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Pozor: 

 
Na vašem 
izdelku je 

naveden ta 
simbol. Pravi, 

da električnih in 
elektronskih 
aparatov ne 

smete odlagati 
skupaj z 

gospodinjskimi 
odpadki, ampak 

jih je treba 
vračati ločeno v 

specializirani 
zbirni center. 

A. Informacije o odlaganju za zasebne uporabnike 

1. V Evropski uniji 

Opozorilo: Tega aparata ne odlagajte z običajnimi gospodinjskimi odpadki! 

V skladu z novo direktivo EU, ki določa pravilen način za vrnitev rabljene 
električne in elektronske opreme, ravnanje z njo in njeno reciklažo, se mora 
stara električna in elektronska oprema odlagati ločeno. 

Po uvedbi direktive v državah članicah EU zasebna gospodinjstva zdaj 
lahko predajajo svojo rabljeno električno in elektronsko opremo brezplačno 
v določenih zbirnih centrih*. 

V nekaterih državah* lahko staro opremo po možnosti predate brezplačno 
tudi pri vašem specializiranem prodajalcu, če kupite primerljivo novo 
napravo. 

*) Več podrobnosti boste prejeli od vaše občinske uprave. 

Če vaša rabljena električna in elektronska oprema vsebuje baterije ali 
akumulatorje, bi jih morali najprej odstraniti in odložiti ločeno v skladu z 
lokalno veljavno uredbo. 
S pravilnim odlaganjem boste prispeli k pravilnemu zbiranju rabljene 
opreme, ravnanju z njo in njeni uporabi. S strokovnim odlaganjem boste 
preprečili morebitne negativne posledice za okolje in zdravje. 

2. V ostalih državah zunaj EU 

Obrnite se prosim na vašo občinsko upravo, pristojno za pravilen postopek 
pri odlaganju te naprave. 

B. Informacije o odlaganju za industrijske uporabnike 

1. V Evropski uniji 

Če ste ta izdelek uporabljali za komercialne namene in ga zdaj želite 
zavreči: 

Obrnite se prosim na svojega specializiranega prodajalca, ki vas lahko 
obvesti o vračanju izdelka. Morda boste morali za zbiranje in reciklažo 
plačati. Za majhne izdelke (in majhne količine) morda pa ne.  

2. V ostalih državah zunaj EU 

Glede pravilnega postopka za odlaganje te naprave se obrnite na vašo 
občinsko upravo. 

 
 
Te naprave ne smejo upravljati osebe (vključno z otroki) z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali 
duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem potrebnega znanja in izkušenj, če niso pod 
nadzorom ali pa niso poučene o upravljanju naprave s strani osebe, ki je odgovorna za njihovo 
varnost. 
Otroke je treba nadzorovati, da so od naprave na varni razdalji. 
 
 

Zahvaljujemo se vam za izbiro našega izdelka. Da vam uspe pravilno ravnati z njim, skrbno 
preberite ta navodila in jih dobro shranite. 
 
 
 
 
Prevod originalnih navodil za uporabo 



Varnostna navodila 

 OPOZORILO 

Obratovanje in vzdrževanje 

 To napravo lahko uporabljajo tudi otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi, 
čutnimi ali duševnimi sposobnostmi, ali pa osebe s pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen 
če so pod nadzorom ali če so bile poučene, kako varno uporabljati napravo ter se zavedajo 
možnih tveganj. 

 Otroci se ne smejo igrati z napravo. 

 Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja ne smejo izvajati otroci brez nadzora. 

 Za priključitev klimatske naprave ne uporabljajte podaljška z več vtičnicami ali razdelilnika. 
To lahko povzroči požar. 

 Pred čiščenjem izključite klimatsko napravo iz napajanja. V nasprotnem primeru lahko pride 
do električnega udara. 

 Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, pooblaščeni servis ali 
oseba z ustreznimi kvalifikacijami, za zmanjšanje morebitnega tveganja. 

 Klimatske naprave ne umivajte z vodo, sicer obstaja nevarnost električnega udara. 

 Ne pršite vode na notranjo enoto. V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara 
ali poškodovanja naprave. 

 Po odstranitvi filtra se ne dotikajte reber izmenjevalnika, da se ne poškodujete z ostrimi 
robovi. Za sušenje filtra ne uporabljajte ognja ali sušilnika za lase, sicer lahko pride do 
deformiranja filtra ali požara. 

 Vzdrževanje mora izvajati primerno usposobljeno osebje. V nasprotnem primeru lahko pride 
do telesnih poškodb ali materialne škode. 

 Klimatske naprave sami ne popravljajte. V nasprotnem primeru lahko pride do električnega 
udara ali poškodovanja naprave. Če potrebujete popravilo klimatske naprave, se obrnite na 
prodajalca. 

 Ne vtikajte prstov niti nobenih predmetov v odprtine za dovod ali izpuh zraka. V nasprotnem 
primeru lahko pride do telesnih poškodb ali poškodovanja naprave. 

 Ne blokirajte dovoda zraka ali izpuha zraka. To lahko povzroči okvaro. 

 Ne polivajte daljinskega upravljalnika z vodo, v nasprotnem primeru se upravljalnik lahko 
poškoduje. 

 Če se pojavijo spodaj navedena stanja, takoj izklopite klimatsko napravo in jo izključite iz 
napajanja. Nato pa zaprosite prodajalca ali pooblaščeni servisni center za popravilo. 
– Napajalni kabel se pregreva ali pa je poškodovan. 
– Neobičajen hrup med delovanjem. 
– Odklopnik se pogosto izklaplja. 
– Iz klimatske naprave se čuti vonj, kot da nekaj gori. 
– Iz notranje enote uhaja hladilno sredstvo. 

 Če klimatska naprava deluje v nenormalnih razmerah, to lahko povzroči okvaro, električni 
udar ali požar. 

 Če vklapljate ali izklapljate napravo s pomočjo gumba za upravljanje v sili, pritisnite ta gumb 
s pomočjo električno neprevodnega predmeta. Ne uporabljajte kovinskega predmeta. 

 Ne stopajte na zgornjo ploščo zunanje enote niti ne postavljajte težkih predmetov na njo. To 
lahko povzroči poškodovanje naprave ali telesne poškodbe. 

 
 



Območje obratovalnih temperatur 

 Znotraj DB/WB (°C) Zunaj DB/WB (°C) 

Maksimalno hlajenje 32 / 23 48 / 26 

Maksimalno ogrevanje 27 / – 24 / 18 

 
Opomba: 

 Območje obratovalnih temerpatur (zunanja temperatura) za hlajenje je -15 - 48 °C 

 Območje obratovalnih temerpatur (zunanja temperatura) za ogrevanje je -15 - 24 °C 
 



Nazivi delov 

Notranja enota 

 
Zunanja enota 

 
Opomba: 
Dejanski izdelek lahko izgleda drugače kot na sliki zgoraj. Sledite dejanskemu izdelku. 

Dovod zraka 
Plošča 
Filter 
 

Gumb za upravljanje 
v sili 

 

 

 
Horizontalna lamela 
Izpuh zraka 

Indikator 
hlajenja 

Indikator 
napajanja 

Okence 
prejema 
signala 

Indikátor 
topení 

Indikátor 
teploty 

Indikátor 
odvlhčování 

(Indikatorska tabla lahko izgleda drugače kot na 
zgornji sliki. Sledite dejanskemu izdelku.) 

Daljinski 
upravljalnik 

Indikatorska 
tabla 

Dovod zraka 
 
 
 
 
 
Povezovalni kabel 
 
 
 
 
Izpuh zraka 



Daljinski upravljalnik 

Gumbi na daljinskem upravljalniku 

 

 
 
 
 
1. Gumb ON/OFF (Vklopljeno/Izklopljeno) 

2. Gumb MODE (Način delovanja) 

3. Gumb + / - 

4. Gumb FAN (Ventilator) 

5. Gumb SWING (Usmerjanje zraka) 

6. Gumb SLEEP (Spalni način) 

7. Gumb TIMER (Časovnik) 

 

 
 

Pomen indikatorjev na zaslonu 

 
 
* (Samo pri modelih s funkcijo ogrevanja.) 

 
 

Način Avtomatika 

Način Hlajenja 

Način 
Razvlaževanja 

Način Ventilatorja 

* Način Ogrevanja 

Programirani vklop Programirani izklop 

Oddajanje signala 

 

 

 Usmerjanje zraka  

Funkcija Spalni način 

Zaklepanje 

Hitrost ventilatorja 

Nastavljena temperatura Nastavljeni čas 



 

Funkcije gumbov daljinskega upravljalnika 

Opomba: 

 Če je klimatska naprava priključena na napajanje (je v stanju pripravljenosti), jo lahko 
upravljate s pomočjo daljinskega upravljalnika. 

 Če je enota vklopljena, bo vsakič, ko pritisnete na gumb na daljinskem upravljalniku, utripal 
enkrat indikator oddajanja signala „ “ na zaslonu daljinskega upravljalnika. Če se iz 
klimatske naprave zasliši pisk, to pomeni, da je bil signal iz upravljalnika sprejet. 

 Če je naprava izklopljena, se bo na zaslonu daljinskega upravljalnika prikazovala nastavljena 
temperatura (v kolikor je vklopljena osvetlitev plošče notranje enote, se bo prikazoval 
ustrezen indikator). Če je enota vklopljena, se bo prikazoval indikator trenutne funkcije. 

 

1 Gumb ON/OFF (Vklopljeno/Izklopljeno) 
 

Pritisnite ta gumb za vklop/izklop enote. 
 

2 Gumb MODE (Način delovanja) 
 

Vsakič, ko pritisnete ta gumb, lahko izberete želeni način delovanja v naslednjem ciklu (pri 
izbranem načinu delovanja se bo prižgal pripadajoči indikator „◄“): 

 
* (Samo pri modelih s funkcijo ogrevanja.) 

 Če izberete način Avtomatike, bo klimatska naprava delovala samodejno glede na 
temperaturo okolice. Želene temperature ni mogoče nastaviti in se ne bo niti prikazovala. Za 
nastavitev hitrosti ventilatorja pritisnite na gumb FAN. 

 Če izberete način Hlajenja, bo klimatska naprava delovala v načinu Hlajenja. V tem načinu 
delovanja lahko nastavite želeno temperaturo s pritiskom na gumb + ali -. Za nastavitev 
hitrosti ventilatorja pa pritisnite na gumb FAN. 

 Če izberete način Razvlaževanja, bo klimatska naprava delovala v načinu Razvlaževanja z 
nizko hitrostjo ventilatorja. Hitrosti ventilatorja pa ni mogoče nastaviti. 

 Če izberete način Ventilatorja, bo klimatska naprava delovala le v načinu Ventilatorja. Za 
nastavitev hitrosti ventilatorja pa pritisnite na gumb FAN. 

 Če izberete način Ogrevanja, bo klimatska naprava delovala v načinu Ogrevanja. V tem 
načinu delovanja lahko nastavite želeno temperaturo s pritiskom na gumb + ali -. Za 
nastavitev hitrosti ventilatorja pa pritisnite na gumb FAN. (Klimatska naprava, ki ima le 
funkcijo Hlajenja, ne more delovati v načinu Ogrevanja. Če se z daljinskim upravljalnikom 
izbere način Ogrevanja, klimatske naprave ni mogoče vklopiti z gumbom ON/OFF.) 

 

3 Gumb + / – 
 

 Z enim pritiskom na gumb + ali - se bo nastavljena temperatura povečala ali zmanjšala za 1 
°C. Če pritisnete in držite gumb + ali - 2 sekundi, se začne nastavljena temperatura na 
daljinskem upravljalniku hitro spreminjati. Potem, ko ste dosegli želeno temperaturo, 
sprostite gumb. 

 Če nastavljate programirani vklop ali izklop, uporabite gumb + ali - za nastavitev časa. (Za 
podrobnosti glej gumb TIMER (Časovnik).) 

Avtomatika (AUTO)�►�Hlajenje (COOL)�►�Razvlaževanje 

(DRY)�►�Ventilator (FAN)�►�*Ogrevanje (HEAT)*�� 



 

4 Gumb FAN (Ventilator) 
 

S pritiskom na ta gumb lahko nastavljate hitrost ventilatorja v naslednjem ciklu: AUTO, SPEED 

1 ( ), SPEED 2 ( ), SPEED 3 ( ), SPEED 4 ( ) 

 

Opomba: 

 Pri Samodejni hitrosti bo klimatska naprava nastavila hitrost ventilatorja samodejno glede na 
temperaturo okolice. 

 Hitrosti ventilatorja ni mogoče nastaviti v načinu Razvlaževanja. 
 
 

5 Gumb SWING (Usmerjanje zraka) 
 

Pritisnite ta gumb za vklop/izklop funkcije usmerjanja zraka. 
 

6 Gumb SLEEP (Spalni način) 
 

V načinih Hlajenja, Ogrevanja ali Razvlaževanja lahko s pritiskom na ta gumb vklopite funkcijo 
Spalnega načina. Vklopljena funkcija Spalnega načina se lahko izklopi s ponovnim pritiskom na 
ta gumb. V načinih Ventilatorja in Avtomatike ta funkcija ni na voljo. 
 

7 Gumb TIMER (Časovnik) 
 

 Če je enota vklopljena, pritisnite na ta gumb, da nastavite časovnik za izklop. Indikatorja T-
OFF in H bosta utripala. V 5 sekundah pritisnite na gumb + ali -, da nastavite čas za izklop. Z 
enim pritiskom na gumb + ali - se bo nastavljeni čas povečal ali znižal za 0,5 ali 1 uro. Če 
pristisnete in držite gumb + ali - 2 sekundi, se začne nastavljeni čas hitro spreminjati. Potem, 
ko ste dosegli želen čas, sprostite gumb. Pritisnite na gumb TIMER, da potrdite nastavitev. 
Indikatorja T-OFF in H bosta nehala utripati. 

 Če je enota izklopljena, pritisnite na ta gumb, da nastavite časovnik za vklop. Indikatorja T-
ON in H bosta utripala. V 5 sekundah pritisnite na gumb + ali -, da nastavite čas za vklop. Z 
enim pritiskom na gumb + ali - se bo nastavljeni čas povečal ali znižal za 0,5 ali 1 uro. Če 
pristisnete in držite gumb + ali - 2 sekundi, se začne nastavljeni čas hitro spreminjati. Potem, 
ko ste dosegli želen čas, sprostite gumb. Pritisnite na gumb TIMER, da potrdite nastavitev. 
Indikatorja T-ON in H bosta prenehala utripati. 

 Preklic programiranega vklopa/izklopa: Če je nastavljena funkcija časovnika, pritisnite enkrat 
na gumb TIMER, da se prikaže preostali čas. V 5 sekundah ponovno pritisnite na gumb 
TIMER, da se ta funkcija prekliče. 

 

Opomba: 

- Razpon nastavitve časa: 0,5~24 ur  

- Časovni interval med pritiskoma na gumba ne sme preseči 5 sekund, sicer pa bo 
daljinski upravljanik končal način nastavitve. 



 

Funkcije kombinacij gumbov 

 

1 Otroška varovalka 
 

S hkratnim pritiskom na gumba + in - je mogoče vklopiti ali izklopiti funkcijo otroške varovalke. 
Če je otroška varovalka vklopljena, se bo prikazal indikator zaklepanja upravljalnika (LOCK). Ob 
pritisku gumbov daljinskega upravljalnika ne bo upravljanik oddajal nobenenega signala. 
 

2 Preklop enote prikaza temeprature 
 

Če je naprava izklopljena, je mogoče s hkratnim pritiskom gumbov - in MODE preklapljati med 
°C in °F. 
 
 
 

Postopek upravljanja 

1. Po priključitvi klimatske naprave na napajanje pritisnite na gumb ON/OFF na daljinskem 
upravljalniku, da vklopite napravo. 

2. S pritiskom gumba MODE izberite želeni način delovanja: Avtomatika (AUTO), Hlajenje 
(COOL), Razvlaževanje (DRY), Ventilator (FAN) ali Ogrevanje (HEAT) 

3. S pritiskom na gumb + ali - nastavite želeno temperaturo. (V nekaterih načinih delovanja, kot 
je Avtomatika, temperature ni mogoče nastaviti.) 

4. S pritiskom na gumb FAN lahko nastavite želeno hitrost ventilatorja: Samodejna, Nizka, 
Srednja ali Visoka. 

5. S pritiskom gumba SWING lahko nastavite smer izpihovanja zraka. 
 
 
 

Zamenjava baterij v daljinskem upravljalniku 

1. Pritisnite na pokrov baterijskega predala na hrbtni strani 

daljinskega upravljalnika na mestu z oznako „ “, nato 
pa potegnite pokrov baterijskega predala v smeri 
puščice, kot prikazuje slika. 

2. Zamenjajte dve 1,5V bateriji velikosti AAA. Prepričajte 
se, da sta + in - pola baterij pravilno usmerjena. 

3. Vstavite nazaj pokrov baterij. 
 

 
 

Opomba: 

 Pri uporabi usmerite oddajnik signala daljinskega upravljalnika na okence sprejemnika na 
klimatski napravi. 

 Razdalja med oddajnikom signala in okencem sprejemnika naj ne bi bila večja od 8 m in na 
poti signala naj ne bi bilo nobenih ovir. 

 V sobi, kjer je fluorescentna razsvetljava ali brezžični telefon, lahko pride do motenj signala. 
V takšnem primeru je treba približati daljinski upravljalnik klimatski napravi. 

 Pri zamenjavi baterij uporabite enako vrsto baterij. 

 Če ne boste daljinskega upravljalnika dlje časa uporabljali, odstranite baterije iz njega. 

 Zamenjajte bateriji, če se indikatorji na zaslonu daljinskega upravljalnika slabo vidijo, ali pa 
se sploh ne prikazujejo. 

 

Vstavitev 

Odstran
itev 

Bateriji 

Pokrov 
baterijskega 
predala 



Upravljanje v sili 

V kolikor se daljinski upravljalnik izgubi ali ne funkcionira, lahko vklapljate ali izklapljate 
klimatsko napravo s pomočjo gumba za upravljanje v sili. Postopek je naslednji: 
Odprite ploščo, kot je prikazano na sliki, in pritisnite na gumb za upravljanje v sili, da vklopite ali 
izklopite klimatsko napravo. Če vklopite klimatsko napravo, bo delovala v Samodejnem načinu. 

 

 OPOZORILO 

Za pritisk na gumb uporabite električno neprevoden predmet. 
 
 
 

Plošča 

Gumb za 
upravljanje v sili 



Čiščenje in vzdrževanje 

 OPOZORILO 

 Pred čiščenjem klimatsko napravo izklopite in jo izključite iz napajanja, da bi preprečili 
električni udar. 

 Klimatske naprave ne umivajte z vodo, sicer obstaja nevarnost električnega udara. 

 Za čiščenje klimatske naprave ne uporabljajte hlapljivih tekočin. 
 

Čiščenje površine notranje enote 

Če je površina notranje enote umazana, je priporočljivo, da se za njeno čiščenje uporabi mehka 
suha ali vlažna krpa. 
 

Opomba: 

 Pri čiščenju ne odstranjujte plošče. 
 

Čiščenje filtra 

1 Odprite ploščo 

Potegnite ploščo v določeni kot, kot je prikazano na sliki. 

 

2 Odstranite filter 

Odstranite filter, kot je prikazano na sliki. 

 

3 Očistite filter 

 Za čiščenje filtra uporabite sesalnik ali vodo. 

 Če je filter zelo umazan, ga očistite z vodo 
(maks. temperatura 45 °C), nato pa pustite, da se posuši 
na senčnem in hladnem mestu. 

 

4 Namestite filter 

Namestite filter nazaj, nato pa trdno zaprite ploščo. 

 

 OPOZORILO 

- Filter je treba očistiti enkrat na vsake tri mesece. Če naprava deluje v prašnem okolju, je 
mogoče bolj pogosto čiščenje filtra. 

- Po odstranitvi filtra se ne dotikajte reber izmenjevalnika, da se ne poškodujete z ostrimi 
robovi.  

- Za sušenje filtra ne uporabljajte ognja ali sušilnika za lase, sicer lahko pride do 
deformiranja filtra ali požara  



 

Pregled pred sezonsko uporabo 

1. Preverite, če odprtine za dovod in izpuh zraka niso blokirane. 
2. Preverite, če so odklopnik, napajalni vtič in vtičnica v dobrem stanju. 
3. Preverite, če je filter čist. 
4. Preverite, če montažno podnožje zunanje enote ni poškodovano ali korodirano. Če je, se 

obrnite na prodajalca. 
5. Preverite, če odtočna cev ni poškodovana. 
 
 

Pregled po sezonski uporabi 

1. Odklopite dovod napaja. 
2. Očistite filter in ploščo notranje enote 
3. Preverite, če montažno podnožje zunanje enote ni poškodovano ali korodirano. Če je, se 

obrnite na prodajalca. 
 
 

Informacije o recikliranju 

1. Številčni embalažni materiali se lahko reciklirajo. Oddajte jih v ustrezne zabojnike za 
odpadke, ki se lahko reciklirajo. 

2. V kolikor boste želeli odložiti rabljeno klimatsko napravo, se obrnite na lokalni zbirni center 
ali pa se posvetujte s svojim prodajalcem o tem, kako pravilno odložiti napravo. 



Odpravljanje težav 

Analiza navadnih pojavov 

Preden zaprostie za popravilo naprave, preberite naslednji pregled. Če vam ne bo uspelo 
odpraviti težave, se obrnite na lokalnega prodajalca ali pooblaščeni servisni center. 



Pojav Preverjana postavka Rešitev 

Notranja enota ne 
sprejema signala iz 
daljinskega 
upravljalnika ali 
daljinski upravljalnik ne 
funkcionira. 

 Ali je delovanje enote hudo 
moteno (npr. s statično elektriko ali 
nestabilno napetostjo)? 

 Izklopite napravo s 
pomočjo odklopnika. Po 3 minutah 
ponovno vklopite napravo. 

 Ali je upravljalnik dovolj blizu 
enote? 

 Območje dosega 
signala je 8 m. 

 Ali stojijo na poti signala 
nekakšne ovire? 

 Odstranite ovire. 

 Ali je upravljalnik usmerjen 
na okence sprejemnika na enoti? 

 Usmerite daljinski 
upravljalnik z ustreznim kotom glede 
na okence sprejemnika signala na 
notranji enoti. 

 Ali se daljinski upravljalnik ne 
odziva na pritisk gumbov, podatki na 
zaslonu se slabo vidijo ali se sploh ne 
prikazujejo? 

 Preglejte baterije. Če 
so baterije prazne, jih zamenjajte. 

 Daljinski upravljalnik ne 
funkcionira. 

 Preverite, če 
upravljalnik ni poškodovan. Če je 
poškodovan, ga zamenjajte. 

 Ali je v sobi fluorescentna 
razsvetljava? 

 Približajte daljinski 
upravljalnik klimatski napravi. 

 Izklopite fluorescentno 
razsvetljavo in poskusite znova. 

Iz notranje enote ne 
piha zrak. 

 Ali je dovod ali izpuh zraka 
notranje enote blokiran? 

 Odstranite ovire. 

 V načinu Ogrevanja: Ali je 
sobna temperatura dosegla nastavljeno 
vrednost? 

 Po doseganju 
nastavljene vrednosti bo zrak iz 
naprave prenehal izpihovati. 

 Ali se je pravilno zagnal 
način Ogrevanja? 

 Da bi se preprečilo 
izpihovanje hladnega zraka, se 
notranji ventilator zažene šele po 
nekaj minutah. To je navaden pojav. 

Klimatska naprava ne 
deluje. 

 Ali je prišlo do izpada 
napajanja? 

 Počakajte ponovno 
vzpostavitev oskrbe z električno 
energijo. 

 Ali je sproščen dovod el. 
energije? 

 Dajte preveriti 
napajalni kabel. 

 Ali je izpadel odklopnik ali je 
pregorela varovalka? 

 Zaprosite strokovnjaka 
za pregled odklopnika ali zamenjavo 
varovalke. 

 Ali je pokvarjena električna 
napeljava ali napajalni kabel? 

 Zaprosite električarja 
za popravilo. 

 Ali je bila enota takoj po 
izklopu ponovno vklopljena? 

 Počakajte 3 minute in 
potem ponovno vklopite enoto. 

 Ali je nastavitev funkcije s 
pomočjo daljinskega upravljalnika 
pravilna? 

 Ponovno nastavite 
funkcijo. 

Iz notranje enote se 
izpihuje para. 

 Ali je v sobi velika 
temperatura in vlaga? 

 Vzrok je naglo hlajanje 
zraka v sobi. Čez nekaj časa se 
bosta temperatura in vlaga 



Pojav Preverjana postavka Rešitev 

zmanjšali in para bo izginila. 

Ni mogoče nastaviti 
želene temperature. 

 Ali enota deluje v 
Samodejnem načinu? 

 V načinu Avtomatika 
temperature ni mogoče nastaviti. Če 
želite nastaviti temperaturo, 
spremenite način delovanja. 

 Ali temperatura, ki jo želite, 
preseže nastavljivo temperaturano 
območje? 

 Območje nastavitve 
temperature:  
16-30 °C. 

Nezadostno hlajenje 
(ogrevanje). 

 Ali je napajalna napetost 
prenizka? 

 Počakajte, dokler se 
ne obnovi pravilna vrednost 
napetosti. 

 Ali je filter umazan?  Očistite filter. 

 Ali je nastavljena pravilna 
temperatura? 

 Pravilno nastavite 
temperaturo. 

 Ali so odprta vrata ali okna?  Zaprite vrata in okna. 

Enota oddaja vonj.  Ali je v sobi vir vonja, kot npr. 
pohištvo, cigarete ipd.? 

 Odstranite vir vonja. 

 Očistite filter. 

Klimatska naprava ne 
deluje normalno. 

 Ale je na delovanje enote 
vplivalo neurje, radiofrekvenčne motnje, 
visokofrekvenčni signal ipd.? 

 Izključite enoto iz 
napajanje, potem pa jo ponovno 
priključite in vklopite. 

Zunanja enota oddaja 
paro. 

 Ali je vklopljen način 
Ogrevanja?  

 Med odmrzovanjem v 
načinu Ogrevanja enota lahko 
oddaja paro. To je navaden pojav. 

Se sliši zvok tekoče 
vode. 

 Ali je bila klimatska naprava 
pravkar vklopljena ali izklopljena? 

 To je zvok toka 
hladilnega sredstva v notranjosti 
naprave. To je navaden pojav. 

Se sliši pokanje.  Ali je bila klimatska naprava 
pravkar vklopljena ali izklopljena? 

 To je zvok zaradi trenja 
med toplotnim raztezanjem ali 
krčenjem plošče ali drugih delov pri 
spremembi temperature. 

 
 



 

Koda napake 

Če je klimatska naprava v nenormalnem stanju, bo zaslon za prikazovanje temperature na 
notranji enoti utripal in prikazoval ustrezno kodo napake. Poiščite kodo napake v spodnji tabeli. 

 
Indikatorska tabla na sliki je navedena le kot primer. Na dejanskem izdelku lahko izgleda 
drugače. 
 

Koda napake Pregled 

Indikator ogrevanja  
sveti 10 s, ne sveti pa 
0,5 s 

Označuje stanje odmrzovanja. To je navaden pojav. 

E5 Indikacija napake se lahko prekliče po ponovnem zagonu. Če ne, 
se obrnite na servisni center. 

U8 Indikacija napake se lahko prekliče po ponovnem zagonu. Če ne, 
se obrnite na servisni center. 

H6 Indikacija napake se lahko prekliče po ponovnem zagonu. Če ne, 
se obrnite na servisni center. 

C5 Obrnite se na servisni center. 

F1 Obrnite se na servisni center. 

F2 Obrnite se na servisni center. 

 

 OPOZORILO 

 Če se pojavijo spodaj navedena stanja, takoj izklopite klimatsko napravo in jo izključite iz 
napajanja. Nato pa zaprosite prodajalca ali pooblaščeni servisni center za popravilo. 
– Napajalni kabel se pregreva ali pa je poškodovan. 
– Neobičajen hrup med delovanjem. 
– Odklopnik se pogosto izklaplja. 
– Iz klimatske naprave se čuti vonj, kot da nekaj gori. 
– Iz notranje enote uhaja hladilno sredstvo. 

 Klimatske naprave sami ne popravljajte niti ne prilagajajte. 

 Če klimatska naprava deluje v nenormalnih razmerah, to lahko povzroči okvaro, električni 
udar ali požar. 

 
 
 
 
 
 

Koda napake 

Indikatorska tabla 
notranje enote 



SHEMA PRIKLJUČITVE 

ACH-09CI2 / ACH-12CI2 notranja enota 
 

 
 
 
ACH-09CI2 zunanja enota 
 

 
 
 
 
 



ACH-12CI2 zunanja enota 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ENERGETSKA NALEPKA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORMACIJE V ZVEZI Z UPORABLJENO HLADILNO TEKOČINO 

 
Ta naprava Vsebuje fluorirane toplogredne pline, ki jih zajema Kjotski protokol. Za vzdrževanje 
in odstranjevanje mora poskrbeti kvalificirano osebje. 
Tip hladilnega sredstva: R410A 
Sestava hladilnega sredstva R410A: (50% HFC-32, 50% HFC-125) 
Količina hladilnega sredstva: glej tipsko etiketo 
ACH-09CI2 (Vrednost GWP: 2087.5, 1.46t CO2 ekv.) 
ACH-12CI2 (Vrednost GWP: 2087.5, 1.88t CO2 ekv.) 
GWP = Global Warming Potential (globalnega segrevanja ozračja) 
 
V primeru, da pride do okvare, težav s kakovostjo in drugih dogodkov, izključite napravo, 
izvlecite vtič in pokličite krajevnega prodajalca oz. pooblaščen servisni center.  
Telefonska številka za klic v sili: 112 
 
 

PROIZVAJALEJ 

 
SINCLAIR CORPORATION Ltd. 
1-4 Argyll St. 
LONDON  
W1F 7LD 
United Kingdom 
 
www.sinclair-world.com 
 
Naprava je izdelana na Kitajskem (Made in China). 
 
 

ZASTOPNIK I SERVIS 

 
NEPA spol. s r.o. 
Purkyňova 45 
612 00 Brno 
Češka republika 
 
Servis 
 
Kontaktna telefonska številka: (0)59 051 161, VitaTerm d.o.o. 
Informacije o izdelkih boste našli na: www.coolexpert-world.com 
Pišite na: info@coolexpert-world.com 
 
 
 
 
 
 
 




