


 
 

 
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 pokličete 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 večinoma 
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 se odločili kupiti to klimatsko napravo. Pred prvo uporabo natančno preberite 
navodila za uporabo in jih dobro shranite.  
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POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA  
• Med rokovanjem z napravo bodite previdni in upoštevajte varnostna navodila za uporabo.  

Podobno kot med rokovanjem s vsemi drugimi električnimi aparati  je treba med instalacijo in 
upravljanjem te naprave uporabljati predvsem svojo pamet.  

• Ta naprava je bila osnovana in narejena za uporabo v gospodinjstvu in znotraj hiše. Nikoli je 
ne uporabljate za druge namene.   

• Kakršnikoli posegi ali predelave napravo so zelo nevarni.  
• Instalacija naprave mora biti v skladu z mestnimi predpisi za instalacijo, delovanje in uporabo 

električnih naprav.  
• V primeru, da je treba napravo popraviti, pokličite pooblaščeni servis. Popravila in posegi na-

rejeni s strani nepooblaščene osebe lahko povzročijo trajno poškodbo naprave ter so vašemu 
zdravju nevarni.   

• Napravo smejo uporabljati samo odrasle osebe.   
• Nikoli ne dovolite otrokom, da se napravo uporabljajo brez nadzorstva odraslih. Naprave ne 

smejo  osebe z omejenimi fizičnimi, duševnimi ali telesnimi sposobnostmi,  ali osebe pijane 
oziroma pod vplivom medikamentov brez nadzorstva odraslih, ki so odgovorni za varnost 
navedenih oseb.  

• Preprečite otrokom, da se z napravo igrajo.  
•  Naprava mora biti pravilno ozemljena. Električno omrežje mora biti preverjeno s strani poob-

laščenega električarja.  
• Ne uporabljajte podaljška.  
• Pred vsakim čiščenjem ali vzdrževanjem napravo odklopite od električnega omrežja.  
• Neprave nikoli ne odklapljajte od električnega omrežja z vlečenjem za električni kabel.  
• Naprave ne nameščajte v sobe, kjer se nahaja plin, olje ali žveplo. Naprave ne instalirajte 

v bližini toplotnih virov.  
• Minimalni razdalja naprave od gorljivih ali lahko vnetljivih snovi (alkohola itd.) ali posod pod 

pritiskom (na primer sprayev) mora biti 50 cm. 
• Na napravo ne postavljajte težkih ali gorljivih predmetov.  
• Zračni filter čistite vsaj enkrat na teden.  
• V bližini naprave ne nameščajte  nobenih toplotnih virov in naprav.  
• Napravo premeščajte le v navpični legi ali nagnjeno na eno stran. Pred premeščanjem 

izpraznite rezervoar za kondenzirano vodo. Po premeščanju pustite napravo vsaj eno uro mi-
rovati. Šele potem jo lahko vklopite.  

• Ko naprave ne uporabljate, nikoli je ne pokrivajte z plastičnimi zavoji ali z embalažo.  
• Embalažni material uporabljeni pri tem aparatu je možno predelati in ponovno uporabiti.  Zato 

priporočamo, do ga odlagate v bokse za tovrstni odpad.  
• Prosimo, da ob izteku  življenjske dobe naprave, jo odpravite v zbirni center za tovrstni od-

pad.  
• V primeru, da je napajalni kabel poškodovan, ga sme  zamenjati samo pooblaščena oseba ali 

pooblaščeni servis. Le s tem se boste izognili tveganju nesreče.  
ELEKTRIČNA NAPELJAVA  
Preden napravo priključite na električno omrežje preverite če:  
• vrednosti vašega električnega omrežja  odgovarjajo vrednostim navedenim na napisni tablici na zadn-

jem delu naprave.   
• električna vtičnica in električno omrežje so namenjeni za vaš aparat ; 
• vtikač naprave ustreza stenski vtičnici; v nasprotnem primeru pokličite pooblaščeno osebo, ki vtikač 

zamenja; 
• je električna vtičnica je pravilno ozemljena. V primeru, da ne boste upoštevali navedenih navodil proi-

zvajalec ne prevzema odgovornosti za morebitne škode in obenem bo prenehala  veljati tudi garanci-
ja.  
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OPIS NAPRAVE  
1. Mrežica izhoda zraka  
2 Upravljalna plošča  
3 Kolesce  
4 Ročaji  
5 Sprejemnik daljinskega upravljalnika  
6 Filter 
7 Mrežica vhoda zraka 
8 Odprtina za izpihovalno cev  
9 Odvajanje kondenzata  
10 Napajalni kabel  
11 Prirobnica s pokrovčkom  
12 Cev za odvajanje zraka  
13 Okenski adapter  
14 Vakuum ploščica  
15 Blokiranje kolesc  
16 Daljinski upravljalnik  
17 Vstavljiva plošča  
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PRED PRVO UPORABO  
Ob upoštevanju nižje navedenih  nasvetov boste dosegli čimbolj 
učinkovitega delovanja vaše naprave.  
Pred prvo uporabo naprave se preprečite, ali mrežice za vhod in 
izpih zraka niso blokirane ali zamašene z nobeno oviro.  
 
ZAČASNA INSTALACIJA  
Če boste naredili le nekaj enostavnih korakov, s pomočjo vaše 
naprave boste dosegli želenega zraka in komfortnega okolja.   
Cev za odvajanje zraka pritrdite na odprtino za odvajanje zraka 
na zadnjem delu naprave (slika 1). 
• Na končni del naprave pritrdite okenski adapter.  
• Klimatsko napravo namestite v bližino drsnega ali krilnega ok-

na. Dolžino cevi prilagodite tako, da lahko pelje do okna.  
• Preverite, da nič ne preprečuje tok zraka v cevi.  
• Odprite malo okno in v odprtino med krili namestite okenski 

adapter (slika 2). 
• Če imate drsno okno, položite vstavljivo ploščo na spodnji 

okvir okna, izrinite jo v podolgovato obliko po celi širini okna, 
pritrdite jo s pomočjo  zatiča in nato pustite okno da zdrsi dol in 
se nasloni na vstavljivo ploščo. Okenski adapter vrinite 
v odprtino (slika 3).  

• Če imate dvokrilno okno, uporabite vakuum ploščice, ki so 
vključene v garnituro, s katerimi okenski krili blokirate in pre-
prečite, da se samodejno odpreta (slika  4). 

 
Potrudite se, da je cev za odvajanje zraka čimbolj kratka in čim-
manj upognjena. S tem omogočite, da zrak v cevi  dobro teče.  
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STABILNA INSTALACIJA  
Če želite, napravo lahko instalirate na stalno mesto  (slika 5). 
Upoštevajte naslednje postopke:  
• V ograjni steni hiše ali v okenski tablici naredite luknjo s prere-

zom 134 mm. Odprtino naredite v razdalji od tal, ali od robov 
okenske šipe, kot navajamo v sliki 6. 

 
 
 
 
 
 

 
V okenski šipi   

• Na odprtino pritrdite prirobnico, ki je vključena v garnituro, kot 
kažejo slike 7, 8 in 9. 

• Na odprtino na zadnjem delu naprave pritrdite cev za odvajan-
je zraka (slika 1). 

• Na končni del cevi pritrdite prirobnico kot kaže slika 6. Ko cev 
ni priključena, priporočamo, da odprtino zamašite 
s pokrovčkom na prirobnici.  

 
Potrudite se, da je cev za odvajanje zraka čimbolj kratka in čim-
manj upognjena. S tem omogočite, da zrak v cevi  dobro teče.  
 
 
 

V lesenem okenskem 
okviru /oknici 

• Če uporabljate višje navedeni način instalacije priporočamo, 
da med delovanjem naprave pustite vrata malo odprta (približ-
no 1cm), s čimer boste zagotovili dobro prezračevanje.  

V ograjni steni hiše – pri-
poročamo, da notranjost 
votline  izolirate z dobro 

izolacijo.  
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OPIS UPRAVLJALNE PLOŠČE 

 
 

 
1 Indikator Hlajenja (Cool) 
2 Indikator Razvlaževanja (Dry) 
3 Indikator Ventilacije (Fan) 
4 Indikator Gretja (Heat)* 
5 Indikátor  režima Avtomatsko delovanje 

(Smart) 
6 Indikator Močno delovanje (Powerful) 
7 Prikaz temperature  
8 Indikator Časovnika (Timer) 
9 Indikator Alarma  

10 Indikator Avtomatske hitrosti ventilacije 
(AUTO FAN) 

11 Indikator Hitrosti ventilacije  
12 Indikator Spanca (Sleep)  
13 Stikalo MODE (nastavitev režima) 
14 Stikalo POWERFUL (močno delovanje) 
15 Stikalo FAN (hitrost ventilacije) 
16 Stikalo ON/OFF (vklop/izklop) 
17 Stikalo zvišanje ( ) in znižanje ( ) tem-

perature  
* model APT-12A nima funkcije gretja   
 

UPORABA DALJINJSKEGA UPRAVLJALCA  
Upravljalna plošča omogoča nastaviti se glavne funkcije naprave. 
Če želite izkoristiti vse možnosti in funkcije, morate uporabiti dal-
jinski upravljalnik.  
 
VKLOPITEV NAPRAVE  
• Napravo priključite na električno omrežje.   

Na zaslonu se prikažeta dve črki, ki kažeta, da je naprava 
v aktiviranem stanju.  

• Pritisnite na stikalo , dokler se naprava ne vklopi. S tem se 
nastavi zadnja funkcija pred izklopitvijo.  

 
 Naprave nikoli ne izklapljate na ta način, da jo odklopite od električnega omrežja. Najprej 

pritisnite na stikalo , s čimer boste napravo izklopili. Nato počakajte nekaj minut in šele 
potem napravo odklopite od električnega omrežja. Ta postopek omogoča nujne korake, ki 
jih naprava mora narediti zaradi preveritve funkcijske sposobnosti.  
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  REŽIM HLAJENJA (COOL) 
Ta režim priporočamo ob toplem in soparnem vremenu, ko je treba 
zrak v sobi ohladiti in razvlažiti.  
Postopek za pravilno nastavitev režima: 
• Pritisnite nekajkrat na stikalo MODE, dokler se ne prikaže sim-

bol Hlajenje.  
• S pomočjo stikala   ali  nastavite želeno temperaturo. Na-

stavljena temperatura se prikaže na zaslonu.  
• S pomočjo stikala FAN nastavite želeno hitrost ventilacije. Na 

razpolago so štiri hitrosti: 

 Maksimalna hitrost: V najkrajšem možnem ča-
su boste dosegli želeno temperaturo.  

 Srednja hitrost: Zagotavlja, da boste dosegli 
želeno temperaturo pri nizki hrupnosti  

 Nizka hitrost: Za tiho delovanje.  

 Avtomatska hitrost: Naprava samodejno vklo-
pi najbolj ustrezno hitrost ventilacije glede na 
vami nastavljeno temperaturo.  

Priporočamo, da poleti  nastavite želeno temperaturo v sobi 
v razponu od 24 do 27 °C. Če je temperatura v sobi precej nižja od 
zunanje temperature,  lahko pride do ne prijetnih vplivov na člove-
kovo zdravje.  
 

  REŽIM RAZVLAŽEVANJA (DRY) 
Ta režim priporočamo če želite znižati zračno vlago v sobi (spo-
mladi in jeseni, v zelo vlažnih prostorih, ob vremenu s pogostim 
dežjem  itd.) 
V režimu Razvlaževanja mora biti naprava pripravljena enako kot 
za režim Hlajenja, s priključeno cevi za odvajanje zraka, s čimer 
zagotovite, da bo vlažen zrak lahko odhajal ven iz sobe.  
Postopek za pravilno nastavitev režima: 
• Pritisnite nekajkrat na stikalo MODE, dokler se ne prikaže sim-

bol Razvlaževanje.  
 
V tem režimu se hitrost ventilacije nastavi avtomatsko in je ni mož-
no ročno spremeniti.   
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 REŽIM VENTILACIJE (FAN) 
V tem režimu deluje samo ventilacija.  
• Pritisnite nekajkrat na stikalo MODE, dokler se ne prikaže sim-

bol Ventilacija (FAN). 
• S pomočjo stikala FAN nastavite želeno hitrost ventilacije.  Na 

razpolago so tri hitrosti: 

 Maksimalna hitrost:  Za maksimalen učinek.  

 Srednja hitrost: Zagotavlja, da boste dosegli 
želenega učinka pri nizki hrupnosti.   

 
 Nizka hitrost: Za tiho delovanje. 

V tem režimu ni možno nastaviti Avtomatske hitrosti ventilacije.  
 

  REŽIM OGREVANJA (HEAT) * 
 

• Pritisnite nekajkrat na stikalo MODE, dokler se ne prikaže sim-
bol Ogrevanje (HEAT). 

• S pomočjo stikala   ali  nastavite želeno temperaturo (od 13 
do 27 °C). Nastavljena temperatura se prikaže na zaslonu.  

• V režimu Ogrevanje se hitrost ventilacije vklopi avtomatsko.  
• Vlaga iz zraka se odvaja v napravo, kjer se v obliki kondenzata 

nabira v rezervoarju.  
• Ko je rezervoar poln, naprava se samodejno ustavi in na zaslo-

nu se prikaže „ “. Treba je izvleči  zamašek in rezervoar 
izprazniti (slika 26). Vodo enostavno zlijte v primerno posodo.  

• Ko ste vodo zlili iz rezervoarja, namestite zamašek na svoje 
mesto.  

• Ko je rezervoar izpraznjen, napravo lahko vklopite.  
Opomba: 
• V primeru, da naprava deluje v zelo mrzlih prostorih se avto-

matsko vklaplja funkcija odmrzovanja, med katerim se delovanje 
za kratek cas prekine. Na zaslonu se prikaže „ “. Med odmrzo-
vanjem prihaja do spremembe zvoka, ki ga naprava povzroča, 
kar je popolnoma normalno.  

• V tem režimu boste mogoče morali nekaj minut počakati, dokler 
začne iz naprave izpihovati topel zrak.  

• V tem režimu se ventilacija  lahko vklaplja v kratkih intervalih, 
kljub temu da  je temperatura v sobi že dosegla želeni vrednosti. 
* model APT-12A nima funkcije ogrevanja  
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  REŽIM AVTOMATSKEGA DELOVANJA(SMART) 
 

V tem režimu naprava glede na okolno temperaturo zraka avto-
matsko vklaplja režim Hlajenja, Ventilacije ali Ogrevanja (ta funkci-
ja obstaja samo pri nekaterih modelih).  
Postopek za pravilno nastavitev režima: 
• Pritisnite nekajkrat na stikalo MODE, dokler se ne prikaže sim-

bol simbol Avtomatsko delovanje  
 

  FUNKCIJA MOČNO DELOVANJE (POWERFUL) 
To funkcijo priporočamo predvsem poleti, če želite v zelo kratkem 
času ohladiti zrak v sobi.  
Aktivirajte jo s pritiskom na stikalo POWERFUL. Naprava deluje 
v režimu Hlajenje z najvišjo hitrostjo ventilacije. Pri tej funkciji ni 
možno nastaviti temperature niti spremeniti hitrost ventilacije.  
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OPIS DALJINJSKEGA UPRAVLJALNIKA 
1 Indikator režima 

COOL Hlajenje  
DRY Razvlaževanje  
FAN Ventilacija  
SMART Avtomatsko delovanje  
HEAT Ogrevanje  

2 vrednost nastavljene temperature  
3 Indikator oddajanja signala  
4 Indikator avtomatske hitrosti ventilacije  
5 Indikator hitrosti ventilacije  
6 Indikator funkcije Spanec (Sleep) 
7 Indikator funkcije Močno delovanje 

(Powerful) 
8 Indikator funkcije usmeritev izpiha zraka 

(Swing) 
9 Indikatorji funkcije programiranega vklo-

pa/izklopa 
10 stikalo za zvišanje ( ) in znižanje  ( ) na-

stavljene temperature /časa. 
11 Stikalo ON/OFF (vklopljeno/izklopljeno) 
12 Stikalo MODE (nastavitev režima) 
13 Stikalo FAN (ventilacija) 
14 Stikalo POWERFUL (močno delovanje) 
15 Stikalo SWING (usmeritev izpiha zraka) 
16 Stikalo TIMER (funkcija Časovnik) 
17 Stikalo SLEEP (funkcija Spanec) 
18 Stikalo Reset (obnovi izhodiščno nastavi-

tev od proizvajalca) 
 
PRAVILNA UPORABA  

 Usmerite daljinski upravljalnik proti sprejem-
niku signala na napravi. Daljinski upravljalnik 
mora biti nameščen v maksimalni razdalji 7 
metrov od naprave (med daljinskim upravl-
jalnikom in sprejemnikom signala ne smejo 
biti nobene ovire).  

 
 Daljinskega upravljalnika ščitite pred udarci.  

Upravljalnika ne puščajte na vročih mestih in 
ga ne izpostavljajte neposredni sončni 
svetlobi. 

 

maksimalno 7 met-
rov 
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VSTAVITEV IN MENJAVA BATERIJ  
• Snemite pokrov iz zadnjega dela daljinskega upravljalnika.  
• Vložite dve 1,5V bateriji tipa R03 "AAA" (glej navodila napisana v 

notranjščini prostora za baterije). 
• Namestite pokrov na upravljalnik. 

 Če morate daljinski upravljalnik zamenjati z novim, ali če ga mo-
rate celo odstraniti, vzemite baterije ven iz upravljalnika in ga 
odstranite na način v skladu z veljavnimi standardi in normami 
za ravnanje z nevarnimi odpadki.  

 
Če na daljinskem upravljalniku želite ukiniti vami programirane funk-
cije in obnoviti izhodiščno nastavitev, ki jo je naredil proizvajalec, 
rahlo pritisnite na stikalo  RESET s konico kulija ali svinčnika.  
 

UPORABA DALJINJSKEGA UPRAVLJALNIKA  
Prva skupina upravljalnih stikal na daljinskem upravljalniku je 
enaka kot na upravljalni plošči naprave.  
Če želite napravo vklopiti in nastaviti režim delovanja (Hlajenje, 
Razvlaževanje, Ventilacijo, 
Ogrevanje ali Avtomatsko delo-
vanje) ter izbrati hitrost ventilaci-
je, postopajte po navodilih 
v poglavju UPRAVLJALNJE 
S POMOČJO UPRAVLJALNE 
PLOŠČE.  
 
 
V naslednjem  besedilu so opisane dopolnitvene funkcije, ki jih 
lahko nastavite s pomočjo upravljalnih stikal v spodnjem delu dal-
jinskega upravljalnika.  
 

 

  FUNKCIJA MOČNO DELOVANJE (POWERFUL)  
Priporočamo predvsem poleti, ko želite hitro znižati tempera-
turo v sobi.  
Funkcijo aktivirate s pritiskom na stikalo POWERFUL. Na-
prava deluje v režimu Hlajenje z najvišjo hitrostjo ventilacije. 
Med delovanjem  te funkcije ni možno ročno nastaviti tempe-
rature ali spremeniti hitrost ventilacije.  
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  FUNKCIJA SPANEC (SLEEP) 
Ta funkcija je namenjena za nočno delovanje naprave 
in omogoča, da se postopno zniža  učinek in zmoglji-
vost. 
Postopek za pravilno nastavitev režima: 
• Nastavite režim delovanja (Hlajenje, Razvlaževanje 

ali Avtomatsko delovanje) po višje navedenih navodi-
lih.  

• Pritisnite na stikalo SLEEP. Naprava deluje v prej na-
stavljenem režimu obratovanja.  

Funkcija Spanec deluje v tihem režimu in ohranjuje op-
timalno temperaturo v sobi brez večjega nihanja vred-
nosti temperature in vlage. Ventilacija deluje z najnižjo 
hitrostjo.  
Ko je aktivirana funkcija Spanec, se zaradi zagotovitve 
udobnega okolja za vaš spanec zviša v 1 uri nastavljena 
temperatura za 1 °C in v  2 urah za še 1 °C.  Obratovan-
je potem poteka naprej s to nastavljeno temperaturo. 

  USMERITEV ZRAKA (SWING) 
Ta funkcija je namenjena za usmerjanje izpiha zraka le-
vo/desno. 
Postopek za pravilno nastavitev režima: 
• Nastavite režim delovanja (Hlajenje, Razvlaževanje, 

Ventilacija ali Avtomatsko delovanje) po višje nave-
denih navodilih.  

• Pritisnite na stikalo SWING. Naprava deluje v prej 
nastavljenem režimu obratovanja in na zaslonu dal-
jinskega upravljalnika se prikaže indikator „ “, ki 
sporoča, da je funkcija usmeritve zraka aktivirana.  

• Ko ponovno pritisnete na stikalo SWING, indikator 
„ “ izgine in funkcija usmeritve zraka se konča.   

 
ČASOVNIK VKLOPA  
• Ko je naprava izklopljena, enkrat pritisnite na stikalo  TI-

MER, s čimer nastavite čas vklopa.  
• Na zaslonu daljinskega upravljalnika utripa indikator 

„ “.  
• Nastavite želeni režim delovanja, na primer Hlajenje,  

25 °C, visoko hitrost ventilacije.  
• Pritisnite še enkrat na stikalo TIMER.  

Na zaslonu daljinskega upravljalnika utripa čas, ki 
pomeni časovni interval do samodejnega vklopa in 
indikator „ “. 

• S pomočjo stikala  ali   nastavite časovni interval 
do samodejnega vklopa naprave (od 1 do 12 ur). 

• Nastavitev časa potrdite s pritiskom na stikalo TI-
MER. Na zaslonu daljinskega upravljalnika se prikaže 
indikator „ “ in na napravi se prikaže simbol , ki 
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sporoča, da je časovnik aktiviran.  
• Po izteku nastavljenega časovnega intervala se na-

prava avtomatsko vklopi in deluje v režimu, ki ste ga 
nastavili z aktivacijo časovnika, na primer Hlajenje, 
25 °C, visoka hitrost ventilacije. 

• Če želite nastavitev  časovnika ukiniti, pritisnite med 
odštevanjem nastavljenega časovnega intervala na 
stikalo TIMER. 

 
 ČASOVNIK IZKLOPA  
• Ko je naprava vklopljena, enkrat pritisnite na stikalo  TI-

MER, s čimer nastavite čas izklopa. 
Na zaslonu daljinskega upravljalnika utripa časovni 
interval do izkopa naprave in indikátor „ “. 

• S pomočjo stikala   ali   nastavite časovni interval 
do samodejnega izklopa naprave (od 1 do 12 ur). 

• Nastavitev časa potrdite s pritiskom na stikalo TI-
MER. Na zaslonu daljinskega upravljalnika se prikaže 
indikator „ “ in na napravi se prikaže simbol , ki 
sporoča, da je časovnik aktiviran.  

• Če želite nastavitev  časovnika ukiniti, pritisnite med 
odštevanjem nastavljenega časovnega intervala na 
stikalo TIMER. 
 

 

AVTODIAGNOSTIKA 
Naprava je opremljena z avtodiagnostičnim sistemom, ki zazna različne okvare in motnje. Po-
datki o teh težavah se prikažejo na zaslonu naprave.  
 

Indikacija motnje  Kaj narediti? 

 
Nizka temperatura  

Naprava je opremljena z varnostnim sistemom proti zamrzovanju, ki 
preprečuje nastanek prekomerne količine ledu.  
Naprava se bo odmrzla, in potem se bo samodejno vklopila.  

 
Okvara snemalnika  

Ko se na zaslonu prikaže ta okvara, pokličite pooblaščeni servis.  
 
 

 
Poln rezervoar  

Izpraznite rezervoar za kondenzirano vodo po navodilih navedenih 
v besedilu „Na koncu sezone“. 
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NESVETI ZA PRAVILNO UPORABO  
Da bi vaša naprava delovala čimbolj učinkovito, upoštevajte nasledn-
je nasvete:  

• Zaprite okna in vrata v sobi, v kateri želite klimatsko napravo upo-
rabljati (slika 22). Če ste se odločili za stabilno namestitev klimat-
ske naprave, pustite vrata malo odprta (približno 1 cm), s čimer 
boste zagotovili dobro prezračevanje.  

• Če naprava deluje v režimu HLAJENJE in v sobo prihaja skozi ok-
no neposredna sončna svetloba, zaslonite okno z zaveso ali z ža-
luzijami (slika 23). 

• Na napravo nikoli ne polagajte nobenih predmetov.  

• Odprtino za vhod ali izpih zraka nikoli na pokrivajte (slika 24). Mre-
žice morajo biti vedno brez kakršnihkoli ovir.  

• Preprečite se, da v sobi niso vklopljeni nobeni toplotni viri. 

• Naprave nikoli ne uporabljajte v prostorih z visoko zračno vlago 
(na primer v pralnicah). 

• Naprave nikoli ne uporabljajte izven hiše.  

• Preprečite se, da naprava stoji na vodoravni podlagi. V naspro-
tnem primeru pritrdite k sprednjim kolescem pripomočke za bloki-
ranje.   

 

 

Zaprite 
okna in 
vrata  

Zaslonite 
okno z 
zaveso  

Naprave ne 
pokrivajte  
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ČIŠČENJE  
Pred vsakim čiščenjem ali vzdrževanjem napravo izklopite s po-
čjo stikala  na upravljalni plošči ali s pomočjo stikala ON/OFF 
na daljinskem upravljalniku. Počakajte nekaj minut in nato napra-
vo odklopite od električnega omrežja.  
 
ČIŠČENJE POKROVA  
Za čiščenje naprave uporabite rahlo krpo, ki ste jo ovlažili z vodo 
in nato jo temeljito posušite s suho krpo.  

 Naprave nikoli ne potapljajte v vodo niti je z vodo ne škropite. 
S tem se izognete tveganju nesreče.  

 Za čiščenje nikoli ne uporabljajte bencina, nafte, razredčil ali 
polirnih sredstev.  

 Naprave nikoli ne škropite z insekticidi ali z drugimi podobnimi 
sprayi.  

 
ČIŠČENJE ZRAČNIH FILTROV  
Da bi vaša naprava delovala čimbolj učinkovito, priporočamo, da 
zračni filter čistite vsakih sedem dni delovanja.  
 
Filtri se nahajajo v mrežici na odprtini za prihod zraka. (slika 25). 
 
• Za odstranitev praha uporabite sesalnik. Če je filter zelo uma-

zan, lahko ga potopite v toplo vodo in ga dobro oplaknite. 
Temperatura vode ne sme preseči 40 °C. 

• Filter pustite, da se temeljito posuši. Potem ga namestite 
v mrežico na odprtini za prihod zraka na napravi.   

 

NA ZAČETKU IN NA KONCU SEZONE 
KONTROLA NA ZAČETKU SEZONE  
Preverite, ali so napajalni kabel, vtikač in ozemljitev v brezhibnem 
stanju.  
Upoštevajte navodila za instalacijo.  
 
POSTOPKI NA KONCU SEZONE  
Potegnite ven zamašek  in pustite, da voda iz rezervoarja odteče 
(slika. 26).  
Vodo enostavno izpustite v primerno posodo. Ko je voda odtekla,  

namestite zamašek na svoje mesto.  
Očistite zračni filter. Preden ga namestite na napravo, ga pustite,  
da se temeljito posuši.  
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ODPRAVLJANJE TEŽAV  
Problem Možen vzrok Odprava   

• Prekinitev dobave električne 
energije.  

• Počakajte na obnovo dobave 
električne energije.   

• Naprava ni priklopljena na 
električno omrežje.  

• Napravo priklopite na elek-
trično omrežje.  

Klimatska naprava se ne 
vklopi.  

• Aktiviran je bil notranji var-
nostni sistem.   

• Počakajte 30 minut. Če te-
žave ne zginejo, pokličite 
pooblaščeni servis.  

• V zračni cevi se nahaja ovi-
ra.   

• Cev za odvod  zraka pravilno 
namestite in potrudite  se, da 
je cev čimbolj kratka in čim-
manj upognjena. 

Klimatska naprava deluje 
samo kratek čas.  

• Neka ovira preprečuje izpih 
zraka.  

• Odstranite vse ovire, ki pre-
prečujejo izpih zraka.  

• Okna ali vrata so odprta. Za-
vese so odgrnjene.   

• Zaprite okna, vrata in zagrni-
te zavese. Upoštevajte višje 
navedene  „Nasvete za pra-
vilno uporabo“. 

• V sobi delujejo toplotni viri 
(peč, sušilnik las itd.) 

• Izklopite vse toplotne vire v 
sobi.   

• Cev za odvod zraka ni dobro 
pritrjena k napravi.   

• Cev za odvod zraka pritrdite 
pravilno na odprtino na 
zadnjem delu naprave.  

Klimatska naprava deluje, 
ampak temperatura v sobi 
se ne znižuje.  

• Zmogljivost naprave ne za-
dostuje  za spremembo 
skrajnih pogojev v sobi.  

 

Med delovanjem naprave 
nastaja neprijeten vonj.  

• Zračni filter je zamašen.  • Očistite zračni filter po višje 
navedenih navodilih.  

Klimatska naprava po po-
novnem vklopu približno 
tri minute miruje.  

• Notranji sistem za varovanje 
kompresorja preprečuje po-
novno vklopitev naprave. Od 
zadnje vklopitve mora na-
prava 3 minute mirovati.  

• Počakajte. To mirovanje na-
prave je popolnoma normal-
no.  

Na zaslonu se prikaže: 
 

• Naprava je opremljena z av-
todiagnostičnim sistemom, ki 
zazna in prikaže različne 
motnje.  

• Glejte poglavje „Avtodia-
gnostika“. 
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TEHNIČNI PODATKI  
Napajalna napetost  glej tablico z nominalnimi vrednostmi  

Maksimalna vložena moč za hlajenje  glej tablico z nominalnimi vrednostmi 

Hladilno sredstvo  glej tablico z nominalnimi vrednostmi 

Zmogljivost hlajenja  glej tablico z nominalnimi vrednostmi 

DELOVNI POGOJI  

Temperatura v sobi med uporabo klimatske naprave 18 – 35 °C (hlajenje) 
10 – 25 °C (gretje) 

MERE IN MASA 

Širina  463 mm 

Višina  775 mm 

Globina  382 mm 
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TEHNIČNE KARAKTERISTIKE, SERVISIRANJE 
 
 

Category Cooling only 

Model name   APT-12A 
Capacity Cooling kW / BTU 3,5 / 12000 
Energy class  A 
Power input  W 1350 
Optimal room size m2 18 - 26 
Frequency Hz 50 
Voltage   V 220-240 
Noise level max dB (A) 55 
Air volume m3 / hour 350 
Dehumidifying litre / days 21,6 
Refrigerant type R410A 
Water tank volume litre - 
Dimensions (w x h x d) mm   463 x 775 x 382 
Weight netto kg 32 

 
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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