
NAVODILA ZA UPORABO 
KASETNE KLIMATSKE NAPRAVE CDM 12-48 DCI

DC INVERTER 

R32 

Pred uporabo vaše klimatske naprave, vas prosimo, da 
pazljivo preberite navodila za uporabo in jih obdržite 
za bodočo referenco. 
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LASTNOSTI IN FUNKCIJE 

Na začetku delovanja je potrebno veliko energije, da 
se sobna temperatura približa želeni. Potem pa 
naprava samodejno preklopi na nizko porabo za bolj 
ekonomično in udobno delovanje. 

Z brezžičnim daljinskim upravljaljcem lahko prikladno 
uravnavate delovanje klimatske naprave. 

Elektrostatični filter lahko ujame delce velike do 0.1 
mikrona kot so, atmosferski in hišni prah, ogleni prah, 
insekticidni prah, cvetni prah, cigaretni dim, mastne 
hlape, ki nastajajo pri kuhanju, plesen, bakterije, 
viruse in drugo. 

Znotraj Zunaj 

DB[°C] WB[°C] DB[°C] WB[°C] 

Hlajenje 

zg. 
limit 

32 23 50 - 

sp. 
limit 

17 12 -15 - 

Gretje 

zg. 
limit 

30 - 30 18 

sp. 
limit 

0 - -15 -16

Samodejno usmerjanje zraka v vertikalni smeri. 
Loputa se samodejno premika navzdol in navzgor 
zato, da zrak enakomerno razporedi po prostoru. 
Ročno nastavljanje lopute za nastavitev 
optimalnega kota zračnega toka je možno, če ni 
prisotno samodejno delovanje. 

Način delovanje (hlajenje, sušenje, gretje) se 
samodejno preklaplja zato, da naprava vzdržuje 
nastavljeno temperaturo. 

Ko pritisnete tipko SLEEP med gretjem, se 
nastavljena temperatura na termostatu med 
delovanjem postopoma znižuje. Med hlajenjem pa se 
nastavljena temperatura postopoma zvišuje. Ko je 
nastavljeni čas dosežen, se naprava samodejno 
izklopi. 

Ionizator naredi zrak bolj svež in udoben. 
Pomembno opozorilo: kadar klimatsko napravo 
izključite ali se ventilator preneha vrteti, se ionizator 
samodejno izklopi. 
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VARNOST 

   NEVARNOST 
Ta znak ponazarja smrt ali resne poškodbe 

• Ne poskušajte namestiti klimatske naprave
sami

• Ta naprava ne vsebuje delov, ki bi jih lahko
zamenjal uporabnik sam. Vedno se
posvetujte s pooblaščenimi serviserji za
popravilo

• Pri selitvi naprave se za odklop in
namestitev naprave obrnite na
pooblaščene serviserje

• Ne zadržujte se predolgo v hladilnem
zračnem toku naprave

• Ne vstavljajte prstov ali predmetov v
izpušno luknjo ali zaščitno mrežico na
vhodu

• Ne zaganjajte oz. zaustavljajte naprave z
izvlekom napajalnega kabla

• Pazite, da ne poškodujete napajalni kabel

• V primeru okvare (vonj po zažganem itd.)
nemudoma zaustavite napravo, odklopite
kabel iz el. omrežja in se obrnite na
pooblaščene serviserje

• Če se poškoduje napajalni kabel, ga lahko
zamenjajo samo pooblaščeni serviserji, saj
je za zamenjavo potrebno posebno orodje
in ustrezen kabel

• Naprava ni namenjena za otroke brez
nadzora

• Pustite, da se naprava pred delovanjem
12ur greje. Če je ne boste uporabljali dlje
časa, jo pustite v stanju pripravljenosti

   POZOR 
Ta znak ponazarja poškodbe lastnine 

• Med delovanjem zagotovite občasno
prezračevanje

• Ne usmerjajte zračnega toka v kamin ali
grelne naprave

• Ne plezajte ali postavljajte predmetov na
napravo

• Ne obešajte stvari na napravo

• Na vrh naprave ne postavljajte vaz ali
posod z vodo

• Ne izpostavljajte naprave vodi

• Ne upravljajte z napravo, če imate mokre
roke

• Ne vlecite napajalnega kabla

• Pred daljšo neuporabo izklopite napajalnik

• Preverite stanje namestitvenega stojala

• Ne postavljajte živali ali rastlin v zračni tok

• Ne pijte vode izločene iz naprave

• Ne uporabljajte naprave v primerih
povezanih s hrambo hrane, z rastlinami,
živalmi, natančno opremo ali umetniškimi
deli

• Priključni ventili se med delovanjem močno
segrejejo. Ravnajte pazljivo

• Ne obremenjujte hladilnih reber

• Napravo uporabljajte samo, če se
nameščeni filtri za zrak

• Ne onemogočite prostega pretoka zraka
skozi vstopno ali izstopno odprtino

• Zagotovite vsaj 1m razdalje med električno
opremo in klimatsko napravo

• Izogibajte se namestitvi naprave blizu
kamina ali druge grelne naprave

• Ko nameščate notranjo ali zunanjo
napravo jo zavarujte tako, da boste
otrokom onemogočili dostop do nje

• Pri napravi ne uporabljajte gorljivih plinov
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OPIS SISTEMA 
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NASVETI ZA UPORABO 

• Nastavite primerno sobno temperaturo; pretirano nizka temperatura ni dobra za vaše zdravje
in troši preveč elektrike. Izogibajte se nenehnemu nastavljanju temperature

• Med hlajenjem se izogibajte soncu. Zagrnite zavese in spustite rolete. Zaprite vrata zato, da
bo hladen zrak ostal v sobi

• Izogibajte se uporabi grelnih naprav med delovanjem klimatske naprave

• Prepričajte se, da je usmerjevalnik pravilno nastavljen: horizontalno za hlajenje in vertikalno
navzdol za gretje

• Držite enakomerno sobno temperaturo z nastavljanjem desne/leve vertikalne lopute

• Nastavite loputo in levi/desni usmernik na tak način, da preprečite neposredno izpostavljenost
zračnemu toku iz naprave

• Med daljšo uporabo občasno odprite okno, da prezračite prostor

• V primeru izpada elektrike se spomin ohrani. Ko se napravo ponovno zažene, se proces
nadaljuje s takimi nastavitvami, kot se je končal. Ampak, če ste uporabljali timer, se bo
naprava ugasnila s timerjem samo, če bo proti njej usmerjen daljinski upravljalec. Izpad
elektrike izbriše podatke o timerju.

• Po vklopu naprave jo pustite teči vsaj 3 minute preden vklopite hlajenje/gretje/sušenje

• Ko uporabljate DRY, se prepričajte, da je sobna temperatura med 20°C in 27°C. Če je

temperatura izven tega območja, se bo enota ustavila.

• Ko uporabljate COOL ali DRY, se prepričajte, da je sobna relativna vlaga po 78%. Če se
napravo dlje časa uporablja v prostoru z visoko vlažnostjo, lahko iz izstopne šobe začne
kapljati voda.

• Signal iz daljinskega upravljalca ne bo sprejet, če je sprejemnik izpostavljen neposredni
sončni svetlobi ali močni luči. V tem primeru napravite senco nad senzorjem ali
ugasnite/zatemnite luč.

• Daljinski upravljalec deluje v polmeru 8m. Če ste izven dosega se lahko zgodi, da naprava ne
bo sprejemala signalov.
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NAČINI ZAŠČITE 

Vaša klimatska naprava vsebuje več samodejnih zaščit, kar vam omogoči, da napravo uporabljate v 
kateremkoli letnem času brez obzira na zunanjo temperaturo.  
Nekatere zaščite so naštete spodaj: 

Način Delovni pogoji Zaščita pred Ukrep 

Hlajenje in sušenje Nizka zunanja 
temperatura 

Zamrznitvijo notranjega. 
izmenjevalca 

Zunanji ventilator in 
kompresor se zaustavita, 
ko se temperatura 
približuje ledišču 
Delovanje se samodejno 
nadaljuje 
Lučka utripa 

Visoka zunanja 
temperatura 

Pregretje zunanjega 
izmenjevalca 

Kompresor se zaustavi, 
ko se približuje pogojem 
pregretja. 
Delovanje se nadaljuje 
samodejno 
Lučka utripa 

Gretje Nizka zunanja 
temperatura 

Zamrznitvijo zunanjega 
izmenjevalca 

Občasno se vklaplja 
hlajenje zato, da se 
zunanji del odmrzne. 
Lučka utripa 

Visoka notranja ali 
zunanja temperatura 

Pregretje notranjega 
izmenjevalca 

Zunanji ventilator in 
kompresor se 
zaustavita, ko se 
približuje pogojem 
pregrevanja 
Delovanje se nadaljuje 
samodejno. 
Lučka utripa 

Opomba: Ko po gretju ugasnete napravo, se lahko zgodi, da bo naprava skušala 
odmrzniti zunanji cevovod. V tem primeru bo kompresor deloval še nekaj časa po 
zaustavitvi naprave. To je del normalnega delovanja naprave. 
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ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE 

Samo pooblaščeni serviser lahko izvaja vzdrževalna dela na napravi. Ko se čisti filter, 
se prepričajte, da je elektrika izklopljena. V nasprotnem primeru to lahko pripelje do 
poškodb. 

Za odstranitev zračnih filtrov odprite prednjo ploščo tako, da zavrtite 2 ključavnici v smeri nasproti urinega kazalca 
iz horizontalnega v vertikalni položaj, izvlecite filtre in jih očistite s toplo milnico ter jih dobro osušite. Postavite filtre 
nazaj na ustrezno mesto. Zaprite ploščo tako da ključavnici obrnete nazaj v horizontalen položaj. 

• Če ima vaša naprava indikator za filter, potem bo takrat, ko bo potrebno čiščenje filtra, ta lučka utripala. V
tem primeru filtre odstranite na tak način kot je naveden zgoraj, jih očistite in pritisnite na tipko RESET, da
ugasnete lučko.

NE UPORABLJAJTE NAPRAVE BREZ FILTROV! 

• Elektrostatični filter morate čistiti na vsake 3
mesece. Postopek za čiščenje je sledeča:

1. Odprite sprednjo ploščo

2. Potisnite kljuko na filtru in potegnite
elektrostatični filter ven

3. Operite filter s toplo milnico in ga dobro
posušite

4. Potisnite elektrostatični filter nazaj na ustrezno
mesto

5. Zaprite sprednjo ploščo

Pomni: zgornji postopek se uporablja za čiščenje elektrostatičnega filtra. (če je zraven) 

• Obrišite napravo z suho, mehko krpo ali ga očistite s sesalcem

• Ne uporabljajte vroče vode ali agresivnih čistil, ki bi lahko poškodovala površino klimatske naprave

• Prepričajte se, da ni nikakršnih ovir, ki bi omejevale pretok zraka skozi izstopno in vstopno odprtino

• Prepričajte se, da je naprava pravilno priklopljena v elektriko

• Notranja naprava in daljinski upravljalec morata biti oddaljena vsaj 1m od TV, radia ali
katerekoli druge domače električne naprave

• Zaščitite notranjo napravo pred soncem ali svetlobo
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PREDEN POKLIČETE SERVIS 

Preden pokličete servis, vas prosimo, da preverite spodaj 
opisane  najpogostejše težave pri delovanju in preverite, če jih 
lahko odstranite sami. 

Težava Vzrok Ukrep 

• Naprava ne deluje. Indikator
stanja pripravljenosti se ne
prižge

• Naprava ni vklopljena v
električno omrežje

• Izpad elektrike

• Vtaknite vtič v vtičnico

• Preverite glavno varovalko

• Naprava ne deluje. Indikator
stanja pripravljenosti je
prižgan

• Daljinski upravljalec ne deluje

• Daljinski upravljalec je
zaklenjen

• Preverite baterije v daljinskem
upravljavcu

• Poskusite, če daljinski
upravljalec deluje z manjše
razdalje

• Napravo zaženite s tipkami na
napravi

• Odklenite daljinski upravljalec

• Naprava se ne odziva pravilno
na ukaze daljinskega
upravljavca

• IR signal ne doseže naprave

• Razdalja med daljinskim
upravljavcem je prevelika ali
pa je usmerjen pod
neustreznim kotom

• IR sprejemnik je izpostavljen
premočnemu svetlobnemu
viru

• Preverite, da ni kakšnih ovir
med napravo in daljinskim
upravljalcem

• Stopite bližje k napravi

• Zatemnite luči, še posebej
fluorescentne

• Ni pretoka zraka • Vklopljen je postopek
odmrzovanja

• Naprava ima vklopljeno
samodejno delovanje
ventilatorja

• V načinu razvlaževanja je
prišlo do podhladitve

• Normalno delovanje v načinu
gretja

• Normalno delovanje v načinu
sušenja

• Hlajenje, sušenje ali gretje se
ne zažene takoj

• 3-min zamik pri vklopu
kompresorja

• Normalno delovanje naprave

• Naprava deluje, ampak
neučinkovito

• Napačna nastavitev
temperature

• Naprava je neprimerna za
tako obremenitev ali velikost
prostora

• Ponastavite temperaturo

• Posvetujte se z vašim
prodajalcem


