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Pozor: 

 
Na Vašem výrobku je 

uveden tento symbol. Říká, 
že se elektrické a 

elektronické přístroje nemají 
likvidovat s domácím 

odpadem, nýbrž se mají 
vracet zvlášť do 

specializované sběrny. 

A. Informace k likvidaci pro soukromé uživatele 
1. V Evropské unii 
Pozor: Tento přístroj nelikvidujte s normálním domácím 
odpadem! 
Podle nové směrnice EU, která stanovuje správný způsob 
zpětného odběru použitých elektrických a elektronických 
přístrojů, nakládání s nimi a jejich recyklace, se musí staré 
elektrické a elektronické přístroje likvidovat zvlášť. 
Po zavedení směrnice v členských zemích EU mohou nyní 
soukromé domácnosti odevzdávat svoje použité elektrické a 
elektronické přístroje bezplatně ve stanovených sběrnách*. 
V některých zemích* můžete staré přístroje případně odevzdat 
bezplatně i u Vašeho specializovaného prodejce, pokud si 
koupíte srovnatelný nový přístroj. 
*) Další podrobnosti obdržíte od Vašeho obecního úřadu. 
Jestliže Vaše použité elektrické a elektronické přístroje 
obsahují baterie nebo akumulátory, měli byste je nejprve 
vyjmout a zlikvidovat zvlášť podle místního platného nařízení. 
Řádnou likvidací přispějete ke správnému sběru starých 
přístrojů, nakládání s nimi a jejich používání. Odbornou 
likvidací tak zabráníte možným škodlivým dopadům na životní 
prostředí a zdraví. 
2. V ostatních zemích mimo EU 
Informujte se prosím na Vašem obecním úřadě na správný 
postup při likvidaci tohoto přístroje. 
B. Informace k likvidaci pro průmyslové uživatele 
1. V Evropské unii 
Jestliže jste tento výrobek používali pro živnostenské účely a 
nyní ho chcete zlikvidovat: 
Obraťte se prosím na Vašeho specializovaného prodejce, který 
Vás může informovat o vracení výrobku. Možná budete muset 
za odběr a recyklaci zaplatit. Malé výrobky (a malá množství) 
možná ne.  
2. V ostatních zemích mimo EU 
Na správný postup likvidace tohoto přístroje se informujte na 
Vašem obecním úřadě. 
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Děkujeme, že jste si vybrali tento nový model místního klimatizátoru vzduchu. Před použitím 
zařízení si důkladně přečtěte tento návod a pak návod dobře uložte, abyste ho měli po ruce. 
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DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
Důležité bezpečnostní pokyny 

 Zařízení je určeno pouze pro provoz v interiéru. 
 Připojte zařízení k uzemněnému elektrickému rozvodu se jmenovitým střídavým napětím 
220–240 V AC, 50 Hz. 

 Před demontáží, montáží nebo čištěním zařízení odpojte napájecí zástrčku ze zásuvky. 
 Nedotýkejte se pohyblivých částí zařízení. 
 Nikdy nestrkejte prsty, tužky nebo jiné předměty skrz otvory v krytu, když je napájecí zástrčka 
připojena do zásuvky a zejména když je zařízení v chodu. 

 Zařízení nesmí používat malé děti nebo nezpůsobilé osoby, pokud nejsou pod dohledem 
odpovědné osoby, která zajistí bezpečné používání zařízení. 

 Na děti je třeba dohlížet, aby si se zařízením nehrály. 
 Nepoužívejte zařízení k žádným jiným účelům, než pro které je určeno. 
 Zařízení nesmí být používáno, pokud nejsou správně namontované ochranné kryty. 
 Když je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn výrobcem, autorizovaným servisem 
nebo osobou s příslušnou kvalifikací, aby se omezilo možné riziko. 

 Nepoužívejte zařízení připojené k prodlužovací šňůře, pokud nebyla šňůra zkontrolována a 
odzkoušena kvalifikovaným elektrikářem nebo dodavatelem elektřiny. 

 Opravy smí provádět jen autorizované servisní středisko. 
 Klimatizační zařízení musí být vždy uloženo a přepravováno ve svislé poloze, jinak 
může dojít k neopravitelnému poškození kompresoru. Pokud jste na pochybách, 
doporučujeme počkat minimálně 24 hodin, než klimatizační zařízení spustíte. 

 Nezapínejte klimatizační zařízení znovu dříve, než uplynou minimálně 3 minuty od jeho 
vypnutí. Jinak může dojít k poškození kompresoru. 

 Nikdy nezapínejte/nevypínejte zařízení připojováním/odpojováním napájecí zástrčky do/ze 
zásuvky. Používejte vždy tlačítko pro zapnutí/vypnutí na ovládacím panelu. 

 Umístěte zařízení vždy na suché a stabilní místo. 
 Zařízení není vhodné instalovat do prádelny. 
 Zařízení musí být umístěno tak, aby byla elektrická zástrčka snadno dostupná. Zařízení musí 
být nainstalováno podle místních norem a předpisů. 

 
Rady pro úsporu energie 

 Nezakrývejte mřížky na přívodu a výfuku vzduchu a neomezujte proudění vzduchu. 
 Minimální vzdálenost od nábytku a zdi by měla být 50 cm. 
 Udržujte filtry čisté. Za normálních podmínek by se měly filtry čistit přibližně vždy po 2 
týdnech. Filtry odstraňují nečistoty ze vzduchu, proto může být v závislosti na kvalitě vzduchu 
zapotřebí čistit filtry častěji. 

 Po spuštění nastavte vysokou rychlost ventilátoru a maximální chlazení a později pak nízkou 
rychlost ventilátoru a příjemnou teplotu. 

Doporučení 
Pro větší úporu energie doporučujeme nepoužívat funkci Chlazení při okolní teplotě vyšší než 
35 °C nebo funkci Topení při okolní teplotě nižší než 7 °C. 
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VLASTNOSTI A SEZNAM DÍLŮ 
Vlastnosti 

 Samoodpařovací systém bez nádrže na vodu. 
 Oválný a štíhlý tvar s unikátním a luxusním vzhledem. 
 Automatické uzavření lamel na výfuku vzduchu zabraňuje pronikání prachu do zařízení. 
 LCD displej, který ukazuje teplotu a provozní stav. 
 Dálkový ovladač a napájecí zástrčku lze po použití uložit vzadu na zařízení. Výfukovou hadici 
lze po použití připevnit k zařízení. 

 Nová konstrukce držadla, ergonomický design. 
 Univerzální zásuvka vzadu na zařízení pro snadné upevnění napájecí zástrčky. 
 Přípojka výfukové hadice v horní části zařízení pro snadný odvod teplého vzduchu. 
 Časovač zapnutí/vypnutí zařízení. 
 Tříminutová časová prodleva před opětovným spuštěním a některé další ochranné funkce. 
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Seznam dílů 

 
 

1. Horní kryt 
2. Mřížka výfuku vzduchu 
3. Ovládací panel 
4. Přední kryt 
5. Pojezdová kolečka 
6. Držadlo 
7. Napájecí kabel 
8. Vývod odtoku 

9. Rám horního filtru 
10. Ochranná mřížka 
11.  Rám dolního filtru 
12.  Uzávěr vody 
13.  Dálkový ovladač 
14.  Výfuková hadice 
15.  Výplňová deska do okna 
16.  Adaptér hadice 
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INSTALACE 
Instalace 
Varování: Před prvním použitím nechejte zařízení minimálně 2 hodiny stát ve svislé 
poloze. 
 
Zařízení lze snadno přemisťovat z místnosti do místnosti.  
Postup instalace: 
1. Smontujte adaptér výfukové hadice (obr. 1) 

 
Obr. 1 

a. Dejte obě části adaptéru k sobě tak, aby výstupky směřovaly do výřezů v adaptéru. 
b. Držte v každé ruce jednu část a přitiskněte je k sobě, aby se spojily. 
 Poznámka: Netlačte příliš silně, aby se adaptér nepoškodil. 

 
2. Sestavte výfukovou hadici (obr. 2). 

 
Obr. 2 

a. Natáhněte jeden konec hadice a našroubujte ho do zařízení proti směru hodinových 
ručiček. 

 Poznámka: Našroubujte do tohoto místa nejméně tři závity hadice. 
b. Stejným způsobem připojte hadici k sestavenému adaptéru (nejméně tři závity). 

 
3. Nainstalujte výplňovou desku do okna. Pootevřete okno a upevněte výplňovou desku v rámu 

okna (obr. 3 a 4 níže). Výplňovou desku lze nastavit podle potřeby a nainstalovat ji do většiny 
vodorovných nebo svislých oken. 

 
Obr. 3                                     Obr. 4 
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4. Zkontrolujte, zda je zařízení ve svislé poloze. Zařízení by mělo stát na rovné podlaze ve 
vzdálenosti min. 50 cm od okolních objektů. 

 
Obr. 5 

 
5. Připevněte adaptér výfukové hadice do otvoru výplňové desky v okně. 
 

 
Obr. 6                                                Obr. 7 

 
Důležité bezpečnostní pokyny 
Délka pružné hadice je podle modelu zařízení 280 až 1500 mm. Nepoužívejte prodlouženou 
hadici nebo jiné typy hadic, jinak může dojít k poruše zařízení. V místě výfuku vzduchu musí být 
zajištěna dobrá ventilace, jinak se může zařízení přehřát. 
 
Upozornění: Výfukovou hadici veďte pokud možno rovně a neohýbejte ji o více než 45°. 
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OVLÁDÁNÍ A NASTAVENÍ 
Modely určené jen pro chlazení mají tři funkce: Chlazení, Odvlhčování a Ventilátor. Modely 
určené pro chlazení a topení mají čtyři funkce: Chlazení, Topení, Odvlhčování a Ventilátor. 
Model APY-12AW nemá funkci topení. 
Ventilátor má tři rychlosti: vysokou, střední a nízkou. Nastavitelná teplota je 18–30 °C.  
Další funkce jsou například 24 hodinový časovač, Spánek nebo ochrana proti přetečení vody. 
 
Ovládání 
Ovládací panel 

 
Po připojení k napájení zazní úvodní zvukový signál a zařízení přejde do pohotovostního stavu. 
Na displeji se zobrazí teplota (rozmezí: 5–35 °C). Pokud je teplota vyšší než 35 °C, zobrazí se 
„H“. Pokud je teplota nižší než 5 °C, zobrazí se  „L“ a zařízení přejde do pohotovostního stavu. 

Tlačítko Zapnuto/Vypnuto : 
Po stisknutí tohoto tlačítka přejde zařízení do režimu Chlazení (přednastavená teplota 24 °C) 
s vysokou rychlostí ventilátoru. Po dalším stisknutí tlačítka zazní ukončovací zvukový signál a 
zařízení se vypne. 

Tlačítko Režim provozu : 
Stiskněte toto tlačítko pro volbu režimu Chlazení, Topení (jen u modelů s funkcí Chlazení 
i Topení), Ventilátor nebo Odvlhčování. 

Tlačítko Ventilátor : 
a. V režimu Chlazení: 
 Nastavuje rychlost ventilátoru na vysokou ( ) → střední ( ) → nízkou ( ) → vysokou 

( ) →…atd. 
b. V režimu Ventilátor: Funguje stejně jako v režimu Chlazení. 
c. V režimu Odvlhčování: Ventilátor běží nízkou rychlostí. 
d. Při přepnutí mezi režimem Chlazení a Ventilátor se rychlost ventilátoru nezmění. 

Tlačítko Časovač : 
Po stisknutí tlačítka začne blikat symbol  a v poli zobrazení čísel „88“ se objeví 24:00. 

Pomocí tlačítek  a  můžete nastavit čas. Hodnota hodiny se bude měnit v pořadí 1, 2, 3 
… 24, hodnota minuty se bude měnit v pořadí 10, 20, 30 … 50. Když je zařízení zapnuté, je 

Přijímač signálu 
ovladače 

Směrování 
vzduchu Displej 

Zvýšení  
Snížení 

Časovač Režim Spánek 
Rychlost 

ventilátoru 
Maximální 
chlazení 

Zapnutí/ 
Vypnutí 
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možné nastavit pouze čas automatického vypnutí. Když je zařízení vypnuté, je možné nastavit 
pouze čas automatického zapnutí. 
Po nastavení časovače bude symbol  stále blikat, dokud nenastane nastavený čas. Když je 
časovač nastaven znovu, bude předchozí nastavení zrušeno. 

Tlačítka Zvýšení  a Snížení : 
Umožňují nastavit požadovanou teplotu a časovač. V režimu Chlazení a Topení lze nastavit 
teplotu v rozmezí 18–30 °C. 
Při současném stisknutí tlačítek Zvýšení  a Snížení  se bude přepínat zobrazení teploty 
mezi °C a °F. 

Tlačítko Spánek : 
Stisknutím tohoto tlačítka v režimu Chlazení nebo Topení se zapne funkce Spánek a na displeji 
se zobrazí symbol . Dalším stisknutím tlačítka se funkce Spánek vypne. 

Tlačítko Směrování vzduchu : 
Stisknutím tohoto tlačítka se zapne funkce automatického směrování vyfukovaného vzduchu. 
Dalším stisknutím tlačítka se funkce vypne. 

Tlačítko Maximální chlazení : 
Stisknutím tohoto tlačítka se zapne funkce Maximální chlazení. Rychlejší ochlazení funguje jen 
v režimu Chlazení. 
 
Dálkový ovladač 

 

 
Dálkový ovladač pro modely určené jen pro 

chlazení 
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Tlačítko Zapnutí/Vypnutí : 
Stiskněte toto tlačítko pro zapnutí/vypnutí zařízení. 

Tlačítko Režim provozu : 
Stiskněte toto tlačítko pro volbu režimu Chlazení, Topení (jen u modelů s funkcí Topení), 
Odvlhčování nebo Ventilátor. 

Tlačítko Zvýšení : 
Stiskněte toto tlačítko pro zvýšení požadované teploty nebo nastaveného času. 

Tlačítko Snížení : 
Stiskněte toto tlačítko pro snížení požadované teploty nebo nastaveného času. 

Tlačítko Ventilátor : 
Stiskněte toto tlačítko pro nastavení nízké/střední/vysoké rychlosti ventilátoru. 

Tlačítko Směrování vzduchu : 
Stiskněte toto tlačítko pro ovládání funkce směrování vyfukovaného vzduchu. 

Tlačítko Teplota : 
Stiskněte toto tlačítko pro volbu zobrazení teploty ve °C nebo °F. 

Tlačítko Spánek  (jen v režimu Chlazení): 
Stiskněte toto tlačítko pro zapnutí funkce Spánek. 

Tlačítko Časovač : 
Stiskněte toto tlačítko pro nastavení času časovače. V rozmezí 0 až 5 hodin se čas nastavuje 
po 0,5 hodině, v rozmezí 5 až 24 hod se čas nastavuje po 1 hodině. Po ukončení nastavení 
časový údaj 5× zabliká. Tím je nastavení potvrzeno. 

Tlačítko Maximální chlazení : 
Stiskněte toto tlačítko v režimu Chlazení, abyste dosáhli maximálního výkonu. 
Tlačítko Zablokování (LOCK): 
Po nastavení provozu zařízení můžete stisknout pomocí tenkého předmětu (např. špendlíku) 

toto tlačítko, abyste zablokovali všechna tlačítka. Na displeji se zobrazí symbol . Stiskněte 
toto tlačítko znovu, abyste tlačítka odblokovali. (Tato funkce může zabránit dětem, aby si se 
zařízením hrály.) 
Tlačítko Resetování (RESET):  
Stiskněte toto tlačítko pomocí tenkého předmětu (např. špendlíku), abyste dálkový ovladač 
resetovali. Obnoví se výchozí nastavení: režim Chlazení, vysoká rychlost ventilátoru, 
automatické směrování vzduchu. 
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Ochranné funkce 
Ochrana proti zamrznutí 
Když je v režimu Chlazení velmi nízká okolní teplota, přestane kompresor a vodní čerpadlo 
pracovat, pokud je teplota výparníku Tp < 2 °C déle než 20 sekund a kompresor běžel déle než 
10 minut. Na displeji se zobrazí kód „E4“. Když se teplota výparníku zvýší nad 8 °C, stav 
ochrany se automaticky ukončí a obnoví se předchozí režim provozu, pokud byl kompresor 
vypnutý déle než 3 minuty. 

Ochrana proti přetečení vody 
Když hladina vody v dolní vaničce přesáhne povolenou úroveň, ozve se výstražný signál a na 
displeji bude blikat kód „P2“. Vypusťte vodu ze zařízení podle pokynů v kapitole „Odtok vody“. 

Zpožděné zapnutí kompresoru 
Při prvním zapnutí jednotky se kompresor spustí ihned. V ostatních případech se kompresor 
spustí až po 3minutové prodlevě, která chrání kompresor před poškozením. 

Ochrana proti nedostatku chladiva 
Když kompresor v režimu Chlazení, Odvlhčování nebo Topení běží déle než 10 minut a rozdíl 
mezi teplotou výparníku a teplotou v místnosti je menší než 3 °C déle než 30 minut, aktivuje se 
ochrana proti nedostatečnému množství chladiva. To znamená, že v zařízení není chladivo. 
Kompresor a čerpadlo vody se zastaví, horní ventilátor běží nízkou rychlostí a dolní ventilátor 
se zastaví. Na displeji se zobrazí kód „E3“.  
 
Po stisknutí libovolného tlačítka na ovládacím panelu se na 10 sekund zapne podsvětlení. 
 
 

ODTOK VODY 
Manuální vyprázdnění 
1. Když je vanička na vodu plná a zařízení přestane pracovat, vypněte je a odpojte napájecí 

zástrčku ze zásuvky. Nepohybujte prudce se zařízením, aby se voda z vaničky nevylila. 
2. Dejte pod vývod odtoku vhodnou nádobu na zachycení vody. 
3. Odšroubujte uzávěr odtoku vody a vytáhněte zátku. Voda vyteče do připravené nádoby. 
4. Zasuňte zátku nazpět a zašroubujte uzávěr odtoku vody. 
 
Trvalý odtok vody 
1. Odšroubujte uzávěr odtoku vody a vytáhněte zátku. 
2. Připojte k odtoku hadici pro odvod vody. Vyveďte hadici ven nebo do odtokové jímky. 
 
Poznámky:  

 Tento postup lze použít, jen když ve vaničce není žádná voda. Jinak je nutné nejprve vypustit 
vodu z vaničky do vhodné nádoby. 

 Tento model má funkci samoodpařování vody v režimu Chlazení. Pro zajištění lepší účinnosti 
chlazení nepoužívejte trvalý odtok vody. 
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ÚDRŽBA 
Čištění 
Před čištěním a údržbou vypněte zařízení a odpojte napájecí zástrčku ze zásuvky.  

Čištění povrchu 
Očistěte kryt prachovkou nebo měkkou vlhkou utěrkou. Nepoužívejte chemická rozpouštědla 
(jako je benzen, alkohol nebo benzín). Povrch by se mohl poškodit nebo by se mohl celý kryt 
zdeformovat. 

Čištění vzduchového filtru 
Čistěte vzduchový filtr každé 2 týdny. Když je vzduchový filtr ucpaný prachem, sníží se účinnost 
zařízení. 
1. Vytáhněte horní a dolní filtr podle obrázku níže. 
2. Umyjte vzduchové filtry v teplé vodě (asi 40 °C) s neutrálním čisticím prostředkem. Umyté 

filtry nechejte vyschnout na stinném místě. 
3. Po vyčištění nainstalujte vzduchové filtry opatrně nazpět. 

 
Obr. 8 

 
Poznámka: Z vytaženého rámu filtru lze vyjmout aktivní uhlíkový filtr (vyberte si příslušenství 
podle vašich potřeb). Tento filtr by měl být podle podmínek prostředí vyměněn každé 2–3 týdny. 
 
Posezónní údržba 
1. Vytáhněte zátku odtoku a vyprázdněte vaničku na vodu. Můžete si pomoci nakloněním 

zařízení. Pak nastavte zařízení do režimu Ventilátor a zvolte provoz na nízkou rychlost 
ventilátoru. Nechejte zařízení v tomto režimu běžet půl dne, dokud zařízení a hadice 
nevyschne. Tímto postupem se udrží vnitřek zařízení suchý a zabrání se růstu plísní. 

2. Vypněte zařízení a odpojte napájecí zástrčku ze zásuvky. 
3. Smotejte kabel, svažte jej a uložte do prostoru pro příslušenství. 
4. Odpojte výfukovou hadici a dobře ji uložte. 
5. Zařízení zabalte do igelitového obalu a uložte je na suchém místě. 
6. Vytáhněte baterie z dálkového ovladače a dobře je uložte. 
* Veškeré příslušenství je možné uložit do prostoru pro příslušenství vzadu na zařízení. 

Zde otevřít. 
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ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
Neopravujte a nerozebírejte zařízení sami. Nevhodná oprava může způsobit ztrátu záruky a 
dokonce poškodit zdraví uživatele nebo jeho majetek. 
 
Problém Příčina Řešení 

Chybí napájení. Připojte napájení a zapněte zařízení. 
Svítí indikátor zaplnění vodou. Vypusťte vodu ze zařízení. 
Je zapnutá funkce časovače. Zrušte funkci časovače 

Zařízení nepracuje 

Příliš nízká nebo příliš vysoká 
teplota v místnosti. 

Doporučená okolní teplota je v rozmezí 
7–40 °C. 

Do místnosti svítí přímé 
sluneční světlo. 

Zatáhněte závěsy. 

Otevřená okna a dveře, 
mnoho lidí nebo zdroj tepla 
v místnosti. 

Zavřete okna a zapněte další 
klimatizační zařízení. 

Filtr je velmi špinavý. Vyčistěte nebo vyměňte vzduchový filtr. 
Přívod nebo výfuk vzduchu je 
zablokovaný. 

Odstraňte překážky. 

Nedostatečný 
výkon zařízení 

Teplota v místnosti je nižší, 
než nastavená teplota. 

Změňte nastavenou teplotu. 

Zařízení je velmi 
hlučné 

Zařízení nestojí na rovném 
místě. 

Dejte zařízení na rovné a pevné místo 
(pro omezení hluku). 

Kompresor 
nepracuje 

Je aktivována ochrana proti 
přehřátí 

Spusťte zařízení znovu po 3 minutách, 
až teplota klesne. 

Příliš velká vzdálenost 
Ovládací panel nepřijal signál 
z dálkového ovladače. 

Používejte dálkový ovladač blízko 
zařízení a nasměrujte jej na přijímač 
signálu. 

Dálkový ovladač 
nepracuje 

Vybité baterie v ovladači. Vyměňte baterie. 
Na displeji se 
zobrazuje „E4“ 

Ochrana proti zamrznutí. Čekání na odmrazení, funkce zařízení 
se automaticky obnoví. 

Na displeji se 
zobrazuje „P2“ 

V zařízení je mnoho vody. Vypusťte vodu z odtokového otvoru 
vzadu dole na zařízení. 

Na displeji se 
zobrazuje „F1“ 

Ochrana proti vysokému tlaku 
(jen pro US normu). 

Po poklesu tlaku plynu bude zařízení 
fungovat. 

 
Pokud se potíže nepodaří vyřešit výše uvedenými postupy, požádejte o pomoc autorizované 
servisní středisko. 
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DODATEK 
Parametry pojistky 
Typ: FSD nebo 50F 
Napětí: 250 V 
Proud 3,15 A 
Schéma principu funkce zařízení 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kondenzátor 

Kompresor Výparník 

Kapilára 
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INFORMACE, SERVIS 
INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE POUŽITÉHO CHLADICÍHO PROSTŘEDKU 

 Toto zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny zahrnuté v Kjótském protokolu. Údržba a 
likvidace musí být provedena kvalifikovaným personálem. 

 Typ chladicího prostředku: R410A 
 Složení chladicího prostředku R410A: (50% HFC-32, 50% HFC-125) 
 Množství chladicího prostředku: viz přístrojový štítek, hermeticky uzavřený systém 
 Hodnota GWP: 1975 
 GWP = Global Warming Potential (potenciál globálního oteplování) 

 

VÝROBCE, ZPLNOMOCNĚNÝ ZÁSTUPCE 
 Výrobce: SINCLAIR CORPORATION Ltd., 1-4 Argyll St., London, UK 
 Zplnomocněný zástupce: NEPA spol. s r.o., Purkyňova 45, Brno 612 00, ČR 
 Zařízení bylo vyrobeno v Číně (Made in China) 

 

SERVIS – záruční i pozáruční 
 V případě závady, problémů s kvalitou nebo jiných, odpojte zařízení od napájení a 
kontaktujte prosím místního prodejce nebo autorizované servisní středisko. 

 Kontaktní telefon pro ČR: 800 100 285 každý pracovní den v době od 8:00 - 16:30 hodin 
 Informace o produktech najdete na: www.coolexpert.eu 
 Napište nám: info@coolexpert.eu 
 Tísňové volání - telefonní číslo: 112 
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SCHÉMA EL. ZAPOJENÍ 
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TECHNICKÉ PARAMETRY 
 
Kategorie Místní klimatizátor vzduchu 

Označení modelu APY-12AW 
Energetická třída chlazení / vytápění A / - - 
Jmenovitý výkon při chlazení Prated při chlazení 3,5 kW 
Jmenovitý výkon při vytápění Prated při vytápění - kW 
Jmenovitý příkon při chlazení PEER 1,3 kW 
Jmenovitý příkon při vytápění PCOP - kW 
Jmenovitý chladicí faktor EERd 2,6 - 
Jmenovitý topný faktor COPd - - 
Spotřeba el. energie ve vypnutém stavu PTO ≤ 1,0 W 
Spotřeba el. energie v pohotovostním stavu PSB ≤ 1,0 W 
Spotřeba el. energie při chlazení QSD 1,3 kWh / h 
Spotřeba el. energie při topení QSD - kWh / h 
Hladina akustického tlaku LWA 56 dB(A) 
Potenciál globálního oteplování GWP 1975 kg ekv. CO2 
Chladivo typ * / váha R410A / 0,55 typ / kg 
Jmenovitý proud při chlazení při chlazení 6,8 A 
Jmenovitý proud při vytápění při vytápění - A 

Optimální velikost místnosti plocha 18 - 28 m2 
Napětí - ~ 220 - 240 V 
Frekvence - 50 Hz 
Průtok vzduchu - 435 m3 / hod 
Hadice pro odvod teplého vzduchu délka / průměr 150 / 15,0 cm 
Odvlhčování - 33,6 litrů / den 
Rozměry výrobku (š x v x h) 470 x 845 x 330 mm   
Rozměry obalu (š x v x h) 530 x 874 x 383 mm   
Váha produktu - 33,0 kg 
Váha produktu s obalem - 37,0 kg 
Jméno nebo název a adresa výrobce nebo Výrobce: SINCLAIR CORPORATION Ltd., 1-4 Argyll St., London, UK 
jeho zplnomocněného zástupce Zplnomocněný zástupce: NEPA spol. s r.o., Purkyňova 45, Brno 612 00, ČR 
Kontakt pro informace www.coolexpert.eu / info@coolexpert.eu 
* R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125)    
* Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny zahrnuté v Kjótském protokolu.  

 
Vzhled a parametry mohou být z důvodu vylepšení výrobku změněny bez předchozího upozornění. 
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