
 

 

MOBIILNE ÕHUKONDITSIONEER 
 ACMB2WT9 

 KASUTUSJUHEND 
 

 
 
KASUTUSOTSTARVE 
Nedis ACMB2WT9 on portatiivne õhukonditsioneer, millega saab jahutada ja kuivatada ruumiõhku. 
Seade on ette nähtud koduseks kasutamiseks siseruumides. 
Mistahes omakäelised ümberehitused seadmele on ohtlikud ja tühistavad garantii. 
 
TEHNILISED ANDMED 
Seadme tüüp: mobiilne õhukonditsioneer 
Tooteartikkel ACMB2WT9 
Mõõtmed (S x L x K) 338 x 354 x 698 mm 
Kaal 24 kg 
Toide 220 - 240 VAC ; 50 / 60 Hz 
Võimsustarve 1023 W 
Energiaklass A 
Energiatõhususe hinnang (EER) 2.6 
Müratase < 65 dB 
Jahutusvõimsus 9000 BTU 
Ruumi maht* 80 m3 
Õhuringlus 350 m3/h 
Niiskuse eraldamise võimsus 24 L/päevas 
Jahutusaine R290 /220 g 
Pistik Schuko CEE 7/7 
 
* Õhukonditsioneeride töö efektiivsus oleneb erinevatest tingimustest ruumis, nt põranda pindalast, lae 
kõrgusest, isolatsioonist ja aknapinna suurusest. Tehnilises teabes toodud info tugineb ruumidel, mille 
soojakoormus on madal. 



 

 

SEADME OSAD (joonis A) 

 
1 Juhtimispaneel 
2 Pöörduv võre 
3 Toitejuhtme säilituskoht 
4 Käsitsi vee väljalaskmise ventiil 
5 Vee väljalase pideva ühenduse jaoks 
6 Õhu väljumisava 
7 Toitejuhe 

8 Äratõmbetoru 
9 Äratõmbeotsik 
10 Äratõmbetoru liitmik 
11 Aknaga ühendamise tarvikud 
12 Kaugjuhtimispult 
13 Aknaga ühendamise komplekti kruvid 
14 Äratõmbe otsiku kruvi 

 
OHUTUS 

 Lugege juhendit hoolikalt enne, kui hakkate seadet paigaldama või kasutama. Hoidke 
juhendit alles edaspidiseks. Kasutage toodet ainult juhendis ettenähtud viisil ja eesmärgil. 

 Seadet võivad kasutada suuremad lapsed ja isikud, kes võimete ja/või kogemuste puudumise 
tõttu ei suuda seadet iseseisvalt ohutult kasutada – vaid juhul, 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 järelevalveta ega 
juhendamiseta puhastada ega hooldada.  



 

 

 Kui seade on kasutusel laste, loomade või vastutusvõimetute isikute läheduses, on täisealise 
inimese poolne tähelepanelik järelevalve vajalik. Hoidke seadet eemal väikelaste 
käeulatusest.  

 Ärge kasutage seadet, kui sel ilmneb kahjustus või rike – pöörduge tootja volitatud 
remondiettevõttesse.  

 Ärge jätke seadet vee, sademete ega niiskuse kätte.  
 Seade tuleb ühendada elektrikontakti, mis on nõuetekohaselt paigaldatud.  
 Kui seade satub vette, ei tohi selle järele haarata ega seda vett puutuda. Eemaldage seadme 

pistik esmalt elektrikontaktist. 
 Märjaks saanud seadet ei tohi uuesti tööle panna ega elektrikontakti ühendada.  
 Hoidke seadet kuumuskiirguse / tulega kokkupuutumise eest. Ärge paigutage seadet 

kuumadele pindadele ega lahtise tule ligidusse.  
 Ärge kasutage seadet plahvatusohtlike ainete ega süttivate materjalide ligiduses.  
 Seadme avaustesse ei tohi panna võõrkehi.  
 Seadme õhuavausi ei tohi millegagi kinni katta ega ummistada.  
 Eemaldage seade elektrikontaktist enne puhastamist / hooldamist või teise kohta viimist.  
 Seadet ei tohi liigutada juhtmest tirides. 
 Seadme parandustöid on lubatud teostada vaid vastavat kvalifikatsiooni omavatel tehnikutel. 
 Mistahes rikke ilmnedes eemaldage seadme pistik elektrikontaktist. 
 Seadet ei tohi kasutada, kui vigastatud on seadme juhe või pistik.  
 Seade ühendatakse 220-240V toitega, sagedusel 50 Hz. Kasutage ainult sellist pistikupesa, 

mis on varustatud maandusega.  
 Vajadusel tohib seadet vooluvõrku ühendada sobivate omadustega pikendusjuhtme 

vahendusel. Kerige juhtmed täispikkuses lahti. 
 Ärge ühendage seadet toiteallikaga kaugjuhtimissüsteemide vahendusel.  
 Paigutage juhe nii, et sellesse ei komistataks.  
 Juhe ei tohi olla kokku keritud ega rippuda üle mööbliäärte.  
 Seadet ei tohi jätta sisselülitatuna ilma järelvalveta.  
 R290 on gaasiline jahutusaine, mis on vastavuses Euroopa Liidu keskkonnadirektiividega. 

Jahutusaine gaas on lõhnatu.  
 Seade peab asuma kohas, kus pole lahtise tule ega süttimise allikaid, gaasil või elektril 

töötavaid pliite / küttekehasid.  
 Seade võib asuda ruumis, mille põranda pindala on suurem kui 11 ruutmeetrit. Ruum peab 

olema hästi ventileeritud.  
 Seadet tuleb säilitada nii, et see oleks kaitstud mehaaniliste vigastuste eest.  
 Isik, kes tegeleb seadme jahutussüsteemi seadistamise või remondiga, peab omama vastavat 

kvalifkatsiooni ning teostama jahutusainete käsitlemist vastavalt seadusele.  
 Seadme hooldust tohib teostada tootja poolt volitatud remondiettevõtte spetsialist. 
 Seadet puhastades ei tohi kasutada muid abivahendeid peale tootja poolt soovitatute. 
 Jahutusaine ringluse torustikku ei tohi vigastada. 

 
PAIGALDAMINE 
Paigutage seade ainult tasasele ja kindlale aluspinnale. Liigutage seadet ainult püstisena, ärge 
asetage seda pikali. Pool meetrit vaba õhuruumi seadme ümber igast küljest on vajalik selleks, et 
tagada nõuetekohane õhuringlus.  
Kui seadet on kallutatud, tuleks sel seista lasta uues asukohas 2 tunni vältel enne ühendamist 
elektritoitega. 



 

 

ÕHUTORU PAIGALDUS (joonis B) 

 
Kasutage komplekti kuuluvat õhutoru. Seda õhutoru ei tohi kinni pigistada / muul moel ummistada, 
sest vastasel korral tekib seadme ülekuumenemine. 
1. Pange kokku aknaühendustarvikud A11 ja kinnitused A13. 
2. Paigldage A11 aknaavasse. 
3. Keerake kinni A13 kinnitused. 
4. Pange kokku õhutoru A8, äratõmbe otsik A9 ja ja õhutoru liitmik A10. 
5. Ühendage A10 väljundile A6. 
6. Tõmmake õhutoru pikaks, kuni 1,5 m. 

- Vältige toru väänamist. 
- Toru ei tohi kuskil pigistuses olla. 

7. Kinnitage A9 aknaväljundi A11 külge ja kinnitage kruviga A14. 
 
Võimalik on ühendada kogutud vee paak äravooluga 
1. Avage vee väljalase pideva ühenduse jaoks A5. 
2. Ühendage A5 välise veemahutiga või kanalisatsiooniga. 

 



 

 

JUHTPANEELI KASUTAMINE (joonis C) 
Element Otstarve 
3 Ekraan 
7 Lülitab seadme sisse või välja 
11 Unerežiimi aktiveerimine. Ainult jahutusrežiimil. 

Ühe tunni möödudes tõstetakse temperatuuri 1 °C võrra ning sama uuesti 2 tunni 
möödudes. 

8 Lülitab sisse ventilaatori režiimi. 
9 Lülitab ventilaatori madalale kiirusele. 
10 Lülitab ventilaatori kõrgemale kiirusele. 
1 Lülitab seadme niiskuse eemaldamise režiimile. 
2 Lülitab seadme jahutamise režiimile. Nuppudega C6 ja C12 saab valida temperatuuri. 
4 Annab märku veepaagi täitumisest. 
5 Vajutage taimerinuppu C5 ning seadistage jahutamise aeg nuppudega C6 ja C12. 

 
 

PULT (joonis D) 
Element Otstarve 
7 Lülitab seadme sisse või välja 
6 Taimeri režiimi aktiveerimine. 
4 Unerežiimi aktiveerimine. Ainult jahutusrežiimil. 

Ühe tunni möödudes tõstetakse temperatuuri 1 °C võrra ning sama uuesti 2 tunni 
möödudes. 

5 Vahetab töörežiimi. 
2 Muudab ventilaatori kiirust. 
1 Lisab seadistuse tegemisel väärtust. 
3 Vähendab seadistuse tegemisel väärtust. 

 
VEE VÄLJALASKMINE KÄSITSI 
1. C4 vilgub ja seade teeb helisignaali, et anda märku veepaagi täitumisest. 
2. Lülitage seade välja nupust C7. 
3. Eemaldage seadme pistik elektrikontaktist. 
4. Paigutage mingi sobiv nõu vee jaoks väljundi A4 alla. 



 

 

5. Keerake vee väljalaskeava kork maha. 
6. Eemaldage prunt. 
7. Seadet kergelt tahapoole kallutades laske vesi paagist välja joosta. 
8. Pange tagasi prunt ja vee väljalaskeava kork. 
 

 
SEADME PUHASTAMINE (joonis E) 
Puhastage seadet regulaarselt, nagu järgnevalt kirjeldatud. 
1. Lülitage seade välja ja eemaldage elektrikontaktist. 
2. Võtke ära restid E1. 
3. Eemaldage filtriplaadid restidelt E1. 
4. Peske E2 soojas vees (umbes 40 °C) neutraalse pesuainega. 
5. Loputage ja kuivatage E2 varjulises kohas. 
6. Pange E2 tagasi E1 külge. 
7. Paigaldage E1 koos E2 tagasi seadme külge. 
8. Puhastage seadme välispinda pehme niiske lapiga. 
 
Ärge kasutage mingeid kangeid keemilisi aineid ega lahusteid või kütuseid, et seadme mistahes osa 
puhastada. 


