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Tack för att du väljer Termo Gnosjö Värme och Kyla AB
Läs den här bruksanvisningen innan du använder luftkylaren, och 

spara bruksanvisningen för framtida referens.

Besök vår hemsida www.termognosjo.se

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Viktigt!

• Läs instruktionerna noga innan du använder enheten

• Enheten får endast användas inomhus.

• Märkning: Enheten måste kopplas in i ett 220-240 V / 50 Hz jordat uttag.

• Installationen måste ske i enlighet med rådande föreskrifter för landet den ska 
användas i.

• Om du tvivlar på om du har ett lämpligt eluttag ska du kontrollera det innan 
installationen, och vid behov ska en utbildad elektriker utföra modifikationerna.

• Fläkten har testats och är säker att använda. Dock ska man vara försiktig vid
 användning, liksom med alla elektriska enheten. 

• Koppla från spänningen från enheten innan du plockar isär den, sätter ihop den 
eller rengör den.

• Undvik att röra vid rörliga delar i enheten.

• För aldrig in fingrar, pennor eller andra föremål igenom skyddet 

• Denna apparat kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt och av perso-
ner med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet 
och kunskap om de har fått handledning eller instruktioner om användningen av 
apparaten på ett säkert sätt samt att de förstår de faror som är inblandade. Barn 
får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll ska inte utföras av barn utan 
tillsyn av vuxen. 

• Rengör inte enheten genom att spraya den eller sänka ner den i vatten. 

• Anslut aldrig enheten med en förlängningssladd till ett eluttag. Om det inte finns 
ett eluttag i närheten ska man låta en utbildad elektriker installera ett.

• Använd aldrig enheten om kabeln eller eluttaget är skadade. Säkerställ att nätka-
beln inte är spänd, ligger mot skarpa föremål/kanter, eller dras under enheten.

• Allt underhåll, förutom regelbunden rengöring, ska utföras av en utbildad service-
representant. Om man inte följer detta gäller inte garantin.

• Använd inte enheten för andra syften än de som anges häri.

• Använd aldrig kontakten för att sätta på eller stänga av fläkten. Använd ström-
brytaren som sitter på kontrollpanelen.

• Placera alltid enheten på en torr och stabil yta. Flytta eller luta inte enheten

• Höghastighetsfläktar är designade för att skapa snabba luftrörelser, och därför 
ska man inte placera fläkten nära gardiner eller andra föremål som kan sugas in i 
fläktinsuget.

• Enheten ska inte installeras i tvättstugor eller våtrum 

• Använd inte enheten i miljöer med brandfarliga och explosiva gaser.

• Undvik att förvara enheten i direkt solljus under långa tidsperioder

• Fjärrkontrollen innehåller ett litiumbatteri. Håll den borta från små barn.  Upp
sök medicinsk rådgivning vid förtäring.

• Ta bort batteriet från fjärrkontrollen före förvaring eller om det är urladdat för att 
förhindra läckage.
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Tips om energibesparing och enhetssäkerhet

• Täck inte över eller begränsa luftflödet. Använd inte i dammiga miljöer.

• För maximal prestanda ska man placera den på 50 centimeters avstånd från väggar 
och föremål. 

Varning: ANVÄND INTE DEN HÄR LUFTKYLAREN med FLÄKTKONTROLLER eller 
andra variabla hastighetskontroller då det kan orsaka brand eller elstötar.

FUNKTIONER
• Snygg design som tar upp lite plats
•  Med fjärrkontroll
•  3 inställningar av fläkthastigheten, Låg-Mellan-Hög
•  3 vindlägen Natural / Normal / Sleep
•  8-timmars timer
•  30 graders svängning för Vänster/Höger och Upp/Ned 30 grader eller fast läge
•  Kraftfullt bladlöst luftflöde med en luftmängd på cirka 380 m3 / h luftmängd
•  Vattentankvolymen på 2,5 liter är tillräckligt för en driftstid på cirka 10 timmar.
•  2 st kylklampar ingår

MONTERING
Denna produkt levereras färdigmonterad. Innan användning: kontrollera att alla 
komponenter och fästen är säkrade och säkerställ att apparaten är i felfritt skick. 

FÖRBEREDELSER FÖRE ANVÄNDNING

Säkerställ att allt emballage är avlägsnat och kasserat på ett säkert sätt innan 
du ansluter enheten till elnätet.

TEKNISK INFORMATION

Modell 564500
Fläkthastigheter 3
Kabellängd 1,5 meter
Effektkapacitet 80 Watt
Strömförsörjning 220-240V/50Hz-60Hz
Nettovikt 3,5 kg
Dimensioner 620x255x186 mm
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Vattenbehållare med vred i 
låst läge.

Vattenbehållare med 
Vredet i Öppet läge för att 
kunna dra ut behållaren.

Vattenbehållare med 2 st 
kylklampar i transportläge. 
Ta ut båda kylklamparna och 
följ instruktionen enligt nedan.

1.  Kylklamparna innehåller ett antibakteriellt medel (Vanlig Klor) så att de inte blir några 
 bakterier/mögel i kylklampen när den fryses – tinar – fryses – tinar.
  a.  Förtär inte innehållet i kylklampen. 
  b. Ok att hålla ut vattnet från kylklampen i det vanligt avloppet. 

2.  Fyll kylklamparna med vanligt kranvatten till max markeringen på kylklamparna 
 före kylning.

ANVÄNDNING
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ÖVERSIKT

Kontrollpanel

Vänster höger oscillering

Upp/Ned vindflöde
Bakre del

Filter/Kåpa

Vattenbehållare Vred 
vattenbehållare

Främre kåpa

Vattenmätare min-max

Handtag

DRIFT
1. Din Produkt kan styras med antingen manuella kontroller på ovansidan av produkten 
 eller med fjärrkontrollen. 
2. Produkten kan användas både som en Luftkylare och Cirkulationsfläkt.
3. Användning som Cirkulationsfläkt använder man inte ”Cool” knappen då denna i 
 kombination med vatten är luftkylning utan man använder endast övriga funktioner.
4. Användning som Lyftkylare så skall man fylla i vatten enligt nedan och använda 
 ”COOL” knappen.
5. Produkten har även ett sov läge – Mode som heter Sleep där produkten pulserar ut 
 luft för att få en tystare gång. 
6. Luftkylar funktionen passar bra i ett rum med storlek på ca 10-16 m2 och ger en 
 förändring av lufttemperaturen på ca 2-4 grader.
7. Produkten skapar en fuktigare/kallare luft och gör att luftkvaliteten känns fräsch och 
 frisk i det aktuella rummet där den används.  

HUR ANVÄNDER MAN KYLKLAMPARNA
1. Lägg båda kylklamparna i frysen 3-5 timmar innan första användning 
 (Kylklamparna kan återanvändas).
2. Tips för användning av kylklamparna 1 st i produkten och st i frysen så byter man 
 efter den ena tinat osv.
3.  Öppna inte kapsylen på kylklampen.
4.  Använd inte kylklampen som medföljer för något annat än denna produkt.

Lägg tillbaka 1 st frysklamp efter att den varit i frysen i vattenbehållaren för att hålla 
vattnet så kylt som möjligt under användning och placera kylklampen enligt bilden. 
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Kåpa med filter där det kylda vattnet passe-
rar och kyler och fuktar luften som passerar 
igenom. Öppna inte denna filterkåpa under 
drift, det kommer då att läcka ut vatten på 
ytan under luftkylaren.

Stäng alltid av luftkylaren och vänta ca 5 
minuter innan man öppnar luckan om man 
använt kylfunktionen.

För att reglera vindflödet UPP/NED ca 30 
grader gör man detta manuellt med att 
trycka/dra i de små klackarna som finns på 
den inre ringen både i övre och nedre kant. 

Vänster/Höger reglering av vindflödet med 
30 graders svängning görs med ”Swing” 
knappen på kontroll panelen. 

ATT FYLLA PÅ VATTEN
Koppla ur stickkontakten, vrid vredet så att du kan dra ut 
vattenbehållaren och häll i rent kallt kranvatten. Vattennivån 
visas via vattennivåindikatorn på enhetens framsida.

VIKTIGT: fyll inte på med för mycket vatten och håll nivån inom 
indikationen för minimum- och maxnivå. Skjut alltid tillbaka 
behållaren efter att vatten har fyllts på
och fixera denna med vredet

KONTROLLPANEL OCH INSTÄLLNINGAR

Strömbrytare
Ställer in PÅ och AV för luftkylaren. 

Timerknapp
Tryck för att starta nedräkningstimern. Varje knapptryck ökar nedräkningsti-
mern med en timme upp till åtta timmar. 

Lägesknapp 
Tryck för att välja mellan lägena vanlig, naturlig eller viloläge. Indikatorlampan 
kommer börja lysa bredvid ditt nuvarande val.

Svängknapp 
Tryck för att sätta igång eller stänga av svängningsfunktionen. När den är i 
svängläge kommer luften cirkulera från sida till sida horisontellt. Tryck igen för 
att stänga av. 

Kylningsknapp 
Tryck för att sätta igång luftfuktning. Tryck igen för att stänga av. Starta inte 
funktionen om vattennivån är lägre än det lägsta vattenstrecket eftersom 
detta kan orsaka skador. 

Hastighetsknapp 
Det finns 3 fläkthastigheter (hög/medel/låg). Tryck för att ändra tills indikator-
lampan lyser för din önskade hastighet. 
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FJÄRRKONTROLL
Din luftkylare kommer med en fjärrkontroll

BYTA UT BATTERIERNA

Fjärrkontrollen drivs av ett litiumknappcellsbatteri (CR2025).  Om fjärrkontrollen 
inte fungerar följer du dessa instruktioner för att byta ut batteriet:

1.  Vänd på fjärrkontrollen och tryck på högersidan av luckan A.

2.  Dra ut batterifacket B

3.  Byt ut batteriet med samma typ, och kontrollera att den positiva sidan är riktad 
uppåt.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

OBSERVERA: Stäng av enheten och koppla ur strömmen från eluttaget före 
rengöring och underhåll.

1. Se till att fläkten är bortkopplad från elnätet innan du tömmer den på vatten.

2. Använd en mjuk, fuktad trasa och rengör försiktigt ytorna på produktens utsida.

3. Låt inte vatten eller andra vätskor komma in i produkten då detta kan orsaka brand 
och/eller elektrisk fara.

4. Vi rekommenderar även regelbunden rengöring av apparaten genom att försiktigt 
föra ett dammsugarmunstycke över skyddsgallren för att avlägsna damm och smuts 
som kan ha samlats inuti eller på enheten. 

FÖRSIKTIGHET: Använd inte starka rengöringsmedel, kemiska rengöringsmedel eller 
lösningsmedel eftersom dessa kan skada finishen på plastkomponenterna. 

5. Placera fläkten i originalförpackningen, eller täck över fläkten för att skydda den 
 mot damm.

6. Förvara den på en sval och torr plats.

7. Vid rengöring av vattentanken: töm först på vatten och ta bort eventuell smuts och 
damm och torka torrt.

SV BRUKSANVISNING SV BRUKSANVISNING
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Vid rengöring och uttorkning av vattenbehållaren kan man med följande steg ta bort 
tanken för att lättare tork rent m.m.

Steg 2. Vrid vredet till öppen position.   

Steg 3. Lyft ut vattenpumpen ur sitt 
fack och låt den hänga fritt i slangen. 

Steg 5. Tillbaka montering av tanken.

a.  Trä i tanken i sitt läge i luftkylaren så att den är enligt bild från Steg 4.
b.  Sätt tillbaka vattenpumpen i sitt läge enligt bilden i Steg 2.
c.  Vrid tillbaka låsvredet så att det har sin position enligt bilden från Steg 1.

Steg 4.  Nu är det bara att lyft bort 
vattenbehållaren.

Steg 1.  Dra ut tanken. 

ÖppetStängt

SV BRUKSANVISNING

FELSÖKNING

Du ska inte reparera eller plocka isär enheten på egen hand. Oauktoriserade 
reparationsförsök kommer göra garantin ogiltig och kan orsaka kroppsskador.

Problem

Ingen ström

Konstig lukt 
från enheten

Stark vibration 
och ljud

Möjlig anledning

1. Nätkabeln är inte ikopplad
2. Det finns ingen spänning i eluttaget
3. Strömbrytaren är inte på.

1. Ny enhet. När enheten används för första 
gången kan det hända att luftkylarmotorn 
producerar en lukt som kommer försvinna 
inom en veckas användning

1. luftkylaren används inte på en plan yta
2. luftkylaren kan vara skadad

Lösning

1. Anslut nätkabeln
2. Kontrollera att eluttaget fungerar
3. Sätt igång enheten

1. Inga åtgärder krävs

1. Placera den på en plan yta. Lägg 
en anti-vibrationsmatta under den
2. Om fläkten är skadad ska du 
sluta använda den och kontakta 
servicecentret.

Symbolen för överkorsade soptunnor visar att föremålet ska kasseras separat från 
hushållsavfall. Artikeln ska lämnas in för återvinning enligt lokala miljöbestäm-
melser för avfallshantering. Genom att skilja ett märkt föremål från hushållsavfall 
hjälper du till att minska volymen av avfall som skickas till förbränningsanläggning-
ar eller markfyllning, och minimerar eventuella negativa effekter på människors 
hälsa och för miljön.
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TERMO GNOSJÖ VÄRME OCH KYLA AB 
Gnejsvägen 8,  335 32 Gnosjö  

Tel 0370-91015  info@termognosjo.se  
www.termognosjo.se


