


 
 

 
Opozorilo: 

 
Na Vašem aparatu je 

naveden simbol, ki pomeni, 
da se električni ali 

elektronski  aparati  ne 
smejo odlagati med smeti iz 

gospodinjstva. Ob izteku 
njegove življenjske dobe 
aparat dostavite v zbirni 
center, ki je določen za 

tovrstni odpad.  

A. Navodila za odstranitev ob uporabi v gospodinjstvu  
1. V državi članici Evropske unije 
Opozorilo: Tega aparata ne odlagajte med gospodinjske 
odpadke!  
 
V skladu  z novo evropsko direktivo, ki določa ustrezen način 
vrnitve  starih električnih in elektronskih naprav, njihove 
predelave in ponovne uporabe, se morajo stari električni in 
elektronski aparati odstranjevati le posamezno.  
 
Po uveljavitvi direktive v državah članicah vsa privatna 
gospodinjstva lahko vrnejo svoje izrabljene električne in 
elektronske naprave brezplačno in sicer v določene zbirne 
centre*. 
 
V nekaterih državah* velja, da stare aparate brezplačno vrnete 
vašemu pooblaščenemu prodajalcu in sicer pod pogojem, da  
pri njem kupite podobni novi aparat.  
*) Druge potrebne informacije boste dobili na Vašem mestnem 
uradu.  
V primeru, da vaš izrabljeni električni ali elektronski aparat 
vsebuje baterije ali akumulatorje, jih vzemite iz aparata in 
odstranite na okolju varen način v skladu z veljavno direktivo.  
 
Odlaganje izrabljenih aparatov v zbirni center omogoča 
reciklažo in izkoriščanje materialov, ki jih vsebujejo odpadki. Z 
ustrezno odstranitvijo izrabljenih aparatov preprečite, da prihaja 
do onesnažitve okolja in nastanka nevarnih vplivov na človeško 
zdravje.  
2. V ostalih državah zunaj Evropske unije 
Potrebne informacije o odstranitvi izrabljenega aparata boste 
dobili na Vašem mestnem uradu.  
B. Informacije o odstranitvi za uporabnike v podjetništvu  
1. V državi članici Evropske unije 
V primeru, da ste aparat uporabljali v podjetništvu in zdaj ga 
želite odstraniti:  
Prosimo, da kontaktirate Vašega pooblaščenega prodajalca, ki 
vas lahko pouči o pogojih vrnitve vašega izrabljenega aparata. 
Za vrnitev in reciklažo se v nekaterih državah mora plačevati. 
Vrnitev majhnih aparatov (in majhne količine) je pa večioma 
takse prosta.    
2. V ostalih državah zunaj Evropske unije  
Potrebne informacije o odstranitvi izrabljenega aparata boste 
dobili na Vašem mestnem uradu.  
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Hvala, da ste kupili to mobilno klimatsko napravo. Pred prvo uporabo natančno preberite 
navodila za uporabo in jih dobro shranite.  
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UVOD 
 
Ta MOBILNA KLIMATSKA NAPRAVA je majhna in enostavno premestljiva. Opremljena je 
s funkcijami HLAJENJE, ODVAJANJE VLAGE in posamezne VENTILACIJE, zato jo lahko 
uporabite v različnih pogojih in na različnih mestih. Ugodna je za uporabo v gosdpodinjstvu ali v 
pisarnah, predvsem pa v hišah, ki imajo več sob. Naprava je kompaktna, odlično osnovana,  
kvalitetno izdelana, in je izjemno elegantnega videza. Premeščanje je udobno in enostavno. 
Naprava  varčuje energijo in ne moti s svojim hrupom.  
 
Pred uporabo te naprave natančno preberite navodila za uporabo. Navodila so samo 
referenčna. Zato si prilaščamo pravico narediti potrebne tehnične spremembe brez 
vnaprjejšnega opozorila.  
 

FUNKCIJSKI PRINCIPI  
 
Med delovanjem motorja ventilacije prihaja zrak iz sobe v izparilnik, kjer se ohladi in izpihne  
nazaj v sobo. Drugi tok zraka pelje iz sobe skozi kondenzator, kjer se ogreje in potem izpuhne  
ven. Naprava torej ima dva sistema za vodenje zraka. Topli zrak izpihne skozi zadnji izhod za 
zrak s pomočjo cevi, hladen zrak pa izpuhne skozi sprednji izhod za zrak in ga usmerjajo  
lamele, ki omogočajo doseči enakomerno razporeditev hladnega zraka in  želeni ohlajevalni 
učinek.   
 

Funkcijski principi  
 

 
 

Motor 
ventilatorja

Hladen zrak
Izparilnik  

Kapilara 

Kondenzator 

Tok zraka  1 

Tok zraka 2 

Topel zrak  
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V primeru, če napravo uporabljate samo za 
odvajanje vlage, ne pozabite odklopiti cev 
za odvajanje toplega zraka. Če napravo 
uporabljate kot klimatsko napravo, 
namestite cev za odvajanje toplega zraka. 
Zato ker se del zraka, ki ga naprava 
absorbira iz sobe, ogreva in odvaja 
s pomočjo cevi ven, na njegovo mesto 
prihaja zrak iz notranjščine, da bi prišlo do 
ravnotežja zračnega pritiska.  Zato se 
temperatura v sobi znižuje samo 
v določenem delu sobe, ne pa v celem 
prostoru sobe.  
 

Mesto uporabe  
1. Sobe s talno površino manjšo od 18 m2, ki imajo stene opremljene s primerno izolacijo. 

Naslednja slika kaže najprimernejšo namestitev enote za najboljši učinka ohlajevanja.  

 
2. Če je talna površina večja od 18 m2, naprava ohlajuje zrak le v določenem delu sobe (glej 

sliko), kjer je učinek in občutek ohlajevanja najboljši.   

 
Opredelitev prostora, ki ga ohlajujemo  

60 – 70° 

1,5 – 2 m 

Ogreti  
zrak   

Soba  

Prostor, ki ga 
ohlajujemo 

Mobilna  
klimatska 
naprava  

Smer 
izpihovanja 
ohlajenega 
zraka  

Ogret 
zrak  

Okno ali stena  

Cev za odvajanje 
zraka  

Ohlajen 
zrak  
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OPIS DELOV  
Pogled od spredaj  

 

Pogled od spredaj  

 

Mrežica 
zgornjega 
vhoda za 
zrak  Izhod toplega

zraka 
Mrežica 
spodnjega 
vhoda za 
zrak  

Napajalni kabel 

Daljinski 
upravljalnik 

Filtri 

Upravljalni panel  

Pritrjene lamele za 
usmeritev zraka  

Kolesce  

Gibljive lamele  
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NAVODILA ZA UPORABO  
Pogoji za delovanje  
Obratovalna temperatura za režime OHLAJEVANJE in ODVAJANJE VLAGE je od 16 do 35 °C. 

Namestitev  
• Klimatsko napravo namestite na vodoravna tla v razdalji najmanj 50 cm 

od stene ali od drugih ovir in gorljivih predmetov.  
•  Naprava sme biti uporabljana samo znotraj hiše. Med delovanjem 

naprave nikoli ne prekrivajte. 
 
 
Napajanje  
Pred zagonom klimatske naprave preverite naslednje točke:  
• Razlika napajalni napetosti od nominalne vrednosti je največ ±10 %. Previsoka ali prenizka 

napetost ima slab vpliv na delovanje naprave.  
• Napajalni kabel, vtičnica in vtikač morajo biti osnovane za nominalni tok najmanj 10 A, 

s čimer se prepreči znižanju napetosti ob zagonu naprave.  
• V primeru, da je napajalni kabel poškodovan, mora biti zamenjan z predpisanim tipom 

električnega napajalnega kabla.   
• Za zamenjavo napajalnega kabla in za vse popravne posege na napravi, pokličite 

poplaščenega prodajalca ali pooblaščeni servis, kjer vse potrebno opravijo strokovne osebe.  
• Klimatska naprava mora biti redno in pravilno ozemljena. Da bi bila zagotovljena pravilna 

ozemljitev, mora biti ozemljitveni kabel priključen k ozemljitvenemu sistemu poslopja.  
• Za popravilo staljivih varovalk nikoli ne uporabljajte jeklene ali bakrene žice. Varovalke 

morajo imeti predpisano vrednost.   
• Napajalnega kabla nikoli ne pritrjujte s pomočjo predmetov z ostrimi robovi, da bi se izognili 

poškodovanju napajalnega kabla in iztekanju električnega toka.  
• Napajanje in električno omrežje mora biti narejeno s strani pristojnega strokovnjaka v skladu 

z mestnimi predpisi.  Električno omrežje mora biti opremljeno s primerno varovalko ali z 
električnim varovalnim sistemom proti preobremenitvi.  

• Ozemljitveni kabel ne sme biti priključen k vodovodni cevi ali k plinskemu vodu.   
• Če klimatske naprave ne uporabljate, napravo odklopite od električnega omrežja.  
 
 

Vtičnica mora biti redno 
ozemljena.  

Ozemljitvenega kabla nikoli 
ne priključite k vodovodni 

cevi. 

Ozemljitvenega kabla nikoli 
ne priključite k plinskemu 

vodu.  

 
  

Ozemljitv
eni zatič  
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Opis in funkcije upravljalne plošče   

 
 

Stikalo ON/OFF (Vklopljeno/Izklopljeno) 
S pritiskom na stikalo se naprava vklopi, z drugim pritiskom na stikalo se naprava izklopi.  

Stikalo +/− (Nastavitev temperature) 
Če naprava deluje v režimu HLAJENJE, z enim pritiskom na stikalo + se zviša nastavljena 
temperatura za 1 °C in z enim pritiskom na stikalo - se zniža nastavljena temperatura za 1 °C. 
Temperaturo je možno nastaviti v razponu od 16 do 30 °C. 

Stikalo MODE (Režim delovanja) 
Ko je naprava vključena se s pritiskom na stikalo nastavite režim delovanja: 
HLAJENJE  ODVAJANJE VLAGE  VENTILACIJA  

Indikator   (Režim ventilacija)   
Ko naprava deluje v režimu VENTILACIJA ali HLAJENJE, je možno nastaviti eno od hitrosti 
ventilacije s pomočjo stikala FAN na daljinskem upravljalniku. Izhodiščna hitrost je visoka.  
V režimu ODVAJANJE VLAGE je hitrost nizka.  

Indikator  (Režim Odvajanje vlage) 
Ko naprava deluje v režimu odvajanja vlage, lahko znižate vlago v zraku v sobi.   

Indikator  (Režim Hlajenje) 
Ko naprava deluje v režimu Hlajenje, lahko znižate temperaturo v sobi in s tem naredite 
udobnejše okolje.   

Indikator  (Poln rezervoar) 
Utropanje kontrolne lučke sporoča, da je rezervoar za kondenzirano vodo že poln. Izpustite 
vodo iz rezervoarja.  

Stikalo ON/OFF
(vklopljeno/ 
izklopljeno) 

Indikátor POLN 
REZERVOAR 

LCD zaslon 

Stikalo +/− 
(nastavitev temperature) 

Indikator režima 
VENTILACIJA 

Stikalo MODE 
(režim  

delovanja) 

Okence snemalnika za 
daljinsko upravljanje  

Indikator režima 
HLAJENJA 

Indikator režima 
ODVAJANJE 

VLAGE  
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Nastavitev režima delovanja  
Napravo je možno uporabljati v okolju s temperaturo od 16 do 35 °C. 

Režim HLAJENJA  
1. Postavite napravo na ustrezno mesto nedaleč okna ali vrat. Na zadnji izhod zraka namestite 

cev za odvajanje ogretega zraka in cev napeljite ven iz sobe. Zagotovite tudi možnost 
pristopa svežega zraka v sobo.  

2. Vklopite napravo s pritiskom na stikalo ON/OFF. 
3. S pritiskom na stikalo MODE nastavite režim HLAJENJE (COOL). O narejeni nastavitvi 

sporoča indikátor . 
4. S pritiskom na stikalo +/- nastavite želeno temperaturo v sobi (od 16 do 30 °C). 
5. S pritiskom na stikalo FAN na daljinskem upravljalniku nastavite želeno hitrost ventilacije. Ob 

prvi vklopitvi naprave je za režim HLAJENJE  nastavljena visoka hitrost.  

 OPOMBA  
Če naprava deluje v režimu HLAJENJE, upoštevajte za zagotovitev dobrega učinka hlajenja 
naslednje napotke:  
• Če v sobo prihaja skozi okno neposredna sončna svetloba, zaslonite okno z zaveso. V sobi 

s klimatsko napravo ne uporabljajte drugih toplotnih virov.  

 OPOZORILO  
Naprava je opremljena z avtomatsko zaščito kompresorja. Ta zaščita zagotavlja, da ne glede na 
nastavitev režima in okolno temperaturo zraka  ne bo časoven interval med dvema vklopi 
kompresorja krajši od 3 minut in da bo po vklopitvi naprave kompresor deloval najmanj 6 minut. 

Režim ODVAJANJE VLAGE  
1. Zaprite okna in vrata, da bi dosegli boljšega učinka odvajanja vlage.   
2. Vklopite napravo s pritiskom na stikalo ON/OFF. 
3. S pritiskom na stikalo MODE nastavite režim ODVAJANJA VLAGE (DRY). O nastavitvi 

sporoča indikator .  

 OPOMBA 
V režimu ODVAJANJE VLAGE motor ventilacije deluje ob nizki hitrosti in kompresor deluje brez 
presledka. Nastavljena temperatura ni prikazana in se ne da nastaviti. 

Režim VENTILACIJA 
1. Vklopite napravo s pritiskom na stikalo ON/OFF. 
2. S pritiskom na stikalo MODE nastavite režim VENTILACIJA (FAN).  
3. Motor ventilacije lahko deluje na treh hitrostih – Visoki, Srednji in Nizki. Nastavljena 

temperatura se ne prikazuje in se ne da nastaviti. O nastavljeni temperaturi sporočajo 
pristojni simboli na zaslonu. O nastavitvi režima VENTILACIJE  sporoča indikator  .  
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Opis in funkcije daljinskega upravljalnika  
Zagotovite da med daljinskim upravljalnikom in napravo ni nobenih ovir. Daljinskega 
upravljalnika ščitite pred udarci in ne dovolite, da v notranjost pride tekočina. Upravljalnika ne 
puščajte na vročih mestih in ali neposredni sončni svetlobi. 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 ON/OFF (Vklopljeno/Izklopljeno) 
S pritiskom na stikalo se naprava vklopi, s ponovnim pritiskom se pa 
izklopi. Z vklopom ali z izklopom se ukine nastavitev  Časovnika in a 
Spanca, nastavljeni čas vklopa se pa ohrani.  

Stikalo MODE (Režim delovanja)  
Ko je naprava vklopljena, s pritiskom na stikala nastavite režim 
delovanja: 

AUTO COOL DRY

FANHEAT  
AUTO  (Avtomatsko delovanje) COOL  (Hlajenje) 
DRY  (Odvajanje vlage) FAN  (Ventillacija) 
HEAT  (Ogrevanje–model APG-09A nima funkcije ogrevanja) 
Standardno je nastavljen režim AVTOMATSKO DELOVANJE. V tem 
režimu se temperatura ne prikaže. V režimu OGREVANJE je 
izhodiščna temperatura 28 °C. Za ostale režime je izhodiščna 
temperatura  25 °C. 

Stikalo FAN (Ventilacija) 
S pritiskom na stikalo ciklično nastavite hitrost ventilacije.   

 
  Hitrost 1  Hitrost  2 

  Hitrost 3  Hitrost  4 
Hitrost 4 je možno nastaviti samo v režimu Hlajenje. Po vklopu  je 
standardno nastavljena avtomatska hitrost. V režimu Odvajanje 
vlage je nastavljena nizka hitrost, ki je ni možno spremenjati.  

Stikalo SLEEP (Spanec) 
S pritiskom na stikalo se vklopi ali izklopi režim Spanec. Z vklopom 
naprave se režim Spanec ukine. Po nastavitvi režima se aktivira 
indikator. V tem režimu je možno nastaviti časovnik. V režimu 
VENTILACIJA in AVTOMATSKO DELOVANJE te funkcije ni možno 
uporabiti. V režimu HLAJENJE in ODVAJANJE VLAGE funkcija 
SPANEC zviša nastavljeno temperaturo v 1 uri za 1 °C in v 2 urah 
za 2 °C. Nato delovanje poteka z nastavljeno temperaturo.  

Stikalo SWING (Nastavitev lamel) 
Za model APG-09A funkcija SWING ni aktivna. 
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Stikalo TIMER (Časovnik) 
• Nastavitev časa vklopa: Ko je naprava izklopljena, 
s pritiskom na stikalo lahko nastavite čas za avtomatski vklop. 
Razpon nastavitve je od 0,5 do 24 ur. Na zaslonu začnejo utripati 
indikatorji T-ON in H. V roku 5 sekund lahko z enim pritiskom na 
stikalo nastavitev dokončate in pošljete v napravo. Ko je 
nastavitev veljavna, prikaže se za 2 sekundi nastavljeni čas in 
nato se prikaže vrednost nastavljene temperature. Med 
utripanjem indikatorjev lahko spremenite nastavitev časa 
s pomočjo stikala + ali −. Z vsakim pritiskom na stikalo se bo 
vrednost zvišala ali znižala za 0,5 ure. S stalnim pritiskom na 
stikalo se bo vrednost hitro spremenjala. Po vklopitvi naprave je 
funkcija časovnika standardno izklopljena. Pritisnite na stikalo 
ON/OFF, da bi ste vklopili napravo in ukinili nastavitev časovnika 
za vklop.  
Ko se na zaslonu přikaže temperatura, s ponovnim pritiskom na 
stikalo TIMER se prikaže čas, ki manjka do vklopa. Na zaslonu se 
za 2 sekundi přikaže čas in indikatorji T-ON a H. Potem se 
ponovno přikaže vrednost nastavljene temperature. V roku teh 2 
sekund lahko ponovno pritisnete na stikalo TIMER, s čimer boste 
prekinili nastavitev časovnika in ta podatek boste poslali 
v napravo.   

• Nastavitev časa izklopa: Ko je naprava vklopljena, lahko 
nastavite čas za avtomatski izklop. Postopek nastavitve je 
podoben kot postopek nastavitve časa vklopa.  

Stikalo + (Zvišanje temperature) 
Ko je naprava vklopljena, s pritiskom na stikalo lahko zvišate 
nastavljeno temperaturo za 1 °C. S stalnim pritiskom na stikalo 
daljšim od 2 sekund se bo temperatura hitro zviševala. Nastavljena 
vrednost se prikazuje na zaslonu. Temperaturo lahko nastavite 
v razponu od 16 do 30 °C. V režimu avtomatsko delovanje pa 
temperature ni možno nastaviti.  

Stikalo − (Znižanje temperature) 
Ko je naprava vklopljena, s pritiskom na stikalo lahko znižate 
nastavljeno temperaturo za 1 °C. S stalnim pritiskom na stikalo 
daljšim od 2 sekund se bo temperatura hitro zniževala. 
Nastavljena vrednost se prikazuje na zaslonu. Temperaturo 
lahko nastavite v razponu od 16 do 30 °C. V režimu 
avtomatsko delovanje pa temperature ni možno nastaviti.  
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Navodila za uporabo osnovnih funkcij 
1. Po priključitvi naprave k električnemu omrežju pritisnite na 

stikalo ON/OFF, s čimer boste napravo vklopili. (Opomba: 
Ob vsaki vklopitvi naprave k električnemu omrežju se 
samodejno zaprejo gibljive lamele naprave). 

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

3. S pritiskom na stikalo + ali – nastavite želeno temperaturo. 
(V režimu AVTOMATSKO DELOVANJE ni možno nastaviti 
temperature). 

4. S pritiskom na stikalo VENTILACIJA lahko nastavite 
najvišjo hitrost ventilacijskega delovanja na AVTOMATIKA, 
1, 2, 3 ali 4 (najvišja). 

5. Za model APG-09A funkcija SWING ni aktivna. 
 

Navodila za uporabo dopolnitvenih funkcij 
1. S pritiskom na stikalo SPANEC nastavite režim SPANEC.  
2. S pritiskom na stikalo ČASOVNIK nastavite delovanje 

časovnika.  

Menjava baterij in opombe  
1. Rahlo pritisnite na štrleči del na pokrovu , da bi lahko 

odstranili pokrov baterij daljinskega upravljalnika (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). 
Opombe: 
• 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.  
• Če daljinski upravljalnik ne deluje pravilno, vzemite baterije za 30 

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

1 2

1

3
4 5

2
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ODVAJANJE VODE 
V režimu HLAJENJE  ali ODVAJANJE VLAGE se kondenzirana voda nabira v rezervoarju.  Ko 
je rezervoar poln, osemkrat zazveni zvočni signal in na plošči prižge zeleni indikator, ki sporoča, 
da je rezervoar poln, na zaslonu se pa prikaže koda „H8“ in naprava se samodejno  izklopi. 
Potegnite ven zamašek  iz cevi za odtekanje vode, odstranite cev za odtekanje vode z držala in 
pustite, da voda iz rezervoarja odteče. Potem vrinite zamašek v cev za odtekanje vode, da bi 
voda ne odhajala, in cev za odtekanje vode namestite spet v držalo. Ko bo rezervoar 
izpraznjen, pustite kompresor najmanj 3 minute v miru. Potem bo naprava spet nadaljevala v 
delovanju.   

• Namestite cev za odtekanje vode preden vklopite napravo. S tem se boste izognili blokiranju 
odtoka vode in nepravilnemu delovanju naprave.  

• Priključek za odtekanje vode   

 
• Instalacija cevi za odtekanje vode  

1. Izvlecite zamašek iz odprtine za odtekanje vode.  

 
2. En konec cevi za odtekanje vode pritrdite k odprtini za odtekanje vode s pomočjo zaponke 

(glej sliko). 
3. Vrinite zamašek v drugi konec cevi za odtekanje vode in ga pritrdite s pomočjo zaponke 

(glej sliko). 
4. Pritrdite držalo cevi za odtekanje vode s pomočjo vijaka k zadnjemu delu naprave blizu  

odprtine za odtekanje vode.  

Cev za 
odtekanje 

vode  

Držalo za 
pritrditev cevi 

Zaponka za 
pritrditev 

cevi  

Zamašek 
cevi  

Vijak  

A: odprtina za odtekanje vode 
B: zamašek  
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Držalo cevi za odtekanje vode  

 
 

5. Pritrdite prost konec cevi za odtekanje vode v držalo cevi.  
 

 
 
 

A:  odprtina za odtekanje vode  
B: pritrdite držalo s pomočjo 

vijaka  

A: zamašek  
B: odprtina za odtekanj evode  
C: cev za odtekanje vode  
D: zaponke  
E: držalo za cev  
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INSTALACIJA CEVI ZA ODHODNI ZRAK  

1. Postavite klimatsko napravo na določeno mesto. Glej „Napotke za pravilno namestitev“. 
2. Vrinite en konec prožne cevi za odhodni zrak v povezovalni adapter.  
3. Obrnite adapter v smeri urinega kazalca s čimer boste cev pritrdili.  
4. Vrinite drug konec  prožne cevi za odhodni zrak v okenski adapter.  
3. Obrnite adapter v smeri urinega kazalca, s čimer boste cev pritrdili. 

 
  

• Cevi za odhodni zrak mora biti dolga od  0,5 
do 1,5 m. Priporočamo, da uporabite 
najkrajši možno dolžino.  

• Napeljite cev za odhodni zrak čimbolj ravno. 
Cevi nikoli ne podalšajte niti ne povezujte 
z drugo cevjo, ker s tem napravo lahko 
poškodujete.  

Pravilna instalacija je navedena nižje. (če cev peljete skozi zid, razdalja odprtine od tal mora biti 
od 40 do 130 cm.) 
 

 

13
0 

cm
 

40
 c

m
 

A: povezovalni adapter 
B: prožna cev za odhodni zrak
C: okenski adapter 
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V primeru, da je nujno cev za odhodni zrak upognjiti, upoštevajte razdalje nevedene na sliki.  
 

 
 
Primer nepravilne instalacije (cev je precej upognjejna, kar lahko povzroči nepravilno delovanje 
ali poškodbo naprave).  

 
 

55 cm 

65
 c

m
 

55 cm 
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VZDRŽEVANJE  
Premestitev mobilne naprave  
Na spodnjem delu naprave so nameščena kolesca, ki omogočajo udobno premestitev naprave 
iz ene sobe v drugo. Med premeščanjem mobilne naprave nikoli ne nagibajte, ker bi s tem lahko 
izlili rezervoar z vodo.  
 

 OPOZORILO  
Pred vzdrževanjem napravo izklopite in odklopite od električnega omrežja. S tem se 
boste izognili tveganju poškodbe zdravja z električnim udarcem.  
 

Čiščenje zračnega filtra  
Če je zračni filter zamašen s prahom, zmogljivost naprave se znižuje. Da bi preprečili opisane 
posledice, čistite ga najmanj enkrat na dva tedna.  
• Potegnite za držalo  filtra v smeri (1) in izrinite filter v smeri  (2) (glej sliko). 

 

• Umijte samo filter. Tuširajte ga z vodo in nato z njim potresite, da bi se odstranile kapljice 
vode. Filter lahko potopite v vodo z raztopljenim milom. Nato filter pustite, da se dobro  
posuši.  

Čiščenje klimatske naprave  
Za čiščenje naprave uporabite rahlo krpo, ki ste jo ovlažili z vodo s temperaturo do 40 °C (lahko 
uporabite tudi vodo z raztopljenim milom ali rahlim umivalnim sredstvom).  Ovlaženo krpo dobro 
ožemite. Za čiščenje nikoli ne uporabljajte bencina, nafte, razredčil ali polirnih sredstev.  
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ODPRAVLJANJE TEŽAV  
 
Če pride to težave ali motnje, upoštevajte naslednje napotke: 
 

Problem Možen vzrok  Odprava   
Klimatska naprava sploh 
ne deluje.  

Napačna priključitev k 
električnemu omrežju.  
Vtikač napajalnega kabla ni 
pravilno priključen v  
vtičnico.  
Kabel, vtikač ali vtičnica so 
poškodovani.  
Varovalka je pregorela. 

1. Priključite vtikač pravilno.  
2. Pokličite pooblaščeni servis, ki 

vam bo kabel, vtikač ali 
vtičnico zamenjal.  

3. Pokličite pooblaščeni servis, ki 
vam bo varovalko zamenjal. 

LCD zaslon prikazuje čas, 
ampak naprava ne deluje.   

Časovnik je nastavljen za 
namenom kasnejšega 
vklopa. 

Izklopite časovnik in počakajte 
dokler se naprava avtomatsko ne 
vklopi.  

V režimu hlajenje ne 
izpuha hladen zrak.  

1. Temperatura v sobi je 
nižja od nastavljene 
temperature.   

2.Ledena skorja na 
izparilniku.  
 

1. Normalno stanje.  
2. Naprava se odmrzuje, in 

potem bo delovala  v 
nastavljenem režimu. 

V režimu odvajanje vlage  
ne izpuha hladen zrak.  

Ledena skorja na izparilniku. 
 

Naprava se odmrzla in potem bo 
delovala v nastavljenem režimu.  

LCD zaslon prikazuje „E5“. Aktivirana je zaščita proti 
preobremenitvi.  

Izklopite napravo in jo odklopite 
od električnega omrežja. Čez 10 
minut jo spet vklopite. Če se spet 
prikaže „E5“, pokličite 
pooblaščeni servis. 

LCD zaslon prikazuje „H8“. Rezervoar za vodo je poln.  1. Izpustite vodo iz rezervoarja.  
2. Če težava ne izgine, pokličite 

pooblaščeni servis.  
 
Če vam ni uspelo težav odpraviti ali če pride do kakršnakoli motnje, pokličite pooblaščeni servis.
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NAPOTKI ZA UPORABNIKE  
Namestitev  
• Ne uporabljajte naprave v zaprtem prostoru, temveč zagotovite dobro prezračevanje. V 

nasprotnem primeru se naprava lahko poškoduje.  
• Ne izpostavljajte naprave neposredni sončni svetlobi, ker se lahko spremeni barva pokrova in 

pride do znižanja zmogljivosti in učinkovitosti naprave.  
• Ne uporabljajte naprave v vlažnih prostorih, ki lahko povzročijo iztekanje električnega toka.  
• Ne uporabljajte naprave v bližini plinskega štedilnika, odprtega ognja in gorljivih tekočin. 
•  

Drugi napotki  
• Naprave ne smejo  uporabljati otroci brez nadzorstva odraslih, dalje osebe z omejenimi 

fizičnimi, duševnimi ali telesnimi sposobnostmi,  ali osebe pijane oz. pod vplivom 
medikamentov. 

• Na napravi ne sedite, niti na njo ne stopajte ali ne polagajte nobenih predmetov. Naprava bi 
se namreč lahko prevrgla, poškodovala ali pregrela. 

• Preprečite, da na vas ali na drugo osebo izpuha dlji čas hladen zrak, ker bi si s tem lahko 
povzročili zdravstvene probleme.   

• Napravo namestite najmanj 1 meter od TV. V drugem primeru lahko pride v nepravilnost 
delovanja, ki ga povzročajo elektromagnetni valovi.  

• Odprtine za vstop in izpuh zraka ne smejo biti blokirane. V nasprotnem primeru se naprava 
lahko poškoduje.  

• Ne vrinjajte rok niti drugih predmetov v odprtino za vstop in izpuh zraka. Pazite prevsem na 
majhne otroke, ki bi s tem lahko poškodovali svoje zdravje.  

• Naprave ne nagibajte niti ne obračajte.  
• Ob nastanku situacije v sili napravo takoj izklopite in odklopite od električnega omrežja. 

Pokličite pooblaščeni servis in ga zaprosite za pregled in odpravo težav.   
• V bližini naprave ne uporabljajte insekticidov ali drugih sprejev. S tem bi lahko prišlo do 

poškodbe pokrova ali do nastanka okvar. 
• Če se pojavijo težave in motnje, poskusite jih odpraviti na podlagi navodil „Odpravljanje 

težav“. Če vam ne bo uspelo težave odpraviti, pokličite pooblaščenega prodajalca ali servis 
in zaprosite za pregled in pomoč.  
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TEHNIČNE KARAKTERISTIKE, SERVISIRANJE 
 
 

Category Cooling only 

Model name   APG-09A 
Capacity Cooling kW / BTU 2,6 / 9000 
Energy class  A 
Power input  W 1000 
Optimal room size m2 12 - 18 
Frequency Hz 50 
Voltage   V 220-240 
Noise level max dB (A) 56 
Air volume m3 / hour 350 
Dehumidifying litre / days 22,8 
Refrigerant type R410A 
Water tank volume type / litre - 
Dimensions (w x h x d) mm   300 x 790 x 390 
Weight netto kg 27 

 
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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