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Pozor: 

 
Na vašem izdelku je naveden ta 
simbol. Pravi, da električnih in 

elektronskih aparatov ne smete 
odlagati skupaj z gospodinjskimi 

odpadki, ampak jih je treba vračati 
ločeno v specializirani zbirni center. 

A. Informacije o odlaganju za zasebne 
uporabnike 
1. V Evropski uniji 
Opozorilo: Tega aparata ne odlagajte z običajnimi 
gospodinjskimi odpadki! 
V skladu z novo direktivo EU, ki določa pravilen 
način za vrnitev rabljene električne in elektronske 
opreme, ravnanje z njo in njeno reciklažo, se mora 
stara električna in elektronska oprema odlagati 
ločeno. 
Po uvedbi direktive v državah članicah EU 
zasebna gospodinjstva zdaj lahko predajajo svojo 
rabljeno električno in elektronsko opremo 
brezplačno v določenih zbirnih centrih*. 
V nekaterih državah* lahko staro opremo 
eventualno predate brezplačno tudi pri vašem 
specializiranem prodajalcu, v kolikor boste kupili 
primerljivo novo napravo. 
*) Dodatne informacije boste dobili od vaše 
občinske uprave. 
Če vaša rabljena električna in elektronska oprema 
vsebuje baterije ali akumulatorje, bi jih morali 
najprej odstraniti in odložiti ločeno v skladu z 
lokalno veljavno uredbo. 
S pravilnim odlaganjem boste prispeli k pravilnemu 
zbiranju rabljene opreme, ravnanju z njo in njeni 
uporabi. S strokovnim odlaganjem boste preprečili 
morebitne negativne posledice za okolje in zdravje.
2. V ostalih državah zunaj EU 
Obrnite se prosim na vašo občinsko upravo, 
pristojno za pravilen postopek pri odlaganju te 
naprave. 
B. Informacije o odlaganju za industrijske 
uporabnike 
1. V Evropski uniji 
Če ste ta izdelek uporabljali za komercialne 
namene in ga zdaj želite zavreči: 
Obrnite se prosim na svojega specializiranega 
prodajalca, ki vas lahko obvesti o vračanju izdelka. 
Morda boste morali za zbiranje in reciklažo plačati. 
Za majhne izdelke (in majhne količine) morda pa 
ne.  
2. V ostalih državah zunaj EU 
Glede pravilnega postopka za odlaganje te 
naprave se obrnite na vašo občinsko upravo. 
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OPOMBA 
Nazivne vrednosti na energijski nalepki izhajajo iz meritev v testnih pogojih z vgrajeno 
nepodaljšano izpušno cevjo brez adapterjev A in B (cevi in adapterji A in B so navedeni v 
pregledu dodatne opreme v tem priročniku). 
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VARNOSTNA NAVODILA 
Varnostna pravila 
Da bi preprečili poškodbo uporabnika ali drugih oseb in poškodovanje premoženja, je 
treba upoštevati naslednja navodila. Nepravilna uporaba naprave in neupoštevanje navodil 
lahko povzroči poškodbe ali škode. 

Vedno upoštevajte: 
 Klimatsko napravo je treba uporabljati tako, da je zavarovana pred vlago, na primer 
kondenzirano ali razpršeno vodo ipd. Nikoli ne nameščajte klimatske naprave na mesto, 
kjer bi lahko padla v vodo ali drugo tekočino. Če se to naključno zgodi, jo takoj izključite 
iz električnega omrežja. 

 Klimatsko napravo prevažajte vedno v pokončnem položaju in jo pri uporabi postavite na 
stabilno vodoravno površino. 

 Izklopite izdelek, kadar ni v uporabi. 
 Izvedbo popravil zahtevajte vedno od ustrezno usposobljene osebe. Če je napajalni 
kabel poškodovan, ga mora popraviti usposobljeni serviser. 
 Pustite med napravo in okoljnimi predmeti vsaj 30 cm prostega prostora, da zrak lahko 
prosto kroži okrog naprave. 
 V kolikor se naprava med obratovanjem obrne, dela hrup ali se zgodi druga nenavadna 
situacija, jo takoj ugasnite in izklopite iz električnega omrežja. 

Nikoli ne delajte: 
 Ne obratujte klimatske naprave v vlažnem prostoru, kot je kopalnica ali pralnica. 
 Naprave se ne dotikajte z vlažnimi ali mokrimi rokami ali če ste bosi. 
 Gumbe na nadzorni plošči pritiskajte samo s prsti, ne uporabljajte za to nobenih 
predmetov. 

 Ne odstranjujte nobenih fiksno vgrajenih pokrovov. Nikoli ne uporabljajte te naprave, če 
ne deluje pravilno ali če je padla ali je poškodovana. 

 Nikoli ne vklapljajte/ne izklapljajte naprave s priključitvijo/izključitvijo vtikača v/iz 
vtičnice.Vedno uporabljajte stikalo za izklop na nadzorni plošči. 

 Ne pokrivajte rešetk za dovod/izpih zraka in ne nameščjate nobenih ovir pred njimi. 
 Zaščitite napravo pred nevarnimi kemikalijami in ne uporabljajte takšnih kemikalij za 
njeno čiščenje. Ne uporabljajte naprave tam, kjer se nahajajo vnetljive snovi ali hlapi, kot 
so alkohol, insekticidi, bencin ipd. 

 Otrokom ne dovolite, da uporabljajo naprave brez nadzora. 
 Ne uporabljajte naprave za druge funkcije, ki niso opisane v tem priročniku. 
 Naprava ni namenjena nonstop hlajenju, za industrijsko uporabo in za hlajenje pozimi v 
tehničnih prostorih, kot so na primer data centri. Lahko pa prihaja do zamrznitve enote 
ali do njenega izklapljanja (glej obratovalne pogoje). 

Varčevanje z energijo 
 Uporabljajte napravo v prostoru s priporočeno velikostjo. 
 Napravo namestite tako, da pohištvo ne ovira pretoka zraka. 
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 Med najbolj sončnimi deli dneva pustite zaprte žaluzije ali zagrnjene zavese. Pustite 
vrata in okna zaprta. 

 Imejte filtre čiste. 
 

Obratovalni pogoji 
 Klimatska naprava mora delovati v spodaj navedenem temperaturnem območju: 

 
NAČIN SOBNA TEMPERATURA 
HLAJENJE 17 ~ 35 °C 
RAZVLAŽEVANJE 13 ~ 35 °C 
* OGREVANJE (model s toplotno črpalko) 5 ~ 30 °C 
* OGREVANJE (model z električnim ogrevanjem) ≤ 30 °C 

* MODEL APM-12AN nima funkcije ogrevanja 

Priporočena orodja za vgradnjo okenskega vstavka 
1. Izvijač (križni, srednja velikost) 
2. Merilni trak ali ravnilo 
3. Nož ali škarje 
4. Žaga (v primeru, da je potrebno okenski vstavek odrezati, ker je okno za vgradnjo 

preozko) 

OPOZORILO - Za vašo varnost 
 Ne hranite in ne uporabljajte v bližini le-te in drugih naprav bencina ali drugih vnetljivih 
snovi. 

 Preprečite nevarnost požara ali električni udar. Ne uporabljajte podaljška ali razdelilnika. 
Ne odstranjujte iz napajalnega vtikača nobenih stikov. 

OPOZORILO - Električni priključek 
 Prepričajte se, da električna napeljava ustreza parametrom izbranega modela. Te 
informacije lahko najdete na nalepki proizvajalca, ki se nahaja na bočni strani naprave 
in za rešetko. 

 Poskrbite, da je klimatska naprava pravilno ozemljena. Pravilna ozemljitev je 
pomembna, da se zmanjša tveganje električnega udara in požara. Napajalni kabel ima 
vtikač s tremi stiki. Ta vtikač zagotavlja priključek za ozemljitev za zagotovitev zaščite 
pred električnim udarom. 

 Klimatska naprava mora biti priključena v pravilno ozemljeno električno vtičnico. V 
kolikor električna vtičnica, ki jo želite uporabiti, ni pravilno ozemljena ali ni zaščitena z 
ustreznim odklopnikom ali tokovnim zaščitnim stikalom, zaprosite kvalificiranega 
električarja za popravo. 

 Zagotovite, da je vtičnica po montaži naprave zlahka dostopna. 
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NAZIVI DELOV 
Dodatna oprema 

DEL NAZIV DELA KOLIČINA 

 
ali 

 

Izpušna cev in adapter I ter adapter B 
(ravno ustje in okroglo ustje: odvisno od 
modela) 
Drsni okenski vstavek in vijak. 

1 komplet 

 
Izpušni adapter v steno A (*) 1 kos 

 Adapter B (okroglo ustje) (*) 4 kos 

 Vložek in vijak (*) 4 kos 

 Penasto tesnilo 3 kos 

 
Daljinski upravljalnik in bateriji 
(samo za modele z daljinskim 
upravljalnikom) 

1 kos 

 
Odtočna cev in nastavek za odtočno cev 
(*) 1 kos 

 
OPOMBA: (*) Dodatni deli; pri nekaterih modeli niso na voljo. 

 Preverite, če pakiranje vsebuje vso dodatno opremo, in poglejte v navodila za montažo, 
kako se uporablja. 

 
OPOMBA: Vse slike v tem priročniku so le indikativne. Vaša klimatska naprava 
lahko zgleda malo drugače. Bistven je dejanski videz naprave. 
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Nazivi delov 

Pogled od 
spredaj 

 

 
 

Sl. 1 
 

1. Nadzorna plošča 
2. Horizontalna lamela za usmerjanje zraka (samodejni odklon) 
3. Kolesca 
4. Ročaj (na obeh straneh) 
 

Pogled od 
zadaj 

 

 
 

Sl. 2. 

5. Zgornji zračni filter (za rešetko) 
6. Zgornji dovod zraka 
7. Izpih zraka 
8. Odtok vode (samo pri modelih s toplotno črpalko) 
9. Izhod napajalnega kabla 
10. Nosilec napajalnega kabla (uporablja se le pri skladiščenju 

naprave) 
11. Spodnji odtok vode iz rezervoarja 
12. Nosilec vtikača napajalnega kabla (uporablja se le pri 

skladiščenju naprave) 
13. Spodnji zračni filter (za rešetko) 
14. Spodnji dovod zraka 
15. Zgornji odtok vode 
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FUNKCIJE KLIMATSKE NAPRAVE 
Navodila za elektronsko upravljanje 
Preden začnete napravo uporabljati, temeljito se seznanite z nadzorno ploščo in daljinskim 
upravljalnikom in njegovimi funkcijami in potem pa postopajte po opisu za želeno funkcijo. 
Naprava se lahko upravlja preko nadzorne plošče ali daljinskega upravljalnika. 
 
OPOMBA: Ta priročnik ne vsebuje opis funkcij daljinskega upravljalnika. Za več 
informacij glej "Navodila za daljinski upravljanik", ki se dobavljajo z napravo. 
 
Nadzorna plošča klimatske naprave 

Sl. 3 
 
* APM-12AN - Način HEAT (ogrevanje) ni na voljo 
 
1. Gumb POWER (Napajanje) 

Vklop/izklop naprave. 
 
2. Gumb SLEEP (Spalni način) 

Uporablja se za vklop funkcije Spalni način. 
 
3. Gumb FAN (Ventilator) 

Upravlja hitrost ventilatorja. Pritisnite, da nastavite hitrost ventilatorja na nivo Nizka, 
Srednja, Visoka ali Avtomatika. Nastavljeno hitrost ventilatorja kaže pripadajoči simbol, 
razen samodejne regulacije hitrosti. Če je nastavljena samodejna regulacija hitrosti, vsi 
simboli ventilatorja ugasnijo. 

 
4. Gumb UP (+) in Down (-) (Povečanje/Zmanjšanje) 

Uporabite ta gumb za spremembo (povečanje/zmanjšanje) nastavljene temperature (v 
korakih po 1 °C) v območju 17 ~ 30 °C ali za spremembo časovnika v območju 0 ~ 24 
ur. 
OPOMBA: Temperatura se lahko prikazuje v stopinjah Celzija ali Fahrenheita. Za 
preklop enote temperature pritisnite hkrati gumba UP (+) in DOWN (-) in ju držite za 3 
sekunde. 
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5. Gumb MODE (Način delovanja) 
Nastavite želeni način delovanja. Ob vsakem pritisku gumba se način delovanja ciklično 
preklaplja v naslednjem vrstnem redu: Avtomatika (AUTO ), Hlajenje (COOL ), 
Razvlaževanje (DRY ), Ventilator (FAN ) in Ogrevanje (HEAT , samo pri modelih s 
funkcijo ogrevanja). Natavljeni način se kaže s pripadajočim simbolom načina. 

 
6. Gumb TIMER (Časovnik) 

Uporablja se skupaj z gumboma UP (+) in DOWN (-) za nastavitev časa samodejnega 
vklopa ali izklopa naprave. Funkcija samodejnega vklopa (on) ali izklopa (off) se kaže s 
pripadajočim simbolom. 

 
7. Gumb SWING 

Pritisnite za vklop samodejnega usmerjanja izpihovanega zraka. Če je funkcija 
vklopljena, lahko s pritiskom na ta gumb ustavite lamelo za usmerjanje zraka v želenem 
kotu. 

 
8. LED zaslon 

Prikazuje nastavljeno temperaturo v °C ali °F in nastavitev časa časovnika. V načinih 
Razvlaževanje in Ventilator prikazuje sobno temperaturo. 
  

9. Funkcija uravnavanja porabe energije 
V kolikor je v režimu hlajenja določen čas nižja temperatura od temperature nastavljene 
pri uporabniku, bo enoto samodejno uravnavala funkcija uravnavanja porabe. 
Kompresor motorja ventilatorja se ustavi ter indikator za uravnavanje napajanja se 
prižge. V kolikor se temperatura okolja poveča nad nastavljeno toploto, bo enota 
samodejno prekinila funkcijo uravnavanja porabe, lučka napajanja pa ugasnila. 
Kompresor in ventilator se vključita. 
 
 
Kode napak in zaščitnih funkcij 
E1 Okvara senzorja sobne temperature 

Izklopite napravo, jo izklopite iz električnega napajanja in jo nato ponovno 
priključite. Če se okvara ponovlja, pokličite servis. 

E2 Okvara senzorja temperature uparjalnika 
Izklopite napravo, jo izklopite iz električnega napajanja in jo nato ponovno 
priključite. Če se okvara ponavlja, pokličite servis. 

E3 Okvara senzorja temperature kondenzatorja 
Izklopite napravo, jo izklopite iz električnega napajanja in jo nato ponovno 
priključite. Če se okvara ponavlja, pokličite servis. 

E4 Napaka v komunikaciji s ploščo zaslona 
Izklopite napravo, jo izklopite iz električnega napajanja in jo nato ponovno 
priključite. Če se okvara ponavlja, pokličite servis. 

P1 Spodnji rezervoar za vodo je poln 
Priključite odtočno cev in izlijte nakopičeno vodo. Če znak zaščite traja, pokličite 
servis. 
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OBRATOVALNA NAVODILA 

Funkcija HLAJENJE 
-  Pritiskajte večkrat gumb MODE, dokler se ne prižge simbol funkcije Hlajenje (COOL ). 
-  S pritiskom gumba UP (+) ali DOWN (-) nastavite želeno sobno temperaturo. 

Temperatura se lahko nastavi v območju med 17~30 °C. 
-  S pritiskom gumba FAN nastavite želeno hitrost ventilatorja. 

Funkcija OGREVANJE (samo pri modelih s funkcijo ogrevanja) 
-  Pritiskajte večkrat gumb MODE, dokler se ne prižge simbol funkcije Ogrevanje (HEAT 

). 
-  S pritiskom gumba UP (+) ali DOWN (-) nastavite želeno sobno temperaturo. 

Temperatura se lahko nastavi v območju med 17~30 °C. 
-  S pritiskom gumba FAN nastavite želeno hitrost ventilatorja. Pri nekaterih modelih ni 

mogoče v načinu Ogrevanje hitrosti ventilatorja nastaviti. 

Funkcija RAZVLAŽEVANJE 
-  Pritiskajte večkrat gumb MODE, dokler se ne prižge simbol funkcije Razvlaževanje (DRY 

). 
-  V tem načinu ni mogoče nastaviti hitrosti ventilatorja ali temperature. Ventilator deluje na 

nizki hitrosti. 
-  Za doseganje maksimalnega učinka razvlaževanja pustite vrata in okna zaprta. 
-  Ne nameščajte cevi v okno. 

Funkcija AVTOMATIKA 
-  Če nastavite klimatsko napravo v način Avtomatika ( ), bo samodejno nastavljala 

funkcijo Hlajenje, Ogrevanje (le pri modelih z ogrevanjem) ali Ventilator glede na 
nastavljeno temperaturo in sobno temperaturo. 

-  Klimatska naprava bo samodejno uravnavala sobno temperaturo po nastavljeni 
temperaturi. 

- V načinu Avtomatika ni mogoče nastaviti hitrosti ventilatorja. 

Funkcija VENTILATOR 
-  Pritiskajte večkrat gumb MODE, dokler se ne prižge simbol funkcije Ventilator (FAN ). 
-  S pritiskom gumba FAN nastavite želeno hitrost ventilatorja. Temperature ni mogoče 

nastaviti. 
-  Ne nameščjate cevi v okno. 

Funkcija ČASOVNIK 
-  Če je enota vklopljena, se s pritiskom gumba TIMER aktivira funkcija samodejna izklopa 

in se prižge simbol TIMER OFF (off). S pritiskom gumba UP (+) ali DOWN (-) nastavite 
želeni čas za samodejni izklop. V 5 sekundah ponovno pritisnite gumb TIMER za zagon 
programa programiranega izklopa. Prižgal se bo simbol TIMER ON (on). S pritiskom 
gumba UP (+) ali DOWN (-) nastavite želeni čas samodejnega vklopa. 

-  Če je enota izklopljena, se s pritiskom gumba TIMER aktivira funkcija samodejnega 
vklopa in z njegovim ponovnim pritiskom v 5 sekundah se aktivira funkcija samodejnega 
izklopa. 
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-  S pritiskom in držanjem gumba UP (+) ali DOWN (-) se bo čas prestavljal v korakih po 
0,5 ure na 10 ur naprej in nato v korakih po 1 uro do 24 ur. Nadzorna enota bo 
odštevala preostali čas do zagona. 

-  Če se pri nastavljanju v 5 sekundah ne izvede noben korak, sistem se samodejno vrne v 
način prikaza nastavljene temperature. 

-  Z vklopom ali izklopom naprave ali z nastavitvijo časovnika na 0,0 ure se program 
samodejnega vklopa/izklopa prekliče. 

-  Program samodejnega vklopa/izklopa se bo tudi preklical v primeru, če pride do okvare 
(E1, E2, E3 ali E4). 

Funkcija SPALNI NAČIN 
Če je pritisnen gumb SLEEP, se nastavljena temperatura po 30 minutah poveča (pri 
hlajenju) ali zniža (pri ogrevanju) za 1 C. Po nadaljnjih 30 minutah se nastavljena 
temperatura spet poveča (pri hlajenju) ali zniža (pri ogrevanju) za 1 °C. Ta novo 
nastavljena temperatura se bo ohranila za 7 ur in nato se pa obnovi izvirno nastavljena 
temperatura. S tem se funkcija Spalni način konča in naprava bo delovala v prejšnjem 
nastavljenem načinu. 
OPOMBA: Te funkcije ni mogoče uporabiti v načinu Ventilator ali Razvlaževanje. 
 
Druge funkcije 

Samodejni ponovni zagon 
Če pride do nepričakovane ugasnitve naprave zaradi izpada električne energije, bo jo ta 
funkcija po obnovi oskrbe z električno energijo samodejno spet zagnala. 

Zamuda 3 minute pred obnavljanjem delovanja 
Če naprava ugasne, se ne more spet zagnati v manj kot treh minutah. To je zaradi 
varnosti naprave. Delovanje se lahko nadaljuje šele po 3 minutah. 

Nastavitev smeri izpihovanega zraka 
Lamela za usmerjanje zraka se lahko nastavlja samodejno. 

 Samodejna nastavitev smeri izpihovanega zraka (sl.4): 
-  Če je naprava vklopljena, se lamela popolnoma odpre. 
-  S pritiskom gumba SWING na nadzorni plošči ali daljinskem 
   upravljalniku lahko zagonite funkcijo samodejnega odklona lamele za usmerjanje. 
-  Lamela se bo samodejno premikala gor in dol. 
-  Ne nastavljajte lamele za usmerjanje ročno. 
 
 

Samodejni odklon

Sl. 4
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NAVODILA ZA MONTAŽO 

Namestitev 
 Klimatska naprava naj bi se nahajala na 
trdi podlagi za minimalizacijo hrupa in 
vibracij. Da bi zagotovili varen položaj, 
postavite napravo na gladka ravna tla, ki 
zmorejo nositi težo naprave. 

 Naprava ima kolesca, ki omogočajo 
njeno namestitev. Vendarle bi jo morali 
premeščati samo na gladki in ravni 
površini. Bodite previdni pri premikanju 
čez preprogo. Ne premikajte naprave 
čez kakršne koli predmete. 

 Naprava mora biti postavljena v bližini 
pravilno ozemljene vtičnice, ki izpolnjuje 
pogoje za napajanje naprave. 

 V bližini dovoda in izpiha zraka ne 
postavljajte nikoli nobenih ovir. 

 Da bi zagotovili učinkovitost klimatske 
naprave, pustite med napravo in steno 
30 do 100 cm prostega prostora. 

Vgradnja okenskega vstavka v 
okno 
Okenski vstavek je bil oblikovan tako, da 
gre v večino standardnih "vertikalnih" ali 
"horizontalnih" oken. Vendar je lahko pri 
nekaterih tipih oken potrebno improvizirati 
ali izvesti neke prilagoditve v postopku 
vgradnje. Za najmanjše in največje 
dimenzije okna glej sl. 6 in 7. Okenski 
vstavek se lahko zavaruje s pomočjo vijaka 
(glej sl. 7a). 
 
Opomba: Če so dimenzije okna manjše od 
navedene minimalne dolžine okenskega 
vstavka, odrežite presežni del okenskega 
vstavka, da gre v okno. 
Nikoli ne režite okenskega vstavka na 
mestu, kjer je luknja. 
 
 A (cm) B (cm)
Tip I 67,5 123 
Tip II 56,2 98,2  

 

Navpično 
drsno okno

Okenksi vstavek za okno 
Minimum: A cm 
Maksimum: B cm

Obr. 6

Horizontalno 
drsno okno

Okenski vstavek za okno 
Minimum: A cm 
Maksimum: B cm

vijak

Okenski vstavek 
za okno 

Sl. 7a
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Vgradnja v navpično drsno okno 
 
1. Odrežite potrebno dolžino penastega 

tesnila (lepljivega) in ga pritrdite na okensko 
polico. Glej sl. 8 

 
 
 
 
2. Pritrdite okenski vstavek na okensko polico. 

Nastavite dolžino okenskega vstavka v 
skladu s širino okna, eventualno jo 
skrajšajte, če je širina okna manjša od 67,5 
cm (tip I) ali 56,2 cm (tip II). Odprite 
okensko krilo in položite okenski vstavek na 
okensko polico. Glej sl. 9. 

 
 
 
3. Odrežite potrebno dolžino penastega tesnila 

(lepljivega) in ga pritrdite na okensko krilo. 
Glej sl. 10. 

 
 
 
4. Zaprite čvrsto okensko krilo proti 

okenskemu vstavku.  
 
 
 
5. Odrežite potrebno dolžino penastega tesnila 

in zatesnite vrzel med notranjim in zunanjim 
okenskim krilom. Glej sl. 11. 

 
 
 C (cm) 
Tip I 67,5~123 
Tip II 56,2~98,2  

Sl. 8

Okenski vstavek

Okenska polica 

Sl. 9

Okenski vstavek

Okenska polica 

Penasto tesnilo 

Sl. 10

Sl. 11
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Vgradnja v horizontalno drsno okno 
 
1. Odrežite potrebno dolžino penastega 

tesnila (lepljivega) in ga pritrdite na okenski 
okvir. Glej sl. 12. 

 
 
 
2. Pritrdite okenski vstavek na okensko polico. 

Nastavite dolžino okenskega vstavka v 
skladu s širino okna, eventualno ga 
skrajšajte, če je širina okna manjša od 67,5 
cm (tip I) ali 56,2 cm (tip II). Odprite 
okensko krilo in namestite okenski vstavek 
na okensko polico. Glej sl. 13. 

 
 
 
3. Odrežite potrebno dolžino penastega tesnila 

(lepljivega) in ga pritrdite na bočno stran 
okenskega krila. Glej sl. 14. 

 
 
 
4. Zaprite čvrsto okensko krilo proti oknu. 
 
 
 
5. Odrežite potrebno dolžino penastega 
tesnila in zatesnite vrzel med notranjim in 
zunanjim okenskim krilom. Glej sl. 15. 
 
 C (cm) 
Tip I 67,5~123 
Tip II 56,2~98,2 

 
 
OPOMBA: Vse slike v tem priročniku so samo 
indikativne.Vaša klimatska naprava lahko 
zgleda malo drugače. Bistven je dejanski 
videz naprave. 

Penasto tesnilo A 
(lepljivo) 

Sl. 12

Okenski vstavek

Okenska polica 

Sl. 13

Sl. 14

Penasto tesnilo

Sl. 15
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Vgradnja izpušne cevi 
Izpušna cev in adapter se morata priključiti ali 
izključiti po načinu delovanja naprave. 
 
Način Hlajenje, Ogrevanje 
(samo pri modelih s toplotno 
črpalko) ali Avtomatika 

Priključiti 

Način Ventilator, 
Razvlaževanje ali Ogrevanje 
(samo pri modelih z 
električnim ogrevanjem) 

Izključiti 

 
1. Vgradite adapter B in adapter I na izpušno 

cev, kot je prikazano na sliki 16a ali 16b. 
Vgradnja okenskega vstavka, glej prejšnje 
strani. 

2. Položite štrlino izpušne cevi v izrez za izpih 
zraka in pomaknite izpušno cev navzdol v 
smeri puščice (glej sl. 17), da jo vgradite. 

 
Izpušna cev se lahko vgradi v steno 
(Ne velja za napravo, ki nima v dodatni opremi 
adapterja A, vložkov in vijakov). 
 
1. Pripravite luknjo v steni. Namestite na 

zunanjo steno izpušni adapter A in ga dobro 
pritrdite s pomočjo 4 vložkov in vijakov. (Glej 
sl. 18) 

2. Pritrdite izpušno cev na izpušni adapter A na 
steni. 

 
Opomba: 
Če ni cev priključena, pokrijte luknjo s 
pokrovom adapterja. 
 

 Izpušna cev se lahko do določene mere 
stiska ali razteza po pogojih vgradnje, vendar 
je zaželeno, da je dolžina cevi čim manjša. 

 
POMEMBNO: 
IZPUŠNE CEVI PREVEČ NE UPOGIBAJTE 
(glej sl. 19). 
 
OPOZORILO: 
Zagotovite, da okrog ustja izpušne cevi ni 
nobenih ovir (do oddaljenosti 500 mm), da 
izpušni sistem lahko deluje pravilno. 

Sl. 16a Sl. 16b

Izrez

Štrlina

Sl. 17 

Namestitev vložka

Adapter A 

Pokrov adapterja

Sl. 18 

Sl. 19 
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Odtok vode 
-  V načinih razvlaževanja odstranite čep iz 

zgornjega odtoka na zadnji strani enote 
in vgradite odtočni priključek (5/8 
univerzalni vložek) s 3/4" cevjo (ni 
priložena, jo je treba kupiti v prodajalni). 
Pri modelih brez odtočnega priključka 
preprosto pritrdite odtočno cev na 
odtočno luknjo. Prosti konec adapterja 
cevi namestite neposredno nad odtočni 
jašek v kleti hiše. Glej sl. 20. 

 
 
-  V načinu toplotne črpalke odstranite čep 

iz spodnjega odtoka na zadnji strani 
enote in vgradite odtočni priključek (5/8 
univerzalni vložek) s 3/4" cevjo (ni 
priložena, jo je treba kupiti v prodajalni). 
Pri modelih brez odtočnega priključka 
preprosto pritrdite odtočno cev na 
odtočno luknjo. Prosti konec adapterja 
cevi namestite neposredno nad odtočni 
jašek v kleti hiše. Glej sl. 21. 

 
 
-  Če nivo vode v spodnjem rezervoarju 

doseže vnaprej določeno stopnjo, se 
oglasi 8x zvočni signal in na zaslonu se 
prikaže "P1". V tem trenutku se bo 
postopek klimatiziranja/ razvlaževanja 
takoj ustavil. Vendarle motor ventilatorja 
bo deloval naprej (to je normalno stanje).
Previdno premestite napravo na mesto, 
kjer se nahaja odtočni jašek, odstranite 
čep spodnjega odtoka in pustite, da voda 
odteče (sl. 22). Spravite čep spodnjega 
odtoka nazaj in ponovno zaženite 
napravo, da simbol "P1" izgine. Če znak 
zaščite traja, pokličite servis. 

 
OPOMBA: Pred uporabo enote ne pozabite 
vgraditi čepa spodnjega odtoka. 
 

 
 
 
 

Cev za stalni 
odtok vode

Odstranite čep iz 
zgornjega odtoka Odtočni 

priključek 

Sl. 20 

Cev za stalni 
odtok vode

Odstranite čep iz 
spodnjega 

Odtočni 
priključek

Sl. 21 

Sl. 22 
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NEGA IN VZDRŽEVANJE 
POMEMBNO: 
1. Pred čiščenjem ali vzdrževanjem se prepričajte, da ste prekinili napajanje naprave. 
2. Za čiščenje naprave ne uporabljajte bencina, razredčila ali drugih kemikalij. 
3. Ne umivajte naprave direktno pod tekočo vodo iz pipe ali s pomočjo cevi. To bi lahko 

povzročilo poškodovanje naprave ali električno puščanje. 
4. Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora popraviti proizvajalec ali pooblaščeni 

servisni center. 

1. Zračni filter 
-  Očistite zračni filter vsaj enkrat na dva tedna, da 

prah ne blokira pretoka zraka. 
-  Demontaža 

Ta naprava ima dva filtra. Iztresite zgornji filter v 
smeri puščice (sl. 23) in ga izvlecite ven. 
Sprostite vijake, ki pritrjujejo spodnji filter, in 
izvlecite spodnji filter ven. 

-  Čiščenje 
Pomijte filter tako, da ga previdno potopite v 
toplo vodo (cca. 40 °C) z nevtralnim čistilnim 
sredstvom. Potem pa filter izperite in pustite, da 
se posuši na senčnem mestu. 

-  Montaža 
Po čiščenju vgradite zgornji filter. Nato pa 
vgradite spodnji filter in ga pritrdite s pomočjo 
vijaka (glej sl. 24). 

2. Pokrov enote 
-  Za čiščenje pokrova enote uporabite krpo, ki ne 

pušča vlaken, navlaženo z nevtralnim čistilnim 
sredstvom. Nato pa obrišite površino s suho 
čisto krpo. 

3. Dolgotrajna ustavitev naprave 
-  Odstranite gumijasti čep na zadnji strani enote in 

priključite cev na izhod odtoka. Prosti konec cevi 
postavite direktno nad odtočni jašek v kleti hiše 
(glej sl. 20 in 21). 

-  Odstranite čep iz spodnjega odtoka vode. Treba 
je izpustiti vso vodo iz spodnjega rezervoarja 
(glej sl. 22). 

-  Pustite, da naprava deluje pol dneva v načinu 
Ventilator v toplem prostoru, da se posuši 
notranjost naprave in prepreči nastajanje plesni.

-  Izklopite napravo in jo izključite iz vtičnice. 
Odstranite bateriji iz daljinskega upravljalnika. 

-  Očistite zračni filter in ga namestite nazaj. 

 

Zgornji filter (izvleči)

Odvijte vijak in izvlecite
spodnji filter

Sl. 23 

Zgornji filter
(vgraditi)

Vgradite spodnji filter in ga 
zavarujte s pomočjo vijaka

Sl. 24 

Nosilec

Napajalni kabel

Napajalni vtičnik Vtičnica za 
napajalni vtičnik

Sl. 25 



 

18 

REŠEVANJE PROBLEMOV 
 MOŽNI VZROKI PRIPOROČENE REŠITVE 

-  Na zaslonu se prikazuje "P1". Izpustite vodo iz spodnjega 
rezervoarja. 

1. Naprava se ob 
pritisku gumba 
POWER (On/Off) ne 
zažene. 

-  Sobna temperatura je nižja od 
nastavljene temperature (v 
načinu Hlajenje). 

Spremenite nastavljeno 
temperaturo. 

-  Okna in vrata v sobi niso 
zaprta. 

Preverite, če so vsa okna in vrata 
zaprta. 

-  V prostoru se nahajajo viri 
toplote. 

Odstranite vire toplote, v kolikor 
je to mogoče. 

-  Cev za izpih zraka ni 
priključena ali pa je blokirana. 

Priključite cev in preverite njeno 
delovanje. 

-  Nastavljena temperatura je 
previsoka. 

Znižajte nastavljeno temperaturo.

2. Nezadostno 
hlajenje. 

-  Zračni filter je zamašen s 
prahom. 

Očistite zračni filter. 

3. Hrup ali vibracije. -  Neravna ali nagnjena tla. Postavite napravo na ravno in 
vodoravno površino, v kolikor je 
to mogoče. 

4. Klokotanje -  Zvok povzroča tok hladilnega 
sredstva v klimatski napravi. 

Gre za normalen pojav. 

5 Izklop v načinu 
Ogrevanje 

-  Funkcija samodejne zaščite 
pred pregrevanjem. Če 
temperatura na izpuhu zraka 
preseže 70 °C, naprava ugasne.

Potem, ko se narpava ohladi, jo 
ponovno vklopite. 
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INFORMACIJE, SERVIS 

INFORMACIJE, KI SE NANAŠAJO NA RABLJENO HLADILNO 
SREDSTVO 

 Ta naprava vsebuje fluorirane toplogredne pline, ki jih zajema Kjotski protokol. 
Vzdrževanje in odstranjevanje mora opraviti usposobljeno osebje. 

 Vrsta hladilnega sredstva: R410A 
 Sestava hladilnega sredstva R410A: (50% HFC-32, 50% HFC-125) 
 Količina hladilnega sredstva: glej nalepko proizvajalca, hermetično zaprt sistem 
 Vrednost GWP: 1975 
 GWP = Global Warning Potencial (potencial globalnega segrevanja) 

 

PROIZVAJALEC, POOBLAŠČENI ZASTOPNIK 
 Proizvajalec: SINCLAIR CORPORATION Ltd., 1-4 Argyll St., London, UK 
 Pooblaščeni zastopnik: NEPA spol. s r.o., Purkyňova 45, Brno 612 00, ČR 
 Naprava je bila izdelana na Kitajskem (Made in China) 

 

SERVIS - v garanciji in tudi izven garancije 
 V primeru težav s kakovostjo ali drugih, se obrnite prosim na lokalnega prodajalca ali 
pooblaščeni servisni center. 

 Kontaktna telefonska številka: (0)59 051 161, VITATHERM d.o.o. 
 Za informacije o izdelkih obiščite: www.coolexpert.eu/si  
 Pišite nam: info@coolexpert.eu 
 Klic v sili - telefonska številka: 112 
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VEZALNA SCHEMA 
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TEHNIČNI PARAMETRI 
Kategorija Lokalna klimatska naprava 

Model APM-12AN 
Energijski razred hlajenje / ogrevanje A / - - 
Nazivna izhodna moč hlajenja Prated 3,5 kW 
Nazivna izhodna moč ogrevanja Prated - kW 
Nazivni dovod energije, hlajenje PEER 1,3 kW 
Nazivni dovod energije, ogrevanje PCOP - kW 
Nazivno razmerje energetske učinkovitosti EERd 2,6 - 
Nazivni koeficient učinkovitosti COPd - - 
Poraba el. energije v stanju izključenosti termostata PTO ≤ 1,0 W 
Poraba električne energije v stanju pripravljenosti PSB ≤ 1,0 W 
Sezonska poraba el. energije na uro za hlajenje QSD 1,3 kWh / 60 min. 
Sezonska poraba el. energije na uro za ogrevanje QSD - kWh / 60 min. 
Raven zvočne moči (samo notranja) LWA 65 dB(A) 
Potencial globalnega segrevanja hladilnega sredstva GWP 1975 ekv. kg CO2 
Hladilno sredstvo Tip * / količina R410A / 0,54 - / kg 
Nazivni tok za hlajenje 5,9 A 
Nazivni tok za ogrevanje - A 

Primerna za prostor soba 18 - 29 m2 
Napajanje - ~ 220 - 240 V 
Frekvenca - 50 Hz 
Pretok zraka - 370 m3 / h 
Fleksibilna cev za odhodni zrak dolžina / premer 150 / 15 cm 
Razvlaževanje - 28,8 lit. / dan 
Dimenzije izdelka (š x v x g) 467 x 765 x 397 mm   
Dimenzije izdelka z embalažo (š x v x g) 517 x 870 x 437 mm   
Teža izdelka - 33,5 kg 
Teža izdelka z embalažo - 37,0 kg 
Vsaj ime in naslov proizvajalca ali njegovega Proizvajalec: SINCLAIR CORPORATION Ltd., 1-4 Argyll St., London, UK 
pooblaščenega zastopnika Pooblaščeni zastopnik: NEPA spol. s r.o., Purkyňova 45, Brno 612 00, ČR 
Kontaktni podatki za dodatne informacije www.coolexpert.eu / info@coolexpert.eu 
* R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125)    
* Vsebuje fluorirane toplogredne pline, ki jih zajema Kjotski protokol.   

 
Videz in parametri se lahko zaradi izboljšanja izdelka spreminjajo brez predhodnega obvestila. 
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