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Sikkerhedsinstruktioner

l Læs denne manual omhyggeligt inden klimaanlægget tages i brug. Oplever du problemer kontakt da Aircold.

l Dette klimaanlæg er designet til at køle dit rum således, at du opnår en behagelig temeperatur og bør ikke 
anvendes til andet.

lAnvend eller opbevar aldrig benzin eller anden brandfarlig damp eller væske i nærheden af klimaanlægget. Det er 
meget farligt. Desuden må du aldrig installere elektrisk udstyr, som ikke er beskyttet med IPX1-beskyttelse (beskyttelse 
mod lodret vandfald), under enheden.

l Producenten påtager sig intet ansvar, hvis sikkerhedsforskrifterne eller lokale koder ikke overholdes.

l

l

l

l

l

l

l

l

l

OBS!
Brug aldrig hverken hovedafbryderen eller stikket til at starte eller stoppe klimaanlægget. Brug altid ON / OFF-
knappen.
Sæt ikke noget ind i klimaanlæggets luftudgang. Dette er farligt, fordi ventilatoren roterer i høj hastighed. 
Børn må ikke lege i nærheden af klimaanlægget.
Nedkøl ikke rummet for meget hvis børn opholder sig i rummet. 
Rengør kun enheden med neutrale rengøringsmidler og som beskrevet i det relevante afsnit.
Placér ikke ting oven på klimaanlægget.
Læn eller sid ikke oven på klimaanlægget.
Hæld ikke væske på enheden.
Filtre skal renses efter anvisningerne.

ADVARSEL
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l 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 er under opsyn eller får instruktion om brug af klimaanlægget på en 
sikker måde og forstår de involverede farer.

l Børn bør kun rengøre og vedligeholde klimaanlægget under opsyn.
l For en sikkerheds skyld skal du slukke for klimaanlægget og afbryde strømmen når anlægget skal rengøres. 

SIGNAL LAMPER

1. MODTAGER: Modtager signaler fra fjernbetjening.

2. TIMER: Denne lampe lyser når anlægget styres via
timer-funktion.

3. STANDBY: Lyser når anlægget afventer start eller hvis
den ønskede tenmperatur er opnået.

4. DRIFT: Lyser når anlægget er i drift.

ADADAADVARSEL
OFF knappen afbryder ikke strømmen. Stikkontaken 
skal slukkes for at afbyde strømmen til anlægget.

l

l

l

 Det er muligt at indstille DRIFT, TIMER og STANDBY til 
altid at være slukket selvom anlægget er i drift. 
Følg følgende instruktioner: 
På fjernbetjeningen holdes knapperne IFEEL og FAN inde 
samtidigt i 5 sekunder.Vil du annulere denne indstilling skal 
denne procedure blot gentages. 

For fejlfinding aktiveres diagnosesystemet i klimaanlægget 
automatisk, også selvom de er indstillet til OFF. Se afsnit 
FEJLFINDING for yderligere detaljer.
 Når klimaanlægget er slukket, er lamperne slukket for at 
reducere strømforbruget.

1
342
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BATTERIER
l Indsæt batterier i fjernbetjening 

Tjek at indstillingerne er som vist neden for:

FJERNBETJENING

ANVENDELSE AF FJERNBETJENING
Altid ret fjernbetjening mod enheden så anlægget kan modtage 
signal.

TÆND/SLUK 
Tryk på ON / OFF-knappen på fjernbetjeningen for at tænde 
eller slukke klimaanlægget. 

l

l

l

Indsæt 2 stk. AAA-alkaliske batterier på 1,5 V-DC, og sørg 
for, at +/- punktet er i den retning, der er markeret i 
batterirummet. Tryk på ST-knappen, og indstil tiden. 
Fjernbetjeningen er nu klar til drift.

Batterierne holder i ca 6 mdr. afhængigt af hvor meget du 
bruger fjernbetjeningen. Fjern batterierne fra 
fjernbetjeningen hvis du ikke bruger fjernbetjeningen i 
mere end en måned. Stopper signal lamperne med at 
reagerere på fjernbetjeningen skal batterierne udskiftes.

Fjernbetjeningens batterier indeholder forurenede stoffer, 
så opbrugte batterier skal bortskaffes i henhold til gældende 
lovgivning.

FJERN BATTERIET
l Fjern låget på bagsiden af fjernbetjeningen.
l Fjern batterierne 

og sæt låget på igen 
bagefter.

TEMPERATUR SENSOR
l Rumtemperaturen fremgår på fjernbetjeningens display 

(I FEEL ikonet). Når du bruger denne funktion, skal 
fjernbetjeningen altid rettes mod klimaanlægget, og derfor 
skal den placeres i en position, hvor den er synlig af 
indendørsenheden (for eksempel må du ikke lægge den i en 
skuffe).

l Det er muligt at deaktivere temperatursensor i 
fjernbetjening ved at trykke på I FEEL-knappen i 5 sekunder. 
I dette tilfælde lyser ikonet I FEEL på fjernbetjeningens 
display, og kun sensoren, der er placeret i klimaanlægget er 
nu aktiv.

Fjernbetjeningen sender signaler til klimaaanlægget, hver 
gang du trykker på en tast og ved enhver 
temperaturændring, der registreres af IFEEL-sensoren. I 
tilfælde af problemer (lave batterier, fjernbetjening placeret 
i en position, der ikke er synlig af indendørsenheden og 
ligenende) skifter temperaturregulering automatisk til 
sensoren på klimaanlægget. I dette tilfælde kan 
temperaturen omkring fjernbetjeningen afvige fra 
temperaturen, der registreres i klimaanlægget.

NOTE

TRANSMITTER

FJERNBETJENING

Klimaanlæg

MODTAGER

OBSOBSOBS!
Efter modtaget signal går der 30 sekunder før enheden 
slukker.

DK
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KØLING AF LOKALET

TRANSMITTER 

TIMER OG MINUTTER

Med disse taster er det muligt at indstille 
klokken.

TIMER FUNKTION

Vælg mellem de forskelliger Timer-funktioner.

C

-  Køligere
Tryk på denne knap for at sænke 
temperaturen.

+ Varmere
Tryk på denne knap for at hæve temperaturen.

SENSOR

KLOK/TIMER
Anvend denne knap for at:

• Indstil klokken
• Tænd/sluk for timer funktion 

Opsætning af timer gøres via H/M tasterne.

IFEEL/IFEEL C TEMPERATUR

Med denne funnktion vælges om det skal være 
enhedens indsugningstemperatur eller 
temperatur ved fjernbetjening der reguleres 
efter.

FAN (Ventilator hastighed)
Automatisk fan hastihed i 
forhold til den valgte 
temperatur. 

Høj hastighed.

Mellem hastighed.

Lav hastighed

TÆND/SLUK GRØN TAST 
For tænd/sluk af enheden

FLAP BUTTON
Vifte/udblæsningsretning.

Låst udblæsningsretning

Skiftevis udblæsningsretning

Automatisk udblæsningsretning

Nat funktion

MAX POWER, maksimal drift i 15 min.

Temperatur indstilling

DK

TRYK PÅ DEN BLÅ TAST FOR KØLING
- NÅR ISBLOMST SYMBOL VISES PÅ DISPLAY KØLER ANLÆGGET
- VISES ANDRE SYMBOLER END ISBLOMSTEN TRYKKES DER PÅ DEN BLÅ TAST IND TIL AT KUN 
SYMBOLET FOR 
ISBLOMST VISES.

Når der sendes 
signal til enheden 
vises dette p å 
fjernbetjeningen. 

Enheden bipper 
som kvittering for 
modtagelse.

Display
- Når anlægget er tændt vises symboler nederst i venstre 
hjørne på fjernbetjeningens display 
- Når anlægget er slukket vises symboler nede i venstre 
hjørne på displayet ikke.

Anlægget køler kun 
rummet via denne 
knap
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Displayet viser den valgte 
temperatur.

5 sekunder efter du har indstillet den
ønskede temperatur, vil displayet på 
fjernbetjeningen vise den nuværende 
rumtemperatur igen.

Søg for at klimaanlægget er tilkoblet strøm.

1. Tryk på  symbolet for køling og isblomst 
symbolet vil fremgå på display.

2.Tryk på knapperne +/- (valg af temperatur) 
for at indstille den ønskede temperatur 
(temperaturområdet er mellem 32 ° C maks. 
Og 10 ° C min.).

INDSTIL TID
1. Tryk på knappen ST tre gange.

Tidsangivelsen blinker på display.
2. Tryk på H-knappen, indtil det aktuelle klokkeslæt vises.

Tryk på M-knappen, indtil de nuværende minutter vises.
Displayet stopper automatisk med at blinke

I flere minutter efter start af opvarmningsdriften stopper den 
indendørs ventilator, indtil den indendørs varmeveksler er 
tilstrækkeligt opvarmet. I denne periode forbliver standby-
lampen tændt.

OBS!

KØLING

Displayet viser den valgte 
temperatur.

5 sekunder efter du har indstillet den
ønskede temperatur vil displayet på 
fjernbetjeningen vise den nuværende 
rumtemperatur igen.

3. Tryk på FAN-knappen for at regulere hastighed for luftudblæsning.

OBS!
C

1

 3

2 2

1

AUTO-FUNKTION

1. Indstil  køling til auto-funktion via symbolet
på fjernbetjeningen.

2.Tryk på knapperne +/- (valg af temperatur) for at indstille
den ønskede temperatur (temperaturområdet er mellem 32 °
C maks. Og 10 ° C min.).

Når temperaturen er indstillet beregner klimaanlægget 
forskellen mellem termostatindstillingen og rumtemperaturen
 og beregner derefter automatisk om klimaanlægget skal
køle eller opvarme rummet for at nå den ønskede temperatur.

3. Tryk på "fan" for at indstille ventilatorhastig.hed

Displayet viser den valgte 
temperatur.

5  s e k u n d e r  e f t e r  d u  h a r  
i n d s t i l l e t  d e n  ø n s k e d e  
t e m p e r a t u r ,  v i l  displayet på 
fjernbetjeningen vise den nuværende 
rumtemperatur igen.

ONON ON
D    1    H D    1    H

MIN. MAX.

A

B

C

C

B

A

27

26
25

24

23
22

21

20
19

(Auto mode) Eksempel på diagram hvor den valgte 
rumtemperatur er 23°C.

OBS!
Klimaanlægget ændrer driftstilstand (fra kølig til varme eller 
omvendt, hvis en af følgende forhold opstår:

- ZONE A: Ændres hvis forskellem mellem temperaturen i 
rummet og settemperatur på fjernbetjeningen er mindst 3°C.

- ZONE B: Ændres hvis forskellem mellem temperaturen i 
rummet og settemperatur på fjernbetjeningen er mindst 1°C, 
en time efter kompressoren er stoppet. 

- ZONE C: Ændres aldrig hvis forskellen mellem temperaturen i 
rummet og settemperatur på fjernbetjeningen er mere end 1°C.

1. Tryk på køle-symbolet. Efterfølgende vises symbol for affugtning.
2.Tryk på knapperne +/- (valg af temperatur) for at indstille

den ønskede temperatur (temperaturområdet er mellem 32 °
C maks. Og 10 ° C min.).

AFFUGTNING

DK
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l

l

l

l

Brug funktionen affugtning, når du vil reducere fugtigheden i 
rummet.
  Når stuetemperaturen når det indstillede niveau, gentager 
enheden cyklussen med automatisk tænding og slukning. 
Under affugtning indstilles ventilatorhastigheden automatisk 
(fjernbetjeningslampen er Tændt) for at forhindre overkøling.

Tørdrift er ikke muligt, hvis indetemperaturen er 10 ° C eller 
lavere.

NOTE

FAN - UDEN TEMPERATURREGULERING

Hvis du vil have luftcirkulation uden temperaturregulering 

Tryk på køling  symbolet indtil kun fan  symbolet 

vises på displayet.

TILPAS FAN HASTIGHED 
AUTOMATISK
En mikrocomputer indbygget i enheden kontrollerer 
automatisk blæserhastigheden, når AUTO-tilstand er valgt. 
Når klimaanlægget begynder at arbejde, varierer 
ventilatorhastigheden (høj - medium - lav - meget lav) 
afhængigt af rummets termiske belastning.

Automatisk udblæsningstilstand er ikke mulig når enheden kun 
er indstillet til FAN.

NOTE

MANUEL DRIFT
ønsker du at indstille udblæsningshastigheden manuelt 
trækker du blot på den ønskede hastighed:

HØJ MEDIUM LAV

NAT TILSTAND

1. Tryk på                  symbolet for køling

2. Tryk på                      knappen for nattilstand

3. Denne knap fremkommer på displayet.
Tryk på knappen igen for at deaktivere nattilstand.

Hvad betyder nattilstand?
Når du vælger NAT-tilstand, begrænser klimaanlægget 
automatisk strømforbruget for at øge komforten om natten.

OBS
Ved NAT-tilstand er den interne blæserhastighed automatisk 
lavere og reducerer dermed støj.

HØJ DRIFT

Høj drift-tilstand gør det muligt at opnå den maksimale  
effektivitet. Du kan vælge at aktivere høj drift-tilstand ved 
hjælp af fjernbetjeningen efter at have valgt køletilstand. Under 
disse forhold når klimaanlægget sin maksimale termiske effekt; 
Det anbefales kun at bruge høj drift-tilstand, hvis 
udetemperaturen er ekstrem, og det er vanskeligt at nå den 
valgte rumtemperatur. Tværtimod, hvis du ønsker at opnå den 
bedste ydelse i effektivitet og stilhed, anbefales høj drift-
tilstand ikke: Lad klimaanlægget køre i normal tilstand (fabriks 
standardprogram).

For at aktivere høj drift-tilstand er det nødvendigt (efter at 
have valgt kølestilstand)  at trykke på knappen HØJ DRIFT, så 
symbolet vises                    på displayet

OBS!
l Programmet HØJ DRIFT forbliver indstillet, også hvis du 

skifter betjeningstilstand hvis du igen slukker og tænder 
klimaanlægget.

DK
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INDSTIL FERIE-TIMER
Ferie-timer funktionen giver mulighed for at indstille 
klimaanlægget 1-99 dage forud. 
Med denne funktion kan du indstille klimaanlægget til at være 
tændt når du kommer hjem efter en lang uge, en ferie osv.

For at aktivere denne funktion, følg nedenstående instrutioner:

1. Tryk på knappen “TIMER SELECTION” på
fjernbetjeningen (urfigur) i mere end 7 sekunder. På denne
måde går du ind i menuen for at vælge antallet af dage.

2. Vælg det ønskede antal dage ved at trykke på
“TIMER SELECTION”igen.

3. Vælg det ønskede antal dage med knappen “+”

4. Hold igen knappen “TIMER SELECTION” nede i mere end
7 sekunder. Den normale menu fremgår nu igen på
fjernbetjeningen.

Symbolet for den ønskede timer blinker, og den valgte timer 
aktiveres først efter det indstillede antal dage. 

C

1 - 2 - 4

3

A) AKTIVER TIMER FUNKTION
1. Tryk på ST-knappen 1 gang.

ON knappen og tidsindstilling blinker.
2. Tryk på H-knappen, indtil den valgte tid

blinker på displayet.
Tryk på M-knappen, indtil den valgte tid
blinker på displayet. Displayet skifter
automatisk tilbage for at vise det aktuelle
tidspunkt efter 10 sekunder.

3. Tryk på ON knappen for at tænde
klimaanlægget.

4. Tryk på                  denne  knap
for at aktiverere TIMER funktion.

B) SLUK TIMER-FUNKTION
1. Tryk på ST-knappen 2 gange.

ON knappen og tidsindstilling blinker.
2. Tryk på H-knappen, indtil den valgte

tid blinker på displayet.
Tryk på M-knappen, indtil den valgte tid
vises på displayet. Displayet skifter
automatisk tilbage for at vise det aktuelle
tidspunkt efter 10 sek.

3. Tryk på ON knappen for at tænde
klimaanlægget.

4. Tryk på  denne knap 2 gange
for at indstil til hvornår TIMER skal slukke.

C) INDSTIL ET PROGRAM TIL DAGLIG
DRIFT SOM KØRER HVER DAG

1. Vælg ON/OFF indstilling af TIMER som
vist i aA og B)

2. Tryk på ON knappen for at tænde
klimaanlægget.

3.
for at indstillet dagligt program.
Tryk 3 gange på knappen

INDSTIL TIMER

OBSS
Efter timerindstilling skal du trykke på ST-knappen for at 
kontrollere ON / OFF-indstillingstiden.

C

4

 22

3

1

INDSTIl TIMER:

l Tryk 4 gange på timer                    knappen. 
1 time funktionen vil fremgå af fjernbetjeningens display. 

AFBRYD TIMER:
l

l

l

Tryk på ON / OFF-knappen for at slukke klimaanlægget. 
Vent til enheden stopper med at fungere.
 Tryk på ON / OFF-knappen igen for at tænde klimaanlægget.

INDSTIL 1 TIME TIMER
Denne funktion får enheden til at fungere i en time under de 
indstillede forhold, uanset om enheden er tændt eller slukket.

DK

OBS!
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LUFTUDBLÆSNING
Sørg for, at fjernbetjeningen er tændt. Tryk på klap-knappen for at 

vælge fejefunktionen eller for at vælge fast position for 

udblæsning. 

OBS!
Aldrig ryk på udblæsningsklappen manuelt!

Fejefunktion
Klappen begynder at bevæge sig op og ned for at levere luft 
over hele området.

OBS!
• Klappen lukker automatisk når enheden slukkes.

• Brug klap-knappen på fjernbetjeningen til at justere klappens 
position. Hvis du flytter klappen med hånden, kan den faktiske 
klapsposition og klappositionen på fjernbetjeningen muligvis ikke 
længere matche. Hvis dette skulle ske, skal du slukke for enheden, 
vente til, at klappen lukker, og tænd derefter for enheden igen; 
klap-positionen vil nu være normal igen.

OBS

2. Når klimaanlægget er i drift
Hvis du vil slukke for klimaanlægget, skal du trykke på 
fjernbetjeningen ind til at lampen slukker på enheden.  

FØLG NEDENSTÅENDE FOR ANVENDELSE AF 
KLIMAANLÆGGET UDEN FJERNBETJENING:

1. NÅR ANLÆGGET ER SLUKKET
Hvis du vil tænde for klimaanlægget, skal du trykke på 
symbolet for køling. 

DRIFT UDEN FJERNBETJENING

Energibesparelse

UNDGÅ:
l Bloker aldrig luftindtag og luftudblæsning. 

Dette kan beskadige og ødelægge anlægget så det ikke 
fungerer korrekt.

l Undgå direkte sollys på klimaanlægget. Træk gardiner 
for.

DETTE SKAL DU GØRE:
l Altid hold filtret rent. Et beskift og tilstoppet filter

påvirker klimaanlæggets drift så det ikke yder optimalt.
l Hold altid døre og vinduer lukket når anlægget 

er i drift. 

Klimaanlægget starter med høj ventilatorhastighed og 
justeres automatisk efterfølgende.

OBS!

Strømafbrydelse under drift
I tilfælde af strømafbrydelse stopper enheden. Når strømmen 
genoptages, genstarter enheden automatisk efter 3 minutter.

OBS!

Drift knap 

Fjern bundpanelet.

DK
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AUTO-DIAGNOSE-TABEL

X = LED OFF

O	   = LED ON

  = Flashing LED

DD DD DCI
TIMER DRIFT       STANDBY   BESKRIVELSE

LEVEL
100 100 Testfejl (kun til fabrik)

14 14 O X Lavtryksfej (LP)

12 12 X Intern luftsensor ikke tilsluttet eller beskadiget (RAT)

11 11 X Intern coil eller sensor er ikke forbundet .

10 10 X Kompressorudladningssensor er ikke tilsluttet eller beskadiget (CDT)

9 9 X Ekstern luftsensor ikke tilsluttet eller beskadiget (OAT)

8 8 O Ekstern spiralsensor er ikke tilsluttet eller beskadiget (OKT)

- 7 X Kompressorfejl (CMP)

- 5 X X Inverter PCB-fejl (PFC)

- 4 X O Kommunikationsfejl med Inverter PCB

3 3 O X Ekstern ventilatorfejl

2 2 O O Intern ventilatorfejl.

1 1 X X Fejl i kondensafløbssystemet.

- - O Forkert valgt driftstilstand. 

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

Problem: Klimaanlægget kan ikke tænde.

Årsag:
1. Strømsvigt.
2. Lækage.
3. OFF knappen er slået til.
4. Batterier i fjernbetjening virker ikke.
Afhjælp:
1. Gendan strøm.
2. Kontakt Aircold.
3. Tænd anlæg via ON knappen.
4. Skift batterier i fjernbetjening.

Problem: Klimaanlægget køler ikke tilstrækkeligt. 
Årsag:
1. Beskidt eller tilstoppet filter.
2. Varmekilde tæt på anlæg eller for mange mennesker i rummet.
3. Døre eller vinduer er åbne.
4. Der er blokeret for luftindtag/luftudblæsning.
5. Settemperaturen er for høj.

Afhjælp:
1. Rengør filter.
2. Fjern varmekilde hvis det er muligt.
3. Luk alle døre og vinduer.
4. Sørg for at frigøre luftindtag/luftudblæsning.
5. Indstil korrekt temperatur på fjernbetjening.

Problem: Klik-lyd fra klimaanlæg 
Årsag:
1. Under drift kan eventuelle plastdele ekspandere eller

krympe på grund af en pludselig temperaturændring. Dette
 kan forudsage en klik-lyd.
Afhjælp:

1. Klik-lyden aftager automatisk når klimaanlægget har nået
en stabil temperatur.

DK
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l  Altid sluk enheden når strømstik tages ud. 

l  Tag altid stikket ud af klimaanlægget, før kondensvandet 
udledes.

ADVARSEL

Fugtigheden fra rummet, der fjernes af enheden, opsamles og 
udledes automatisk. Men under særlige forhold kan der 
samles kondensvand inde i enheden.
Hvis du ikke skal bruge klimaanlægget i en længere periode, er 
det nødvendigt at udlede det eventuelle kondensvand gennem 
servicedækslet til kondensafladning, der er placeret under 
bunden af enheden:

• Fjern bundpanelet
• Fjern hætte og tøm for kondenvand.
• Sæt igen hætte og bundpanel på plads.

UDLEDNING AF KONDENSVAND

VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING 
ADVARSEL! Ved rengøring skal klimaanlægget altid være slukket 
via OFF knappen og strømstik. 

1. Rengøring af luftfilter
Ved daglig drift skal luftfilteret kontrolleres mindst en gang hver 
anden uge. Et beskidt filter forårsager altid en lavere effektivitet i 
klimaanlægget og kan medføre alvorlige produktskader. Filtret er 
placeret under bundpanelet:
• Fjern bundpanelet.
• Rengør filter med støvsuger.
• Er filtret stadig ikke helt rent rengøres det med en blød klud

og lunkent vand.

• Når filtret er tørt indsættes det og bundpanelet sættes på igen.

2. Rengøring af hylster og riste
For at rengøre klimaanlægget skal du tørre det med en ren, blød
klud, let fugtet. Brug aldrig opløsningsmidler, hårføre kemikalier
eller meget varmt vand. Hæld ikke 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
Klimaanlægget skal altid vende vandret under transport.

5. For din sikkerhed skal du med jævne mellemrum kontrollere 
betingelserne for det elektriske forsyningskabel; i tilfælde af at du 
bemærker skader , skal du ringe til et autoriseret firma for at få 
kablet udskiftet.

Air filter

Bottom panel
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OPLYSNINGER OM KORREKT Bortskaffelse af produktet i overensstemmelse med EUROPA-DIREKTIVET 
2012/19 / EU

Efter afslutningen af sin levetid må dette udstyr ikke bortskaffes som husholdningsaffald.
Det skal afleveres til særlige affaldscentre eller til en forhandler, der leverer denne service. Bortskaffelse af elektrisk og elektronisk 
udstyr separat undgår mulige negative påvirkninger af miljøet og menneskers sundhed.  Korrekt bortskaffelse gør det muligt at 
genanvende anlæggets komponenter og opnå betydelige besparelser i energi og ressourcer.
For at understrege pligten til at bortskaffe dette udstyr separat, er produktet mærket med en krydset skraldespand.

OPLYSNINGER OM KORREKT BORTSKAFFELSE AF BATTERIET I OVERENSSTEMMELSE MED EUROPA-
DIREKTIVET 2006/66 / EF

Udskift batteriet, når dets strømladning er opbrugt: Smid ikke batterier ud sammen med normalt husholdningsaffald. Det skal 
skal afleveres til særlige affaldscentre eller til en forhandler, der leverer denne service. Bortskaffelse af elektrisk og elektronisk 
udstyr separat undgår mulige negative påvirkninger af miljøet og menneskers sundhed.  Korrekt bortskaffelse gør det muligt at 
genanvende anlæggets komponenter og opnå betydelige besparelser i energi og ressourcer.
For at understrege pligten til at bortskaffe dette udstyr separat, er produktet mærket med en krydset skraldespand.
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