SI

Lokalna klimatska naprava

Navodila za uporabo

APG-09AN
Zahvaljujemo se Vam za nakup naprave COOLEXPERT. Pred prvo uporabo natančno preberite
navodila za uporabo in jih dobro shranite.
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VARNOSTNA NAVODILA
OPOZORILA ZA UPORABO
•
•
•
•

•
•

Namestite klimatsko napravo v skladu z navodili za namestitev, ki se nahajajo v enem od
naslednjih poglavij tej brošure.
Ne zamenjajte nobenega dela tega izdelka z drugim.
Ne vlagajte nobenih predmetov v noben od delov tega izdelka.
Preverite ali električna napetost ima potrebno nominalo vrednost.
Previsoka ali prenizka napetost namreč lahko povzroči poškodovanje naprave ali celo
požar.
V primeru kakršnegakoli neobičajnega simptoma (na primer vonj po gori) napravo takoj
izklopite in nato odklopite od električnega omrežja.
Naprava ni osnovana in namenjena za nonstop ohlajevanje, ohlajevanje izven območja
temperaturnega razpona, za uporabo v industriji in za ohlajevanje v zimskem obdobju
tehničnih prostorov kot so na primer prostori s strežniki. Lahko pride do zamrzovanja
naprave ali do njenega izklapljanja (glej obratovalne pogoje).
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VARNOSTNA NAVODILA
OPOMBE GLEDE UPORABE
• Med uporabo redno prezračujte sobo, predvsem takrat, če uporabljate plinski štedilnik.
•

Pred vzdrževanjem ali čiščenjem napravo izklopite in odklopite od električnega omrežja.

• Naprave nikoli ne škropite z vodo.
Voda lahko povzroči poškodbo zdravja z električnim udarcem ali poškodovanje naprave.
• Med premeščanjem naprave ne opravljajte izpuščanje.
Med premeščanjem se lahko izlije voda, ki je preostala v rezervoarju.
• V primeru slabega vremena odstranite okensko ploščo.
Zelo slabo vreme lahko povzroči uhajanje vode skozi odprtine.
• Izpuščanje poteka pravilno le takrat, če cev za izpuščanje ni upognjena in ni nameščena v različni
višini.
Izpuščana voda se lahko izlije v sobo.
• Med izpuščanjem ne sme biti temperatura okolja cevi za izpuščanje pod lediščem.
Izpuščana voda v cevi lahko zamrzne in s tem povzroči, da vode iz notranje enote lahko izteče v sobo.
• Odprtina za izpihovanje zraka ne sme biti blokirana.
S tem se lahko zniža učinkovitost ohlajevanja ali naprave celo preneha delovati.
OBRATOVALNE OPOMBE
• Pustite kompresor 3 minute počivati, preden se restartira ohlajevanje.
Če klimatsko napravo izklopite in takoj vklopite, pustite kompresor tri minute počivati, preden se restartira
ohlajevanje. Enota vsebuje elektronsko napravo, ki iz varnostnih razlogov restartira kompresor šele čez tri
minute.
• V primeru če pride do električnega mrka med uporabo naprave, restartirajte enoto čez tri minute.
Ko se vrne električna napetost restartirajte klimatsko napravo. V primeru, da je električni mrk trajal manj
kot tri minute, pred restartiranjem enote počakajte najmanj tri minute. Če klimatsko napravo restartirate
v času krajšem od treh minut, varnostna naprava v enoti lahko izklopi kompresor. Ta varnostna naprava
bo 5 minut preprečevala ohlajevanje. Vse predhodne nastavitve se izbrišejo in enota se vrne do svoje
izvirne nastavitve.
• Obratovanje ob nizki temperaturi: Zamrzuje vaša enota?
Ko je na enoti nastavljena temperatura približno 16 °C in temperatura okolja je nizka, predvsem ponoči,
lahko pride do zamrzovanja enote.
Ob teh pogojih nadaljni padec temperature lahko povzroči zamrzovanje enote.
Če na enoti nastavimo višjo temperaturo, izognemo se zamrzovanju enote.
• V režimu razvlaževanja narašča temperatura v sobi.
V režimu razvlaževanja enota izdeluje topel zrak in temperatura v sobi se zviša. Iz odprtine za izpihovanje
zraka bo izhajal topel zrak, kar je normalno in to ne pomeni okvaro enote.
• V režimu ohlajevanja klimatska naprava izpihuje topel zrak, ki nastaja v enoti, ven iz sobe skozi
cev za izpihovanje zraka.
Enaka količina zraka, ki je bila izpihnjena ven, prihaja skozi različne odprtine iz zunanjega prostora nazaj
v sobo.
• Če režim ohlajevanje poteka ob visoki vlagi v zraku, rezervoar za vodo v enoti se napolni bolj
pogosto kot ob normalni vlagi v zraku.
Ko je rezervoar za vodo v enoti poln, enota preneha delovati. Osemkrat se bo zaslišal zvočni signal in na
LED zaslonu se bo pojavila simbol napake "H8".
V tem primeru izpustite vodo ven iz enote.
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VARNOSTNA NAVODILA
OBRATOVALNI POGOJI
• Klimatska naprava sme obratovati samo ob temperaturi v nižje navedenem
temperaturnem razponu.
REŽIM
Temperatura v sobi
Ohlajevanje
16°C ~ 35°C
• Vgrajena varnostna naprava lahko izklopi napravo, če je temperatura izven navedenega
razpona.

NASVETI ZA VARČEVANJE Z ENERGIJO
• Preprečite vstop neposredni sončni svetlobi.
V režimu ohlajevanja spustite žaluzije, zavese ali senčila, da bi preprečili vstop
neposredni sončni svetlobi.
• Vzdržujte čistost filtra.
Če je filter čisti naprava bo delovala bolj efektivno.
Umazan filter blokira pretok zraka s čimer se znižuje zmogljivost naprave.
• Ugasnite vse nepotrebne luči.
Vaša klimatska naprava mora odstraniti toplo, ki ga povzročajo prižgane luči ali, ki
nastaja v zvezi z delovanjem drugih aparatov. Ugasnite vse nepotrebne luči in izklopite
vse druge aparate.
• Kadar vas ni v hiši, klimatsko napravo izklopite.
Napravo uporabljajte samo takrat, ko je treba. Krajši čas uporabe klimatske naprave
pomeni manjše obratovalne stroške.

NAMESTITEV
• Klimatska naprava mora biti nameščena na dovolj trdni podlagi, s čimer boste znižali
hrup in zmanjšali vibracije. Varnostna namestitev enote pomeni postaviti enoto na
gladka, ravna in dovolj trdna tla, ki lahko nosijo težo naprave.
• Enota ima kolesca za enostavnejše premeščanje naprave, vendar bi jo morali
premeščati samo na gladkih in ravnih površinah.
Med premeščanjem na preprogi bodite previdni. Ne poskušajte premeščati enoto čez
ovire ali grbine.
• Naprava mora biti nameščena v dosegu redno dimenzionirane in ozemljene električne
vtičnice.
• Nikoli ne blokirajte odprtin za vstop ali izstop zraka.
• Za bolj učinkovito obratovanje namestite napravo v razdalji najmanj 30 cm (12") od
stene.
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VKLJUČENO V DOBAVO

DELI GARNITURE

Adapter A

Cev za odvajanje

Brošura

Adapter B

Upogljiva cev za
izpihovanje zraka

Pritrdilna klipsna

Daljinski upravljalnik

Okenski adapter za
izpihovanje zraka

Objemka cevi

Baterije (2ks)
(AAA 1,5 V)
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Gumijasti zamašek

Kavelj (2)

VIjak

KONSTRUKCIJA

Pogled od
spredaj

1. Upravljalna plošča in zaslon
2. Okence sprejemnika signala daljinskega
upravljalnika
3. Ročaj
4. Omarica daljinskega upravljalnika
5. Izstop zraka
6. Vertikalne lamele
7. Horizontalne lamele
8. Kolesce
9. Vstop zraka
10. Mrežica
11. Zračni filter
12. Izstop zraka
13. Vstop zraka
14. Kavelj za napajalni kabel
15. Napajalni kabel
16. Adapter B
17. Upogljiva plastna cev
18. Adapter A
19. Okenski adapter za izpihovanje
20. Daljinski upravljalnik

Pogled od zadaj
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NAMESTITEV KAVELJEV ZA NAPAJALNI KABEL
• S pomočjo vijakov pritrdite kaveje k zadnjemu delu klimatske naprave.

Kavelj

Vijak

• Ovijte napajalni kabel okoli kavljev.
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NAMESTITEV CEVI ZA IZPUŠČANJE
• Namestitev cevi za izpuščanje (glej naslednjo sliko):
Opomba:
Pred uporabo naprave je treba nemestiti cev za izpuščanje, v nasprotnem primeru
se lahko zamaši odprtina za izpuščanje s čimer se onemogoči normalno delovanje
naprave.
1. Odstranite zamašek za izpuščanje iz odprtine za izpuščanje.

A. Odprtina za izpuščanje
B. Zamašek za izpuščanje

2. Z vijakom ki je vključen v garnituro pritrdite k zadnji plošči klimatske naprave v bližini odprtine za izpuščanje pritrdilno
klipsno cevi za izpuščanje.

A. Odprtina za izpuščanje
B. Z vijakom ki je vključen v garnituro pritrdite pritrdilno klipsno cevi za
izpuščanje.

3. S pomočjo zaponke pritrdite en konec cevi za izpuščanje k odprtini za izpuščanje. Glej sliko cevi za izpuščanje.
4. Vrinite gumijasti zamašek v drugi konec cevi za izpuščanje in jo pritrdite s pomočjo zaponke. Glej sliko cevi za
izpuščanje.
5. Vrinite prosti konec cevi za izpuščanje v pritrdilno klipsno cevi za izpuščanje.

A. Gumijasti zamašek

D. Zaponke cevi za izpuščanje

B. Odprtina za izpuščanje

E. Pritrdilna klipsna cevi za izpuščanje

C. Cev za izpuščanje
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POSTOPEK IZPUŠČANJA
Med režimom OHLAJEVANJA ali RAZVLAŽEVANJA pretaka kondenzat v rezervoar za
vodo. Ko je rezervoar za vodo že poln, osemkrat se zasliši zvočni signal in v LED zaslonu
se prikaže simbol napake "H8".
V tem primeru izvlecite cev za izpuščanje iz pritrdilne klipsne, sprostite zaponko, odstranite
gumijasti zamašek iz cevi za izpuščanje in izpustite vodo iz rezervoarja.
Potem cev za izpuščanje namestite na svoje mesto po navodilih 4 in 5 na strani 7.
Ko se deaktivira varnostna naprava za poln rezervoar, čez 3 minute, ko miruje kompresor,
bo naprava nadaljevala v delovanju.

A. Odprtina za izpuščanje
B. Z vijakom ki je vključen v garnituro pritrdite pritrdilno klipsno cevi za
izpuščanje.
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OPREMA IN NAMESTITEV CEVI ZA IZPIHOVANJE TOPLEGA
ZRAKA
• Dolžina cevi za izpihovanje by morala biti čim krajša.
Priporočamo, da uporabite najkrajšo možno dolžino.
• Cev za izpihovanje namestite v najbolj raven položaj.
Cev ne podaljšujte niti ne poskušajte povezati z drugo cevjo.

Pravilna inštalacija je narisana na sliki (v primeru inštalacije
v steno mora biti odprtina od 40 cm do 100 cm nad tlemi).
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Napačna inštalacija je narisana na naslednji sliki
(če je cev preveč upognjena, lahko pride do okvare).
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ZASLON UPRAVLJALNE PLOŠČE IN NAVODILA ZA UPORABO
UPRAVLJALNA PLOŠČA IN ZASLONIndikator režima
Stikalo za nastavitev temperature

LED okence

OHLAJEVANJE
Sprejemno okence
Indikator režima
RAZVLAŽEVANJE

Indikator vrtljajev
VENTILATORJA

Stikalo
VKLOP/IZKLOP
Stikalo ventilatorja

Indikator režima
VENTILATOR

Stikalo REŽIM

• NAVODILA ZA UPORABO
Če pritisnete na stikalo pravilno, se zasliši 2 sekundi trajajoči zvočni signal in indikator sporoči
aktualno stanje.
1. Stikalo VKLOP/IZKLOP
Če želite ročno vklopiti napravo, pritisnite na to stikalo enkrat. Za izklop enote pritisnite na to
stikalo še enkrat.
2. Stikalo "+", "–"
Če v režimu OHLAJEVANJE pritisnete enkrat na stikalo "–", temperatura se zniža za 1 ºC; če
enkrat pritisnete na stikalo "+", temperatura se zviša za 1 ºC.
Razpon želene temperature je 16 ºC do 30 ºC.
3. Stikalo REŽIM
S ponavljanim pritiskanjem na stikalo Mode (režim) ciklično preklapljamo na te režime:
ohlajevanje, razvlaževanje in samo ventilator. Z vsakim pritiskom na stikalo Mode se prižge
različni indikator na upravljalni plošči. Ko je enota v režimu ohlajevanje ali razvlaževanje, mora
biti nameščena cev za izpihovanje in okenska garnitura. Ko enoto uporabljamo kot ventilator,
cevi za izpihovanje zraka in okenska garnitura so odvečne.
4. Stikalo vrtljajev ventilatorja
Ko naprava deluje v režimu ohlajevanja ali ventilatorja, pritisnite na stikalo Fan speed (število
vrtljajev ventilatorja) za nastavitev visokega, srednjega, nizkega ali avtomatskega števila
vrtljajev ventilatorja.
V
5. Napolnjeno z vodo
Med delovanjem v režimu OHLAJEVANJE ali RAZVLAŽEVANJE pretaka kondenzat v rezervoar
za vodo. Ko je rezervoar za vodo že poln, osemkrat se bo zaslišal zvočni signal in na LED zaslonu se
bo pojavil simbol napake "H8".
V tem primeru v skladu z navodili na strani 8 izpustite vodo ven iz enote.
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6. Usmeritev lamel
Ta enota je opremljena z lamelami, ki jih
lahko nastavimo v 4 smeri. S pomočjo
ročajev na lamelah nastavimo zrak
v najugodnejšo smer, kjer je ohlajevanje ali
pihanje z ventilatorjem najbolj potrebno.
Primite lamelo in nastavite smer toka zraka
po sliki, ki se nahaja desno.
Za nastavitev smeri horizontalnih
lamel primite ta ročaj.
Za nastavitev smeri vertikalnih lamel primite ta ročaj.
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KAKO UPORABLJATI DALJINSKI UPRAVLJALNIK
Usmerite daljinski upravljalnik proti
sprejemnemu okencu na enoti in pritisnite na
želeno stikalo. Ko enota sprejme signal, se
zasliši zvočni signal.
• Zagotovite, da nič (na primer zavese) ne
pokriva sprejemno okence signalov.
• Če želite zagotoviti dober prenos signala,
razdalja med daljinskim upravljalnikom in
enoto ne sme biti večja od 5 metrov.

OPOZORILO
• Sprejemnika signalov ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi. To namreč neprijazno vpliva
na njegove funkcije. V primeru potrebe spustite zavese, da bi preprečili vstop sončni svetlobi.
• Uporaba fluorescenčne svetilke v enakem prostoru lahko povzroči motnje v prenosu signala.
• Na enoto lahko vplivajo signali, ki jih oddajajo drugi daljinski upravljalniki določeni za televizor,
videorekorder ali za druge naprave ki se nahajajo v enaki sobi.
• Daljinskega upravljalnika ne puščajte na neposredni sončni svetlobi, na vročih mestih ali v bližini toplotnih
virov. Daljinski upravljalnik vedno ščitite pred vodo in vlago in pred udarci, zaradi katerih lahko
spremeni barvo ali se celo poškoduje.
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KAKO UPORABLJATI DALJINSKI UPRAVLJALNIK
Opomba:

Ta daljinski upravljalnik je univerzalen in se uporablja za različne tipe klimatskih
naprav. Če pritisnete na stikalo funkcije, s katero pa vaš tip naprave ni opremljen,
naprava bo naprej delovala v dosedanjem režimu.

• Funkcije brezžičnega daljinskega upravljalnika in njihovi nazivi
Opomba:
Med sprejemnikom signala in daljinskim upravljalnikom ne sme biti nobenih ovir. 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

Opomba: Ta enota ni opremljena z režimom
avtomatskega krmiljenja lamel.

Opomba: Ta enota ni opremljena
z režimom ogrevanja.

Stikalo SPANEC
• S pritiskom na stikalo lahko izberete režim spanec

vklopljen in spanec izklopljen. Po vklopitvi naprave je
standardno nastavljen režim spanec izklopljen. Po
izklopu naprave se funkcija spanec ukine. Po nastavitvi
funkcije spanec se prikaže signal spanec. V tem režimu
lahko nastavite čas časovnika. V režimih ventilator in
avtomatsko delovanje ta funkcija ni na voljo.

Daljinski upravljanik

Stikalo VENTILATOR
• S pritiskom na stikalo lahko izberete in tudi ciklično

Stikalo VKLOP/IZKLOP
• Ko pritisnete na stikalo, enota se vklopi. Ko na

njega pritisnete še enkrat, enota se izklopi. Ko
enoto izklopite ali vklopite, funkcije časovnik in
spanec se ukinejo, vendar nastavljeni čas se
ohrani.

prestavite režim avtomatsko delovanje, ventilacija 1,
ventilacija 2, ventilacija 3 ali ventilacija 4. Režim
ventilacija 4 je na voljo samo v režimu hlajenje. Po
vklopitvi naprave je standardno nastavljen režim
avtomatsko delovanje. V režimu razvlaževanje je
možno nastaviti samo nizko hitrost ventilacije.
S pritiskom na to stikalo ni možno nastaviti hitrosti,
ampak samo poslati signal.
(Opomba: Če izberete režim ventilacija 4, pri tej napravi
bo število vrtljajev ventilatorja enako kot v režimu
ventilacija 3.)

Stikalo REŽIM
• S pritiskom na stikalo ciklično izberete režime
kot so avtomatsko (Auto), ohlajevanje (Cool),
razvlaževanje (Dry), ventilator (Fan),
ogrevanje (Heat). Ko napravo vklopite se
standardno nastavi avtomatski režim.
V avtomatskem režimu se ne bo prikazovala
temperatura. V režimu ogrevanje je začetna
vrednost 28ºC. V ostalih režimih je začetna
vrednost 25ºC.

Stikalo USMERITEV
• S pritiskom na stikalo aktivirate ali ukinete funkcijo za

usmeritev lamel.
(Opomba: Pri tej enoti ta funkcija ni na razpolago.)

(Samo pri napravah z režimom ohlajevanja
in ogrevanja. Pri napravah, ki imajo samo
režim ohlajevanja ne bo po sprejemu signala
za vklop ogrevanja sledila nobena akcija.)
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FUNKCIJE BREZŽIČNEGA DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA
Stikalo ČASOVNIK

Daljinski upravljanik

Stikalo +
• Stikalo je namenjeno za povišanje nastavljene
temperature.
Ko je naprava vklopljena, s pritiskom na
stikalo lahko nastavimo želeno temperaturo.
S stalnim pritiskom na stikalo, ki bo trajal dlje
kot 2 sekundi, se bo vrednost hitro
spreminjala, dokler stikala ne boste sprostili.
Nato upravljalnik pošlje signal, s katerim se
aktivira stalno prikazovanje temperature v °C.
V režimu avtomatsko delovanje ni možno
nastaviti temperature, ampak s pritiskom na
stikalo se pošlje pristojni signal. Temperaturo
v °C lahko nastavite v razponu: 16–30.
Temperaturo v °F lahko nastavite v razponu:
61–86.

Stikalo –
• Stikalo je namenjeno za znižanje nastavljene
temperature. S pritiskom na stikalo lahko
nastavimo želeno temperaturo; s stalnim
pritiskom na stikalo, ki bo trajal dlje kot 2
sekundi, se bo vrednost hitro spreminjala,
dokler stikala ne boste sprostili.
Nato upravljalnik pošlje signal, s katerim se
aktivira stalno prikazovanje temperature v
°C. V režimu avtomatsko delovanje ni možno
nastaviti temperature, ampak s pritiskom na
stikalo se pošlje pristojni signal.
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• Ko je naprava izklopljena, s pritiskom na
stikalo nastavite čas avtomatskega vklopa.
Čas lahko nastavite v razponu od 0,5 do 24
ur. 5 sekund bodo utripali simboli "T-ON" in
"H". Ko pritisnete na stikalo v roku do 5
sekund, postopek nastavitve ukinete. Če je
nastavitev veljavna, 2 sekundi se bo
prikazoval nastavljeni čas in potem se bo na
zaslonu prikazala temperatura. Medtem ko
številka utripa, vrednost časa lahko povišate
s pritiskom na "+", ali znižate s pritiskom na
"–". Z vsakim pritiskom se čas zviša oz. zniža
za 0,5 ure. Če na stikalo "+" ali "–" pritisnete
in ga pridržite pritisnjenega, vrednost časa se
bo hitro spreminjala. S pomočjo daljinskega
upravljalnika lahko spreminjate čas za 0,5
ure v vsaki 0,25 sekunde. Po priključitvi
naprave na el. omrežje je časovnik v stanju
"časovnik ni nastavljen" in ne prikazuje
simbolov "T-ON" niti "H". S pritiskom na
stikalo ON/OFF se naprava vklopi in funkcije
avtomatskega vklopa se ukine. Ko se začne
prikazovati temperatura in njena vrednost je
stabilna, lahko pritisnete na stikalo še enkrat
s čimer se prikaže čas do avtomatskega
vklopa. Za 2 sekundi se bo prikazovala
vrednost časa "T-On" in "H" in ne bo utripala.
V 2 sekundah se prikaže prednastavljena
temperatura. V roku 2 sekund lahko pritisnete
na to stikalo, s čimer boste funkcijo
avtomatskega vklopa ukinili in poslali signal.
• Ko je naprava vklopljena, s pritiskom na
stikalo nastavite čas avtomatskega izklopa.
Postopek je enaki, kot postopek nastavitve
avtomatskega vklopa.

FUNKCIJE BREZŽIČNEGA DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA
•

Navodila za uporabo – osnovne funkcije

1. Po priključitvi naprave k električnemu omrežju pritisnite na
stikalo ON/OFF. Naprava se vklopi.
2. S pritiskom na stikalo MODE nastavite želeni režim
delovanja in izberite določeno funkcijo.
3. S pritiskom na stikalo +/ - nastavite želeno temperaturo.
(V režimu avtomatsko delovanje ni treba nastaviti
temperature
4. S pritiskom na stikalo FAN se nastavi hitrost ventilacije.
Lahko izberete med številom vrtljajev ventilatorja
avtomatsko delovanje, ventilacija 1, ventilacija 2, ventilacija
3 ali ventilacija 4.
(Opomba: Če izberete režim ventilacija 4, pri tej napravi bo
število vrtljajev ventilatorja enako kot v režimu ventilacija 3.)
5. S pritiskom na stikalo SWING se nastavi funkcija za
usmeritev lamel.
(Opomba: Pri tej enoti ta funkcija ni na razpolago.)

• Navodila za uporabo – druge funkcije
1. S pritiskom na stikalo SLEEP nastavite režim spanec.
2. S pritiskom na stikalo TIMER lahko nastavite želeni čas
vklopa ali izklopa

•

Uvod glede specialnih funkcij
★ O avtomatskem delovanju
Ko je nastavljeni režim avtomatsko delovanje (AUTO RUN), na LCD zaslonu se ne bo
prikazala nobena temperatura in naprava bo samodejno vklapljala primerni režim delovanja
glede na temperaturo okolice s čimer bo zagotovila ustrezno temperaturo v vaši sobi.
★ O funkciji zaklepanje
Za zaklepanje ali odklepanje tipkovnice istočasno pritisnite na stikala + in – in sicer ne
glede na to ali je naprava vklopljena ali izklopljena. Ko je daljinski upravljalnik zaklenjen, na
zaslonu se prikaže simbol ZAKLEP, ki po pritisku poljubnega stikala trikrat utripa. Ko
tipkovnico odklenete, bo simbol izginil. Po priključitvi naprave na elektirčno omrežje je
standardno nastavljen režim „odklenjeno".
★ Kako spremenimo iz fahrenheita v celzijeve stopinje
Ko je naprava izklopljena istočasno pritisnite na stikala "–" in "MODE", da spremenite med
°C in °F.
★ O osvetlitvi
Ne glede na to ali je naprava vklopljena ali izklopljena istočasno pritisnite na stikala "+"
a "FAN" in stikal pridržite 3 sekundi pritisnjenih. S tem boste vklopili ali izklopili osvetlitev
zaslona. Po priključitvi naprave na električno omrežje je osvetlitev standardno vklopljena.
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FUNKCIJE BREZŽIČNEGA DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA
•

Menjava baterij in opombe

1. Rahlo pritisnite na mesto s simbolom
in snemite zadnji
pokrov brezžičnega daljinskega upravljalnika. (glej sliko)
2. Vzemite stari bateriji ven. (glej sliko)
3. Vstavite dve novi suhi bateriji 1,5 voltov tip AAA. Pazite na
pravilno lego pozitivnega oz. negativnega pola. (glej sliko)
4. Namestite zadnji pokrov daljinskega upravljalnika. (glej
sliko)

★ OPOMBA:
• Zamenjajte obe bateriji z novima naenkrat in nikoli ne
kombinirajte baterij različnih tipov, ker s tem lahko
poškodujete daljinski upravljalnik.
• Če daljinskega upravljalnika dlje časa ne boste želeli
uporabljati, vzemite baterije ven, s čimer preprečite, da
baterije iztečejo in poškodujejo daljinski upravljalnik.
• Daljinski upravljalnik uporabljajte v dosegu njegovega
signala.
• Daljinski upravljalnik uporabljajte v razdalji najmanj 1 m od
televizorja ali stereo sistema.
• Če daljinski upravljalnik ne deluje pravilno, vzemite baterije
ven in čez 30 sekund jih spet vstavite. Če upravljalnik ne
začne delovati pravilno, bateriji vzemite ven in ju zamenjajte
z novima.
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VZDRŽEVANJE
Mobilna klimatska naprava

Na dnu mobilne klimatske naprave so kolesce, ki nam omogočajo
premeščanje naprave iz ene sobe v drugo.

Varnostno opozorilo

Pred vsakim čiščenjem napravo odklopite od električnega omrežja,
da bi se izognili tveganju udarca električnega toka.

Čiščenje zračnega filtra

Če se je v filtru nabralo precej prahu, se zniža zmogljivost klimatske
naprave, in zato priporočamo da zračne filtre očistite najmanj enkrat
na dva tedna.

Opomba:

Demontaža

Pranje

• Filtre izrinite v te dve smeri.

• Filtre vedno umivajte posamezno. Filtri umijte s toplo
tekočo vodo (uporabite na primer tuš) in iztresite vodo
ven. Filter lahko tudi potopite v toplo vodo z raztopljenim
milom in nato ga pustite, da se posuši.

Čiščenje klimatske naprave
Omočite krpo v vodo s temperaturo do 40ºC ali v vodo z raztopljenim milom
ali rahlim čistilnim sredstvom, nato krpo dobro ožemite in obrišite umazani
del. Enote nikoli ne čistite z bencinom, nafto ali z njim podobnim sredstvom.
Pred vsakim čiščenjem napravo odklopite od električnega omrežja.
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ANALIZA TEŽAV
Če se bo pokazale težave, prosimo da preden začnete z opravili preverite:
Problem

Možen vzrok
Napačna priključitev k
električnemu omrežju.
Vtikač ni pravilno nameščen v
vtičnico.
Vtikač ali vtičnica so
poškodovani.
Varovalka mestnega
električnega omrežja je
pregorela.

Odprava
1. Priključite vtikač pravilno.
2. Zamenjajte vtikač ali
vtičnico z drugo.
3. Pokličite pooblaščeni servis,
ki vam bo varovalko zamenjal.

V režimu hlajenje ne izpihuje
hladen zrak.

1. Temperatura v sobi je nižja
od nastavljene temperature.
2. Ledena skorja na
izparilniku.

1. To je normalno stanje.
2. Naprava se bo odmrznila in
potem bo delovala v
nastavljenem režimu.

V režimu odvajanje vlage ne
izpihuje hladen zrak.

1.Ledena skorja na izparilniku.

1.Naprava se bo odmrznila in
potem bo delovala
v nastavljenem režimu.

LCD zaslon prikazuje „E5“.

1. Nizkonapetostna nadtokovna
zaščita.

Izklopite napravo in jo
odklopite od električnega
omrežja. Čez 10 minut jo
vklopite; če se spet prikaže
„E5“, pokličite strokovnjaka naj
preveri mestno električno
omrežje.

LCD zaslon prikazuje „H8“.

Rezervoar za vodo je poln.

1. Izlijte vodo iz rezervoarja
2. Če težava ne izgine,
pokličite pooblaščeni servis
in zaprosite za odpravo
težav.

LCD zaslon prikazuje „F1“.

Okvara v zaznamovanju
temperature zraka v sobi.

Pokličite pooblaščeni servis.

LCD zaslon prikazuje „F2“.

Okvara v zaznamovanju
temperature izparilnika.

Pokličite pooblaščeni servis.

Klimatska naprava se ne
vklopi.
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VARNOSTNE OPOMBE IN OPOZORILA
Namestitev:

• Ne nameščajte naprave v majhne prostore, temveč zagotovite dobro
prezračevanje, ker v nasprotnem primeru se naprava lahko poškoduje.
• Ne izpostavljajte naprave neposredni sončni svetlobi, ker se lahko spremeni
barva in pride do znižanja zmogljivosti in učinkovitosti naprave.
• Klimatsko napravo namestite v razdalji najmanj
50 cm od
gorljivih
predmetov.
• Naprave nikoli ne škropite z vodo niti ne uporabljajte v vlažnih prostorih, ker
voda in vlaga povzroči iztekanje električnega toka.
• Ne uporabljajte naprave v prostorih, kjer lahko pride do okvare: torej v
prostorih, kjer se nahaja plin, odprti ogenj, olje in v prostorih z visoko
koncentracijo prahu.
• V bližini klimatske naprave ne uporabljajte nobenih toplotnih virov.
Prosimo, da posvetite pozornost predvsem tem osebam:
1) Otrokom in bolnim ljudem.
2) Bolnim ljudem ali osebam z omejeno sposobnostjo verbalne komunikacije.
3) Osobam izčrpanim, pijanim ali pod vplivom medikamentov.

Ostalo:

• Na enoto nikoli ne stopajte nikoli na njo ne polagajte nobenih predmetov, le
s tem se boste izognili padcu in morebitni okvari.
• Preprečite, da na vas ali na drugo osebo izpiha dlji čas hladen zrak, ker bi si s
tem lahko povzročili zdravstvene probleme.
• Napravo namestite najmanj 1 meter od televizorja. V nasprotnem primeru
lahko pride v nepravilnost delovanja, ki ga povzročajo elektromagnetni valovi.
• Odprtine za vstop in izpihovanje zraka ne smejo biti blokirane. V nasprotnem
primeru se naprava lahko poškoduje.
• Ne poskušajte vrinjati prstov niti drugih predmetov v odprtino za vstop in
izpihovanje zraka; pazite predvsem na majhne otroke, ki bi s tem lahko
poškodovali svoje zdravje.
• Naprave ne nagibajte niti ne obračajte.Če pride do situacije v sili, takoj
izvlecite vtikač iz vtičnice in pokličite pooblaščeni servis in ga zaprosite za
pregled in odpravo težav.
• Naprave nikoli ne škropite z insekticidi, ker bi s tem lahko prišlo do poškodbe
in deformacije pokrova.
• V primeru, da klimatska naprava ne deluje pravilno, pokličite prosim
lokalnega prodajalca ali pooblaščeni servis.
• V primeru, da je napajalni kabel poškodovan, sme ga zamenjati samo
proizvajalec ali pooblaščeni servis, le s tem se boste izognili morebitni
nesreči.
• Napravo namestite tako, da je električna vtičnica dobro dostopna.
• Inštalacija naprave mora biti narejena v skladu z mestnimi predpisi za
inštalacijo.
• Naprave ne smejo uporabljati osebe (vključno z otroki) z omejenimi fizičnimi,
duševnimi ali telesnimi sposobnostmi, ali osebe brez izkušenj in informacij,
brez nadzorstva odraslih, ki so odgovorni za varnost navedenih oseb.
• Nikoli ne dovolite otrokom, da se z napravo igrajo.
•

Ta naprava je bila osnovana in izdelana za uporabo znotraj hiše.
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Odstranitev
Aparata ne odlagajte med smeti iz gospodinjstva. Ob izteku njegove
življenjske dobe ga dostavite v zbirni center, ki je določen za tovrstni odpad.
Zaradi nepravilnega odlaganja odpadkov na črnih odlagališčih v naravi se
onesnaži okolje in nevarne snovi pronicajo v podzemne vode s čimer pridejo
v prehranjevalno verigo.

Informacije o izrabljenem hladilnem sredstvu
Ta naprava vsebuje fluorirane toplogredne pline, ki jih zajema Kjotski protokol. Vzdrževanje in
odstranitev smejo opravljati samo kvalificirane osebe.
Tip hladilnega sredstva: R410A
Sestavine hladilnega sredstva R410A: (50% HFC-32, 50% HFC-125)
Količina hladilnega sredstva: glej tablico na aparatu, Hermetično zaprt sistem
Vrednost GWP: 1975
GWP = Global Warming Potential (potencial globalnega segrevanja)

Servisiranje
V primeru problemov glede kvalitete izdelka ali v primeru težav pokličite mestnega prodajalca ali
pooblaščeni seris.
Kontaktna telefonska številka: 00386 (0)1 439 30 50
Informacije o izdelku boste našli na: www.coolexpert.eu
Napišite nam: info@coolexpert.eu

Tehnične karakteristike
Kategorije

Lokalna klimatska naprava

Označitev modela

APG-09AN

Zmogljivost
ohlajevanje kW / BTU
Energijski razred
Vložena moč / nominalen tok
W
2
Optimalna velikost sobe
m
Frekvenca
Hz
Napetost
V
Raven hrupa
max dB (A)
3
Cirkulacija zraka
m / hod
Razvlaževanje
litrov / dan
Hladilna snov *
tip / kg
Potencial globalnega segrevanja
GWP
Rezervoar za odpadno vodo
tip / litrov
Dimenzije (š x v x g)
mm
Teža
kg
* R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125)
Vsebuje fluorirane toplogredne pline, ki jih zajema Kjotski protokol.
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2,6 / 9000
A
1010
12 - 18
50
220-240
56
250
24,0
R410A / 0,59 kg
1975
Vstavljen
340 x 780 x 394
27,0

