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Zahvaljujemo se vam za nakup klimatske naprave MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 
THERMAL SYSTEMS, LTD. Da bi vam naprava kar se da dolgo dobro služila, pred njeno 
uporabo pozorno preberite ta priročnik in upoštevajte v njem vsebovana navodila. Ko ga 
preberete, priročnik varno shranite za kasnejšo uporabo.
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vsebina

Vaša klimatska naprava je označena s takim simbolom. To pomeni, da odpadne 
električne in elektronske opreme (WEEE v Uredbi 2012/19/EU) ne smemo 
odlagati skupaj z gospodinjskimi komunalnimi odpadki. Klimatsko napravo 
moramo po dotrajanju odpeljati pooblaščeni organizaciji za zbiranje, razgradnjo in 
ponovno uporabo materialov. Za več informacij pokličite svojega dobavitelja.

Ta simbol, natisnjen na baterijah daljinskega upravljalnika, ki je priložen vaši 
klimatski napravi, je informacija končnemu uporabniku po 20. členu Dodatka II k 
Uredbi EU 2006/66/EC. Izrabljene baterije je treba odlagati ločeno odd 
gospodinjskih komunalnih odpadkov. Če je pod tem simbolom natisnjen še kemični 
simbol, to pomeni, da baterije vsebujejo težke kovine v navedenih koncentracijah. 
To je prikazano tako: Hg:živo srebro(0.0005 %), Cd:kadmij(0.002 %), 
Pb:svinec(0.004 %)
Prosimo vas, da izrabljene baterije odnesete na zbirno mesto za 
izrabljene baterije v vašem kraju.

Emisija zvoka vsake notranje in zunanje enote je manjša od 70 dB(A).
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Za vašo varnost
• Pred uporabo naprave pozorno preberite poglavje “Za vašo varnost”, da bo naprava pravilno in

varno delovala.
• Ko priročnik preberete, ga varno shranite. Če naprava zamenja lastnika, mu z njo izročite tudi ta

priročnik z navodili.

 POZOR Opozarja na nevarno stanje, ki ima lahko za posledico smrt ali hude 
poškodbe, če se mu ne izognemo.

 PREVIDNO Opozarja na nevarno stanje, ki ima lahko za posledice poškodbe 
oseb in škodo na imetju, če se mu ne izogneemo.

Prosimo, da opozorila zelo dosledno upoštevate, saj so ključnega pomena za vašo varnost.
• Ta naprava je pripravljena za delovanje z dvema tipoma hladiva (R32 ali R410A). Podatki o

hladivu v napravi so na tablici s tehničnimi podatki na napravi.
• Simboli, ki se v navodilih pogosto pojavljajo, imajo tak pomen:

Strogo prepovedano Navodila zelo dosledno 
upoštevajte

Zagotovite učinkovito 
ozemljitev

Navodila za uporabo pozorno 
preberite Servisno osebje mora pri 

posegih v napravo upoštevati 
navodila v tem priročniku.informacije so na voljo v 

navodilih za montažo in v 
navodilih za uporabo

❚  Naslednja opozorila veljajo samo za hladivo R32.

Ta oprema uporablja gorljiva hladiva. Če hladivo uhaja, se ob stiku z 
ognjem lahko vžge.

 POZOR
• Pri odlaganju naprave po dotrajanju

upoštevajte veljavne predpise.
• Za hitrejše odmrzovanje in za čiščenje

uporabljajte le metode in sredstva, ki jih
predpisuje proizvajalec.

• Naprava mora biti nameščena v prostoru
brez ves čas delujočih virov vžiga (npr.: odprt
ogenj, delujoča odprta plinska naprava, ali 
odprt električni grelnik).

• Ne prebadajte in ne zažigajte.
• Pomnite, da je hladivo lahko brez vonja.

• Naprava mora biti skladiščena v dobro
prezračevanem prostoru zadostne
prostornine, vsaj kolikor je zahtevana za
delovanje.

• Servisno osebje mora biti ustrezno
kvalificirano in usposobljeno.

• Notranja enota mora biti nameščena v
prostoru s površino najmanj 4,0 m2.*

*Ta vrednost velja le za split klimatske naprave.
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❚  OPOZORRILA ZA MONTAŽO
 POZOR

• Naprava je namenjena domači in stanovanjski uporabi.
Če se naprava uporablja v zahtevnih okoljih, npr. v industrijskih obratih, je njen učinek
lahko omejen.

• Napravo mora vgraditi vaš dobavitelj, ali njegov pooblaščeni inštalater.
Naprave ne vgrajujte sami, napačna montaža lahko povzroči uhajanje vode,
poškodbe z električnim tokom, ali požar.

 PREVIDNO
•  Ne vgraditi v prostoru, kjer bi lahko uhajal

gorljiv plin. Plin, ki uhaja, lahko zagori.

• Vgrajeno mora biti varnostno
magnetno termično stikalo.
Če varnostno magnetno termično
stikalo ni vgrajeno, lahko pride do
poškodb z električnim tokom.

• Pravilno priključite odtočno cev, da
lahko vsa kondenzirana voda odteka.
Če cev ni pravilno nameščena, lahko v
prostor izteka voda, ki lahko poškoduje
tlake in pohištvo.

•  Klimatska naprava mora biti ustrezno ozemljena.
Kabel za ozemljitev ne sme biti nikoli priklopljen k cevem za plin, cevem vodovoda,
strelovodu ali ozemljitvi telefona. Neučinkovita ozemljitev je lahko vzrok za
poškodbe z električnim tokom.

Ta proizvod vsebuje fluorirane toplogredne pline. 
− Hladiva R32 ne spuščajte v ozračje: R32 je fluoriran toplogredni plin s potencialom globalnega

segrevanja (GWP) = 675.
− Hladiva R410A ne spuščajte v atmosfero: R410A je fluoriran toplogredni plin s potencialom

globalnega segrevanja (GWP) = 2088.
Količina hladiva v napravi in tej ekvivalentna količina CO2 sta navedena na tablici s tehničnimi podatki.
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❚ Za vašo varnost

❚ OPOZORILA ZA UPORABO
 POZOR

•  Otroci se s klimatsko napravo ne
smejo igrati.

•  Hladnemu zraku se ne izpostavljajte
predolgo.
To lahko škodi vaši kondiciji in zdravju.

• Otroci brez nadzora naprave ne
smejo čistiti ali vzdrževati.

• V izstopne rešetke za zrak ne segajte
s predmeti.
Lahko bi se poškodovali, ker se ventilator
v notranjosti hitro vrti.

• To klimatsko napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z 
zmanjšanimi fizičnimi, senzornimi in mentalnimi sposobnostmi, ali z 
nezadostnimi izkušnjami in znanjem, če so pod nadzorom ali so bili poučeni o 
varni uporabi klimatske naprave, in razumejo s tem povezana tveganja.

•Daljinski upravljalnik ne sme biti na dosegu otrok.
Otroci bi lahko pogoltnili baterije ali se kako drugače poškodovali.

 PREVIDNO
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•  Uporabite le originalne varovalke.
Doma popravljene varovalke iz jeklene ali
bakrene žice namesto originalnih so
strogo prepovedane, saj lahko povzročijo
kratek stik ali požar.

•  Stikal se ne dotikati z mokrimi rokami.
To lahko povzroči poškodbe z elektriko.

• Ne se vesiti na notranjo enoto. Če ta
pade, vas lahko poškoduje.

• Ob napravi ne nameščajte gorljivega
insekticida ali barve v pršilu, n
brizgajte jih neposredno v napravo. To
bi lahko povzročilo požar.

• Zračni tok iz klimatske naprave ne
sme pihati neposredno v gorilno
napravo.
Gorilna naprava bi lahko slabo delovala.

•  Klimatske naprave ne perite z vodo.
To lahko povzroči poškodbe z električnim
tokom. Čiščenje z baromatom lahko
poškoduje lopatice in zmanjša
učinkovitost klimatske naprave.

• Ne uporabljati za konzerviranje hrane,
rastlin, živali, preciznih naprav ali
umetniških del.
Naprava je namenjena zgolj uporabi v
običajnih bivalnih prostorih. Vsaka
drugačna uporaba lahko škodi kakovosti
hrane in predmetov.

• Na napravo ne odlagajte posod s
tekočino (vaze, lonci, ...). Voda, ki bi
vstopila v napravo, lahko onemogoči
izolacijo in povzroči poškodbe z
električnim tokom.

• Naprava ne sme biti nameščena tako,
da bi pihala neposredno na rastline in/
ali živali.
To bi škodilo njihovemu zdravju.

• Na zunanjo enoto ne sedajte, ne
stopajte, niti nanjo ne odlagajte
predmetov.
naprava ali predmeti, ki bi padli, lahko
koga poškodujejo.

• Pri dolgotrajni uporabi redno
preverjajte nosilno konstrukcijo
naprave.
Če morebitne okvare ne odpravite takoj,
lahko naprava pade in koga poškoduje.
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❚ Za vašo varnost

 PREVIDNO
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• Ne dotikajte se aluminijastih lopatic
prenosnika toplote.
Lahko se urežete.

• Gospodinjskih električnih aparatov ne
nameščajte pod notranjo ali zunanjo
enoto. Kondenz iz klimatske naprave bi
jih lahko zmočil in povzročil poškodbe z
električnim tokom.

• Naprava brez nameščenega filtra za
zrak ne sme delovati.
Brez filtra za zrak se prenosnik toplote in/
ali črpalka za kondenz zamašita, naprava
ne bo mogla delovati pravilno, niti s polno
močjo.

• Napravi električnega napajanja (npr. z
varovalko) ne izklopite takoj po
izključitvi njenega delovanja.
Počakajte vsaj 5 minut, sicer lahko pride
do izlitja vode ali do okvare.

• Naprave ne upravljajte z glavnim
stikalom v dovodu elektrike.
To lahko povzroči požar ali izlitje vode.
Ventilator se lahko nenadoma vključi in
koga poškoduje.

• V napravo ne zlivajte vode, na
napravo ne odlagajte posod s
tekočino. Voda, ki vstopi v napravo,
izniči izolacijo in povzroči poškodbe z
električnim tokom.

• Če klimatsko napravo uporabljamo v
prostoru s kurilno napravo, moramo
prostor redno prezračevati.
Nezadostno prezračevanje lahko
povzroči nesrečo zaradi pomanjkanja
kisika.

• Pred čiščenjem napravo izključite in ji
prekinite električno napajanje. Kadar
se notranji ventilator vrti, ohišja nikoli ne
odpirajte.

• Ob zunanjo napravo ne nameščajte
predmetov, ob njej se ne sme nabirati
listje.
Če so ob napravi predmeti ali listje, lahko
male živali vstopijo v napravo in pridejo v
stik z deli pod električno napetostjo. To bi
povzročilo kratek stik, dim ali požar.

• Za čiščenje notranjosti notranje
enote pokličite pooblaščeni servis.
Tega ne počnite sami.
Uporaba neustreznih čistil ali neustrezen
način čiščenja lahko poškodujeta
plastične sestavne dele in povzročita
uhajanje vode ali hladiva. Če pride čistilo
v stik z električnimi deli motorja, lahko
povzroči kratek stik, poškodbe, dim in
požar.

• V primeru grmenja ali strele napravo
izključite in ji odklopite električno
napajanje.
Naprava bi se lahko poškodovala.

• Če se električni kabel naprave
poškoduje, ga mora zamenjati
pooblaščeni serviser.
Če kabla ne zamenjamo, lahko povzroči
kratek stik ali požar.
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❚ Za vašo varnost

❚  UKREPI ZA PRENOS ALI POPRAVILA
 POZOR

Namigi za učinkovito uporabo
■ Prosimo, da za kar se da ekonomično uporabo vaše naprave in ugodno počutje upoštevate nasslednje

• Izberite primerno sobno temperaturo.
Prekomerno vissoka ali nizka sobna temperatura lahko škodi zdravju in povzroča nepotrebno porabo električne energije.

  Stran 19
• Okna zastrite proti soncu, preprečite prepihe.

Ko prostor hladite, okna z zavesami ali senčili zastrite proti soncu. Okna in vrata zaprite, razen kadar zračite.

• Filtre redno čistite.
Zamašeni filtri lahko ovirajo pretok zraka in zmanjšajo učinkovitost.

• Smer zračnega toka pravilno nastavite. 
Za enakomerno temperaturo v vsem prostoru nastavite lopatice gor/dol in levo/desno.

• Naprava naj deluje le, kadar jo potrebujete.
S časovnikom nastavite delovanje naprave le tedaj, ko jo potrebujete.

• Med hlajenjem odstranite vire toplote.
Ko prostor hladite, odstranite vse vire toplote, ki jih je mogoče odstraniti.
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• Sami naprave ne popravljajte, niti je ne predelujte. Če naprava potrebuje
popravilo, pokličite dobavitelja.
Če napravo popravite sami, lahko pride do izlitja vode, kratkega stika ali požara.

• Za popravilo pokličite dobavitelja.
Napačno popravilo lahko povzroči kratek
stik, požar, ipd.

• Če bi klimatsko napravo prestavili,
pokličite dobavitelja ali pooblaščenega
serviserja.
Napačna montaža lahko povzroči
uhajanje vode, poškodbe z električnim
tokom, požar, ipd.

• Če zaznate kar koli neobičajnega
(vonj po zažganem, ...), napravo
izključite, jo ločite od električnega
napajanja in pokličite pooblaščeni
servis ali dobavitelja.
Nadaljnja uporaba naprave v neobičajnih
pogojih lahko povzroči napačno
delovanje, poškodbe z električnim tokom,
požar ipd.

• Če klimatska naprava prostora ne
greje ali ne hladi, je mogoče, da uhaja
hladivo. Pokličite vašega dobavitelja.
Če je hladivo treba dodati, skupaj z
vašim dobaviteljem poiščite ustrezna
navodila.
Če pride hladivo v stik s kožo, lahko
povzroči ozebline. Če preveč hladiva
vdihnemo, lahko povzroči živčne motnje,
kot so omotica in glavobol, ali motnje
delovanja srca, kot so pospešen srčni
utrip in občasna palpitacija srca. Če se
hladilna tekočina izlije na ventilatorski
grelnik, peč, vročo kuhalno ploščo ali
druge vroče predmete, lahko nastane
škodljiv plin.
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Sestavni deli in njihov namen

Pokrov vstopa zraka
Vstop zraka

Filtri za zrak

Izhod zraka

Izhod zraka

Senzor sobne 
temperature

Prenosnik toplote
(Aluminijaste lopatice)
• V napravi

Prenosnik toplote
(Aluminijaste lopatice)

Ventilator

• V napravi

Smerniki
(Pokončni smerniki)
• Za nastavitev smeri zraka

levo/desno

Smerniki
(Ležeči smerniki)
• Za nastavitev smeri 

zraka levo/desno

 Stran 19

 Stran 19

ZUNANJA ENOTA

NOTRANJA ENOTA

Vhod zraka
(zadaj in ob strani)

Ventilator

• V napravi

Cev za hladivo in električni kabel

Odtočna ceev

Iztočna odprtina

* Izgled je lahko ddrugačen

NE STOPATI NA NAPRAVO. 
NEVARNOSST POŠKODB.

POZOR

NE VSTAVLJATI PREDMETOV.
NEVARNOST POŠKODB.

OSTRI ROBOVIPREMIKAJOČE LOPATICE

PREVIDNO

Ne dotikati 
se sponk

Ime modela

zaslon na
napravi

 Stran 8

Ta naprava 
uporablja gorljiva 
hladiva.

  Stran 2 (samo modeli z only R32)

Ta naprava 
uporablja gorljiva 
hladiva

  Stran 2

Ime modela in tip hladiva

Notranjosti klimatske naprave ne 
perite. Lahko pride do izlitja vode 
in električnega udara.

Pozor, visoka napetost. 
Odklopite napajanje pred 
servisiranjem ventilatorja in 
motorja ventilatorja.

POZOR
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Ne dotikajte se 
sponk

NE SEGAJTE 
S PREDMETI

POZOR!

S tem je mogoče prisilno hlajenje.
Odklopite električno napajanje.
Ponovno priklopite napajanje. Tipko 
ON/OFF držite 5 sekund, da slišite 
zvok PIP.

NE DOTIKATI SE 
ALUMINIJASTIH LOPATIC.
NEVARNOST POŠKODB.

Ne dotikati 
se cevi in 
priključkov 
hladiva
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Zaslon na napravi

Sestavni deli in njihov namen

• Brenčalo daljinskega upravljalnika
Zvok brenčala (PipPip) je slišati, kadar

izberemo sobno temperaturo 24 °C, ali izberemo 
avtomatični način delovanja AUTO, ali 
izberemo avtomatično hitrost ventilatorja (razen v načinu 
prezračevanja FAN).

Zvok brenčala (Pip) je slišati, kadar
delovanje klimatske naprave izključimo s tipko ON/OFF (razen v načinu samodejno čiščenje SELF CLEAN).

OPOMBA

Izbrana sobna temperaturaHitrost zraka

Daljinski upravljalnik Nosilec daljinskega 
upravljalnika

Baterija × 2
(R03 AAA, Micro))

Lesna vijaka
(za nosilec daljinskega 

upravljalnika)

  Stran 9

Tipka VKLOP/IZKLOP (ON/OFF)
Za vklop/izklop delovanja, kadar daljinski 

upravljalnik ne deluje.

Oprema

Svetilka DELUJE (zelena) 

• Sveti med delovanjem.

• Počasi utripa med SAMODEJNIM 
ČIŠČENJEM (3 sekunde sveti, 1 sekundo 
ne sveti).

• Utripa, kadar je tok zraka 
izključen, da v načinu gretja ne 
piha hladno. (1,5 sekunde sveti, 0,5 
sekunde ne sveti).

  Stran 18

  Stran 22

Svetilka ČASOVNIK (rumena) 

Sveti med delovanjem po časovniku

  Stran 14-16

Pip Pip Pip Pip Pip Pip PipPip Pip Pip Pip

Sprejemnik brezžičnega signala
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DELUJE
ČASOVNIK
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Če daljinec ne deluje

Vključitev delovanja brez daljinca
• Tipka ON/OFF na napravi delovanje vključi ali izključi, kadar daljinski upravljalnik ne deluje.

Načini delovanja
• NAČIN DELOVANJA : AUTO

: AUTO• HITROST VENTILATORJA 
: AUTO

• 

SMER ZRAKA
Delovanje se vključi, ko pritisnemo tipko ON/OFF; delovanje se 
izključi, ko tipko ponovno pritisnemo.

• Tipke ON/OFF na napravi ne držite pritisnjene 5 sekund, ali več.
(Če jo držite pritisnjeno 5 sekund ali več, se vključi prisilno hlajenje, ki je namenjeno servisiranju ali preselitvi naprave).

OPOMBA

Tipka VKLOP/IZKLOP (ON/OFF) na napravi
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Daljinski upravljalnik
Zamenjava baterij

V naslednjih primerih so baterijski vložki izrabljeni. Zamenjajte ju z novima.
• Pri upravljajnju se signal ne prenese, ni slišati zvoka PIP.
• Prikaz na zaslonu bledi.

OPOMBA

• Vedno zamenjajte oba baterijska vložka.
• Če daljinskega upravljalnika dolgo ne boste uporabljali, odstranite 

baterijske vložke.
• Priporočena najdaljša doba uporabnotsi baterijskih vložkov po JIS ali IEC 

standardu je pri normalni uprabi 6 do 12 mesecev. Če jih uporabljamo dlje, 
ali če so vstavljene drugačne baterije od navedenih, lahko iz njih izteka 
tekočina, ki poškoduje daljinski upravljalnik.

• Priporočena doba uporabnosti je navedena na baterijskem vložku. Ta je 
lahko krajša zaradi kasnejšega datuma proizvodnje naprave. Baterija pa 
lahko deluje tudi še po navedenem običajnem roku uporabnosti.

Odstranite pokrovček in 
izvlecite baterijska vložka.

Vstavite nova baterijska 
vložka: R03 (AAA, Micro) x2

Zaprite pokrovček

■ Kadar se na zaslonu pojavi kakršen koli neobičajen prikaz, s konico 
kemičnega svinčnika pritisnite tipko ACL.

1
2

3

Pazite na pole
 in 

S konico kemičnega 
svinčnika pritisnite tipko 
ACL.

4

Nosilec daljinskega upravljalnika

Daljinski upravljalnik lahko pritrdimo ob steno ali 
steber z nosilcem daljinskega upravljalnika. Pred 
namestitvijo nosilca preverite, ali klimatska naprava od 
tam pravilno sprejema signal. 

Daljinec vstavimo z vrha ali izvlečemo navzgor iz 
nosilca.

Opozorilo k daljinskemu upravljalniku

 Strogo prepovedano
• Daljinec naj vam ne pade na 

tla. Z njim rokujte previdno.
• Daljinec ne sme biti blizu vročih 

predmetov, kot so električna 
grelna preproga ali peč.

• Na daljinca ne postavljajte težkih 
predmetov, nanj ne stopajte.

• Mad daljincem in klimatsko 
napravo ne sme biti 
predmetov.

• Daljinec se ne sme zmočiti.

• Daljinec ne sme biti neposredno 
na soncu ali v močni svetlobi.

   Stran 12

• So baterije izrabljene?

   “Vstavitev baterij” zgoraj.

Baterije zamenjajte z novimi in poskusite ponovno 

• Če to ne pomaga, delovanje vključite 
na napravi. 

• Pokličite dobavitelja za nov daljinec.

   Spodaj

•
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Tipke in zaslon daljinskega upravljalnika
NAČIN DELOVANJA 

Vsakokrat, ko tipko pritisnemo, se 
način delovanja spremeni. 

• Zgornja slika kaže na zaslonu vse funkcije, v 
praksi pa so prikazane le tiste, ki so aktivne.

VKLOP/IZKLOP (osvetljeno)

Pritisniti za vključitev delovanja, 
ponovno pritisniti za izključitev. 

 Stran 11,12

POSPEŠENO / VARČNO

Ta tipka preklopi v način POSPEŠENO/
VARČNO.

 Stran 17

ČASOVNIK VKLOP

Tipka vključi ČASOVNIK VKLOP.
 Stran 15 TEMPERATURA

Tipka izbere sobno temperaturo.(Ti tipki 
se uporabljata tudi za nastavitev 
trenutnega časa in datuma.)

ČASOVNIK IZKLOP

Tipka vključi ČASOVNIK IZKLOP
 Stran 14

SPANJE

Tipka vključi funkcijo SPANJE.
 Stran 14

HITROST VENTILATORJA

Vsakokrat, ko tipko pritisnemo, se 
hitrost sspremeni,

 Stran 11

SMER ZRAKA (GOR/DOL)

Tipka spremeni smer zraka gor/dol
 Stran 13

PONASTAVITEV

Tipka program nastavi na privzeto 
vrednost.  Stran 9

OPOMBA

2

Nastavitev trenutnega časa 
■ Ko vstavimo baterije, daljinec avtomatično preklopi v način za nastavitev ure in 

datuma. Prikazana je ura 13:00. nastavite pravi čas.
Primer: Nastavite na 10:30.

Pritisnite stikalo ACL.
Pritisnite s konico kemičnega svinčnika, ali drugo konico.
Na zaslonu čas utripa, in ga je mogoče nastaviti na trenutni čas.

Pritiskajte         ali
(nastavite 10:30)  

Pritisnite tipko ON/OFF.
Zaslon preneha utripati, nastavitev je opravljena. Tipko pritisnite v 60 sekundah 
od zadnjega koraka v točki 2, sicer se novo nastavljeni čas ne bo shranil.

• Časovnik deluje po nastavljeni uri, zato uro nastavite točno.
• Po nastavitvi trenutnega časa se nastavitve v daljincu ponastavijo.

1

3

Postopek prenosa
Vsakokrat, ko na daljinskem upravljalniku 
pritisnemo tipko, in je ta usmerjen proti 
klimatski napravi, se v klimatsko napravo 
prenese brezžični signal.
Če klimatska naprava signal pravilno 
prejme,zapiska.

Ko je delovanje klimatske naprave 
izključeno, sta na zaslonu prikazana 
trenutni čas in trenutno izbrani 
NAČIN DELOVANJA.

ČIŠČENJE

Tipka vključi funkcijo SAMODEJNO 
ČIŠČENJE.                      Stran 18

PREKLIC

Tipka prekliče Časovnik vklop, časovnik 
izklop, funkcijo SLEEP.

Izključen zaslon
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Avtomatični način delovanja AUTO
■ Ob vključitvi delovanja avtomatično izbere (HLAJENJE, GRETJE, SUŠENJE), odvisno od sobne temperature.

• Če načina delovanja AUTO, lahko izberete 
HLAJENJE (COOL), GRETJE (HEAT) ali 
VENTILACIJA (FAN) namesto AUTO.

 Stran 12

• Nastavitev smeri zraka.
 Stran 13

Za izklop: Pritisnite ON/OFF.

Pritisnite tipko MODE.
Način delovanja se spremeni ob vsakem pritisku na tipko. 
Izberite .

Pritisnite ON/OFF.

Pritisnite  ali
Privzeta temperatura v načinu AUTO je 24 °C, tako za hlajenje, kot za 
gretje. Mogoče pa jo je spremeniti (Od najmanj 18 °C do največ 30 °C) s 
tipkama          ali

1

3
2

HITROST VENTILATORJA
■ Hitrost ventilatorja je mogoče izbrati, razen v 

načinu SUŠENJE.

Pritiskajte tipko FAN SPEED.

Vsakokrat, ko tipko pritisnemo, se hitrost ventilatorja spremeni:
1

• Ko hitrost ventilatorja spremenimo iz visoke (HI) v nizko (LO), bo morda 
slišati zvok hladiva v napravi.

• V načinu hlajenja (COOL) se pri nizki zunanji temperaturi hitrost 
ventilatorja lahko samodejno spremeni zaradi zaščite klimatske naprave.

OPOMBA

Hitrost ventilatorja HITROST VENTILATORJA
Avtomatično jo izbere mikroprocesor AUTO

Močno delovanje z velikim pretokom zraka HI

Standardno delovanje MED

Varčno delovanje LO

■ Vsakokrat, ko pritisnemo     , se prikaz spremeni tako

–6 → –5 → ............ –1 → ±0 → +1 ............ +6.

■ Vsakokrat, ko pritisnemo     , se prikaz spremeni tako: 

+6 → +5 → ............ +1 → ±0 → –1 ............ –6.
o je na zaslonu -6 se kazalec ne spremeni, četudi še pritiskamo      . 

Ko je prehladno

Pritisnite

Ko je na zaslonu +6 se kazalec ne spremeni, četudi še pritiskamo      . 

Ko je pretoplo

Pritisnite

Prikaz na daljincuisplay
 -6 -5 -4 -3 -2  -1 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6
 18 19 20 21 22  23 24 25 26 27 28 29 30

nastavitev
temp.(°C)

• Če iz klimatske naprave med 
delovanjem zrak ne piha.

 Stran 22

OPOMBA

AUTO HI MED LO

RLC012A103_EN.indd   11RLC012A103_EN.indd   11 9/25/2018   11:57:41 AM9/25/2018   11:57:41 AM
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HLAJENJE / GRETJE / SUŠENJE / VENTILACIJA

Nastavitev smeri zraka  Stran 13
4

3

Za zklop: Pritisnite tipko ON/OFF.• Če v načinu gretje zrak ne piha iz klimatske naprave:

• Način delovanja je mogoče izbrati tudi, kadar klimatska 
naprava ne deluje.

OPOMBA

2

1

Območje temperatur za delovanje klimatske naprave
■ Klimatsko napravo uporabljajte v spodaj navedenem območju temperatur. Če naprava deluje zunaj teh omejitev, lahko 

posredujejo zaščitne naprave v klimatski napravi, ki delovanje izključijo.

Lastnosti načina GRETJE
Mehanizem in moč v načinu GRETJE

• Naprava iz zunanjega hladnega zraka zajema toploto in jo prenaša v prostor, s tem prostor ogreva. Značilna lastnost toplotne črpalke 
je, da se njena moč zmanjšuje, ko se zunanja temperatura znižuje.

• Po vključitvi delovanja klimatske naprave je treba nekaj časa počakati, preden začne pihati topel zrak. 
• Kadar je zunanja temperatura zelo nizka, je bolje uporabljati dodaten ali nadomesten vir toplote.

Odmrzovanje
Ko je zunanja temperatura nizka, in je vlažnost visoka, se lahko na prenosniku toplote v zunanji enoti nabere led, ki preprečuje učinkovito gretje. Če 
se to zgodi, se avtomatično vključi avtomatično odmrzovanje, gretje se med odmrzovanjem prekine za 5 do 15 minut.

• Oba ventilatorja v zunanji in notranji enoti se ustavita, svetilka DELOVANJE med odmrzovanjem počasi utripa (1,5 
sekunde sveti, 0,5 sekunde ne sveti).

• Iz zunanje enote med odmrzovanjem lahko uhaja nekaj pare. To pohitri odmrzovanje, in ni napaka.

• GRETJE se nadaljuje takoj potem, ko je odmrzovanje zaključeno.

Pritisnite tipko FAN SPEED

Izberite želeno hitrost ventilatorja.
Hitrosti ventilatorja v načinu SUŠENJE ni mogoče izbirati.

 Stran 22

HLAJENJE GRETJE SUŠENJE VENTILATOR
26 °C - 28 °C 22 °C - 24 °C 24 °C - 26 °C —

Pritiskajte tipko MODE

Izberite želeni način delovanja.

 ( HLAJENJE)      ( GRETJE)      (SUŠENJE)     (VENTILACIJA)

Pritisnite tipko ON/OFF.

Pritisnite  tipki TEMP.

S tipko       in       izberite želeno sobno temperaturo.

Priporočene temperature

HLAJENJE GRETJE

Zunanja temperatura Od približno -15 do 46 °C Od približno -15 do 24 °C

Notranja temperatura Od približno 18 do 32 °C Od približno  10 do 30 °C

Vlažnost zraka 
v prostoru

Nižja od 80 %
Pri dolgotrajni uporabi klimatske naprave pri 
vlažnosti zraka nad 80 % lahko povzroči nastajanje 
kondenza na ohišju notranje enote in kapljanje 
vode.
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Nastavitev smeri zraka
■ Smer zraka lahko gor/dol nastavimo s tipko AIR FLOW na daljinskem upravljalniku Vsakokrat, ko tipko pritisnemo, se lega lopute 

spremeni za en korak tako:
Sprememba na AIR FLOW (gor/dol -UP/DOWN) .

Spomin lipute (ustavitev lopute)
Če tipko AIR FLOW pritisnete enkrat med tem, ko se loputa pomika, bo prenehala nihati, in se bo ustavila v trenutni legi. 
Mikroprocesor si to lego zapomni in loputo ob naslednji vključitvi spet postavi v to lego.

 POZOR
• Zraku iz klimatske naprave se neposredno ne izpostavljajte predolgo.

 PREVIDNO
• V načinih HLAJENJE in SUŠENJE naj lopute ne bodo dolgo usmerjene

navzdol. Na izstopni rešetki bi se lahko pojavil led, kapljala bi voda.

• Loput z roko nikoli ne premikajte, kot nastavitve se lahko spremeni, loputa 
se ne bi več povsem zaprla.

GRETJE

(Pihanje 
vodoravno)

(Pihanje pod 
kotom navzdol)

HLAJENJE, 
SUŠENJE

• Priporočene lege med delovanjem

• Ko začne naprava delovati, je loputa nastavljena vodoravno, da hladen zrak ne piha v ljudi. Ko začne klima dovajati topel zrak, se 
nastavi v izbrano lego.

• Loputa se bo postavila v vodoravno lego, ko j dosežena izbrana sobna temperatura, in se delovanje kompresorja izključi, ter med 
odmrzovanjem.

• V času zgoraj navedenih stanj lege lopute ni mogoče nastaviti. Smer zračnega toka nastavite potem, ko iz klime piha topel zrak, in 
se lopute postavi v izbrano lego.

OPOMBE ZA GRETJE

• Dejanska lega lopute je lahko drugačna od prikazane.

OPOMBA

(Nihanje)(Loputa fiksno)

Nastavitev smeri zraka levo/desno

■ Smer zraka v levo ali v desno nastavite s krilcem. Pri premikanju 
prijemajte za gumb krilca.

Gumb krilca

Krilce

Loputa

 PREVIDNO
• Pred pomikanjem lopatic delovanje klimatske naprave izključite.
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■ Če jo pritisnemo, kadar klimatska naprava ne deluje 

ČASOVNIK SLEEP začne delovati z nastavitvami prejšnjega delovanja, 

delovanje klimatske naprave se izključi, ko poteče nastavljeni čas. 

■ Če jo pritisnemo med delovanjem klimatske naprave
Delovanje klimatske naprave se izključi, ko poteče nastavljeni čas.

Vsakokrat, ko tipko pritisnemo, se zaslon spremeni tako: 

... (Koraki po eno uro) 

Nič na zaslonu 
(preklicano)

Primer: Če želite izklop čez 3 ure.

 Izberite  

Svetilka časovnika sveti rumeno.

• Delovanje naprave se izključi, ko 
poteče nastavljeni čas. 

Časovnik SPANJE (SLEEP)
■ Delovanje naprave se bo avtomatično izključilo po poteku izbranega časa.

Izbrana sobna temperatura se bo v tem času avtomatično prilagajala, da ne bo preveč gretja ali hlajenja.   Stran 16

Pritisnite tipko SLEEP.1

Kako preklicati
Pritisnite tipko CANCEL, ali ugasnite zaslon 
SLEEP.

Sprememba časa
Novi čas nastavite s tipko SLEEP

• Časovnik SLEEP ne more biti nastavljen sočasno s 
časovnikom za izklop OFF TIMER

OPOMBA

Časovnik za izklop (OFF TIMER)
■ Delovanje naprave se izključi ob nastavljenem času.

Ko je klimatska naprava izključena, začnite postopek od koraka 1. Med delovanjem začnite s korakom 2.

Primer: Želite, da se delovanje izključi ob 22:30.

Pritisnite tipko ON/OFF.

Pritisnite tipko OFF TIMER.
Na zaslonu OFF TIMER  utripa.

Pritiskajte    ali
Vsakokrat, ko pritisnete , se prikaz na zaslonu spremeni tako:

0:00 0:10 0:20 ... 1:00 1:10 (Koraki po 10 minut)

Vsakokrat, ko pritisnete 

0:00 23:50 23:40 ... 23:00 22:50 (Koraki po 10 minut)

Nastavljeno na 22:30.

3

1

4 Pritisnite tipko OFF TIMER.
Zaslon preneha utripati, nastavitev je zaključena.
Svetilka časovnika sveti rumeno.

2

Kako preklicati 
Časovnik za izklop delovanja prekličemo s tipko 
CANCEL. 

• Delovanje klimatske naprave se izključi ob nastavljenem času.
• Tipko pritisnite v 60 sekundah od opravljene nastavitve v koraku 3, sicer 

se nastavitev ne bo shranila.
• Med delovanjem v načinu OFF TIMER trenutni čas ni prikazan.
• Za razliko od časovnika za spanje SLEEP, se v časovniku za izklop 

OFF TIMER temperatura ne prilagaja.

Sprememba časa
S tipko OFF TIMER nastavite nov čas. 

OPOMBA
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, se prikaz na zaslonu spremeni tako:
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1
2

Kako preklicati
Časovnik za izklop delovanja prekličemo s tipko 
CANCEL.

Primer: Ko izbrano sobno temperaturo potrebujemo ob 8:00.

Pritisniti tipko ON TIMER.

Na zaslonu utripa  .

3

Pritiskajte tipko     ali       .

Nastavljeno na 8:00.

Pritisnite tipko ON TIMER.
Zaslon preneha utripati, nastavitev je zaključena.
Svetilka časovnika sveti rumeno.
Če časovnik za vklop ON TIMER nastavimo med delovanjem 
klimatske naprave, se bo to izključilo.

Sprememba časa
S tipko ON TIMER nastavite nov čas.

Časovnik za vklop (ON TIMER)
 Stran 16■ Klimatska naprava začne delovati 5 do 60 minut pred nastavljenim časom, da je ob nastavljenem času že dosežena izbrana 

sobna temperatura. Delovanje ON TIMER je mogoče nastaviti, ko naprava deluje, ali kadar ne deluje.

• Delovanje se vključi 5 do 60 minut pred nastavljenim časom. 
• Signalna svetilka časovnika (rumena) ob izbranem času ugasne. 
• V koraku 2 pazite, da tipko pritisnete v 60 sekundah, sicer se nastavitev 

ne bo opravila. 
• Ko je časovnik za vklop aktiven, trenutni čas ni prikazan. 
• Če po nastavitvi časovnika za vklop pritisnemo tipko ON/OFF, bo 

časovnik za vklop preklican. 

OPOMBA

Časovnik za spanje (SLEEP)+časovnik za vklop ON TIMER 
■ To je kombinacija časovnika za spanje SLEEP TIMER in časovnika za vklop ON TIMER.

Primer: Če želimo, da se delovanje izključi čez 3 ure in ponovno vključi ob 8:00 blizu izbrane 
temperature.

 

 

Nastavitev časovnika za spanje SLEEP TIMER

Nastavite po postopku na strani 14.

Nastavite na  

Nastavitev časovnika za vklop ON TIMER

Nastavite po zgoraj opisanem postopku za časovnik za vklop ON TIMER.

Nastavite na 

Po nastavitvi rumena svetilka časovnika sveti.

• Ko poteče čas časovnika za spanje SLEEP TIMER, se delovanje klimatske naprave 
izključi, ponovno se vključi 5 do 60 minut pred časom, nastavljenim v časovniku za 
vklop ON TIMER.

• Svetilka časovnika ob času, nastavljenem v časovniku za vklop ON TIMER ugasne.

Sprememba časa
Nove čase časovnika za vklop in spanje nastavite 
s tipkama SLEEP ali ON TIMER.

Kako preklicati
S tipko CANCEL izbrišete prikaz časovnika.

1

2
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Vsakokrat, ko pritisnete , se prikaz na zaslonu spremeni tako:
0:00 0:10 0:20 ... 1:00 1:10 (Koraki po 10 minut)

Vsakokrat, ko pritisnete 

0:00 23:50 23:40 ... 23:00 22:50 (Koraki po 10 minut)

, se prikaz na zaslonu spremeni tako:
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ČASOVNI PROGRAM
■ Časovni program je zaporedje časovnikov vklopa ON in izklopa OFF. Ko je program nastavljen, se bodo programirani vklopi in izklopi 

delovanja ponavljali  vsak dan ob istih časih, dokler ne pritisnemo tipke ON/OFF.

Komforten vklop
V časovniku za vklop ON TIMER se delovanje vključi nekoliko pred 
nastavljenim časom vklopa, da se sobna temperatura do nastavljenega časa 
utegne približati izbrani sobni temperaturi. To imenijemo “Komforten vklop”.

• Kako deluje
Naprava 60 minut pred časom 
za vklop preveri sobno 
temperaturo. Odvisno od 
izmerjene temperature se
vključi 5 do 60 minut pred 
časom za vklop.

• Funkcija je na vol jo v 
načinih HLAJENJE in 
GRETJE  (vključno z 
AUTO). Ne deluje pa v 
načinih DRY in FAN.

ČASOVNIK SPANJE (SLEEP)

 V načinu HLAJENJE 
(Ne deluje) Vklop

▼

60 minut prej 
izmeri sobno 
temperaturo

Nastavljeni 
čas

▼

Ko je izbran časovnik za spanje SLEEP TIMER, se sobna 
temperatura postopoma avtomatično prilagaja, da v prostoru pri 
hlajenju ni prehladno, in pri gretju ni pretoplo.

(Deluje)

Izbrana temperatura

Kako preklicati
S tipko CANCEL ali ON/OFF izključite časovnik na zaslonu

Sprememba časa
Novi čas nastavite s tipko OFF TIMER ali ON TIMER.

Primer: Zdaj je ura 21:00. Klimatska naprava deluje.
Če bi želeli, da se izključi ob 22:30, in se ponovno vključi ob 8:00 blizu izbrane 
sobne temperature.

Najprej delovanje vključi časovnik za vklop ON TIMER. 
Nato delovanje izključi časovnik za izklop OFF TIMER.

Najprej delovanje izključi časovnik za izklop OFF 
TIMER. Potem delovanje vključi časovnik ON TIMER.

 
Nastaviti

 

Nastavitev izklopa OFF

Nastaviti po postopku na strani 14.

Nastavitev vklopa ON

nastaviti po postopku na strani 15.      Nastaviti 

Po opravljeni nastavitvi bo ssvetilka časovnika svetila rumeno.

■ Nastavljeni čas bo prikazana na daljinskem upravljalniku Zaslon se bo 
spreminjal glede na stanje delovanja.

1
2

• Izklop klimatske naprave.

• Vklop klimatske naprave

HLAJENJE▼

▼

 GRETJE▼

▼

+1.0 °C 

-1.0 °C 

Izbrana temper.

Nastavljeni 
čas

-1.0 °C 
-2.0 °C 
-3.0 °C 

-6.0 °C 

Izbrana temper.

1 ura 2 uri 30 minut 1 ura     2 uri
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POSPEŠENO / VARČNO delovanje
■ Ko je klimatska naprava izključena, začnite s korakom 1, ko deluje, začnite s korakom 2.

2
Pritisnite tipko ON/OFF.

Pritisnite tipko HI POWER/ECONO.

■ Ko je način delovanja AUTO, HLAJENJE ali GRETJE
Ob vsakem pritisku na tipko HI POWER/ECONO se prikaz na zaslonu 
spremeni v zaporedju:

(POSPEŠENO) (VARČNO) (Normalno delovanje)
Brez

■ Ko je način delovanja  SUŠENJE ali PROGRAM Ob 
vsakem pritisku na tipko HI POWER/ECONO se prikaz na zaslonu 
spremeni v zaporedju:

Brez
(VARČNO) (Normalno delovanje)

1

O načinu delovanja VARČNO
Če pritisnemo tipko HI POWER/ECONO, se začne delovanje z zmanjšano močjo, da ne pride do prekomernega ogrevanja ali 
hlajenja.  V hlajenju deluje klimatska naprava z 1,5 °C višjo temperaturo od izbrane, v gretju pa za 2,5 °C nižjo od izbrane. Na zaslonu 
daljinca je simbol          , simbol hitrosti ventilatorja ugasne.

OPOMBA

• Ob ponovnem vklopu bo klimatska naprava delovala v 
načinu VARČNO v primerih: 
1 Če delovanje klimatske naprave izključimo stipko ON/OFF, ko 

je v načinu VARČNO.
2 Če delovanje klimatske naprave izključi časovnik za spanje 
SLEEP TIMER ali časovnik za izklop OFF TIMER, ko je ta v načinu 
VARČNO. 
3 Ko se delovanje spet vključi iz funkcije SAMODEJNO 
ČIŠČENJE - SELF CLEAN

• Način delovanja VARČNO bo prekinjen v naslednjih primerih:

1 Ko ponovno pritisnemo tipko HI POWER/ECONO

2 Če spremenimo način delovanja iz SUŠENJE v
VENTILACIJA.

• Vklop načina VARČNO ni mogoč, kadar je klimatska 
naprava izključena.

O načinu delovanja POSPEŠENO
Ko pritisnemo tipko HI POWER/ECONO, se moč delovanja za 15 minut poveča na največjo moč. Na daljinskem upravljalniku je 
simbol        , prikaz hitrosti ventilatorja pa ugasne.

• Med POSPEŠENIM delovanjem se sobna temperatura ne 
regulira. Če postane preveč toplo, ali preveč hladno, s tipko 
HI POWER/ECONO pospešeno delovanje prekinite.

• POSPEŠENO delovanje ni na voljo v načinu SUŠENJE in ko 
so aktivni časovni programi delovanja.

• Če se POSPEŠENO delovanje vključi po delovanju
časovnika za vklop, bo naprava pospešeno delovala  od 
nastavljenega časa naprej.

• PO POSPEŠENEM delovanju bo morda slišati šumenje 
hladiva v ceveh.

• V naslednjih primerih se bo POSPEŠENO delovanje prekinilo:
•
1 Če tipko HI POWER/ECONO ponovno pritisnemo.

 ( naprava bo preklopila v način VARČNO)
2 Če zamenjamo način delovanja.
3 Če je poteklo 15 minut od vklopa NAČINA DELOVANJA 
POSPEŠENO.

• Vklop načina POSPEŠENO ni mogoč, kadar je klimatska 
naprava izključena.

OPOMBA
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Samodejno čiščenje CLEAN

1 Za aktiviranje samodejnega čiščenja CLEAN s konico 
kemičnega svinčnika pritisnite tipko CLEAN.
Vsakokrat, ko pritisnemo tipko CLEAN, se prikaz na 
zaslonu zaporedoma spremeni:

(SELF CLEAN vključeno) (SELF CLEAN izključeno)
Brez

■ Samodejno čiščenje SELF CLEAN bi morali uporabiti po delovanju AUTO, Hlajenje COOL in Sušenje DRY, da bi odstranili vlago iz 
notranjosti notranje enote klimatske naprave in tako zmanjšali razmnoževanje plesni in bakterij. 

OPOMBA

• Po dveh urah klimatska naprava funkcijo SAMODEJNO ČIŠČENJE 
prekine. Za takojšnjo prekinitev funkcije pritisnite tipko ON/OFF.

• Samodejno čiščenje ne deluje po GRETJU, VENTILACIJI, časovniku za 
izklop OFF TIMER in časovniku za spanje SLEEP TIMER.

• Notranja enota v načinu samodejnega čiščenja deluje okrog dve uri.
• Med delovanje samodejnega čiščenja svetilka DELOVANJE utripa.

• Če tipko SLEEP pritisnemo med samodejnim čiščenjem SELF CLEAN, 
se funkccija prekine, klimatska naprava preklopi v način SLEEP.

• To ni funkcija za odstranjevanje plesni, mikroorganizmov in oblog, ki 
so se v klimatski napravi že nabrale.

3 sekunde

1 sekundo

SVETI

NE SVETI

Samodejen ponoven vklop
■ Funkcija za samodejen ponoven vklop si zapomni stanje naprave v trenutku prekinitve električnega napajanja, ko se električno 

napajanje zopet vzpostavi, nadaljuje delovanje v enakem načinu.

■ Izgubljene bodo naslednje nastavitve:
1 Nastavitve časovnikov
2 POSPEŠENO delovanje

• Funkcija za samodejen ponovni vklop je v napravi ob dobavi tovarniško omogočena. Če bi jo želeli onemogočiti, se posvetujte z 
vašim dobaviteljem.

• V primeru izpada električnega toka se nastavitve časovnikov izbrišejo. Ko se električno napajanje vrne, časovnike ponovno 
nastavite.

OPOMBA
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Izključite električno napajanje

Odstranite filter za zrak

Pred vzdrževanjem V obdobju uporabe

Vzdrževanje

Čiščenje filtra za zrak

Ne uporabljajte:
• 

•

Vroče vode (40 °C ali več)
Enoto lahko deformira ali razbarva. 
Bencina, razredčila, benzena ali 
čistil, ipd.  Napravo lahko 
deformirajo ali opraskajo.

• Na napravo ne zlivajte 
tekočine.

• Ne dotikajte se aluminijastih 
lopatic prenosnika toplote.

• Pri odstranjevanju 
notranjega pokrova ali filtrov 
trdno stojte na lestvi ali 
drugem podstavku.

Čiščenje

 PREVIDNO
• Filtrov ne perite z vročo vodo.
• Ne sušite jih nad odprtim ognjem.
• Izvlecite jih previdno.

Čiščenje naprave
• Napravo obrišite z mehko suho krpo, ali uporabite sesalnik za prah.
• Če je klimatska naprava zelo umazana, krpo navlažite z mlačno vodo.

1

2

3 Filtre ponovno vstavite

• Filter čvrsto držite na obeh straneh, kakor kaže slika ob 
strani, in jih previdno vstavite.

• Uporaba klimatske naprave brez filtrov zamaši prenosnik 
toplote in povzroči poškodbe naprave.

Čiščenje pokrova vhoda za zrak
• Pokrov lahko operemo z vodo. Po čiščenju z vodo ga 

dobro posušite, a ne neposredno na soncu.

• Pokrov vstopa za zrak dvignite naprej in 
navzgor.

• Gumba na filtrih primite na obeh straneh in 
dvignite, da filter odstranite.

Če je filter zelo umazan, ga operite z mlačno 
vodo (okrog 30 °C), in povsem posušite.

Običajna pogostost je 
vsaka dva tedna

Odpiranje
Pokrov s prsti primite na vogalih in ga povlecite k sebi in navzgor 
do kota približno 70 stopinj.

Kako odpremo in zapremo pokrov vhoda za zrak
Zapiranje
Oba vogala pokrova rahlo pritisnite, nato pa še rahlo v sredini.

Odpiranje
Za odstranitev pokrova vhoda za zrak ga dvignemo do kota 90 
stopinj, in ga izvlečemo k sebi.

Kako odstranimo in namestimo pokrov vhoda za zrak

Namestitev
Ročici pokrova vstavimo v zarezo v sprednji stranici na spodaj 
prikazanem mestu, pokrov na obeh straneh držimo na spodnji 
strani, ga previdno spustimo in rahlo pritisnemo, da se zatiči 
zataknejo.

Ročica pokrova
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Po koncu sezone Na začetku sezone

Napravo izključite in ji izklopite elektriko.

Naprava porabi okrog 4 W tudi kadar ne deluje. Izklop elektrike 
pripomore k prihranku energije in denarja.

Preverite, da ozemljitveni kabel ni zataknjen ali 
oddklopljen.

Preverite, da ni ovir za pretok zraka okrog 
vstopnih in izstopnih odprtin zunanje in 
notranje enote.

OPOMBA

• S prahom zamašeni filtri zmanjšajo učinkovitost klimatske naprave, delovanje postane glasnejše. Lahko se tudi poveča poraba 
električne energije. Prosimo, da filtre za zrak čistite s predvideno pogostostjo.

1

2

Iz daljinskega upravljalnika odstranite baterije.

Očistite zunanjo in notranjo enoto.

Očistite in ponovno namestite filtre za zrak.

Ventilator naj deluje 2 do 3 ure.

Posušila se bo notranjost klimatske naprave.

3
4
5

Preverite, da na okviru zunanje enote ni 
korozije ali rje.

V daljinski upravljalnik vstavite baterije.

Vključite električno napajanje.

3
2
1

4
5
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Pravilna montaža

Pazite na glasnost delovanja
• Pri montaži naprave izberite prostor zadostne nosilnosti za maso naprave, ki ne povečuje glasnosti in ne prenaša tresljajev. Če se

tresljaji prenašajo na konstrukcijo stavbe, med napravo in konstrukcijo vgradite blažilnike tresljajev.
• Izberite tako mesto namestitve, kjer vroč ali hladen zrak iz naprave in glasnost med njenim delovanjem ne bodo motili sosedov.
• Ob izhodi in vhodu zraka v zunanjo enoto ne puščajte predmetov. To lahko povzroči okvaro in poveča glasnost naprave.
• Če med delovanjem opazite neobičajen zvok, pokličite dobavitelja.

Odvisno od okolja, v katerem klimatska naprava deluje, se njena notranjost v nekaj letih delovanja lahko umaže. To zmanjša njeno 
zmogljivost. Poleg normalnega čiščenja priporočamo tudi preglede in vzdrževanje. (To zagotavlja dolgotrajno uporabo klimatske 
naprave brez težav.)
• Za pregled in vzdrževanje se dogovorite z vašim dobaviteljem, ali serviserjem. (Ta storitev je plačljiva).
• Priporočamo, da se pregled in vzdrževanje opravi izven sezone uporabe klimatske naprave.
• Če je kabel za električno napajanje naprave poškodovan, ga sme zamenjati le pooblaščeni serviser proizvajalca, ker za to 

potrebuje posebna orodja.

Primeren prostor za montažo

V primeru napake
Če klimatska naprava tudi 
potem, ko ste preverili točke na 
levi, ne deluje pravilno, ali če 
ste še v dvomih potem, ko ste 
prebrali navodila na strani 22, 
ali se dogaja, kar je prikazano 
spodaj, napravi odklopite 
električno napajanje in pokličite 
vašega dobavitelja.

• Pred notranjo enoto ne sme biti ovir, ki bi preprečevale kroženje zraka in delovanje.
• Naprave ne namestite na mestih:

− Kjer je nevarno, da bi uhajal gorljiv plin. 
− Kjer je nevarno, da se polije z oljem.

• Če je naprava nameščena v prostoru z žveplovimi plini, ali ob morju, lahko pride do napačnega delovanja ali okvare zaradi 
korozije. Posvetujte se z dobaviteljem.

• Klimatska naprava in daljinsski upravljalnik morata biti vsaj 1 meter odd TV ali radijskega sprejemnika.
• Kondenzirano tekočino iz notranje enote speljite v odtok, ki dobro požira vodo.

Pregledi in vzdrževanje

Preden pokličete servis, preverite  

Klimatska naprava sploh ne deluje.
• Ali je izklopljeno glavno stikalo?
• Je aktiven časovnik, in je v stanju Vključeno “ON”?
• Je prišlo do izpada električnega omrežja, ali je pregorela varovalka?
Nezadostno hlajenje ali gretje
• Ste nastavili ustrezno temperaturo na termostatu?
• Je filter čist? (Ni zamašen?)
• So morda okna in vrata odprta?
• Ali je prostor obsijan s soncem?
• Je v prostoru vir toplote?
• Je v prostoru preveč ljudi?

Kdaj poklicati dobavitelja
■ V naslednjih primerih nemudoma izključite glavno stikalo in pokličite dobavitelja: 

• Varovalka stalno pregoreva, ali varnostno stikalo ves čas izklaplja.
• Kabel postaja zelo vroč.

Ovoj kabla je razpokan.
• TV, radio ali druge naprave začnejo slabo delovati.
• Stikalo ne vključi pravilno.
• Med delovanjem je slišati nenavaden zvok.
• V primeru nenormalnih pojavov: nemudoma izklopite vir električnega napajanja in ga ponovno vklopite čez 3 minute. Delovanje 

spet vključite s tipko ON/OFF na daljinskem upravljalniku. Če se napaka ponovi, pokličite dobavitelja.
• Svetilki DELOVANJE in ČASOVNIK na zaslonu naprave hitro utripata (0,5 sekunde sveti; 0,5 sekunde ne sveti), ali svetilki ne 

delujeta.
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Posebnosti
Pretok zraka

Glasnost

Sliši se rahlo šumenje. To je zvok hladiva, ki se pretaka v notranjosti enote

Sliši se prasketanje. To je posledica toplotnega raztezanja in krčenja.

Slišati je piskanje ali tleskanje. To povzroča delovanje regulacijskega ventila hladiva, 
ali delovanje električnih komponent.

Piskajoč zvok iz zunanje enote. To pomeni, da se hitrost vrtenja kompresorja povečuje 
ali zmanjšuje.

Drugo

Klimatska naprava ne preneha delovati takoj, ko ste 
jo izključili.

(Svetilka DELOVANJE sveti)

Prenehanje delovanja je zamaknjeno za 3 minute potem, 
ko izklopimo napravo, da je ta zaščiteno.

3 minutni časovnik v mikroprocesorju delovanje 
avtomatično spet vklopi.

V načinu HLAJENJE iz klimatske naprave uhaja nekaj pare. To se lahko zgodi, če sta sobna temperatura in vlažnost zelo 
visoki. Pojav izgine takoj, ko se temperatura in vlažnost 
znižata. Zaprite vsa vrata in okna, da zunanji vlagi preprečite 
vstop v prostor.

Neprijeten vonj iz klimatske naprave.
Zrak iz klimatske naprave ima lahko neprijeten vonj. To 
povzroča cigaretni dim ali vonj kozmetike, ki se oprime 
notranjosti klimatske naprave.

Po izpadu elektrike se delovanje ne vključi, četudi se je 
električno napajanje vzpostavilo.

Če funkcija za samodejen ponoven vklop ni nastavljena, 
se delovanje ne bo vključilo. Delovanje vključite z 
daljinskim upravljalnikom.

Klimatska naprava ne sprejme signala iz daljinca- Signal lahko ni sprejet, če na sprejemnik signala na klimatski 
napravi sije sonce ali je osvetljen z drugo močno svetlobo.
Senzor zasenčite, ali ugasnite drugo svetlobo.

Na izhoddni rešetki se lahko nabere vlaga. Če naprava dolgo deluje pri visoki vlažnosti, se na izhodni 
rešetki lahko nabere vlaga, ki začne kapljati.

Ventilator se ne neha vrteti takoj, ko napravo 
izključimo.

Notranji ventilator: : Če je aktivna funkcija samodejno 
ČIŠČENJE, se ne bo izključil 2 uri.
Zunanji ventilator: Ventilator deluje še približno eno minuto, 
da napravo zaščiti pred prekomernih segrevanjem.

Svetilka DELOVANJE sveti tudi po izklopu naprave. Svetilka DELOVANJE sveti med izvajanjem funkcije 
SAMODEJNO ČIŠČENJE. Potem samodejno ugasne.

Ko vklopimo GRETJE, zrak ne piha iz klimatske naprave.
Svetilka DELOVANJE počasi utripa 

(1,5 sekunde sveti, 0,5 sekunde ne sveti)

Ventilator se je izključil, da klimatska naprava ne piha 
hladnega zraka, preden se prenosnik toplote notranje enote 
segreje. (2 do 5 minut)

Ko vklopimo GRETJE, zrak iz klimatske naprave 5 
do 15 minut ne piha, ali iz nje nekaj časa piha 
haden zrak Svetilka DELOVANJE počasi utripa 

(1,5 sekunde sveti, 0,5 sekunde ne sveti)

Ko je zunanja temperatura nizka, in je vlažnost zraka 
visoka, naprava včasih avtomatično opravi odmrzovanje. 
Prosimo, da počakate. Iz zunanje enote med odmrzovanjem 
lahko uhaja voda ali para.

Ko vklopimo SUŠENJE, zrak iz klimatske naprave ne piha.

(Svetilka DELOVANJE sveti)

Ventilator v notranji enoti se lahko ustavi, da 
prepreči izhlapevanje kondenzirane vode, in da 
prihrani energijo.
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Samodejna diagnoza
■ Ves čas si prizadevamo izboljšati naše proizvode. Zato vgrajujemo sisteme za diagnozo, ki uporabnika opozarjajo na morebitne 

nepravilnosti:

Svetilka DELOVANJE sveti

Svetilka ČASOVNIK

1utrip

2 utripa

5 utripov

7 utripov

6 utripov

Opis težave Vzrok

Napaka senzorja 1 notranje 
enote

Napaka senzorja sobne temperature

Napaka vezja

Napaka ventilatorja notranje enote

Manjka hladivo
Zaprt servisni ventil

• Okvara senzorja 1 v prenosniku toplote, prekinjena 
žica, slabo pritrjen spoj

• Okvara senzorja sobne temperature, prekinjena žica, 
slab spoj konektorja

• Okvara vezja ali slabo priključen konektor

• Okvara motorja ventilatorja, ali slabo priključen 
konektor

• Hladiva je premalo, hladivo uhaja
• zaprt servisni ventil

Svetilka ČASOVNIK sveti

4 utripi

2 utripa

1 utrip

3 utripi

2 utripa

1 utrip

4 utripi

5 utripov

6 utripov

7 utripov

Ves čas utripa

2-time flash

Svetilka DELOVANJE utripa

Svetilka DELOVANJE sveti

RUN light 2-time flash

Napaka senzorja zunanje 
temperature

Napaka senzorja v prenosniku 
zunanje enote

Napaka senzorja izhodne cevi

• Okvara senzorja zunanje temperature, prekinjena žica, 
slabo pritrjen spoj

• Okvara senzorja v prenosniku toplote zunanje 
enote, prekinjena žica, slabo pritrjen spoj

• Okvara senzorja v izhodni cevi zunanje enote, prekinjena žica, 
slabo pritrjen spoj

Prekinjen tok

Težave z zunanjo enoto

Prevelik tok

Napaka napajalnega tranzistorja

Pregrevanje kompresorja

Napaka pri prenosu signala

Napaka ventilatorja zunanje enote

Zaščita hladilnega kroga na 
visoki tlak

• Zastoj kompresorja, prekinjena faza na izhodu 
kompresorja, kratek stik napajalnega tranzistorja, zaprt 
servisni ventil

• Prekinjen kabel kompresorja
• Kompresor blokiran

• Prekomerno delovanje, preveč hladiva v napeljavi

• Okvara napajalnega tranzistorja

• Okvara vira napajanja, prekinjen signalni kabel, 
okvara matične plošče zunanje / notranje enote.

• Okvara motorja ventilatorja, slabo vstavljen 
konektor.

• Preveč hladiva, kratek stik zunanje enote

Rotor blokiran
• Okvara kompresorja
• Prekinjena faza kompresorja
• Okvara matičnih plošč zunanje enote
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DXK09Z6-W
DXK12Z6-W
DXK15Z6-W

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES THERMAL SYSTEMS, LTD.
16-5 Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 108-8215, Japan
http://www.mhi-mth.co.jp/en/

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES AIR-CONDITIONING EUROPE, LTD.
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