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1.  Produktbeskrivning                           
 

Aggregatet kyler, fuktar & renar luften genom att förånga rent vatten = Eva- 

porativ kylning. För bästa funktion, tillse att utrymmet där aggregatet står är väl 

ventilerat. Öppna ett fönster eller dörr på glänt så att ny luft kan röra sig fritt i 

rummet hela tiden.  Ett kraftigt elektriskt värmeelement kan även ge ett rejält 

värmetillskott när så behövs.  

• Fläkt med tre hastigheter. 

• Tre olika vindkaraktärer: Normal vind, Natur vind & Natt vind.  

• Elektriskt värmeelement med två lägen. 

• Horisontell, automatisk rörelse på fläktgaller. Manuell justering upp-ner. 

• Ionisering av fläktluften.  

• Timer för 0,5-7,5 timmar. 

• Fjärrkontroll för bekväm hantering av funktionerna. 

• Stort luftflöde med effektiv luftblandning & tystgående fläkt. 

• Vattenridåfilter med högt vattenflöde för effektiv evaporativ kylning. 

• Lätt demonterbar vattentank & ridåfilter för vattenpåfyllning & rengöring. 

 

 

 

 

                                                                

2.  Utförande & komponenter  
                     
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 

1. Kontrollpanel       9. Strömbrytare 
2. Pendlande, vertikalt galler     10. Bakre kåpa 
3. Horisontellt, manuellt galler 11. Bakre filterhållare m. vatten-    
4. Front kåpa                           ridåfilter 
5. Vattenindikator     12. Elkabel 
6. Länkhjul       13. Hållare för elkabel         
7. Handtag       14. Vattenbehållare 
8. Förvaring fjärrkontroll    15. Fjärrkontroll 
         16. Kyklamp 
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3.  Viktigt att tänka på 
● Se till att vattenbehållaren är fylld när du kör aggregatets kylfunktion.  

Vattennivån skall ligga inom MAX & MIN indikeringarna.  

● Vid låg vattennivå eller då behållaren är tom, bör inte kylfunktionen köras 
Vattenpumpen kan skapa onödigt oljud eller tillskadas. 

● Rengör aggregatet utvändigt med en mild såplösning eller liknande.  
● Se till att in- & utblåset från fläkten inte är blockerat av gardiner, möbler 

e.dyl. 

● Om aggregatet inte används under en längre tid, dra ur elkabeln, töm 
vatten- behållaren, ta ur vattenridåfiltret, torka filtret samt förvara det på 
ett torrt ställe utanför aggregatet. 

● Montera de 4st länkhjulen undertill på aggregatet enl. bild1. 

       
螺母及垫片

 

 
 

Fyll på vatten. 
Vrid låshaspeln 90º & dra ut vattenbehållaren undertill & fyll på med rent, färskt 
vatten, se bild nedan. 
Vattennivån skall ligga mellan översta & understa markeringen på vatten- 
indikatorn på behållaren. Du kan även placera en kylklkamp i behållaren för att 
ytterligare öka kyleffekten. 

 
 

● Fjärrkontrollen 
Fjärrkontrollen riktas mot aggregatets framsida upptill vid användning.  
Förvara fjärrkontrollen i hållaren baktill på aggregatet när du inte använder den. 
Fjärrkontrollen drivs av ett 3volts batteri typ CR2032. Vid batteribyte dras 
hållaren ut undertill & batteriet ersättes med ett nytt. 
 
                                  
 
 
 
 

 

Mottagare  
fjärrkontroll 
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4.  Handhavande                                      

     ● Panel med funktionssymboler 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ● Manöverpanel 

  
1. När aggregatet är anslutet med elkabeln (12) & slås på med strömbrytaren (9) 

hörs två korta pipsignaler från manöverpanelen. Aggregatet står nu i vänte- 

läge & panelen är i detta läge helt mörk. Du kan styra aggregatet manuellt via  

knapparna på manöverpanelen eller via fjärrkontrollen (15).  

Varje knapptryckning kvitteras med ett kort pip & panelen visar med ljussymbol 

vald funktion. Ljussymbolen dämpas ner efter ca.1min om inga nya funktioner 

aktiveras. 

2. Starta genom att trycka på startknappen (ON/Speed på aggregatet / START VELO 

på fjärrkontrollen). Vid start körs fläkthastighten i läge ”Medium” & går ner till läge 

“Låg” efter ca.3s. Joniseringsfunktionen är aktiverad. Du kan ändra fläkt- 

hastigheten genom att trycka på startknappen till ”Medium”, ”Hög” & tillbaks 

till ”Låg”. Panelen indikerar vald fläkt hastighet. 

3. Stäng av genom att trycka på stoppknappen (OFF på aggregatet / STOP på fjärr- 

kontrollen). Tidigare valda funktioner, utom timerinställning (TIMER) & sov läge 

(Sleep wind) sparas & aktiveras åter vid start. 

OBS!. Om värmefläkten är aktiverad, stoppas aggregatet efter ca.10s. 

4. Du kan välja automatisk avstängning av aggregatet genom att trycka på 

timerknappen (TIMER). Du kan välja automatisk avstängning från 1-8 timmar. 

På panelen kan du se hur lång tid som återstår till aggregatets avstängning.  

5. Du kan aktivera det vertikala gallrets pendlande rörelse genom att trycka på  

knappen SWING / OSCIL. Gallret kommer nu att sprida luften från sida till sida. 

Symbolen ”Pendling” tänds i panelen. 

6. Du kan aktivera luftkylningen genom att trycka på knappen WATER / ECO 

B HUMIDIF. Symbolen ”Snöstjärna” tänds i panelen. 
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OBS! Se till att vattnenivån ligger inom ”Max” & ”Min” gränserna i behållaren. För 

låg vatten nivå kan skada vattenpumpen. 

7. Du kan aktivera värmefläkten genom att trycka på knappen HEATER / CALOR. 

OBS! Stäng av luftkylningen om den är aktiverad!  

Du kan välja mellan 1200W, Låg (LOW) & 2000W, Hög (HIGH) värmeeffekt & till- 

baks till utgångsläget. Texten Låg (LOW) & Hög (HIGH) tänds i panelen. 

8. Du kan aktivera olika vindkaraktärer genom att trycka på knappen MODE / 

PROG. (Olika vindkaraktärer kan inte aktiveras när värmefläkten är igång) 

När du startar fläkten är vindkaraktären i läge ”Normal”. (Ingen symbol i panelen). Du  

kan ändra fläkthastigheten genom att trycka på startknappen till ”Medium”, Hög” &  

tillbaks till ”Låg”. Panelen indikerar vald fläkthastighet. 

Tryck vidare på knappen till vindkaraktär ”Natur” & vidare till vindkaraktär ”Natt”.  

Symbolerna ”Palmkrona” & ”Halvmåne” tänds i panelen.  

• I läge ”Natur” (en Palmkrona tänds i manöverpanelen) kan du även välja fläkt-  

hastigheten ”Låg” (Low), ”Medium” (Med) & ”Hög” (High). Aggregatet kommer nu att  

ventilera med olika fläkthastigheter & pauseringar enligt nedanstående diagram: 
 

 
 

 

• I läge ”Natt” (en Halvmåne tänds i manöverpanelen) kan du även välja fläkthastig- 

heten ”Låg” (Low), ”Medium” (Med) & ”Hög” (High). Aggregatet kommer nu att  

ventilera med olika fläkthastigheter & pauseringar enligt följande: 

I läge ”Låg”:  Låg, konstant fläkthastighet. 

• I läge ”Medium”:  Medium fläkthastighet i 30 min, därefter kontinuerlig,  

låg fläkthastighet. 

I läge ”Hög”: Hög fläkthastighet i 30 min, därefter ”Medium” fläkthastighet i 30 min 

därefter ”Låg” fläkthastighet kontinuerligt. 
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5.  Rengöring & underhåll 
Filter & vattenbehållare måste rengöras regelbundet.  
Se till att det alltid är färskt vatten i behållaren när aggregatet används.  
Vid förvaring skall alltid vattenbehållaren tömmas & filtren rengöras & 
torkas. Stäng av aggregatet & dra ur elkabeln. Montera försiktigt ur filtren 
enl. bild nedan.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1-Aggregat baksida 2-Vattenridå filter 3-Bakre filter 
 
Skölj av det bakre filtret 3 med en mild såplösning. Spola av & låt filtret torka 
ordentligt.  
Doppa vattenridåfiltret 2 några gånger i en mild såplösning. Spola av 
försiktigt & låt filtret torka ordentligt.  
 
OBS. Hantera filtret försiktigt då det är tillverkat i ett skört & tunt material. 

 

Dra ur vattenbehållaren & rengör in- & utvändigt med en mild såplösning. Spola 
av & torka av behållaren & sätt sedan tillbaks den med nivåmarkeringarna 
vända mot aggregatets front. 
Montera tillbaks de rengjorda & torra filtren i aggregatet. 
Nu är aggregatet klart för användning igen! 
   
 

6.  Tekniska uppgifter                                        
SW Luftkylare / värmefläkt Art: 25-2300 
Spänning     220-240V, 50Hz 
Effekt      2000 W   
Ljud     ≤ 61 dB 
Max luftflöde 320 m3/h 
Max. lufthastighet      8 m/s 
Jonisering     ≥40000 T/c m²  
Max. vattenvolym     6.5 L 
Max. vattenkonsumption     900 g/h 
Netto vikt     7,9 Kg 
Dimensioner     L=380mm X B= 328mm X H=803mm 
Kartong dimension     L=450mm X B=350mm X H=848mm 
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7.  Elektriskt kopplingsschema                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 


