Juhend

AC2400
Teisaldatav autosuvila
kliimaseade
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TÄNAME
Täname, et valisite EUROMi autosuvila kliimaseadme. Sellega tegite
hea valiku! Me loodame, et jääte sellega täielikult rahule.
Selleks, et autosuvila kliimaseade hästi töötaks, soovitame see
juhend enne seadme esmakordset kasutamist hoolikalt läbi lugeda.
Pöörake erilist tähelepanu ohutust puudutavatele hoiatustele. Hoidke
see juhend alles, et saaksite seda vajaduse korral ka edaspidi
lugeda.

Lugege see juhend läbi ning hoidke see alles!
ÜLDIST
EUROMi AC2400 autosuvila kliimaseade on majapidamisseade,
millel on kolm järgmist omadust:
• seade on kaasaskantav ja seda saab paigaldada kõikjale;
• seade tagab pideva jahutuse;
• seade viib vee automaatselt välja.

ENNE KASUTAMIST
•
•
•
•

EUROMi AC2400 töötemperatuur:
maksimaalselt 42 °C: suurel ventilaatorikiirusel (high speed)
maksimaalselt 38 °C: väiksel ventilaatorikiirusel (low speed)
Ärge laske seadmel olla viltu või kaldu.
Ärge blokeerige seadmesse sisenevaid ja sellest väljuvaid
õhuvooge.
Reisimise ajal ei tohi EUROMi AC2400 olla paigaldatud.
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KIRJELDUS

Sisemine osa

Õhuvoolu reguleerketas

Juhtpaneel

Käepide

Õhu väljalaskevõre

Kinnitusklamber

Välimine osa

Ühendustoru

TEHNILISED ANDMED
Mudel
Ühenduspinge
Energiatarve
Voolutugevus
Jahutusvõimsus
Kompressori tüüp
Jahutusvedelik
Netokaal
Sisemise osa mõõtmed
Välimise osa mõõtmed

EUROM AC2400
230 V / 50 Hz
350 W
1,53 A
700 W (2400 BTU)
Pöörlev
R134a (380 g)
20,5 kg
39,4 × 36 × 18 cm
43,5 × 41 × 20 cm
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KIRJELDUS JA PAIGALDAMINE
Juhtpaneel

Tehniliste andmete silt
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Paigaldamine ilma tugiplaadita

Ilma tugiplaadita

Välimine osa

Kinnitage suured klambrid kliimaseadme välimise osa külge,
keerates kaks keermega korki klambri kohta risti kinni. (Kaks
keermega korki on juba oma kohal, kaks on lahtiselt komplektiga
kaasas). Seadke välimine osa oma kohale raami külge. Asetage
sisemine osa lauale või muule alusele.
Tähelepanu! Suurte klambrite siseküljel on eemaldatav plokk. Osa
autosuvilate puhul (millel on paksemad seinad või raamid) tuleb see
eemaldada.
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Paigaldamine koos tugiplaatidega

Sisemine osa

Koos tugiplaadiga

Välimine osa

Kinnitage tugiplaadid klambritele kahe sisemise keermega nupu abil.
Nüüd saate sisemise osa tugiplaatide peale lükata.
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KASUTAMINE
•
•
•

Kontrollige, ega seadmel ei ole kahjustusi. Ärge võtke
kahjustunud või defektset seadet kasutusele, vaid pöörduge
seadme müüja poole.
Kontrollige, kas pistikupesa, millesse soovite kliimaseadme
ühendada, annab 230 V (50 Hz) pinget.
Asetage pistik pistikupesasse. Summer annab kolme signaaliga
märku, et seade on töövalmis („READY”).
Nupp „ON/OFF”
Vajutage nupule
„ON/OFF” (SISSE/VÄLJALÜLITAMISE
nupp). Lambid „ON” ja
„HIGH” süttivad ning
ekraanile ilmub kuus tärni.
Seade töötab nüüd
pidevalt suurel võimsusel.

Nupp „SPEED”
Vajutage nupule „SPEED”
(kiiruse nupp), et seada
ventilaatori kiirus kiirusele
„High” (suur) või „Low”
(väike). Süttib vastav
lamp.
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JAHUTUSE NUPP („COOL”)
Vajutage nupule „COOL” (jahutuse nupp), et seada õhutemperatuur
temperatuurile 28 °C. Ekraanile ilmub üks tärn (joonis 3).
Vajutage veel kord nupule „COOL”, et seada õhutemperatuur
temperatuurile 25 °C. Ekraanile ilmub kaks tärni (joonis 4).
Vajutage veel kord nupule „COOL”, et seada õhutemperatuur
temperatuurile 22 °C. Ekraanile ilmub kolm tärni (joonis 5).
Vajutage veel kord nupule „COOL”, kui soovite temperatuuri alla
22 °C. Ekraanile ilmub kuus tärni märguandena, et kliimaseade
töötab pidevalt (joonis 6).

Joonis 3

Joonis 4

Joonis 5

Joonis 6
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AJA SEADISTAMINE („TIMER”)
Tööajaks saab seadistada 0,5–7,5 tundi. Selleks tuleb vajutada
nupule „TIMER” (aja seadistamise nupp) 1–5 korda. Sisestatud aeg
kuvatakse ekraanile. Pärast sisestatud aja möödumist lülitub
kliimaseade automaatselt välja (joonised 7–11).

Joonis 7

Joonis 8

Joonis 9

Joonis 10

Joonis 11
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AUTOMAATNE KONDENSATSIOONIVEE
ÄRAJUHTIMINE
Niipea, kui kondensatsioonivesi sisemise osa kogumisnõus on
jõudnud teatud tasemeni (0,8 liitrit), viib pump selle automaatselt
välimises osas asuvasse kondensaatorisse. Rikke korral kuulete 20
sekundi vältel suminat (signaal) ja seade lülitub välja. Sisemise osa
allküljel asuva korgi eemaldamisega saab vee välja lasta ning
seejärel saab seadme taas tavaliselt kasutusse võtta.

HOOLDUS
•

•

•

Puhastage seadme pinda
korrapäraselt tolmuimejaga või
väljaväänatud niiske lapiga.
Asetage seade pärast puhastamist
varjulisse, jahedasse kohta kerge
õhuvoolu kätte kuivama.
Tõmmake filtriga raam ülalt
seadmest välja ja puhastage filter
tolmuimeja või veega. Enne filtri
tagasiasetamist laske sellel kuivada
ülalkirjeldatud viisil.
Ärge kasutage puhastamiseks
alkoholi, bensiini, abrasiivset
puhastusvahendit ega muid
vahendeid.
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HOIATUSED
•
•
•
•
•
•
•

•

Kui seadet ei kasutata, tuleb pistik pistikupesast eemaldada.
Enne pistiku eemaldamist pistikupesast lülitage alati esmalt
seade välja. Nii väldite ohtlikke olukordi.
Ärge pistke siseneva ja väljuva õhu avadesse mingeid esemeid.
Need võivad kokku puutuda elektriliste osade või ventilaatoriga
ning sellega võib kaasneda oht.
Ärge pihustage ega pritsige kliimaseadmele vett, sest see võib
põhjustada rikkeid või elektrilööki.
Ärge paigutage kliimaseadet niisuguse seadme või masina
vahetusse lähedusse, mis võib muutuda kuumaks, sest selle
tulemusena võib kliimaseadme korpus deformeeruda.
Ärge kunagi puudutage seadet või pistikut märgade kätega!
Seadme (ümber)kukkumise korral lülitage see kohe välja ja
eemaldage pistik pistikupesast.
Ärge kunagi kasutage seadet, kui see on (ümber) kukkunud,
sellele on muul viisil jõudu rakendatud, sellel on märke
kahjustustest, sellel ilmneb rikkeid või see muul viisil ei tööta
korralikult. Ülalnimetatud juhtudel lülitage seade kohe välja,
eemaldage pistik pistikupesast ja pöörduge seadme müüja või
kvalifitseeritud kliimaseadmete spetsialisti poole, et see kontrolliks
seadme üle ja teeks vajalikud parandustööd. Ärge mitte mingil
juhul demonteerige seadet ise, sest asjatundmatud muudatused
või parandused võivad tekitada ohtliku olukorra.
Ülalkirjeldatule vastupidine tegevus vabastab tarnija, importija ja
tootja vastutusest ning muudab garantii kehtetuks.
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EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOON
Käesolevaga kinnitab importija
Euromac bv.
Kokosstraat 20
8281 JC Genemuiden – NL,
et
teisaldatav autosuvila kliimaseade (jahutusvedelik R134a)
mark
Eurom
tüüp
AC2400
Vastab madalpinge direktiivi 2006/95/EÜ nõuetele ning järgmistele
standarditele:
EN 60335-1:2002 + A1 + A11 + A12 + A2 + A13
EN 60335-2-40-2003 + A11 + A12 + A1 + A2
EN 62233:2008
Genemuiden, 21. detsember 2009

J. Bakker, Euromac bv. Ülddirektor

EUROMAC BV.
Kokosstraat 20
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tel 038 385 4321, faks 038 385 6464
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