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DALJINSKI UPRAVLJALEC 

ZASLON
Vse informacije so prikazane na zaslonu daljinskega upravljalca.
Način delovanja

GUMB ZA VKLOP ALI IZKLOP
S tem gumbom vklopite ali izklopite napravo.

Nastavljena temperatura oziroma temperatura prostora
Se prikaže, ko je na zaslonu prikazana temperatura prostora

Takoj zamenjajte baterije.
• Ko baterije zamenjate bo oznaka za prazne baterije izginila.

Se prikaže, ko je vklopljena funkcija "I FEEL".

• Ko so baterije že skoraj prazne, na daljinskem upravljalcu
začne utripati taka oznaka. Doseg daljinskega upravljalca se
zmanjša, zaslon pa sčasoma postane moten in neberljiv.

 Opis zaznavanja praznih baterij

(samodejno)

(gretje)

razvlaževanje(sušenje)
Klimatska naprava zmanjšuje vlažnost v prostoru.

(hlajenje)
Klimatska naprava ohlaja prostor.

Klimatska naprava ogreva prostor.

Klimatska naprava deluje na principu ventilatorja.
(samo ventilacija)

GUMB ZA IZBIRO NAČINA DELOVANJA
Za izbiro željenega načina delovanja pritiskajte ta gumb.

način delovanja - HLAJENJE, RAZVLAŽEVANJE ali GRETJE.

Pri tem načinu naprava sama preračunava razliko med nastavitvijo na 
termostatu in sobno temperaturo ter samodejno izbere najprimernejši 

Hlajenje (COOL), Razvlaževanje (DRY), Gretje (HEAT) 

Čas (nastavljena ura)
Nastavljen in izbran je samodejni vklop 
Nastavljen in izbran je samodejni izklop

Samodejno Gretje Hlajenje
Samo ventilacija Razvlaževanje(sušenje)
Komunikacija med daljincem in notranjo enoto

Srednja hitrostNizka hitrost

Najvišja hitrost Ssamodejna hhitrost

Prikaz hitrosti ventilatorja

Izbran je način mirovanja
Izbran je TIHI način delovanja
Kaže, ali je način Čiščenje aktiven/neaktiven
Kaže, ali je aktiviran ionizator in način E.S.F 

GUMB SLEEP/ECO
Ta gumb ima 2 funkciji: Funkcija 
Sleep - Spanje: Kratek pritisk na 
tipko aktivira / prekine funcijo 
Spanje. Simbol       se pojavi na 
zaslonu.
Funkcija Economy - Varčno: Dolg 
pritisk na gumb aktivira / prekine 
funkcijo Varčno.
Za podrobnosti glej “NAČIN 
SLEEP - SPANJE” in “DELOVANJE 
FUNKCIJE ECONOMY - 
VARČNO”.
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 TIPALO

zaznava temperaturo
daljinskem upravljalcu

prostora v bližini daljinca.

Temperaturno tipalo v
gumb na daljinskem
upravljalcu, se pokaže

ODDAJNIK
Ko pritisnete katerikoli

takšna oznaka         .
To pomeni, da daljineci

naprave.
sprejemnik klimatske
pošilja informacije na

GUMBA ZA NASTAVITEV TEMPERATURE

nastavljeno temperaturo.
- (hladneje) Pritisnite ta gumb, da zmanjšate

+ (topleje) 

S hkratnim pritiskom na gumba “-” in “+” boste 
zaklenili/odklenili tipkovnico.

samodejno.
Prilagajanje hitrosti ventilatorja poteka

Pritisnite ta gumb, da zvišate
nastavljeno temperaturo.

           
Srednja hitrost         

IZBIRA HITROSTI VENTILATORJA

Nizka hitrost  Visoka hitrost 
za Tiho delovanje držite ta gumb 2 sekundi  

MODE TIMER

SLEEP
ECO

I FEEL

TURBO

ION
CLEAN

SET CLR

LIGHT EYE

TIMER

DISPLAY

GUMB ION/CLEAN (IONIZATOR/ČIŠČENJE)
Ta gumb ima dve funkciji:
Ionizator: Gumb kratko pritisnemo za vklop/izklop ionizatorja.
Clean - čiščenje: Dolgo držanje tipke bo vključilo/izključilo čiščenje. Glej tudi 
“DELOVANJE IONIZATORJA (OPTIOCIJSKO)” in “DELOVANJE FUNKCIJE 
ČIŠČENJE”.

TURBO - POSPEŠENO
S tipko aktiviramo 
pospešeno delovanje za 
hitro ogrevanje ali 
hlajenje.

LIGHT - OSVETLITEV ZASLONA
S to tipko vključimo/izključimo zaslon notranje enote.

GUMB EYE - SLEDENJE PRISOTNOSTI (OPCIJA)
S to tipko vključimo infrardeči senzor prisotnosti oseb 
v prostoru, da klimatska naprava avtomatično 
preklopi v stanje pripravljenosti ali v delovanje.

TIMER - ČASOVNIK 
Pritisniti za postopek nastavitve vklopa in izklopa 
časovnika. Glej tudi "NASTAVITEV ČASOVNIKA"

SET - NASTAVITEV
S tipko izbiramo funkcije:    nastavitev trenutnega 
časa / nastavitve VKLOPA in IZKLOPA časovnika. 
Glej tudi "KAKO NASTAVIMO TRENUTNI ČAS" in 
"NASTAVITVE ČASOVNIKA".
GUMB CLR
Gumb za brisanje nastavitev časovnika.

GUMB ZA VERTIKALNO NIHANJE LOPUTE
tipko pritisnite za vklop samodejnega nihanja 
lopute za zrak navzgor in navzdol. Glej tudi 
“NASTAVITEV SMERI ZRAČNEGA TOKA”.

GUMB ZA HORIZONTALNO NIHANJE LOPUTE
Če ima klimatska naprava motor za horizontalno 
nihanje lopute, pritisnite ta gumb za avtomatično 
nihanje lopute za zrak v levo in desno.

I FEEL TEMPERATURE 
SENSING AND ROOM 
TEMPERATURE 
DISPLAY BUTTON
Push this button to 
activate the temperature 
sensing function to be 
around the remote control. 
This function is available 
under  Auto,cool and heat 
mode.
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UPORABA DALJINSKEGA UPRAVLJALCA DELOVANJE

NAMESTITEV BATERIJ

Namestite pokrov nazaj.
upoštevajte pole   (+/-), ki so označeni v prostoru za baterije.
Vstavite dve AAA alkalni bateriji z napetostjo  

ODSTRANITEV BATERIJ
Odstranite pokrov na zadnji strani.
Pritisnite baterijo proti negativnemu polu in jo dvignite pri pozitivnem polu. 
Na isti način odstranite še drugo baterijo.

Splošne opombe: 1. Pritisnite gumb CLOCK (ura). Utripal bo le prikaz časa.

3. Še enkrat pritisnite gumb CLOCK (ura), da shranite nastavitev.
2. Z gumboma  + in - nastavite trenutni čas.

KAKO VKLOPITI KLIMATSKO NAPRAVO

OPERATION (Delovanje), ki pomeni da je naprava vklopljena.
Pritisnite gumb  ON/OFF za vklop klimatske naprave. Prižgala se bo oznaka

Pri normalnih pogojih temperaturo v prostoru zaznava temperaturno tipalo, ki je
vgrajeno na notranji enoti klimatske naprave.

IZBIRA TEMPERATURNEGA TIPALA

Za aktivacijo temperaturnega tipala, ki je nameščen v daljinskem upravljalcu,
pritisnite gumb I FELL. Namen te funkcije je prilagajanje temperature prostora
iz vaše neposredne bližine glede na izmerjeno temperaturo na daljincu.
Pri uporabi te funkcije morate daljinski upravljalec usmeriti proti klimatski napravi.
Poskrbite tudi, da signala ne bo nič oviralo.

enoti klima naprave.

UPRAVLJANJE Z DALJINSKIM UPRAVLJALCEM

za stanje pripravljenosti STANDBY.
Preverite, ali je naprava vklopljena v električno omrežje in da na napravi gori lučka

Ko uporabljate daljinski upravljalec, ga vedno usmerite proti sprejemniku na notranji

NASTAVITEV ČASA

Baterije morate zamenjati, ko se zaslon daljinskega upravljalca ne prižge, če klima 
naprava ne sprejema signala daljinskega upravljalca,  ali če se na zaslonu prikaže 
ikona, ki opozarja na prazne baterije.
Pri daljši neuporabi (več kot 1 mesec) odstranite baterije iz daljinskega upravljalca. 
Življenjska doba baterij je okrog šest mesecev, odvisno od pogostosti uporabe 
daljinskega upravljalca.  Baterije vsebujejo nevarne snovi. Odlaganje izrabljenih 
baterij mora biti v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z baterijami ter odpadnimi 
baterijami.

Odstranite pokrov na zadnji strani daljinskega upravljalca.
1,5 V. Pri vstavljanju baterij
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UPORABA DALJINSKEGA UPRAVLJALCA DELOVANJE

NAMESTITEV BATERIJ

Odstranite pokrov na zadnji strani daljinskega upravljalca

Namestite pokrov nazaj.
upoštevajte pole   (+/-), ki so označeni v prostoru za baterije.
Vstavite dve AAA alkalni bateriji z napetostjo 1,5 V.Pri vstavljanju baterij 

ODSTRANITEV BATERIJ
Odstranite pokrov na zadnji strani.
Pritisnite baterijo proti negativnemu polu in jo dvignite pri pozitivnem polu. 
Na isti način odstranite še drugo baterijo.

Splošne opombe:

naprava ne sprejema signala daljinskega upravljalca  ali če se na zaslonu prikaže
ikona, ki opozarja na prazne baterije.

Baterije morate zamenjati, ko se zaslon daljinskega upravljalca ne prižge, če klima

Pri daljši neuporabi (več kot 1 mesec) odstranite baterije iz daljinskega upravljalca.

daljinskega upravljalca.
Življenjska doba baterij je okrog šest mesecev, odvisna od pogostosti uporabe

Baterije vsebujejo nevarne snovi. Odlaganje izrabljenih baterij mora biti v skladu s

KAKO VKLOPITI KLIMATSKO NAPRAVO

OPERATION (Delovanje), ki pomeni da je naprava vklopljena.
Pritisnite gumb        ON/OFF za vklop klimatske naprave. Prižgala se bo oznaka

Pri normalnih pogojih temperaturo v prostoru zaznava temperaturno tipalo, ki je
vgrajeno na notranji enoti klimatske naprave.

IZBIRA TEMPERATURNEGA TIPALA

Za aktivacijo temperaturnega tipala, ki je nameščen v daljinskem upravljalcu,
pritisnite gumb I FELL. Namen te funkcije je prilagajanje temperature prostora
iz vaše neposredne bližine glede na izmerjeno temperaturo na daljincu.
Pri uporabi te funkcije morate daljinski upravljalec usmeriti proti klimatski napravi.
Poskrbite tudi, da signala ne bo nič oviralo.

enoti klima naprave.

UPRAVLJANJE Z DALJINSKIM UPRAVLJALCEM

za stanje pripravljenosti STANDBY.
Preverite, ali je naprava vklopljena v električno omrežje in da na napravi gori lučka

Ko uporabljate daljinski upravljalec, ga vedno usmerite proti sprejemniku na notranji

predpisom, ki ureja ravnanje z baterijami ter odpadnimi baterijami.

NASTAVITEV ČASA

1. Gumb SET držite vsaj 2 sekundi. Utripal bo le prikaz časa.
2. Z  gumboma  + in - n astavite trenutni čas.
3. Še enkrat pritisnite gumb SET, da prikaz preneha utripati.
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DELOVANJE DELOVANJE

OPOMBA
Pri Načinu gretja se ventilator vklopi šele po nekaj minutah , ko se toplotni izmenjevalec

ZA PREPREČEVANJE HLADNEGA PREPIHA.
v notranji enoti dovolj segreje. Prehiter zagon ventilatorja je onemogočen, ker deluje SISTEM

GRELNA MOČ

Klimatska naprava segreva prostor tako, da črpa toplotno energijo iz zunanjega zraka.
Učinkovitost ogrevanja se manjša s padanjem zunanje temperature.

HLAJENJE

NA ZASLONU SE PRIKAŽE
IZBRANA TEMPERATURA.

NA ZASLONU SE PRIKAŽE
IZBRANA TEMPERATURA.

FAN SPEED.
4.Za izbiro hitrosti ventilatorja pritiskajte gumb 

3. Pritiskajte gumba+ ali - za nastavitev željene

Preverite, če je naprava priklopljena na električno napajanje
in je v stanju prirpavljenosti (gori lučka STANDBY).

NA ZASLONU SE PRIKAŽE 
IZBRANA TEMPERATURA.

GRETJE SAMODEJNO DELOVANJE

V času nizkih zunanjih temperatur se lahko na toplotnem izmenjevalcu pojavi led ali
zmrzal, kar zmanjšuje učinkovitost in grelno kapaciteto. Če se to zgodi, naprava
samodejno vklopi način odmrzovanja. Istočasno se do zaključka odmrzovanja
izklopi ventilator v notranji enoti. Nato se po nekaj minutah ponovno zažene način
Gretja. (Čas do vklopa načina Gretja se lahko razlikuje in je odvisen od temperature
v prostoru in zunanje temperature).

ODMRZOVANJE TOPLOTNEGA IZMENJEVALCA / MIROVANJE
ZUNANJE ENOTE ("STANDBY")

4. Za izbiro hitrosti ventilatorja pritiskajte gumb  FAN SPEED.

Ko izberete to nastavitev, naprava sama preračunava razliko med nastavitvijo na
termostatu in sobno temperaturo ter samodejno izbere najprimernejši način
delovanja - HLAJENJE, RAZVLAŽEVANJE ali GRETJE.

4. Za izbiro hitrosti ventilatorja pritiskajte gumb  FAN SPEED.

 2. Z gumbom  MODE izberite način HEAT   .
1. S pritiskom na gumb ON/OFF (     ) vklopite klimatsko napravo.

3. Pritiskajte gumba + ali - za nastavitev željene temperature (Temperaturo lahko
nastavite v razponu od 17°C do 30°C.

temperature (Temperaturo lahko nastavite v 
razponu od 17°C do 30°C.

1. S pritiskom na gumb ON/OFF (  ) vklopite
klimatsko napravo.
2. Z gumbom MODE izberite način  COOL  .

MODE TIMER

SLEEP
ECO

I FEEL

TURBO

ION
CLEAN

SET CLR

LIGHT EYE

TIMER

DISPLAY
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DELOVANJE DELOVANJE

OPOMBA
Pri Načinu gretja se ventilator vklopi šele po nekaj minutah , ko se toplotni izmenjevalec

ZA PREPREČEVANJE HLADNEGA PREPIHA.
v notranji enoti dovolj segreje. Prehiter zagon ventilatorja je onemogočen, ker deluje SISTEM

   GRELNA MOČ

Klimatska naprava segreva prostor tako, da črpa toplotno energijo iz zunanjega zraka.
Učinkovitost ogrevanja se manjša s padanjem zunanje temperature.

HLAJENJE

NA ZASLONU SE PRIKAŽE
IZBRANA TEMPERATURA.

NA ZASLONU SE PRIKAŽE
IZBRANA TEMPERATURA.

4. Za izbiro hitrosti ventilatorja pritiskajte gumb  FAN SPEED.

FAN SPEED.
4.Za izbiro hitrosti ventilatorja pritiskajte gumb 

3. Pritiskajte gumba+ ali - za nastavitev željene
temperature (Temperaturo lahko nastavite v 
razponu od 16°C do 30°C.

1. Z gumbom MODE izberite način  COOL         .
2. S pritiskom na gumb ON/OFF (  ) vklopite
klimatsko napravo.

Preverite, če je naprava priklopljena na električno napajanje
in je v stanju prirpavljenosti (gori lučka STANDBY).

1. Z gumbom  MODE izberite način

GRETJE SAMODEJNO DELOVANJE

V času nizkih zunanjih temperatur se lahko na toplotnem izmenjevalcu pojavi led ali
zmrzal, kar zmanjšuje učinkovitost in grelno kapaciteto. Če se to zgodi, naprava
samodejno vklopi način odmrzovanja. Istočasno se do zaključka odmrzovanja
izklopi ventilator v notranji enoti. Nato se po nekaj minutah ponovno zažene način
Gretja. (Čas do vklopa načina Gretja se lahko razlikuje in je odvisen od temperature
v prostoru in zunanje temperature).

   ODMRZOVANJE TOPLOTNEGA IZMENJEVALCA / MIROVANJE
ZUNANJE ENOTE ("STANDBY")

Ko izberete to nastavitev, naprava sama preračunava razliko med nastavitvijo na
termostatu in sobno temperaturo ter samodejno izbere najprimernejši način
delovanja - HLAJENJE, RAZVLAŽEVANJE ali GRETJE.
4. Hitrost ventilatorja se prilagaja glede na potrebe prostora

3. Pritiskajte gumba+ ali - za nastavitev željene temperature (Temperaturo lahko
nastavite v razponu od 16°C do 30°C. nastavite v razponu od 17°C do 30°C.

NA ZASLONU SE PRIKAŽE 
IZBRANA TEMPERATURA.

1. S pritiskom na gumb ON/OFF (     ) vklopite klimatsko napravo.
2. Z gumbom MODE izberite način AUTO   .
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(Turbo) (Auto)

DELOVANJE DELOVANJE

ROČNO

   TURBO DELOVANJE

Hitrost ventilatorja lahko z gumbom FAN SPEED nastavite tudi ročno. Z vsakim
pritiskom na gumb se hitrost ventilatorja spremeni po spodnjem zaporedju:

(Hitro)(Srednje)(Počasi)

zelo veliko hitrostjo in enota bo hitro dosegla željeno tempraturo.
Če v načinu Gretja ali Hlajenja vklopite turbo delovanje, bo ventilator deloval z

NAČIN MIROVANJA

NAČIN MIROVANJA vam omogoča, da varčujete z energijo.
1. Z gumbom MODE izberite hlajenje, razvlaževanje ali gretje.

NAČIN MIROVANJA.

2. Pritisnite gumb SLEEPP.
3. Oznaka      se pojavi na zaslonu. S ponovnim pritiskom na gumb  SLEEP izklopite

NAČIN DELOVANJA

Gretje

SPREMEMBA NASTAVLJENE TEMP.

Kaj pomeni NAČIN MIROVANJA?
V tem načinu bo klimatska naprava ohladila ali segrela prostor do željene

temperaturo, kot je prikazano spodaj (glejte tudi grafe).
temperature. Po približno 1 uri bo naprava samodejno ponastavila

Hlajenje in razvlaževanje Se zvišuje po 1°C 

Se znižuje po 1°C

RAZVLAŽEVANJE (SUŠENJE)

OPOMBE
     Uporabite Način Razvlaževanja, če želite zmanjšati vlažnost v prostoru.

Potem ko se v prostoru doseže nastavljena temperatura, se naprava samodejno vklaplja
in izklaplja in ta cikel ponavlja.

      Ventilator se vrti počasi oziroma se ustavi za preprečitev prekomernega ohlajevanja.
      Razvlaževanje ni mogoče, če je v prostoru temperatura enaka ali nižja od 15°C.

SAMO VENTILACIJA

PRILAGAJANJE HITROSTI VENTILATORJA

   SAMODEJNO

Z gumbom FAN SPEE  izberite način           . V tem načinu klimatska naprava 
samodejno uravnava hitrost ventilatorja.. Ko začne klimatska naprava delovati, tipalo 
temperature zazna razliko med nastavljeno temperaturo in dejansko temperaturo.

hitrost ventilatorja.
Naprava nato, za dosego željene temperature, samodejno nastavi najprimernejšo

3. Pritiskajte gumba + ali - za nastavitev željene temperature (Temperaturo lahko

NA ZASLONU SE PRIKAŽE
IZBRANA TEMPERATURA.

vklopite klimatsko napravo.1. S pritiskom na gumb ON/OFF (     ) 
2. Z gumbom MODE izberite način  “DRY”         .

nastavite v razponu od 17°C do 30°C.

 (     ) vklopite klimatsko napravo.1. S pritiskom na gumb ON/OFF

Če želite v prostoru samo kroženje zraka, sledite naslednjim korakom:

 
2. Z gumbom MODE izberite način “FAN”         .
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DELOVANJE DELOVANJE

   ROČNO

Hitrost ventilatorja lahko z gumbom FAN SPEED nastavite tudi ročno. Z vsakim
pritiskom na gumb se hitrost ventilatorja spremeni po spodnjem zaporedju:

NAČIN DELOVANJA

Gretje

SPREMEMBA NASTAVLJENE TEMP.

Hlajenje in razvlaževanje Se zvišuje po 1°C 

Se znižuje po 1°C

RAZVLAŽEVANJE (SUŠENJE)

1. Z gumbom MODE izberite način “DRY”         .
2. S pritiskom na gumb ON/OFF (     ) vklopite klimatsko napravo.

nastavite v razponu od 16°C do 30°C.

NA ZASLONU SE PRIKAŽE
IZBRANA TEMPERATURA.

OPOMBE
Uporabite Način Razvlaževanja, če želite zmanjšati vlažnost v prostoru.
Potem ko se v prostoru doseže nastavljena temperatura, se naprava samodejno vklaplja

in izklaplja in ta cikel ponavlja.
Ventilator se vrti počasi oziroma se ustavi za preprečitev prekomernega ohlajevanja.
Razvlaževanje ni mogoče, če je v prostoru temperatura enaka ali nižja od 15°C.

SAMO VENTILACIJA

Če želite v prostoru samo kroženje zraka, sledite naslednjim korakom:

1. Z gumbom MODE izberite način  “FAN”          .
2. S pritiskom na gumb ON/OFF (     ) vklopite klimatsko napravo.

PRILAGAJANJE HITROSTI VENTILATORJA

SAMODEJNO

Z gumbom FAN SPEE  izberite način           . V tem načinu klimatska naprava 
samodejno uravnava hitrost ventilatorja.. Ko začne klimatska naprava delovati, tipalo 
temperature zazna razliko med nastavljeno temperaturo in dejansko temperaturo.

hitrost ventilatorja.
Naprava nato, za dosego željene temperature, samodejno nastavi najprimernejšo

3. Pritiskajte gumba + ali - za nastavitev željene temperature (Temperaturo lahko

(Auto)

Če želite izbrati tihi način, držite gumb za hitrost ventilatorja vsaj 2 sekundi in 
potem lahko preklopite na tihi način delovanja.

  TIHI NAČIN DELOVANJA

temperaturo, kot je prikazano spodaj (glejte tudi grafe).
temperature. Po približno 1 uri bo naprava samodejno ponastavila
V tem načinu bo klimatska naprava ohladila ali segrela prostor do željene
Kaj pomeni NAČIN MIROVANJA?

NAČIN MIROVANJA - SLEEP vam omogoča, da varčujete z energijo.
1. Z gumbom MODE izberite hlajenje, razvlaževanje ali gretje.
2. Kratko pritisnite gumb SLEEPP.
3. Oznaka      se pojavi na zaslonu. S ponovnim pritiskom na gumb SLEEP/
ECO izstopite iz načina mirovanja v normalno delovanje.

NAČIN MIROVANJA

(Hitro)(Srednje)(Počasi)
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   DELOVANJE DELOVANJE 

Ko sobna temperatura doseže novo izbrano nastavljeno vrednost, bo termostat napravo 
preklopil v mirovanje. Po približno vsaki eni uri se bo temperatura dvignila za 1°C v 
načinu za hlajenje, ali se spustila za 1°C v načinu za ogrevanje. To omogoča varčevanje 
z energijo brez da bi se odpovedali toplotnemu udobju.

FUNKCIJA ZAKLEPANJA

S hkratnim pritiskom na gumba  - in + boste daljinec zaklenili na zadnji izbrani način
delovanja. Noben gumb se ne bo odzival, vključno z gumbom za vklop  ̀  POWER ) . 
S ponovnim pritiskom na ta gumba boste daljinec spet odklenili.

B) NASTAVITEV ČASA IZKLOPA

1. Za nastavitev časa izklopa pritisnite gumb
TIMER OFF.

začne utripati oznaka OFF.
2. Pritiskajte gumb TIMER OFF, dokler ne

3. Pritiskajte gumba  + ali - za nastavitev
željenega časa.

4. Pritisnite gumb TIMER OFF za aktivacijo
samodejnega izklopa.

NASTAVITEV SAMODEJNEGA VKLOPA ALI IZKLOPA

Funkcijo časovnika izberete s pritiskom na gumb TIMER ON.

A) NASTAVITEV ČASA VKLOPA

1. Za nastavitev časa izklopa pritisnite gumb
TIMER ON.

začne utripati oznaka ON.
2. Pritiskajte gumb TIMER ON, dokler ne

3. Pritiskajte gumba + ali - za nastavitev
željenega časa.

4. Pritisnite gumb TIMER ON za aktivacijo
samodejnega vklopa.

Samodejni vklop oziroma izklop lahko nastavite ločeno za 2 časovni obdobji.
Nastavitev se bo ohranila do va ega preklica oziroma do naslednje spremembe.

FUNKCIJA I FELL / ROOM TEMP

Pritisnite gumb I FEEL tza aktivacijo funkcije I FEEL.. Na zaslonu se bo prikazala  
oznaka termometra         . Izberite primerno temperaturno nastavitev. Prepričajte se, 
da je daljinski upravljalec usmerjen proti klima napravi. Temperaturno tipalo na daljincu 
zaščitite  pred viri toplote, kot so luči, grelci, direktna sončna svetloba itd. in pred 
direktnim izpihom zraka iz klimatske naprave. Lahko bi se namreč zgodilo, da bi tipalo 
zaznavalo napačno temperaturo in tako motilo delovanje I FEEL funkcije.
Gumb I FEEL ponovno pritisnite. Na zaslonu bo prikazan simbol izmerjene sobne 
temperature     .
Za izhod iz prikaza sobne temperature (ROOM TEMP) pritisnite enega od gumbov:
- Ponovno pritisnite gumb I FEEL
- Gumb za zamenjavo načina delovanja MODE

Nastavljena temperatura Sobna temperatura

OGREVANJE

Sobna temperatura
HLAJENJE IN RAZVLAŽEVANJE

1 ura        1 ura          ČAS
1 ura       1 ura           ČAS

Nastavljena temperatura
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   DELOVANJE                                                                                               DELOVANJE 

NASTAVITEV SAMODEJNEGA VKLOPA ALI IZKLOPA

TIMERMODE

SLEEP
ECO

I FEEL

TURBO

ION
CLEAN

SET CLR

LIGHT EYE

TIMER

DISPLAY

MODE TIMER

SLEEP
ECO

I FEEL

TURBO

ION
CLEAN

SET CLR

LIGHT EYE

TIMER

DISPLAY

Na daljinskem upravljalcu je mogoče izbrati štiri časovnike. Dva dnevna (označena kot 
T1,T2), in dva dodatna časovnika za konec tedna (označena kot WKT1, WKT2). Vsakega 
od časovnikov je mogoeč izbrati s tipko TIMER.
Dnevnima časovnikoma T1 in T2 je mogoče nastaviti čas VKLOPA in čas IZKLOPA ločeno 
za dve časovni obdobji.
Nastavitev časovnika se ne spremeni, dokler ne vnesemo nove nastavitve.
Časovnikoma za konec tedna WKT1 in WKT2 lahko nastavimo čas VKLOPA in čas 
IZKLOPA ločeno za dve časovni obdobji, aktivna pa sta le dva dni. Ta časovnika sta aktivna 
le na dan nastavitve in naslednji dan.
Ob 24:00 naslednjega dne časovnik WK ne bo več aktiven, aktiven bo dnevni časovnik.
WKT1 – aktiven na dan nastavitve.
WKT2 – aktiven na dan po dnevu nastavitve.

A) KAKO NASTAVIMO ČASOVNIK ZA VKLOP
1. Pritisnemo tipko TIMER in izberemo želeni časovnik.
2. Tipko SET držimo tako dolgo, da začne znak ON utripati.
3. S tipko + ali - izberemo želeno vrednost.
4. S tipko SET časovnik aktiviramo.

B) KAKO NASTAVIMO ČASOVNIK ZA IZKLOP
1. Pritisnemo tipko TIMER in izberemo želeni časovnik.
2. Tipko SET držimo tako dolgo, da začne znak OFF utripati.
3. S tipko + ali - izberemo želeno vrednost.
4. S tipko SET časovnik aktiviramo.

OPOMBA:
1. Ko so nastavljeni časovniki za konec tedna, dnevni
časovniki niso onemogočeni.
2. Časovnike WK je treba ponovno aktivirati vsak konec tedna.



C) KAKO NASTAVIMO PROGRAM ZA DNEVNI ČASOVNIK VKLOPOV IN IZKLOPOV
1. S tipko TIMER izberemo želeni časovnik.
2. Tipko SET držimo, da začne znak ON (VKLOP) utripati.
3. S tipko + ali - izberemo čas vklopa.
4. Tipko SET držimo, da začne znak OFF (IZKLOP) utripati.
5. S tipko + ali - izberemo čas izklopa.
6. S tipko SET časovnik aktiviramo.

D) KAKO ČASOVNIK IZBRIŠEMO
1. S tipko TIMER izberemo želeni časovnik.
2. S tipko CLEAR izbrišemo vse nastavitve časovnika.

OPOMBA:
Če postopka nastavljanja časovnika ne zaključimo s 
potrditvijo s tipko SET, se postopek prekine, shrani se 
prejšnja nastavitev.

DELOVANJE 

Pritisniti tipko za vključitev avtomatskega vertikalnega nihanja lopute za zrak 
gor in dol. Če tipko ponovno pritisnete, se bo nihanje lopute takoj ustavilo.

NASTAVITEV SMERI TOKA ZRAKA

Pritisniti tipko za vključitev avtomatskega stranskega nihanja lopute za zrak v levo
in desno. Če tipko ponovno pritisnete, se bo nihanje lopute v levo in desno takoj ustavilo.
(Funkcije nimajo vsi modeli) 

11
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DELOVANJE

reže za izpih zraka pojavi kondenz in začne kapljati.
Če so pozicije lopatic skrajno levo oziroma skrajno desno , se lahko okrog 
lopatice tako, da bodo le te usmerjene naravnost.
Če je vlažnost visoka pri načinu HLAJENJA/RAZVLAŽEVANJA nastavite navpične 

Pozor!

Uporabite gumb       na daljinskem upravljalcu, če želite spremeniti položaj lopute.
Če premikate lopatice ročno, se položaj lopute na daljinskem upravljalcu in dejanski
položaj morda ne bosta več ujemala. Če se to zgodi, izklopite enoto, počakajte, da 
se loputa zapre, nato jo ponovno vklopite. Loputa se bo samodejno vrnila v pravi
položaj.

Med delovanjem naprave lopatic NIKOLI ne premikajte ročno!

Pozor!

Pozor!
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FUNKCIJA ECONOMY - VARČNO (OPCIJSKO)
Funkcija ima namen zmanjšati porabo energije za delovanje naprave tako, da 
omejuje največjo vloženo električno moč.
1. Dolgo pritisniti tipko SLEEP/ECO.
2. Na daljinskem upravljalcu ni ikone za prikaz aktivne funkcije ECO. Na zaslonu 
notranje enote bo ikona ECO, ali napis E-C-O v polju za temperaturo.
3. Za izklop funkcije ECONOMY ponovno dolgo pritisnite tipko SLEEP/ECO.

FUNKCIJA IONIZATOR (OPCIJSKO)

Kratko pritisnite tipko ION/CLEAN, simbol         po utripanju ugasne, kar pomeni, da se izvaja 
funkcija ionizacije. (E.S.F. deluje sočasno z ionizacijo).
Kratko spet pritisniti tipko za prekinitev funkcije Ionizacija.

FUNKCIJA CLEAN - ČIŠČENJE

Funkcija CLEAN - ČIŠČENJE je namenjena sušenju izmenjevalnikov v notranji enoti in 
preprečevanju plesni.
Dolgo pritisnite tipko ION/CLEAN, simbol       bo po utripanju ugasnil, znak pomeni, da 
notranja enota izvaja funkcijo CLEAN - ČIŠČENJE.

DELOVANJE
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PRILAGAJANJE SMERI IZPIHA ZRAKA

pritisnete še enkrat, se bo ta funkcija takoj izklopila.

skupaj ponovno se bo funkcija izklopila (samo za določene modele).

Pozor!

Gumb      pritisnite za aktivacijo samodejnega delovanja lopute za zrak. Če ga

C) NASTAVITE PROGRAM ZA DNEVNI VKLOP ALI IZKLOP

1. Pritisnite gumb TIMER OFF za izbiro vklopa ali izklopa časovnika.
2. Pritiskajte gumb TIMER OFF, dokler ne začne utripati oznaka ON.
3. Pritiskajte gumba + ali - za nastavitev željenega časa.

5. Pritiskajte gumba + ali - za nastavitev željenega časa.
6. Nato pritisnite gumb TIMER OFF za aktivacijo funkcije časovnika..

DELOVANJE

Gumba in CLEAN pritisnite hkrati za aktivacijo vodoravne reže.. Če ju pritisnite  

4. Ponovno pritiskajte gumb TIMER OFF, da začne utripati oznaka OFF.

OPOMBE
Nekatere funkcije na daljinskem upravljalcu morda ne bodo na voljo, če jih enota 
ne podpira!  Če želite ponastaviti daljinski upravljalec, odstranite baterije za 10 
sekund. S hkratnim pritiskom na gumba      in      lahko pri ugasnjeni napravi 
menjate prikaz temperature v stopinje Celzija ali Fahrenheita.
o klimatska naprava deluje v načinu za ogrevanje z izbrano temperaturo 17°C, 
tipko ˝-˝ dvakrat pritisnite v dveh sekundah, vključilo se bo ogrevanje pri 8°C. 
Zaslon notranje enote kaže temperaturo 8°C.

MINERGIA d.o.o.
Tržaška cesta 315
1000 LJUBLJANA

T: 080 82 0008
@: info@minergia.si
www.minergia.si
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