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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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Pred uporabo  
 VARNOSTN A OPOZORILA  

Vtikač mora biti pravilno 
vtaknjen v vtičnico.  
  
V nasprotnem primeru 
lahko pride do poškodo-
vanja vašega zdravja za-
radi električnega udarca 
ali do požara. 
 

Med delovanjem napra-
ve nikoli ne izvlecite 
vtikača iz vtičnice.  
 
V nasprotnem primeru 
lahko pride do poškodo-
vanja vašega zdravja za-
radi električnega udarca 
ali do požara. 
 

Napajalnega kabla niko-
li sami ne popravljajte 
in ne uporabljajte po-
daljška.  
 
V nasprotnem primeru 
lahko pride do pregretja 
ali požara.  
 
 

Ne uporabljajte dolgih 
kablov. V eno vtičnico 
priključite samo en vti-
kač.  
V nasprotnem primeru 
lahko pride do poškodo-
vanja vašega zdravja za-
radi električnega udarca 
ali do požara. 

Klimatske neprave se 
nikoli ne dotikajte 
z mokrimi rokami. 
  
V nasprotnem primeru 
lahko pride do poškodo-
vanja vašega zdravja za-
radi električnega udarca.   
 
 

V odprtine za vstop ali 
izpuh zraka nikoli ne 
nameščajte rok niti 
drugih predmetov. 
 
To je lahko zelo nevarno.  

 
 

Preprečite, da zrak izpi-
huje dlje časa na vaše 
telo.  
V nasprotnem primeru 
lahko pride do nezažele-
nih zdravstvenih proble-
mov.  
 

Če naprava ne deluje pra-
vilno (povzroča neprijeten 
vonj ali se pojavi dim...) 
odklopite jo od elek-
tričnega omrežja in pokli-
čite pooblaščeni servis.  
V nasprotnem primeru lahko  
pride do poškodb, poškodo-
vanja vašega zdravja, poža-
ra ali eksplozije.  

Naprave nikoli ne po-
pravljajte sami. 
 
V nasprotnem primeru 
namreč lahko povzročijo 
udarec z električnim to-
kom ali požar; Za popra-
vilo vedno pokličite poob-
laščeni servis.  

   

Nevarno

Odklopite
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 Naprava mora biti 
pravilno ozemljena!! 
Ozemljitveni kabel mo-
ra biti priključen na  
ozemljitveni sistem.  
 
V nasprotnem primeru 
pokličite pooblaščeno 
osebo s področja elektro-
tehnike, ki ozemljitev na-
redi. Ozemljitvenega kab-
la nikoli ne priključite na 
plinski vod ali vodovodno 
omrežje niti na druge cevi 
in predmete.  
 

Če klimatske naprave 
ne boste dlje časa upo-
rabljali, odklopite jo od 
električnega omrežja. 
 

 

Pred vsakim čiščenjem 
klimatsko napravo 
izklopite in odklopite od 
električnega omrežja. 
 
Če je naprava pod nape-
tostjo, lahko pride do po-
škodovanja vašega zdra-
vja zaradi električnega 
udarca.   
 
 

Če želite izvleci vtikač 
iz vtičnice primite vti-
kač in nikoli ne vlecite 
za električni kabel.  
 

V nasprotnem primeru 
namreč lahko povzročite 
požar ali pride do poško-
dovanja vašega zdravja 
zaradi električnega udar-
ca.   

V bližino naprave ne 
nameščajte plinskega 
štedilnika.  
Zaradi toka zraka iz kli-
matske naprave namreč 
lahko pride do nepopol-
nega izgorevanja.   
 

 

Vnetljive spraye hranite 
v razdalji od naprave 
najmanj 1 m.  
 
V nasprotnem primeru 
namreč lahko povzročite 
požar ali eksplozijo.  
 
 

 

Preprečite se, ali je 
podstavek, ki ste ga in-
stalirali  dovolj stabilen.  
V nasprotnem primeru 
naprava lahko pade na 
tla in povzroči poškodbo 
ali poškodovanje vašega 
zdravja itd.   
 

 

Na zunanjo enoto nikoli 
ne stopajte.  
 
V nasprotnem primeru se 
naprava se lahko prevrže 
in povzroči poškodbo ali 
poškodovanje vašega 
zdravja itd.   

 

Ne blokirajte vhodov za 
zrak in odprtin za izpi-
hovanje zraka na no-
tranji in zunanji napra-
vi. 
 
V nasprotnem primeru 
namreč znižate učinkovi-
tost klimatske naprave ali 
povzročite okvaro v na-
pravi.               
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Vhod zraka  

Vtikač na-
pajalnega 
kabla  

Sprednja ploš-
ča  

Priključitve-
na cev in 
kabel** 

Lamele 

Daljinski upravljalnik 

Izhod zraka  

Cev za odva-
janje vode  

Vhod zraka  
 

Pokrov od-
prtine za 
izhod zraka  

Izhod zraka  

Telo enote 

Stikalo  

Stikalo na enoti  

Stikalo za avto-
matsko delovan-
je  

Zaslon *        Filter 

Nazivi posameznih delov  
 

 Notranja enota  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Zunanja enota  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*   samo pri nekaterih modelih 
** priključki in povezovalne cevi niso vključene v dobavo niti v ceno. Dobavi vam jih ter obračuna    
    pooblaščeni servis, ki bo naredil instalacijo naprave.  
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Opis in funkcije daljinskega upravljalnika 
 
Opombe: 
 
• Preprečite se, da med sprejemnikom signala in daljinskim upravljalnikom ni  nobenih 

ovir.  
• Signal iz daljinskega upravljalnika  je možno sprejeti v razdalji do 10 metrov. 
• 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. 
 

 

Stikalo TEMP. 
S pritiskom na stikalo 
+°C se želena tempe-
ratura zviša za 1 °C. 
S pritiskom na stikalo –
°C se želena tempera-
tura zniža za 1 °C. 
 
V režimih ,  in  
lahko nastavite tempe-
raturo v razponu od 16 
do 30 °C. 

Stikalo SWING 
S pritiskom na stikalo 
se lamele začnejo av-
tomatsko nihati. 
S ponovnim pritiskom 
se lamele ustavijo.  

Stikalo MODE.  
S pritiskom na stikalo 
spremenite režim delo-
vanja in sicer v zapo-
redju: 

 

Stikalo FAN 
S pritiskom na stikalo 
spremenite hitrost ven-
tilacije: 

AUTOmatika

Indikacija režima: 
 Avtomatsko delo-

vanje 
 Hlajenje  

 Razvlaževanje  
 Ventilacija  
 Ogrevanje  

Stikalo ON/OFF 
S protiskom na stikalo 
vklopite ali izklopite 
napravo.  
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Opomba: 
• Ta daljinski upravljalnik je univerzalen in se uporablja za različne tipe naprav. Stikala, ki 

pri  tem tipu niso na voljo, ne bodo opisana. 
• Uporabljanje stikal, ki niso opisana, ne bo imelo vpliva na delovanje naprave.  

 
 

Stikalo SLEEP 
Vklop/izklop režim 
SLEEP (Spanec). 

Stikalo T-OFF 
Ko enota deluje in pri-
tisnete na stikalo T-OFF 
nastavite čas izklopa 
v razponu od 0 do 24 
ur. Ob nastavljeni uri se 
bo naprava avtomatsko 
izklopila.  

Ciklus nastavitve. 
 
 
 

   0      24h 
Preklic  

časovnika 
 

Stikalo T-ON 
Ko je enota izklopljena  in 
pritisnete na stikalo T-ON 
nastavite čas vklopa 
v razponu od 0 do 24 ur. 
Ob nastavljeni uri se bo 
naprava avtomatsko 
vklopila.  

Ciklus nastavitve. 
 
 
 

   0      24h 
 

Preklic  
časovnika 

LCD zaslon  
Tukaj se prikazujejo 
vse nastavljene vred-
nosti.  
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 Nastavitev režima HLAJENJE  
• Mikroprocesor skrbi za nastavitev režima hlajenja in sicer glede na razliko med tempe-

raturo v sobi in nastavljeno temperaturo.  
• Če je temperatura v sobi višja od nastavljene vrednosti, kompresor deluje v režimu 

HLAJENJE.  
• Če je temperatura v sobi nižja od nastavljene vrednosti, kompresor se ustavi in deluje 

samo notranji ventilator.  
• Temperaturo je možno nastaviti v razponu od 16 do 30 °C.  

 
 

1. Priključite napravo 
na električno omre-
žje in jo vklopite 
s pritiskom na stikalo 
ON/OFF. 

2. S pritiskom na stika-
lo MODE nastavite 
režim .  

5. S pritiskom na stika-
lo TEMP. nastavite 
želeno temperaturo.  

3. S pritiskom na stika-
lo SWING se vklopi 
avtomatsko nihanje 
lamel. S ponovnim 
pritiskom se lamele 
ustavijo. 

4. S pritiskom na stika-
lo FAN nastavite hi-
trost ventilacije.   
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 Nastavitev režima OGREVANJE  
• Če je temperatura v sobi nižja od nastavljene vrednosti, kompresor deluje v režimu 

OGREVANJE.   
• Če je temperatura v sobi višja od nastavljene vrednosti, kompresor in zunanji ventilator 

se ustavita medtem ko notranji ventilator deluje še 60 sekund in nato se tudi ustavi. 
• Temperaturo je možno nastaviti v razponu od 16 až 30 °C.  

 
 

1. Priključite napravo 
na električno omre-
žje in jo vklopite 
s pritiskom na stikalo 
ON/OFF. 

2. S pritiskom na stika-
lo MODE nastavite 
režim .  

5. S pritiskom na stika-
lo TEMP. nastavite 
želeno temperaturo.   

3. S pritiskom na stika-
lo SWING se vklopi 
avtomatsko nihanje 
lamel. S ponovnim 
pritiskom se lamele 
ustavijo. 

4. S pritiskom na stikalo 
FAN nastavite hitrost 
ventilacije.    
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 Nastavitev režima RAZVLAŽEVANJE  
• Če je temperatura v sobi za 2 °C nižja od nastavljene vrednosti, kompresor, zunanji in 

notranji ventilator se ustavijo. . 
• Če se temperatura v sobi razlikuje za  ±2 °C od nastavljene temperature, klimatska na-

prava začne razvlaževati zrak.  
• Če je temperatura v sobi za 2 °C višja od nastavljene temperature, aktivira se režim 

HLAJENJE.  
• Temperaturo je možno nastaviti v razponu od 16 do 30 °C.  

 
 

1. Priključite napravo 
na električno omre-
žje in jo vklopite 
s pritiskom na stikalo 
ON/OFF. 

2. S pritiskom na stika-
lo MODE nastavite 
režim . V tem re-
žimu ni možno na-
staviti hitrost ventila-
cije.  

4. S pritiskom na stika-
lo TEMP. nastavite 
želeno temperaturo.   

3. S pritiskom na stika-
lo SWING se vklopi 
avtomatsko nihanje 
lamel. S ponovnim 
pritiskom se lamele 
ustavijo. 
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 Nastavitev režima AVTOMATSKO DELOVANJE  
• V režimu AVTOMATSKO DELOVANJE je za režim HLAJENJE standardno nastavljena 

temperatura 25 °C in za režim OGREVANJE je standardno nastavljena temperatura 20 
°C. 

• Če je temperatura v sobi v razponu od 22 do 26 °C, klimatska naprava čaka.  
• Če je temperatura v sobi višja od 26 °C, aktivira se režim HLAJENJE.  
• Če je temperatura v sobi nižja od 22 °C, aktivira se se režim OGREVANJE. 

 
 

1. Priključite napravo 
na električno omre-
žje in jo vklopite 
s pritiskom na stikalo 
ON/OFF. 

2. S pritiskom na stika-
lo MODE nastavite 
režim . Mikropro-
cesor potem glede 
na temperaturo 
v sobi avtomatsko 
izbere režim ,  
ali , s čimer bo 
dosegel najboljši 
možen učinek.   

3. S pritiskom na stika-
lo FAN nastavite hi-
trost ventilacije.     
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 Nastavitev režima ČASOVNIK   

 
 
 

Stikalo T-OFF 
Ko enota deluje in pri-
tisnete na stikalo T-OFF 
nastavite čas izklopa in 
sicer v razponu od 0 do  
24 ur. Ob nastavljeni uri 
se bo naprava avtomat-
sko izklopila.  

Ciklus nastavitve. 
 

 
 

   0      24h 
 

Preklic ča-
sovnika 

Stikalo T-ON 
Ko je enota izklopljena  in 
pritisnete na stikalo T-ON 
nastavite čas vklopa 
v razponu od 0 do 24 ur. 
Ob nastavljeni uri se bo 
naprava avtomatsko 
vklopila.  

Ciklus nastavitve. 
 
 
 

   0      24h 
 
 

Preklic ča-
sovnika 
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 Nastavitev režima SPANEC  
• Ko enota deluje v režimu ohlajevanje ali razvalževanje in je aktiviran režim SPANEC, 

nastavljena temperatura se zviša v eni uri za 1 °C in v dveh urah za 2 °C. 
• Ko enota deluje v režimu ogrevanje in je aktiviran režim SPANEC, nastavljena tempera-

tura se zniža v eni uri za 1 °C in v dveh urah za 2 °C. 

 
 

1. Priključite napravo 
na električno omre-
žje in jo vklopite 
s pritiskom na stikalo 
ON/OFF. 

2. S pritiskom na stika-
lo MODE nastavite 
režim ,  ali .  

5. S pritiskom na stika-
lo TEMP. nastavite 
želeno temperaturo.   

3. S pritiskom na stika-
lo SWING se vklopi 
avtomatsko nihanje 
lamel. S ponovnim 
pritiskom se lamele 
ustavijo. 

4. S pritiskom na stika-
lo FAN nastavite hi-
trost ventilacije.      

6. S pritiskom na stika-
lo SLEEP nastavite 
režim SPANEC. 
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 Namestitev baterij  
1. Snemite pokrov baterij na zadnji strani daljinskega upravljalnika.  
2. Vstavite dve bateriji (dve suhi bateriji tipa AAA). Pazite na pravilno lego pozitivnega oz. 

negativnega pola 
3. Namestite pokrov.  

 
Opombe: 
•  Nikoli ne kombinirajte starih in novih baterij niti različnih tipov baterij.  
•  Če daljinskega upravljalnika dlje časa ne boste želeli  uporabljati, vzemite baterije ven.  
• Doseg signala daljinskega upravljalnika je do 10 m. 
• Življenjska doba baterij je pri bežni uporabi približno 1 leto.  
• Daljinski upravljalnik uporabljajte v razdalji najmanj 1 m od televizorja  ali drugih elek-

tričnih naprav.  
• Ne uporabljajte nepriporočenih tipov baterij.  

1. Snemite 
pokrov. 

3. Namesti-
te pokrov 

2. Vstavite AAA bateriji. 
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Optimalno delovanje 

 
 
 

Nastavite ugodno tem-
peraturo. Močno hlajen-
je lahko povzroči neza-
želene dravstvene pro-
bleme.  

Če klimatske na-
prave ne boste dlje 
časa uporabljali, 
odklopite jo od 
električnega omre-
žja. 
 

Zračni filter čis-
tite redno in na-
tančno.   

Preprečite, da v so-
bo prihaja nepo-
sredna sončna 
svetloba in hladen 
zrak.  

Če daljinskega 
upravljalnika dlje 
časa ne boste 
želeli  uporabljati, 
vzemite baterije 
ven. 
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Navodila za uporabo  
Nastavite najbolj ugodno temperaturo.   
Nastavitev ugodne temperature pomaga zni-
žati porabo električne energije.  

 
 

Nastavite ugodno smer izpihovanja  zraka.  
Lamele med ogrevanjem lahko usmerite na-
vzdol in med hlajenjem navzgor. 

 

Med delovanjem naprave ne smejo biti 
okna niti vrata dlje  časa odprta.  
 
V nasprotnem primeru se lahko zniža učinko-
vitost klimatske naprave.  

 

Ne dovolite, da zrak izpihuje neposredno 
na živali ali rastline.  
Tok zraka namreč slabo vpliva na njihovo 
zdravje. 

 

Naprave nikoli ne škropite z vodo, ker s tem 
lahko  pride do poškodb z električnim udar-
cem ali do poškodb naprave. 

 

Naprava mora biti pravilno ozemljena.  
 
Ozemljitvenega kabla nikoli ne priključite na 
plinski vod ali vodovodno omrežje niti na  
ozemljitveni sistem strelovoda ali telefonske-
ga omrežja.   
 

 

Preverite, če je v električnem omrežju  sta-
bilna enofazna izmenična napetost  od 185 
do 264 V. Ob neugodni napetosti namreč 
lahko pride do vibracij kompresorja, ki po-
vzročijo poškodbo ohlajevalnega sistema.  
 
   220–240 V / 50 Hz 

Naprave nikoli ne uporabljajte za druge 
namene, na primer za sušenje perila, hla-
jenje živil, itd.  
 

 

HLAJENJE 

OGREVANJE 

Temperatura v sobi 
med hlajenjem bi 
morala biti  približ-
no za 5 °C nižja od 
zunanje temperatu-
re.  
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Vzdrževanje  
OPOZORILO: 
• Pred vsakim čiščenjem napravo izklopite in odklopite od električnega omrežja.   
• Notranje niti zunanje naprave med čiščenjem nikoli ne škropite z vodo.  
• Obe enoti obrišite s suho mehko krpo ali s krpo, ki ste jo ovlažili z vodo ali z rahlim čis-

tilnim sredstvom. 
• Ne snemajte sprednje plošče, ker bi s tem lahko poškodovali omrežje naprave. 

(Demontažo sme narediti samo pooblaščena oseba.) 
 
Čiščenje sprednje plošče  
 
1. Sprednjo ploščo odprete tako, da po-

tegnete v smeri puščic. S pomočjo se-
salnika ali z važno krpo očistite prah, ki 
se je nabral v odprtinah (ne dotakajte 
se z vlažno krpo električnih delov) in 
vse posušite s suho krpo.  

 

2. Zaprite  sprednjo ploščo. 
 Sklopite sprednjo ploščo tako da se s 

„klikom“ zaskoči na svoje mesto.  

 

Čiščenje zračnih filtrov (priporočamo enkrat na tri tedne)   
1. Odprite sprednjo ploščo, primite loputo  

zračnega filtra, malo jo dvignite in nato 
filter izrinite ven.  

 
 
 

 
2. Čiščenje  

Za odstranitev prahu, ki se nabira na filtrih 
lahko uporabite sesalnik ali filtre umijete 
s toplo vodo in jih pustite, da se dobro posuši-
jo v senci.  

Opomba: 

Filtra nikoli ne umivajte z vodo, ki ima temperaturo 
višjo od 45 °C, ker s tem lahko pride do poškodbe 
oblike filtra ali do spremembe njegove barve. 
 

 

3. Namestite filtre spet.  
Filtre namestite v prostor za filtri tako da je 
stran označena z „FRONT“ usmerjena 
proti vam.  

 
 
 
 
 

 

 
 

Zračni filter  

Reža  
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Menjava zračnih filtrov  
Priporočamo, da filtri zamenjate z novimi enkrat na 6 mesecev. Nadomestni filtri boste 
kupili v našem servisu.  

1. Odstranite zračni filtri  (Glej prvi korak „Čiščenje zračnih filtrov“.) 

2. Zamenjajte čistilec zraka. 
 Odvijte paket čistilnih filtrov in v okvir 

vstavite nove filtre.  
 
 
 
 
 

 
3. Vstavite filtre na mesto.   (Glej tretji korak „Čiščenje zračnih filtrov“.) 

 
Pred uporabo  
1. Zagotovite, da odprtine za vstop in 
izpihovanje zraka enote niso blokirane z 
nobenim predmetom.   
2. Preverite, ali je pravilno priključen ozemljit-
veni kabel.  
3. Če je treba, zamenjajte filtre z novimi.  
4. Če je treba, zamenjajte baterije 
v brezžičnem daljinskem upravljalniku 
z novimi.   

 
Nega po uporabi  
1.Izklopite glavno stikalo.   
2. Očistite filter in ostale dele enote.  
3. Odstranite prah iz zunanje enote.  
4. Če se na zunanji enoti nahaja rja, odstranite 
jo, s čimer boste preprečili nadaljnje širjenje 
rje.   
  
 
 

 
 

Čistilec zraka 

Opomba: 
Pazite, da se ne boste poškodovali 
z rebri.  
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Odpravljanje težav  
Če se pojavi kakšna težava, preverite naslednje  zadeve in nasvete, preden pokličete po-
oblaščeni servis.  
 

Težava                           Odprava 

 

Ko klimatsko na-
pravo ponovno 
vklopite, notranja 
enota ne obratuje 
takoj.  
 
 

Ko klimatsko napravo izklopite, zaradi varoval-
nega sistema bo naslednje 3 minute mirovala. 
 
 

 

Po vklopu napra-
ve iz odprtine za 
izhod zraka izpi-
huje neprijeten 
vonj.  
 

Neprijeten vonj se v napravi nabira iz okolnega 
zraka, ki ga naprava absorbira. 
 
 

 

Med obratovan-
jem se sliši zvok 
tekoče vode.  
 

Zvok povzroča tok hladilne snovi v notranjščini 
enote. 
 
 

 

V režimu hlajenje 
izhaja iz odprtine 
za izhod zraka 
para.   
 

Para je posledica kondenzacije vlage in nastaja  
zaradi hladnega zraka, ki izhaja iz enote.  
 

 

Med vklapljanjem 
ali izklapljanjem 
enote se sliši 
škripanje 

Škripanje povzroča napetost v plastnih delih,  ki 
nastaja zaradi temperaturnih sprememb. 
 

 
Klimatska na-
prava sploh ne 
obratuje.  

 
 

• Mogoče je bilo izklopljeno napajanje. 
• Mogoče so sproščene kable. 
• Mogoče je izklopljeno zaščitno stikalo/glavna 

varovalka omrežja  
• Preverite, ali je napetost od 185 do 264 V? 
• Mogoče je aktiviran časovnik za vklop.  
 

 

 
Hlajenje (ogreva-
nje) ni učinkovito.  
 

• Ali je nastavljena ugodna temperatura? 
• Mogoče so blokirane odprtine za vhod in izpi-

hovanje zraka. 
• Mogoče je onesnaženi zračni filter. 
• Ali je notranji ventilator nastavljen na nizko hi-

trost obratovanja?  
• Mogoče se v sobi nahaja še drugi toplotni vir.  
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Težava                           Odprava 

 

 
Daljinski upravl-
jalnik ne deluje.   
 

• Mogoče se daljinski upravljalnik nahaja precej 
daleč od naprave.  

• Baterije v daljinskem upravljalniku zamenjajte 
z novimi.  

• Mogoče je med daljinskim upravljalnikom in 
sprejemnikom signala na napravi kakšna ovi-
ra.  
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Če pride do naslednjih situacij, napravo takoj izklopite in odklopite od električne-
ga omrežja in pokličite pooblaščeni servis.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Med delovanjem se sliši nenavaden močen hrup.  
• Zaščitno stikalo ali varovalke pogosto prekinjajo tokokrog.  
• V napravo je prišla voda ali druga tekočina. 
• Napajalni kabel ali vtikač se precej pregrevajo.  
• Zrak, ki med delovanjem izhaja iz odprtine za izpihovanje zraka neprijetno diši.  
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 Tehnične karakteristike  
 
Model KFR-09NC2 KFR-12NC2 

Funkcije Hlajenje/Ogrevanje Hlajenje/Ogrevanje 

Pribor  Čistilec zraka  Čistilec zraka 

Zmogljivost hlajenja (W) 2500 3200 

Zmogljivost ogrevanja (W) 2700 3500 

Električno napajanje  220–240 V~, 50 Hz 220–240 V~, 50 Hz 

Vložena moč za hlajenje/ogrevanje(W) 960/1040 1330/1450 

Nominalna vložena moč za hlajen-
je/ogrevanje(W) 

1200/1150 1450/1550 

Pretok zraka m3/h 390 450 

Hladilno sredstvo   R407C R407C 

Hrupnost (notranja/zunanja) dB(A) 38/52 41/54 

Tip klimatske naprave T1 T1 

Električna varnost  I I 

Teža notranje/zunanje enote (kg) 7/25 8,5/28 

Masa in mere (cm) (š × v × h) notranja:  
71,0 × 25,0 × 18,0 
zunanja: 
72,0 × 26,0 × 43,0 

notranja:  
77,0 × 25,0 × 18,0 
zunanja: 
72,0 × 26,0 × 43,0 

 
* Vse navedene tehnične karakteristike se brez opozorila lahko spremenijo. Zato glejte 

vrednosti, ki so na napisni tablici pritrjeni na vaši klimatski napravi.  
 

Razpon obratovalne temperature  
 
   Notranji del DB/WB(°C) Zunanji del DB/WB(°C) 

Maksimalno hlajenje  32/23 43/26 

Minimalno hlajenje  21/15 21/– 

Maksimalno ogrevanje  27/– 24/18 

Minimalno ogrevanje   20/– –4/–5 
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 Pribor  
 Pribor  
Št. Naziv dela  Slika  Število Specifikacije Opomba 

1 Zadnja plošča  
 

1   

2 Brezžični daljin-
ski upravljalnik   

1   

3 Baterije  2 AAA 1,5 V  

 
* Za instalacijo uporabite izključno pribor, ki je naveden v tem seznamu. V nasprotnem 

primeru lahko pride do nezaželenega odtekanja vode, požara ali celo poškodb 
z električnim tokom.  

* Na voljo je več dolžin priključnih cevi.  
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Namestitev naprave  
 Notranja enota  

1. Odprtine za vstop in izhod zraka ne smejo biti blokirane, le tako se zrak enakomer-
no razporedi v sobi. 

2. Izberite mesto, na katerem se notranja enota brez problemov poveže z zunanjo 
enoto. 

3. Izberite mesto, na katerem je možno brez problemov izpuščati kondenzat. 
4. Za namestitev niso ugodna mesta, kjer se nahajajo močni toplotni viri ali mesto kjer 

v zrak prihajajo izparine, vnetljivi plini ali hlapljive snovi.  
5.  Izberite mesto, ki je dovolj trdno in stabilno, da vzdrži težo in vibracije enote.  
6. Preverite, ali instalacija odgovarja shemi za pravilno instalacijo.  
7. Izberite mesto, ki je dobro dostopno za vzdrževalne postopke in čiščenje. 
8. Izberite mesto, ki je v razdalji najmanj 1 m od drugih električnih naprav, kot so tele-

vizorji, avdio sistemi itd.  
9. Izberite mesto, kjer boste imeli dober pristop do filtra zaradi njegove odstranitve in 

čiščenja.   
10. Enote ne uporabljajte v neposredni bližini pralnice, kopalnice, prhe ali bazena. 
11. Vtikač napajalnega kabla mora biti po instalaciji dobro dostopen.  

 
 Zunanja enota  

1. Izberite mesto, kjer hrup in izpihovanje zraka ne bo motili sosedov.  
2. Izberite mesto z zadostnim prezračevanjem in tokom zraka. 
3. Odprtine za vstop in izhod zraka ne smejo biti blokirane. 
4. Izberite mesto, ki je dovolj trdno in stabilno, da vzdrži težo in vibracije enote.  
5. Ne izbirajte mest, kjer v zrak prihajajo vnetljivi plini in izparine, ki povzročajo rjavjenje.  
6. Preverite, ali instalacija odgovarja shemi za pravilno instalacijo. 
 
Opomba: 
Instalacija naprave na nižje navedenih mestih lahko povzroči okvaro. Če nimate drugih 
možnosti za namestitev naprave, pokličite pooblaščeni servis.  
• Mesto, kjer se v zraku nahaja (motorno) olje.   
• Mesto s slanim zrakom, na primer na morski obali. 
• Mesto, kjer se v zraku nahaja žveplov plin, na primer 

v območju termalnih izvirov. 
• Mesto, kjer radijske in medicinske naprave ali naprave za zvarjanje povzročajo   viso-
kofrekvenčne valove.   
• Drugo mesto z nenavadnimi pogoji. 
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