WIDETECH
WA-903
Portabelt kylaggregat

Drift och
skötselinstruktion

Komponenter
FRAMSIDA

Manöverpanel
Luftutlopp
Handtag

Filter

BAKSIDA

Luftintag

Sladdvinda
Dränering kondensvatten
Utblåsslang

Timer 1-8h
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WA-903

Termostat
FAN
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TERMOSTAT

Installation

Utblåsmunstycke

Anslutnigsstos

Flexibel slang

Montage

1

1. Anslut slangen till munstycket och anslutningsstosen,
skruva på delarna på slangen.
2. Anslut stosen på baksidan av kylaggregatet. Stosen skjuts
ner i sitt fäste
3. Dra ut den flexibla slangen till fönster, frånlftsdon etc.
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Sätt i kontakten
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WA-903

Vålj önskad drift (2) två fläktläge med eller utan kyla. Fläkt = fan, kyla = cooling.
Ställ in termostaten (3) vid kyldrift, För kallare inställning vrid mot cont.För
varmare inställning vrid mot off läget.
Vid timerdrift vrid (1) till önskat antal drifttimmar till stopp, max 8h. Vid kontinuerlig drift, vrid till cont.
OBS!
Vid kyldrift förångas kondensvattnet i aggregatet och försvinner ut med
med utblåsluften. Därför behövs ingen kondensvattentank.

Användning och underhåll

Håll fönster och dörrar stängda
i utymmet som skall kylas.

Rengör luftfiltret regelbundet för
att undvika driftstörningar.

Undvik att placera aggregatet
i direkt solsken eller nära
värmekällor.

Filterrengöring
Kontrollera filtret regelbundet minst varannan vecka.
Skölj filtret rent under rinnande vatten (ljummet).
Om filtret är hårt smutsat kan det rengöras med svag tvållösning
i ljumt vatten.
Kontrollera att filtret är helt torrt innan du sätter tillbaka det.
Rengörning av hölje och galler
För att rengöra aggregatet ska en ren mjuk trasa användas
ev fuktad med svag tvållösning.
Använd aldrig starka
lösningsmedel eller hett vatten, de
kan skada aggregatet.
Förvaring av aggregatet
Om aggregatet inte skall användas på ett tag bör
tanken tömmas på vatten och filtret rengöras innan
det ställs undan.
Aggregatet skall förvaras stående (normal position) och
kan skyddas med filt eller plastpåse.
Placera inga tunga föremål på aggregatet.

Tekniska data

Modell
Volt/frekvens

WA-903
220-240V/50Hz

Kyleffekt

2200W

Avfuktningskapacitet

1.3L/h

Köldmedium

R407C

Arbetsområde
termostat

18-35C

Måttuppgifter

B514mm/H757mm/D340mm

Vikt

32.5Kg

