Gebruiksaanwijzing AP65 Calorex PAC22
- Sluit de buiten-unit aan op de binnen-unit met een slangenpakket;
- Zet spanning op de machine en het rode spanningslampje gaat branden;
- Met de keuzeschakelaar kan er nu gekozen worden tussen ventileren of
koelen;
- In de stand koeling kan er mbv de thermostaatknop de gewenste temperatuur
ingesteld worden;
- Met de ventilatorschakelaar kan er gekozen worden tussen hoog en laag
toeren;
- In de stand koelen zal het ongeveer 5 minuten duren voordat de compressor
aanslaat.

In geval van storing:
- Controleer of het spanningslampje brand;
- Controleer of de keuzeschakelaar op koelen of ventileren staat;
- Als de ventilator niet blaast, controleer of het witte lampje brand (ontdooiing);
Als het oranje storingslampje brand :
- Controleer of het waterniveau van de binnen-unit goed is;
- Controleer of de ventilator van de buiten-unit draait;
- Controleer of het luchtfilter van de binnen-unit schoon is;
- Controleer of de condensafvoer
vrij kan stromen.

Overzicht mogelijke problemen
Probleem
Geen lucht uitblaas

Onvoldoende lucht
uitblaas
Geen koeling

Situatie unit
Spanningslampje (rood)
wel aan
Spanningslampje (rood)
uit. Ontdooingslampje (wit)
aan.

Oplossing
Schakel spanning uit en/of
controleer aansluiting
Unit staat in
ontdooingsmodus. Niets
doen, na tien minuten gaat
de unit automatisch weer
naar de normale modus.
Air filter wordt geblokkeerd Maak luchtfilter schoon

Koelingslampje (groen) uit

Storingslampje (oranje)
brandt. “Hoge druk
situatie”

Storingslampje (oranje)
brandt. “Lage druk
situatie”

Geen koeling PAC22

Storingslampje (oranje)
brandt. “Hoge condens
situatie”.

Draai de thermostaatknop
tegen de klok in tot ‘1’, en
start na tien minuten de
unit opnieuw op.
Druk op de ‘+’ knop om te
resetten, controleer water
flow en controleer of de
waterslang geknikt is, en
controleer of de buitenunit
voldoende vrij staat.
Druk op de ‘-’ knop om te
resetten, controleer air
flow, geblokkeerd filter,
verdamper geblokkeerd
met ijs of extreem lage
buitentemperatuur.
Condenspomp werkt
wellicht niet voldoende.
Kink in slang tussen
binnenunit en buitenunit.
Filter in binnenunit
geblokkeerd. Of
condensslang bevroren.

