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SIKKERHEDS INSTRUKTIONER
●

Læs denne pjece omhyggeligt, før du bruger dette klimaanlæg. Hvis du stadig har problemer, skal du kontakte
Aircold for at få hjælp.

ADVARSEL
●

●

Brug eller opbevar aldrig benzin eller anden brandfarlig damp eller væske i nærheden af klimaanlægget. Det er meget
farligt. Derudover må du aldrig installere elektrisk udstyr, som ikke er beskyttet med IPX1-beskyttelse (beskyttelse
mod lodret vandfald), under enheden.
Aircold påtager sig intet ansvar, hvis sikkerhedsforskrifterne eller lokale koder ikke overholdes.

OBS!
●

Brug aldrig hverken hovedafbryderen eller strømstikket til at starte eller stoppe klimaanlægget.
Brug altid ON / OFF-knappen.

●

Stik ikke noget ind i klimaanlæggets luftudtag. Dette er farligt, fordi ventilatoren roterer med høj hastighed.

●

Lad ikke børn lege med klimaanlægget.

●
●
●
●
●
●

Køl ikke rummet for meget, hvis der er babyer eller handicappede i nærheden.
Rengør kun enheden med neutrale rengøringsmidler og som beskrevet i det relevante afsnit.
Anbring ikke genstande på enheden
Læn dig ikke op af enheden.
Hæld ikke væske ud over enheden.
Rengør luftfilteret regelmæssigt som beskrevet i det relevante afsnit.
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●

●
●

Dette klimaanlæg kan bruges af børn fra 8 år og derover og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale
evner eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået tilsyn eller instruktion om brug af klimaanlægget på en sikker
måde og forstår de involverede farer.
Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden tilsyn.
For en sikkerheds skyld skal du slukke for klimaanlægget samt afbryde strømmen inden rengøring.

SIGNAL LAMPER
1. Modtager : Denne lampe modtager signaler fra
fjernbetjeningen.
2. Køling: Denne lampe lyser når anlægget køler
rummet.
3. Opvarmning: Denne lampe lyser når anlægget opvarmer
rummet.
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4. Affugtning: Denne lampe lyser når anlægget affugter
rummet.
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5. Standby: Denne lampe lyser, når du slukker for
klimaanlægget med fjernbetjeningen. Den angiver også
WIFI-status under enhedens drift
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6. Digital display: Display viser oplysninger såsom indstillet
temperatur, omgivelsestemperatur, spoletemperatur, status,
fejlkode osv
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7. WIFI: Denne lampe lyser når anlægget er tilsluttet
wifi-control.

OBS!
OFF-positionen frakobler ikke strømmen. Brug
hovedafbryderen til at slukke for strømmen helt.
BEMÆRK!
● Det er muligt at indstille klimaanlægget til at slukke for alle LED-lamper, selv under drift, ved at trykke på LIGHT-knappen
på fjernbetjeningen.
Hvis symbolet på
fjernbetjeningsdisplayet er tændt, vil aircondition-displayet være tændt; Hvis symbolet er slået fra,
vil aircondition-displayet være slukket.
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ANVENDELSE AF FJERNBETJENING
DK
●

●

Fjern dækslet på bagsiden af fjernbetjeningen og
indsæt 2stk AAA batterier. Fjernbetjeningen kan
nu anvendes.

●

●

●

●

Fjernbetjeningen må ikke være udsat for væske, sollys
eller ekstrem varme.
Hvis andre elektroniske apparater har indvirkning på
fjernbetjeningen, skal disse fjernes.
Begge batterier skal udskiftes på sammetid. Anvend ikke
forskellige typer batterier.
Hvis nulstillingen sker, når fjernbetjeningsknappen anvendes,
skal batterierne udskiftes.

BETJENING MED FJERNBETJENING
Når du bruger fjernbetjeningen, skal du altid rette
fjernbetjeningen direkte mod klimaanlæggets modtager.

BEMÆRK
●

Hvis der er gardiner, døre eller andre genstande, der
blokerer signalet fra fjernbetjeningen til klimaanlægget, vil
klimaanlægget ikke reagere på fjernbetjeningen.

Batterierne varer cirka seks måneder, afhængig af hvor
meget du bruger fjernbetjeningen.
Fjern batterierne, hvis du ikke har brugt fjernbetjeningen i
mere end en måned.
Udskift batterierne, når lampen til fjernbetjeningen ikke
lyser, eller når klimaanlægget ikke modtager signalerne fra
fjernbetjeningen.

SÅDAN SLUKKES KLIMAANLÆGGET
Tryk på ON / OFF-knappen på fjernbetjeningen for at tænde
eller slukke klimaanlægget.
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ANVENDELSE AF FJERNBETJENING
DISPLAY

DK

Ventilator hastighed

DRIFT
AUTO-funktion

Vises ved transmission
af data

Køling
Affugtning
Ventilator

Temperatur

Opvarmning
Sleep mode

Timer

Temperatur symbol
Flap

*

Vælg drift
Tryk på knappen for at vælge hvilken drift
du ønsker.

ON/OFF knap
Tryk på ON / OFF-knappen i standbytilstand
for at tænde klimaanlægget. Tryk på ON /
OFF-knappen, når strømmen er tændt, for at
slukke klimaanlægget.

(Auto-mode
Når denne indstilling vælges, beregner
klimaanlægget forskellen mellem
termostatindstillingen og stuetemperaturen
og skifter automatisk til tilstanden "køling"
eller "opvarmning".

Indstilling
Temperatur
- (kølingere)
Tryk knappen ned for at sænke temperaturen.

(Køling )
Enheden køler rummet.

+ (varmere)
Tryk på knappen for at hæve temperaturen.

(Affugtning)
Enheden minimerer fugtigheden i rummet.

Anvend også disse knapper for timer-funktion
(fan)
Klimaanlægget fungerer kun som ventilator.
VENTILATOR (fan hastighed)
Ventilatorhastighed
automatisk.

(Opvarmning))
Enhedne opvarmer rummet.

Lav hastighed
Mellem hastighed

FLAP knap
Tryk på denne knap for at tænde eller slukke
klappens svingfunktion

Høj hastighed

ENERGIBESPARELSE

BLOW

Press this button in order to select the
energy saving function during cooling
mode.

HUMIDITY

TIME
IKKE I BRUG

TIMER FUNKTION
Tryk på denne knap for at vælge start eller
stop kontrol af timerfunktionen.
Brug - eller + knapperne til at juste re den
indstillede tidsværdi (interval 0,5-24)

AFFUGTNING
Tryk på denne knap for at vælge affugtning.

TURBO
Tryk på denne knap for at vælge TURBOfunktion under kølingstilstand (superkøling)
eller opvarmningstilstand
(superopvarmningsdrift).

SLEEP

LYS

Tryk på denne knap for
at vælge SLEEP-tilstand.

Tryk på denne knap for at
tænde eller slukke for
enhedens display.
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TEMPERATUR
Tryk på denne knap for at vælge den
temperatur, der skal vises.

DK

AUTO-FUNKTION

KØLING
BEMÆRK

1.Tryk på MODE og vælg
auto-mode funktion og symbolet fremgår på fjernbetjeningen
2.Tryk på +/- knapperne for at vælg temperatur.
Temperaturen kan indstilles i området max 30C grader
og minimum 16C grader.

Kontroller at enheden er tilsluttet
hovedstrømmen.
1.Tryk på MODE og vælg KØLING.
Symbolet for køling
fremgår nu på fjernbetjeningen.

BLOW

HUMIDITY

Displayet viser den valgte
temperatur

TIME

2. Tryk på +/- for at vælge den ønskede
temperatur. Temperaturområdet kan sættes
til 30C-16C grader.

Ønsker du at vide hvad rum-temperaturen er,
skal du trykke på temperatur-knappen.
Når denne indstilling er valgt, beregner klimaanlægget
forskellen mellem termostatindstillingen og stuetemperaturen
og skifter automatisk til KØLING eller OPVARMNING alt
efter behov.
3.Tryk på FAN knappen for at vælge den ønskede indstilling.

Displayet viser den valgte
temperatur
Ønsker du at vide hvad rum-temperaturen er,
skal du trykke på temperatur-knappen.
3.Tryk på FAN-knappen for at vælge udblæsningshastighed.

AFFUGTNING

OBS!
Når udetemperaturen er meget lav, vises frost på overfladen af
den indendørs varmeveksler. Når den indendørs varmeveksler
temperatur falder til under 0°C i en sammenhængende
periode, stopper enheden med at køre.

Tryk på +/- knapperne for at vælge den ønskede temperatur.
Temperaturen kan indstillet i området max 30C grader og
minimum 16C grader.
Displayet viser den valgte
temperatur.

OPVARMNING
1. Tryk på MODE og vælg OPVARMNING.

Ønsker du at vide hvad rum-temperaturen er,
skal du trykke på temperatur-knappen.

2. Tryk på +/- for at vælge den ønskede

temperatur. Temperaturområdet kan sættes til
30C-16C grader.

Displayet viser den valgte
temperatur.

BEMÆRK
●

Ønsker du at vide hvad rum-temperaturen er,
skal du trykke på temperatur-knappen.

●

3.Tryk på FAN-knappen for at vælge udblæsningshastighed.

●

Bemærk
•

•

I nogle få minutter efter starten af opvarmningen, starter
den indendørs ventilator først, før den indendørs
varmevekslerspole er varmet op tilstrækkeligt. Dette
skyldes, at COLD DRAFT PREVENTION SYSTEM
fungerer. I denne periode forbliver STANDBY-lampen
tændt.

Anvend AFFUGTNING hvis luftfugtigheden i rummet skal
sænkes.
Når anlægget har opnået den ønskede temperatur
gentager anlægget cyklussen for automatisk tænding og slukning
Affugtning er ikke mulig hvis indendørstemperaturen er 16C
grader eller lavere.

FAN - uden temperaturregulering

Når du slukker for enheden under opvarmning, fortsætter
ventilatoren med at køre i 10 sekunder med lav hastighed
for at sprænge den resterende varmeluft.

Hvis du vil få luften til at cirkulere uden
temperaturregulering, skal du trykke på MODE-knappen,
indtil ventilatorsymbolet vises på displayet.

FROST PÅ UDENDØRS VARMEVEKSLER
Når udetemperaturen er lav, kan der forekomme frost eller is
på varmevekslerspolen, hvilket reducerer opvarmningsydelsen.
Når dette sker, aktiveres en beskyttelsesfunktion for afrimning
af varmeveksleren. Under denne funktionsoperation stopper
den indendørs ventilator. Opvarmningen genstarter efter flere
minutter. (Dette interval varierer afhængigt af rummet og
udetemperaturen).
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INDSTIL FAN HASTIGHED

TURBO MODE

AUTOMATISK
Udblæsningshastigheden er automatisk når AUTO-tilstand
er valgt. Når klimaanlægget begynder at arbejde, under
opvarmning eller afkøling, varierer ventilatorhastigheden
afhængigt af rummets termiske belastning.

Du kan kun vælge TURBO under køle- eller
opvarmningstilstand og ikke under automatisk, affugtning eller
ventilatortilstand. TURBO-tilstand giver mulighed for at opnå
den maksimale effekt på kort tid. Brugeren kan vælge at aktivere
TURBO-tilstand ved hjælp af fjernbetjeningen efter at have valgt
køle- eller opvarmningstilstand. Under disse forhold når
klimaanlægget sin maksimale termiske effekt; Det anbefales kun
at bruge TURBO-tilstanden, hvis udetemperaturen er ekstrem,
og det er vanskeligt at nå den valgte rumtemperatur. Hvis du
ønsker at opnå den bedste ydeevne, men samtidig ønsker lydløs
drift, anbefales TURBO-tilstand ikke: Lad da klimaanlægget
køre i normal tilstand (fabriksindstillet program).
For at aktivere TURBO-tilstand er det nødvendigt (efter at have
valgt køle- eller opvarmningstilstand) at trykke på TURBOknappen, så ordet TURBO vises på fjernbetjeningens display.
Tryk på knappen TURBO igen for at deaktivere denne funktion.

OBS!
AUTO. funktion er ikke mulig når anlægget kun kører som FAN.
BRUGERVEJLEDNING
Hvis du vil justere hastigheden manuelt, skal du blot indstille
FAN som ønsket:

Lav hastighed

Mellem hastighed

Høj hastighed

SLEEP MODE
1. Indstil anlægget til at køle eller opvarme rummet.
2. Tryk på SLEEP knappen.
3. Sleep
symbolet fremgår på displayet. Tryke på
knappen igen for at deaktivere funktionen.

AFFUGTNING
Tryk på knappen AFFUGTNING (BLOW) for at aktivere
denne funktion, og ordet DRYNESS vises på fjernbetjeningens
display.
Når denne funktion er aktiveret, vil den, efter at have trykket
på tænd / sluk-knappen for at slukke klimaanlægget, fortsætte
med at køre i nogle minutter i brisen for at fjerne det
resterende vand på fordamperoverfladen.
Tryk på knappen DRYING FUNCTION igen for at deaktivere
denne funktion.

Hvad betyder SLEEP-tilstand?
Når du vælger SLEEP-tilstand, begrænser klimaanlægget
automatisk den medfølgende strøm for at øge komforten om
natten.
Hvordan fungerer SLEEP-programmet?
Køling + SLEEP mode:
Ventilatorhastigheden reduceres med 1 trin på grundlag af den
indstillede blæserhastighed.
Efter 1 times drift øges den indstillede temperatur med 1 grad.
Efter 3 timers drift øges den indstillede temperatur med 1 grad.
Efter 8 timers drift annulleres programmet automatisk, den
indstillede temperatur vender tilbage til den oprindelige
indstillede temperatur, og klimaanlægget fortsætter med at
køre.

ENERGIBESPARENDE FUNKTION
Du kan kun vælge ENEGIBESPARENDE-funktion under
kølingstilstand.
Tryk på ENERGY SAVING-knappen (HEALTH SAVE) for at
aktivere denne funktion: ordet HEALTH vises på
fjernbetjeningens display, og ordet SE vises i stedet for
temperaturværdien.
Når denne funktion er aktiveret, indstilles temperaturen
automatisk til 25 ° C, og blæserhastigheden ændres til
automatisk hastighed. Temperaturindstillingen og
indstillingen for ventilatorhastighed er ikke mere gyldige.
Tryk på ENERGY SAVING-knappen igen for at deaktivere
denne funktion.

Opvarmning og SLEEP mode:
Ventilatorhastigheden reduceres med 1 trin på grundlag af den
indstillede blæserhastighed.
Efter 1 times drift nedsættes den indstillede temperatur med 1
grad.
Efter 3 timers drift nedsættes den indstillede temperatur med 2
grader.
Efter 8 timers drift annulleres programmet automatisk, den
indstillede temperatur vender tilbage til den oprindelige
indstillede temperatur, og klimaanlægget fortsætter med at
køre.
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INDSTIL TIMER-FUNKTION
DK

ADVARSEL

A) SÅDAN INDSTILLER TIMER:
1. Ved standy tilstand tryk på,
TIMER-knap en gang for at indtaste ønskede
tidsindstillet. Symbolet
blinker.

• Brug FLAP-knappen på fjernbetjeningen til at justere
flappens position. Hvis du flytter klappen med hånden,
stemmer den faktiske klapposition og klappositionen på
fjernbetjeningen muligvis ikke længere overens. Hvis dette
skulle ske, skal du slukke for enheden, vente til, at klappen
lukker, og tænd derefter for enheden igen; flapspositionen
vil nu være normal igen.

2. Tryk på + knappen (eller - knappen) for
at vælge tidsværdi (interval 0,5 - 24
timer). Hver gang du trykker på + tasten
(eller -tasten), øges tidsværdien (eller
formindskes) med 0,5 timer.
Efter justering af tidsværdien skal du
trykke på timer-knappen igen for at
bekræfte og tidsindstillingen.
Symbolet lyser
Du kan se på skærmen, hvor lang tid
der er tændt.

DRIFT UDEN FJERNBETJENING

BLOW

HUMIDITY

Hvis du har mistet fjernbetjeningen, eller hvis der er
problemer, skal du følge nedenstående trin:
1. NÅR KLIMAANLÆGGET IKKE ER I DRIFT:
Hvis du vil tænde klimaanlægget, skal du trykke på ON / OFFKNAPPEN (med spidsen af en pen).

TIME

BEMÆRK

B) SLUK TIMER
1. I opstartstilstand skal du trykke én gang
på timerknappen for at komme ind i
tilstanden for indstilling af timeren:
Symbolet
blinker.

Klimaanlægget skifter til automatisk drift: det vælger
automatisk driftstilstand i henhold til indetemperaturen
(køling, opvarmning) og kan ikke ændre
temperaturindstillingsværdien og blæserhastigheden

2. Tryk på + knappen (eller - knappen) for
at vælge tidsværdi (interval 0,5-24
timer). Hver gang du trykker på + tasten (eller - -tasten), øges (eller
formindskes) tidsværdien med 0,5
timer.
Efter justering af tidsværdien skal du
trykke på timer-knappen igen for at
bekræfte og indtaste den tidsbestemte
nedlukningstilstand: Symbolet lyser
Du kan se den resterende
nedlukningstid på displayet.

2. NÅR KLIMAANLÆGGET ER I DRIFT:
Hvis du vil slukke for klimaanlægget, skal du trykke på ON /
OFF-KNAPPEN (med spidsen af en pen).
ON/OFF
Knap

INDSTIL LUFTUDBLÆSNING
Sørg for, at fjernbetjeningen er tændt. Tryk på knappen (FLAP)
for at vælge feje-funktion.
BEMÆRK
Flyt ikke klappen med dine hænder, når klimaanlægget
kører.

OBS
Strømsvigt under drift
I tilfælde af strømsvigt stopper enheden. Når strømmen
genoptages, genstarter enheden automatisk efter 3 minutter.

FEJE FUNKTION
Klappen begynder at bevæge sig op og ned for at
levere luft ud i rummet.

BEMÆRK
• Klappen lukker automatisk når klimaanlægget slukkes.
• Under opvarmningen vil ventilatorhastigheden være meget
lav, og klappen vil være i vandret position, indtil luften, der
blæses ud af enheden, begynder at blive varm. Når luften er
varm, skifter klappens position og blæserhastigheden til de
indstillinger, der er angivet med fjernbetjeningen.
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Problem: Klik-lyd fra enheden
Mulige fejl:
1. Under drift kan plastdele ekspandere eller krympe på grund
af en pludselig temperaturændring. I dette tilfælde kan der
lyde en kliklyd.
Afhjælp:
1. Dette er normalt, og lyden forsvinder, når en jævn
temperatur er etableret.

ENERGIBESPARELSE
UNDGÅ AT:
Bloker luftindtaget og udblæsning på enheden.
Hvis disse er blokeret, fungerer enheden ikke optimalt og
kan blive beskadiget.
●
Direkte sollys på enheden. Anvend gardiner.
●

Sørg for :
At filtret altid er rent. Hvis filtret er tilstoppet
Vil anlægget ikke fungere optimalt.
●
At alle døre og vinduer er lukkede når anlægget
er i drift.

Problem: "Vandstrømmende" støj.
Mulige fejl:
1. Er anlægget lige blevet tændt eller slukket?
Afhjælp:
1. Støj frembringes af kølemidlet, der strømmer ind i enheden
(normalt fænomen).

●

FEJLFINDING

Problem: Klimaanlægget blæser, lige efter tænding, lugt eller
støv ud.
Mulige fejl:
1. Lugt kan skyldes ophobning af lugt i miljøet.

ADVARSEL
●

I tilfælde af at der bemærkes en unormal drift af
klimaanlægget (LED-indikatorer lyser, men klimaanlægget
kører ikke), prøv at gendanne normal drift. Sluk for elektrisk
strøm i ca. 3 minutter, gennem hovedafbryderen eller
vægstikket, start derefter igen klimaanlægget.

2. klimaanlægget har ikke været brugt i lang tid, og støv
akkumuleret i enheden blæses ud.
Årsag:
2. Rengør filteret. Kontakt din fAircold, hvis du stadig har
problemer.

Hvis dit klimaanlæg ikke fungerer korrekt, skal du først
kontrollere nedenstående punkter, før du anmoder om service.
Hvis det stadig ikke fungerer korrekt, skal du kontakte Aircold.

Problem: Under afkøling blæses der undertiden tåge ud af
luftudgangen.
Mulige fejl:
1. Dette fænomen opstår undertiden, når stuetemperatur og
fugtighed er høj. Dette skyldes, at indeluften hurtigt afkøles.

Problem: klimaanlægget kører slet ikke.
Mulige fejl:
1. Strøm fejl.
2. Lækageindbrud.
3. Betjeningsknappen er slået fra.
4. Batterier i fjernbetjening er flade.
Afhjælp:
1. Gendan strøm.
2. Kontakt Aircold.
3. Tryk på knappen igen.
4. Indsæt nye betterier.

Årsag:
1. Efter at have kørt et stykke tid falder stuetemperatur og
fugtighed og tågen forsvinder.
Problem: Klimaanlægget lækker.
Mulige fejl:
1. Luftfugtigheden er for høj.
2. Kondensvand løber over
3. Forbindelsen til enhedens afløbsrør er løs.
Årsag:
1. Hvis klimaanlægget kører under høj luftfugtighed i lang tid,
kan der kondensere fugt på luftudløbsgitteret,
luftdeflektoren, panelet osv.

Problem: Dårlig køling eller opvarmning
Mulige fejl:
1. Beskidt eller tilstoppet filter.
2. Varmekilde eller for mange folk i rummet.
3. Døre/vinduer er åbne.
4. Hindring i nærheden af luftindtag eller udblæsning.
5. Settemperaturen på fjernbetjeningen er forkert.
6. Udendørstemperatur er for lav.
Afhjælp:
1. Rengør filtre.
2. Fjern varmekilde.
3. Luk døre/vinduer.
4. Fjern hindringer nær enheden.
5. Indstil korrekt temperatur.
6. Anvendt hvis muligt supplerende varmekilde.
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AFTAP KONDENSVAND
Fugtigheden fjernes af enheden, opsamles og udledes
automatisk, men under særlige forhold kan der forblive noget
kondensvand inde i enheden.
Hvis du ikke vil bruge klimaanlægget i en længere periode, er
det nødvendigt at udlede det eventuelle kondensvand gennem
servicedækslet til kondensafladning placeret under bunden af
enheden:
• Fjern hætten, når du har placeret en god størrelse beholder
under enheden til at aftappe kondenvandet.
Sæt hætten på igen når kondenvandet er tømt.

•

●

●

ADVARSEL
Sluk altid for klimaanlægget, før du tager stikket ud
af stikkontakten.
Tag altid stikket til klimaanlægget ud, før kondensvandet
tømmes.

Hvis kondensatafløbssystemet er ude af drift, viser klimaanlæggets displaypanel “PU” og
giver et alarmsignal.
For at gøre det muligt for klimaanlægget at arbejde midlertidigt, indtil kvalificeret
personale ankommer, kan du tømme vandet ved at følge den samme procedure.

VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL! For en sikkerheds skyld skal du sørge for at slukke
klimaanlægget samt afbryde strømforsyningen inden rengøring.
1. Rengør luftfilter
Luftfilteret skal kontrolleres mindst en gang hver anden uges drift.
Betjening med et beskidt filter forårsager altid en lavere effektivitet i
klimaanlægget og alvorlige produktskader. Luftfilteret er placeret på
toppen af enheden under luftindtagningsgitteret:
•

Fjern luftindtagningsgitteret manuelt, som vist på figuren.

•
•

Fjern de to filtre fra filterrammen.
Anvend støvsuger til at fjerne let støv. Er filtrene meget beskidte
kan de rengøres med vand.

•

Indsæt filtrene i filterrammen igen og luk gitteret.

2. Rengøring af hylster og gitre
Tør klimaanlægget af med en ren, blød klud, let fugtet for at
rengøre. Hvis det er plettet, skal du anvende sæbevand. Brug aldrig
opløsningsmidler, barske kemikalier eller meget varmt vand. Hæld
aldirg vand over klimaanlægget for at rengøre det: dette vil
beskadige de indre komponenter og medføre fare for elektrisk stød.
3. Efter brug
Hvis du ikke vil bruge klimaanlægget i en længere periode, skal du
rense luftfilteret og kontrollere, at der ikke er kondensvand i
bunden af enheden . Læg ikke tunge genstande på toppen af
enheden.
4. Transport
Hol klimaanlægget i vandret position under transport. Vend ikke
anlægget på hovedet.
5. For din sikkerhed skal du med jævne mellemrum kontrollere
betingelserne for det elektriske forsyningskabel; enhedens
elektriske forbindelse er Y-type med kabel forberedt på en speciel
måde; i tilfælde af at du bemærker skader på grund af brug, skal
du ringe til kvalificeret personale for at få kablet udskiftet.

DK

INFORMATION TIL KORREKT BORTSKAFFELSE AF PRODUKTET I HENHOLD TIL DET EUROPÆISKE
DIREKTIV 2012/19 / EU
Ved slutningen af dets levetid må dette udstyr ikke bortskaffes som husholdningsaffald.
Det skal føres til særlige lokale affaldsindsamlingscentre eller til en forhandler, der leverer denne service. Bortskaffelse af elektrisk og
elektronisk udstyr hver for sig undgår mulige negative virkninger på miljøet og menneskers sundhed som følge af uhensigtsmæssig
bortskaffelse og gør det muligt at genvinde og genbruge dets komponenter for at opnå betydelige besparelser i energi og ressourcer.
For at understrege pligten til at bortskaffe dette udstyr særskilt er produktet mærket med en overstreget skraldespand.

INFORMATION TIL KORREKT BORTSKAFFELSE AF BATTERIET I HENHOLD TIL DET EUROPÆISKE
DIREKTIV 2006/66 / EF
Udskift batteriet, når dets el-opladning er brugt op: Fjern ikke dette batteri sammen med normalt husholdningsaffald. Det skal
føres til særlige lokale affaldsindsamlingscentre eller til en forhandler, der leverer denne service. Bortskaffelse af et batteri
særskilt undgår mulige negative påvirkninger på miljøet og menneskers sundhed som følge af uhensigtsmæssig bortskaffelse og
gør det muligt at genvinde og genvinde dets komponenter for at opnå betydelige besparelser i energi og ressourcer. For at
understrege pligten til at bortskaffe dette udstyr særskilt er batteriet markeret med en overstreget skraldespand.

www.aircold.dk
aircold@aircold.dk
+45 98190166
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