MOBIELE AIR CONDITIONER

MILO PLUS

GEBRUIKSAANWIJZING
Lees de instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt of onderhoudswerkzaamheden uitvoert. Let op alle
veiligheidsinstructies; het niet naleven van de instructies kan leiden tot ongevallen en/of schade. Bewaar deze instructies
op een veilige plaats voor toekomstige referentie.
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Apparaat gevuld met brandbaar gas R290.
Lees voor het installeren en gebruiken van het apparaat de handleiding.
Lees voor het repareren van het apparaat de servicehandleiding.

Het koelmiddel R290
1. Om de functie van de airconditioner te realiseren, circuleert er een speciaal koelmiddel in het
systeem. Het koelmiddel is de fluoride R290 = 3 GWP (Opwarming van de aarde potentieel).
Dit koelmiddel is ontvlambaar en geurig. Het kan onder bepaalde omstandigheden tot
explosies leiden, maar de ontvlambaarheid van dit koelmiddel is zeer laag en kan alleen door
brand worden ontstoken.
2. In vergelijking met andere veel voorkomende koelmiddelen is R290 een niet-vervuilend
koelmiddel zonder schade aan de ozonsfeer en zonder effect op het broeikaseffect. R290 heeft
zeer goede thermodynamische eigenschappen die leiden tot een echt hoge energie-efficiëntie.
De unitsthereforeeedless vulling.

Waarschuwing:
Probeer het ontdooiproces niet te versnellen of het apparaat niet op andere manieren te reinigen dan
de door de fabrikant aanbevolen manieren. Als reparatie nodig is, neem dan contact op met het
dichtstbijzijnde erkende Argoclima Service Centre. Reparaties die door ongekwalificeerd personeel
worden uitgevoerd, kunnen gevaarlijk zijn. Het apparaat moet worden opgeslagen in een ruimte die
geen continu werkende ontstekingsbronnen heeft. (bijvoorbeeld: open vuur, een werkend gastoestel
of een werkende elektrische kachel.) Niet doorboren of verbranden.
Het apparaat moet worden geïnstalleerd, bediend en opgeslagen in een ruimte met een
vloeroppervlak groter dan 15 m2.
Voor reparaties, strikt volgen instructies van de fabrikant alleen voor apparaten gevuld met R290
brandbaar gas. Weet dat koudemiddelen geenyodour hebben.
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ALGEMENE GEBRUIKS- EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
1.Dit

apparaat is een lokale airconditioner ontworpen voor huishoudelijk
gebruik.

2.Gebruik deze airconditioner alleen zoals beschreven in deze handleiding.
3.Zorg

ervoor dat de vereiste spanning en frequentie (220-240V/50 Hz)
overeenkomen met de beschikbare krachtbron.

V 06/20
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1.Fuse

stijl T3.15AH250V, de elektriciteit die door de zekering kan niet
boven de 3.15A.

2.Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en mensen

met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek
aan ervaring en kennis als ze toezicht of instructie hebben gekregen over
het gebruik van het apparaat op een veilige manier en de gevaren
begrijpen.
3.Kinderen

mogen niet met het apparaat spelen.

4.Schoonmaak

en onderhoud van de gebruiker mogen niet door kinderen
worden gemaakt zonder toezicht.

5.Zorg ervoor dat het elektriciteitssysteem in staat is om de bedrijfsstroom

te leveren die de airconditioner nodig heeft, naast die die normaal door
andere apparaten (huishoudelijke apparaten, verlichting
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systeem, enz.). Raadpleeg de gegevens over de maximale invoergegevens
die op de gegevensplaat van de airconditioner zijn aangegeven.
1.Aansluiting

op het elektriciteitsnet moet plaatsvinden
overeenstemming met de huidige installatienormen.

in

2.Zorg

ervoor
dat
de
automatische
schakelaars
en
systeembeveiligingskleppen bestand zijn tegen een opstartstroom van
6A (normaal gesproken minder dan 1 seconde).

3.De

systeemaansluiting moet altijd voorzien zijn van een efficiënte
aardverbinding.

4.Zorg ervoor dat de stekker volledig is geplaatst. Gebruik niet meerdere

adapters. Raak de stekker niet aan met natte handen. Zorg ervoor dat
de stekker schoon is.
5.Gebruik

de stekker niet als middel om de airconditioner te
starten/stoppen: gebruik de aan/uit-knop op de afstandsbediening of
op het bedieningspaneel.

6.Installeer de airconditioner niet in ruimten waar waterspatten kunnen

worden ontvangen (bijv. wasruimtes).
7.Deze

airconditioner kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar of
ouder, en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke en
mentale vermogens of die niet over de nodige kennis en ervaring
beschikken om het te bedienen, indien onder toezicht of instructie van
een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid, zodat zij zich
volledig bewust zijn van de bijbehorende risico's.

1.Zorg

ervoor dat het apparaat niet uit het stopcontact wordt gehaald
voordat u het apparaat verplaatst of reinigt.

2.Verplaats

de airconditioner niet tijdens het gebruik; zet eerst het
apparaat uit, controleer op eventuele condensaatopbouw en leeg het
indien nodig.
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3.Als

u het toestel wilt uitschakelen, schakelt u de afstandsbediening in
op UIT en verwijdert u de stekker uit het stopcontact. Trek alleen aan
de stekker. Trek niet aan het snoer.

1.Gebruik

het apparaat niet als het snoer of de stekker beschadigd is.
Als het stroomnetsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen
door de fabrikant, de dealer of een even gekwalificeerde persoon om
eventuele veiligheidsrisico's te voorkomen.

2.Houd

het apparaat uit de buurt van brand, mogelijke brandhaard,
ontvlambare of explosieve voorwerpen.

3.Laat

het apparaat niet onbeheerd achter tijdens het gebruik, schakel
het apparaat uit en haal het los.

4.Als

drainageslang wordt gebruikt, is de omgevingstemperatuur niet
lager dan 0°C. Het kan waterlekkage veroorzaken in de airconditioner.

5.Niet

spetteren of giet water op de airconditioner

Voorzorg!
1.Plaats

geen voorwerpen in de airconditioner: dit is zeer gevaarlijk
omdat de ventilator op hoge snelheid draait.

2.Zorg

ervoor dat de lucht vrij rond het apparaat circuleert. Bedek de
luchtinlaat en de leveringsroosters niet met gordijnen of andere
middelen.

Waarschuwing!
1.De

airconditioner moet ten minste 50 cm van de muur of andere
obstakels op een vlak en stabiel oppervlak worden geplaatst om
waterlekken te voorkomen.
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2.De

airconditioner is uitgerust met een systeem om de compressor te
beschermen tegen overbelasting. Dit betekent dat de compressor pas
3 minuten na de vorige stilstand start.

1.Wacht minstens 3 minuten voordat u het apparaat start. Dit voorkomt

dat de compressor beschadigd raakt.
Waarschuwing!
Schakel in geval van een afwijking het apparaat uit en haal het uit het
stopcontact. Niet demonteren of proberen te repareren of te wijzigen van
het product. Neem bij een storing rechtstreeks contact op met het
servicecentrum.
Waarschuwing!
1.Stel

de airconditioner niet bloot aan direct zonlicht, omdat de kleur
van de materialen kan veranderen; Bovendien kan het apparaat
oververhit raken waardoor het beveiligingsmechanisme tussenbeide
komt en het apparaat kan uitschakelen.

2.Gebruik

geen insecticiden, oliën, detergenten of spuitverf in de buurt
van het apparaat; gebruik geen agressieve chemische
reinigingsmiddelen om de behuizing schoon te maken: dit kan de
afwerking en kleur beschadigen.

3.Sluit

alle open ramen om de efficiëntie van de airconditioning te
maximaliseren.

De fabrikant is niet aansprakelijk als de veiligheidsongevallenpreventieregels niet in acht worden genomen.
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BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT
VOORAANZICHT ACHTERAANZICHT
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1.

Bedieningspaneel en functieknoppen zonder
afstandsbediening

2.

VERTICALE VINNEN EN LUCHTINLAAT

3.
4.
5.
6.

Min/max bedrijfslimieten (interne
temperatuur)
Koeling: 16 °C DB / 35 °C DB
Verwarming: 10 °C DB / 27 °C DB
Ontvochtiging: 16 graden DB / 35 graden DB

1.

LUCHTFILTER

2.

LUCHTVERDRIJVINGSSLANG

3.

Gezamenlijke

4.

EINDMONTAGE VOOR VENSTER

5.

Afstandsbediening

Wielen
KABELKLEM
Netsnoer
LUCHTFILTER

Koelmodus kamertemperatuur aanpassing bereik: 16 °C DB / 30 °C DB

CONTROLES EN VERRICHTINGEN
De volgende ruimte moet worden behouden om de bedrijfsefficiëntie van de draagbare airconditioner te garanderen.

OPSTART VAN HET TOESTEL
Open de verpakking en verwijder de doos van bovenaf. Verwijder het product en de andere geleverde elementen (geïllustreerd in
het onderstaande vak).
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LCD afstandsbediening Type AAA batterijen

voor de
Afstandsbediening

Ronde montage voor venster (1) tot
worden geplaatst tussen het uiteinde einde
het uiteinde montage geleverd in 2
samengevoegd met 2 tabbladen die passen
(2) gemonteerd op de patrijspoortkit

montage voor het raam, van de buis en
delentot voor het raam (in de
verpakking is dezelfde montage samen.

Op 06/20
(A).
Vlakke montage voor de positionering
Slanguitlaat en de slang

tussen de luchtafvoer

Afvoerslang Cord winder

Schroeven
Drainage pipe

Window unit kit (3 pc's)
(A+B+C)

Ronde montage voor raamunit, te
plaatsen tussen het uiteinde van de buis
en de raamunit (A)

Venstereenheid (B)

Cap (C)

Plaats het product verticaal op een vlak en stabiel oppervlak, zo dicht mogelijk bij een raam en ten minste 50 cm van muren of
andere obstakels in de buurt.

INSTALLATION OF CORD WINDER HOOKS

41

1.
2.

Haak
Schroef

Installeer de snoerwindhaken aan de achterkant van het apparaat met behulp van de Wanneer het apparaat niet wordt gebruikt,
wind de macht schroeven, zoals weergegeven in de figuur. snoer rond de haken.
De haken moeten naar boven gericht worden geplaatst en wind het snoer rond de haak.
Naar beneden.

GEBRUIK MET EINDFITTING VOOR VENSTER
Sluit de vlakke fitting aan op de slang, verleng de slang zo ver als Next, schuif de vlakke fitting naar beneden in de groeven (A) die
nodig zijn voor het bereiken van de buitenkant en sluit deze aan op de rug en bevestig deze met de haak (B). van de airconditioner.
De naar boven gerichte zijde van de vlakke fitting is gemarkeerd als "TOP".
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Sluit de ronde raamfitting (1) aan op het einde van de slang Open de ramen en vergrendel een van de twee bladeren met de dan de
eindmontage voor het raam (2), eerder verkregen door handgreep.
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de aansluiting van de delen A en B

Plaats de eindmontage tegen het vaste blad van het raam en
trek het andere blad ernaartoe.

GEBRUIKEN MET RAAMEENHEIDKIT
1. Om het gat in het glas te maken is het raadzaam om er 2 te nemen. Plaats de venstereenheid in het venster.
de patrijspoort kit accessoire aan de glazier.

3. Steek de ronde fitting in de intrekbare flexibele pijp en 4. Plaats de ronde fitting op de flexibele pijp.
steek de laatste met zijn ronde montage in het raam eenheid zonder de
stekker..
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5. Plaats
groeven

de platte fitting op de slang. 6. Schuif de vlakke montage naar beneden in de
(A) en zet deze vast met de haak (B).
De naar boven gerichte zijde van de vlakke fitting is gemarkeerd als "TOP".

1. De uitlaat moet tussen 40 cm en 130 cm boven de grond liggen. Vermijd strakke bochten of bochten in de flexibele streng.

1. Als de airconditioner langere tijd niet wordt gebruikt, koppelt u de pijp los en sluit u de raamunit aan.

Sluit het netsnoer aan op een geschikt stopcontact (220-240 V). Plaats de meegeleverde batterijen in de afstandsbediening en zorg
ervoor dat de palen overeenkomen. Selecteer de gewenste werkingsmodus in de afstandsbediening.

HOE HET APPARAAT TE GEBRUIKEN
Dit apparaat kan worden gebruikt voor het koelen, ontvochtigen en ventileren.
Bij het schakelen tussen modi blijft de ventilator draaien, maar de compressor stopt: de compressor start na 3 minuten. Deze
vertraging beschermt de compressor tegen mogelijke schade.
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Koelen, verwarmen, ventilator ontvochtigen
De ontLAadbuis moet altijd op het apparaat worden aangesloten: de enige uitzondering is wanneer het apparaat uitsluitend
wordt gebruikt voor ontvochtiging, in welk geval het raadzaam is om het apparaat rechtstreeks in de omgeving te laten ontladen
voor maximale efficiëntie (raadpleeg de paragraaf "Devochtigingsmodus" ).
Maak de luchtfilters regelmatig schoon onder de gemakkelijk verwijderbare grille aan de achterzijde om de airconditioner efficiënt te
laten werken.

BEDRIJFSMODI
1. KOELMODUS (KOEL)
1. De eerste keer dat hij is ingeschakeld, werkt de airconditioner in ventilatie
2. Druk op de knop MODUS om de coolmodus te selecteren
3. De "Cool" LED op het bedieningspaneel wordt ingeschakeld.
4. De temperatuur kan worden aangepast tot tussen de 16 °C en 30 °C.
5. In deze modus schakelt het apparaat uit wanneer de aan/UIT-knop wordt ingedrukt, het apparaat de
temperatuurinstelling bespaart en, wanneer het weer wordt ingeschakeld, deze instelling behoudt.

6. In deze modus kan de ventilatorsnelheid worden aangepast en kunnen de functies Timer en SLEEP worden
ingesteld.

7. Voor meer stille werking, voer de ventilator op lage snelheid.
1. VERWARMINGSMODUS (WARMTE)
1. De "Heat" LED op het bedieningspaneel wordt ingeschakeld.
2. De temperatuur kan worden aangepast tot tussen de 16 °C en 30 °C.
3. In deze modus, telkens wanneer de aan/uit-knop wordt ingedrukt, schakelt het apparaat uit, het apparaat
bespaart de temperatuurinstelling en behoudt deze instelling wanneer het weer wordt ingeschakeld.

4. In deze modus kan de ventilatorsnelheid worden aangepast en kunnen de functies Timer en SLEEP worden
ingesteld.

5. Voor meer stille werking, voer de ventilator op lage snelheid.

1. ONTVOCHTIGINGSMODUS (DROOG)
1. Druk op de knop MODE om Droog te selecteren.
2. De temperatuur wordt geregeld door het PCB en kan niet worden geregeld.
3. In deze modus schakelt het apparaat uit wanneer de aan/UIT-knop wordt ingedrukt, wordt het apparaat
uitgeschakeld, slaat het apparaat de instellingen op en behoudt het, wanneer het weer wordt ingeschakeld,
deze. De ventilatorsnelheid is ingesteld op laag en kan niet worden aangepast.
Opmerking
De airconditioner koelt de kamer niet af wanneer deze als ontvochtiger wordt gebruikt.
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Wanneer het apparaat als ontvochtiger wordt gebruikt, mag de flexibele slang niet worden aangesloten.
Voor een maximale ontvochtigingsefficiëntie, laat de achterste ontlading bevestiging vrij om direct te ontladen in het milieu.
De ontvochtigingsmodus wordt aanbevolen in de herfst en winter.
Bij gebruik in de zomer, is het het beste om de flexibele slang bevestigd, zodat de hete lucht kan worden geloosd naar buiten
in plaats van in de kamer.
Tijdens de ontvochtiging moet continue drainage worden uitgevoerd (raadpleeg het volgende hoofdstuk,
"CONDENSAATELIMINATIE").

1. VENTILATIEMODUS (ALLEEN VENTILATOR)
1. Druk op de knop MODUS om Ventilator te selecteren en wacht tot het relatieve pictogram wordt weergegeven.
In deze modus kan de ventilatorsnelheid worden aangepast.

2. De temperatuur kan niet worden aangepast.

HOE CONDENSAAT TE ELIMINEREN
Dit apparaat verdampt automatisch condensaat in de koel- en verwarmingsmodus.
Wanneer de airconditioner in koel- en verwarmingsmodus werkt, is het niet nodig om condensaat continu af te voeren; alleen in
bepaalde weersomstandigheden met zeer vochtige lucht kan het voorkomen dat water afzettingen in het apparaat. Wanneer de
binnentank vol is, piept de airconditioner 8 keer en verschijnt het bericht "H8" op het display om aan te geven dat de tank vol is en
de werking van het apparaat te stoppen.
Koeling en verwarming
Wanneer het apparaat in de koel- en verwarmingsmodus werkt, moet u ervoor
zorgen dat de rubberen dop die de drainageopening aan de achterkant van het
apparaat sluit, goed is geplaatst.
Als u de container wilt legen, schakelt u de airconditioner uit en trekt u de
stekker uit het snoer. Verwijder de dop van de achterste drainage opening en
plaats het uiteinde over een normale afvoer. Zorg ervoor dat de buis niet gedraaid
of gebogen is. De buis moet naar beneden hellen. Sluit de drainageopening
opnieuw met de dop, steek deze in de klem en hervat het gebruik van de
airconditioner. Ontvochtiging
Waarschuwing!
Bij het gebruik van de airconditioner in ontvochtigingsmodus, altijd afvoeren, om de ontvochtiging efficiëntie te maximaliseren.
Gebruik de afvoerafvoer op het apparaat. Het water kan in een afvoer worden afgevoerd door simpelweg een buis met een
inwendige diameter van 14 mm (niet meegeleverd) aan te sluiten.

1. Verwijder de dop door het anti-2 te draaien. Schroef de verbindingsbuis 3. Plaats vervolgens de drainagebuis met de klok mee en
verwijder de stekker. voorzien om het met de klok mee te draaien. in de verbindingsbuis.
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VOOR EEN OPTIMALE WERKING VAN DE AFSTANDSBEDIENING RICHT U DE ZENDERKOP AAN OP DE
ONTVANGER DIE ZICH OP DE AIRCONDITIONER BEVINDT.
Druk op de aan/uit-knop op de handset om de afstandsbediening te bedienen. Het pictogram op het
afstandsbedieningsdisplay knippert één keer en u hoort een geluidssignaal dat aangeeft dat het signaal naar
de airconditioner is verzonden.
In de uit-modus worden de ingestelde temperatuur en de ingestelde timer weergegeven op de
afstandsbediening.
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BATTERIJEN VOOR AFSTANDSBEDIENING

Plaats de batterijen in de afstandsbediening, met inachtneming van de
aangegeven polariteiten.
Gebruik alleen type AAA 1.5V batterijen.
Verwijder de batterijen als de afstandsbediening een maand of langer
niet wordt gebruikt.
Probeer de batterijen niet op te laden.
Vervang alle batterijen tegelijkertijd.
Gooi de batterijen niet in het vuur: ze kunnen ontploffen.

INFORMATIE VOOR DE JUISTE VERWIJDERING VAN DE BATTERIJEN OVEREENKOMSTIG
DE EUROPESE RICHTLIJN
2006/66/EG en wijzigingen bij Richtlijn 2013/56/EU
Vervang de batterijen wanneer deze leeg zijn. Aan het einde van hun levensduur moeten batterijen gescheiden van
ongesorteerd afval worden verwijderd. Zij moeten worden geleverd aan geschikte gescheiden afvalverwijderingsinstallaties of aan dealers
die een soortgelijke dienst verlenen. Gescheiden afvalverwijdering van batterijen voorkomt mogelijke negatieve effecten op het milieu en de
menselijke gezondheid als gevolg van onvoldoende verwijdering, en maakt het ook mogelijk de materialen waaruit het is gemaakt, te worden
teruggewonnen en gerecycleerd om aanzienlijke besparingen op het gebied van energie en hulpbronnen te realiseren. De afzonderlijke
verwijderingsverplichting wordt onderstreept door het doorgestreepte vuilnisbaksymbool dat op de batterij verschijnt. Voor illegale
verwijdering van het product door de gebruiker gelden administratieve sancties volgens de huidige regelgeving.
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VOOR EEN OPTIMALE WERKING VAN DE AFSTANDSBEDIENING RICHT U DE ZENDERKOP AAN OP DE
ONTVANGER DIE ZICH OP DE AIRCONDITIONER BEVINDT.
Druk op de aan/uit-knop op de handset om de afstandsbediening te bedienen. Het pictogram op het
afstandsbedieningsdisplay knippert één keer en u hoort een geluidssignaal dat aangeeft dat het signaal naar
de airconditioner is verzonden.
In de uit-modus worden de ingestelde temperatuur en de ingestelde timer weergegeven op de afstandsbediening.
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1. AAN/UIT-KNOP
2. KNOP TEMPERATUUR EN TIMER
3. KNOP MODUS
4. KNOP ZWAAI
5. KNOP TEMPERATUUR EN TIMER
6. KNOP VENTILATORSNELHEID
7. KNOP TIMER UIT
8. KNOP KLOK
9. KNOP TIMER AAN
10.KNOP SLAAP
11.KNOP TEMPERATUURINSTELLING
1.
2.

X-FAN EN LICHTKNOP
WIFI-SLEUTEL

1. Ik voel me
2. Automatische modus
3. Koele modus
4. Droge modus
5. Fanmodus
6. Warmtemodus
7. TIMER AAN/UIT, functie
8. Slaapstand
9. Licht
10. De snelheidsinstelling van de ventilator
11. Signaaltransmissie
12. Turbo-modus
13. 8°C verwarmingsfunctie
14. Temp. Weergeven
15. Klok
16. TIMER AAN/UIT-display
17. Ouderlijk slot
18. Omhoog/omlaag swing
19. X-Fan, functie
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1.
1.
1.

HEALTH- functie 21. AIR-functie 22. Zet temp.
Buiten ambient temp.
Indoor ambient temp.

1. AAN/UIT KNOP
Druk op deze knop om het apparaat in of uit te schakelen.
Wanneer het apparaat is ingeschakeld, wordt het gestart op basis van de laatste instellingen (save functie).

2. KNOP SELECTIE MODUS (MODUS)
Druk op deze knop om de verschillende bedrijfsmodi te selecteren, volgens de volgende volgorde:

In de COOL-modus licht het display op. In de DRY- en FAN-standen licht het scherm niet op.

1. TEMPERATUUR + - EN KNOPPEN VOOR HET AANPASSEN VAN TIMERS
De temperatuur kan worden aangepast tot tussen de 16 °C en 30 °C.
Temperatuur verhogen(+):

1.
2.

Zorgt voor het aanpassen van de gewenste temperatuur in de koelmodus (COOL).
Wanneer de (+) knop wordt ingedrukt, stijgt de ingestelde temperatuur met 1 °C.

Temperatuur verlagen (- ):
1) Maakt het mogelijk om de gewenste temperatuur in de koelmodus (COOL) aan te passen.
2)Wanneer de ( - ) knop wordt ingedrukt, daalt de ingestelde temperatuur met 1 °C.
Dezelfde knop maakt het mogelijk om de TIMER in te stellen.

1. KNOP VOOR AANPASSING VAN DE VENTILATORSNELHEID
Druk op deze knop wanneer het apparaat is ingeschakeld voor het aanpassen van de ventilatiesnelheid in de koelmodus (AUTO),
laag (Laag), medium (Med) of hoog (Hoog).

De ventilatorsnelheid kan niet in dry-modus worden aangepast en is vastgezet op lage snelheid.
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1. WIFI-knop (zowel op de afstandsbediening als op de draagbare eenheid)
Druk op deze knop om de WiFi-functie in-/uit te schakelen. Wanneer de WiFi op de LED staat, wordt
deze aangelicht. Als u wifi-instellingen wilt resetten, houdt u deze knop 10 seconden ingedrukt.

2. KNOP "SWING"
Druk op "SWING" boven in- of uitschakelen van de swing functie.
X-FAN KNOP ((op de afstandsbediening)
Als u op de X-FAN-knop drukt in de koel- of ontvochtigingsmodus, blijft de ventilator ongeveer 2 minuten werken om de
verdamper volledig te drogen.

SLAAPKNOP (op de afstandsbediening)
Druk op deze knop om de slaapfunctie te activeren, die de temperatuur automatisch aanpast aan veranderingen in lichaams- en
kamertemperatuur gedurende de nacht, om het comfort tijdens het slapen te optimaliseren en het verbruik te minimaliseren.
In de koelmodus stijgt de temperatuur in een uur met 1 °C en in twee uur met 2 °C en blijft in deze setting voor de hele periode.
De slaapfunctie is niet beschikbaar in de ventilatie-, ontvochtigings- en automatische modi. Het lampje gaat aan wanneer de
slaapfunctie is ingesteld.

TIMER KNOP (op de afstandsbediening)
Houd deze knop 1 seconde ingedrukt om de timer in te stellen.

1.

Timer-on (automatisch inschakelen)
Wanneer het apparaat uit staat, wordt deze knop gebruikt om een vertraging in te stellen waarna het apparaat wordt
ingeschakeld.
Afstandsbediening: Druk op TIMER. De T-ON en H iconen zullen oplichten op de afstandsbediening. Druk binnen 5 seconden
op de + en - knoppen om de vertraging in te stellen. Het T-ON-pictogram blijft ingeschakeld om aan te geven dat de TIMER is
ingesteld. Draagbare eenheid: Druk op TIMER. Selecteer een aantal uren van 0,5 tot 24. Druk op de timerknop om dit te
bevestigen.

1.

Timer-off (automatisch uitschakelen)
Wanneer het apparaat in de COOL-modus draait, stelt u een vertraging in waarna het apparaat wordt uitgeschakeld.
Afstandsbediening: Druk op TIMER. De T-OFF en H iconen zullen oplichten. Druk binnen 5 seconden op de + en - knoppen om
de vertraging in te stellen. Selecteer een aantal uren van 0,5 tot 24. Druk op de timerknop om dit te bevestigen. Het T-OFFpictogram blijft branden om aan te geven dat de uitschakeltimer wordt uitgevoerd.
Draagbare eenheid: Druk op TIMER. Selecteer een aantal uren van 0,5 tot 24. Druk op de timerknop om dit te bevestigen.
De timer opnieuw instellen: als een timer is ingesteld, drukt u op TIMER om de vertraging weer te geven. Druk nogmaals op
TIMER om de instelling te annuleren.

IFEEL, functie
Druk tegelijkertijd op de knoppen ">" en "MODE" om de I FEEL-functie te starten en het bijbehorende pictogram wordt
weergegeven op de afstandsbediening. Na het instellen van deze functie stuurt de afstandsbediening de
gedetecteerde kamertemperatuur naar het apparaat, dat automatisch de interne temperatuur aanpast op basis van de
gedetecteerde temperatuur.
Druk deze twee knoppen opnieuw tegelijk om de I FEEL-functie te deactiveren en het pictogram zal verdwijnen.
Wanneer deze functie actief is, plaatst u de afstandsbediening dicht bij de gebruiker, in ieder geval in de ruimte waar
de airconditioner zich bevindt, zodat deze het signaal van de afstandsbediening kan ontvangen.

(7) TEMPERATUUR- EN FOUTWEERGAVE
Problem
H8
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Cause
Tank vol water.

Solution
Maak de tank leeg.
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Als het probleem zich aanhoudt, neemt u contact op met een
servicecentrum.
F1

Kamertemperatuur sensorfailure.

Contact a service centre.

F2

Falen van de temperatuursensor op de
verdamper.

Contact a service centre.

F0

Koelmiddellekkage. Airconditioner niet in
orde.

Contact a service centre.

H3

Overbelastingsbeveiliging op de
compressor.

E8

Overbelastingsbescherming.

De kamertemperatuur overschrijdt het bereik van het apparaat
(meer dan 35°) of er is te veel vochtigheid. Wacht tot de
temperatuur onder de 35 °C zakt.
Controleer of de verdamper en compressor door voorwerpen
worden belemmerd. Als dit het wel het gaat, verwijder dan de
objecten, koppel het apparaat los en herstel je de voeding.
Maak de belemmerde ventilatieroosters vrij.
Als het probleem zich aanhoudt, neemt u contact op met een
servicecentrum.

F4

De externe temperatuursensor is
kortgesloten.

Contact the service centre.

De temperatuur- en foutdisplay licht alleen op in de COOL-modus. In de DRY- en FAN-standen licht het scherm niet op.

VEILIGHEIDSFUNCTIES
VERGRENDELING VOOR AFSTANDSBEDIENING
Druk tegelijkertijd op "+" en "-" om de afstandsbediening te vergrendelen.
Het pictogram "Vergrendelen" licht op op de afstandsbediening en deze laatste reageert niet op opdrachten.

SCHAKELEN TUSSEN °C EN °F.
Druk tegelijkertijd op de knoppen "-" en "MODE" om te schakelen tussen °C en °F.

LICHT, FUNCTIE
Druk 3 seconden lang op de knoppen "+" en "FAN" om de activering/deactivering van de lamp in te stellen.

WIFI-GIDS
Hoe de airconditioner in te stellen en te bedienen met Wifi
1. Zorg ervoor dat het gebruikte apparaat (smartphone of tablet) is uitgerust met een
standaardversie van Android (versie 4.4 of hoger) en iOS (iOS7.0 of hoger) als besturingssysteem.
Voor meer informatie verwijzen naar de App.
2. Eenheden kunnen alleen worden aangesloten en bediend via het Wi-Fi-netwerk of via de
Hotspot-functie.
3. Routers met WEP-versleuteling worden niet ondersteund.
4. De applicatie-interface is universeel voor alle producten en veel functies kunnen niet
overeenkomen voor alle eenheden. Het kan variëren afhankelijk van het gebruikte
besturingssysteem of de gebruikte update. Raadpleeg de currentversion.
5. Als de toegangsbeveiliging op uw router actief is in het item 'MAC-filter' / 'MAC-adresfilter',
schakelt u de toegang tot het netwerk van het MAC-adres van het apparaat in.

Installatie- en gebruiksinstructie
1. De QR-code omlijsten met een QR-codelezer
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of zoeken naar de "EWPE SMART" applicatie in de app store

de applicatie downloaden en installeren.
Installeer de App door te verwijzen naar de handleiding. Zodra de installatie is voltooid, verschijnt
het pictogram op de startpagina van de smartphone.
NB:
Voordat u een procedure start, koppelt u de voeding los van het product, laat u een paar minuten
doorgeven en opnieuw aansluiten.

1. Registratie en toegang.
Nadat u de toepassing hebt geïnstalleerd, opent u "EWPE SMART" en klikt u op Aanmelden om u te
registreren.
Let:
1.
GEBRUIKERSNAAM: moet UNIEK zijn, samengesteld uit naam + nummer, zonder spaties
(egRossi57)
2.
Persoonlijke e-mail: als u al bent geregistreerd, u gebruikersnaam / wachtwoord ophalen. Het
is niet mogelijk om een ander account aan te maken met dezelfde e-mail.
3.
WACHTWOORD: moet ten minste één hoofdletter, symbolen of speciale tekens (- ;, enz.) en
getallen hebben.
4.
Herhaal wachtwoord hierboven geschreven
5.
EUROPA land
De app openen Maak de registratie vóór Access
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3. Eenheden toevoegen
Als u op het pictogram van de kleine man klikt, opent u een menu met onder andere de functie
"Help".
Volg de instructies die op uw apparaat worden weergegeven om het apparaat toe te voegen.of voeg
een nieuwe eenheid toe, druk op + in de rechterbovenhoek van de startpagina.

Er verschijnt een menu met alle categorieën apparaten die kunnen worden verbonden.
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Selecteer het desbetreffende type:
1. in het geval van een draagbare airconditioner: de derde doos rechts

1. in geval van rensidential airconditioner: de vuistdoos aan de linkerkant

1. in geval van commerciële airconditioner: de centrale box
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Na het kiezen van de categorie van belang, ga verder met de reset van het apparaat.
Verschillende unit reset systemen kunnen worden gekozen, afhankelijk van het type apparaat /
systeem en afstandsbediening (met of zonder wifi-sleutel).
Volg stap voor stap de operatieve instructies, afhankelijk van het geselecteerde resetsysteem.

Nadat u de reset hebt uitgevoerd volgens de instructies, klikt u op Naast om het apparaat
automatisch toe te voegen (het is noodzakelijk om wi-fi-wachtwoord in te voeren).
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DRAADBEDI
ENING OF
DRAAGBARE
LUCHT
CONDITIONE
R
(CONTROLE
PANEEL
OPNIEUW
INSTELLEN)
Druk op de
knop op het
aanraakpane
el.
Houd de
knop "Wifi"
10 seconden
ingedrukt en
houd u deze
ingedrukt.
Wanneer
het
apparaat
piept,
betekent dit
dat de reset
succesvol is
geweest.
NB:
De
configuratie
moet binnen
2 minuten
worden
uitgevoerd.
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AFSTANDSBEDI
ENING
Knop
ZONDER WIFI
KNOP (MODUS
Richt de afstandsbediening naar het apparaat.
andTURBO)
Richt de+ "Wifi". Wanneer het
Als de afstandsbediening is uitgeschakeld, drukt u 1 seconde tegelijkertijd op de knoppen "Mode"
afstandsbedien
apparaat piept, betekent dit dat de reset succesvol is geweest.
ing naar het
NB:
apparaat.
Druk
De configuratie moet binnen 2 minuten worden uitgevoerd. Als dit niet binnen 2 minuten gebeurt,
herhaalt u de
gedurende 10
resetbewerking..
seconden
tegelijk op de
knoppen
"Mode" +
"Turbo". Nadat
het apparaat
twee keer een
akoestisch
signaal heeft
geproduceerd,
betekent dit
dat de reset
succesvol is
geweest.
NB:
De
configuratie
moetbe done
within 2
minutes. If it
does not
happen within
2 minutes, de
AFSTANDSBEDIENING MET WIFI
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Als dit niet
binnen 2
minuten
gebeurt,
herhaalt u
de
resetbewerk
ing.

resetbewerkin
g herhalen

U ook na het instellen en opnieuw instellen van de airconditioner op Toestel toevoegen handmatig in de
rechterbovenhoek klikken om het Wi-Fi-netwerk te selecteren dat u wilt koppelen.
Selecteer het gewenste netwerk en zet de configuratie voort.

Na het uitvoeren van de elektrische reset van het apparaat en het invoeren van de informatie, voert u
een zoekopdracht uit naar het apparaat (Zoektoestel) en zet u de configuratie voort.
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Configuratie van de belangrijkste functies
Klik op de startpagina op het apparaat dat u wilt bedienen en toegang wilt krijgen tot de bedieningsinterface
ervan.

1. Selecteer, bedrijfsmodus, temperatuur en ventilatorsnelheid.
- Modus

1. Temperatuur voor elke modus: schuif gewoon uw vinger op de aangegeven temperatuur
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1. Ventilatiesnelheid voor elke modus: schuif gewoon met uw vinger op het
ventilatorsymbool (de aanpassingsmogelijkheden variëren afhankelijk van de modus)

1. Geavanceerde functies instellen
Klik op Functie (Func) in de linkerbenedenhoek van de interface om de geavanceerde instellingen in te
voeren.
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X-FAN fucntion Verticale flap swingende horizontale flap swingende (indien
beschikbaar)

Slaapfunctie Licht op binnenunit displayTemperatuur unit conversie
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Swing instelling
Clic Up & down swing om de swingfunctie in of uit te schakelen. Klik op de pijl in de rechterbenedenhoek
van het pictogram om naar het volgende scherm te gaan en het swingniveau in te stellen.

Lijst van voorselecties
Clic Timer. Dan clic + en aanpassingen maken.

Andere functies
Klik op de profielfoto in de
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1. Startpaginamenu
linkerbovenhoek van de startpagina en stel elke menufunctie in.
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1. Groepsbeheer
Klik op Groepcontrole om de huidige apparaten te gebruiken (Bijvoorbeeld de groepsnaam wijzigen in 'hhh'
en de apparaten in de groepslijst instellen). Wanneer deze groep werkt, u de instellingen van de hele groep
wijzigen.

1. Thuisbeheer
Klik op Thuisbeheer om een 'gezinssysteem' te maken of te beheren. U nieuwe leden toevoegen
aan het gezinssysteem van het geregistreerde account.
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1. Help
Druk op Help om de instructies voor EWPE SMART APPtebekijken.
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1. Feedback
Clic Feedback om feedback te sturen over het product.
2. De WiFi-module van de airconditioner opnieuw instellen:
Schakel het apparaat uit met de afstandsbediening en koppel de airconditioner minimaal 10 seconden
los. Sluit de voeding opnieuw aan. Na 1 minuut druk je tegelijkertijd op de knoppen 'WiFi' en 'Mode'.
Als de airconditioner piept, betekent dit dat de WiFi-module correct is gereset.
Let op: De configuratie wordt binnen 2 minuten uitgevoerd. Als dit niet binnen 2 minuten gebeurt,
herhaalt u de resetbewerking.

Analyse van veelvoorkomende fouten in de netwerkinstelling:
Als de korte afstandscontrole niet werkt, voert u de onderstaande controles uit:

1.
2.
3.
4.

Zorg ervoor dat de airconditioner voeding is aangesloten.
Zorg ervoor dat de Airconditioner'sWiFi-functie normaal actief is.
Zorg ervoor dat de WiFi van je telefoon de bijbehorende airconditioner selecteert.
Reset met de afstandsbediening en start de instelling opnieuw vanaf stap 3.

Het is belangrijk om te onthouden wat hieronder wordt vermeld.
1. De WiFi-functie van de airconditioner duurt ongeveer 1 minuut om te beginnen.
2. De airconditioner is uitgerust met geheugenfunctie.

ZORG EN ONDERHOUD
Waarschuwing!
Voordat u het apparaat reinigt of onderhoud uitvoert, trekt u de stekker uit het stopcontact.
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1. Het reinigen van de luchtfilters
Het luchtfilter moet ten minste eenmaal per twee weken worden gecontroleerd. Werken met vuile of verstopte filters vermindert
de effectiviteit van de airconditioner en kan ernstige problemen veroorzaken.
Als u het filter wilt verwijderen, laat u de achterste grille los en schuift u het filter uit door het voorzichtig zijwaarts te trekken.

Gebruik een stofzuiger om stof te verwijderen. Mocht dit niet
voldoende zijn, was het filter dan met lauw water en neutraal
wasmiddel (indien nodig), spoel het dan af met koud water en
laat het op natuurlijke wijze drogen voordat u het weer op zijn
plaats zet. Nadat u het filter weer op zijn plaats hebt gezet, sluit u
de grille en hervat u het gebruik van de airconditioner.

2. De huls schoonmaken.
Gebruik een zachte vochtige doek om het buitenoppervlak
van de airconditioner schoon te maken.
Gebruik geen overmatig heet water, oplosmiddelen,
benzine of andere agressieve chemische verbindingen,
talkpoeder en borstels: ze kunnen het oppervlak of de
kleur van de behuizing beschadigen.
Verwijder eventuele vlekken met warm water met een
beetje neutraal wasmiddel.
Giet geen water op de airconditioner om het schoon te
maken: dit kan de interne componenten of
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kortsluiting veroorzaken.

1. Opslag.
Wanneer u niet van plan bent om de airconditioner lange tijd te gebruiken, reinig dan de filters voordat u deze
opslaat. Houd het apparaat te allen tijde verticaal. Plaats geen zware voorwerpen op de bovenkant en bescherm
de airconditioner indien mogelijk met een plastic vel.
2. Vervoer.
Houd de airconditioner bij voorkeur in de verticale positie bij het
transport.
Mocht dit niet mogelijk zijn, laat het dan aan de rechterkant rusten;
wanneer het zijn bestemming bereikt, zet het apparaat onmiddellijk in
de verticale positie en wacht ten minste 4 uur voordat u het in de
koelmodus gebruikt.

1. Controleer voor volledige veiligheid regelmatig de toestand van het netsnoer; als het door gebruik beschadigd
raakt, neem dan contact op met het Service Centre om het te vervangen.

TIPS VOOR HET MAXIMALISEREN VAN COMFORT EN HET MINIMALISEREN VAN HET VERBRUIK
Controleer of:

1.
2.

de afzuig- en leveringsroosters van het apparaat zijn altijd onbelemmerd;

3.
4.
5.

de deuren en ramen zijn gesloten om infiltratie van ongeconditioneerde lucht te voorkomen;

de luchtfilters zijn altijd schoon: een vuil filter vermindert de doorgang van lucht en vermindert zo de
prestaties van het apparaat;

de flexibele slang correct is geplaatst, zonder plooien of scherpe bochten;
De kamertemperatuur ligt boven de 18ºC voor de koelmodus en boven de 10ºC voor de
ontvochtigingsmodus.

VERORDENING (EU) Nr. 517/2014 – F-GAS
De eenheid bevat R290, een aardgas met een globale opwarming van het leven (GWP) = 3 - Kg. 0,30 = 0,0009 Ton CO2 equiv.
Laat R290 niet los in de atmosfeer.

INFORMATIE VOOR DE JUISTE AFZET VAN HET PRODUCT OVEREENKOMSTIG EUROPESE RICHTLIJN 2012/19/EU
Dit apparaat mag aan het einde van de levenscyclus niet worden gesloopt met huishoudelijk afval. Wij vestigen uw
aandacht op de cruciale rol die de consument speelt bij het hergebruik, de recycling en andere vormen van terugwinning van
dergelijk afval. Het apparaat moet worden gesloopt door een gesorteerd afvalverwerkingscentrum of door het terug te brengen
naar de detailhandelaar (er worden geen kosten in rekening gebracht voor deze service), wanneer u een nieuw gelijkwaardig
apparaat koopt.
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Gesorteerde verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur voorkomt de negatieve effecten op het milieu en de
menselijke gezondheid als gevolg van onjuiste sloop, en maakt het ook mogelijk de materialen waaruit het is gemaakt
worden teruggewonnen en gerecycleerd, met aanzienlijke besparingen in termen van energie en middelen.
De vereiste gesorteerde verwijdering wordt aangegeven door het op het apparaat aangebrachte etiket van
de gekruiste afvalbak.

www.argoclima.com
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