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Veszélyes hulladékot jelöl, ezért csak szelektíven gy jtheű -
t és speciális ártalmatlanítást igényel.ő

Ez tiltást jelent Ez okvetlen betartandó
dolgot jelent

A kezelési utasításban az alábbi szimbólumokat használjuk:
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ELŐSZÓ

MŰKÖDÉSI ELV

A Cascade mobil klímaberendezés egy kicsi, mozgatható készülék, ami biztosítja 
a hűtést, párátlanítást és ventilátor üzemmódot. Könnyedén áthelyezhető egyik 
szobából a másikba igény szerint. Kiválóan használhatóak lakásokban és irodákban.
Kompakt kivitelűek, elegáns megjelenésűek és energia takarékosan üzemeltethetőek.

Kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót a készülék bekapcsolása előtt!

A berendezés ventilátora átáramoltatja a 
szoba levegőjét az elpárologtatón
ahol az lehűl és hőtartalmától meg-
foszva a befúvó zsaluzaton keresztül
visszakerül a szobába, ezáltal kom-
fortos értéken tartva annak hőmérsékletét.

4

MŰSZAKI ADATOK

hideg levegő elpárologtató

légáram

kapillárcső

légáram

légáram

kondenzátor

MEMÓRIA
FUNKCIÓ

ENERGIA
TAKARÉKOS 

INDÍTÁS

IRÁNYÍTOTT
HIDEG-MELEG

LÉGÁRAM

24 ÓRÁS
PROGRAMOZÁS

HIBAKÓD
KIJELZÉS

EGÉSZSÉGES
PÁRÁTLANÍTÁS

ÉJSZAKAI 
ÜZEMMÓD

TURBÓ

AUTOMATIKUS
TISZTÍTÁS

(OPCIÓ)

ÓRA 

ZÁR

COLD PLASMA
(OPCIONÁLIS)

ANION
(OPCIONÁLIS)

KOMPAKT
KIVITEL

MOBIL 
            KLÍMA

Típus

9000 12000

kW 2,6 3,5

220-240, 50, 1 220-240, 50, 1

W 1250 1550

A 6,3 7,5

2,61 2,41

dB(A)

26 46

R410A



FELÉPÍTÉS

Előlnézet Hátulnézet
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kifúvó

kezelő panel

fűl

távirányító
box

felső szívózsalu

kifúvó csonk

alsó szívózsalu

MŰKÖDÉS

Üzemi paraméterek:  A beállítható hőmérséklet 16 - 30 C
    Statikus nyomás: 0 - 25 Pa

Elhelyezés:  A berendezést csak beltérben 
   szabad használni!
   Az elektromos megtáplálást a  
   szabványok szerint kell kialakítani!
   Üzem közben vízszintes felületen 
   legyen a berendezés!
   Faltól, akadálytól min. 50 cm 
   távolságot kell tartani!

°

Mielőtt áram alá helyezi a berendezést, ellenőrizze az alábbiakat:

 - a betáp feszültsége azonos-e az előírttal
 - a konnektor és a dugvilla legalább 16 A teherbírású legyen
 - a tápvezeték erei min. 2,5 mm2 keresztmetszetűek legyenek
 - a földelés legyen szabványosan bekötve
 - a tápvezeték legyen sérülésmentes és ne használjon hosszabbítót, elosztót
 - a berendezést tilos mosókonyhában, zuhanyzóban, stb használni
 - gyerekek csak felügyelet mellett használhatják a berendezést



KEZELŐ PANEL
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HEAT

°F

HEAT 
(fűtés) gomb
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jelvevő ablak

tartály tele lámpa

MODE gomb

LED kijelző
DRY (szárítás) mód lámpa

FAN (ventilátor) mód lámpa

hőm. állító gombok   ON/OFF ((BE/KI) gomb

COOL (hűtés) mód
lámpa

6.

Ebben az üzemmódban a berendezés kellemes értékre csökkenti a szoba levegőjének hőmérsékletét.

7.

A lámpa villogás jelzi, hogy megtelt a víztartály.

4. Fan (ventilátor) fordulat gomb

Hűtés, vagy ventilátor módban 3 fokozat állítható. A induló fokozat a magas.
Szárítás módban alacsony fokozaton üzemel a berendezés. 

5. Dry (szárítás) mód

Ebben az üzemmódban a szoba levegőjének páratartalma csökken a hőmérséklet változása nélkül.

Cool (hűtés) mód

Tartály tele

Cool
(hűtés) gomb

Dry
(szárítás) gomb

FAN
(ventilátor) gomb

(BE/KI) gombgomb

beállított
hőmérséklet

(BE/KI) gomb

A gomb megnyomásával bekapcsolható, ismételt megnyomásával kikapcsolható a berendezés

gomb

A gomb megnyomásával kiválasztható a kívánt üzemmód az alábbiak szerint:

(HŰTÉS - SZÁRÍTÁS - VENTILÁTOR - FŰTÉS - HŰTÉS)

, vagy +/- gombok

Hűtés és fűtés módokban a             gomb megnyomásakor a beállított hőmérséklet csökken                      -al. 

°FHűtés és fűtés módokban a             gomb megnyomásakor a beállított hőmérséklet nővekszik                      -al. 

Az érték                                                   között állítható.



Hűtés és szárítás módban a kondenzvíz a tartályba csöpög.Amikor a tartály megtelik, akkor hang,
(8 sípolás) és fény jelzi és a kijelzőn H 8 j e l e n i k  m e g ,  i l l .  a  b e r e n d e z é s  l e á l l . 

A  m ű v e l e t  b e f e j e z é s e  u t á n  r ö g z í t s e  a  c s ö v e t  é s  d u g j a  v i s s z a  a
dugót. A készülék ekkor újra üzemel (a kompresszor 3 perc késleltetéssel indul).

Vegye ki a dugót a cső végéből, majd szabadítsa fel a csövet és engedje le a vizet.  

Szerelje fel a leeresztő csövet (ábra szerint)
Megjegyzés: a leeresztő csövet az első bekapcsolás előtt telepíteni kell, mivel enélkül
rendellenesen üzemelhet a készülék

KONDENZVÍZ ELVEZETÉS
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Rögzítse a kifolyó csövet a csíptetőben
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A kifúvó adapter beszerelése

1. Vigye a berendezést a hsználat helyszínére

2. Helyezze a kifúvócső végét a kifúvó nyílásba

3. Órajárás  irányba  forgatva  rögzítse
4. Helyezze a cső másik végét az ablakba szerelt adapterbe

5. Órajárás  irányba  forrgatva  rögzítse
��������	������
 �������	����
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55cm
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TARTOZÉKOK

A kifúvó cső hossza kb. 50 - 150 cm (használatkor legyen minél rövidebb)

A cső nyomvonala lehetőleg vízszintes legyen. Más csővel közösíteni tilos!

A helyes beszerelés az alábbi ábrán látható. A faláttörést a padlószinttől
kb. 130 cm-re kell elkészíteni.

A csövet az alábbi ábra szerinti módon
kell vezetni.

A lenti ábra szerinti hibás elvezetés
a berendezés meghibásodását
okozhatja.
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alacsony közepes

magas

jeladó

Figyelem! Nem lehet akadály a távirányító és a készülék között a jel útjában! Ne ejtse, ill. dobja le a
távirányítót! Ne kerüljön folyadék a távirányítóba és ne tegye azt olyan helyre, ahol közvetlen nap-
sugárzás, vagy meleg éri!

Megnyomásával bekapcsolható, ismételt
megnyomásával kikapcsolható a készülék.
Be-, ill. kikapcsoláskor a TIMER és SLEEP
funkció kikapcsol, de a beállított id tárolódik.ő

A gomb megnyomásával választható ki a kí-
vánt üzemmód. Az elemek behelyezésekor
az AUTO az alapértelmezett. Ebben a mód-
ban a h mérséklet nem látható a kijelz n. F -űőő
tésben 28 °C az alapérték, míg egyéb módok-
ban 25 C.°

AUTO
COOL
DRY

FAN

HEAT

AUTOMATIKUS

PÁRÁTLANÍTÁS

VENTILÁTOR

A gomb megnyomásával az ALVÁS BE és az
ALVÁS KI módok választhatóak. Bekapcso-
láskor az ALVÁS KI az alapértelmezés. A ké -
szülék kikapcsolásával az ALVÁS funkció ki -
kapcsol. A funkció bekapcsolását a display
kijelzi. Ebben a módban az id zít állítható.ő ő
„FAN” és „AUTO” módban a funkció nem ak-
tív.

Megnyomásával AUTO, LOW, MIDDLE és
HIGH fokozat választható. Bekapcsoláskor
az AUTO mód az alapértelmezett. Párátlaní-
tásban csak a LOW fokozat aktív.

Ezzel kapcsolható be, ill ki a zsalu legyező

����� ����
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mozgása
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Figyelem! Ez egy multifunkciós távirányító és el fordulhat, hogy egy adott készüléknél nem min-ő
den funkció aktív. Ilyen esetben az adott gomb megnyomásakor nem történik változás a készülék
üzemelésében.

A beállított h mérséklet értéke növelhet aőő
gomb megnyomásával. Ha 2 mp-nél hosz
szabban tartja lenyomva, akkor az érték
gyorsan változik. Ezután újra megnyomva az
érték tárolódik. AUTO módban a h mérsékő
let nem állítható. A beállítható érték: 16 - 30
°C (61-86 °F)

A beállított h mérséklet értéke csökkentő
het a gomb megnyomásával. Ha 2 mp-nélő
hosszabban tartja lenyomva, akkor az érték
gyorsan változik. Ezután újra megnyomva az
érték tárolódik. AUTO módban a h mérsékő
let nem állítható.
A beállítható érték: 16 - 30 °C (61-86 °F)
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Az infra távirányító használata

Speciális funkciók

1. Ha a berendezés áram alatt van, akkor az ON/OFF gombbal bekapcsolható

2. A MODE gombbal kiválasztható a kívánt üzemmód

3. A “+” és “-” gombokkal beállítható a kívánt hőmérséklet értéke
(AUTO módban a hőmérsékletet nem kell állítani)

4. A FAN gombbal beállítható a kívánt ventilátor fordulat ( AUTO, FAN 1, FAN 2,
FAN 3 vagy FAN 4).

5. A SWING gombbal aktiválható a zsalu legyező mozgása

1. A SLEEP gombbal aktiválható az éjszakai üzemmód

2. A TIMER gombbal állítható be az időzített be-, ill. kikapcsolás

Általános használat

Opcionális

AUTO RUN üzemmódban a kijelzőn nem látható a hőmérséklet, mivel a berendezés
a szoba hőmérsékletének függvényében automatikusan állítja be a legkedvezőbb

Ha a készülék bekapcsolt állapotában egyidejűleg lenyomva tartja a “+” és “-” gombokat,
ezzel lezárhatja, ill. feloldhatja a távirányító gombjait. Lezárt állapotban a zár ikonja fog
háromszor felvillanni bármely gomb megnyomásakor . A feloldás után a zár ikon eltű-

nik a kijelzőről. A feloldott állapot az alapértelmezett állás.

- Átváltás Fahrenheit és Celsius között
A készülék kikapcsolt állapotában a “-” és a MODE gomb együttes lenyomva tartásával

- LOCK (billentyűzár)

A “+” és a FAN gombok együttes kb- 3 mp-ig tartó lenyomásával kapcsolható be- és ki.
Alaphelyzet a kikapcsolt állapot.

Kijelző világítás-

értéket

11
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Figyelem! Nem lehet akadály a távirányító és a készülék között a jel útjában! Ne ejtse, ill. dobja le a
távirányítót! Ne kerüljön folyadék a távirányítóba és ne tegye azt olyan helyre, ahol közvetlen 
napsugárzás, vagy meleg éri!

+/- GOMB

A beállított hmérséklet értéke növelhet / csök-
kenthet  a gomb megnyomásával. Ha 2mp-nél 
hoszszabban tartja lenyomva, akkor az érték 
gyorsan változik.
Ezután újra megnyomva az érték tárolódik.
AUTO módban a hmérsék let nem állítható.
A beállítható érték:16-30°C(61-86°F)

Párátlanításban csak a LOW (alacsony) 
fokozat aktív.

Megnyomásával bekapcsolható, ismételt megnyomá-
sával kikapcsolható a készülék.
Be-,ill.kikapcsoláskor aTIMER és SLEEP funkció 
kikapcsol,de a beállított id  tárolódik.
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Ha kikapcsolt állapotban megnyomja ezt a gombot, 
akkor beállítható az automatikus bekapcsolás. 
Beállítható tartomány:0,5-24óra. Amennyiben 
helyes a beállítás, akkor a kijelz n 2mp-ig 
a beállított id  látszik, majd visszaáll a h mérsék-
letre a kijelz .
A villogás alatt a“+”, vagy “-” gombbal az érték 
változtatható. A léptetés 0,5 órás lépésekben 
történik. A gombok lenyomva tartásakor az érték 
gyorsan változik. A bekapcsolás után a kijelz n
a h mérséklet látható. Ilyenkor a TIMER gomb 
megnyomásával kijeleztethet  a hátralév  id .
Ha ezalatt ismét megomja a gombot, törl dik az 
id zített bekapcsolás. 2mp eltelte után a 
kijelz  visszaáll a h mérséklet kijelzésére. Ha a 
gombot a készülék bekapcsolt állapotában nyomja 
meg, akkor beállítható az automatikus kikapcsolás. 
Ametodika azonos a fentivel.
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Az infra távirányító használata

X-FAN gomb
A funkció az X-FAN gomb megnyomásával
kapcsolható be- és ki.
A bekapcsolt állapotot ikon jelzi a kijelz n.
Csak h tés és szárítás módban aktív.

A gomb megnyomásával kapcsolható 
be- és ki a kijelz  világítása.
a bekapcsolt állapotot         ikon jelzi.

Light gomb

A gomb megnyomásával bekapcsolható, 
újbóli megnyomásával kikapcsolható az 

A bekapcsolt  állapotot         ikon jelzi

éjszakai üzemmód. 
AUTO és FAN módban nem aktív.

is the icon for sleep 

SLEEP
Sleep gomb

H tés, szárítás mód: 1 óra elteltével a beáll. 
h mérséklet emelkedik 1    -al, 2 óra eltel- 
tével pedig 2     -al és ezután már ez
az érték marad. 

   távirányító

FAN AUTO
OPER

HEALTHAIR

FILTER
TURBO

ON/OFF

X-FAN

HOUR

HUMIDITY

ON/OFF MODE

FAN

X-FAN

TURBO

TEMP TIMER

SLEEP LIGHT

Az állapotot ikon jelzi a kijelz n.

A bekapcsoláskor a beállított h mér-
séklet az alapértelmezés.
A gomb megnyomásával válthatunk a
beállított, és a tényleges h mérséklet
között.

Temp. display gomb

F tés mód: 1 óra elteltével a beáll. 
h mérséklet emelkedik 1    -al, 2 óra eltel- 
tével pedig 2     -al és ezután már ez
az érték marad. 
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LOCK (billenty zár)

Turbo funkció

Átkapcsolás Fahrenheit és Celsius között

Leolvasztás

Az elemek cseréje



FIGYELEM!

Elhelyezés:   - ne tegye a berendezést lejtős helyre és gondoskodjon róla, hogy a 
      levegő áramlása ne legyen akadályozott
    - ne érje a berendezést közvetlen napsugárzás, mert a teljesítmény
      csökkenhet
    - ne használja a berendezést nagyon párás környezetben, mert az
      meghibásodhat
Ne üzemeltesse a berendezést gáz és/vagy olaj tűzhely közelében, mert meghibásodhat.

Figyeljen az alábbiakra:
    - nem használhatják a berendezést felügyelet nékül gyerekek és értelmi 
      fogyatékosok, de tilos az üzemeltetés nagyon fáradt, ill. részeg 
      személyek részére is.
    - ne álljon a készülékre és ne tegyen arra semmit, mert meghibásodást
      okozhat
    - ne fúvassa a hideg levegőt közvetlenül testfelületre
    - a készülék TV-től, audió készüléktől legalább 1 m távol legyen
    - a szívó- és kifúvó felületek akadálymentesek legyenek
    - ne nyúljon a a szívó-/kifúvó nyílásokba és ne dugjon azokba semmit
    - a vízszint érzékelő kb 1,5 liternél tilt le 

17

FIGYELEM!

Soha ne döntse meg a berendezést! 
Ha rendellenes működést tapasztal, akkor azonnal áramtalanítsa azt.
Ne fújjon rovarirtót és/vagy más sprayt a berendezésre, berendezésbe.

A berendezés és tartozékai veszélyes hulladékként kezelendők!
Kiselejtezés után az arra szakosodott begyűjtőnél kell leadni!



ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

FIGYELEM

Mobil 
klímaberendezés a készülék könnyedén
   mozgatható szobáról
   szobára, a kívánt 
   helyre

FIGYELEM   Karbantartás   előtt  áramtalanítsa  a
   berendezést!

Szűrő tisztítás  poros környezetben a szűrőt sűrűbben
   kell tisztítani(legalább
három hetente)
   Tisztítás: 
   A szűrő fülét enyhén nyomva vegye ki a szűrőt

   Porszívozza le a szűrőt. Ha szükséges, akkor 
   langyos vízzel, enyhe zuhannyal is tisztítható.
   Erős szennyezettség esetén enyhén
   szappanos vízet is szabad használni.

   Mosás után alaposan szárítsa meg
   a visszahelyezés előtt!

   Soha ne használjon      45    -nál
melegebb vizet, mert attól
tönkremehet a szűrő.
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kar

szívó nyílás
szűrővel

A berendezés tisztítását puha törlőruhával kell végezni. Ha szükséges, akkor az
enyhén megnedvesíthető, ill. erős szennyeződések esetén enyhén szappanos
is lehet.  A megengedett max. hőfok 40 C.

Tilos erős oldószereket használni!
Tisztítás előtt áramtalanítson!



Figyelmeztetés
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MIELŐTT SZERELŐT HÍVNA

Tünet Lehetséges ok Megoldás

Rendellenes működés esetén ellenőrizze az alábbiakat:

a berendezés nem indul nincs bedugva a készülék
nincs áram a konnektorban
kiégett a biztosítés

dugja be
hívjon szerelőt

hűtésben nincs hideg
levegő kifúvás

hidegebb van, mint a beáll.
hőmérséklet
jeges az elpárologtató

normális

leolvasztás van folyamatban
(utána folytatódik a hűtés)

párátlanításkor nem fúj
hideget

jeges az elpárologtató leolvasztás van folyamatban
(utána folytatódik a párátlanítás)

“E5” a kijelzőn
1. a tápfesz. instabil
2. meghibásodás

Áramtalanítsa a berendezést, 
majd 10 perc múlva indítsa be.
Ha a hibakód továbbra is
látható, hívjon szerelőt

“H8” a kijelzőn Megtelt a víztartály
ürítse ki a tartályt



FONTOS TUDNIVALÓK: 

ELADÓ:

GYÁRTÓ:

ELADÁS DÁTUMA:ÜZEMBE HELYEZÉS DÁTUMA:
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Jótállás

2 24

-

A javítás helye:

A vásárlónak kinél s mikor kell bejelentenie jótálláson alapuló igényeit?
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Jótállás
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