
AA-Handleiding Airco 5.9KW 

Veiligheidsvoorzieningen  

 De airco dient altijd rechtop geplaatst te worden tijdens opslag, transport en gebruik. Nooit 
plat leggen.  

 Plaats nooit iets bovenop de unit en verhinder nooit de vrije luchtstroom door de openingen. 

 Laat een ruimte van 30 cm rond de eenheid om een vrije luchtstroom te garanderen. 

 Sluit het toestel enkel aan op een stopcontact met aarding en gebruik, indien nodig, een 
degelijke verlengkabel met de juiste dikte (min. 3x2.5mm²). 

 Bij gebruik van een verlengkabel op haspel, dient deze volledig afgerold te 
zijn. 

Opstellen en inschakelen 

 Controleer de spanning: 230V monofasig 

 Zorg dat de machine op een vlakke ondergrond rechtopstaand is 
opgesteld in de te koelen ruimte, en zet de remmen van de wielen op. 

 Bij opstelling op vochtgevoelige vloerbekledingen zoals parket, de airco 
enkel plaatsen op een ondoorlatend zeil ten einde schade aan de 
ondergrond door ev. lekkage van water te vermijden. 

 De omgevingstemperatuur mag nooit hoger zijn dan 35°C want dit kan 
tot onherstelbare schade leiden. 

 Zorg dat de watertank geledigd en correct plaatst is alvorens te starten. 

 Leg de uitblaasflexibel van de warme lucht (grootste slang) zo recht 
mogelijk naar buiten toe, via een deur- of raamopening en zorg dat er 
zeker geen knikken of korte bochten ontstaan. 

 Start eerst de ventilator door op de linkse schakelaar te drukken en start 
pas nadien de koeling, door de rechtse schakelaar ook in te drukken. 

 Bij een omgevingstemperatuur die lager is dan 21°C, zal het toestel pas 10 
minuten na de opstart beginnen koelen. 

 De uitblaas van de koude lucht, kan men aanpassen door de twee kleine 
flexibels, naast het bedieningspaneel, te richten zoals gewenst. 

 Controleer om de 2 uur de watertank en ledig deze indien nodig. Als de tank vol is zal het 
toestel niet meer koelen en zal het rode indicatielampje branden. 

 Alvorens de tank te verwijderen, leg het toestel stil en wacht 5 minuten 
want anders kan er water lekken op de vloer.  

Uitschakelen 

 Schakel het toestel uit door de beide schakelaars in te drukken. Na het 
uitschakelen altijd 5 minuten wachten voor men weer inschakelt.  
 
 

 
Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een 
extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van 
onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland. 


