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APY-09CL 

Mobilní klimatizační zařízení 
Návod k obsluze 

   
 
 

Děkujeme, že jste si vybrali toto špičkové klimatizační zařízení.  
Před jeho použitím si pečlivě přečtěte tento návod.  
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 BEZPEČNOST                                         
 

PŘED POUŽITÍM ZAŘÍZENÍ SI POZORNĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY TYTO POKYNY. 
 Používejte zařízení pouze pro klimatizaci v domácnosti a podle pokynů v tomto návodu. 

Nikdy nepoužívejte zařízení pro žádné jiné účely. 
 Nepoužívejte zařízení venku a umístěte jej vždy do suchého prostředí. 
 Zkontrolujte občas napájecí kabel. Nikdy nepoužívejte kabel, zástrčku nebo zařízení, 

pokud vykazují nějaké známky poškození. Délka kabelu zařízení byla zvolena tak, aby se 
snížilo riziko úrazu. Nepřipojujte zařízení na prodlužovací šňůru, pokud nebyla 
zkontrolována a vyzkoušena kvalifikovaným elektrikářem.  

 Chraňte zařízení před zdrojem tepla a přímým slunečním světlem. 
 Před odpojením od zásuvky zařízení vždy vypněte. 
 Odpojte zařízení od zásuvky před čištěním nebo výměnou jakékoli části a také když 

zařízení nepoužíváte. 
 Čistěte zařízení podle tohoto návodu. 
 Zkontrolujte, zda napětí na štítku jmenovitých hodnot zařízení odpovídá napětí ve vaší 

elektrické síti. Při připojení zařízení na nesprávné napětí dojde ke ztrátě záruky. 
 Chraňte děti před možným nebezpečím. 
 Nikdy nenechávejte běžící zařízení bez dozoru. Vypněte zařízení, i když musíte odejít jen 

na malou chvíli. 
 Nikdy netahejte za napájecí kabel, abyste jej odpojili od zásuvky nebo pohybovali se 

zařízením. 
 Nikdy neponořujte z žádného důvodu zařízení do vody nebo jakékoli jiné kapaliny. 
 Chraňte zařízení před stříkající vodou nebo olejem. 
 Dodržujte pokyny pro čištění zařízení. 
 Nezasunujte ostré kovové předměty nebo prsty do ventilačních otvorů zařízení. 
 Nikdy zařízení sami neopravujte. Jakékoli zásahy provedené nekvalifikovanou osobou 

mohou být nebezpečné. Také výměny napájecího kabelu musí provádět kvalifikovaný 
elektrikář. 

 Nikdy nepoužívejte příslušenství, které není přímo od výrobce. Mohlo by to být 
nebezpečné a mohlo by to poškodit zařízení. 

 
Zvláštní doporučení: 
 Nainstalujte mobilní klimatizační zařízení na rovné místo, kde kolem něj bude dostatek 

prostoru bez překážek bránících proudění vzduchu. Mezi zařízením a zdí by mělo být 
alespoň 50 cm volného místa.  

 Zástrčka by měla být zapojena do snadno přístupné zásuvky. 
 Zařízení dejte vždy do svislé polohy, abyste udrželi kompresor v dobrém provozním stavu. 
 Nepoužívejte zařízení blízko místa výskytu hořlavých plynů nebo kapalin. 
 Neblokujte otvory pro přívod a výfuk vzduchu. 
 Nepoužívejte spreje (insekticidy, barvy) nebo jakékoli jiné hořlavé produkty blízko zařízení, 

protože by mohlo dojít k deformaci plastového krytu nebo poškození zařízení. 
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Napájení 
 Zástrčka musí být dobře připojena do zásuvky a nesmí být poškozená. 
 Pro připojení zařízení nepoužívejte žádný adaptér. 
 Připojte zástrčku do zásuvky dříve, než zařízení zapnete tlačítkem ON/OFF. 

 
VÝROBCE NEPŘEBÍRÁ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST V PŘÍPADĚ NEDODRŽOVÁNÍ 
TĚCHTO POKYNŮ. 
TENTO NÁVOD SI PEČLIVĚ USCHOVEJTE. 
 

INSTALACE                                           
Výběr místa pro instalaci 
Umístěte zařízení na rovném povrchu a v suchu. 
Kolem celého zařízení nechejte volný prostor nejméně 50 cm. 

 

Instalace 
Připevněte koncovku na jeden konec hadice pro odvod vzduchu a pak připevněte druhý 
konec hadice k otvoru pro výfuk odváděného vzduchu na zařízení (proti směru hodinových 
ručiček) (viz obrázek níže). 
Upevněte adaptér do otvoru v posuvné výplňové liště a pak pootevřete okno podle šířky 
výplňové lišty. Délku posuvné výplňové lišty je možné nastavit.  
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Nesprávná montáž 
Je velmi důležité, aby hadice pro odvod vzduchu 
nebyla příliš ohnutá. Nesprávná montáž může 
znemožnit správnou funkci zařízení. 
 
Dbejte na to, aby na hadici pro odvod vzduchu nebyly 
žádné ostré ohyby. 
 
Vyfukovaný vzduch musí volně proudit. 

 

                           
 
 
VAROVÁNÍ 
Délka hadice pro odvod vzduchu je určena přesně podle parametrů tohoto zařízení. Hadici 
nenahrazujte ani neprodlužujte vlastní hadicí, protože by to mohlo způsobit závadu zařízení. 
 
UPOZORNĚNÍ: Použijte nejkratší možnou délku hadice. Při montáži doporučujeme 
udržovat hadici pro odvod vzduchu ve vodorovné poloze. 

 

NÁZVY ČÁSTÍ                                         
Zepředu 

1. Výfuk vzduchu 

2. Lamely pro směrování vzduchu 

3. Ovládací panel 

4. Displej  

5. Tlačítka  

6. Kolečka 

7. Držadlo 

8. Senzor 
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Zezadu 

9. Odvod vzduchu   

10. Napájecí kabel  

11. Velký filtr  

12. Malý filtr 

13. Odtokový otvor  

     
 
 
 
 
 
Zkontrolujte všechno dodané příslušenství a při jeho použití se řiďte pokyny v tomto návodu. 

Příslušenství 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hadice pro odvod vzduchu Koncovka 

Posuvná výplňová lišta díl A Posuvná výplňová lišta díl B 
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OVLÁDACÍ PANEL                                     
1. Tlačítko ON/OFF: Stiskněte toto tlačítko pro zapnutí/vypnutí zařízení. 
2. Tlačítko MODE: Stiskněte toto tlačítko pro nastavení režimu Chlazení (Cool), Automatika 

(Auto) nebo Ventilátor (Fan). 
3. Tlačítko UP: Stiskněte toto tlačítko pro nastavení vyšší teploty při chlazení nebo zvětšení 

času při nastavení časovače. Při současném stisknutí tlačítek UP a DOWN se přepíná 
mezi zobrazením ve stupních Fahrenheita a Celsia. 

4. Tlačítko TIMER: Je-li zařízení v pohotovostním stavu, stiskněte toto tlačítko pro 
nastavení času automatického zapnutí. Je-li zařízení v chodu, stiskněte toto tlačítko pro 
nastavení času automatického vypnutí. 

5. Tlačítko DOWN: Stiskněte toto tlačítko pro nastavení nižší teploty při chlazení nebo 
zmenšení času při nastavení časovače. Při současném stisknutí tlačítek UP a DOWN se 
přepíná mezi zobrazením ve stupních Fahrenheita a Celsia. 

6. Tlačítko SPEED: Stiskněte toto tlačítko pro nastavení vysoké nebo nízké rychlosti 
ventilátoru.  
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DÁLKOVÝ OVLADAČ                                              
 

1. Tlačítko High: Vysoká rychlost ventilátoru 
 
2. Tlačítko Low: Nízká rychlost ventilátoru 
 
3. Tlačítko Mightiness: nepřetržité chlazení  
 
4. Tlačítko Sleep: Nastavení režimu spánku 
 
5. Tlačítko Timer: Nastavení časovače 
 
6. Tlačítko Up: Zvýšení hodnoty 
 
7. Tlačítko Down: Snížení hodnoty 
 
8. Tlačítko Automatism: Nastavení automatického režimu  
 
9. Tlačítko Cool: Nastavení režimu Chlazení 
 
10. Tlačítko Fan: Nastavení režimu Ventilátor 
 
11. Tlačítko °C / °F: Přepínání mezi stupni Celsia a Fahrenheita 
 
12. Tlačítko Power: Zapnutí/vypnutí (stejná funkce jako u tlačítka ON/OFF) 
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REŽIMY PROVOZU                                     
Režim Chlazení (Cool) 
• Stisknutím tlačítka MODE vyberte režim Chlazení (Cool). Indikátor režimu Chlazení bude 

blikat. 
• Stisknutím tlačítka UP nebo DOWN nastavte požadovanou teplotu v místnosti v rozmezí 

18 až 30 °C. 
• Stisknutím tlačítka SPEED (nebo tlačítka High/Low) nastavte vysokou nebo nízkou 

rychlost ventilátoru. 

Režim Ventilátor (Fan) 
• Stisknutím tlačítka MODE (nebo tlačítka Fan) vyberte režim Ventilátor (Fan). Indikátor 

režimu Ventilátor bude blikat. 
• Nastavte rychlost ventilátoru stisknutím tlačítka SPEED nebo stiskněte přímo tlačítko High 

/ Low (Vysoká / Nízká). 
• V tomto režimu nelze nastavit teplotu. 

Režim Automatika (Auto) 
Při prvním spuštění zařízení se po stisknutí tlačítka ON/OFF nastaví režim automaticky. Je-li 
teplota v místnosti vyšší než 25 °C, přejde zařízení do režimu Chlazení. V opačném případě 
přejde do režimu Ventilátor. V automatickém režimu můžete nastavit rychlost ventilátoru 
nebo časovač. 
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Funkce Časovač (Timer) 
• Když je zařízení vypnuto, stiskněte tlačítko TIMER pro nastavení času zapnutí.  
• Pomocí tlačítka UP nebo DOWN nastavte čas v rozmezí 30 minut až 24 hodin. Indikátor 
časovače bude blikat. 

• Když je zařízení zapnuto, stiskněte tlačítko TIMER pro nastavení času vypnutí.  
• Pomocí tlačítka UP nebo DOWN nastavte čas v rozmezí 30 minut až 24 hodin. Indikátor 
časovače bude blikat. 

 

VYPUŠTĚNÍ VODY                                      
Toto zařízení má samoodpařovací systém. Kondenzující voda bude využita pro ochlazení 
kondenzátoru. To zlepší nejen účinnost chlazení, ale ušetří také energii. 

Pokud se nádrž na vodu uvnitř jednotky zaplní, na displeji se objeví „P2“ a kompresor se 
zastaví.  

Vypněte zařízení a přesuňte je na místo, kam můžete vypustit vodu. Pak otevřete otvor pro 
odtok vody. Po vypuštění vody můžete zařízení znovu zapnout a používat. 

 

ÚDRŽBA                                              
Upozornění: Před zahájením jakékoli údržby nebo opravy zařízení vypněte a odpojte 
od zásuvky, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem. 

Čištění 
• Před každým čištěním odpojte zařízení ze zásuvky. 
• Očistěte kryt měkkou vlhkou utěrkou. Nepoužívejte chemická rozpouštědla (například 

benzén, alkohol nebo benzín). Povrch by se mohl poškodit nebo by mohlo dojít 
k deformaci celého krytu. 

• Nestříkejte na zařízení vodu. 

Vzduchový filtr 
• Čistěte vzduchový filtr každé 2 týdny. Je-li 

vzduchový filtr zablokován prachem, sníží se 
účinnost zařízení.  

• Otevřete kryt vzduchového filtru směrem 
vzhůru a pak vytáhněte vzduchový filtr. 

• Umyjte vzduchový filtr opatrně v teplé vodě 
(max. 40 °C) s neutrálním čisticím 
prostředkem, opláchněte jej a nechejte 
důkladně vyschnout na stinném místě. 
Upozornění: nepoužívejte jednotku v prašném 
prostředí!! 
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Konec sezóny 
• Vypusťte ze zařízení vodu. 
• Nechejte zařízení běžet několik hodin v režimu Ventilátor, dokud jeho vnitřek nevyschne. 
• Vypněte zařízení a odpojte je od zásuvky. 
• Vyčistěte vzduchový filtr a po důkladném vyschnutí nainstalujte nazpět. 
• Odpojte hadici pro odvod vzduchu a dobře ji uschovejte.  
• Zabalte zařízení do plastového obalu a uložte je na suchém místě. 

 

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ                                    
Než zavoláte odborný servis, zkontrolujte nejprve podle následující tabulky, zda si dokážete 
pomoci sami:  
 

Problém Příčina Řešení 

Chybí napájení. Připojte zařízení do fungující zásuvky 
a zapněte. 

Na displeji bliká „P2. Vypusťte vodu. 
Klimatizační 

zařízení 
nefunguje. Aktivováno načasované 

vypnutí. 
Zařízení můžete zapnout po 3 
minutách. 

Vliv přímého slunečního světla. Zatáhněte závěsy. 
Otevřená okna a dveře, mnoho 
lidí nebo zdroj tepla v místnosti.

Zavřete dveře a okna, odstraňte zdroj 
tepla. 

Špinavý filtr. Vyčistěte nebo vyměňte filtr. 

Klimatizační 
zařízení se 

často restartuje. 
Zablokovaný přívod nebo výfuk 
vzduchu. Odstraňte překážku. 

Zařízení je příliš 
hlučné. Zařízení nestojí rovně. Umístěte zařízení na pevný rovný 

povrch, abyste potlačili vibrace. 

Kompresor 
nepracuje. 

Automatická ochrana 
kompresoru. 

Počkejte 3 minuty a po snížení teploty 
zařízení znovu spusťte.  

 
Upozornění: Pokud se stane něco neobvyklého, vypněte ihned zařízení a 
odpojte je od zásuvky. Pak přivolejte kvalifikovaný servis. 
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DODATEK                                             
 
Parametry pojistky 
 Type: FSD 
 Napětí: 250 V 
 Proud: 2 A 
 
POZNÁMKA: Zařízení by mělo být připojeno jen k elektrickému rozvodu, který splňuje následující 
podmínky pro maximální impedanci. V případě pochybností o stavu elektrického rozvodu se poraďte 
s příslušnou organizací, která má tyto rozvody na starosti. 
 
 

Likvidace: Nevyhazujte toto zařízení do netříděného komunálního odpadu. 
Zařízení je třeba odevzdat v příslušné sběrně odpadu, protože jeho likvidace 
vyžaduje speciální postup. 
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TECHNICKÉ ÚDAJE                                   
 

Model APY-09CL 
Výkon chlazení 9 000 BTU/h 

2 600 W 
Příkon/proud pro chlazení* 1 300 W / 4,4 A 
Průtok vzduchu (max. rychlost) 400 m3/h 
Výkon při odvlhčování 29 l/den 
Doporučená velikost místnosti 15~24 m2 
Napájení 220~240 V / 50 Hz / jednofázové 
Kompresor rotační 

Chladivo R407C 

Náplň chladiva * 500 g 
Rychlost ventilátoru 2 rychlosti 
Časovač 0,5~24 hodin 
Provozní teplota Chlazení: 18~30 °C 
Hadice pro odvod vzduchu Ø 150 x 1 500 mm 
Hmotnost netto 25 kg 
Rozměry 433 x 330 x 795 mm (š x h x v) 

 
POZNÁMKY: 
1. Údaje označené „*“ se mohou z technických důvodů lišit: přesnější údaje najdete na štítku 

jmenovitých hodnot vzadu na jednotce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontaktní telefon na centrální servis v ČR, kde lze uplatnit reklamaci:  541 590 150 - 2 
Informace o produktech najdete na www.coolexpert.eu 

Napište nám info@coolexpert.eu 


