
 

 

PORTATIIVNE ÕHUKONDITSIONEER 9 000 BTU / 12 000 BTU 
MUDELID ACMB1WT9 | ACMB1WT12 

Rohkema info saamiseks palume vaadata: ned.is/acmb1wt9 
ned.is/acmb1wt12 

 

KASUTUSOTSTARVE 
Õhukonditsioneer Nedis, mudelid ACMB1WT9 | ACMB1WT12 on teisaldatavad seadmed ruumiõhu 
jahutamiseks ja niiskuse vähendamiseks.  
Seade on ette nähtud vaid siseruumides kasutamiseks, kodustele tingimustele sarnastes oludes. Ärge 
kasutage seadet äriotstarbel.  
Seadet võivad kasutada vähemalt kooliealised lapsed ja isikud, kes oma vähese füüsilise, sensoorse 
või vaimse võimekuse poolest või kogemuste puudumise tõttu ei suuda seadet ohutult kasutada, kui 
neid juhendatakse ja abistatakse seadme turvalise kasutamise osas ja kui nad mõistavad seadme 
kasutamisega kaasnevaid ohtusid. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Seadet ei tohi lapsed ilma 
järelvalveta ega juhendamiseta puhastada ega hooldada. 
Seade on sobiv kodumajapidamistesse ja sellesarnastesse tingimustesse, nagu väikepoed, kontorid, 
talumajapidamised, hotellide kliendiruumid ja majutusasutused. Mistahes muudatused / 
modifikatsioonid seadmele võivad kaasa tuua seadme rikke, ohuolukorra ja tühistavad garantii. 
 
  



 

 

Spetsifikatsioonid: 
Seade: portatiivne õhukonditsioneer 
Artikli(te) kood(id) ACMB1WT9 / ACMB1WT12 
Mõõtmed (S x L x K) 42 x 72 x 36 cm 
Kaal 27.5 kg / 28.5 kg 
Toide 220 – 240 V ~ 50 Hz 
Võimsustarve 1010 W / 1357 W 
Energiaklass A 

Energiatõhususindeks (EER) 2.6 
Müratase < 65 dB 
Jahutuse võimsus 9000 BTU / 12000 BTU 
Sobiv ruumi suurus * 18 - 27 m2 / 24 - 36 m2 
Läbivoolava õhu hulk 400 m3/h 
Niiskuse eraldamise võime 24 L /päevas 
Kasutatav jahutusaine R290, 230 grammi 
Elektripistik Schuko CEE 7/7

* õhukonditsioneeri töövõimsus oleneb teguritest, nagu ruumi pindala, lae kõrgus, isolatsiooni paksus ja akende hulk. Mainitud väärtused 
kehtivad mitte ülearu kõrgete temperatuurikoormuste korral. 

 
SEADME OSAD (JOONIS A) 

 
1 Puldi hoidik 
2 Äravoolu väljund 
3 Õhu väljumisava 
4 Toitejuhtme hoidik 
5 Õhu sisenemisava 
6 Käsitsi väljalaske ava 
7 Toitejuhe 
8 Õhu väljalaske voolik 

9 Õhu väljalaske otsik 
10 Õhu väljalaskevooliku ühendus 
11 Aknaadapter 
12 Juhtimispaneel 
13 Õhusuunamise labad 
14 Kaugjuhtimispult 
15 Aknaadaptri kinnitused 
16 Õhu väljalaske otsiku kruvi 



 

 

OHUTUS 

 Lugege juhendit hoolikalt enne seadme kasutuselevõttu ja paigaldust. Hoidke juhend alles. 
 Kasutage toodet ainult juhendis ettenähtud viisil ja eesmärgil.  
 Seadet võivad kasutada vähemalt kooliealised lapsed ja isikud, kes oma vähese füüsilise, 

sensoorse või vaimse võimekuse poolest või kogemuste puudumise tõttu ei suuda seadet 
ohutult kasutada, kui neid juhendatakse ja abistatakse seadme turvalise kasutamise osas ja 
kui nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohtusid.  

 Lapsed ei tohi seadmega mängida, ilma järelevalveta ega juhendamiseta puhastada ega 
hooldada. 

 Kui seadet kasutavad lapsed või seadet kasutatakse laste, loomade või haavatavate inimeste 
vahetus läheduses, on täisealise inimese poolne tähelepanelik järelevalve vajalik.  

 Hoidke seadet eemal väikelaste käeulatusest.  
 Ärge kasutage seadet, kui see on kahjustustatud – pöörduge edasimüüja poole.  
 Seade ei tohi saada märjaks ega asuda liigniiskes ruumis. Kui seade saab märjaks, ärge 

puudutage seadet ega vedelikku, milles seade asub. Eemaldage viivitamatult toitejuhtme 
pistik pistikupesast. Ärge kasutage märjakssaanud seadet.  

 Hoidke seadet kuumade esemetega / tulega kokkupuutumise eest. 
 Ärge kasutage seadet plahvatavate või tuleohtlike materjalide ligiduses.  
 Ärge sisestage mingeid esemeid seadme avaustesse.  
 Vältige seadme õhuavade kinnikatmist.  
 Järgige seadme kasutamisel elektripaigaldiste ohutuse nõudeid.  
 Enne puhastamist või teisaldamist tuleb seade vooluvõrgust eemaldada. Ärge tirige seadet 

juhtmest.  
 Rikke või veaolukorra tekkides tuleb seade vooluvõrgust eemaldada. Vooluvõrgust 

eemaldades vältige juhtmest tõmbamist. Hoidke kinni pistikust. 
 Ärge kasutage seadet, kui juhe või pistik on kahjustunud.  
 Kindlustage, et kasutuskoha vooluvõrgu andmed oleks sobivad: 220 – 240 V, sagedusel 50 Hz. 
 Ühendage seade vaid maandatud pistikupessa. Vajadusel võib kasutada sobivat 

pikendusjuhet, mis on varustatud maandusega. Kerige toitejuhe alati täispikkuses lahti ja 
vältige juhtme jätmist kokkupuutesse töötava seadmega. 

 Ärge kasutage seadet mingi taimeri ega eraldi kaugjuhtimissüsteemi vahendusel. 
 R290 on keskkonnasõbralik, aga süttiv jahutusaine, mis on lõhnatu ja mille lekkimisel ruumi 

ei saa seda tuvastada. Vältige seadme asumist kohas, kus on oht sädemete tekkeks ja esineb 
lahtist tuld.  

 Paigutage seade vähemalt 11 m2 suuruse põrandapindalaga ruumi ning säilitage seadet 
hästiventileeritavas kohas.  

 Vältige seadme mistahes mehaanilist kahjustamist. 
 Seadet tohivad parandada vaid tootja poolt volitatud remondiettevõtte spetsialistid. 
 Vältige seadme jahutusaineringluse mistahes süsteemiosa vigastamist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
PAIGALDAMINE 
- Paigutage seade tasasele, kindlale aluspinnale. 
- Jätke seadme õhuavade juurde vähemalt pool meetrit tühja ruumi, kindlustamaks õhu takistamatut 
ringlust 
- Teisaldage seadet vaid püstises asendis. 
- Seadme kallutamise järel tuleb sel lasta enne vooluvõrku ühendamist seista 2 tunni vältel. 
 
VÄLJUVA ÕHU TORU JA AKNAÜHENDUSE KOKKUPANEK (JOONIS B) 
- Kasutage vaid seadme komplekti kuuluvat toru. 
- Toru ei tohi ummistada ega kokku pigistada, vastasel juhul võib tekkida seadme ülekuumenemine. 

 
1. Ühendage omavahel aknaadapter A11 ja kinnitused A15. 
2. Paigaldage aknaadapter A11 akna lahtisele osale. 
3. Keerake adapteri kinnitused A15 kinni. 
4. Pange omavahel kokku toru A8, väljuva õhu otsik A9 ja toru liitmik A10. 
5. Ühendage A10 seadme õhu väljundile A3. 
6. Sirutage toru A8 pikemaks, kuni pikkuseni 150 cm. Toru ei tohi väänata ega terava nurga alla kokku 
painutada. 
7. A9 saab klõpsatades sisestada A11 avasse ja kinnitada kruvidega A16. 
Paigutage seade tasasele, kindlale aluspinnale. 
 
PIDEVA ÄRAVOOLU KOKKUPANEK (VALIKULINE) 
1. Avage äravoolu väljund A2. 
2. Ühendage A2 veeanumaga või mingi vee ärajuhtimiskanaliga (ei kuulu komplekti). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
JUHTPANEELI KASUTAMINE (JOONIS C) 
 

C7 lülitab seadme sisse või välja. 
C6 Lülitab jahutuse, niiskuse eemaldamise ja ventilaatori režiimide vahel. 
C2 lülitab kolme kiirusastme vahel (ventilaator). Niiskuse eraldamise režiimis vahetab C2 vajutus 
ventilaatori kahe kiiruse vahel. 
C1 Vajutage nupule ja seadistage nuppude C3 ja C5 abil jahutuse kestvus (aeg). Taimeriga seadistatav 
aeg on 24 h. 
C4 Ekraan 
C8 osutab, et jahutusrežiim on aktiivne. 
C9 osutab, et niiskuse eraldamise režiim on aktiivne. 
C10 osutab, et ventilaatori režiim on aktiivne. 
C11 osutab, et veemahuti tuleb tühjendada. 
C12 osutab, et temperatuuri kuvatakse Celsiuse skaalal (°C). 
C13 osutab, et temperatuuri kuvatakse Fahrenheiti skaalal (°F). 
C14 osutab, et taimeri režiim on aktiivne. 
C15 osutab, et seade on unerežiimis. Funktsioon on kasutatav vaid jahutusrežiimiga. 
C16 vilgub, osutamaks et seade on alglülitatud. 
C2, C3 Nuppude samaaegne vajutamine jahutusrežiimis paneb seadme unerežiimile. Ühe tunni 
möödudes tõstetakse temperatuuri 1 °C võrra ning sama toimub jälle 2 tunni möödudes. 
C3, C5 – jahutusrežiimis soovitud temperatuuri seadistamine. Nuppude C3 ja C5 samaaegsel 
vajutamisel lülitatakse Celsiuse ja Fahrenheiti skaala vahel. 
 
Veepaagi tühjendamine 
1.C11 hakkab vilkuma ja seade annab helisignaaliga märku, mis tähendab et veepaak on täitunud.  
2.Lülitage seade välja nupust C7 
3.Eemaldage seade vooluvõrgust 
4.Asetage sobiva suurusega veemahuti väljundi A6 alla. 
5.Keerake lahti äravoolukork. 
6.Eemaldage veekork. 
7.Seadet veidi tahapoole kallutades laske vesi anumasse joosta ja veenduge, et paak saab tühjaks. 
8.Pange tagasi veekork ja äravoolu kattekork. Seade on taas valmis kasutamiseks. 


