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Pred uporabo vaše klimatske naprave pazljivo preberite navodila o delovanju in jih 

shranite, saj jih boste morda še kdaj potrebovali. 

ZNAČILNOSTI IN DELOVANJE 

 

 

Znotraj Zunaj 

DB[Cº] WB[Cº] DB[Cº] WB[Cº] 

Hlajenje Zgornja meja 32 23 50 NA 

Spodnja meja 17 12 -15 NA 

Ogrevanje Zgornja meja 30 NA 30 24 

Spodnja meja 10 NA -15 -16

INVERTERSKO DELOVANJE 

Na začetku naprava deluje z 

največjo močjo, da najhitreje 

doseže želeno temperaturo v 

prostoru. Nato pa avtomatsko 

zmanjša moč za bolj ekonomično in 

prijetno obratovanje. 

SAMO-PREKLAPLJANJE 

Način delovanja (cooling - hlajenje, 

dry - sušenje, heating - ogrevanje) 

se avtomatsko preklaplja in 

vzdržuje nastavljeno temperaturo, 

nastavljena temperatura pa ves čas 

ostaja enaka. 

BREZŽIČNA ENOTA ZA 

DALJINSKO UPRAVLJANJE 

NOČNI NAČIN / SLEEP 

Brezžična enota za daljinsko 

upravljanje omogoča lahek nadzor 

nad delovanjem klimatske naprave. 

Zasnovan, da ustvari prijetne 

pogoje za spanje. Če gumb 

pritisnete med ohlajanjem (cooling 

mode), se temperatura dvigne za 

1°C vsako uro v treh urah od 

pritiska gumba. Dvig temperature 

prepreči preveliko ohladitev med 

spanjem (ko vaše telo počiva). Pri 

ogrevanju (heating mode) pa se 

zgodi ravno obratno; klimatska 

naprava po preteku vsake ure 

temperaturo zniža za 1°C. V 

nočnem načinu (sleep mode) pa se 

bo klimatska naprava po sedmih 

urah avtomatsko ugasnila. Vaš 

spanec bo bolj udoben in nemoten, 

zjutraj pa se boste počutili sveži in 

polni energije. TEMPERATURNO OBMOČJE 

DELOVANJA 

VERTIKALNI ZRAČNI TOK 

Avtomatski tok zraka v vertikalni 

smeri. Loputa se avtomatsko obrne 

v vertikalni smeri in zrak 

enakomerno razprši po vsej sobi. 



OPOZORILA 

NEVARNO - Znak opozarja na smrt ali hujšo poškodbo. 

 Ne poskušajte sami namestiti klimatske naprave.

 Naprava ne vsebuje nobenih delov za uporabnika. Za popravila se vedno

posvetujte s pooblaščenimi osebami.

 Če želite napravo premakniti, se za odklop in ponovno namestitev posvetujte s

pooblaščenimi osebami.

 Med ohlajanjem se v neposrednem toku zraka ne zadržujte predolgo.

 Ne vtikajte prstov ali predmetov v izhodno odprtino ali mrežo za ogrevanje.

 Ne vklapljajte in izklapljajte klimatske naprave tako, da prekinete dotok elektrike.

 Pazite, da ne poškodujete električnega vtiča.

 Če pride do okvare (vonj po zažganem, ipd.), nemudoma ugasnite napravo,

izklopite vtič iz vtičnice in se posvetujte s pooblaščenimi osebami.

 Če se električni vtič poškoduje, ga lahko zamenjajo le pooblaščene osebe, saj je

treba uporabiti posebno orodje in točno določen vtič.

 Uporaba naprave ni namenjena za otroke in bolne ali ostarele osebe brez nadzora.

 Pred uporabo napravo vsaj 12 ur ogrevajte. Ob daljši uporabi je ne izklapljajte.

PREVIDNO - Znak opozarja na poškodbo naprave. 

 Med uporabo poskrbite za občasno prezračevanje.

 Zračnega toka ne usmerite proti kaminu ali grelnim napravam.

 Ne stopajte na klimatsko napravo in nanjo ne odlagajte predmetov.

 Na notranjo enoto ne obešajte predmetov.

 Na klimatsko napravo ne postavljajte vaz ali drugih posod z vodo.

 Klimatske naprave ne izpostavljajte neposrednemu stiku z vodo.

 Ne vlecite za električni kabel.

 Izklopite dovod elektrike, če naprave dlje časa ne uporabljate.

 Preverite ali je napeljava kje poškodovana.

 Živali in rastlin ne postavljajte v neposredni tok zraka.

 Ne pijte vode, ki se izloči iz klimatske naprave.

 Naprave ne uporabljajte v prostorih za shranjevanje živil, rastlin ali živali, orodja

ali umetnin.

 Priključni ventili se med ogrevanjem segrejejo. Bodite previdni.

 Grelca ne izpostavljajte prevelikemu pritisku.

 Upravljajte le z nameščenimi zračnimi filtri.

 Ne pokrivajte ali založite mreže za ogrevanje ali izhodne odprtine.

 Prepričajte se, da je kakršnakoli elektronska oprema od notranje in zunanje enote

oddaljena vsaj en meter.

 Klimatske naprave ne namestite v bližino kamina ali drugih grelnih naprav.

 Ko nameščate notranjo in zunanjo enoto, poskrbite, da bo izven dosega otrok.

 V bližini klimatske naprave ne uporabljajte gorljivih plinov.



SESTAVNI DELI 



NAVODILA ZA UPRAVLJANJE 

 Nastavite primerno sobno temperaturo. Prenizka temperatura je zdravju škodljiva

in porabi veliko elektrike. Izognite se pogostemu nastavljanju temperature.

 Med hlajenjem se izognite neposrednim sončnim žarkom. Zagrnite zavese in

rolete, zaprite vrata in okna, da hladen zrak ostane v sobi.

 Ko je naprava v načinu ohlajanja, se izognite proizvajanju toplote ali uporabi

grelnih naprav.

 Preverite, ali je zračna loputa pravilno obrnjena: horizontalno pri ohlajanju in

vertikalno pri ogrevanju.

 Med daljšo uporabo prezračite sobo tako, da občasno odprete okno.

 Ob izpadu električnega toka mikroprocesor ohrani spomin. Ko se klimatska

naprava ponovno vklopi, bo delovala v enakem načinu kot pred izpadom toka. Po

izpadu električnega toka se zbrišejo vse prej nastavljene ure. Sistem je prisilno v

stanju pripravljenosti, lučka »timer« (ura) pa utripa. Utripanje preneha takoj, ko

naprava sprejme signale od daljinskega upravljalca.

 Po vklopu počakajte 3 minute, da začne način hlajenja, ogrevanja ali sušenja

delovati.

 Ob uporabi načina dry (sušenje) naj bo temperatura sobe med 20°C in 27°C. Izven

tega okvira se naprava lahko zavaruje tako, da ne deluje.

 Ob uporabi načina cool (hlajenje) ali dry (sušenje) mora biti relativna vlažnost v

sobi nižja od 78%. Če napravo uporabljate dalj časa ob visoki vlažnosti, se lahko

na izhodni zračni odprtini nabere vlaga in začne kapljati.

 Notranja enota morda ne bo zaznala signalov daljinskega upravljalca, če je

pokrovček nad kontrolnimi aparati neposredno izpostavljen soncu ali močni

svetlobi. V tem primeru zagrnite zavese in zasenčite svetlobo.

 Daljinski upravljalec deluje na območju 8 metrov. Izven tega območja bo imel

težave pri prenašanju signalov.



NAČINI ZAŠČITE (neobvezno) 

Vaša klimatska naprava vsebuje več avtomatskih načinov zaščite, ki vam omogočajo, da 

jo uporabljate kadarkoli v vsaki sezoni ne glede na zunanjo temperaturo. Nekaj načinov 

zaščite je naštetih spodaj. 

Način Pogoji delovanja Način zaščite Učinek 

Hlajenje (cooling) 

in sušenje (dry) 

Nizka zunanja 

temperatura 

Notranja spirala 

zmrzne 

Zunanji ventilator in 

kompresor se ugasneta, ko 

se približa zmrzovanju. 

Delovanje se avtomatsko 

vzpostavi. Lučka za 

delovanje utripa. 

Visoka zunanja 

temperatura 

Zunanja spirala 

se pregreje 

Kompresor se ustavi, ko se 

približa previsoki 

temperaturi. Delovanje se 

avtomatsko vzpostavi. 

Lučka za delovanje utripa. 

Ogrevanje 

(heating) 

Nizka zunanja 

temperatura 

Na zunanji spirali 

se nabere led 

Za več kratkih časovnih  

intervalov  se spremeni 

način delovanja iz 

ogrevanja v ohlajanje, da 

notranja spirala odmrzne. 

Lučka za delovanje utripa. 

Visoka zunanja 

temperatura 

Notranja spirala 

se pregreje 

Zunanji ventilator in 

kompresor se ugasneta, ko 

temperatura notranje spirale 

postaja previsoka. 

Delovanje se avtomatsko 

vzpostavi. Lučka za 

delovanje utripa. 

Opomba: Ko klimatsko napravo po ogrevanju izklopite, lahko naprava izvede 

odmrzovanje zunanje spirale. V tem primeru bo kompresor po izklopu naprave deloval še 

nekaj časa, notranje reže za zrak pa bodo zaprte. To je normalni postopek delovanja 

klimatske naprave. 



OSKRBA IN VDRŽEVANJE 

Pred izvedbo kakršnegakoli postopka pregledovanja preverite 

ali je klimatska naprava popolnoma izključena. 

Dvignite pokrov, da bi odstranili filtre. Rahlo jih 

potisnite navzgor in jih odpnite. Izvlecite jih, jih 

očistite v topli milnati vodi in jih temeljito osušite.  

Poravnajte filtre in jih vstavite nazaj na njihovo 

mesto. Pokrov zaprite s pritiskom na sredini. 

Če ima vaša klimatska naprava ikono za filter, filter 

odstranite in očistite, ko ikona sveti. Po čiščenju za 

ponovno namestitev ikone pritisnite gumb reset. 

Ne vklapljajte naprave, če zračni filtri niso vstavljeni! 

Čistilni zračni filter je potrebno odstraniti in  

zamenjati enkrat letno, po sledečem postopku. 

1. Izvlecite filter.

2. Ponovna namestitev filtra na pravo mesto.

Opomba: Zgornji postopek se uporabi pri menjavi 

 aktivnega karbonskega filtra (ko je na voljo). 

 Napravo očistite z mehko suho krpo ali pa s

sesalcem za prah.

 Ne uporabljajte vroče vode ali hitro hlapljivih

materialov, saj lahko poškodujejo površino

klimatske naprave.

 Prepričajte se, da nič ne ovira dohodnega in

odhodnega zračnega toka notranje in zunanje

enote.

 Preverite, ali je naprava pravilno priključena na

elektriko.

  

 Notranja enota in daljinski upravljalec morata 

biti vsaj en meter stran od TV sprejemnika, 

radia ali drugih elektronskih naprav. 

 Notranjo enoto zaščitite pred neposrednimi

sončnimi žarki ali močno svetlobo.

ČIŠČENJE ZRAČNEGA FILTRA 

ZAMENJAVA ČISTILNEGA FILTRA 

ČIŠČENJE KLIMATSKE NAPRAVE 

NA ZAČETKU SEZONE 

ZAŠČITA ELEKTRONSKEGA SISTEMA 



TEHNIČNE MOTNJE 

Težava Vzrok Popravilo 

Naprava ne deluje. Lučka 

»v pripravljenosti« ne sveti.

Naprava ni priključena na 

elektriko. 

Izpad električnega toka. 

Vtaknite vtič v vtičnico. 

Poglejte glavno varovalko. 

Naprava ne deluje. Lučka 

»v pripravljenosti« sveti.

Daljinski upravljalec ne 

deluje. 

Daljinski upravljalec je 

zaklenjen. 

Preverite baterije 

upravljalca. 

Poskusite z manjše 

razdalje. 

Pritisnite gumb na enoti za 

upravljanje brez 

upravljalca. 

Odklenite daljinski 

upravljalec. 

Naprava se na ukaze 

daljinskega upravljalca ne 

odziva pravilno. 

IR signal ne doseže 

naprave. 

Razdalja med upravljalcem 

in napravo je prevelika ali 

pa merite proti njej pod 

neprimernim kotom. 

Sprejemnik IR signala na 

napravi izpostavljen 

močnemu izviru svetlobe. 

Poglejte ali je med 

upravljalcem in napravo 

kakšna ovira. Odstranite jo. 

Približajte se napravi. 

Zasenčite luči, še posebej 

fluorescentne. 

Zrak ne piha iz notranje 

enote. 

Aktiviran je način proti 

zmrzovanju. 

Naprava je v načinu AUTO 

FAN (avtomatski 

ventilator). 

Premočno hlajenje v načinu 

DRY (sušenje). 

Normalno delovanje pri 

ogrevanju. 

Normalno delovanje pri 

sušenju. 

Hlajenje, sušenje ali 

ogrevanje se ne začne takoj. 

Kompresor začne delovati 

po treh minutah. 

Normalno delovanje pri 

vseh načinih. 

Naprava deluje, a ne 

proizvede prave 

temperature. 

Napačna nastavitev 

temperature. 

Storilnost naprave je dovolj 

velika za sobo ali prostor. 

Ponovno nastavite 

temperaturo. 

Posvetujte se s 

prodajalcem. 

Preden pokličete serviserja, prosimo, da preverite, ali gre 

za naslednje pogoste motnje, in jih po potrebi popravite. 



IZJEME PRI MULTI SPLIT SISTEMIH 

Pri multi split sistemih, kjer je na zunanjo enoto priključenih več kot ena notranja enota, 

se lahko zgodi, da želeni način delovanja ne bo deloval. 

Razlog je v tem, da sistem trenutno deluje v drugačnem načinu. 

Način delovanja takšnega sistema je lahko ohlajanje ali ogrevanje, nastavi pa se ga z 

ukazi na zunanji enoti, temelji pa na nastavitvah notranje in zunanje enote. 

Pravila za nastavitev načina se lahko od naprave do naprave razlikujejo. 

Pri večini naprav se način delovanja celotnega sistema ne bo zamenjala dokler vsaj ena 

notranja enota deluje. 

Ko se vse notranje naprave v pripravljenosti, bo način delovanja takšnega sistema 

nastavljen z vklopom prve notranje naprave. 

Spodnja tabela prikazuje načine delovanja notranjih enot, ki se lahko izberejo, ko je 

sistem že aktiven: 

Način delovanja sistema 

Ohlajanje Ogrevanje 

Želeni način 

delovanja notranje 

enote 

Ohlajanje V X 

Ogrevanje X V 

Sušenje V X 

Avtomatsko 

ohlajanje/ogrevanje 

V (samo ohlajanje) V (samo ogrevanje) 

Prezračevanje V X 

(V - način delovanja notranje enote je mogoč, X - način delovanja notranje enote ni mogoč) 


