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1. Sikkerhetsforskrifter 

Advarsel 

Når du bruker klimaanlegget, er det viktig at du alltid følger sikkerhetsforskriftene. Dermed forebygger du fare for personskade, elektrisk støt og 

produktskade. Les følgelig alle instruksjoner på forhånd. 

• Les håndboken før bruk. 

• Hvis vilkårene for bruk ikke følges, vil produsenten ikke være ansvarlig for materielle eller personskader som følge av bruk av denne en-

heten. 

• Ta vare på håndboken, garantisertifikatet og salgskvitteringen. 

• Barn skal holdes under oppsyn for å påse at de ikke leker med apparatet. 

• Dette apparatet er ikke tenkt brukt av barn under åtte år eller personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, utilstrekkelig 

erfaring og kunnskap, med mindre de er under tilsyn eller instrueres i hvordan apparatet brukes av en person med ansvar for sikkerheten 

deres. 

• Apparatet må aldri brukes hvis det har synlige skader eller hvis det er brudd i strømledningen. 

• Reparer aldri utstyret selv hvis apparatet, strømledningen eller støpselet er skadet. Dette skal alltid utføres av produsenten eller en kvali-

fisert tekniker. 

• Enheten er ikke egnet for kommersiell bruk. 

• Enheten skal alltid brukes og oppbevares på et tørt sted. 

• Bruk aldri tilbehør som ikke er anbefalt av produsenten. 

• Dette apparatet egner seg bare til husholdningsbruk og formålet det er beregnet for. 

• Det er forbudt å modifisere produktet (eller deler av det). 

• Koble aldri flere elektriske apparater til én stikkontakt. Dette for å unngå dårlig forbindelse og høyt varmetap. 

• Det er forbudt å plassere det bærbare klimaanlegget (innen- og utendørsenhet) i regn eller vann. 

Advarsler 

• Som et brannforebyggende tiltak skal avstanden til åpen ild være minst 2 meter. 

• Det er strengt forbudt for brukeren å fylle på kjølemiddel selv. 

• Ikke dra i slangen eller ødelegg den med skarpe gjenstander. Hvis du oppdager skader på slangen, må du avslutte bruken og kontakte 

forhandleren for å få utført reparasjon. 

Klimaanleggets monteringssted 

Klimaanlegget må være plassert på et fast og plant underlag (merk at klimaanlegget ikke må helle eller vippes) når det er i bruk. Dette mobile 

klimaanlegget kan ikke monteres på følgende steder: 

1. I nærheten av sterke varmekilder, damp samt brennbar eller eksplosiv gass. 

2. I omgivelser med kjemikalier (fordampende stoffer, organiske løsemidler osv.) 

3. I våte omgivelser. Klimaanlegget må fjernes fra vinduet når det begynner å regne. 

4. Ved utendørs bruk må klimaanlegget beskyttes mot regn og/eller vann. 

Ta også følgende hensyn: 

1. Produktet skal til enhver tid og under alle omstendigheter holdes oppreist. Ikke hold enheten på siden eller opp ned. 

2. Forsøk å holde klimaanlegget oppreist når du skal flytte på eller bære det. Sørg for at det ikke ristes eller faller ned. 

3. Sørg for at lufttilførselen ikke tilstoppes og at ventilasjonen er god. 

4. Ikke før gjenstander inn i luftinnløps- og utløpsåpningene. Gjenstandene kan komme i kontakt med elektriske deler eller viften slik at det 

oppstår farlige situasjoner. 

5. Ikke plasser tunge gjenstander på produktet. 

6. Trekk ut støpselet fra stikkontakten før du skal flytte på klimaanlegget, utføre vedlikehold, rengjøre eller ikke bruke anlegget på lenge. 

7. Ikke trekk i støpselet for å flytte maskinen. 

8. Rengjør lufttilførselens støvskjerm minst én gang i måneden. 

9. Hvis maskinen ikke skal brukes på lang tid, må den oppbevares på et kjølig og tørt sted. Rengjør og tørk klimaanlegget godt på forhånd. 



2. Tekniske data 

Spenning 220~240 V 50/60 Hz  Luftstrømkapasitet  250–300 m3/h  

Kjølekapasitet  3050 BTU (895 W)  Avfuktingskapasitet  0,95 l/time   

Effekt  405 W Kapslingsgrad IP24 

Kjølemiddel  R290 (120 g)  Kompressortype  Rotortype  

Mål innendørsenhet  45,4 X 30,8 X 20,4 cm  Støy  53 dB  

Mål utendørsenhet  44,3 X 37,3 X 20,1 cm  Vekt  22,5 kg  

3. Elektrisk skjema 



4. Pakkliste 

Betegnelse Antall 

Innendørsenhet 1 

Utendørsenhet 1 

Avløpsslange 1 

Utvendig brakett 2 

Innvendig brakett 2 

Støtfaste gummiblokker 2 

Støtteblokker 2 

Håndskruer 6 

Skruer 16 

5. Deler 

Deksel Luftutløp 

Luftutløp 

Rist 

Deksel Luftutløp 

Luftinnløp 

Luftinnløpspanel  

Brakett 

Håndtak 

Støtfaste 
gummidempere 

Filter 

Display 

Slange 

Håndtak 

Kondensvann-
avløp 

Strømledning 

Luftutløp 

Luftinnløp 

Luftinnløpspanel  



Tilbehør 

Håndskrue 

Sporemutter 

Støtteblokk 

Utvendig brakett 

Håndskrue 

Håndskrue 

Innvendig brakett 

Innvendig brakett 

Håndskrue 

Betjeningspanel 

Lav vindhastighet 

Middels vindhastighet  

Høy vindhastighet  

Nattmodus 

Vindhastighet 

Digitalt display 

Øk temperatur Senk temperatur 

Ventilasjon 

Klimamodus 

Modus 

På / av 



6. Montering av klimaanlegget 

1. Pakk ut maskinen og tilbehøret og kontroller at slangen mellom innen- og utendørsenheten er riktig tilkoblet. Kontroller også om kon-

densvannavløpet har et gummideksel. Kontroller til slutt om tilbehøret er komplett. 

2. Monter tilbehørsdelene slik som vist på illustrasjonen. Koble den utvendige braketten til støtteblokken og den innvendige braketten ved å 

trekke til håndskruene. På den måten bygger du bærehåndtaket. 

 

 

 

 

 

 

2.1  Monter braketten slik som vist på illustrasjonen nedenfor. Monter innen- og utendørsenhetene på braketten for å feste de to enhetene. 

 Trekk til håndskruene i de tilhørende hullene for å feste enhetene til braketten. 

 

 

 

 

 

 

2.2  Plasser de støtfaste gummidemperne på baksiden av utendørsenheten. 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Monter hele enheten i campingvognvinduet og trekk braketten godt til (se illustrasjon). 

Støtfaste gummidempere 

Støtfaste  
gummidempere 

Innendørsenhet 

Lås 

Slange 

Brakett 

Utendørsenhet 



7. Bruksanvisning 

Åpne luftutløpet 
Drei luftutløpet oppover slik at det er helt åpent (se illustrasjon). 

Luftutløp Luftutløp 

Aktivere klimaanlegget 

Sett støpselet i stikkontakten. Hvis du hører en kort pipelyd og ser at betjeningspanelet lyser opp og slukner igjen med det samme, innebærer 
det at maskinen er aktivert. 

Slå på 

Trykk på “ON / OFF”-knappen for å slå på maskinen. Hvis du hører to korte pipelyder og temperaturen vises digitalt på klimaanlegget, er 
klimaanlegget slått på. 

Når klimaanlegget slås på, stilles temperaturen på 22 °C som standard. Lampene for “(M) Middels vindhastighet” og “klima” tennes og 
innendørsenhetens vifte slås på. Temperaturføleren måler omgivelsestemperaturen og hvis den overstiger 22 °C, begynner utendørsenheten å 
arbeide for å senke temperaturen. Er omgivelsestemperaturen allerede under 22 °C? Da starter ikke utendørsenheten. 

Vindhastighet 

Når du trykker på “SPEED”, kan maskinen avgi en kort pipelyd. Med denne knappen kan du stille innendørsenhetens vifte på “(L) Lav 
vindhastighet”, “(M) Middels vindhastighet” eller “(H) Høy vindhastighet”. De tilsvarende lampene indikerer hvilken innstilling som er valgt. 

Veksle mellom klimamodus og viftemodus 

Ved å trykke på knappen ”MODE” veksler du fra klimamodus til viftemodus. Lampen ved viftesymbolet tennes og lampen ved AC-symbolet 
slukner. Kompressorn samt viften utendørsenheten slås av. Det er bare viften i innendørsenheten som fortsetter å gå. Dermed sørger apparatet 
for behagelige ventilasjon, men ingen kjøling. Trykk en gang til på knappen ”MODE” for å gå tilbake til klimamodus. 

Stille temperaturen 

Når du trykker på knappen ”UP”, avgir apparatet en kort pipelyd hver gang. Temperaturen økes med 1 °C for hvert trykk på knappen. Høyeste 
mulige temperaturinnstilling er 30 °C. 

Når du trykker på knappen ”DOWN”, avgir apparatet en kort pipelyd hver gang. Temperaturen senkes med 1 °C for hvert trykk på knappen. 
Laveste mulige temperaturinnstilling er 16 °C. 

Nattmodus 

Trykk på “SLEEP”-knappen for å aktivere nattmodus. Etter 6 sekunder slukner alle lamper, det digitale displayet slås av og klimaanlegget går 
over i nattmodus. Innendørsenhetens vifte fortsetter å gå med lav (L) vindhastighet. Dermed vil du ikke bli forstyrret av lys og lyd slik at du får 
sove i fred. Når du trykker på en vilkårlig knapp på betjeningspanelet, piper maskinen kortvarig og går tilbake til den opprinnelige driftsmodusen. 

Slå av 

Trykk på “ON / OFF”-knappen for å slå av klimaanlegget. Maskinen piper lenge og alle lamper slukner. Maskinen stopper og går over i 
standbymodus til den slås på igjen  



8. Feilkodeliste 

Hvis apparatet ikke fungerer eller bare fungerer i utilstrekkelig grad: 
Se etter om en feilkode vises i displayet og se etter en løsning i feilkodetabellen. Hvis ingen feilkode vises i displayet, ser du gjennom 
feilkodetabellen etter en mulig løsning. 

Feilkoder 

Feilkode Orsak Løsning 

E1 Feil ved romtemperaturføler Kontakt forhandleren 

E2 Feil ved systemtemperaturføler 

E3 Ikke nok kjølemiddel 

E4 Viftesvikt 

E5 Funksjonsfeil ved kondensvannpumpe 

10. Vedlikehold 

Feilsøkingsguide 
Problem Årsak Løsning 

Enheten slås ikke på Ingen strøm Slå på strømmen 
  

Skade på stikkontakt Slå av strømmen og kontroller/reparer 
stikkontakten 

  Ukjent årsak Kontakt forhandleren 

Liten luftfortrengning eller begrenset kjøleeffekt Laveste ventilasjonsinnstilling er valgt 
Velg modusen for middels eller høy 
ventilasjonshastighet 

  Luftfilteret er skittent Kontroller og rengjør filteret 
  Innendørsenhetens lufttilførsel eller -utblåsing er 

blokkert 
Kontroller at enheten ikke er blokkert og  
fjern eventuelle hindringer 

  Utendørsenhetens lufttilførsel eller -utblåsing er 
blokkert 

Kontroller at enheten ikke er blokkert og  
fjern eventuelle hindringer 

  
Omgivelsestemperaturen er for lav eller høy Omgivelsestemperaturen må ligge mellom  

16 og 40 °C 

  
Utilstrekkelig spenning fra strømtilførselen Kontakt en el-installatør eller bruk en annen 

strømforbindelse 

Kun luftfortrengning, men ingen kjøleeffekt Enheten går i ventilasjonsmodus Velg kjølemodus (A / C) 
  

Kjølemodus automatisk slått av Vent i 3–5 minutter til termostaten slås på 
igjen 

Unormale lyder eller vibrasjoner 
Festebraketten er ikke skikkelig festet til 
kjøretøyet, eller enhetens festeskruer er ikke 
trukket nok til 

Kontroller at festebraketten sitter godt fast  
og trekk til enhetens festeskruer 

Det lekker vann fra innendørsenheten Gummistoppluggen på undersiden av 
innendørsenheten mangler, eller den er ikke 

Kontroller eller skift pluggen 

  
Enheten heller Enheten må monteres vannrett (maks 

helningsvinkel < 3°) 

Apparatet avgir en spesiell lukt Det foreligger et alvorlig problem Slå av enheten umiddelbart og kontakt 
forhandleren 

9. Feilsøkingsguide 

Rengjøring 

Forsiktig: Koble fra strømledningen før du rengjør produktet. 

Utvendig rengjøring: 

Tørk av utsiden med en fuktig klut. Tørk deretter enheten grundig med en tørr klut. Ikke la vann eller rengjøringsmiddel trenge inn i maskinen. Ikke 

rengjør klimaanlegget med et aggressivt rengjøringsmiddel og/eller bensin. 

Rengjøre filteret: 

Det er viktig å fjerne støv fra filteret med jevne mellomrom. Ta ut filteret slik som vist på illustrasjonen nedenfor. Rengjør filteret med springvann 

og/eller en støvsuger for å fjerne all smuss fra filteret. Påse at filteret er tørt før du setter det tilbake i klimaanlegget. Ikke bruk vann som er var-

mere enn 40 °C til rengjøringen og ikke utsett filteret for sollys. 

Trekk i håndtaket 

Filter 

Løft opp 

Trekk 



Vedlikehold 

Fjern gummitetningen fra kondensvannavløpet og tapp ut kondensvannet på et egnet sted når du skal oppbevare klimaanlegget over lengre tid. 

Skift deretter gummitetningen. 

Rengjør klimaanlegget som beskrevet under “Rengjøring”. 

Oppbevar klimaanlegget på et kjølig og tørt sted. Vi anbefaler å plassere klimaanlegget i emballasjen igjen når du skal oppbevare det i lengre tid. 

Det forhindrer at smuss og støv samler seg på klimaanlegget. 

Oppbevaring og transport 

Du kan enkelt transportere klimaanlegget og oppbevare det på en kompakt måte. Bruk håndskruene til å montere bærebraketten på innendørsen-

heten, slik som vist på illustrasjonen 

 

 

 

 

 

 

 

Bruk håndskruene til å montere bærebraketten på utendørsenheten, slik som vist på illustrasjonen På den måten får du en kompakt samlet enhet 

som du enkelt kan transportere og oppbevare. Oppbevar klimaanlegget på et kjølig og tørt sted. 

Korrekt kassering av produktet. 

Dette symbolet betyr at produktet ikke skal kastes som vanlig husholdningsavfall (2012/19/ EU). Resirkuler på en ansvarsbevisst 

måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materialressurser og for å unngå mulige skader på miljøet eller menneskers helse. Vil du 

returnere din brukte enhet? Les garantivilkårene til stedet hvor produktet ble kjøpt. Der kan du levere inn produktet til miljøsikker 

resirkulering. 

 

Samsvarserklæring 

Gimeg Nederland B.V. erklærer med dette at apparatet SPA-3000 oppfyller de grunnleggende kravene og andre relevante forskrifter som er stan-

dard for kommisjonsforordning (EU) 206/2012. 

EN 60335-1:2012+A11+A13+ A1 +A2+A14 

EN 60335-2-40:2003+A11+A12 +A1+A2+A13 

EN 62233: 2008 

EN 55014-1:2017 

EN 55014-2:2015 

EN 61000-3-3:2013+A1 

EN IEC 61000-3-2 2019 

Du kan be om en fullstendig samsvarserklæring på adressen som er angitt på baksiden. 
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