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Ta simbol označuje ravnanje, ki je 
nevarno in zato prepovedano.  

Ta simbol označuje nasvete, ki jih 
je treba upoštevati.    

Izdelki v tej brošuri se med seboj lahko razlikujejo glede na tip izdelka; nekateri od 
modelov so opremljeni z zaslonom, drugi pa ne – namestitev in obliko zaslona glej na 
resnem izdelku.  

Naprave ne smejo uporabljati osebe (vključno z otroki) z omejenimi fizičnimi, telesnimi 
in mentalnimi sposobnostmi ali osebe brez izkušenj in sicer brez nadzorstva oseb, ki 
so odgovorne za njihovo varnost in zdravje.  
Ne dovolite otrokom, da se z napravo igrajo.  

Aparata ne odlagajte  med smeti iz gospodinjstva.  
Ob izteku njegove življenjske dobe aparat dostavite v zbirni center, ki je 
določen za tovrstni odpad. 
 
R410A: GWP: (R32/125: 50/50): 1900 
VAROVALKA: T3.15AH 250V 
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Delovanje in vzdrževanje  - Opombe za delovanje 
Ozemljitev: Naprava mora 
biti pravilno ozemljena! 

V nasprotnem primeru mora instalacijo 
naprave narediti pooblaščena oseba. 
Ozemljitvenega kabla nikoli ne 
priključite na plinski vod ali vodovodno 
omrežje niti na druge cevi in predmete.  

Prah, ki se nabira na napravi in v vtičnici 
namreč lahko povzroči požar ali poškodbo 
vašega zdravja zaradi električnega udarca.   

Če klimatske naprave ne 
boste dlje časa uporabljali, 
odklopite jo od električnega 
omrežja. 

Nastavite ustrezno 
temperaturo.  

Med delovanjem naprave 
ne smejo biti okna niti vrata 
dlje  časa odprta.  

S tem varčujete z električno energijo.  

Temperatura v sobi  
bi morala biti za 5 stu-
pinj nižja od zunanje 
temperature.  

V nasprotnem primeru se lahko zniža 
učinkovitost klimatske naprave.  

V nasprotnem primeru namreč znižate 
učinkovitost klimatske naprave ali 
povzročite okvaro v napravi.   

Vhodi in odprtine za 
izpihovanje zraka na 
notranji in zunanji napravi 
ne smejo biti blokirane. 

Vnetljive spraye hranite 
v razdalji od naprave 
najman 1 m.  

V nasprotnem primeru namreč lahko 
povzročite požar ali eksplozijo.  

V nasprotnem primeru naprava lahko 
pade na tla in povzroči poškodbo 
vašega zdravja.  

Padec z zunanje enote je lahko zelo 
nevaren.  

Posegi s strani nepooblaščene osebe 
namreč lahko povzročijo udarec 
z električnim tokom ali požar; za popravilo 
vedno pokličite pooblaščeni servis.  

Preprečite se, ali je 
podstavek, ki ste ga 
instalirali dovolj stabilen.  

Na zunanjo enoto nikoli ne 
stopajte niti na njo ne pola-
gajte nobenih predmetov.  

Naprave nikoli ne 
popravljajte sami. 
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Lamela za usmeritev zraka 
levo/desno 

V primeru da je električni kabel 
poškodovan, ga lahko zamenja samo 
pooblaščena oseba ali servis. S tem se 
boste izognili tveganju nesreče.  

Tok zraka lahko po želji usmerite. Med 
delovanjem naprave usmerite navpičen tok 
zraka s pomočjo lamel, ki jih nastavite 
navzgor ali navzdol.  Nato primite oba 
končna dela leve in desne lamele s čimer 
nastavite vodoraven tok zraka.  

V odprtine za vstop ali izpih zraka nikoli ne 
nameščajte rok niti palic ali drugih predmetov. 

V nasprotnem primeru se 
lahko hudo poškodujete.  

Ne dovolite, da zrak izpihuje neposredno na živali 
ali rastline. Lahko pride do slabih vplivov na njihovo 
zdravje.

Preprečite, da zrak izpihuje dlje časa na 
vaše telo.  

Naprave nikoli ne uporabljajte za druge 
namene, na primer za sušenje perila, 
konzervacijo hrane, itp.  

V nasprotnem primeru lahko pride do 
nezaželenih zdravstvenih problemov.  

Opombe za delovanje  

Lamela za usmeritev 
zraka navzgor/navzdol 

Naprave nikoli ne škropite z vodo, ker s tem lahko  
pride do poškodb z električnim udarcem ali do 
poškodovanja naprave. 

V bližino naprave ne nameščajte nobenih toplotnih 
virov. 

Zaradi nezadostnega sežiganja lahko nastaja 
toksičen ogljikov oksid (CO). 
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Način delovanja naprave in specilane funkcije hlajenja  

Navodila za uporabo  

Način: 
Klimatska naprava absorbira topel zrak iz sobe in ga izpihne v zunanji prostor. S tem se 
temperatura v sobi postopoma znižuje. Ohlajevalni učinek klimatske naprave se zviša ali 
zniža glede na okolno temperaturo zraka.  

 
Funkcija zaščite proti zamrzovanju: 

Ko naprava deluje v režimu HLAJENJE ob nizki temperaturi, se na izmenjalniku lahko 
naredi ledena skorja. Ko temperatura notranjega izmenjalnika pade pod 0°C, 
mikroračunalnik notranje enote izklopi delovanje kompresorja s čimer ščiti enoto.  

Način delovanja in specialne funkcije ogrevanja  

Način: 
 

Klimatska naprava absorbira zunanji topel zrak in ga izpihne v notranji prostor. S tem se 
zvišuje temperatura v sobi. Gre za načelo delovanja ogrevalne toplotne črpalke.  Njena 
ogrevalna zmogljivost se zniža, ko se zniža temperatura zunanjega zraka.  
 
 
 

 
 

Ko temperatura zunanjega zraka pade pod -5°C, prosimo, da uporabite drugih toplotnih 
virov.  

Odmrzovanje: 
 

 
 
 

Ko je temperatura zunanjega zraka nizka in vlažnost zraka visoka, po dlje časa 
trajajočem delovanju se na zunanji enoti nabere ledena skorja, ki vpliva na učinkovitost 
ogrevanja. V tem hipu se aktivira funkcija avtomatskega odmrzovanja in funkcija 
ogrevanja se za 8 do 10 minut izklopi.   

 

 

Med delovanjem funkcije avtomatskega odmrzovanja se ustavijo motorji notranje in 
zunanje enote.  
 
 

Med odmrzovanjem utripa indikator notranje enote. Iz zunanje enote lahko izhaja para 
kot posledica postopka odmrzovanja, kar ni motnja niti okvara.  

Funkcija, ki preprečuje izpihovanje hladnega zraka: 
Dokler v režimu "ogrevanja" temperatura izmenjalnika notranje enote ne doseže določene 
vrednosti, notranja enota ne bo delovala, s čimer naprava prepreči izpihovanje hladnega 
zraka v sobo.  Do ogrevanja pride v 3 minutah. V tem stanju lahko pride do vklopitve 
režima ogrevanja, po končanju avtomatskega odmrzovanja ali med ogrevanjem pri nizki 
temperaturi.  

 
Rahel vetrič  
V naslednjih situacijah notranja enota lahko izpihne le rahel vetrič in premakne 
nastavitveno lamelo v določeno lego: 

1. Ko enota deluje v režimu "ogrevanja" se kompresor ne vklopi, ker ne doseže pogojev 
potrebnih za vklop.    

2. V režimu "ogrevanja" temperatura doseže želeno vrednost in kompresor se približno za 
1 minuto ustavi.  



– 4 – 

 

Razpon delovne temperature  

Navodila za uporabo 

Maksimalno hlajenje  
 
 
 
 
 

Minimalno hlajenje  

 
 
 
 

Maksimalno ogrevanje  

 
 
 

Minimalno ogrevanje  

Notranji del DB/WB(°C)     Zunanji del DB/WB(°C) 

Razpon delovnih temperatur (zunanja temperatura) za hladilno in toplotno enoto je  
-5°C ~ 43°C. 
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Notranja enota  

Nazivi in funkcije posameznih delov  

Hlajenje (Cool) 
 
 
 

Razvlaževanje (Dry) 
 
 

Ventilacija (Fan) 
 
 

Ogrevanje (Heat) 
 
 
 
 

Delovanje (Run) 
 
 
 
 

Želena temperatura (Set) 

Brezžični daljinski 
upravljalnik  

Vhod zraka  

Zunanja enota  

Izhod zraka 

Vhod zraka 

Izhod zraka  

Napajalni kabel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daljinski upravljalnik 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sprednja plošča 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Filtri 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nastavitvena lamela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trak 

 
 
 
 
 
 
 

Povezovalni kabel 

Indikatorji na zaslonu: 

Opomba: Shema je le orientacijska, zato se je potrebno seznaniti z realnim izdelkom. 
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Funkcije brezžičnega daljinskega upravljalnika in njihovi nazivi  

Funkcije brezžičnega daljinskega upravljalnika 

Opomba: Med sprejemnikom signala in daljinskim upravljalnikom ne smejo biti nobene ovire. 
Daljinskega upravljalnika ne mečite in ga ščitite pred udarci. Ne dovolite da v notranjost pride 
tekočina. Upravljalnika ne puščajte na vročih mestih ali na neposredni sončni svetlobi. 

Oddajnik signala 

Stikalo ON/OFF 

Stikalo MODE 

Daljinsko 
upravljanje  

Stikalo FAN 

Stikalo TEMP. (+/–) 

  Stikalo za nastavitev navzgor in navzdol  

Ko pritisnete na stikalo, enota se vklopi ali 
izklopi, s čimer lahko zbrišete zadnjo 
nastavitev časovnika ali funkcijo spanca.  

S stalnim pritiskom na stikalo, se bo režim 
delovanja spremenjal na ta način: 

AVTOMATSKO DELOVANJE (AUTO) 
 
 
 
 
 
 
 
 

HLAJENJE (COOL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAZVLAŽEVANJE (DRY) 
 
 
 
 
 
 

VENTILACIJA (FAN) 
 
 
 
 
 
 

OGREVANJE (HEAT) 
(opomba: ne obstaja pri napravah 
namenjenih samo za hlajenje) 

• S pritiskom na stikalo +, se temperatura 
zviša za 1°C. S pritiskom na stikalo –, se 
želena temperatura zniža za 1°C. 
S stalnim pritiskom na stikalo, se bo 
želena temperatura hitro spreminjala 
v razponu od 16 do 30°C. 

• Z vsakim pritiskom na stikalo se bo hitrost 
ventilacije spremenila in sicer takole:  

Nizka hitrost            Srednja hitrost 

Visoka hitrost  
Opomba: V režimu razvlaževanja ni možno nastaviti 

hitrosti ventilacije, ki je stalno nizka, ampak če 
pritisnete na stikalo, brezžični daljinski upravljalnik 
pošlje ta signal.  

• V tem režimu velja pri daljinskem upravljalniku 
standardni režim ene nastavitve; s pritiskom na 
stikalo lahko vklopite ali izklopite funkcijo 
nastavitve lamel navzgor in navzdol. 

• Ko je enota izklopljena, pritisnite sočasno na 
stikalo  "+" in stikalo nastavitev navzgor in 
navzdol; S tem lahko spreminjate med 
režimom ene spremenitve lege lamel in 
režimom nenehnega spreminjanja lege 
lamel, 2 sekundi utripa . 

• Ko boste v režimu nenehnega spreminjanja 
lege lamel pritisnili na to stikalo, boste 
spremenili lego navzgor in navzdol: 

Izklop 
• Ko lamela spreminja svojo lego navzgor in 

navzdol, v tem hipu, ko boste napravo 
izklopili, se ustavi v aktualni legi.  Simbol 

 opozarja, da lamela spreminja lego 
navzgor on navzdol, kot je navedeno na 
sliki.  
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Funkcije brezžičnega daljinskega upravljalnika in njihovi nazivi  

Funkcije brezžičnega daljinskega upravljalnika 

OPOMBA: Ta daljinski upravljalnik je univerzalen in se uporablja za različne tipe naprav. 
Stikala, ki pri  tem tipu niso na voljo, ne bodo opisana.  

Stikalo HEALTH ⏐SAVE 

Stikalo TURBO 

Daljinsko 
upravljanje  

Stikalo TIMER 
• Ko je enota vklopljena, s pritiskom na 

stikalo nastavite časovnik izklopa. Ko je 
enota izklopljena, s pritiskom na stikalo 
nastavite časovnik vklopa. Ko enkrat 
pritisnete na to stikalo, se prikažejo 
besede Hour on (off) ki utripajo. V tem 
primeru pritisnite na stikalo +/– za 
nastavitev časa (s stalnim pritiskom na 
stikalo  +/– se bo vrednost časa hitro 
spreminjala), razpon nastavitve časa je  od 
0,5 do 24 ur; z drugim pritiskom na stikalo 
boste čas potrdili; daljinski upravljalnik 
takoj pošlje signal in beseda  Hour on/off 
neha utripati. Če med utripanjem besede 
ne boste pritisnili na stikalo v roku do 5 
sekund, nastavitev se bo potrdila. Po 
nastavitvi časovnika  pritisnite na to stikalo 
še enkrat, s čimer boste nastavitev potrdili.  

• Funkcija ZDRAVJE (HEALTH): Funkcija pri 
tem modelu ne obstaja. Ko pritisnete na 
stikalo, se zasliši „klik“ ampak naprava bo 
nadaljevala v prej nastavljenem režimu.  

 

● Funkcija varčevanja z energijo: S pritiskom 
na stikalo SAVE v režimu hlajenje enota 
spremeni delovanje v VARČEVANJE 
(SAVE). Na daljinskem upravljalniku  in 
notranji enoti se prikaže " ". S pritiskom 
na stikalo SAVE v režimu ogrevanje se 
spremeni delovanje v režim ogrevanje 8°C. 
Na daljinskem upravljalniku se prikaže " " 
in na notranji enoti želena temperatura 8°C. 

IZKLO
p• S pritiskom na stikalo v režimu hlajenje ali 

ogrevanje vklopite ali izklopite turbo 
delovanje (prikaže se ali izgine beseda  
TURBO). Po vklopu enote  je režim turbo 
izklopljen. Te funkcije ni možno nastaviti 
v režimu avtomatsko delovanaje, 
razvlaževanje, ali ventilacija, beseda 
TURBO se ne prikaže.  

Stikalo za nastavitev na levo in na desno  

•  Za model ACH-09FC funkcija ni aktivna. 
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Funkcije brezžičnega daljinskega upravljalnika in njihovi nazivi  

Funkcije brezžičnega daljinskega upravljalnika 

OPOMBA: Ta daljinski upravljalnik je univerzalen in se uporablja za različne tipe naprav. 
Stikala, ki pri tem tipu niso na voljo, ne bodo opisana 

Stikalo SLEEP 

Daljinsko 
upravljanje  

Stikalo BLOW in pomočno ogrevanje  

• S pritiskom na stikalo v režimu hlajenje ali 
razvlaževanje se vklopi (prikaže se beseda  
BLOW) ali izklopi (izgine beseda BLOW) 
pihanje. Po vklopitvi naprave  je nastavljen 
režim „pihanje izklopljeno“. Te funkcije ni 
možno nastaviti v režimu avtomatsko 
delovanje, ventilacija ali ogrevanje, beseda 
BLOW se ne prikaže.  

Stikalo LIGHT 

• S pritiskom na stikalo vklopite ali izklopite 
OSVETLITEV zaslona. Ko je režim 
OSVETLITEV vklopljen, se prikaže simbol 

 in na zaslonu svetijo  indikatorji. Ko je 
režim OSVETLITEV izklopljen, simbol  
se ne prikaže in indikatorji na zaslonu ne 
bodo svetili.  

Stikalo prikazovanje temperature  
• S pritiskom na stikalo lahko nastavite režim  

spanec vklopljen in spanec izklopljen. Po 
vklopu je standardno nastavljen režim 
spanec izklopljen. Po izklopu naprave se 
nastavitev funkcije ukine. Po nastavitvi  
funkcije spanec se prikaže signal SPANEC 
(Sleep). V Tem režimu lahko nastavite čas 
časovnika. V režimu ventilacija in 
avtomatsko delovanje ta funkcija ni na voljo.  
V režimu spanec se želena temperatura 
nastavi avtomatično.  

• Po vklopu naprave se standardno prikaže 
želena temperatura (glede na zahtevke 
s strani stranke:  če nima zahtevka za 
standardno prikazovanje želene 
temperature, na brezžičnem daljinskem 
upravljalniku se ne prikaže simbol). 
S pritiskom na stikalo; simbol   pomeni, 
da se prikaže nastavljena temperatura; 
simbol   pomeni, da se prikaže 
temperatura v sobi,  simbol   pomeni, 
da se aktualna vrednost ne bo spremenila. 
Ko se prikaže aktualna temperatura v sobi  
in  daljinski upravljalnik pošlje drugi signal, 
prikaže se nastavljena temperatura, v 5 
sekundah se bo na zaslonu spet prikazala 
aktualna temperatura v sobi.  
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Navodila za uporabo – osnovne funkcije 

Funkcije brezžičnega daljinskega upravljalnika 

1. S pritiskom na stikalo ON/OFF se enota vklopi po 
vklopu glavne enote. (Opomba: Vedno, ko vklopite 
enot, se zapre majhna in velika gibljiva lamela).  

2. S pritiskom na stikalo MODE nastavite želeni režim 
delovanja.  

3. S pritiskom na stikalo +/ - nastavite želeno 
temperaturo. (V režimu AUTO ni treba nastaviti 
temperature.) 

4. S pritiskom na stikalo FAN se nastavi hitrost 
ventilacije; lahko nastavite avtomatsko, nizko, 
srednjo ali visoko hitrost ventilacije.  

5. S pritiskom na stikalo  se nastavi režim nastavitve 
lege lamel.  

Navodila za uporabo – druge funkcije 
1. S pritiskom na stikalo SLEEP nastavite režim 

spanec.  
2. S pritiskom na stikalo TIMER, in s pritiskom na 

stikalo +/– nastavite želeni čas vklopa ali izklopa.  
3. S pritiskom na stikalo LIGHT vklopite ali izklopite 

osvetlitev zaslona.  
4. S pritiskom na stikalo BLOW vklopite ali izklopite 

funkcijo pihanja.  
5. S pritiskom na stikalo TURBO vklopite ali izklopite 

funkcijo turbo. 

Uvod glede specialnih funkcij  
� O funkciji pihanje (BLOW) 
Ta funkcija pomeni, da po ustavili naprave se s pihanjem posuši vlaga na izparilniku, s čimer 
se prepreči nastanku plesni.  

1. Ko je funkcija pihanje vklopljena: Po izklopu naprave s pritiskom na stikalo ON/OFF bo 
notranji ventilator deloval približno 10 minut pri nizki hitrosti. V tem času s pritiskom na 
stikalo BLOW notranji ventilator takoj izklopite.  

2. Ko je funkcija pihanje izklopljena: Po izklopu naprave s pritiskom na stikala ON/OFF se  
naprava takoj popolnoma izklopi.  

 

� O funkciji varčevanje z energijo (SAVE) 
Ta funkcija deluje učinkovito samo v režimu ogrevanje. Na zaslonu notranje enote se prikaže 
želena temperatura 8 °C. 
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Funkcije brezžičnega daljinskega upravljalnika 

� O avtomatskem delovanju  
Ko je nastavljeni režim AVTOMATSKO DELOVANJE, na LCD zaslonu se ne bo prikazala 
nastavljena temperatura in naprava bo samodejno vklapljala primerni režim delovanja 
glede na ustrezno temperaturo okolice.  
� O funkciji turbo 
Z vklopom te funkcije se nastavi zelo visoka hitrost ventilacije, s čimer boste v najkrajšem 
času ohladili oziroma zagreli prostor in se približali želeni temperaturi.  
� O zaklepanju  
Za zaklepanje ali odklepanje tipkovnice daljinskega upravljalnika istočasno pritisnite na 
stikala + in −.  Ko je daljinski upravljalnik zaklenjen, na zaslonu se prikaže simbol , ki po 
pritisku poljubnega stikala trikrat utripa. Ko tipkovnico odklenete, bo simbol izginil.  
� Kako spremenimo iz Fahrenheita v Celzijeve stopinje 
Ko je naprava izklopljena istočasno pritisnite na stikala MODE in −, da spremenite med 
°C in °F. 
� O novi funkciji odmrzovanja  
Če med delovanjem  te funkcije, ki ste jo vklopili z daljinskim upravljalnikom, izklopite 
enoto s pomočjo daljinskega upravljalnika, postopek odmrzovanja se ne bo ukinil ampak 
nadaljeval do konca. Ko z daljinskim upravljalnikom spremenite nastavljeni režim, izbrana 
funkcija se ne bo aktivirala dokler postopek odmrzovanja ne bo končan.  
Vklop ali izklop te funkcije: Ko je daljinski upravljalnik v stanju izklopljeno, pritisnite na 
stikala MODE in BLOW, s čimer boste aktivirali ali ukinili to funkcijo. Med odmrzovanjem 
se na dveh pozicijah daljinskega upravljalnika prikaže  H1. Ko spremenite režim v režim 
ogrevanje, bo na zaslonu naslednjih 5 sekund utripal simbol H1; s pritiskom na stikalo +/–
, simbol H1 izgine in se prikaže želena temperatura.  
Po vklopu daljinskega upravljalnika se funkcija odmrzovanje standardno izklopi.  

Menjava baterij in opombe 

1. Rahlo pritisnite na mesto s simbolom  in izrinite pokrov baterij 
daljinskega upravljalnika v smeri puščice (glej sliko). 

2. Vzemite ven iztrošene baterije (glej sliko). 
3. Vstavite dve novi 1,5V bateriji AAA. Pazite na pravilno lego pozitivnega 

oz. negativnega pola (glej sliko). 
4. Namestite pokrov baterij daljinskega upravljalnika (glej sliko). 
� OPOMBA:  
     Zamenjajte baterije naenkrat. Nikoli ne kombinirajte starih in novih 

baterij ali različnih tipov baterij. V nasprotnem primeru daljinski 
upravljalnik ne bo deloval pravilno.  

• Če daljinskega upravljalnika dlje časa ne boste želeli  uporabljati, 
vzemite baterije ven, s čimer se boste izognili tveganju, da baterije 
iztečejo in upravljalnik se lahko poškoduje.  

• Daljinski upravljalnik uporabljajte samo v mestu njegova dosega.  
• Razdalja med daljinskim upravljalnikom in televizorjem ali stereo-

sistemom mora biti najmanj 1 m.  
• Razdalja med daljinskim upravljalnikom in televizorjem ali stereo-

sistemom mora biti najmanj 1 m.  
• Če daljinski upravljalnik ne deluje pravilno, vzemite baterije za 30 

sekund ven in potem jih spet namestite. Če težave ne izginejo, 
baterije zamenjajte. 

Slika 1 

Slika 2 

Postopek menjave 
baterij 



– 11 – 

 

Delovanje v sili  

Gre za specialno stikalo LIGHT, ki je namenjeno za te uporabnike, ki med spancem ne 
marajo svetlobe ali ki jih indikatorji na zaslonu motijo.  

 
• Vklop indikatorjev na zaslonu: S pritiskom na stikalo nastavite funkcijo osvetlitev in na 

zaslonu daljinskega upravljalnika se prikaže simbol . 
Ko klimatska naprava sprejme signal, bo na zaslonu 
svetil indikator. 

 
• Izklop indikatorjev na zaslonu: S pritiskom na stikalo ukinete  funkcijo osvetlitev in na 

zaslonu daljinskega upravljalnika izgine simbol . Ko 
klimatska naprava sprejme ta signal, na zaslonu ne bo 
več svetil indikator. 

Upravljanje indikatorjev na zaslonu notranje enote  

    Ko izgubite brezžični daljinski upravljalnik, ali je   
    okvarjen, prosimo, da uporabite stikalo za ročno   
    upravljanje. Enota bo v režimu avtomatsko delovanje  
    in ne boste mogli spremenjati temperature niti hitrosti 
    ventilacije. Postopek je naslednji: 
    Odprite ploščo, stikalo za ročno upravljanje  
    je na ohišju zaslona.  
 
•  Vklop enote: Ko je naprava izklopljena pritisnite na   
    stikalo in enota takoj začne delovati v režimu   
    avtomatsko delovanje. Mikro-računalnik vklopi glede  
    na temperaturo v sobi režim (hlajenje, ogrevanje,   
    ventilacija), s čimer zagotovi komfortno temperaturo   
    okolice.  

• Izklop naprave: Ko je naprava vklopljena pritisnite 
na stikalo in enota takoj neha obratovati. Če se ne 
bo obnovilo normalno delovanje, zamenjajte 
baterije. 

Slika 3 

Stikalo za ročno 
upravljanje

V sili  



– 12 – 

 

Čiščenje in vzdrževanje  

•   Pred vzdrževanjem napravo izklopite in odklopite od električnega omrežja. S tem se       

     boste izognili tveganju poškodbe zdravja z električnim udarcem.  
• Notranjo niti zunanjo enoto nikoli ne škropite z vodo, ker bi s tem lahko povzročili 

poškodbo zdravja z električnim udarcem.  
• Za čiščenje nikoli ne uporabljajte polirnih sredstev (na primer razredčil ali bencina), ker 

te snovi napravo lahko poškodujejo. (Uporabite rahlo suho krpo, ali krpo, ki ste jo 
ovlažili z vodo z raztopljenim milom ali rahlim umivalnim sredstvom).   

Opozorilo  

 Odstranitev zračnega filtra 
Odprite pokrov in izrinite zračni filter v smeri navzdol kot 
kaže slika 4 (a, b). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čiščenje zračnega filtra 
Za odstranitev prahu, ki se nabira na filtrih lahko uporabite 
sesalnik. Filtri lahko umijete s toplo vodo (vodo z rahlim 
z raztopljenim milom ali rahlim umivalnim sredstvom mora 
imeti temperaturo do 45 stopinj). Nato filtre pustite, da se 
dobro posušijo v senci.  
OPOMBA: Filtra nikoli ne umivajte z vodo, ki ima 
temperaturo višjo od 45 °C, ker s tem lahko pride do 
poškodbe oblike filtra ali do spremembe njegove barve. 
Filtra nikoli ne čistite s plamenom, ker bi s tem lahko 
povzročili požar ali spremembo oblike filtra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Namestitev zračnega filtra  
Filtri namestite v prostor za filtri v smeri puščice in pokrov 
zaprite.  

Slika 4 

Čiščenje sprednje plošče  
Za čiščenje sprednje plošče uporabite rahlo krpo, ki ste jo ovlažili z vodo s temperaturo do 45 
°C Ovlaženo krpo dobro ožemite in ploščo obrišite.  

Opomba: Sprednje plošče nikoli ne potapljajte v vodo, ker vsebuje dele mikro-
računalniškega sistema in druga omrežja.  

Čiščenje zračnega filtra (priporočamo enkrat na četrt leta) 

OPOMBA: V primeru da se naprava nahaja in obratuje v prašnem prostoru čistite filter bolj    
                        pogosto. Ko je filter odstranjen, ne dotakajte se reber notranje enote, ker bi  
                        lahko poškodovali vaše prste.  
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Čiščenje in vzdrževanje  

Zagotovite, da odprtine za vstop in izpihovanje zraka notranje in zunanje 
enote niso blokirane z nobenim predmetom.   
 
Preverite, ali je pravilno priključen ozemljitveni kabel.  
 
Preverite, ali so baterije v brezžičnem daljinskem upravljalniku  
pravilno nameščene.  
Preverite, ali konzola oz. podstavek zunajne enote nista poškodovana. 
V nasprotnem primeru pokličite prodajalca .   

Kontrola pred uporabo  

Izklopite glavno stikalo za  vklop/izklop.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Očistite filter (redno enkrat na četrt leta) in obrišite telo notranje enote.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odstranite prah in tuje predmete (liste, vejice, ..) iz zunanje enote.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pobarvajte z barvo mesta na zunanji enoti, ki so porjavela, s čimer boste preprečili 
nadalnje širjenje rje.   
Če naprave ne boste dlje časa uporabljali, priporočamo, da zunajno enoto  pokrijete s 
specialnim pokrovom, da v notranjost ne more priti deževnica in prah, s čimer boste preprečili 
rjavenje.

Nega po uporabi  
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Opis težav in njihovo odpravljanje  

Naprave nikoli ne popravljajte sami. Posegi s strani nepooblaščene osebe namreč lahko 
povzročijo udarec z električnim tokom ali požar;  Preden pokličete pooblaščeni servis, 
preverite naslednje  zadeve, s čimer lahko varčujete s časom in denarjem.  

OPOZORILO 

Ko klimatsko napravo vklopite, ne obratuje 
takoj.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Po vklopu naprave iz odprtine za izhod zraka 
izpihuje neprijeten vonj.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Med obratovanjem se sliši zvok tekoče vode.  
 
 
 
 
 
 
 
 
V režimu HLAJENJE tu in tam izhaja megla, ki 
nastaja v zvezi z izpuhom zraka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Med vklapljanjem ali izklapljanjem enote se 
sliši škripanje.   

Težava                                                     Odprava  

Čaka 

• Ko klimatsko napravo izklopite, bo 
naslednje 3 minute mirovala in zaradi 
varnostnega sistema je v tem roku ne bo 
možno vklopiti. 

 
 
 
 
 
 

• Naprava nima neprijetnega vonja. 
Neprijeten vonj se v napravi nabira iz 
okolnega zraka.  

 
 
 

• Odprava: očistite filtri.  
 Če težava ne izgine, je treba očistiti 

klimatsko napravo. (Pokličite pooblaščeni 
servis.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

•    Med vklapljanjem ali izklapljanjem enote ali  
      med vklopom ali izklopom kompresorja se   
      lahko sliši zvok tekoče vode. Ne gre za  
      okvaro. Zvok namreč povzroča tok hladilne  
      snovi v notranjščini enote.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Ta pojav nastaja, ko je zrak v sobi topel in 
precej vlažen. Zaradi hitrega ohlajevanja 
zraka nastaja megla. Po kratkem času 
obratovanja se temperatura in količina 
vlage v zraku zniža in megla izgine.  

 
 
 
 
 
 
 

• škripanje povzroča deformirani plast,  ki je 
spremenil obliko zaradi temperaturnih 
sprememb.  
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Opis težav in njihovo odpravljanje  

Naprava ne more začeti obratovati.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlajenje (ogrevanje) ni učinkovito.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daljinski upravljalnik ne deluje.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iz notranje naprave izteka voda.   
 
 
 
 
Iz zunanje enote izteka voda.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Notranja enota povzroča hrup.  

Težava                                                     Odprava  

Prekinitev  

• Mogoče je bilo izklopljeno napajanje.  
• Mogoče vtikač ni priključen k vtičnici.  
• Mogoče je aktiviran varovalni sistem naprave. 
• Mogoče je višja ali nižja napetost. (Preverjeno 

s strani strokovnjakov) 
• ČASOVNIK mogoče ni pravilno nastavljen. 
 
• Ali je temperatura pravilno nastavljena? 
• Mogoče so blokirane odprtine za vhod in 

izpihovanje zraka.  
• Mogoče je onesnaženi filter. 
• Ali ste zaprli okna in vrata? 
• A ste nastavili nizko hitrost ventilacije?  
• A je v sobi toplotni vir? 
 
 

• Enota ne deluje zaradi zelo pogostega 
spreminjanja funkcij in režimov. V tem 
primeru izvlecite vtikač iz vtičnice in potem ga 
spet vtaknite v vtičnico.  

• A je upravljalnik v dosegu signala? Mogoče je 
med upravljalnikom in napravo ovira. 
Preverite, ali je napajanje brezžičnega 
daljinskega upravljalnika v brezhibnem stanju. 
V nasprotnem primeru zamenjajte baterije.  

• Mogoče je daljinski upravljalnik poškodovan.  
 
 

• Vlažnost zraka je precej visoka.  
• Kondenzat izteka, ker rezervoar je poln.  
• Cev za odvajanje vode ni dobro priključena.  
 
• Ko naprava deluje v režimu HLAJENJE, 

na cevi in priključnem sistemu cevi se nabira 
kondenzat kot posledica ohlajevanja vode.  

• Ko naprava deluje v režimu avtomatskega 
odmrzovanja, led se je raztopil in voda je 
iztekla.  

• Ko naprava deluje v režimu OGREVANJE, z 
izmenjalnika kaplje voda.  

 

 

 

 

• Zvok povzroča ventilator  ali kompresor. 
• Med vklopom ali izklopom režima 

odmrzovanja nastajajo zvoki, ki jih povzroča 
sprememba smeri toka hladilne snovi.  
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Opis težav in njihovo odpravljanje  

Notranja enota ne izpihuje zrak.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Vlaga na odprtini za izpihovanje zraka.   

Težava                                                     Odprava  

• Ko je v režimu OGREVANJA  zelo nizka 
temperatura izmenjalnika v notranji enoti,  
dostava zraka se prekine, s čimer se 
prepreči ohlajevanje zraka. (Traja 3 minute.) 

• Ko je v režimu OGREVANJA nizka 
temperatura zunajnega zraka ali 
prekomerna vlažnost zraka, na izmenjalniku 
se lahko nabere ledena skorja in naprava se 
avtomatično odmrzne. Notranja enota neha 
za 3 do 12 minut izpihovati zrak.  

 Med odmrzovanjem izteka iz zunajne enote 
voda ali nastaja para. 

• V režimu razvlaževanja se včasih ustavi 
ventilator notranje enote, s čimer se prepreči 
ponovnemu izparevanju kondenzata. 

 
 
 
• Če naprava deluje dolg časa v sobi z zelo 

vlažnim zrakom, vlaga se nabira na mrežici 
odprtine za izpihovanje zraka in z tega 
mesta kaplja voda. 

Če pride do naslednjih situacij, napravo takoj izklopite in 
odklopite od električnega omrežja. Pokličite pooblaščeni servis. 

Med delovanjem se sliši nenavaden močen hrup.  
Med delovanjem nastaja močen neprijeten vonj.  
V sobo prihaja voda iz naprave. 
Zaščitno stikalo ali varovalke pogosto prekinjajo 
tokokrog.  
Zaradi neprevidnosti ste v napravo vlili vodo ali 
drugo tekočino.  
Napajalni kabel ali vtikač se precej pregrevajo.  

Izklopite napravo in potegnite 
vtikač iz vtičnice.  



– 17 – 

 

Osnovni zahtevki za namestitev 
Instalacija naprave na naslednjih mestih lahko povzroči okvaro. Če nimate drugih možnosti za 
namestitev naprave, pokličite pooblaščeni servis v bližini vašega prebivališča: 

• Mesto, kjer se nahajajo močni toplotni viri, kjer v zraku prihajajo izparine, vnetljivi plini ali hlapljive 
snovi.   

• Mesto, kjer radijske in medicinske naprave ali naprave za zvarjanje povzročajo visokofrekvenčne  
ali elektromagnetne valove.   

• Mesto s slanim zrakom, na primer na morski obali.  
• Mesto, kjer se v zraku nahaja olje (strojno olje). 
• Mesto, kjer se v zraku nahaja žveplov plin, na primer v območju termalnih izvirov.  
• Drugo mesto z nenavadnimi pogoji.  
• Napravo namestite tako, da je električna vtičnica dobro dostopna.  

Napotki za instalacijo 

1. Med instalacijo enote upoštevajte splošna varnostna navodila in napotki, ki so navedeni v tej 
brošuri.  

2. V primeru da ste brožuro prebrali in ne razumete vseh napotkov, preden začnete instalacijo, 
posvetujte se s pooblaščenim servisom. Seznam pooblaščenih servisov vam bo posredoval vaš 
prodajalec.  

3. Preden boste enoto premeščali na drugo mesto, vprašajte pooblaščeni servis, ali je premestitev 
naprave sploh možna.  

4. Upogljivo cev upogibajte previdno in nikoli v obliki ostrega kota. Če cev upogibate v delu v razdalji 
manjši od 50 cm od notranje enote (označeno z rumenim trakom) bodite zelo previdni, ker obstaja 
nevarnost, da cev poči in hladilna snov izteče. 

Pomembne opombe  

Mesto za instalacijo notranje enote  

1. V bližini odprtin za vstop in izhod zraka ne smejo biti nobeni predmeti; zagotovite, da zrak 
izpihuje v prostor brez ovir, kar omogoči, da se enakomerno razporedi v sobi. 

2. Izberite mesta, na katerem je možno brez problemov izpuščati kondenzat in kjer se 
notranja enota lahko poveže z zunanjo enoto.  

3. Izberite mesto, ki je izven dosega otrok.  
4. Izberite mesto, ki je dovolj trdno in stabilno, da vzdrži težo in vibracije enote. Izberite 

mesto, kjer se ne bo  povečeval hrup.  
5. Izberite mesto, ki je dobro dostopno za vzdrževalne postopke in čiščenje. Napravo 

namestite najmanj 250 cm nad tlemi.  
6. Izberite mesto, ki je v razdalji najmanj 1 m od televizorja ali drugih električnih naprav.  
7. Izberite mesto, kjer boste imeli dober pristop do filtra zaradi njegovega čiščenja. 
8. Instalacija notranje enote mora izpolnjevati pogoje in norme, ki jih navaja shema za 

instalacijo. 
9. Enote ne uporabljajte v neposredni bližini pralnice, kopalnice, tuše ali bazena. 

1. Izberite mesto, kjer hrup in izpihovani zrak ne bo motil sosedov in živali ali ogrožal rastline. 
2. Izberite mesto z zadostnim prezračevanjem in tokom zraka.  
3. Izberite mesto, kjer ni ovir in predmetov, ki bi blokirale odprtine za vstop in izpihovanje 

zraka.  
4. Mesto mora vzdržati težo in vibracije zunanje enote ter omogočiti varno instalacijo. 
5. Izberite suho mesto, ki ni izstavljeno neposredni sončni svetlobi ali močnemu vetru.  
6. Instalacija zunanje enote mora izpolnjevati pogoje in norme, ki jih navaja shema za 

instalacijo in namestitev mora omogočati dober pristop zaradi vzdrževalnih postopkov in 
čiščenja.  

Mesto za instalacijo zunanje enote 
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Opombe glede instalacije 
7. Višinska razlika in razdalja med notranjo in zunanjo enoto je odvisna od dolžine 

povezovalne upogljive cevi.  
8. Izberite mesto izven dosega otrok.  
9. Izberite mesto, kjer naprava ne bo preprečevala hojo in kjer ne bo povzročala slab vtis.  

Varnostne zahteve do električnih napravav 

1. Naprava mora biti priključena na samostojno električno omrežje z izmenično napetostjo, 
prerez kabla mora biti dovolj velik.  

2. Ne vlecite za napajalni kabel.  
3. Naprava mora biti pravilno ozemljena in ozemljitveni kabel mora biti priključen 

k ozemljitvenemu sistemu poslopja, ki ga je instaliral strokovnjak.   
 Napajanje mora biti opremljeno z varnostnim stikalom, ki omrežje ščiti pred kratkim 

stikom in preobremenitvijo.  
4. Razdalja med napravo on gorljivo površino mora biti najmanj 1,5 m. 
5. Naprava mora biti instalirana v skladu s predpisi in standardi za instalacijo.  
6. Električna instalacija mora biti opremljena s stalnim stikalom z vsemi poli. Minimalna 

razdalja med nepovezanimi kontakti mora biti 3 mm. Pri modelih z električnim vtikačem, 
mora biti vtikač dobro dostopen.  

 
Opomba: 
• Zagotovite, da v električni vtičnici ne bi bilo možno zamenjati fazo, kabel 0 in ozemljitveni 

kabel. Električna priključitev mora biti zanesljiva brez tveganja nastanka kratkega stika.  
 • Napačna priključitev namreč lahko povzroči požar.  

      Klimatska naprava    Dimenzije varn.stikala 

1. Klimatska naprava električna naprava spada v razred I, zato je treba narediti zanesljivo 
ozemljitev.  

2. Dvobarvni rumeno-zeleni kabel v klimatski napravi je ozemljitveni kabel in ga ni možno 
uporabljati za druge namene. Ne smete ga prekiniti ali pritrditi s pomočjo vijaka, ker s tem 
lahko povzročite nevarnost električnega udarca.   

3. Ozemljitveni sistem mora izpolnjevati državne norme.  
4. Električna priključitev mora biti opremljena z zanesljivo ozemljitveno zaponko. Ozemljitveni 

kabel ne smete priključiti k naslednjim predmetom: 
� Vodovod.  � Plinski vod.  � Vod za odpadno vodo. 
� Predmeti, ki jih strokovnjak označi kot nezanesljivi.  

5. Podatki o tipu in karakteristiki varovalk so odtisnjeni na pokrovu varovalk ali na pristojni 
plošči. 

Zahteve do ozemljitve   

 

3,5 kW                                16 A 
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Shema instalacije  

Shema instalacije  

Razdalja od stropa  

Razdalja od stene  

Razdalja od stene  

Razdalja od tal  
Odprtina za 
izpihovanje zraka  

• Navedene razdalje so potrebne za pravilno 
instalacijo naprave in predstavljajo minimalne  
dovoljene razdalje od sosednih objektov.  

Razdalja od ovire 
Vstop zraka 

Razdalja od stene  
Razdalja od stene  

Odprtina za 
izpihovanje zraka 
min. 200 cm od ovire 

       ≥  
  200  
cm 

≥ 50 cm 

        ≥  
   30  
cm 

≥ 
50

 c
m

 

≥  
300  
cm   

≥ 30 cm 

≥ 
25

0 
cm

 

≥ 
 

15
 c

m
 

≥ 15 cm ≥ 15 cm 

Opomba: Shema je le orientacijska, zato se je potrebno seznaniti z realnim izdelkom. 
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Instalacija notranje enote  

Instalacija zadnje plošče  

Realizacija odprtine za cev 

Instalacija cevi za odvajanje vode  

Priključitev notranjih in zunanjih kabelov  

Značka uprostřed Spád 
Zid 

desno Vlevo 

Zeď 

(Odprtina za zadnjo cev) (Odprtina za zadnjo cev)  

Vzdál. 
ode 
zdi 
≥ 
15 cm 

Vzdál. 
ode 
zdi 
≥ 
15 cm 

Slika 5 

1. Zadnjo ploščo namestite v horizontalni legi. Ker je cev za odvajanje vode notranje enote 
oblikovana za izpuščanje vode v obeh smereh, bi moral med instalacijo njen izhod 
usmerjen navzdol, kar je primerno za izpuščanje kondenzata. 

2. Pritrdite zadnjo ploščo na zid s pomočjo vijakov.  
3. Zadnjo ploščo dobro pritrdite, da          
    vzdrži težo odraslega človeka s težo  
     60 kg. Razen tega se potrudite,  
    da se teža enakomerno razmesti   
    na vse vijake.  

 

Znotraj         Zunaj 
Tesnilo Cev 

v zidu  

1. Naredite odprtino za cev ∅ 90 mm (ACH-09FC) v zidu tako, da 
je rahlo nagnjena navzdol v smeri proti zunanjščini. 

  

1. Za dobro odvajanje vode zagotovite, da je cev nagnjena 
navzdol.  

2. Cev za odvajanje vode ne sme biti zvita ali upognjena in konec 
cevi ne sme biti potopljen v vodo.  

3. Del cevi, ki  pelje skozi notranji prostor, ovijte z izolirnim 
trakom.  

       Zvito                Upognjeno 

Potopljeno 
v vodo  

1. Odprite sprednji pokrov v smeri navzgor.  
2. Odvijte vijak in odstranite pokrov zaponke.  
3. Napajalni kabel peljite skozi odprtine v zadnjem delu in ga peljite naprej.  
4. Vsi kabli morajo biti priključeni po shemi za priključitev. 
5. Namestite pokrov zaponke in pritrdite vijake, da se kabel dobro pritrdi.  
6. Zaprite sprednji pokrov.  

Pokrov zaponke  

Tip za hlajenje in ogrevanje 3,5 kW 

 

modra   rdeča  črná    viol. .  
oranž. 

rumeno- 
zelena 

∅ 90 mm ∅ 90 mm 
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Instalacija zunanje enote  

Instalacija hitro-spojke 

Vijak  

Postopek                                                         Fotografije 

Štrleči del za orientacijo  Vzvod (odprto stanje) 

Pritrjevalno oko 

1. Izvijte vijak, ki je označeni 
s puščico.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Pritisnite na postranski ročaj 

v smeri navzdol in snemite pokrov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Sprostite vzvod na hitro-spojki  

(vtičnica) in snemite plasten 
pokrov konektorjev.  

 
 
 
 
 
 
 
 
4.  Snemite pritrjevalno obroč       
     v smeri na levo v stran v smeri kot    
     kaže črna puščica.  S tem boste    
     sprostili in odstranili pokrov   
     ventilov, ki preprečuje priključitev   
     hitro-spojke.  

Za tip naprave ACH-09FC: 
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Instalacija zunanje enote  

Vzvod 

Postopek                                                         Fotografije 

Zaponka za pritrjevanje kabelov    Pritrjevalni končni del.  

5. Vtaknite vtikač hitro-spojke   
    v vtičnico v smeri bele puščice.    
    Premestite nazaj pritrjevalno  
    obroč v smeri črne puščice! 
    Opomba: štrleči del za    
    orientacijo mora biti usmerjen  
    navzdol.  
 
 
 
 
 
 
6. Prestavite pritrjevalen vzvod na   
    levo v končno zaprto lego.  
    Opomba: V primeru, da   
    pritrjevalna obroč ni dobro   
    nameščena in vzvod prestavite   
    v zaprt položaj, hladilni krog   
    ne bo povezan.  
  
 
 
 
 
 
7. Priključite končni del kabla.  

Pritrdite ozemljitveni kabel 
s pomočjo vijaka 
k električnemu boksu.  Kabel 
pritrdite s pomočjo zaponke za 
pritrjevanje kablov.  

 
 
 
 
 
 
 
 
8. Namestite plasten pokrov 

z ročajem spet na njegovo 
mesto. 
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Instalacija zunanje enote  

Skelet  
 

Koleno za izpuščanje 
vode iz zunanje enote  

Izpuščanje kondenzata z zunanje enote  

Ko je naprava v režimu ogrevanje, kondenzat in 
vodo, ki se je nabrala v zvezi z odmrzovanjem, 
lahko izpustimo s pomočjo cevi za izpuščanje.  
Instalacija: Namestite koleno za izpuščanje 
zunanje enote v odprtino  ∅ 25 v glavni plošči in 
priključite k njemu cev za izpuščanje. S tem 
lahko izpustite odpadno vodo iz zunanje enote 
ven.  
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Kontrola po instalaciji in upeljava v delovanje  

Kontrola po instalacji 

Koraki  kontrolnega postopka                            Morebitna težava 

1. Pred prvo uporabo 
     (1) Naprave nikoli ne priključevajte na el. omrežje, preden končate instalacijo. 

(2) Električna priključitev mora biti narejena pravilno in v skladu z varnostnimi navodili.  
(3) Povezovalna upogjiva cev mora biti povezana po navodilih na straneh 21 in 22.  
(4) Iz naprave odstranite vse tuje premete in ostanke materialov.  
 

2. Postopek upeljave v delovanje 
(1) Priključite napravo v el. omrežje, vklopite napravo s pritiskom na stikalo "ON/OFF" na 

daljinskem upravljalniku.  
(2) S pritiskom na stikalo MODE nastavite režim HLAJENJE, OGREVANJE, 

VENTILACIJA, s čimer boste ugotovili, ali naprava deluje pravilno.  

Ali sta notr. in zunanja enota dobro pritrjeni ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ali ste preverili tesnitev? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ali je toplotna izolacija zadostna? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ali je narejeno odvajanje vode?  
 
 
 
 
 
 
 

Ali napetost ustreza vrednosti navedeni na 
tablici? 
 
 
 

Ali je pravilno narejen sistem električnih 
kablov in cevna napeljava? 
 
 

Ali je naprava priključena k ozemljitvenemu 
sistemu? 
 
 
 
 
 
 
 

Ustreza napajalni kabel navedeni normi?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ali vstop in izhod zraka notranje in zunanje 
enote ni blokiran?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naprava lahko pade na tla, vibrira ali 
povzroča močen hrup.  
 

Učinkovitost hlajenja ali ogrevanja ni 
zadostljiva.  

 
 

Lahko se nabira kondenzat in kaplja voda.  
 
Lahko se nabira kondenzat in kaplja voda.  

 
 
 
 
 
 

Lahko pride do električne motnje ali do 
poškodbe naprave.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lahko pride do električne motnje ali do 
poškodbe naprave.  

Lahko pride do iztekanja električnega 
toka. 

 

Lahko pride do električne motnje ali do 
poškodbe naprave.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Učinkovitost hlajenja ali ogrevanja ni 
zadostljiva.  

. 
 
 
 
 

Upeljava v delovanje  
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Tehnične karakteristike, servisiranje 
 
 

Model name   ACH-09FC ACH-12FC 
Capacity 
Cooling kW / BTU 2,6 / 9000 3,5 / 12000 
Heating kW / BTU 2,8 / 9800 4,0 / 13700 
Energy class   A/A A/A 
Optimal room size m2 20-30 30-40 
Electric Data 
Voltage / Frequency / Phase V / Hz / P 220-240 / 50 / 1 220-240 / 50 / 1 
Radet Current A 3,7 / 3,5 4,8 / 4,9 
Rated Input W 834 / 797 1090 / 1108 
Performance 
EER W/W 3,2 3,2 
C.O.P. W/W 3,6 3,6 
Air Volume m3/h 500 630 
Dehumidifying lit. / hour 0,8 1,2 
Noise level 
Max. for indoor unit dB(A) 37 38 
Max. for outdoor unit dB(A) 50 51 
Dimensions and weight 
Indoor unit size mm (w x h x d) 790x265x170 845x275x180 
Outdoor unit size mm (w x h x d) 848x540x320 848x540x320 
Indoor unit weight kg 13,5 14 
Outdoor unit weight kg 29 40 
Dimensions and weight the packing 
Indoor unit size mm (w x h x d) 1017x325x352 975x320x385 
Outdoor unit size mm (w x h x d) 878x360x580 878x360x580 
Indoor unit weight kg 18 19 
Outdoor unit weight kg 33 44 

 
Design in tehnični podatki so aktualni od marca 2011 in brez vnaprejšnjega opozorila se 
tudi lahko spremenijo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Telefonska številka glavnega servisa v Sloveniji, na kateri vaš izdelek lahko reklamirate: +386 (0)1 439 30 50 
GENERA d.o.o. 

Informacije o izdelkih boste našli na naslovu www.coolexpert.eu 
Morebitna vprašanja in pripombe napišite na elektronski naslov info@coolexpert.eu 
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