated for the recovered refrigerant and 

labelled for that refrigerant (i.e. special cylinders for the recovery of refrigerant). Cylinders 

shall be complete with pressure relief valve and associated shut-off valves in good working 

order. Empty recovery cylinders are evacuated and, if possible, cooled before recovery 

occurs.  The recovery equipment shall be in good working order with a set of instructions 

concerning the equipment that is at hand and shall be suitable for the recovery of 

flammable refrigerants. In addition, a set of calibrated weighing scales shall be available 

and in good working order. Hoses shall be complete with leak-free disconnect couplings and 

in good condition. Before using the recovery machine, check that it is in satisfactory working 

order, has been properly maintained and that any associated electrical components are 

sealed to prevent ignition in the event of a refrigerant release. Consult manufacturer if in 

doubt. The recovered refrigerant shall be returned to the refrigerant supplier in the correct 

recovery cylinder, and the relevant Waste Transfer Note arranged. Do not mix   

refrigerants in recovery units and especially not in cylinders.  If compressors or compressor 

oils are to be removed, ensure that they have been evacuated to an acceptable level to 

make certain that flammable refrigerant does not   

remain within the lubricant. The evacuation process shall be carried out prior to returning 

the compressor to the suppliers. Only electric heating to the compressor body shall be 

employed to accelerate this process. When oil is drained from a system, it shall be carried 

out safely. 

 

8.1. Unit Storage 
a) Unscrew the drainage cover, unplug the water plug, and discharge the water in the water 

pan into other 

water   

containers or directly tilt the body to discharge the water into other containers.  

b) Turn on the machine, adjust it to low-wind ventilation mode, and maintain this state until 

the drainage pipe becomes dry, so as to keep the inside of the body in a dry state and 

prevent it from mildewing.  

c) Turn off the machine, unplug the power plug, and wrap the power cord around the 

wrapping post; install the water plug and the drainage cover.   
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d) Remove the exhaust pipe and keep it properly.  

e) Cover the air conditioning with a plastic bag. Put the air conditioning in a dry place, keep 

it out of the reach of children, and take dust control measures. 

f) Remove batteries of the remote control and keep them properly. 

 

Note: ensure that the body is placed in a dry place and keep all machine components 

properly. 

 

8.2. Attention Matters 
 
 A.  Warning matters 
1. Do not use means to accelerate the defrosting process or to clean, other than those 

recommended by the manufacturer. 

2. The appliance shall be stored in a room without continuously operating ignition sources 

(for example: open flames, an operating gas appliance or an operating electric heater.) 

3. Do not pierce or burn. 

4. Be aware that refrigerants may not contain an odour. 

5. Appliance shall be installed, operated and stored in a room with a floor area larger than 

12 m² 

6. Keep any required ventilation openings clear of obstruction; 

7. Servicing shall be performed only as recommended by the manufacturer. 

8. The appliance shall be stored in a well-ventilated area where the room size 

corresponds to the room area as specified for operation. 

9. Any person who is involved with working on or breaking into a refrigerant circuit 

should hold a current valid certificate from an industry-accredited assessment authority, 

which authorises their competence to handle refrigerants safely in accordance with an 

industry recognised assessment specification. 

10. Servicing shall only be performed as recommended by the equipment manufacturer. 

Maintenance and repair requiring the assistance of other skilled personnel shall be carried 

out under the supervision of the person competent in the use of flammable refrigerants. 

11. All working procedure that affects safety means shall only be carried by competent 

persons. 

 

Notes: 

• The air conditioning is only suitable for indoor use, and is not suitable for other 

applications. 

• Follow local grid interconnection rules while installing the air conditioning and 

ensure that it is properly 

grounded. If you have any question on electrical installation, follow the instructions of the 

manufacturer, 

and if necessary, ask a professional electrician to install it. 

• Place the machine in a flat and dry place and keep a distance of above 50cm 

between the machine and the 
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surrounding objects or walls. 

• After the air conditioning is installed, ensure that the power plug is intact and firmly 

plugged into the power outlet, and place the power cord orderly to prevent 

someone from being tripped or pulling out the plug. 

• Do not put any object into the air inlet and outlet of the air conditioning. Keep the 

air inlet and outlet free from obstructions. 

• When drainage pipes are installed, ensure that the drainage pipes are properly 

connected, and are not distorted or bended. 

• While adjusting the upper and lower wind-guide strips of the air outlet, pluck it with 

hands gently to avoid damaging wind-guide strips. 

• When moving the machine, make sure that it is in an upright position. 

• The machine should stay away from gasoline, flammable gas, stoves and other heat 

sources. 

• Don't disassemble, overhaul and modify the machine arbitrarily, otherwise it will 

cause a machine malfunction or even bring harm to persons and properties. To 

avoid danger, if a machine failure occurs, ask the manufacturer or professionals to 

repair it. 

• Do not install and use the air conditioning in the bathroom or other humid 

environments. 

• Do not pull the plug to turn off the machine. 

• Do not place cups or other objects on the body to prevent water or other liquids 

from spilling into the air conditioning. 

• Do not use insecticide sprays or other flammable substances near the air 

conditioning. 

• Do not wipe or wash the air conditioning with chemical solvents such as gasoline 

and alcohol. When you need to clean the air conditioning, you must disconnect the 

power supply, and clean it with a half-wet soft cloth. If the machine is really dirty, 

scrub with a mild detergent. 

• The appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons 

with reduced physical, sensory or mental capabilities if they have been given 

supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and 

understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. 

Cleaning and maintenance shall not be made by children without supervision. 

• 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 hazard. 

• The appliance shall be installed in accordance with national wiring regulations. 

• Do not operate your air conditioner in a wet room such as a bathroom or laundry 

room. 
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B.  Transportation, marking and storage for units 

1. Transport of equipment containing flammable refrigerants.  

Compliance with the transport regulations, 

2. Marking of equipment using signs. 

Compliance with local regulations 

3. Disposal of equipment using flammable refrigerants 

Compliance with national regulations 

4. Storage of equipment/appliances 

The storage of equipment should be in accordance with the manufacturer’s instructions.  

5. Storage of packed (unsold) equipment 

Storage package protection should be constructed such that mechanical damage to the 

equipment inside the package will not cause a leak of the refrigerant charge.   

The maximum number of pieces of equipment permitted to be stored together will be  

determined by local regulations. 

 

C.  Features and Components 

1、Features 

• Brand new appearance, compact structure, smooth line, simple and generous shape. 

• Functions of refrigeration,  dehumidification, air supply and continuous drainage 

• Outdoor interface is set high to facility assembly and keep the smooth flow of the 

heat pipe. 

• LED displays the control panel, beautiful and fashionable, with high-quality remote 

control.It adopts a user-friendly remote control design. 

• Air filtration capability. 

• Timing switch function. 

• Protection function of automatically restarting the compressor after three minutes, 

a variety of other protection functions. 

• The Max operation temperature for the air conditioner Cooling: 35℃; heating:31 ℃; 

Temperature operation range: 16-35℃. 
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9. APPENDIX 
Protection function                   
Type: 5ET or SMT  
Voltage: 250V  
Current: 3.15A 

 
Schematic Diagram 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All the technical and specific parameters,please refer to product nameplate.  

Due to continuous improvement,we reserve the right to change some design without any 

notice. 

 

Treatment: Don't put the abandoned machine with other unsorted waste together. 

Such waste shall be placed separately for other special use. 
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Vă mulțumim că ați ales acest aparat de aerul condiționat mobil luxos și elegant. Păstrați 

manualul pentru referințe ulterioare și citiți-l cu atenție înainte de utilizare 
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1. OBSERVAȚII 

 
 

• Aparatul de aer condiționat este adecvat numai utilizării în interior și nu este potrivit 

pentru alte aplicații. 

• Urmați normele locale de interconectare la rețea în timp ce instalați aparatul de aer 

condiționat și asigurați-vă că acesta are legătură la împământare. Dacă aveți întrebări legate 

de instalația electrică, urmați instrucțiunile producătorului și, dacă este necesar, solicitați 

serviciile unui electrician profesionist. 

• Așezați aparatul de aer condiționat pe o suprafață plată și uscată și păstrați o distanță de 

peste 50 cm între acesta și obiectele sau pereții din jur. 

• După instalarea aparatului de aer condiționat, asigurați-vă că ștecherul este intact și ferm 

conectat la priza de alimentare și plasați corect cablul de alimentare pentru a împiedica 

scoaterea accidentală a ștecherului. 

• Nu introduceți obiecte în orificiul de admisie și evacuare a aerului condiționat. Păstrați 

libere orificiile de admisie și evacuare a aerului. 

• Dacă instalați furtunuri de drenaj, asigurați-vă că acestea sunt conectate corespunzător și 

că nu sunt deformte sau îndoite. 

• Reglați grilele de aer superioare și inferioare ale orificiului de evacuare a aerului ușor cu 

mâinile pentru a evita deteriorarea acestora. 

• Când mutați aparatul, asigurați-vă că acesta se află în poziție verticală. 

• Aparatul trebuie să stea departe de benzină, gaz inflamabil, sobe și alte surse de căldură. 

• *Nu dezasamblați, reparați și modificați aparatul în mod arbitrar, altfel riscați deteriorări 

ale acestuia sau chiar poate dăuna persoanelor și bunurilor din jur. Pentru a evita pericolul, 

în cazul în care apare un defect, solicitați asistența producătorului sau a unei persoane 

specializate. 

• Nu instalați și nu utilizați aerul condiționat în baie sau în alte medii umede. 

• Nu trageți de cablu pentru a opri aparatul. 

• Nu așezați pahare sau alte obiecte pe corpul aparatului de aer condiționat pentru a 

împiedica scurgerea apei sau a altor lichide înăuntru. 

• Nu folosiți spray-uri cu insecticid sau alte substanțe inflamabile lângă aerul condiționat. 

• Nu ștergeți sau spălați aparatul de aer condiționat cu solvenți chimici, cum ar fi benzina și 

alcoolul. Când trebuie să curățați aparatul de aer condiționat, trebuie să-l deconectați de la 

sursa de alimentare și să îl curățați cu o cârpă moale pe jumătate umedă. Dacă aparatul de 

aer condiționat este foarte murdar, curățați-l cu un detergent ușor. 

• Aparatul poate fi utilizat de copii începând cu vârsta de 8 ani precum și de persoane cu 

capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse dacă au fost supravegheați sau instruiți cu 

privire la utilizarea aparatului într-un mod sigur pentru a înțelege riscurile implicate. Copiii 
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nu se pot juca cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de copii fără 

supraveghere. 

 

2.  CARACTERISTICI ȘI COMPONENTE 
 

A.  CARACTERISTICI 

•  Aspect nou, structură compactă, suprafață netedă, formă simplă și generoasă. 

• Funcții de refrigerare, dezumidificare, alimentare cu aer și drenaj continuu 

• Interfața exterioară este instalată la înălțimea ansamblului instalației și menține un 

flux liber în conducta de căldură. 

• Panou de control cu LED-uri, atractiv și modern, împreună cu telecomandă de înaltă 

calitate care prezintă un design prietenos și funcții intuitive. 

• Capacitatea de filtrare a aerului. 

• Funcția timer. 

• Funcția de protecție pentru repornirea automată a compresorului după trei minute, 

plus o varietate de alte funcții de protecție. 

• Temperatura maximă de funcționare pentru aparatul de aer condiționat: răcire: 

35 ℃; încălzire: 31 ℃; intervalul de temperatură pentru funcționare: 16-35 ℃. 

 

B.  COMPONENTE 
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3. INSTALARE ȘI REGLARE 

A.  INSTALARE  

  Avertisment: înainte de a utiliza aparatul de aer condiționat mobil,  

  păstrați-l în poziție verticală timp de cel puțin două ore. 

 

Aparatul de aer condiționat poate fi mutat cu ușurință prin cameră. În timpul deplasării, 

asigurați-vă că aparatul de aer condiționat se află în poziție vertical și așezat pe o suprafață 

plană. Nu instalați și nu utilizați aerul condiționat în baie sau în alte medii umede. 

 

A.1. Instalați ansamblul conductei de căldură (după cum se arată în figura 1): înșurubați 

ansamblul conductei de căldură (capătul garniturii de evacuare) în orificiul de evacuare aflat 

pe panoul din spate. 

 



 

 

A.2. Montați ansamblul plăcii de etanșare a ferestrei 

    a) Deschideți pe jumătate fereastra și montați ansamblul plăcii de etanșare a ferestrei 

(așa cum se arată în Fig.2 și Fig.3); ansamblul poate fi plasat în direcție orizontală și verticală. 

    b) Trageți diferite componente ale ansamblului plăcii de etanșare a ferestrei, reglați 

distanța de deschidere pentru a aduce ambele capete ale ansamblului în contact cu cadrul 

ferestrei și fixați diferitele componente ale ansamblului. Instalați ansamblul plăcii de 

etanșare a ferestrei. 

 

A.3. Instalați corpul aparatului 

    a)Deplasați aparatul în fața ferestrei având instalate conducta de încălzire și garniturile, 

iar distanța dintre corpul aparatului și pereți sau alte obiecte trebuie să fie de cel puțin 50 

cm (așa cum se arată în Fig. 4). 
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b) Alungiți tubul de evacuare și fixați capătul plat al îmbinărilor tubului de evacuare în 

orificiul ansamblului plăcii de etanșare a ferestrei (așa cum se arată în Fig.5 și Fig.6). 

Observații:  

• Capătul plat al îmbinărilor tubului de evacuare trebuie fixat în poziție. 

• Tubul nu poate fi deformat și nici nu se poate îndoi mult (un unghi nu mai mare de 45 °). 

Nu blocați ventilarea tubului de evacuare. 

 

 

 

 

 

 

Notă importantă 

Lungimea furtunului de evacuare trebuie să fie de 280 ~ 1500 mm, iar această lungime se 

bazează pe specificațiile aparatului de aer condiționat. Nu utilizați tuburi de prelungire sau 

nu îl înlocuiți cu alte furtunuri diferite ori acest lucru poate cauza o defecțiune. Furtunul de 

evacuare nu trebuie blocat; altfel ar putea cauza supraîncălzire. 

 

4. SETĂRI PANOU DE CONTROL 

A.  Operating instructions 
 
Panoul de control cu LED-uri: 
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1. Tastă Power (pornire) 

2. Tastă Selecție mod de funcționare 

3. Tastă Sleep (repaus) 

4. Tastă Jos 

5. Tastă Sus 

6. Tastă selectare viteză ventilator 

7. Tastă Timer 

8. Ecran Display 

 

1. Tasta POWER: Când aparatul este pornit pentru prima dată, semnalul sonor va reda sunet 

de pornire, iar aparatul va intra în standby. Apăsați tasta pentru a porni și a opri aparatul. În 

cazul în care aparatul funcționează, apăsați tasta pentru a-l opri; în cazul în care aparatul nu 

se află în funcțiune, apăsați tasta pentru a-l porni. 

2. Tasta de selectare a modului de funcționare: În cazul în care aparatul funcționează, 

apăsați tasta pentru a comuta între modul de răcire → ventilator → modul de 

dezumidificare. 

3. Mod Sleep (repaos): În modul de răcire, apăsați tastele UP și Fan (ventilator) pentru a 

porni modul de repaus, apoi aparatul va funcționa în regim de economisire a energiei și 

silențios. 

Notă: Nu se poate activa modul Sleep (repaus) în modul de dezumidificare sau ventilator! 

4. și 5. Tasta Sus și tasta Jos: apăsați cele două taste pentru a schimba temperatura sau ora 

și acționați după cum urmează: În timpul setării temperaturii, apăsați tasta Sus sau tasta Jos 

pentru a selecta temperatura dorită (nu este disponibilă în modul ventilator sau 

dezumidificator). În timpul setării timpului, apăsați tasta Sus sau tasta Jos pentru a selecta 

timpul necesar. 

6. Tasta de selectare a vitezei ventilatorului: În modul răcire și ventilator, apăsați tasta 

pentru a selecta funcționarea ventilatorului la viteză înaltă sau redusă. Însă, în condiții de 

limitare împotriva temperaturii reduse, este posibil ca aparatul să nu funcționeze în funcție 

de viteza setată a ventilatorului. În modul de dezumidificare, apăsarea tastei nu este validă, 

iar ventilatorul va alege implicit treapta joasă de funcționare. 

7. Tasta Timer:  În cazul în care aparatul funcționează, apăsați tasta pentru a opri timerul; 

În cazul în care aparatul nu se află în funcțiune, apăsați tasta pentru a porni timerul. 

Apăsați tasta, când simbolul timer se aprinde intermittent; apăsați tasta sus și jos pentru a 

selecta valoarea dorită. Valorile timerului pot fi setate în intervalul 1-24 ore și pot fi 

modificate în sus sau în jos cu o oră. 
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A.  Instrucțiuni privind funcționarea telecomenzii 
 
Funcțiile telecomenzii sunt următoarele:   

 

 

1) Power (pornire): apăsați tasta      pentru a porni sau opri aparatul. 

 

2) Timer: apăsați tasta     pentru a seta timpul de funcționare. 

3) Jos: apăsați tasta      pentru a reduce temperatura și  

valoarea timpului setat. 

4) Mod: apăsați tasta      pentru a comuta între modul de răcire,  

ventilator și dezumidificare. 

5) Sus: apăsați tasta     pentru a crește temperatura și 

 valoarea timpului setat.  

6) Ventilator: apăsați tasta     pentru a selecta viteza înaltă sau redusă a ventilatorului. 

7) Mod repaos: apăsați tasta     pentru a active modul repaos. 

 

C.  Diferite funcții de protecție 
 
C.1. Funcția de protecție împotriva înghețului: 

În modul de răcire, dezumidificare sau economisire de energie, dacă temperatura tubului de 

evacuare este prea mică, aparatul va intra în mod automat în stare de protecție; dacă 

temperatura tubului de evacuare crește la o anumită valoare, se poate reveni automat la 

funcționarea normală. 

 

C.2. Funcția de protecție împotriva supraîncălzirii: 

Când apa din vasul de apă depășește nivelul de avertizare, aparatul va emite automat o 

alarmă, iar indicatorul luminos ”FULL” se va aprinde intermitent. În acest moment, trebuie să 

mutați furtunul de drenaj care conectează aparatul sau orificiul de evacuare a apei la 

canalizare sau în altă zonă de drenare pentru a goli apa (pentru detalii, consultați 

Instrucțiunile de drenaj de la sfârșitul acestui capitol). După golirea apei, aparatul va reveni 

automat la starea inițială. 

 

C.3. Funcția de dezghețare automată (modelele cu răcire sunt prevăzute cu această funcție): 

Aparatul este prevăzut vu funcție de dezghețare automată. 

 

C.4. Funcția de protecție a compresorului 

Pentru a spori durata de viață a compresorului, acesta are o funcție de protecție cu 

întârziere de 3 minute după ce compresorul este oprit. 
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5. INSTRUCȚIUNI DE DRENAJ 

A. DRENAJ MANUAL 
a) Când aparatul se oprește după atingerea nivelului maxim de apă, opriți alimentarea 

mașinii și deconectați ștecherul. 

Observații: vă rugăm să mutați cu atenție aparatul, pentru a nu vărsa apa din tava aflată în 

partea de jos a aparatului. 

b) Așezați recipientul de apă sub orificiul laterală de evacuare a apei aflat în spatele 

aparatului. 

c) Deșurubați capacul orificiului de scurgere și scoateți dopul iar apa va curge automat în 

recipientul de apă. 

 

Observații 1: 

• Țineți capacul orificiului de scurgere a apei și dopul în mod corespunzător. 

• În timpul drenajului, aparatul poate fi înclinat ușor pe spate. 

• Dacă recipientul de apă nu poate ține toată apa, înainte ca acesta să se umple, 

introduceți dopul în orificiul de scurgere a apei cât mai repede posibil pentru a 

preveni curgerea apei pe podea sau covor. 

• Când apa este scursă, reintroduceți dopul și strângeți capacul orificiului de scurgere. 

 

Observații 2: 

• Reporniți aparatul după ce ați reintrodus dopul și capacul orificiului de scurgere, 

altfel apa rezultată din condens va curge pe podea sau pe covor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Drenaj continuu (Opțional) aplicabil doar modului de dezumidificare), după cum se 

arată în figură: 

- Desfaceți capacul orificiului de scurgere și scoateți dopul. 

- Introduceți furtunul de drenare în orificiul de evacuare a apei. 

- Introduceți furtunul de drenare în găleată. 
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6. ÎNTREȚINERE 
OBSERVAȚII: înainte de curățare și întreținere, opriți aparatul și deconectați ștecherul de la 

priză. 

 

A. Curățați suprafața 
Curățați suprafața aparatului cu o cârpă umedă moale. Nu utilizați substanțe chimice, cum ar 

fi benzenul, alcoolul, benzina, etc.; în caz contrar, suprafața aparatului de aer condiționat va 

fi deteriorată sau chiar întregul echipament va fi deteriorat. 

 
B. Curățați ecranul filtrului 
Dacă ecranul filtrului este înfundat cu praf, atunci eficacitatea sistemului de aer condiționat 

este redusă, așadar asigurați-vă că ați curățat ecranul filtrului o dată la două săptămâni. 

 

C. Curățați cadrul superior al filtrului. 
    • Apucați cu mâinile blocul de fixare a cadrului ecranului filtrului EVA. Forțați din 

exterior pentru a scoate cadrul ecranului filtrului EVA. Deșurubați cele patru șuruburi care 

fixează 

ecranul filtrului EVA și carcasa din spate pentru a scoate ecranul filtrului EVA (așa cum se 

arată în figura de mai jos).  

    • Puneți filtrul EVA în apă caldă cu detergent neutru (aproximativ 40 

℃ / 104 ℉) și uscați-l la umbră după clătire cu apă curată. 
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D. Depozitarea aparatului: 
 

• Deșurubați capacul orificiului de scurgere, scoateți dopul ștecherul de apă și 

scurgeți apa în recipientul de apă sau în alte recipiente sau înclinați direct aparatul 

pentru a descărca apa în alte recipiente. 

• Porniți aparatul, reglați-l în modul de ventilație cu viteză joasă și mențineți această 

treaptă până când furtunul de drenaj se usucă, astfel încât să păstrați interiorul 

aparatului uscat și fără mucegai. 

• Opriți aparatul, deconectați ștecherul de la prize de alimentare și înfășurați cablul 

de alimentare în jurul dispozitivului de prindere; introduceți dopul de apă și capacul 

orificiului de scurgere. 

• Scoateți furtunul de evacuare și păstrați-l bine. 

• Acoperiți aparatul de aer condiționat cu o pungă de plastic. Puneți aparatul de aer 

condiționat într-un loc uscat, păstrați-l departe de îndemâna copiilor și luați măsuri 

îpotriva depunerii prafului. 

• Scoateți bateriile telecomenzii și păstrați-le în mod corespunzător. 

 

      Notă: asigurați-vă că aparatul este așezat într-un loc uscat și păstrați      

      toate componentele în mod corespunzător. 
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7. DEPANARE 

Nu reparați sau dezasamblați aerul condiționat de unul singur. Revizia necalificată va duce 

la pierderea garantiei și poate provoca daune utilizatorilor sau proprietăților acestora. 

 

Probleme Cauze Soluții 

Aparatul de 

aer 

condiționat nu 

funcțonează 

Nu este alimentare cu curent. Porniți aparatul după conectarea la o 

priză electrică.   

Indicatorul de preaplin afișează 

„FL“. 

Scurgeți apa din rezervor. 

Temperatura ambiantă este prea 

mică sau prea mare.  

În modul de răcire, temperatura 

camerei este mai mică decât 

temperatura setată; în modul de 

încălzire, temperatura camerei 

este mai mare decât temperatura 

setată.  

În modul de dezumidificare, 

temperatura ambiantă este 

scăzută. 

Se recomandă utilizarea mașinii la o 

temperatură de 7-35 ℃ (44-95 ℉).  

  

Schimbați valoarea temperaturii. 

 

 

 

Aparatul este amplasat într-o încăpere 

cu o temperatură ambiantă mai mare de 

17 ℃ (62 

Efectul răcirii 

este slab. 
Există lumină directă a soarelui.  

Ușile sau ferestrele sunt 

deschise; sunt multe personae în 

camera; sau în modul de răcire, 

există și alte surse de căldură. 

Ecranul filtrului este murdar. 

Orificiile de admisie sau 

evacuare aer sunt blocate.   

Trageți draperiile.  

Închideți ușile și ferestrele și adăugați 

aer condiționat nou.  

 

Curățați sau înlocuiți filtrele. 

 

Curățați-le. 

Mult zgomot. Aparatul de aer condiționat nu 

este amplasat pe o suprafață 

plană. 

Puneți aparatul de aer condiționat 

într-un loc plat și stabil (pentru a reduce 

zgomotul). 

Compresorul 

nu 

Pornește funcția de protecție Așteptați 3 minute până când 

temperatura scade, apoi reporniți 
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funcționează.  împotriva încălzirii.   aparatul. 

Telecomanda 

nu 

funcționeaza 

Distanța dintre aparat și 

telecomandă este prea mare. 

Telecomanda nu este aliniată cu 

direcția receptorului de la 

telecomandă. 

Aduceți telecomanda mai aproape de 

aparatul de aer condiționat și 

asigurați-vă că acesta este aliniat cu 

direcția receptorului de la telecomandă. 

Bateriile s-au terminat. Inlocuiti bateriile. 

Se afișează 

simbolul ”E1”. 

Senzorul de temperatură a 

tubului funcționează 

necorespunzător. 

Verificați senzorul de temperatură al 

tubului și circuitele aferente. 

Se afișează 

simbolul ”E2” 

Senzorul de temperatură a 

camerei funcționează 

necorespunzător.. 

Verificați senzorul de temperatură al 

camerei și circuitele aferente. 

 

Notă: Dacă apar probleme care nu sunt prezentate în tabel sau dacă soluțiile recomandate 

nu funcționează, vă rugăm să contactați un centru de asistență specializat. 

 

8. INFORMAȚII PRIVIND REPARAȚIILE 

a) Verificarea zonei de lucru 

Înainte de a începe lucrările la sistemele care conțin agenți frigorifici inflamabili, sunt 

necesare verificări de siguranță pentru a reduce riscul apariției incendiilor. Pentru repararea 

sistemului de răcire, trebuie respectate următoarele măsuri de precauție înainte de 

efectuarea lucrărilor la sistem.  

b) Procedura de lucru 

Lucrările se efectuează în conformitate cu o procedură controlată, astfel încât să se reducă 

la minimum riscul scurgerilor de gaz inflamabil sau vapori în timpul procedurilor de lucru.  

c) Zona de lucru generală 

Tot personalul care se ocupă de întreținere precum și ceilalți care lucrează în locuri 

adiacente trebuie instruiți cu privire la natura muncii pe care o desfășoară. Lucrul în spații 

închise trebuie evitat. Zona din jurul spațiului de lucru va fi delimitată. Asigurați-vă că în 

zona de lucru sunt respectate condițiile de siguranță prin controlul materialului inflamabil.  

d) Verificarea prezenței agentului frigorific 

Zona va fi verificată cu un detector de agent frigorific adecvat înainte și în timpul lucrului, 

pentru a vă asigura că tehnicianul are cunoștință de atmosfera potențial inflamabilă. 

Asigurați-vă că echipamentul de detectare a scurgerilor folosit este adecvat în cazul 

apariției agenților frigorifici inflamabili, adică rezistent la scântei, protejat corespunzător 

sau etanș.  

e) Prezența stingătorului de incendiu 

În cazul în care trebuie efectuată o lucrare la cald în cadrul instalației de refrigerare sau la 
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orice piese associate acestuia, trebuie să aveți întotdeauna la dispoziție un echipament 

adecvat de stingere a incendiilor. Asigurați-vă de existența unui praf uscat sau un stingător 

de incendiu cu CO2, adiacent zonei de lucru.  

f) Fără surse de flacără deschisă 

Nicio persoană care efectuează lucrări în cadrul instalației de refrigerare care implică 

expunerea directă la agent frigorific inflamabil nu va folosi vreo sursă de flacără deschisă, 

altfel crește semnificativ riscul de incendiu sau explozie. Toate sursele de aprindere, 

inclusiv țigările, ar trebui să fie ținute suficient de departe de locul de instalare, reparare, 

îndepărtare și eliminare, procedure în timpul cărora ar putea fi eliberat agentul frigorific 

inflamabil în spațiul din jur. Înainte de a începe lucrul la o astfel de instalație, zona din jur 

trebuie supravegheată pentru a vă asigura că nu există riscul de aprindere. Trebuie afișat, de 

asemenea, mesajul ”Fumatul interzis”.  

g) Zona ventilată 

Asigurați-vă că zona este deschisă sau bine ventilată înainte de a începe lucrul la instalația 

de răcire sau de a efectua orice lucrare la cald. Este necesară prezența unui ventilator pe tot 

parcursul efectuării lucrărilor. Prin ventilație ar trebui să se disperseze în siguranță orice 

agent de răcire eliberat și, de preferință, să fie expulzeze în exterior în atmosferă.  

h) Verificări la echipamentul de refrigerare 

În cazul în care componentele electrice sunt schimbate, acestea trebuie să corespundă 

specificațiilor tehnice. Respectați întocmai instrucțiunile producătorului cu privire la 

întreținere și service. Dacă aveți dubii, consultați departamentul tehnic al producătorului 

pentru asistență.  

Următoarele verificări se aplică instalațiilor care utilizează agenți frigorifici inflamabili: 

- cantitatea încărcăturii este în conformitate cu dimensiunea camerei în care sunt 

instalate componentele care conțin agent frigorific; 

- ventilatoarele și orificiile de evacuare a aerului funcționează corespunzător și nu 

sunt obstrucționate; 

- dacă se utilizează un circuit indirect de răcire, circuitul secundar trebuie să fie 

verificat în ceea ce privește prezența agentului frigorific; 

- Marcarea echipamentului trebuie să fie vizibilă. Semnele și simbolurile care sunt 

ilizibile vor fi corectate; 

- Țevile sau componentele instalației frigorifice sunt așezate într-o poziție în care 

este puțin probabil ca acestea să fie expuse la vreo substanță care poate coroda 

componentele ce conțin agent frigorific, cu excepția cazului în care componentele sunt 

fabricate din materiale rezistente la corodare sau protejate corespunzător împotriva 

corodării. 

i) Verificarea dispozitivelor electrice 

Repararea și întreținerea componentelor electrice trebuie să includă verificări inițiale de 

siguranță și proceduri de inspecție a componentelor. Dacă există o defecțiune care ar putea 

compromite siguranța, atunci circuitul nu trebuie conectat la nicio sursă de alimentare până 

când defecțiunea nu este tratată în mod satisfăcător. Dacă defecțiunea nu poate fi corectată 

imediat, dar este necesară continuarea funcționării, trebuie utilizată o soluție temporară 

adecvată. Acest lucru trebuie raportat proprietarului echipamentului, astfel încât toate 
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părțile să fie informate. Verificările inițiale de siguranță se desfășoară în cazul în care: 

- condensatoarele sunt descărcate: acest lucru se face într-o manieră sigură pentru a 

se evita apariția de scântei; 

- nu sunt expuse componente electrice și cabluri electrice în timpul încărcării, 

recondiționării sau curățării instalației; 

- există continuitate de legare la împământare. 

A.  Repararea componentelor etanșe 

• În timpul reparațiilor componentelor etanșe, toate sursele de energie electrică 

trebuie să fie deconectate de la echipamentul asupra căruia trebuie să se intervină, 

înainte de orice îndepărtare a capacelor etanșate etc. Dacă este absolut necesară 

alimentarea electrică a echipamentului în timpul service-ului, atunci trebuie avut în 

vedere un sistem continuu de detectare a scurgerilor în punctul cel mai critic pentru 

a avertiza în cazul unei situații potențial periculoase. 

• Trebuie să se acorde o atenție deosebită următoarelor aspecte pentru a vă asigura 

că, în timpul lucrului la componentele electrice, carcasa nu este modificată în așa fel 

încât nivelul de protecție să fie afectat. Acestea includ deteriorarea cablurilor, 

numărul excesiv de conexiuni, terminalele care nu sunt conforme cu specificațiile 

inițiale, deteriorarea sigiliilor, montarea incorectă a garniturilor de etanșare etc. 

• Asigurați-vă că aparatul este montat în siguranță. Asigurați-vă că sigiliile sau 

materialele de etanșare nu s-au degradat astfel încât să nu mai servească scopului 

de a împiedica pătrunderea gazelor inflamabile. Piesele de schimb trebuie să fie în 

conformitate cu specificațiile producătorului.  

 

NOTĂ: Utilizarea materialului de etanșare din silicon poate inhiba eficacitatea anumitor 

tipuri de echipamente de detectare a scurgerilor. Componentele cu siguranță intrinsecă 

nu trebuie izolate înainte de a interacționa cu ele. 

 

B.  Reparații aduse componentelor cu siguranță intrinsecă 

Nu folosiți sarcini permanente inductive sau capacitive în circuit fără a vă asigura că nu va 

depăși tensiunea și curentul admis permis pentru echipamentul utilizat. Componentele cu 

siguranță intrinsecă sunt singurele tipuri pe care se poate lucra în prezența unei atmosfere 

inflamabile. Aparatul de testare trebuie să fie evaluat corect. Înlocuiți componente numai cu 

piesele specificate de producător. Alte componente pot duce la aprinderea agentului 

frigorific din atmosferă datorită unei scurgeri. 

 

C.  Cabluri 

Verificați dacă cablurile nu vor fi supuse uzurii, coroziunii, presiunii excesive, vibrațiilor, 

muchiilor ascuțite sau altor efecte adverse asupra mediului. De asemenea, verificarea 

trebuie să ia în considerare efectele deteriorării în timp sau ale vibrațiilor continue din surse 

cum ar fi compresoarele sau ventilatoarele. 

 

D.  Detectarea agenților frigorifici inflamabili 

În nici un caz nu trebuie utilizate surse potențiale de aprindere în căutarea sau detectarea 
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scurgerilor de agent frigorific. Nu utilizați o lanternă cu halogen (sau orice alt detector care 

utilizează o flacără deschisă). 

 

E. Metode de detectare a scurgerilor 

Următoarele metode de detectare a scurgerilor sunt considerate acceptabile pentru 

sistemele care conțin agenți frigorifici inflamabili.  

Detectoarele de scurgere electronice vor fi utilizate pentru a detecta agenții frigorifici 

inflamabili, dar sensibilitatea poate să nu fie adecvată sau poate necesita o recalibrare. 

(Echipamentul de detecție trebuie calibrat într-o zonă fără refrigeranți.) Asigurați-vă că 

detectorul nu reprezintă o sursă potențială de aprindere și că este adecvat pentru agentul 

frigorific utilizat. Dispozitivele de detectare a scurgerilor trebuie să fie setate  

la un procent din LFL (limita de inflamabilitate) al agentului frigorific și se calibrează în 

funcție de agentul frigorific utilizat, confirmând procentajul adecvat de gaz (maximum 

25%). Fluidele de detecție a scurgerilor sunt adecvate pentru utilizare la majoritatea 

agenților frigorifici, dar utilizarea detergenților care conțin clor este evitată deoarece clorul 

poate reacționa cu agentul frigorific și poate coroda conducta de cupru. Dacă se 

suspectează o scurgere, toate flăcările deschise trebuie îndepărtate / stinse. În cazul în care 

se constată o scurgere de agent frigorific care necesită brazare, tot agentul frigorific trebuie 

recuperat din sistem sau izolat (prin intermediul unor supape de închidere) într-o parte a 

sistemului aflat la distanță de zona de scurgere. Azotul fără oxigen (OFN) va fi apoi purjat în 

circuit atât înainte, cât și în timpul procesului de brazare. 

 

F. Eliminarea și evacuarea 

La intervenția în circuitul agentului frigorific pentru reparații – sau în orice alt scop – se vor 

folosi proceduri convenționale. Cu toate acestea, este important să respectați cele mai bune 

practici deoarece există riscuri ridicate de incendiu. Respectați următoarea procedură: 

• Scoateți agentul frigorific; 

• Purjați circuitul cu gaz inert; 

• Evacuați; 

• Purjați din nou cu gaz inert; 

• Deschideți circuitul prin tăiere sau brazare. 

 

Cantitatea de agent frigorific se recuperează în cilindrii de recuperare corespunzători. 

Sistemul trebuie ”spălat” cu OFN pentru a proteja unitatea. Este posibil ca acest proces să 

fie repetat de mai multe ori. Nu utilizați aer comprimat sau oxigen pentru această procedură. 

Spălarea se realizează prin introducerea forțată de OFN (azot fara oxigen) în sistem până la 

atingerea presiunii de lucru, apoi urmează aerisirea în atmosferă și, în final, aspirarea. Acest 

proces se repetă până când în system nu mai rămâne agent frigorific. Atunci când este 

utilizată cantitatea finală de OFN, sistemul trebuie să fie ventilat la presiunea atmosferică 

pentru a permite efectuarea lucrărilor. Această operație este absolut vitală dacă trebuie să 

se desfășoare operațiunile de brazare pe conducte. Asigurați-vă că priza pentru pompa de 

vid nu se află aproape de sursele de flacără deschisă și că există ventilație disponibilă. 
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G. Procedurile de umplere 

Pe lângă procedurile convenționale de umplere, trebuie respectate următoarele cerințe: 

- Asigurați-vă că nu se produce contaminarea diferiților agenți frigorifici atunci când se 

utilizează echipamente de umplere. Furtunurile trebuie să fie cât mai scurte posibil pentru a 

minimiza cantitatea de agent frigorific conținut de acestea. 

- Cilindrii trebuie ținuți în poziție verticală. 

- Asigurați-vă că sistemul de răcire este legat la împământare înainte de umplerea 

sistemului cu agent frigorific. 

- Etichetați sistemul după umplerea cu agent frigorific (în cazul în care nu este deja 

etichetat). 

- Nu supraîncărcați sistemul de răcire. 

Înainte de reumplerea sistemului, acesta trebuie testat cu OFN. Sistemul trebuie să fie 

verificat dacă există scurgeri la finalizarea procedurii de umplere, dar înainte de punerea în 

funcțiune a unității. După procedura de umplere, efectuați un test de detectare a scurgerilor. 

 

H. Dezafectarea 

Înainte de a efectua această procedură, este esențial ca tehnicianul să fie complet 

familiarizat cu echipamentul și cu toate componentele acestuia. Se recomandă ca toți 

agenții frigorifici să fie recuperați în siguranță. Înainte de efectuarea acestei proceduri, se ia 

o probă de ulei și agent frigorific, în cazul în care este necesară o analiză înainte de 

reutilizarea agentului refrigerent regenerat. Este esențial ca alimentarea cu energia 

electrică să fie disponibilă înainte de începerea procedurii. 

 

a) Familiarizați-vă cu echipamentul și cu funcționarea acestuia. 

b) Izolați sistemul din punct de vedere electric. 

c) Înainte de desfășurarea procedurii, asigurați-vă că: 

• Este disponibil un echipament de manipulare mecanică, dacă este necesar pentru 

manipularea cilindrilor cu agent de răcire; 

• Toate echipamentele de protecție individuală sunt disponibile și utilizate corect; 

• procesul de recuperare este supravegheat în permanență de o persoană calificată; 

• Echipamentele de recuperare și cilindrii sunt în conformitate cu standardele 

corespunzătoare. 

d) Dacă este posibil, goliți sistemul de răcire. 

e) Dacă aspirarea nu este posibilă, folosiți un colector astfel încât agentul frigorific să 

poată fi îndepărtat din diferite părți ale sistemului. 

f) Asigurați-vă că cilindrul este situat pe verticală înainte de recuperare. 

g) Porniți mașina de recuperare și utilizați-o în conformitate cu instrucțiunile 

producătorului. 

h) Nu umpleți cilindrii. (Nu mai mult de 80% din cantitatea de lichid). 

i) Nu depășiți presiunea maximă de lucru a cilindrului, chiar și temporar. 

j) Când cilindrii au fost încărcați corect și procesul a fost finalizat, asigurați-vă că aceștia 

și echipamentul sunt îndepărtați rapid din zona de lucru și că toate supapele de izolare ale 

echipamentului sunt închise. 
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k) Agentul frigorific recuperat nu trebuie încărcat într-un alt sistem de răcire decât dacă a 

fost curățat și verificat. 

 

I. Etichetarea 

Echipamentul trebuie să fie etichetat cu mențiunea că a fost demontat și golit de agentul 

frigorific. Eticheta trebuie să fie datată și semnată. Asigurați-vă că pe echipament există 

etichete care să ateste că echipamentul conține agent frigorific inflamabil.  

J. Recuperarea 

Când desfășurați procedura de scoatere a agentului frigorific dintr-un sistem, fie pentru 

service, fie pentru dezafectare, se recomandă ca toți agenții frigorifici să fie îndepărtați în 

siguranță. Când transferați agentul frigorific în cilindri, asigurați-vă că sunt folosiți numai 

cilindri de recuperare pentru agentul frigorific. Asigurați-vă că este disponibil numărul 

corect de cilindri pentru preluarea cantității totale de refrigerant din sistem. Toți cilindrii 

care urmează să fie utilizați sunt destinați agentului frigorific recuperat și etichetați pentru 

agentul frigorific respectiv (adică cilindrii speciali pentru recuperarea agentului frigorific). 

Cilindrii trebuie să fie dotați cu supapa de presiune și supapele de închidere asociate, în 

stare bună de funcționare. Cilindrii de recuperare goliți sunt evacuați și, dacă este posibil, 

răciți înainte de recuperare.  

Echipamentul de recuperare trebuie să fie în stare bună de funcționare, prevăzut cu un set 

de instrucțiuni privind echipamentul disponibil și să fie adecvat pentru procedura de 

recuperare a agenților frigorifici inflamabili. În plus, un set de cântare calibrate trebuie să 

fie disponibile și în stare bună de funcționare. Furtunurile trebuie să fie echipate cu 

mecanisme de conectare fără scurgeri și în stare bună. Înainte de a utiliza mașina de 

recuperare, verificați dacă aceasta este în stare bună de funcționare, a fost întreținută 

corespunzător și dacă toate componentele electrice asociate sunt etanșeizate pentru a 

preveni aprinderea în cazul eliberării unui agent de răcire. Consultați producătorul dacă 

aveți dubii. Agentul frigorific recuperat va fi returnat corespunzător furnizorului de agent 

frigorific în cilindrul de recuperare și se va pregăti Nota privind Transferul Deșeurilor. Nu se 

amestecă agenții de răcire din unitățile de recuperare și în special nu în cilindri. Dacă 

trebuie îndepărtate compresoarele sau uleiurile din compresoare, asigurați-vă că au fost 

evacuate la un nivel acceptabil pentru a vă asigura că agentul frigorific inflamabil nu 

rămâne în lubrifiant. Procesul de evacuare trebuie efectuat înainte de returnarea 

compresorului către furnizori. Folosiți numai încălzirea electrică a corpului compresorului 

pentru a accelera acest proces. Atunci când uleiul este scos dintr-un sistem, acesta trebuie 

să fie efectuat în condiții de siguranță. 

 

8.1. Unit Storage 
a) Deșurubați capacul de scurgere, scoateți dopul și evacuați apa din tava de apă în alte 

recipiente sau înclinați direct corpul pentru a descărca apa în alte recipiente. 

b) Porniți aparatul, reglați-l la treapta joasă de ventilație și mențineți acest nivel până 

când țeava de drenare se usucă, pentru a menține interiorul uscat și pentru a împiedica 

formarea umidității. 

c) Opriți aparatul, deconectați ștecherul cablului de alimentare și înfășurați cablul de 
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alimentare în jurul dispozitivului de înfășurare; introduceți dopul și înșurubați capacul de 

scurgere. 

d) Scoateți țevile de evacuare și păstrați-le bine. 

e) Acoperiți aerul condiționat cu o pungă de plastic. Așezați-l într-un loc uscat, departe de 

accesul copiilor și de praf. 

f) Scoateți bateriile telecomenzii și păstrați-le în mod corespunzător. 

Notă: asigurați-vă că aparatul este așezat într-un loc uscat și păstrați toate componentele 

acestuia în mod corespunzător. 

 

8.2. Informații privind siguranța 
 
A.  Avertismente 
1) Nu utilizați mijloace pentru accelerarea procesului de dezghețare sau pentru curățare, 

altele decât cele recomandate de producător. 

2) Aparatul trebuie depozitat într-o încăpere unde să nu existe surse de aprindere 

continua (de exemplu: flăcări deschise, un aparat de funcționare cu gaz sau un încălzitor 

electric în funcțiune). 

3) Nu găuriți și nu incendiați aparatul. 

4) Fiți conștienți de faptul că agentul frigorific nu are miros. 

5) Aparatul trebuie instalat, utilizat și depozitat într-o încăpere cu o suprafață a podelei 

mai mare de 12 m². 

6) Nu astupați gurile de ventilare. 

7) Lucrările de întreținere se vor efectua numai conform recomandărilor producătorului. 

8) Aparatul trebuie depozitat într-o zonă bine ventilată, unde dimensiunea camerei 

corespunde zonei de cameră specificate pentru utilizare. 

9) Orice persoană care intervine asupra circuitului frigorific trebuie să dețină un certificat 

valabil emis de către o autoritate de evaluare acreditată, care să autorizează competența de 

a manipula agenți frigorifici în condiții de siguranță, în conformitate cu normele de evaluare 

în vigoare. 

10) Lucrările de întreținere se vor efectua numai conform recomandărilor emise de către 

producătorul echipamentului. Întreținerea și reparațiile care necesită asistența unui alt 

personal calificat, se efectuează sub supravegherea unei persoanei competente în ceea ce 

privește utilizarea agenților frigorifici inflamabili. 

11) Orice procedură de lucru care afectează mijloacele de siguranță trebuie să fie efectuată 

numai de către persoane competente. 

 

Notes: 

• Aparatul de aer condiționat este adecvat numai pentru interior și nu este 

potrivit pentru alte utilizări. 

• Respectați regulile locale de conectare la rețeaua publică atunci când instalați 

aparatul de aer condiționat și asigurați-vă că acesta este prevăzut cu 

împământare. Dacă aveți întrebări legate de instalația electrică, urmați 

instrucțiunile producătorului, și, dacă este necesar, solicitați asistența unui 
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electrician profesionist. 

• Așezați aparatul într-un loc plat și uscat și păstrați o distanță de peste 50 cm 

între acesta și obiectele sau pereții din jur. 

• După instalarea aparatului de aer condiționat, asigurați-vă că ștecherul este 

intact și conectat ferm la priza de alimentare, apoi așezați corect cablul de 

alimentare astfel încât să nu fie agățat și deconectat din greșeală. 

• Nu introduceți obiecte în orificiul de admisie și evacuare a aerului condiționat. 

Păstrați aceste orificii libere de orice obstrucții. 

• Când instalați un furtun de drenaj, asigurați-vă că acesta sunt conectat 

corespunzător și nu este răsucit. • În timp ce reglați flapsurile superioare și 

inferioare ale orificiului de evacuare a aerului, prindeți-le ușor pentru a evita 

deteriorarea acestora. 

• • Dacă deplasați aparatul, asigurați-vă că aceasta se află în poziție verticală. 

• • Aparatul trebuie să stea departe de surse de benzină, gaze inflamabile, sobe și 

alte surse de căldură. 

• • Nu dezasamblați, reparați și modificați aparatul singuri, altfel riscați să 

provocați daune iremediabile aparatului sau chiar persoanelor și bunurilor din 

jur. Pentru a evita pericolul, în cazul în care apare un defect, cereți ajutorul 

producătorului sau persoanelor calificate. 

• • Nu instalați și nu utilizați aparatul de aer condiționat în baie sau în alte medii 

cu nivel de umiditate crescută. 

• • Nu trageți de cablu pentru a opri aparatul. 

• • Nu așezați pahare sau alte obiecte pe carcasa aparatului pentru a împiedica 

scurgerea apei sau a altor lichide înăuntru. 

• • Nu folosiți spray-uri cu insecticid sau alte substanțe inflamabile lângă 

aparatul de aer condiționat. 

• • Nu ștergeți sau nu spălați aparatul de aer condiționat cu solvenți chimici, cum 

ar fi benzina și alcoolul. Când trebuie să curățați aparatul, trebuie să-l 

deconectați de la sursa de alimentare și să îl curățați cu o cârpă moale pe 

jumătate umedă. Dacă aparatul este foarte murdar, curățați-l cu un detergent 

slab. 

• • Acest aparat poate fi utilizat de către copiii începând cu vârsta de 8 ani sau de 

către persoane cu capacități mentale sau senzoriale reduse sau persoane care 

nu sunt familiarizate cu modul de operare al aparatului doar sub supravegherea 

unor persoane adulte responsabile pentru siguranța lor astfel încât să fie 

informați cu referire la potențialele pericole și riscuri. Copiii nesupravegheați 

nu trebuie să curețe acest aparat. 

• • Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de 

producător, de agentul său de service sau de persoane calificate în mod similar, 

pentru a evita pericolul. 

• • Aparatul trebuie instalat în conformitate cu reglementările naționale privind 

conectarea la rețeaua publică. 

• • Nu utilizați aparatul de aer condiționat într-o încăpere cu nivel crescut de 
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umiditate, cum ar fi o baie sau o spălătorie. 

 

B.  Transportul, marcarea și depozitarea aparatelor 

1. Transportul echipamentelor care conțin agenți frigorifici inflamabili  

Respectarea reglementărilor privind transportul  

2. Marcarea echipamentului cu ajutorul simbolurilor 

Respectarea reglementărilor locale 

3. Eliminarea echipamentelor care conțin agenți frigorifici inflamabili 

Respectarea reglementărilor naționale  

4. Depozitarea echipamentelor / aparatelor 

Depozitarea echipamentului trebuie să fie în conformitate cu instrucțiunile producătorului.  

5. Depozitarea echipamentelor ambalate (nevândute) 

Ambalajul pachetului depozitat trebuie să protejeze împotriva scurgerilor, astfel încât 

deteriorarea mecanică a echipamentului din interiorul ambalajului să nu cauzeze o scurgere 

a agentului frigorific.  

Numărul maxim de echipamente care pot fi depozitate împreună va fi determinat în funcție 

de reglementările locale. 

 

9. APENDICE 
Parametrii de siguranță: 

Tip: 5ET sau SMT 
Tensiune: 250V  
Curent: 3.15A   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagramă schematică 
Pentru toți parametrii tehnici și specifici, vă rugăm să consultați plăcuța de identificare a 

produsului.  

Datorită îmbunătățirii continue, ne rezervăm dreptul de a schimba unele modele fără nici o 

notificare. 

Eliminarea produsului: Nu eliminați produsul împreună cu alte deșeuri nesortate. 

Aceste deșeuri se plasează separat pentru alte utilizări speciale. 
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IMPORTANT:  

Ce climatiseur contient un gaz qui permet de refroidir l’air comme peut le faire un frigo. 

Avant toute utilisation, nous vous recommandons FORTEMENT de positionner votre 

climatiseur en position verticale à l’endroit choisi et de laisser le gaz se poser durant 4 à 6 

heures minimum avant de mettre en fonction votre climatiseur, afin de garantir son bon 

fonctionnement. 

Merci d’avoir choisi le climatiseur mobile silencieux et élégant REVIGO. Veuillez conserver 

le manuel et lisez le attentivement avant l’utilisation. 
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1. REMARQUES 

 
 

• Le climatiseur ne convient que pour une utilisation en intérieur. 

• Veuillez respectez les règles d'utilisation lors de l'installation de la climatisation et 

assurez vous qu'elle soit correctement mise par terre. Si vous avez des questions sur 

l'installation électrique, suivez les instructions du fabricant et, si nécessaire, 

demandez à un professionnel de l'installer. 

• Placez la machine dans un endroit plat et sec et maintenez une distance supérieure 

à 50 cm entre la machine et les objets ou les murs environnants. 

• Une fois la climatisation installée, assurez vous que le fil d’alimentation est intact et 

branché sur la prise secteur. Placez le fil d’alimentation correctement pour éviter 

que quelqu'un ne le débranche par inadvertance. 

• Ne placez aucun objet dans les entrées et sorties d'air de la climatisation. Gardez 

l'entrée et la sortie d'air libres de toute obstruction. 

• Lorsque le tuyau de drainage est installé, assurez vous qu'il soit correctement 

raccordé et qu'il ne soit ni déformé ni plié. 

• Vous pouvez ajuster les bandes de guidage du vent de la sortie d'air du climatiseur 

manuellement, avec précautions pour éviter d'endommager celle ci. 

• Lorsque vous déplacez la machine, assurez vous qu'elle soit en position verticale. 

• La machine doit rester à l'écart de l'essence, des gaz inflammables, des cuisinières 

et autres sources de chaleur. 

• Ne démontez pas, ne révissez pas et ne modifiez pas la machine de façon arbitraire, 

sinon cela pourrait provoquer un dysfonctionnement de la machine ou même 

causer des blessures. Pour éviter tout danger, adressez vous au fabricant ou à un 

professionnel pour le réparer. 

• N'installez et n'utilisez pas la climatisation dans la salle de bain ou dans d'autres 

environnements humides. 

• Ne tirez pas sur le fil d’alimentation pour éteindre la machine. 

• Ne placez pas d’objet contenant n’importe qu’elle liquide sur le climatiseur pour 

empêcher le liquide de se déverser dans le climatiseur. 

• N'utilisez pas d'insecticide en aérosol ou d'autres substances inflammables à 

proximité de la climatisation. 

• Ne pas essuyer ou laver la climatisation avec des solvants chimiques tels que 

l'essence et/ou l'alcool. Lorsque vous devez nettoyer la climatisation, vous devez 

débrancher l’alimentation électrique et la nettoyer avec un chiffon doux et humide. 

Si la machine est vraiment sale, frottez--la avec un détergent doux. 

• L'appareil peut être utilisé par les enfants âgés de 8 ans et plus et les personnes 
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ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, s'ils ont reçu une 

surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière 

sûre et qu'ils en comprennent les risques. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet 

appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants 

sans surveillance. 

 

2.  CARACTÉRISTIQUES ET COMPOSANTS 
A.  FEATURES 

• Nouvelle apparence, structure compacte, ligne lisse, forme simple et généreuse. 

• Fonctions de réfrigération, de déshumidification, de rafraîchisseur d’air et de 

drainage en continu.  

• Le panneau d’affichage LED peut être contrôlé à distance avec une télécommande.  

• Capacité de filtration de l'air.  

• Fonction de commutation de synchronisation.  

• Fonction de protection de redémarrage automatique du compresseur après trois 

minutes. 

•  

 

B.  COMPOSANTS 
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3.  INSTALLATION 
A.  INSTALLATION  

Attention: avant d’utiliser le climatiseur mobile, maintenez le au minimum deux 

heures en position verticale. 

La climatisation peut être facilement déplacée où vous le souhaitez. Lors du déplacement, 

assurez vous que la climatisation est en position verticale et sur une surface plane. 

N'installez pas et n'utilisez pas la climatisation dans la salle de bain ou dans d'autres 

environnements humides. 

 

A.1. Installez le caloduc (comme indiqué sur la Fig.1): vissez le caloduc (extrémité du raccord 

d'échappement) dans l'orifice d'échappement du panneau arrière. 

 

 



49 

 

 

 

A.2  Installer la plaque d'étanchéité de la fenêtre 

a) Ouvrez à moitié la fenêtre et montez la plaque d’étanchéité sur la fenêtre (comme 

indiqué sur les Fig.2 et Fig.3); l'ensemble peut être placé horizontalement et/ou 

verticalement. 

b) Ajustez la distance d’ouverture entre la plaque d’étanchéïté et votre fenêtre. 

 

A.3. Installer le climatiseur 

a) Déplacez la machine avec le caloduc et les raccords installés devant la fenêtre. La 

distance entre la machine et les murs ou tout autre objet doit être au minimum de 50 cm 

(comme indiqué sur la Fig.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Allongez le tuyau d’évacuation et enclenchez l'extrémité plate des raccords du tuyau 

dans le trou de la plaque d’étanchéïtée (comme indiqué sur les Fig.5 et Fig.6). 

 

Remarques:  

• L'extrémité plate des raccords du tuyau d’évacuation doit être enclenchée. 
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• Le tuyau ne doit pas subir de deformations, et ne doit pas subir de grosses chaleurs 

(supérieurs à 45 °). 3. Il faut maintenir la ventilation du tuyau d'échappement non 

bloquée. 

• Il faut maintenir la ventilation du tuyau d'échappement non bloquée. 

 

 

 

 

 

 

Important  

La longueur du tuyau d’évacuation doit être comprise entre 280 et 1 500 mm. Cette 

longueur est basée sur les spécifications de la climatisation. N'utilisez pas de rallonges et 

ne les remplacez pas par d'autres tuyaux, car cela pourrait entraîner un dysfonctionnement. 

Le système d'échappement ne doit pas être bloqué. sinon cela pourrait créer une 

surchauffe. 

 

4. PANNEAU DE CONTRÔLE LED 
A.  Mode d'emploi : 

Le panneau de commande à LED est comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6 

 

Fig. 5 
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1. Touche de mise en marche  

2. Touche de sélection du mode  

3. Touche Veille  

4. Touche Bas  

5. Touche Haut  

6. Touche de sélection de la vitesse du ventilateur  

7. Touche Minuterie 8. Fenêtre d'affichage 

 

1: Touche de mise en marche : Lorsque la machine sera allumée pour la première fois, une 

sonnerie retentira puis la machine passera en mode veille. Appuyez sur la touche pour 

allumer et/ou éteindre la machine. 

2: Touche de sélection du mode : Appuyez sur la touche pour basculer entre les modes : 

refroidissement - ventilateur - dééshumidification. 

3 : Mode veille: En mode refroidissement, appuyez sur les touches HAUT et Ventilation pour 

activer le mode veille, puis l'appareil fonctionnera en mode d'économie d'énergie et sera 

silencieux. Note: Il est impossible d’activer le mode veille en mode déshumidification ou 

ventilateur! 

4, 5 : Touche Haut et Touche Bas: Appuyez sur les deux touches pour changer le réglage de 

la température ou de la minuterie, procédez comme suit: 

Pendant le réglage de la température, appuyez sur la touche haut ou bas pour sélectionner 

la température requise (non disponible en mode ventilateur ou déshumidification). 

Lors du réglage de la minuterie, appuyez sur la touche haut ou la touche bas pour 

sélectionner la durée souhaitée. 

6 : Touche de sélection de la vitesse de ventilation : En mode refroidissement et 

ventilation, appuyez sur la touche pour sélectionner un fonctionnement à vitesse de vent 

élevée ou faible. Il peut ne pas fonctionner dans certaines conditions en fonction de la 

vitesse du vent définie. 

En mode déshumidification, appuyer sur la touche et le ventilateur choisira 

automatiquement le fonctionnement à faible vitesse du vent. 

7 : Touche de minuterie: Appuyez sur la touche. Lorsque le symbole de minuterie clignote, 

appuyez sur les touches haut et bas pour sélectionner la durée souhaitée. 

Les valeurs de minutage peuvent être réglées entre 1 et 24 heures. 
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B.  Mode d'emploi de la télécommande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Puissance: pressez      pour allumer ou éteindre la machine. 

 

2. Minuterie: appuyez      sur pour régler la minuterie. 

 

3. Bas: appuyez      sur pour réduire la température et la minuterie. 

 

4. Mode: appuyez      sur pour basculer entre les modes refroidissement, ventilation et 

déshumidification. 

5. Haut: appuyez      sur pour augmenter la température et la minuterie. 

 

6. Ventilation: appuyez      sur pour sélectionner une vitesse de ventilation élevée ou 

faible. 

 

7. Mode veille : Appuyez      sur pour activer le mode veille. 

 

 

 

C.  Fonctions de protections de l’appareil 
 
C.1 Fonction de protection contre le gel : 

En mode refroidissement, déshumidification ou économie d’énergie, si la température du 

tuyau d’évacuation est trop basse, la machine entre automatiquement en état de protection. 

Si la température du tuyau d’évacuation atteint une température normale, il peut 

automatiquement revenir à son fonctionnement. 

 

C.2 Fonction de protection contre le débordement : 

Lorsque l'eau dans le bac à eau dépasse le niveau d'avertissement, la machine sonne 

automatiquement et le voyant "FULL" clignote. À ce stade, vous devez déplacer le tuyau de 

drainage reliant la machine ou la sortie d'eau à l'égout ou à une autre zone de drainage pour 
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vider l'eau (pour plus d'informations, reportez vous à la section Instructions de drainage à la 

fin de ce chapitre). 

 

C.3 Dégivrage automatique : 

La machine a une fonction de dégivrage automatique. 

 

C.4. Fonction de protection du compresseur : 

Pour augmenter la durée de vie du compresseur, il dispose d'une fonction de protection au 

démarrage différé de 3 minutes. 

 

 

5. INSTRUCTIONS DE DRAINAGE 

A. DRAINAGE MANUEL 
 

a) Lorsque la machine s’arrête quand le bac à eau est plein, mettez la machine hors tension 

et débranchez le cable d’alimentation. 

Remarques : Veuillez déplacer la machine avec précaution afin de ne pas renverser d'eau 

dans le bac situé au bas du climatiseur. 

 

b) Dévissez le bouchon de drainage et l’eau s’écoulera automatiquement dans le réservoir 

d’eau. 

Remarques : 

1. Conservez correctement le bouchon de drainage. 

2. Pendant le drainage, le climatiseur peut être légèrement incliné vers l’arrière. 

3 Lorsque l'eau est évacuée, remettez bien le bouchon de drainage. 

4 Redémarrez le climatiseur après avoir remis le bouchon de drainage. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Drainage continu (facultatif) (applicable uniquement au mode déshumidification), 

comme indiqué sur la figure. 
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        - Dévissez le bouchon de drainage. 

        - Placez le tuyau de drainage dans la sortie d'eau. 

        - Mettre le tuyau de drainage dans un seau. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

6. ENTRETIEN 

Nettoyage : avant le nettoyage et l’entretien, éteignez la machine et débranchez la. 

 

A. Nettoyer la surface 

Nettoyer la surface de la machine avec un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de produits 

chimiques tels que le benzène, l'alcool, l'essence, etc. sinon, la climatisation ruqye d’être 

endommagée. 

 

B. Nettoyer le filtre 

Si le filtre est bouché par la poussière et que l'efficacité de la climatisation est réduite, 

veillez à le nettoyer fréquemment. 

 

C. Nettoyer le cadre supérieur du tamis du filtre 

• Prenez le bloc du filtre EVA avec les mains. Dévissez les quatre vis de fixation du 

filtre EVA et du boîtier arrière comme indiqué ci dessous. 

• Mettez le tamis du filtre EVA dans de l'eau tiède avec un détergent neutre (environ 

40/104) et séchez le à l'ombre après le rinçage. 
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C.  Stockage / Hivernage 

• Dévissez le bouchon de drainage et le bouchon d’eau puis evacuez l’eau. 

• Allumez la machine, réglez la sur le mode de ventilation par vent faible et 

maintenez cet état jusqu'à ce que le tuyau de drainage devienne sec afin de 

maintenir l'intérieur du corps au sec et d'éviter la moisissure. 

• Éteignez la machine, débranchez le et enroulez le cordon d'alimentation autour de 

la climatisation; remettre le bouchon d’eau et le bouchon de drainage. 

• Retirez le tuyau d'échappement et conservez le correctement. 

• Couvrir la climatisation avec un sac en plastique. Placez le climatiseur dans un 

endroit sec, gardez la hors de la portée des enfants et dépoussierez la 

régulièrement. 

• Retirez les piles de la télécommande. 

 

Remarque : assurez vous que la climatisation soit placée dans un endroit sec et 

conservez tous les composants de la machine correctement. 
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7. DÉPANNAGE 

Ne réparez pas la climatisation par vous même. Une réparation non qualifiée entraînera une 

défaillance de la garantie. 

 

Problemes Raisons Solutions 

La 

climatisation 

ne fonctionne 

pas. does not 

work. 

Il n'y a pas d'électricité. Allumez-le après l'avoir connecté à une 

prise de courant. 

L'indicateur de débordement 

affiche "FL". 

Décharger l'eau à l'intérieur. 

La température ambiante est trop 

basse ou trop élevée  

En mode de refroidissement, la 

température ambiante est 

inférieure à la température 

définie; en mode chauffage, la 

température ambiante est 

supérieure à la température 

réglée.  

En mode déshumidification, la 

température ambiante est basse. 

Il est recommandé d’utiliser la machine 

à une température de 7 à 35°C.  

 

Changer la température. 

La machine est placée dans une pièce 

dont la température ambiante est 

supérieure à 17°C.   

L'effet 

rafraîchissant 

n'est pas bon 

Il y a des rayons de soleils. 

Les portes ou les fenêtres sont 

ouvertes. Il ya beaucoup de 

personnes; ou en mode de 

refroidissement, il existe d'autres 

sources de chaleur. 

L'écran du filtre est sale. 

L'entrée ou la sortie d'air est 

bloquée 

Tirez le rideau.. 

Fermez les portes et les fenêtres et 

ajoutez une nouvelle climatisation 

 

 

 

Nettoyez ou remplacez le filtre. 

Effacer les obstructions. 

Gros bruit La climatisation n'est pas placée 

sur une surface plane. 

Placez la climatisation sur un endroit 

plat et dur (pour réduire le bruit). 

le 

compresseur 

La protection contre la 

surchauffe commence.  

Attendez 3 minutes que la température 
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ne fonctionne 

pas. 

baisse, puis redémarrez la machine. 

La 

télécommand

e ne 

fonctionne 

pas. 

La distance entre la machine et la 

télécommande est trop grande. 

La télécommande n'est pas 

alignée avec la direction du 

récepteur de télécommande.  

Les piles sont mortes. 

Laissez la télécommande se rapprocher 

de la climatisation et assurez-vous que 

la télécommande est directement 

orientée dans la direction du récepteur 

de la télécommande. 
 

Batteries are dead. Remplacez les piles. 

Affiche 'E1'. Le capteur de température de la 

conduite est anormal. 

Vérifiez le capteur de température de la 

conduite et les circuits associés. 

Affiche 'E2' Le capteur de température 

ambiante est anormal. 

Vérifiez le capteur de température 

ambiante et les circuits associés. 

 

Remarque : Si des problèmes ne figurant pas dans le tableau surviennent ou si les solutions 

recommandées ne fonctionnent pas, veuillez contacter le service d'assistance technique. 

Informations complémentaires 

• Le climatiseur et les gazs utilisés sont conformes aux normes appropriées.  

• En cas de panne de l’appareil hors garantie, vous devez contactez le fournisseur ou 

bien consulter un professionnel frigorifique diplomé.  

• Il est important qu’aucune personne non qualifiée procède à la reparation de 

l’appareil.   
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9. ANNEXE 

Paramètres  

Type: 5ET or SMT  
Tension : 250V  
Courant : 3.15A 
 

Diagramme schématique 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les 

paramètres techniques et spécifiques, veuillez vous référer à la plaque signalétique du 

produit. En raison de l'amélioration continue, nous nous réservons le droit de modifier 

certaines conceptions sans préavis. 

 

Ne mettez pas la machine abîmée avec d’autres déchets non triés. Ces déchets 

doivent être placés séparément pour un autre usage.  
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