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Vaša klimatska naprava je lahko označena s tem simbolom. Pomeni, da odpadne električne in 
elektronske opreme (WEEE kot je zavedeno v direktivi 2002/96/EC) ne smete mešati s splošnimi 
gospodinjskimi odpadki. Klimatske naprave se mora obravnavati pri pooblaščenih smetiščih za 
recikliranje in se jih ne sme zavreči v mestni odpad. Prosimo kontaktirajte instalaterja ali lokalno oblast 
za več informacij.

Simbol, ki je natisnjen na baterijah, ki so priklopljene na vašo klimatsko napravo, je informacija za 
končne uporabnike v skladu z EU direktivo 2006/66/EC člen 20 aneks II. 
Baterije, pri koncu njihove življenjske dobe, morate zavreči posebej in ne skupaj z navadnimi odpadki. 
Če je pod tem simbolom natisnjen tudi kak kemični simbol, ki ponazarja vsebnost težkih kovin. To bo 
ponazorjeno na sledeči način: 
Hg: živo srebro (0,0005%), Cd: kadmij (0,002%), Pb: svinec (0,004%) 
Prosimo, da baterije zavržete na za to primernem odlagališču odpadkov. 

Zahvaljujemo se vam za nakup klimatskega sistema, ki ga je naredil Mitsubishi Heavy Industries. Prosimo vas, 
da pred uporabo preberete navodila in izdelek uporabljate v skladu z navodili. Potem, ko ste prebrali 
navodila, jih shranite na varno mesto poleg garancijskega lista. Pomagala vam bodo, ko boste imeli vprašanja 
ali težave. 

Ta klimatska naprava je namenjena domači uporabi.

V tej napravi se lahko uporabljata dva tipa hladiva (R32 ali R410A). Podatke o uporabljenem hadivu najdete na tablici s 
podatki na zunanji enoti.. Ob naročanju servisa za pregled in vzdrževanje, se o tem pogovorite z zastopnikom. 

❚  Ta opozorila veljajo le za hladivo R32.

Ta oprema vsebuje gorljiva hladiva. Če hladivo uhaja, se lahko v stiku z 
zunanjim odprtim ognjem vname..

OPOZORILO
•  Pri odlaganju naprave je obvezno upoštevati 

veljavne predpise.
•  Za pospešitev odmrzovanja ali čiščenje ne 

uporabljajte sredstev, ki jih proizvajalec ne 
priporoča.

•  Naprava mora biti skladiščena v prostoru 
brez trajno delujočega odprtega vira vžiga 
(npr. odprt ogenj, delujoča plinska naprava, ali 
delujoč električni grelnik).

•  Ne prebadajte, niti ne zažigajte.
•  Pomnite, da hladivo morda nima vonja.

•  Naprava mora biti skladiščena v dobro 
prezračevanem prostoru zadostne velikosti, 
kot je zahtevana za delovanje.

•  Servisno osebje mora biti ustrezno 
usposobljeno za rokovanje z gorljivimi hladivi.

•  Notranja enota mora biti skladiščena v 
prostoru ss površino najmanj 4,0 m2.*

*Ta vrednost velja za split sisteme. V primeru 
multi split sistemov upoštevajte tehnična 
navodila za zunanjo enoto.

Ta proizvod vsebuje fluoriranee toplogredne pline. 
− Hladiva R32 ine spuščajte v atmosfero: R32 je fluoriran toplogredni plin z indeksom globalnega toplogrednega 

potenciala (GWP) = 675.
− Hladiva R410A ne spuščajte v atmosfero: R32 je fluoriran toplogredni plin z indeksom globalnega toplogrednega 

potenciala (GWP) = 2088.
Masa vsebovanega floriranega toplogrednega plina in njegov ekvivalnt CO2 sta navedena na zunanji enoti.
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VARNOSTNA PRIPOROČILA 
 Pred uporabo naprave vas prosimo, da preberete ''VARNOSTNA PRIPOROČILA'' zato, da boste napravo uporabljali v skladu z

navodili.
 Priporočila, ki so navedena tu, so razvrščena v ''NEVARNOST'' in ''POZOR''. Priporočila, ki so navedena v kategoriji ''NEVARNOST''

pravijo, da lahko nepravilno ravnanje vodi do dramatičnih posledic kot so smrt, resne poškodbe itd. Ne glede na to pa lahko tudi
neupoštevanje priporočil v kategoriji ''POZOR'' predstavljajo resnejše težave, glede na okoliščine. Prosimo vas, da priporočila
skrbno upoštevate, ker so ključnega pomena za vašo varnost.

 Simboli, ki se pogosto pojavljajo v tekstu so:

Strogo prepovedano Pazljivo preberite Zagotovite ustrezno ozemljitev 

 Potem, ko ste navodila prebrali, jih hranite na mestu, kjer bodo takoj dostopna uporabnikom. Če napravo prevzame nov lastnik,
zagotovite, da dobi ta navodila.

NAMESTITVENA PRIPOROČILA 

NEVARNOST 

Sistem je namenjen za domačo, stavbno uporabo 

Če jo uporabljate v slabših okoljih kot so npr. delavnice, 
mogoče ne bo delovala učinkovito. 

Sistem mora namestiti vaš zastopnik ali usposobljeno osebje. 

Lastna namestitev ni priporočljiva, ker lahko neustrezna 
namestitev povzroči puščanje, elektrošok ali požar. 

POZOR 

Ne nameščajte tam, kjer obstaja možnost uhajanja vnetljivega plina. 

Uhajanje lahko zaneti požar. 

Glede na mesto namestitve bo potrebno namestiti varovalko. 

Če varovalke ne namestite lahko povzročite elektrošok. 

Prepričajte se, da ste cev dobro odcedili in je vsa voda stekla ven. 

Malomarnost lahko povzroči poplavo v prostoru in 
uničenje pohištva. 

Prepričajte se, da ste napravo ustrezno ozemljili. 

Ozemljitvenega kabla nikoli ne smete priključiti na 
plinovod, vodovod, strelovod ali telefonski ozemljitveni 
kabel. Neustrezna namestitev ozemljitvenega kabla lahko 
povzroči elektrošok. 

DELOVNA PRIPOROČILA 

NEVARNOST 

Ne izpostavljajte se hladnemu toku za daljši 
čas. 

To lahko vpliva na vaše zdravje. 

Ne vstavljajte predmetov v zračni vstopnik. 

To lahko privede do poškodb, ker 
se ventilator vrti z visoko hitrostjo. 

Daljinski upravljalec hranite izven dosega 
otrok. 

Otroci lahko pogoltnejo baterije ali 
se kako drugače poškodujejo. 

POZOR 

Uporabljajte samo dovoljene varovalke. 

Uporaba jeklenih ali bakrenih žic 
namesto varovalke je strogo 
prepovedana, ker lahko povzroči 
okvaro ali požar. 

Tipk ne pritiskajte z mokrimi rokami. 

Lahko doživite elektrošok. 

Ne obešajte se na napravo. 

Če naprava pade na tla, vas lahko 
poškoduje. 

Pred ventilator ne postavljajte vnetljivih 
insekticidov ali barve. 

Nastane lahko požar. 

Pred klimatsko napravo ne postavljajte 
naprav, ki delujejo na vžig. 

Zaradi toka zraka lahko pričnejo 
nepravilno delovati. 

Klimatske naprave ne perite z vodo. 

To lahko povzroči elektrošok. 
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POZOR 

Klimatske naprave ne uporabljajte za namene 
za katere ni bila narejena – npr. shrambo, 
živali/rastline, precizne inštrumente ali 
umetnine. 

Naprava je namenjena samo za 
navadne bivalne prostore. 
Kakršnakoli druga uporaba lahko 
npr. škodi kvaliteti hrane. 

Na napravo ne postavljajte ničesar mokrega 
kot so npr. vaze. 

Vstop vode v napravo lahko 
pokvari izolacijo ter povzroči 
elektrošok. 

Naprave ne nameščajte na mesto, kjer bi 
zračni tok lahko neposredno pihal na živali ali 
rastline. 

To bi škodilo njihovemu zdravju. 

Ne sedite ali kakorkoli drugače obremenjujte 
zunanje enote. 

Padec enote ali predmeti padajoči 
z nje, lahko poškodujejo ljudi.

Po dolgotrajnejši uporabi od časa do časa 
preverite nosilce. 

Če poškodb ne odpravite takoj, se 
lahko enota prevrne na ljudi ter 
povzroči poškodbe.

Ne dotikajte se aluminijastih reber na 
toplotnem izmenjevalcu. 

Neupoštevanje lahko vodi do 
poškodb.

Pod notranjo ali zunanjo enoto ne postavljajte 
električnih naprav. 

Kondenz, ki kaplja z enote lahko 
povzroči nastanek madežev, 
povzroči poškodbe ali elektrošok.

Če napravo uporabljate v prostoru skupaj z 
napravo na zgorevanje, morate redno 
prezračevati prostor. 

Neustrezno prezračevanje lahko 
zaradi pomanjkanja kisika povzroči 
nesrečo.

Med odstranjevanjem plošče in filtrov trdno 
stojite na lestvah ali kateremukoli stabilnemu 
predmetu. 

Neupoštevanje lahko privede do 
poškodb zaradi izgube ravnotežja.

Med čiščenjem, enoto ustavite in izklopite 
stikalo. 

Enote nikoli ne čistite ob vrtečem 
se ventilatorju.

K zunanji enoti ne postavljajte predmetov in 
ne dovolite nabiranje listov okoli enote. 

Če se okoli enote nahajajo 
predmeti ali listje, lahko v 
notranjost zaidejo manjše živali ter 
povzročijo okvaro, dim ali požar.

Za čiščenje notranjosti notranje enote 
pokličite zastopnika in tega ne poskušajte 
sami. 

Uporaba nedovoljenega 
detergenta ali neustrezne metode 
čiščenja lahko poškoduje plastične 
dele in povzroči puščanje. Če 

detergent pride v stik z električnimi deli ali 
elektromotorjem, lahko nastanejo okvare, dim 
ali požar.

Če obstaja nevarnost strele, zaustavite enoto 
in izklopite napajanje. 

Električni udar lahko poškoduje 
enoto.

PRIPOROČILA ZA PRENOS ALI POPRAVILO 

NEVARNOST 

Glede popravil se posvetujte z zastopnikom. 

Napačna popravila lahko 
povzročijo elektrošok, požar, itd.

Če morate klimatsko napravo prestaviti, 
kontaktirajte vašega zastopnika ali 
profesionalnega serviserja, monterja. 

Neustrezna namestitev lahko 
povzroči puščanje, elektrošok, 
požar, itd.

Če opazite karkoli nenormalnega (vonj po 
gorenju, itd.), zaustavite sistem, izklopite 
napajanje in se posvetujte z zastopnikom. 

Nadaljnja uporaba take naprave 
lahko povzroči okvare, elektrošok, 
požar, itd.

Če klimatska naprava ne hladi ali greje, pomeni, da nekje pušča hladilo. Kontaktirajte vašega 
zastopnika. 
Če morate napolniti hladilo, kontaktirajte zastopnika za ustrezna navodila. 

Hladilo, ki je v uporabi v vaši klimatski napravi, je varno. Kljub temu pa lahko ob 
puščanju na grelec, štedilnik, grelno ploščo ali kateri drug vir toplote, nastajajo 
škodljivi produkti.
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Poimenovanje posameznih delov in njihova funkcija 

NOTRANJA ENOTA 

ZUNANJA ENOTA 

Pokrov zračnega vstopnika 

Sesa zrak iz prostora 

Zračni filter 

Čisti prah in umazanijo iz zraka 

Prečiščevalni filter 

Zaznavalo sobne temperature 

Toplotni izmenjevalec 

Zračni izstopnik 

Ventilator notranje enote 

Zračni usmernik smer levo/desno 

Zračni usmernik smer gor/dol 

Odtočna cev 

Cev za hladilo 

Tu prihaja ven klimatiziran zrak. 

Zračni vstopnik 

Zračni izstopnik 

Ventilator zunanje enote 

Toplotni izmenjevalec 

Stran 19 

Stran 19 

Stran 20 

Stran 12 

Stran 12 



7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Piskanje ob upravljanju z daljinskim upravljalcem 
Pri prednastavljeni temperaturi 24°C, izbranemu samodejnemu načina delovanja in pretoka zraka slišite (PiPi). Pri izklopu 
klimatske naprave s pritiskom na tipko ON/OFF (razen pri CLEAN delovanju) slišite (Pi). 
Ta funkcija je uporabna za upravljanje klimatske naprave v temi. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

PREDEL ZA PRIKAZOVANJE  

PRIPOMOČKI  

 
 

Sprejemnik signalov 

 

Tipka za vklop/izklop 

3D AUTO lučka (zelena) 

HI POWER lučka (zelena) 

TIMER lučka (rumena) 

 

RUN (HOT KEEP) lučka (zelena) 

 Vklopljena med delovanjem 
 Utripa med zaustavitvijo pretoka pri HOT KEEP 

in CLEAN delovanju 

 Vklopi se med delovanjem časovnika 

 Vklopi se med 3D AUTO delovanjem 

 Vklopi se med HI POWER delovanjem 

Daljinski upravljalec Držalo daljinskega 
upravljalca 

Encimski filter (svetlo oranžen) 

Fotokatalitični filter (oranžen) 

Baterije (R03 (AAA, Micro) x2) 

Lesni vijak (za namestitev 
držala daljinskega 

upravljalca) 

Nastavitev hitrosti ventilatorja Nastavljena temperatura 

Stran 8 

Stran 17 

Gal.Bambic
Stamp
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Rokovanje z daljinskim upravljalcem 
 
Zamenjava baterij 

Sledeči primeri ponazarjajo prazne baterije. Zamenjajte stare baterije z novimi. 
 Pisk ob sprejemu ukaza ni prisoten. 
 Zaslon je ugasnjen. 

 
 

 
 

 

Odstranite zadnji pokrov in vzemite 
baterije. 
 
Vstavite nove baterije. R03 (AAA, Micro) x 2 

 
 

 

 

 

 

 

Zaprite zadnji pokrov. 

 
S konico svinčnika pritisnite na tipko ACL. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strogo prepovedano 

 Ne približujte se mestom z visoko 
temperaturo kot so električna preproga ali 
štedilnik. 

 Ne puščajte daljinskega upravljalca 
izpostavljenega neposredni sončni svetlobi 
ali drugi močni osvetlitvi. 

 Naj vam ne pade iz rok. Pazljivo ravnajte z 
njim. 

 
 Med daljinskega upravljalca in klimatsko 

napravo ne postavljajte ovir. 
 

 Ne polivajte tekočin po daljinskem 
upravljalcu. 

 Ne obremenjujte daljinskega upravljalca s 
postavljanjem predmetov nanj ali ga celo 
pohodite. 

 

Ko upravljanje z daljinskim upravljalcem odpove 
 
 Ali so baterije prazne? 

 
Zamenjajte baterije z novimi in ponovite postopek. 

 Če še vedno ne deluje, postopajte kot v primeru prisilnega 
upravljanja. 
Kontaktirajte zastopnika. 

 

Prisilno delovanje 
 Tipka ON/OFF na enoti začasno upravlja vklop/izklop, ko daljinski upravljalec ni v uporabi. 

 
 

 
 
 
 Klimatska naprava se vklopi ob pritisku na tipko ON/OFF; izklopi se, če tipko ponovno pritisnete. 
 
 
 
 Ne držite tipke ON/OFF dlje kot 5 sekund. 

(Držanje dlje od 5 sekund bo nastavilo samodejno hlajenje med servisom ali med premikanjem klimatske naprave. 
 

 Ne uporabljajte starih in novih baterij skupaj. 
 Odstranite baterije, če daljinskega upravljalca dlje časa ne 

boste uporabljali. 
 Življenjska doba baterij je po JIS in IEC standardih med 6 in 12 

mesecev pri normalni uporabi. Če jih uporabljate dlje kot to 
ali nestandardne baterije, se  lahko zgodi, da baterija steče in 
povzroči okvaro. 

 Na bateriji je natisnjena življenjska doba. Ta je lahko krajša od 
dobe klimatske naprave, odvisno od dneva izdelave. Ne glede 
na to pa je baterija lahko še vedno delujoča po preteku 
nominalne življenjske dobe. 

 

 Ko se zaslon čudno obnaša, s konico svinčnika pritisnite 
tipko za ponovni zagon daljinskega upravljalca. 

Daljinski upravljalec se lahko priklopi na steno  
ali steber s pomočjo držala. Pred namestitvijo  
daljinskega upravljalca se prepričajte, da  
klimatska naprava sprejema signal. 
 
 Za namestitev ali odstranitev daljinskega  
upravljalca, ga premaknite gor ali dol v držalu. 

Opozorila glede rokovanja z daljinskim upravljalcem 

   
Glej spodaj. 

Stran 9 

 NAČIN DELOVANJA :  AUTO 
 HITROST VENTILATORJA :  AUTO 
 USMERITEV TOKA :  AUTO 

 
 

Glej zgornji postopek. 

Tipka za vklop/izklop



Upravljanje ter prikaz na daljinskem upravljalcu 
 
 

 
 
 
 
 

 

Postopek oddajanja 

Vsakič, ko pritisnete na tipko – imejte daljinski upravljalec usmerjen proti klimatski napravi – oddate signal. 
Ob prejemu signala klimatska naprava zapiska. 
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OPERATION MODE tipka

S pritiskom na tipko zamenjate naļin delovanja.
.

 

•   Zgornja ilustracija prikazuje vse funkcije,
za osnovno delovanje ne potrebujete vseh funkcij.

ALLERGEN CLEAR tipka

S tipko izberete naļin delovanja
ALLERGEN CLEAR.

 

ON/OFF (osvetljena)  tipka

S to tipko vklopite/izklopite klima 
napravo.

TEMPERATURE tipka

Ta tipka nastavlja sobno temperaturo.

AIR FLOW (UP/DOWN)  tipka
S pritiskom na to tipko usmerjate zrak
gor / dol.

  

TIME SET UP tipka

Nastavitev toļne ure in dneva.

 

SLEEP tipka
S to tipko aktivirate SLEEP delovanje.

 

CLEAN tipka

Ta tipka vklopi naļin ļiġļenja CLEAN
CLEAN delovanje.

  

ON TIMER tipka
Nastavite vklop ļasovnika.

 

TIMER tipka

Ti tipki sta namenjeni nastavitvi ļasa in 
funkcijo ļasovnika.

ACL tipka
Uporabite za ponastavitev daljinca.

 

PROGRAM tipka

S to tipko nastavljate tedenski ļasovnik.
 

Operation section

HI/ECO button

S to tipko preklapljate med HIGH POWER/
ECONOMY naļinom delovanja. 

 

AIR FLOW (LEFT/RIGHT) tipka
S to tipko usmerjate zrak levo / desno.

 

 

SILENT tipka
S pritiskom na tipko SILENT izberete TIHI
naļin delovanja.

OFF TIMER tipka

Nastavite ļas izklopa ļasovnika.
.

 
 

WEEKLY tipka

Vklop ali izklop nastavljenega tedenskega
ļasovnika.

 
 

FAN SPEED  tipka

Tipka za izbiro ģelene hitrosti
ventilatorja.

 
 

3D AUTO  tipka

S to tipko nastavite 3D AUTO delovanje.

 
 

NIGHT SETBACK  tipka

S to tipko izberete NOĻNI naļin
delovanja.

  

SET/Child Lock  tipka

Uporabite to tipko za potrditev ļasovnika
in za zaklep daljinca (otroġka zaġļita).

  

CANCEL tipka
S to tipko prekinete delovanje ļasovnika
in TIHO delovanje.

     Oddajnik signala



 

 
 

Nastavitev trenutnega časa in dneva 
 Ob vstavitvi baterij je ura samodejno nastavljena na 13:00 in dan na ponedeljek (MON) 

 
 

 

Pritisnite tipko ali  (TIMER). 
 
Nastavite na 10:30. Postopek ponovite tudi za nastavitev dneva.
(točka 4.) 

Pritisnite tipko TIME SET UP. 
 
Pritisnite s konico svinčnika. 
Ura prične utripati s čimer lahko pričnete z nastavljanjem. 

Pritisnite tipko SET. 
 
Prikaz preneha z utripanjem in s tem ste zaključili nastavitev.
Postopek ponovite tudi za nastavitev dneva. (točka 5.) 

Pritisnite v 
   60 sekundah 

 Delovanje časovnikov je odvisno od nastavitve ure, zato je priporočljivo, 
da je čim bolj natančno nastavljena. 

 Podatki v daljinskem upravljalcu se ob nastavitvi ure ponastavijo. 
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Nastavitev samodejnega delovanja 
 Ob vstavitvi baterij je ura samodejno nastavljena na 13:00 

 

 
 
 
 
 
Nastavitev temperature med samodejnim delovanjem 
 Nastavljanje temperature je možno tudi med samodejnim delovanjem. Na voljo je 6 različnih nastavitev s pomočjo tipk  in 

. 

 
O FAN SPEED (hitrost ventilatorja) 
 Med gretjem ali hlajenjem lahko nastavljate hitrost ventilatorja. 

 
Zmogljivost delovanja Hitrost ventilatorja 
Nastavi jo mikroračunalnik AUTO 
Najzmogljivejše delovanje HI 
Standardno delovanje MED 
Varčno delovanje LO

 ULO 

AUTO delovanje  
lahko upravljate s  

tipko ON/OFF. 

Za izklop: Za izklop pritisnite tipko ON/OFF 

Pritisnite tipko ON/OFF. 

Pritisnite tipko MODE. 

Prestavite  na oznako .  

Pritisnite tipko  ali  (TEMP). 

 
 
 
 
 
 

Pritisnite tipko  

 
 
 
 

Če je hladno 

 Z vsakim pritiskom na tipko , se pomikate po zaporedju: 
 

Ko je na zaslonu prikazana +6, se ob pritisku na tipko  ne bo zgodilo nič. 

 
 
 

Pritisnite tipko  

 

Če je vroče 

 Z vsakim pritiskom na tipko , se pomikate po zaporedju: 
 

Ko je na zaslonu prikazana -6, se ob pritisku na tipko  ne bo zgodilo nič. 

Med spremembo hitrosti ventilatorja s HI na LO oz. ULO, 
se lahko sliši pretakanje hladila. 

Prilagoditev smeri zračnega toka 

Stran 12  Če ne želite samodejnega delovanja, preklopite 
na COOL, HEAT ali DRY. Stran 11 

 Iz klimatske naprave ne piha. 
 

 Ob namestitvi filtra, bo klimatska 
naprava čistila zrak med 
samodejnim delovanjem. 

Stran 22 

Stran 23 

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

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

Tiho delovanje 
  

AUTO HIMEDLOULO

Pritisnite tipko FAN SPEED. Prestavite na želeno 
hitrostventilatorja. 



Nastavitev hlajenja/gretja/sušenja 
 

 
Prilagoditev smeri zračnega toka  Stran 12 
 
 
 
 
 
 
 

Delovni pogoji klimatske naprave 
 Uporabljajte jo znotraj delovnega območja. Delovanje zunaj teh omejitev lahko povzroči vklop zaščitnih sredstev, ki zaustavijo 

klimatsko napravo. 
 
 Hlajenje Gretje 

Zunanja temperatura Približno -15 do 46°C Približno -15 do 24°C 
Notranja temperatura Približno 18 do 32°C Približno 15 do 30°C 
Vlaga v prostoru Pod približno 80% 

Dolgoročna izpostavljenost enote vlažnostim 
višjim od 80% lahko povzroči nastanek 
kondenzacije na površini naprave kar vodi do 
kapljanja. 

 

 
Karakteristike grelnega načina delovanja 
 
 
 Mehanizem 

 Enota prevaja toploto iz zunanjega hladnega zraka v prostor ter ga ogreva. Grelna kapaciteta toplotne črpalke pada s hlajenjem  zunanjega zraka. 
 Prezračevalni sistem potrebuje nekaj časa za dvig temperature v prostoru. 
 Če je zunanja temperatura zelo nizka, je bolje uporabiti dodatni vir toplote. 

 
 
Če zunanja temperatura postane zelo nizka in vlažnost visoka, se lahko na toplotnem izmenjevalcu zunanje enote nabere led, kar preprečuje 
učinkovito delovanje. 
Če se to zgodi, se aktivira samodejni sistem za razledovanje. Medtem se gretje za 5 do 10 minut zaustavi. 

 Ventilator se zaustavi in v notranji in v zunanji enoti, lučka RUN (zelena) pa prične počasi utripati (1.5s vklopljena, 0.5s izklopljena). 
 Med procesom lahko iz zunanje enote uhaja para. To pomaga pri procesu in ni napaka. 
 Gretje se ponovno vklopi takoj, ko je proces zaključen. 

Pritisnite na tipko MODE. 
 
Prestavite  na želeni način delovanja. 

 

 

Pritisnite tipko ON/OFF. 

Pritisnite tipko TEMP. 
 
Pritisnite ali  ali  za nastavitev želene temperature. 

Pritisnite tipko FAN SPEED. 
 
Nastavite želeno hitrost ventilatorja. 

Za izklop: Pritisnite tipko ON/OFF. 

Nastavitev novega programa 
 Delovanje se lahko nastavlja tudi, ko klimatska 

naprava ni vklopljena 

 Med delovanjem iz naprave ne piha.                       
 

Stran 22 
 Klimatske naprave ne morejo biti 

nastavljene v različnih načinih delovanja 
hkrati. Npr. ena enota hladi, druga greje. 

Mehanizem in kapaciteta grelnega načina delovanja 

Razledenitev 

 
      (Cool), (Heat), (Dry), (Fan)

11 
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Prilagoditev smeri zračnega toka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Nastavitev 3D AUTO 
 Hitrost ventilatorja in smer zračnega toka sta samodejno nadzorovana, kar dovoljuje učinkovito klimatiziranost prostora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Smer gor/dol lahko nastavite s pomočjo tipke AIRFLOW U/D(UP/DOWN) na daljinskem upravljalcu. Vsakič, ko tipko pritisnete,  
se smer spremeni po korakih: 

 

 
 

 Smer levo/desno lahko nastavite s pomočjo tipke AIRFLOW L/R(LEFT/RIGHT) na daljinskem upravljalcu. Vsakič, ko tipko pritisnete,
se smer spremeni po korakih:  

 

 
 

 Med pričetkom gretja, se izstopnik hladnega zraka zapre, zato se lameli vrneta v horizontalno lego/v center ter nadaljujeta po 
nastavitvah, ko iz klime prične pihati topel zrak. 

 Ko se kompresor zaustavi zaradi tega, ker je sobna temperatura višja od nastavljene in je vklopljen proces razledenitve, se lameli 
vrneta v horizontalno lego/v center. 

 Smeri zračnega toka v zgornjih primerih ne morete nastavljati. To lahko storite šele, ko začne iz klimatske naprave pihati topel 
zrak in se lameli vrneta v nastavljen položaj. 

 
 
 
 
 
 
 
 

NASTAVITEV SPOMINA (Lameli zaustavljeni) 

Ko pritisnete na tipko AIRFLOW (UP/DOWN ali LEFT/RIGHT) med 
delovanjem lamel, se le ta zaustavi pod kotom. Ker se je ta 
nastavitev zabeležila v mikroračunalnik, se bo lamela samodejno 
premaknila v to lego ob naslednjem vklopu. 

 Izogibajte se konstantni izpostavljeni zračnemu toku. 

 Med hlajenjem ali gretjem ne imejte usmernika nastavljenega 
navzdol, ker se lahko nabere kondenzacija in prične kapljati. 

 Lamel ne nastavljajte ročno, ker se lahko kot spremeni ali pa se ne 
bo več dalo zapreti 

 Priporočljive nastavitve kota lamel 
 HEAT (gretje) 

 
 COOL,DRY (hlajenje, sušenje) 

 

Pritisnite tipko ON/OFF. 

Pritisnite tipko 3D AUTO. 

 Med AUTO, COOL ali HEAT načinom delovanja. 
Z vsakim pritiskom na tipko se spremeni prikaz na zaslonu: 

 3D AUTO delovanje se prekliče ob zamenjavi načina delovanja. 
 Med delovanjem je vklopljena 3D AUTO lučka. 
 Če prekličete 3D AUTO delovanje, se lamele vrnejo v lego pred 

pričetkom uporabe 3D AUTO. 
 3D AUTO ni na voljo med DRY in FAN načinom delovanja. 

 Lamela ustavljena 
 

 Nihanje 
 

 Nihanje 

 

 Lamela ustavljena 
 

   Ni prikaza 

  (3D AUTO) 
 

 Normalno delovanje 
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Nastavljanje SLEEP (spanje) 
 Enota se zaustavi ob preteku nastavljenega časa delovanja. 

Sobno temperaturo samodejno nadzoruje potem, ko je čas pretekel zato, da ne postane prehladno ali prevroče. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nastavitev OFF-TIMER (časovnik za izklop) 
 Enota se samodejno izklopi ob nastavljenem času. Če je izklopljena, izvedite postopek od koraka 1, če pa je vklopljena, od koraka 

2 naprej. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Stran 14 

Pritisnite tipko SLEEP. 

 Če ste tipko pritisnili medtem, ko je naprava izklopljena 
SLEEP delovanje se bo pričelo s prej uporabljenimi nastavitvami, 
delovanje pa se bo zaključilo po preteku časa. 

 Če ste tipko pritisnili medtem, ko je naprava vklopljena 
se bo prikaz spremenil po sledečih korakih: 

Primer: Želite 7 ur delovanja. 

Nastavite  
 
Lučka za časovnik (rumena) se vklopi 
 Naprava se bo po pretečenem času izklopila 

Nastavite nov čas s pomočjo tipke OFF TIMER. 

Za izklop prikaza časovnika pritisnite tipko CANCEL. 
 
 Pričetek delovanja se ne more nastaviti za isto uro kot OFF-TIMER. 

Nastavite nov čas s pomočjo tipke OFF TIMER. 

Za izklop prikaza časovnika pritisnite tipko CANCEL. 

 Med delovanjem ON-TIMER časovnika trenutni čas ni prikazan. 
 Za razliko od SLEEP delovanja, tu samodejna prilagoditev temperature 

ni možna. 

 
 

 

Pritisnite tipko ON/OFF 

Pritisnite tipko OFF TIMER. 
Utripati prične . 

Pritisnite tipko  ali      (TIMER). 
Z vsakim pritiskom na tipko se prikaz spremeni po korakih: 

 
Z vsakim pritiskom na tipko se prikaz spremeni po korakih: 

 
Nastavite ob 22:30. 

Pritisnite v  
60 sekundah Pritisnite tipko SET. 

 
Prikaz preneha z utripanjem in s tem je nastavitev končana. 
Vklopi se lučka za časovnik (rumena). 
 
 Enota preneha z delovanjem ob nastavljeni uri. 
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Nastavitev ON-TIMER (časovnik za vklop) 
 Klimatska naprava se vklopi od 5 do 60 minut pred nastavljenim časom zato, da je takrat sobna temperatura že približno enaka 

nastavljeni. Delovanje časovnika se lahko nastavi neglede na to ali je klimatska naprava vklopljena ali ne. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nastavitev kombinacije SLEEP in ON-TIMER 
 Kombinirana nastavitev časovnikov za spanje in vklop. 

 

 
 
 
 

Stran 15 

Pritisnite tipko ON-TIMER. 
Utripati prične . 

Pritisnite tipko  ali  (TIMER). 
Z vsakim pritiskom na tipko se prikaz spremeni po korakih: 

 
 
Z vsakim pritiskom na tipko se prikaz spremeni po korakih: 

 
 
Nastavite na 8:00. 

Pritisnite tipko SET. 
 
Prikaz preneha z utripanjem in s tem je nastavitev končana.  
Vklopi se lučka za časovnik (rumena). 
 
 Enota prične z delovanjem 5 do 60 minut pred uro. 
 Ob pričetku se lučka za časovnik izklopi. 

Pritisnite v   
60 sekundah 

Nastavite nov čas s pomočjo tipke ON TIMER. 

Za izklop prikaza časovnika pritisnite tipko 
CANCEL. 
 

 
 Med delovanjem ON-TIMER časovnika trenutni čas ni prikazan. 

 Nastavitev SLEEP delovanja 
 
Po postopku na strani 13. 

Nastavite:   
 

 Nastavitev ON TIMER delovanja 
 
Nastavite po zgoraj navedenem postopku. 

Nastavite:  
 
Osvetlitev lučke časovnika (rumeno) je zaključena. 
 

 Potem, ko se SLEEP delovanje zaključi, se delovanje prične 5 
do 60 minut pred vklopom ON TIMER časovnika. 

 Lučka časovnika ni vključena ob pričetku ON TIMER 
časovnika. 

Nastavite nov čas s pomočjo tipk SLEEP ali ON TIMER Za izklop prikaza časovnika pritisnite tipko CANCEL. 
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Nastavitev PROGRAM TIMER (programski časovnik) 
 To nastavitev sestavlja kombinacija časovnikov za vklop in izklop. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLERGEN CLEAR (čiščenje filtra) 
 

 
 

 Nastavitev OFF TIMER 

Po postopku na strani 11  
 

 Nastavitev ON TIMER 

Po postopku na strani 12.  
 
Nastavitev osvetlitve lučke časovnika (rumena) je zaključena. 
 
Čas bo prikazan na daljinskem upravljalcu. Simbol se 
spremeni glede na status delovanja. 

 

Nastavite nov čas z uporabo tipk OFF TIMER in ON TIMER. 

Pritisnite tipko CANCEL za izklop prikaza časovnika. 

Zmogljivost omogoča pričetek delovanja pred pričetkom 
časovnika zato, da prostor doseže optimalno temperaturo 
ob pričetku ON-TIMER časovnika. 
 Mehanizem 

Naprava preveri sobno temperaturo 60 minut pred 
pričetkom časovnika. Glede na izmerjeno 
temperaturo se naprava odloči ali se bo vklopila 5 do 
60 minut pred pričetkom časovnika. 

 Ta funkcija deluje samo med COOL in HEAT načinom 
delovanja (tudi AUTO). Ne deluje pa za DRY način 
delovanja. 

Ob aktivaciji SLEEP načina delovanja, je sobna temperatura 
samodejno kontrolirana in s tem tudi zagotovljeno, da soba 
ne postane prehladna med hlajenjem ali pretopla med 
gretjem. 
 Med hlajenjem: nastavljena temperatura je znižana za 

1°C med SLEEP delovanjem (ob pričetku časovnika). 
Potem se vsako uro temperatura poviša za 1°C vse 
dokler ni 2°C višja. 

 Med gretjem: nastavljena temperatura je znižana za 1°C 
med SLEEP delovanjem (ob pričetku časovnika). Potem 
se vsakih 30 minut temperatura zniža za 1°C dokler ni 
3°C nižja v 1 uri in 6°C nižja v 2 urah. 

 Za izničevanje alergenov, ki se nabirajo na filtru se izkorišča moč encimov. 

 
 

 

 

Pritisnite tipko ALLERGEN CLEAR 

Za izklop: 

 

 

Pritisnite tipko ON/OFF ali 
ALLERGEN CLEAR. 

 Ker se sobna temperatura lahko zelo spremeni, je priporočljivo, da to 
počnete takrat, ko ni nikogar v prostoru. (Samodejno konča v približno 
90 minutah.) 

 Med delovanjem ne morete spreminjati temperature, hitrosti 
ventilatorja, smeri toka in časovnikov. 
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TEDENSKI ČASOVNIK
■  Uporabite lahko do 4 programe z delovanjem časovnika (ON-TIMER / OFF-TIMER) za vsak dan v tednu. Na voljo torej 28 nastavitev.

Ko ste enkrat nastavili tedenski časovnik, bo klimatska naprava delovala po teh nastavitvah vsak teden znova.  
Razen v primeru če te nastavitve prekličete.

Primer (Za hlajenje):

 NASTAVITEV VKLOPA / IZKLOPA 

■ VKlopite ali izklopite tedenski časovnik s pritiskom na tipko WEEKLY.

1 Pritisnite tipko WEEKLY.

Tedenski časovnik se vklopi (WEEKLY TIMER).
S pritiskom na tipko WEEKLY se na zaslonu daljinskega upravljalca izpiše
po korakih:

No display

(WEEKLY TIMER on) (WEEKLY TIMER off)

Ko je tedenski časovnik vklopljen na klimi sveti rumena lučka 

Pri menjavi baterij na daljincu ali če ste daljinec resetirali s pritiskom na 
tipko ACL, se povrnejo tovarnipke nastavitve.

V tem primeru morate znova nastaviti tedenski časovnik.

: TEDENSKI ČASOVNIK

: ROČNA nastavitev

RLA012A021B_EN_001-030 7/18/13, 14:4916

 tedenski časovnik 

 ročna nastavitev 
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Nastavitev <Posamezna>

6 Pritisnite tipko ON-TIMER ali OFF-TIMER.

Izberete ON-TIMER (vklop) ali OFF-TIMER (izklop) in prikaz časa začne utripati.

    ON-TIMER je izbran            OFF-TIMER je izbran

Pritisnite tipko SET.

Dokler ne nastavite vklopa ali izklopa časovnika utripata 
tako       kot tudi        oznaka. (ON-TIMER ali OFF-TIMER).

Če je vklop ali izklop nastavljen (ON-TIMER ali OFF-TIMER),
sveti oznaka          ali        .

5

4 Pritisnite “  ali  (TIMER)”  tipko.

Izberite številko programa.
S pritiskom na    se programi menjavajo po spodnjem zaporedju
order of:

S pritiskom na    se programi menjavajo po spodnjem zaporedju
po korakih:

3 Pritisnite tipko SET.

S tem ste določili dan v tednu, številka programa začne 
utripati.

Pritisnite tipko PROGRAM .

 trenutni dan v tednu začne utripati.

Pritisnite “  ali  (TIMER)”  tipko.

Izberite dan v tednu za nastavitev.
S pritiskom na      se dnevi menjavajo po spodnjem zaporedju
po korakih:

Mon Tue Wed ... Sun Display of all of the days of 
the week

S pritiskom na      se dnevi menjavajo po spodnjem zaporedju
po korakih:

Mon Sun ...SatDisplay of all of the days of 
the week

Tue

1
Nastaviti po nastavitvi trenutnega dneva v tednu in časa.

2

P1 P2 P3 P4

P1 P4 P3 P2

RLA012A021B_EN_001-030 7/18/13, 14:4917
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10 Pritisnite tipko PROGRAM ali SET.

Ko pritisnete tipko PROGRAM, se nastavitev pošlje v klimatsko napravo.
Ker prenos signala lahko traja 3 sekunde, v tem času usmerite daljinski upravljalnik proti
sprejemniku signala na notranji enoti.
Če je nastavitev sprejeta, boste slišali zvok (pip, pip, pip), ki ga bo oddala enota.
Ko pritisnete tipko SET se nastavitev časovnikanadaljuje od koraka 2 dalje.

9 Pritisnite tipko SET.

S tem ste potrdili čas, utripata oznaki         in    .  

8 
    Nastavite željen način delovanja.

Ko je izbran vklop časovnika, lahko spreminjate način delovanja, hitrost ventilatorja in smer
toka zraka, prav tako lahko nastavite ECONO, SILENT ali NIGHT SETBACK delovanje.

7 Pritisnite “  ali  (TIMER)” tipko.

Nastavite čas.
S pritiskom na    se čas spreminja po spodnjem zaporedju
v intervalih po 10 minut:

0:00 0:10 0:20 ... (Units of ten minutes)1:00 1:10

S pritiskom na    se čas spreminja po spodnjem zaporedju
v intervalih:

0:00 23:50 23:40 ... (Units of ten minutes)23:00 22:50

Ko ste nastavili vklop časovnika (ON-TIMER), preidite na korak 8.
Ko ste nastavili izklop (OFF-TIMER), preidite na korak 9.

Nastavitev <Skupna>

■ Določite enake nastavitve in program delovanja nza vse dni v tednu. V 2. koraku zgoraj, izberite “all of the days of the week” (vsi dnevi 
 v tednu). Nastavitve za posamezen dan se na ta način prepišejo.

•   Če v 60 sekundah ne nastavite oz. spreminjate nastavitev, bodo vse neshranjene nastavitve izgubljene in program za nastavitev
časovnika se bo izklopili. Pri tem za 10 sekund utripajo oznake vseh programov (P1, P2, P3 and P4) in oznaka časovnika.

•    Po končani nastavitvi, usmerite daljinski upravljalnik proti klimatsko napravo in pritisnite tipko PROGRAM. Preverite ali klimatska
naprava odda zvok (pip, pip, pip). Če naprava ni prejela signala poskusite ponovno, tako da pritisnite tipko MODE, da izberete 
SETTING način, nato ponovno pritisnite tipko PROGRAM.

POZOR

RLA012A021B_EN_001-030 7/18/13, 14:4918
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Kako preklicati nastavitev <Posamezno>

3 Pritisnite tipko SET.

Določen je dan v tednu in številka programa utripa.

2

5 Pritisnite tipko CANCEL.

Izbrane nastavitve se izbrišejo in na zaslonu se izpiše oznaka 
(po želji ponovno nastavite čas vklopa ali izklopa).

6 Pritisnite tipko PROGRAM.

S pritiskom na tipko PROGRAM pošljete signal v klimatsko napravo.
Če je nastavitev sprejeta, boste slišali zvok (pip, pip, pip), ki ga bo oddala
enota. Nastavitev za ta dan je izbrisana
Ponovite postopek v kolikor bi želeli preklicati nastavitve časovnika tudi v 
drugem dnevu.

Pritisnite tipko PROGRAM.

 oznaka in dan v tednu utripata.
1

Kako preklicati nastavitev <Skupno>

  POTRDITEV 

    Preklic potrditve
Potrditev lahko prekličete s pritiskom na tipko ON/OFF, CANCEL ali
SET.

Pritisnite tipko PROGRAM za vsaj 3 sekunde.

 oznaka utripa in nastavljen program je osvetljen.
1

Nastavitve Tedenskega časovnika se lahko potrdi na sledeč način

2

Mon P1 P2 P3 P4

P1 P2 P3 P4Tue

Sun P1 P2 P3 P4

P1 P2 P3 P4
Display of all of the 
days of the week

Pritisnite “  ali  (TIMER)” tipko.

Izberite dan v tednu in številko programa, ki bi ga radi potrdili.
Prikaz se prične pri trenutnem dnevu v tednu. Program brez nastavitve ima

oznako              . Če v meniju POTRDITEV pritisnete tipko PROGRAM 

boste začeli z nastavitvami posameznih programov.

Pritisnite “  ali  (TIMER)” tipko.

Izberite željen dan v tednu za katerega bi radi preklicali nastavitev.

4 Pritisnite “    ali   (TIMER)” tipko.

Izberite program, ki bi ga radi preklicali.
Pri tem ne pritiskajte na tipko SET. Če pritisnete tipko SET bosta ta program
ponovno izbrali in se vrnili v .

■ Če obstajajo enake nastavitve za vse dni v tednu, lahko hkrati pobrišete vse nastavitve. V 2. koraku zgoraj, izberite 
 “all of the days of the week” (vsi dnevi  v tednu). Postopek od koraka 3 dalje je enak kot je opsain zgoraj.
 V kolikor se nastavitve programov v posameznih dneh ne ujemajo, skupno brisanje vseh nastavitev žal ni mogoče.

•    Če v 60 sekundah ne nastavite oz. potrdite izbranih nastavitev
se te ne bodo potrdile.

POZOR
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Nastavitev HIGH POWER/ECONOMY načina delovanja 
 

 

S pritiskom na tipko HI POWER/ECONO boste aktivirali delovanje s povečano močjo hlajenja/gretja za 15 minut. Na daljinskem 

upravljalcu se prikaže , indikacija za hitrost ventilatorja pa izgine.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S pritiskom na tipko HI POWER/ECONO  boste aktivirali delovanje z zmanjšano močjo zato, da klimatska naprava ne hladi oz. greje 
pretirano. Enota deluje 1.5°C višje od nastavitve temperature z nizko hitrostjo ventilatorja pri hlajenju in 2.5°C nižjo med gretjem. 
Na daljinskem upravljalcu se prikaže , indikacija za hitrost ventilatorja pa izgine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Pritisnite tipko ON/OFF. 

Pritisnite tipko HI POWER/ECONO. 
 

 Če je način delovanja nastavljen na AUTO, COOL ali HEAT 
Z vsakim pritiskom na tipko spreminjate način delovanja 
po korakih: 

 
 Če je način delovanja nastavljen na DRY ali PROGRAM 

TIMER 
Z vsakim pritiskom na tipko spreminjate način delovanja 
po korakih: 

 

 Med HIGH POWER delovanjem, klimatska naprava ne 
kontrolira sobne temperature. Če postane prehladno 
ali prevroče še enkrat pritisnite tipko HI 
POWER/ECONO za izklop HIGH POWER načina 
delovanja. 

 HIGH POWER način delovanja ni na voljo v DRY načinu 
delovanja in v času delovanja časovnikov. 

 V primeru časovnika za vklop, se bo HIGH POWER
        delovanje aktiviralo ob vklopu časovnika.   

 V sledečih primerih se HIGH POWER način delovanja 
izklopi: 

1. Če zopet pritisnete tipko HI POWER/ECONO. 
2. Če spremenite način delovanja. 
3. Po 15 minutah od vklopa HIGH POWER načina 

delovanja. 
4. Ob pritisku na tipko 3D AUTO 

 Klimatska naprava se bo vklopila v ECONOMY načinu 
delovanja v naslednjih primerih: 

1. Če klimatsko napravo ustavite s pritiskom na tipko 
ON/OFF. 

2. Če klimatsko napravo zaustavite med SLEEP ali OFF-
TIMER delovanjem. 

3. Ko se zaključi CLEAN postopek. 
 ECONOMY delovanje ni na voljo ob 3D AUTO delovanju 

 V sledečih primerih se ECONOMY način delovanja 
izklopi: 

1. Če zopet pritisnete tipko HI POWER/ECONO 
2. Ob spremembi delovanja z DRY na FAN 
3. Ob pritisku na tipko 3D AUTO 

No display

1

(HIGH POWER) (ECONOMY) (Normal operation)

(ECONOMY) (Normal operation

No display
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     Med hladno sezono se lahko sobna temperatura vzdrģuje na udobni ravni tudi v primeru vaġe odsotnosti oz. ponoļi.
Klimatska naprava ohranja konstantno temperaturo okoli 10 Á C.

     Ko se nastavi tiho delovanje, enota deluje bolj tiho in zmanjšuje hrup zunanje enote.

1
Če je klimatska naprava izklopljena, usmerite daljinski upravljalnik proti klimatski napravi, int

(SILENT on) (SILENT off)

1 Pritisnite tipko NIGHT SETBACK.

Z vsakim pritiskom na tipko spreminjate naļin delovanja po korakih:
 

No display

(NIGHT SETBACK on) (NIGHT SETBACK off)

•    Med NOČNIM načinom delovanja klima naprava vzdržuje nastavljeno
temperaturo na okoli 10°C.

•####Med NOĻNIM naļinom delovanja ne morete nastavljati ģelene
temperature.

•####Ker se lahko sobna temperatura zelo spremeni, je priporoļljivo, da se
ta naļin uporablja, ko ni nikogar v prostoru.

•####Med NOĻNIM naļinom delovanja ne morete izbrati HIGH POWER ali
ECONOMY naļin delovanja.

•####Ļe prekinete delovanje NOĻNEGA naļina s tipko NIGHT SETBACK,
se naprava vrne na naļin delovanja, ki je bil izbran predhodno.

NOTE

•    Med TIHIM delovanjem se zmanjšata maksimalna hladilna in grelna
kapaciteta.

•    TIHO delovanje ne bo delovalo v DRY ali FAN načinu delovanja.
•    Klimatska naprava bo ob ponovnem zagonu vklopila TIHO delovanje

v naslednjih primerih.
1  Ko je klimatska naprava izklopljena s tipko ON/OFF med TIHIM

delovanjem.
2  Ko je klimatska naprava izklopljena v načinu SLEEP ali OFF-TIMER 

in vklopljenim TIHIM delovanjem.
3  Ko klimatska naprava začne ponovno delovati po načinu CLEAN ali 

ALLERGEN CLEAR.
•   Ne deluje, medtem ko je klimatska naprava izklopljena.
•   Raven hrupa zunanje enote se lahko tudi ne zmanjša, odvisno od

obratovalnih pogojev kliamtske naprave.
•    V primeru multisplit sistema je TIHO delovanje onemogočeno.

2
Pritisnite tipko ON/OFF. 

Pritisnite tipko SILENT.

•   Ļe je naļin delovanja nastavljen na AUTO, COOL  
ali NOĻNI NAĻIN. Z vsakim pritiskom na tipko  
spreminjate način delovanja po korakih:

 
                                                                                            No display

RLA012A021B_EN_001-030 8/2/13, 14:1921

TIHO delovanje
 

Pritisnite tipko SILENT.               Za izklop:

NOČNI način

 

Za izklop:               Pritisnite tipko NIGHT SETBACK.

NOČNI način
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Funkcija CLEAN 
 CLEAN naj bi se zagnalo po AUTO, COOL in DRY zato, da se odstrani vso vlago znotraj notranje enote ter se s tem kontroliralo pojav 

plesni in bakterij. 
 

 

Samodejni ponovni zagon ob izpadu elektrike 
 Kaj je funkcija samodejnega ponovnega zagona ob izpadu elektrike? 
 Ta funkcija shrani nastavitve tik pred izpadom elektrike in potem nadaljuje delovanje od te točke naprej, ko se ponovno vklopi. 
 Sledeče nastavitve bodo preklicane: 

 Časovniki 
 HIGH POWER delovanje 

 
 

 To funkcijo vklopijo že v tovarni preden je pripravljena na prevzem. Če bi slučajno želeli to funkcijo izklopiti, se posvetujte z 
vašim zastopnikom. 

 Ob izpadu elektrike so nastavitve časovnikov preklicane. Ko se naprava ponovno vklopi, nastavite časovnike. 
  

 

Nasveti za uporabo 
 Prosimo upoštevajte sledeče nasvete za ekonomično in udobno uporabo vaše enote. 

 
Nastavite ustrezno sobno temperaturo 
 
Pretirano visoka ali nizka temperatura je 
škodljiva za vaše zdravje in pretirano troši 
elektriko. 

Redno čistite filtre. 
 

Zamašeni filtri lahko ovirajo pretok zraka in 
znižujejo učinkovitost delovanja. 

Zastirajte okna in preprečujte prepih. 
 
Med hlajenjem zastrite okna z zavesami ali 
žaluzijami. Okna in vrata imejte zaprta, razen 
pri prezračevanju. 

Ustrezno nastavite smer zračnega toka. 
 

Nastavite smeri gor/dol in levo/desno zato, da 
si boste zagotovili enakomerno sobno 
temperaturo. 

Klimatsko napravo uporabljajte samo, ko je 
potrebno. 
Uporabljajte časovnike zato, da bo klimatska 
naprava delovala samo takrat, ko je to 
potrebno. 

Med hlajenjem poskušajte ustvarjati čim manj 
toplote. 
Iz sobe, katero klimatizirate odstranite vse vire 
toplote. 

 

 
 
 
 
 
 

S konico svinčnika pritisnite na tipko CLEAN. 
 
Z vsakim pritiskom na tipko CLEAN spreminjate nastavitev: 

 

Za izklop: Pritisnite tipko ON/OFF. 

 CLEAN funkcija ni možna po gretju, OFF časovniku in SLEEP delovanju. 
 Med CLEAN delovanjem ventilatorji notranje enote delujejo približno 2 

uri. 
 Med CLEAN delovanjem utripa lučka RUN. 
 Če med CLEAN delovanjem pritisnete tipko SLEEP ali ALLERGEN CLEAR, 

boste preklicali CLEAN in preklopili na SLEEP oz ALLERGEN CLEAR 
delovanje. 

 Ta funkcija ne odstranjuje plesni, bakterij ali umazanije, ki je že prisotna 
na enoti. 

No display
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Nastavitev namestitvene lokacije 
 Upoštevajte lego klimatske naprave in nastavite omejitve nihanja lamel za najučinkovitejšo klimatizacijo. 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Namestitvena lokacija klimatske naprave in obseg zračnega toka 

Spodnja slika prikazuje obseg zračnega toka glede na namestitveno lokacijo klimatske naprave. Upoštevajte 
tloris vašega prostora in nastavite obseg tako, da dosežete največji učinek 

Obseg zračnega toka Obseg zračnega toka Obseg zračnega toka 
Leva namestitev Srednja namestitev Desna namestitev 

Če je klimatska naprava vklopljena, pritisnite na tipko 
ON/OFF zato, da jo izklopite. 
Nastavitev ne morete nastavljati pri vklopljeni napravi. 

Pritisnite tipko AIR FLOW U/D (UP/DOWN) in  
AIRFLOW L/R (LEFT/RIGHT) skupaj za 5 sekund.  
Vklopi se prikaz za določanje namestitve. 

Nastavljanje namestitvene lokacije klimatske naprave. 
Pritisnite tipko AIRFLOW  za prilagoditev smeri. 
Ob vsakem pritisku tipke  se prikaz na zaslonu spremeni v 
korakih: 

Pritisnite tipko ON/OFF. 
 
Določitev lokacije klimatske naprave ste zaključili. Tipko 
pritisnite v 60 sekundah od nastavitve (medtem, ko je 
vklopljen prikaz namestitve. 

 
 
 

Pritisnite v 
   60 sekundah! 

Leva namestitev Srednja namestitev  Desna namestitev 
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Vzdrževanje 
 
Pred vzdrževanjem 

 
Izklopite napajanje. 

 
 Ne polivajte vode 

 

 
 

 Ne dotikajte se aluminijastih reber na toplotnem 
izmenjevalcu 

 Med odstranjevanjem pokrova in filtra stojite na 
stabilnih lestvah ali drugem pohištvu. 

Ne uporabljajte sledečih stvari: 

 Vroče vode (40°C ali več). 
Lahko deformira ali razbarva enoto. 

 Goriva, razredčila, petroleja, polirne paste, itd. 
Lahko deformirajo enoto. 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
Med sezono 

 
Čiščenje zračnega filtra 

 Pokrov dvignite navzgor. 
 Pridržite ročice na obeh 

straneh in jih dvignite ter 
nato odstranite filter

Čiščenje 
Če je filter zelo umazan, ga očistite s toplo 
vodo (pribl. 30°C) in ga temeljito osušite. 
 
 Filtra ne čistite z vrelo vodo 
 Filtra ne sušite nad odprtim ognjem 
 Filter nežno potegnite ven 

Ponovna namestitev filtra 

 Čvrsto držite filter na obeh 
straneh kot je prikazano na sliki 
in ga namestite. 

 Uporaba brez filtra bo povzročila 
pretirano nabiranje prahu in celo 
okvare. 

Čiščenje enote 

 Obrišite enoto z mehko, suho krpo ali uporabite sesalec. 
 Če je enota zelo umazana, jo obrišite s krpo, navlaženo v 

topli vodi. 
Čiščenje pokrova vstopnika in 
zgornjega pokrova 

 Odstranitev pokrova vstopnika in 
zgornjega pokrova 

 Pokrov lahko operete z vodo. Po 
pranju ga obrišite in osušite na 
soncu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lahko me  
strese. 

Enoto obrišite z mehko,  
suho krpo 

Kako odpreti in zapreti pokrov vstopnika 

Zgrabite pokrov za vdolbine na obeh straneh in ga 
dvignite tako, da je odprt približno 60 stopinj. 

Odstranitev, namestitev pokrova vstopnika 

Pri odstranjevanju pokrova zaradi čiščenja, ga 
odprite do kota 80 stopinj in ga potegnite ven. 

Namestite zgornji rob pokrova z rahlim potiskom in 
ga zaprite. 

Če želite pokrov zapreti, ga primite na obeh koncih in ga enakomerno 
z rahlim potiskom zaprite.
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Zamašen filter vpliva na učinkovitost hlajenja/gretja ter na glasnost delovanja naprave. Lahko povzroči tudi povišano porabo 
elektrike. Prosimo vas, da redno čistite filter. 
 
Ob koncu sezone 

 
Nastavite delovanje ventilacije za 2-3 ure, da osušite 
notranjost naprave. 

 

Zaustavite delovanje in izklopite enoto. 
Enota tudi v stanju pripravljenosti troši 4W energije. 
S tem boste zmanjajšali stroške elektrike. 
 
Očistite in ponovno namestite zračne filtre.

 

 
Očistite in zunanjo in notranjo enoto.

 

 
Odstranite baterije iz daljinskega upravljalca.

 

 
 
 
 
 
 

Ob pričetku sezone 

 
 
Prepričajte se, da nič ne ovira zračnega toka okoli 
vstopnika in izstopnika notranje in zunanje enote. 

 

Preverite na zunanji enoti, ali se je kje slučajno 
pojavila korozija ali rja. 
 
Prepričajte se, da ni nič poškodovano ter, da 
ozemljitev ni odklopljena. 

 

 
Prepričajte se, da so zračni filtri čisti.

 

Vklopite napravo. 
 

Vstavite baterije v daljinski upravljalec. 
 

 
 
 

Namestitev, pregled in zamenjava  
 

 
1. Odprite pokrov vstopnika in odstranite zračne filtre. 

 
2. Odstranite držala za filtre iz klimatske naprave skupaj z encimskim in 

fotokatalitičnim filtrom. 
 

3. Odstranite encimski filter iz držala in ga preglejte. Uporabite sesalec, če se na 
njemu nahaja prah ali umazanija. Če se ga ne more očistiti ali ga uporabljate 
dlje od 1 leta, ga zamenjajte. 
(Filter se mora zamenjati po približno 1 letu uporabe. Doba uporabe je 
odvisna od okolja v katerem se uporablja klimatska naprava) 
 
Odstranite fotokatalitični filter iz držala ter ga preglejte. Od časa do časa 
odstranite z njega prah. Če je filter zelo umazan, ga lahko operete z vodo. Ker 
pa je filter zelo krhek, ga perite nameščenega v držalu zato, da ga ne bi 
poškodovali. Po pranju ga osušite na soncu. Pri sušenju na soncu se obnovi 
deodorizirajoče lastnosti. 
 
(Ne zavrzite držal. Ta se lahko ponovno uporabi.) 
 

4. Namestite encimski in fotokatalitični filter v držala in jih ponovno namestite v 
klimatsko napravo. 
 
 
 

5. Namestite zračni filter in zaprite pokrov vstopnika. 
 
Za zamenjavo encimskega in fotokatalitičnega filtra kontaktirajte vašega zastopnika. 
 

Predmet Lastnost Barva 

Encimski filter Moč encimov je uporabljena za 
odstranitev alergenov, ki se naberejo 
na filtru. 

Svetlo oranžna 

Fotokatalitični filter Viri vonjav se na filtru razgradijo Oranžna  
   

 

 

Encimski in fotokatalitični filter sta lahko ali na desni ali na levi strani. 

  

 

 

 

 

Stran 18 

Stran 18 

Držalo za filter 

Filter 
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Ali je enota pravilno nameščena? 
 
Ustrezno mesto namestitve 

 
 Ali se pred notranjo enoto nahajajo ovire, ki bi preprečevale ustrezno prezračevanje in delovanje? 
 Enote ne nameščajte na mestih, kjer: 
 je nevarnost puščanja vnetljivih plinov 
 olje prši po prostoru 
 Okvare zaradi korozije se lahko pojavijo, če je enota nameščena v toplicah, kjer nastajajo žvepleni plini ali v obmorskih zgradbah, ki so 

izpostavljene morskim vetrovom. Kontaktirajte vašega zastopnika. 
 Klimatska naprava in daljinski upravljalec morata biti vsaj 1 m oddaljena od TV sprejemnika ali radia. 
 Kondenz zbirajte na mestu, kjer je dobro odtekanje. 

 
Upoštevajte hrup ob obratovanju! 

 
 Ob nameščanju enote iščite prostor, ki lahko podpre maso enote in ne zvišuje hrupa ali povzroča vibracij. Če obstaja verjetnost prenosa 

vibracij po hiši, pritrdite enoto s protivibracijskimi ploščami med enoto in podstavkom. 
 Postavite enoto na mestu, ki ob hlajenju/gretju ne bi motila sosedov. 
 Ne puščajte stvari ob izstopniku in vstopniku zunanje enote. To lahko povzroči okvaro in povečan hrup. 
 Če med delovanjem slišite čuden zvok, kontaktirajte zastopnika. 

 
 
 
Notranjost zunanje enote lahko postane umazana po uporabi nekaj sezon (3 do 5 let) glede na delovno okolje. To znižuje zmogljivost. Poleg 
normalnega čiščenja vam priporočamo še pregled in vzdrževanje. (Klimatska naprava bo tako imela daljšo življenjsko dobo). 

 Kontaktirajte vašega zastopnika, ali kateregakoli distributerja za pregled in vzdrževanje. (Za to storitev morate plačati). 
 Priporočamo vam, da pregled in vzdrževanje opravljate po koncu sezone. 
 Če je napajalni kabel naprave poškodovan, ga lahko zamenja samo servisni center, ki ga je določil izdelovalec, ker so potrebna posebna orodja. 

 

Odpravljanje težav 
Prosimo vas, da pred klicem na servis pregledate rešitve na težave. 
 

Klimatska naprava sploh ne deluje 

Ali je izklopljeno stikalo? 
 
 

 

Ali je bil časovnik nastavljen, ko 
je bila klimatska naprava 
vklopljena? 

 

Ali je prisoten izpad elektrike 
ali pregorela varovalka? 

 

 
Slabo hlajenje ali gretje 

Ali ste nastavili termostat na 
ustrezno temperaturo? 

 
 

Ali je zračni filter zamašen? 
 
 

 

Ali imate odprta okna in 
vrata? 
 

 

 
Slabo hlajenje 

Ali je v prostoru prisotna 
neposredna sončna svetloba? 

 

Ali je v prostoru prisoten vir 
toplote? 

 

Ali je v prostoru preveč ljudi? 

 

 
 

Pregled in vzdrževanje 

V klimatski napravi je uporabljeno alternativno hladilo (R410A). Ob naročanju servisa za pregled in vzdrževanje, 
se o tem pogovorite z zastopnikom. 

Če klimatska naprava po pregledu levih 
primerov še vedno ne deluje pravilno in 
obstajajo dvomi še potem, ko ste 
pregledali strani 22 ter 23, izklopite 
klimatsko napravo in kontaktirajte 
vašega zastopnika. 
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Prosimo, zapomnite si! 
 
Enote ne smete ponovno zagnati takoj po izklopu. 
 

 

Ponovni zagon 3 minute po zaustavitvi naprave ali izklopu 
napajanja ni možen zaradi varovanja enote. 
 

 
Po izteku 3 minut se klimatska naprava samodejno vklopi, če ste 
med tem časom pritisnili na tipko za vklop.  

Zrak ne piha ven takoj ob vklopu gretja. Pretok zraka se je zaustavil zato, da naprava ne izpihuje 
hladnega zraka dokler se toplotni izmenjevalec notranje enote 
ne ogreje. (2 do 5 minut)(HOT KEEP) 

Ni pretoka zraka 5 do 10 minut ali pa ni topel v primeru gretja. Ko je zunanja temperatura nizka in vlažnost visoka, naprava 
samodejno opravi proces razledenitve. Prosimo počakajte. Med 
razledenitvijo lahko iz naprave uhaja voda ali para. 

Zrak ne piha ven med pričetkom sušenja. Notranji ventilator se lahko izklopi zato, da prepreči ponovno 
uparjanje odvečne vlage in za prihranek na energiji. 

Med hlajenjem občasno uhaja para. To se lahko pojavi, če sta sobna temperatura in vlažnost visoka. 
Izgine takoj, ko se temperatura in vlažnost znižata. 

Prisoten je rahel neprijeten vonj. Zrak iz klimatske naprave se lahko med delovanjem neprijetno 
vonja. To povzroči na ohišje prijeta tobak ali kozmetika. 

Med delovanjem slišite rahlo grgranje. 
 
 
 
 
 
  

Ta zvok slišite zaradi pretakanja tekočega hladila skozi cevovod 
notranje enote. Tekoče hladilo se bo uplinilo in postalo plinasto 
med tekom skozi cevi zato, da absorbira toploto iz prostora. 

Med delovanjem slišite rahlo pokanje. Ta zvok nastane zaradi temperaturnega krčenja oz. raztezanja 
plastičnega ohišja. Temperaturna sprememba plastičnega 
materiala zaradi delovanja kompresorja povzroča rahlo pokanje. 

Med delovanjem slišite sikanje ali klikanje. Ta zvok nastaja zaradi delovanja kontrolnih ventilov hladila ali 
električnih komponent. 

Po izpadu elektrike ne morete ponovno zagnati naprave razen, 
če imate funkcijo za samodejni ponovni zagon. 

Spomin v mikroračunalniku se je izbrisal. Za ponovni zagon 
uporabite daljinski upravljalec. 

Naprava ne sprejema signalov iz daljinskega upravljalca. Signale iz daljinskega upravljalca naprava ne bo zaznala, če na 
njen sprejemnik sije neposredna sončna svetloba ali kateri drug 
močan vir svetlobe. 

Vlaga se nabira na rešetki zračnega izstopnika. Če enoto uporabljate v okolju z visoko vlažnostjo, se lahko na 
rešetki pojavi kondenz. 

Iz zunanje enote se sliši žvižganje. Ta zvok pomeni, da se zaganja kompresor. 
Po zaustavitvi enote se ventilator ne ustavi takoj. Notranji ventilator: Ventilator se ne bo zaustavil še 2 uri, če je 

nastavljena CLEAN funkcija. 
Zunanji ventilator: Ventilator se iz varnostnih razlogov še 
približno 1 minuto ne zaustavi. 

RUN lučka ostane vključena čeprav se je klima zaustavila. Med postopkom CLEAN lučka utripa. Ob koncu postopka se 
lučka ugasne. 

Vklopi se FAN delovanje, čeprav ste izbrali COOL, DRY ali HEAT. Če ena enota deluje v COOL načinu delovanja, druga pa v HEAT, 
se bo na obeh samodejno vklopilo FAN delovanje. Načine 
delovanja morate med enotami uskladiti. 

Včasih se na kratko sliši ''Shooooo'' iz enote, ki ste jo ugasnili. Ta zvok se sliši takrat, ko se je ustavila druga notranja enota. 
 
 
 
 
 
 

  Ne deluje? 

  Prosimo počakajte  
3 minute. 

RUN lučka počasi utripa (1.5s 
vklopljena, 0.5s izklopljenja) 

RUN lučka počasi utripa (1.5s 
vklopljena, 0.5s izklopljenja) 

 
 

RUN lučka je vklopljena. 
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Kdaj nemudoma poklicati vašega distributerja? 
 Izklopite napravo in nemudoma pokličite vašega zastopnika v kateremkoli od sledečih primerov: 
 
Varovalka ali stikalo pogosto pregorita 
 

 

Kabel postane zelo vroč. 
Zaščita okoli kabla je pretrgana. 

Na TV sprejemniku, radiu ali katerikoli 
drugi opremi se pojavijo težave. 
 

 
 

Stikalo ne deluje pravilno. 
 
 

 

Med delovanjem naprava spušča čudne 
zvoke. 
 

 

Ko opazite napako pri pritisku na tipko ON/OFF in tudi po 
ponovnem zagonu po 3 minutah opazite enako napako. 
 

 
 

RUN in TIMER lučki na enoti hitro utripata (0.5s vklopljena, 
0.5s izklopljena) in ne delujeta. 

 
O več klimatskih napravah (konfiguracija multisplit) 
 
 
 

 Klimatske naprave ne morejo biti hkrati v različnih načinih delovanja. Npr. ena v COOL načinu, druga v HEAT. 
 Med različnimi zahtevami bo imela prednost klimatska naprava, ki je prva nastavljena, vse ostale bodo to upoštevale. 
 Če hočete dati prednost klimatski napravi, ki je bila kasneje vklopljena, ali zaustavite tisto, ki ima prednost ali jo nastavite 

tako, da ima enake nastavitve kot druga enota. 
 
 
 

 Ko je na daljinskem upravljalcu nastavljen AUTO način delovanja, bo klimatska naprava sama določila COOL, HEAT ali DRY 
glede na sobno temperaturo. 

 Med hkratno uporabo več klimatskih naprav, se pri načinu delovanja samodejno menjajo glede na temperaturo v 
prostoru. To lahko povzroči, da se zunanja enota izklopi. V tem primeru se mora uporabljati ali COOL ali HEAT namesto 
AUTO. (To je pomembno samo takrat, kadar imate v uporabi več kot 1 klimatsko napravo. 

 
 
 

 Če daljši čas ne uporabljate vseh klimatskih naprav naenkrat, se lahko začasno zniža hladilna/grelna zmogljivost. To je 
zato, da kontrolira obnovo hladilnega olja v zaustavljenih enotah. Takrat se lahko iz notranjih zaustavljenih enot sliši 
pretakanje hladila. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Varovalka pogosto  
pregori. 

3 minute so mimo,  
ampak zakaj... 

Sočasna uporaba 

Samodejno delovanje 

Obnova hladilnega olja 

Če je poškodovan napajalni kabel, vprašajte zastopnika za kvalificiranega 
inženirja za namestitev novega v izogib poškodbam. 
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Funkcija samo diagnoze 
 Nenehno izboljšujemo podporo uporabnikom z vgrajevanjem opreme, ki poskuša sama prepoznati napako:

TIMER lučka ON 

RUN lučka utripa 

RUN lučka ON 

RUN lučka utripne 2x 

RUN lučka 

Utripne 1x 

Utripne 2x 

Utripne 6x 

Utripne 1x 

Utripne 2x 

Utripne 4x 

TIMER lučka 

Utripne 1x 

Utripne 2x 

Utripne 3x 

Utripne 5x 

Utripne 6x 

Utripne 7x 

Utripne 2x 

Opis težave Vzrok 

Napaka na zaznavalu  
toplotnega izmenjevalca 

Napaka na zaznavalu  
sobne temperature 

Napaka na motorju  
notranje enote 

Napaka na zaznavalu 
zunanje temperature

Napaka na zaznavalu cevovoda  
zunanjega toplotnega izmenjevalca 

Napaka na zaznavalu  
odtočne cevi 

Ni toka 

Napaka na zunanji enoti 

Previsok tok 

Pregretje kompresorja 

 Napaka pri sprejemu signala 

Napaka na motorju  
zunanje enote 

Blokiran rotor 

 Pretrgana žica zaznavala, slab stik

 Pretrgana žica zaznavala, slab stik

 Pokvarjen motor, slab stik

 Pretrgana žica zaznavala, slab stik

 Pretrgana žica zaznavala, slab stik

 Pretrgana žica zaznavala, slab stik

 Blokiran kompresor, odprta faza na izhodu kompresorja, 
kratek stik na tranzistorju, zaprt servisni ventil

 Pokvarjen tranzistor, kabel kompresorja
 Pretrgana žica zaznavala, slab stik
 Blokiran kompresor

 Preobremenitev, previsoka napetost

 Primanjkljaj plina, pokvarjeno zaznavalo na 
cevi, zaprt servisni ventil

 Pokvarjen napajalnik, žica sprejemnika, vezje 
zunanje/notranje enote

 Pokvarjen motor, slab stik

 Pokvarjen kompresor
 Odprta faza na kompresorju
 Pokvarjeno vezje na zunanji enoti




