
 

Портативний кондиціонер 
Інструкція користувача 

 
 

     УВАГА 
Будь ласка, покладіть AC10 горизонтально на понад 30 хвилин перед 

першим використанням, а також після транспортування на великі відстані 
або по нерівностях. 



Особливості 

• Застосовується для зниження температури повітря на виході за допомогою системи із 
двома шлангами за 10 хвилин. 

• 3 регульовані швидкості охолодження 
• Оснащений дисплеєм для прямого контролю температури 
• Виготовлений із легких ABS матеріалів. 
• Встановлення в будь-якому зручному для користувача місці 

Технічні характеристики 

  

Номінальна напруга 24 В 

Номінальний струм 12.5 А 

Потужність охолодження 2550 БТЕ 

Холодоагент R134A 

Захист IPX4 

Рівень звуку ≤ 50 дБ 

Робоча температура 3-42 ° C 

Розміри 583 мм х 314 мм х 260 мм 

Вага 10 кг 
 

 

1. Вихід охолоджуючого повітря 5. Вихід гарячого повітря 
2. Вхід випарника 6. Водостік 

3. Панель управління 7. Вхід харчування 
4. Повітрозабірник конденсатора  

 



 

8. Кнопка живлення 11. Кнопка швидкості вентилятора 
9. Кнопка температури "+" 12. Кнопка переходу в режим сну 

10. Кнопка температури «-»  
  

Аксесуари 

 

 

 

 

 



Встановлення 

Передбачено три способи встановлення: 

1. Після влаштування пристрою в намет необхідно випустити з нього гаряче повітря 
А. З'єднайте два шланги з різьбовим кріпленням, призначеного для шлангу гарячого повітря, як 
показано на малюнку 1. 

 
Малюнок 1 

 
Б. Приєднайте кріплення для шлангу 
гарячого повітря до пристрою і витягніть 
шланги за межі намету, як показано на 
малюнку 2. 
Примітка : Не допускайте згинання 
шлангу під час використання, щоб не 
завадити виведенню тепла. 

                                                                                              Малюнок 2 
 

2. Помістіть пристрій у наметі так, як показано на 
малюнку 3, щоб вихід охолодженого повітря 
припадав на внутрішню частину намету, а 
повітрозабірник конденсатора та вихід гарячого 
повітря знаходились зовні. 

                                                                                                                                               

                                                                                                                             Малюнок 3 

3. При приміщенні пристрою зовні намету 
необхідно, щоб охолоджене повітря потрапляло 
всередину (див. малюнок 4). З'єднайте кріплення 
для шлангу охолодженого повітря до передньої 
частини пристрою, а до різьбового кінця 
кріплення підключіть два шланги. Тепер 
охолоджене повітря має потрапляти до намету. 

                                                                                                                    Малюнок 4 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
Установка дренажної трубки 
прикріпіть дренажну трубку до дренажного 
отвору пристрою і помістіть інший кінець 
цієї трубки зовні, щоб уникнути її вигинів та 
засмічення. 
 
Примітка : Помістіть пристрій на рівну 
поверхню та у вентильованому місці, також 
переконайтеся, що на відстані щонайменше 
50 см навколо нього немає ніяких об'єктів, 
що заважають. Слідкуйте за тим, щоб 
дренажна трубка не була зігнута, не 
намагайтеся розтягнути шланг або міняти його на інші шланги, інакше пристрій може бути 
пошкоджений. 
 
 
Підключення до джерела живлення 
Використовуйте адаптер живлення для підключення до зовнішнього джерела живлення 
(наприклад, блока живлення змінного струму або електростанції). Після підключення дисплей у 
режимі реального часу почне блимати, таким чином інформуючи користувача. 
 
Інструкція з експлуатації 
Увімк. / Вимк. 
Увімк. : коли пристрій вимкнено, натисніть і відпустіть кнопку живлення, щоб увімкнути. 
Вимк.: коли пристрій увімкнено, натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 3 секунд, щоб 
вимкнути. 
 
Регулювання температури 
Ненадовго затисніть та відпустіть кнопку збільшення температури «+» / кнопку зменшення 
температури «-», щоб контролювати температуру в діапазоні від 16°С до 30°С. Якщо не 
виконувати жодних дій, пристрій автоматично вийде зі стану налаштування після того, як 
дисплей пропрацює протягом 5 секунд. 
 
Регулювання швидкості потоку повітря 
Ненадовго затискайте та відпускайте кнопку швидкості потоку повітря, щоб переключатися між 
трьома доступними рівнями: НИЗЬКИЙ – СЕРЕДНІЙ – ВИСОКИЙ 
 
Вибір режиму 

• Натисніть та утримуйте кнопку режиму сну протягом 3 секунд, щоб переключатися між 
режимом охолодження та режимом сну. 



• Сніжинка блимає, якщо продукт перейде в режим охолодження. Цей режим чудово 
підходить для щоденного користування. 

• Сніжинка перестане горіти, якщо пристрій перейде в режим сну. При включеному режимі сну 
постійно працює лише вбудований вентилятор із мінімальним рівнем шуму, режим добре 
підходить для сну. 

• При повторному увімкненні пристрою він автоматично переходить у той режим, який було 
встановлено востаннє. 

 
Обслуговування 
Посібник з чищення: 

• Витріть виріб зовні вологою тканиною. Якщо бруд не вдається видалити, очистіть його м'яким 
миючим засобом, а потім знову протріть чистою тканиною. 

• Повітряні фільтри на вході випарника та конденсатора є знімними. Промийте їх водою та 
встановіть на місце після повного висихання. 

Обслуговування пластикових деталей: 

• Будь ласка, використовуйте продукт правильно, щоб уникнути масляних плям та деформації. 
НЕ піддавайте продукт дії сонця, рекомендується використовувати його в тіні. 

• НЕ промивайте виріб водою, щоб уникнути погіршення стану електричної ізоляції 
внутрішнього ланцюга та іржі внутрішніх частин. Забороняється чистити виріб, щоб уникнути 
пошкодження покриття та пластикових частин такими засобами: гаряча вода, щітка, бензин, 
спирт та мило. 

 
Застереження 
• Продукт призначений для використання лише людьми старше 18 років. Ті, хто молодший за 

цей вік, повинні перебувати під наглядом дорослих під час користування пристроєм. 
• Будь ласка, розміщуйте продукт у приміщеннях, що провітрюються. НЕ використовуйте виріб 

у вологому середовищі. 
• НЕ торкайтеся вилки або інших деталей мокрими руками. 
• НЕ використовуйте пристрій, якщо шнур живлення або вилка пошкоджені. 
• ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ експлуатувати виріб, який зазнавав ударів, пошкоджень, зберігання на 

відкритому повітрі протягом тривалого часу або падіння у воду. 
• НЕ піддавайте виріб впливу відкритого вогню або надзвичайно високої температури 

навколишнього середовища. 
• НІЧИМ НЕ закривайте випускний отвір для гарячого повітря та випускний отвір для 

охолодженого повітря, коли пристрій працює. 
• Вимкніть виріб від мережі, якщо він обслуговується або не використовується. 
• Рекомендується використовувати з електростанціями NITECORE або іншими, але за наявності 

сертифікації безпеки. 
• НЕ розбирайте та не модифікуйте пристрій без дозволу, оскільки це спричинить анулювання 

гарантії. Будь ласка, перевірте гарантійне обслуговування для отримання більш детальної 
інформації. 
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