
INSTALLATION OCH DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTION 

LUFTKONDITIONERING 
AIRWELL MAY typ WDF
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Kyla sommartid 

Värme vintertid (tillval) 

Avfuktning 

Dry  

Uteluft 

Fresh 

Introduktion  

Sum-

Au-

Winter  

Wind 
direction  

Aggregatet kan reglera rumstemperatur och fuktig-
het i rummet.

FUNKTION  
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VENTILATION  

STÄNGD            ÖPPEN  

Spak för ventilations-
luckan. 

När reglaget är ÖPPET:                      När reglaget är STÄNGT:

Öppnar ventilationsluckan så 
att rummet ventileras.

Ventilationsluckan stänger 
och luften kommer endast 
ett cirkuleras inne i rummet.

FUNKTION KONTROLLPANEL PÅ AGGREGATET
Note: 
Om den trådlösa fjärrkontroll inte fungerar, öppna kontrollpanelen och använd den fasta kontrollen.

ON/OFF
Denna knapp startar och stoppar aggregatet.  

SWING 
Tryck på ”SWING”  (För modeller med swing 
funktion) för att aktivera den automatiska 
luftriktaren (Tillval).
För att stoppa funktionen, tryck ”SWING” 
igen. Ett tryck på ”SWING” i 2 sekunder 
kommer att aktivera SLEEP-läget, som kan 
minska ljudnivån och skapa en bättre miljö. 

TIMER 
Tryck på ”TIMER” för att aktivera timerfunk-
tion ”auto start / auto stop”. Auto start / 
stopp kan ställas in från 0 ~ 12 timmar. Varje 
nedtryckning av ”TIMER” knappen ökar den 
valda tiden i steg om 1 timme.

FAN  SPEED 
Tryck på knappen för att välja Låg, Mellan 
och Hög fl äkthastighet.

TEMP 
Tryck på knapparna        för att öka och 
minska den inställda driftstemperaturen. 
Temperaturområdet är från 16 ~ 31.  

MODE    
Tryck på ”MODE” för att välja önskat drift-
läge. För aggregat med värmefunktion fi nns 
följande funktioner att växla mellan; AUTO, 
VÄRME, KYLA, FLÄKT och AVFUKTNING. 
För aggregat med endast kyla fi nns följande 
funktioner att växla mellan; KYLA, FLÄKT 
och AVFUKTNING.

LYSDIOD 
Lyser när aggregatet är aktiverat. 
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TEMP

TIMER    MODE     FAN

SWING              SLEEP

Se till att det inte är några hinder mellan kontrollen och aggregatet.

POWER

POWER(ON/OFF) 
Start och Stopp av aggregat  

MODE
Tryck på ”MODE” för att välja lämpligt driftläge. 
För aggregat med endast KYLA gäller KYLA, 
FLÄKT och AVFUKTNING (DRY) och för aggre-
gat med VÄRME gäller AUTO, VÄRME, KYLA, 
FLÄKT och AVFUKTNING.  
När du använder AVFUKTNING och AUTO läge, 
kan du inte välja fl äkthastighet. Fläktmotorn 
fungerar på LÅG hastighet i AVFUKTNING-
släge och på MED-hastighet i AUTO-läge.

TIMER 
Tryck på ”TIMER” för att aktivera timerfunktion 
”auto start / auto stop”. Auto start / stopp kan 
ställas in från 0 ~ 12 timmar. Varje nedtryckning 
av ”TIMER” knappen ökar den valda tiden i steg 
om 1 timme. 

▲ 
Ökning av inställd temperatur.  

▲  

Minskning av inställd temperatur. 

 

SWING 
Tryck på ”SWING”  (För modeller med 
swing funktion. Tillval) för att aktivera 
den automatiska luftriktaren. För att 
stoppa funktionen, tryck på ”SWING” 
igen.  

FUNKTION TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL

SLEEP. 
Tryck på denna knapp för att slå på 
SLEEP ON eller OFF. När sleepfunktionen 
aktiveras stängs luftkonditioneringen av 
automatiskt efter inställd tid.

Sändare 

FAN
Tryck på FAN för att ändra fl äkthastighe-
ten mellan LÅG/MEDEL/HÖG.

TEMP

TEMP
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1. Tryck på SLEEP för att aktivera. När sleepfunktionen aktive-
ras stängs luftkonditioneringen av automatiskt efter inställd tid.
2.   Tryck på TIMER för att ställa in TIMER på eller TIMER av. 

3 

1 

2 

5  

2  

Byte av batterier

1. Drag luckan bakåt enligt fi g och tag ut batterierna.
2. Sätt i nya batterier (AAA1.5V och sätt tillbaka luckan enl fi g).

Anmärkning.
Om inte aggregatet skall användas under en längre tid tag ut 
batterierna i fjärrkontrollen.

Fig. 2  

4  

1  

FUNKTION TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL (forts)

1. Tryck på ON / OFF-knappen för att starta aggregatet. 
(Obs: När aggregatet stängs, kommer luftriktaren att stängas 
automatiskt.Tillval).
2. Tryck på MODE-knappen och välj önskat driftläge.
3. Tryck på + eller - knappen för att ställa in önskad temperatur. 
4. Trycka FAN-knappen, för att ställa in önskad fl äkthastighet.

Standardaggregat

Aggregat med tillval
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Hur man installerar:
- Välj en plats där det inte fi nns några hinder som omger aggregatet.
- Gör installationshålet något större än aggregatets hölje.
- Utför installationsutrymmet enligt följande ritning.

9K  
12K  

A  
600    
660   

 B  
 380  
 428  Över  

500mm  

B  

A  

Över 
500mm  

Över  
300mm  

Över  
300mm  

750-
1500mm  

50Hz: 

60Hz:  

INSTALLATION  
Plats:
- Kondensvattnet måste dräneras bort.
- Installera aggregatet långt bort från TV eller radion för att 
undvika störningar.
- Undvik en plats där det är möjligt för att brandfarlig gas 
läcker ut.
- Undvik att montera aggregatet i direkt solljus.

DRIFTSOMRÅDE

KYLDRIFT

Utomhustemperaturen bör ligga i intervallet 18-43°C annars är det möjligt att aggregatet inte fungerar 
tillfredsställande. 
Rumsfuktigheten bör vara lägre än 90%.

Över  
500mm  

Kylkapacitet

Avståndet till hinder från aggregatet bör vara 
över 300mm, under 1500mm, vänster 500mm, 
höger 500mm, fram 1500mm.

Kylkapacitet A B
9K-12K 600 380
18K-24K 660 428
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INSTALLATION FORTS. 

Vägg  

Träram  

Ev tätning

Horisontell 
linje

Solskydd  

Väggkonsol

Horisontellt

1) Placera enheten i installationshålet.
Vid installation av enheten bör den luta ner mot baksi-
dan ca 6-10mm. (Visas till höger i fi gur.)
2) Vid behov fyll utrymmet mellan aggregatet och hålet.

6-10mm

6 -10mm

Installationshålet ska vara starkt nog för 
att stödja aggregatet. 
Se fi g betr förslag på installation.

Buller
Installera på en plats som är tillräckligt stadig för att undvika buller
och vibrationer.
Placera inte något framför det yttre utloppet för att undvika eventuellt 
buller, då det kan äventyra aggregatets funktion.

Elanslutning 
All yttre anslutning och avsäkring måste vara utförd enligt lokala föreskrif-
ter och av ackrediterad personal.
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KONDENSVATTEN

För att få maximal kyleffekt, är luftkonditioneringen utformad så att kondensvattnet 
rinner ner i ett tråg där fl äkten, som går ned en bit i tråget, slår sönder kondensvattnet i 
små droppar som sedan hamnar på kondensorbatteriet och förångas. 

Vi hög luftfuktighet kan kondenstråget anslutas med slang enligt nedan.
1. Dra ut chassit ur höljet.
2. Ta bort gummipluggen från basplattan.
3. Montera dräneringstråget i hörnet av höljet med 2 skruvar.
4. Anslut avloppsslangen till utloppet på trågets botten.
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Vertikal luftriktare 

(Luftfl ödesriktningen justering uppåt och nedåt).

Den vertikala luftfl ödesriktaren styrs genom att ställa in 
luftriktarenatt att blåsa luften uppåt, nedåt eller rakt ut.

1. Frontpanel  
2. Filter 
3. Filterram
4. Hölje 
5. Inloppsgaller (Utsida) 
6. Utloppsgaller 
7. Kontrollpanel 
8. Kabel elanslutning  
9. Fjärrkontroll  

LUFTRIKTARE JUSTERING 

SPRÄNGSKISS  
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ATT TÄNKA PÅ  

Komfort och ekonomi

Kyl ej ner rumstemperaturen 
för mycket. Detta är inte bra 
för hälsan och ger även en 
högre driftskostnad. 

Dra för gardinerna och låt 
inte solen skina in i rummet 
när aggregatet är i drift.

Justera de vertikala och 
horisontella luftfl ödesrik-
tarna för att säkerställa en 
jämnare temperatur.

Undvik öppna dörrar och 
fönster så mycket som 
möjligt för att hålla en jämn 
temperatur och en låg en-
ergförbrukning.

Blockeringar i luftfi ltret 
minskar aggregatets effekt. 
Rengör luftfi ltret minst en 
gång varannan vecka.

Eftersom fönstren hålls 
stängda, är det en bra idé att 
öppna dem och vädra rummet 
då och då. 
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VARNING

Dra inte ut nätsladden. Ska-
dor på sladden kan leda till 
allvarliga elchocker.

Använd inte aggregatet för 
andra ändamål utom för att 
kyla rummet. 

Blockera inte luftintag och 
luftutsläppen. Detta orsa-
kar sänkt prestanda och 
oregelbunden drift. 

Vänta alltid 
minst 3 min  

11  

Välj den mest lämpliga tem-
peraturen. Var uppmärksam 
på att justera temperaturen 
för att passa förhållandena. 

Använd inte värmeapparater i 
närheten. 

Undvik att sitta i direkt drag 
från aggregatet under längre 
perioder. 

Vänta alltid minst 3 minuter innan du slår 
på aggregatet igen efter avstängning. 
Apparaten bör inte användas av barn utan 
tillsyn.
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* Kontrollera att yttre luftintag och 
utlopp inte är blockerade.

Blockering 
resulterar i dålig 
verkningsgrad 

1. Slå ifrån strömmen före rengöring.

Dra ut först 
efter aggregatet 
stannat. 

3. Använd inte gas, bensen, lösning
medel, etc. för rengöring.  

4. Stänk inte vatten direkt i 
aggregatet.

Rengörning av luftfi ltret: 
Luftfi ltret bakom insugsgallret bör tvättas minst 
en gång varannan vecka eller så ofta som det 
behöver rengöras. 

1. Drag ut fi ltret placerat bakom luftintagsgallret.

2. Dammsug fi ltret.  

3. Tvätta fi ltret i ljummet rinnande vatten.
  

4. Om fi ltret är mycket smutsigt, använd 
en mild tvållösning. 

Låt fi ltret torka ordentligt innan du återin-
stallerar det.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Stäng alltid av aggregatet och huvudströmförsörjningen före rengöring för att garantera säkerheten.

Rengöring 

2. Använd en mjuk och 
torr trasa vid rengöring. 
Är höljet mycket smut-
sig, blöt trasan i ljum-
met vatten och gnugga 
bort smutsen.
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Fel  

Aggregatet fungerar 
inte alls. 

Kylkapaciteten 
är låg  

Dimmig luft 
strömmar ut. 

Aggregatet är 
bullrigt 

Det verkar som kondens läcker från ag-
gregatet.

Agregatet återstartar först cirka 3 minuter 
efter omstart.

Orsak

* Har strömmen brutits?
* Är kontakten isatt?

* Är luftintag eller utlopp blockerat?
* Finns det någon annan värmekälla i rummet?
* Är luftfi ltret mycket smutsigt?
* Är fl äkthastigheten inställd på LOW?
* Kanske rummet är för varmt när enheten 
startas? 

* I läge COOL , förekommer ibland dimmig luft 
som strömmar ut ur aggregatet, detta eftersom 
den fuktiga luften har kylts ner för snabbt. 

* Ett ljud som låter som vatten som rinner: 
Detta är ljudet av köldmedium som strömmar i 
aggregatet
* Ett ljud som låter som en dusch: 
Detta är ljudet kommer av kondensvattnet inuti 
aggregatet.

* Kondens uppstår när luftfl ödet från aggregatet 
kyler den varma rumsluften.

* Detta är för att skydda aggregatet.
* Vänta ungefär tre minuter efter stopp av aggre-
gat innan det återstartas.

FELSÖKNING
Vänligen kontrollera följande innan du ringer till ett serviceföretag, det sparar både tid och pengar 

Stoppa omgåede aggregatet och kontakta serviceman i följande situationer.  
* Aggregatet startar eller stoppar onormalt.
* Huvudsäkringen slår ifrån ofta.
* Elkablar är mycket varma.
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