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RESUMO
RESUMO
Este condicionador de ar móvel é um pequeno, condicionador de ar portátil. Ele
tem as funções de arrefecimento, secagem e ventilação separada, pode ser
movida, conforme necessário e na vontade. Ele está apto para uso doméstico e
escritório, especialmente para uma casa com muitos quartos. Com a sua
configuração compacta, acabamento excelente, aparência elegante, parece um
carro estacionado Mercedes Benz.É conveniente, para se mover, eficiente em
termos energéticos, e tem um nível baixo de ruído.
Nota: Por favor, leia atentamente este manual antes de operar o aparelho, o
manual é usado para referência e os parâmetros técnicos estão sujeitos a
alteração sem aviso prévio.

PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO
Usando o motor superior, o fluxo de ar que passa através do interior do evaporador
torna-se um vento arrefecida, mas com a ajuda do motor inferior, o fluxo de ar de
passagem interior através do condensador se torna um vento aquecida. Existem
dois sistemas de condutas destinadas na sua estrutura. O vento quente é
descarregada pela saída traseira eo vento refrigerado é descarregada pela saída
frontal.

O princípio de funcionamento
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ETIQUETAS DE SEGURANÇA DA UNIDADE
A sua segurança ea segurança dos outros é muito importante
Nós fornecemos muitos avisos de segurança importantes neste manual e em seu
aparelho. Sempre leia e siga todas as mensagens de segurança.
Este é o símbolo de alerta de segurança.
Este símbolo alerta sobre os perigos potenciais que podem
matar ou ferir você ou outras pessoas.
Todos os avisos de segurança seguirá o símbolo de alerta de
segurança e nem a palavra "PERIGO" ou "ADVERTÊNCIA".
Estas palavras significam:
Você pode ser morto ou gravemente ferido, se você não
fizer isso imediatamente seguir as instruções. Você
pode ser morto ou gravemente ferido, se você não
seguir instruções.
Todos os avisos de segurança irá dizer-lhe que o perigo potencial, como reduzir a
chance de lesão, eo que vai acontecer se as instruções não forem seguidas.
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ESTRUTURA
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MÉTODOS DE FUNCIONAMENTO
USO DE AVISO
A gama de trabalho de modo COOL e modo de secagem DRY é de 16 ° C (61 ° F) - de 30 ° C (86 ° F).A temperatura
máxima de operação de arrefecimento, o aparelho de ar condicionado é de 35 ° C (95 ° F).
Desembalar o condicionador de ar

Remova os materiais de embalagem
■ Retire e descarte dos materiais de embalagem.Retire a fita e resíduo de cola em superfícies antes de ligar o ar
condicionado. Esfregue uma pequena quantidade de sabão líquido sobre o adesivo com os dedos. Limpe com água
morna e seque o ar condicionado.
■ Não use instrumentos pontiagudos, álcool, líquidos inflamáveis
ou limpadores abrasivos para remover a cola ou
fita adesiva.Estes produtos podem danificar a superfície do seu ar condicionado.
Localização requisitos:
•
•
•
•

O aparelho deve ser instalado de acordo com as normas nacionais de fiação.
O aparelho é apenas para uso interno, mas não pode ser instalado em uma lavanderia.
Colocar o aparelho de ar condicionado num piso liso, nível que é suficientemente forte para suportar a unidade.
Deixe pelo menos 12 polegadas (50 cm) de espaço em todos os lados do aparelho para ventilação de ar bom.

• Colocar o aparelho numa zona em que a temperatura não desça abaixo de 18 ° C (65 ° F).As bobinas serão
cobertos com gelo a temperaturas inferiores a 18 ° C (65 ° F) e pode reduzir o desempenho.
NOTA: O condicionador de ar portátil tem rodízios para fácil circulação, mas só devem ser enroladas em superfícies
lisas e planas.Não tente enrolar o condicionador de ar portátil em um tapete ou sobre objetos.
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MÉTODOS DE FUNCIONAMENTO
USO DE AVISO
Requisitos elétricos

■ Fonte de alimentação deve ser adequado para a tensão nominal e tem um circuito
especial para AC, e do diâmetro do cabo de alimentação deve ser grande o
suficiente.
■ Recomenda-se um fusível de retardo ou tempo de atraso disjuntor.
■ Toda a fiação deve cumprir com os códigos eléctricos locais e nacionais e deve ser
instalado por um eletricista qualificado.Se você tiver alguma dúvida, contacte um
electricista qualificado.
■ A operação de fiação deve ser realizada por pessoal profissional, seguindo as leis
nacionais.Deve haver um interruptor de proteção contra vazamento elétrico e
interruptor do ar drop-off magnética e calor com capacidade suficiente em um
circuito fixo. Não ligue o fio terra para a tubulação de água ou tubulação de gás.
Quando o ar condicionado não é utilizado, por favor, retire a ficha de alimentação
ou corte de alimentação.
Nomes e funções Controle Remoto
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MÉTODOS DE FUNCIONAMENTO
Painel de controle ea função
1. "ON / OFF" chave
Pressione uma vez para iniciar e pressione novamente para parar a unidade.
2. Tecla "MODE"
Pressione este botão para mudar o modo de operação, a fim de: COOL frio → DRY
dehumectacion → ventilaçao FRESCO frio
3. Tecla "◄" "►"

Em "cool" modo pressione "◄" uma vez que, a TEMP SET. diminuirá. Pressione "►" uma vez que,
a TEMP SET. vai aumentar em 1 º C (1 º F).O TEMP SE T. pode ser selecionado a partir de
16 o C (61 o F) a 30 o C (86 o F).
Modo COOL / FRIO
1) Para selecionar um local perto da porta e janela, instale a conduta de emissão de calor.
2) Pressione a tecla "MODE" para selecionar o modo "cool".
3) Pressione a tecla "◄" ou "►" para definir o temp16 adequado ° C (61 ° F) ~ 30 ° C (86 ° F).
CUIDADO
Quando a unidade estiver em execução no modo de refrigeração, a fim de manter um bom
efeito de resfriamento, por favor, preste mais atenção:
1)

Se não houver luz solar direta, perto da janela, por favor use a cortina para protegê-lo.

2)

Não use outras fontes de calor na sala com ar condicionado.

Modo DRY / DEHUMECTACION
Por favor, feche a janela e porta, a fim de obter um melhor efeito de desumidificação:
Pressione a tecla "MODE", selecione o modo "seco", a unidade funcionará no modo "seco".
Neste momento, o motor superior funciona à velocidade baixa e a sua velocidade, não é
ajustável.
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ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO DE CALOR DE EMISSÃO DUTO

• Limite de comprimento do duto de
emissão de calor deve ser de 50 ~ 150
cm. Recomenda-se usá-lo com menor
comprimento.
• Quando instalada, a conduta de
emissão, deve ser o mais plano
possível. Não estenda o tubo ou
conectá-lo com outro tubo de escape, o
que causaria um funcionamento
anormal.

A instalação correta é como mostrado
na figura
(Quando instalá-lo em uma parede, a
altura do muro
deve ser de cerca de 40 130
centímetros do chão).

Se o duto deve ser dobrado, instale-o por considerar seguindo as dimensões.
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ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO DE CALOR DE EMISSÃO DUTO

Instalação errada é
mostrado na figura a
seguir (se o tubo é
dobrado demais, ele
poderia facilmente
causar um mau
funcionamento.)
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CUIDADOS E MANUTENÇÃO
Portable unit
There are casters at the bottom of the unit. It
can be moved around room very
conveniently, as necessary. Before
maintenance, please pull out the power plug
and cut off power supply to avoid electric
shock.

Clean the air filter
Performance of the unit will decrease if
there is too much dust collected, so clean it
at least once every two weeks.

Disassembly, cleaning
• Pull out filter support and take out filter.
• Wash the filter alone, spray it clean (e.g. by shower attachment) and shake it, or
immerse it into the mild soapy water, then dry it in the shade.
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CUIDADOS E MANUTENÇÃO

Limpeza do ar condicionador
Por favor, use um pano que está levemente umedecido com água cuja temperatura
está abaixo de 40 ° C (104 ° F) (ou água com sabão ou água com detergente)
depois de limpar a sujeira.Não use gasolina, diesel
óleo ou similarsubstance para limpar a unidade. Antes de limpar, por favor, retire o
cabo de alimentação.
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Se ocorrer uma avaria, verifique o seguinte antes da manutenção:
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AVISOS DE USUARIO
Localização
• Não instale o aparelho em um lugar fechado, e mantenha bem ventilado, para evitar avarias.
•
•

Não instalar a unidade, onde será exposto à luz solar directa, a fim de evitar a perda de eficiência.
Não instale o aparelho em um lugar úmido, o que pode causar vazamento elétrico.

•

Por favor, não instale o aparelho nos seguintes locais: Locais com gás, fogo, óleo ou onde pode ocorrer uma
avaria.

Lugares errados
Tenha em atenção as seguintes pessoas:
1)

Crianças pequenas, pessoas medicamente comprometidos.

2)

As pessoas que têm dificuldade em se expressar.

3)

As pessoas que são muito cansado, bêbado ou que tomaram medicamentos para dormir.

•
•

Não pise nem coloque nada na parte superior da unidade, que vai desacelerar e pode ocorrer uma avaria.
Não exponha o corpo a um vento frio por um longo tempo, o que pode causar problemas de saúde.

•

O aparelho deve ser colocado cerca de 1 m ou mais de distância de uma TV, ou ele vai ser afetada por sua
radiação eletromagnética.
A entrada / saída de ar não deve ser obstruído, por isso vai provocar uma avaria.
Não coloque as mãos ou uma vara na entrada ou saída de ar.Preste mais atenção especialmente para as
crianças, caso contrário, pode ocorrer um acidente.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou pelo seu agente de
serviço ou uma pessoa qualificada, a fim de evitar um perigo.
O aparelho deve ser posicionado de modo que o plugue esteja acessível.
Pressão de ar estático em escala oleoduto deve ser 0 Pa a 25 Pa.
Parâmetro avaliado para FUSE: 250V AC, 3,15
O aparelho de conformidade com GPC09AE-K3NNA7A PAG: R410A (R32/125: 50/50): 1900.
Quando o interruptor de nível de água funciona para enchimento de água, o volume de água dentro do
tanque é 1.2L.

•
•
•
•
•
•
•
•

Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas,
sensoriais ou mentais, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que estejam sob supervisão ou
instruções sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
As crianças devem ser supervisionadas para garantir que elas não brinquem com o aparelho.
GPC09AE-K3NNA7A só pode ser ligado a um sistema de fornecimento com a impedância de não mais do
que 0.328 ohms. Se caso necessário, por favor, consulte seu fornecimento de energia elétrica para obter
informações impedância do sistema.

•
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AVISOS DE USUARIO
•

Lugares errados
• Não incline ou capotamento. Se um occurres fenômeno anormal, por favor, retire o
cabo de alimentação de uma vez, e pedir ao vendedor para verificar e manter.
• Não use um inseticida ou outros sprays, que podem causar deformações ou rachaduras.
• Verifique o Manual do Usuário para as sentenças abaixo e etiqueta de marcação para o
"waste bin".
• Significado do riscado contentor do lixo: não descarte de aparelhos elétricos como
lixo comum, utilizar as instalações de recolha selectiva.
• Entre em contato com o governo local para obter informações sobre descarte disponível
sistemas.
• Se os aparelhos elétricos são dispostos em aterros de despejos, substâncias perigosas
pode vazar para o lençol freático e entrar na cadeia alimentar, prejudicando a sua saúde
e bem-estar.
• Ao substituir aparelhos antigos por novos, o varejista é legalmente obrigada a
tomar de volta seu aparelho antigo para descarte de forma gratuita.
• Eliminação do aparelho no lixo doméstico é proibido. tem
várias opções para a eliminação:
a) O município estabeleceu sistemas de coleta, onde o lixo eletrônico pode
ser eliminados de forma gratuita para o usuário.
b) Ao comprar um novo produto, o varejista irá receber, sem o produto antigo
carga.
c) O fabricante terá de volta o aparelho antigo para descarte, sem custo para o
utilizador.
d) Como os produtos antigos contêm recursos valiosos, que podem ser vendidos para sucata
concessionários.
Disposição irregular de resíduos em florestas e paisagens põe em risco a sua saúde quando
substâncias perigosas vazar para o lençol freático e encontrar o seu caminho para a comida
cadeia.

DESCARTE: Não descarte este produto como
sem classificação de resíduos urbanos. A coleta seletiva de tal
resíduos para tratamento especial é necessário.
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Serviço Pós-Venda
•

Se quaisquer problemas de qualidade ou quaisquer outros problemas surgem, entre em
contato com o revendedor local.

Instalação e Manutenção de Filtro de Saúde
Instruções de Instalação
1. Pressione e puxe para fora lida com grelha de entrada de ar

2. Colocar o filtro saúde uniformemente sobre a grade de entrada de ar, como mostrado na FIG. b.

3. Recoloque a grade de entrada de ar montado com filtro na unidade.
■ Instruções de limpeza
Retire o filtro de saúde antes de limpeza e reinstalá-lo após a limpeza de acordo com as instruções de
instalação. nota
que o carvão ativo não pode ser limpo com água.
Vamos filtrar seca na sombra ou sol após a limpeza, mas não seca limpando.
O filtro de saúde geralmente tem uma duração de utilização de um ano sob condições normais.
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