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Zahvaljujemo se vam  za  nakup  klimatske  naprave  MITSUBISHI  HEAVY  INDUSTRIES 
THERMAL SYSTEMS, LTD. Za dolgotrajno učinkovitost naprave vas vabimo, da že pred uporabo 
klimatske naprave preberete in upoštevate navodila v tem priročniku za uporabo. Po branju priročnik 
varno shranite, morda ga boste v bodoče še potrebovali. 

Ta klimatska naprava je namenjena uporabi v gospodinjstvih. 

Zvočni tlak vsake notranje in zunanje enote je manj kot 70 dB(A). 
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Ta simbol, natisnjen na baterijah, ki so vgrajene v klimatski napravi, je informacija 
končnemu uporabniku skladno z direktivo EU 2006/66/Se, 20. člen dodatka II: 
Izrabljene baterije je treba odlagati ločeno od gospodinjskih odpadkov. Če je pod tem 
simbolom natisnjen tudi kemijski simbol, to pomeni, da baterije vsebujejo težke kovine  
v določeni koncentraciji. To bo označeno tako: Hg: živo srebro (0.0005%), Cd: kadmij 
(0.002%), Pb: svinec(0.004%) 
Prosimo, da baterije oddate skladno z veljavnimi predpisi pri vašem zbirnem centru ali 
centru za recikliranje. 

Vaša klimatska naprava je označena s tem simbolom. To pomeni,  da  njenih 
odpadnih električnih in elektronskih komponent (WEEE po direktivi 2012/19/EU) ne 
smemo odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Klimatsko napravo oddajte 
pooblaščeni organizaciji za recikliranje in ne podjetju za komunalne odpadke. Za več 
informacij pokličite inštalaterja ali lokalne oblasti. 

Ta naprava vsebuje fluorirane toplogredne pline. 
Plina R32 ne spuščajte v atmosfero: R32 je fluoriran toplogredni plin s potencialom 
globalnega segrevanja ozračja Global Warming Potential (GWP) = 675. 
Na tablici na zunanji enoti je navedena masa fluoriranega toplogrednega plina in njegova 
primerljiva CO2 vrednost. 



 Varnostni ukrepi 
 Pred uporabo naprave pozorno preberite to poglavje o “Varnostnih ukrepih”, da bi napravo

pravilno uporabljali.
 Po branju ta priročnik za uporabo varno shranite. Če naprava zamenja lastnika, mu izročite tudi 

ta priročnik.

Prosimo, da navedene ukrepe zelo pozorno upoštevate, saj so ključni za vašo varnost. 
• Ta naprava lahko deluje na dva tipa hladiva (R32 ali R410A). Podatki o hladivu so navedeni 

na zunanji enoti.
• Simboli, ki se pogosto pojavljajo v besedilu, imajo naslednji pomen:

❚ OPOZORILA K MONTAŽI
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PREVIDNO 
 Ne vgraditi v prostoru, kjer lahko uhaja gorljiv

plin. Uhajanje plina lahko povzroči požar.

 Obvezno mora biti priklopljeno Napravi mora biti priklopljena odtočna
varnostno stikalo. cev, da ves kondenz odteka.
Če varnostno stikalo ni priključeno, Nepravilna montaža lahko povzroči izliv
lahko pride do poškodb z električnim vode v prostoru in mokro pohištvo.
tokom.

 Naprava mora biti učinkovito ozemljena.
Ozemljitveni vodnik ne sme biti priklopljen k cevi za plin, vodo, strelovodu ali
ozemljitvenemu vodniku telefona. Nepravilna montaža ozemljitvenega vodnika lahko
povzroči poškodbe z električnim tokom.

POZOR 
 Naprava je namenjena uporabi v gospodinjstvih in stanovanjih.

Če se naprava uporablja v proizvodnih okoljih, kot so npr. mehanične delavnice, lahko
deluje nezadostno.

 Napravo mora vgraditi vaš dobavitelj ali kvalificiran inštalater.
Ne priporočamo vam, da bi napravo vgradili sami, napačna montaža lahko
povzroči puščanje vode, poškodbe z električnim tokom in požar.

Strogo prepovedano Zelo pozorno 
preberite navodila 

Zagotovite učinkovito 
ozemljitev 

POZOR 
Opozarja na potencialne nevarnosti, ki imajo lahko resne posledice, 
kot so smrt in hude telesne poškodbe, če se jim ne izognemo. 

PREVIDNO 
Opozarja na potencialne nevarnosti, ki imajo lahko resne posledice, 
kot so poškodbe oseb in imetja, če se jim ne izognemo. 



❚ Varnostni ukrepi

❚ OPOZORILA ZA UPORABO

– 3 –

PREVIDNO 
 Uporabljajte le originalne varovalke.  Ne uporabljati za konzerviranje hrane,

Uporaba jeklenih ali bakrenih žic namesto  rastlin ali živali, preciznih naprav ali
originalnih varovalk je strogo  umetniških del.
prepovedano, saj lahko povzroči kratek Naprava je namenjena izključno le uporabi 
stik ali požar. v običajnih stanovanjskih prostorih. Vsaka 

 Stikal se ne dotikati z mokrimi rokami. drugačna uporaba lahko škodi kakovosti
To lahko povzroči poškodbe z elektriko. hrane in predmetov. 

 Ne prijemati se na notranjo enoto. Če  Na napravo ne odlagati posod z vodo ,
pade, vas lahko poškoduje. kot so npr. vaze. Voda, ki vstopi v

 Ob napravi ne uporabljati gorljivega napravo, onemogoči izolacijo in povzroči
insekticida ali barve iz pršila, niti jih poškodbe z električnim tokom. 
brizgati v napravo. To lahko povzroči  Naprava ne sme biti nameščena tako,

požar. da bi pihala neposredno na rastline in 
 V zračnem toku iz klimatske naprave živali.

ne sme biti gorilnih naprav. To bi škodilo njihovemu zdravju. 
Naprava za zgorevanje bi lahko slabo  Na zunanjo enoto ne sedajte, niti nanjo
delovala. ne odlagajte predmetov. 

 Klimatske naprave ne perite z vodo.  Če naprava pade, ali predmeti z nje
To lahko povzroči poškodbe z elektriko. padejo, lahko koga poškodujejo. 
Čiščenje z baromatom lahko poškoduje  Pri dolgotrajni uporabi redno
lopatice in zmanjša učinkovitost naprave. preverjajte nosilno konstrukcijo 

naprave. 
Če morebitne okvare ne odpravite takoj, 
lahko naprava pade in koga poškoduje. 

POZOR 
 Otroci se s klimatsko napravo ne  Otroci brez nadzora odraslih naprave

smejo igrati. ne smejo čistiti in vzdrževati.
 Hladilnemu zraku se ne izpostavljati  V izhod zraka ne segati.

predolgo. To bi lahko povzročilo poškodbe, saj se 
To bi lahko škodilo vaši fizični kondiciji in  ventilator v notranjosti hitro vrti. 
zdravju. 

 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.

 



❚ Varnostni ukrepi

– 4 –

PREVIDNO 
 Ne dotikajte se aluminijastih lopatic  Napravi elektrike ne odklopite takoj,

prenosnika toplote. ko izključite njeno delovanje. 
Lahko se urežete. Počakajte 5 minut, sicer je nevarno, da 

 Gospodinjskih električnih aparatov ne  pride do izlitja vode ali okvare.
imejte pod notranjo enoto klimatske  naprave ne upravljajte z glavnim
naprave. Kondenz iz klimatske naprave varnostnim stikalom. 
bi jih lahko zmočil in povzročil poškodbo z Lahko pride do požara ali izliva vode. 
električnim tokom. Dodatno lahko pride do nehotene 

 Naprava ne sme delovati brez filtra za  vključitve, ki lahko povzroči poškodbe.
zrak.  V napravo ne zlivajte vode in nanjo ne
Brez filtra se prenosnik toplote zamaši, postavljajte posod z vodo. Voda, ki 
naprava ne bo mogla delovati pravilno, vstopi v napravo, onemogoči izolacijo in 
niti s polno močjo. povzroči poškodbe z električnim tokom. 

 Če napravo uporabljate v prostoru z  Za čiščenje notranjosti klimatske
napravo za zgorevanje, morate prostor  naprave pokličite pooblaščeni servis.
redno prezračevati. Nezadostno  tega ne počnite sami.
prezračevanje lahko povzroči pomanjkanje Uporaba neprimernih detergentov ali
kisika. neustrezne metode pranja lahko 

 Pri odstranjevanju pokrova in poškoduje plastične sestavne dele in 
zamenjavi filtrov stabilno stojte na povzroči puščanje. Stik detergenta z deli 
lestvi ali stabilnem predmetu. pod napetostjo ali električnim motorjem 
Če podlaga ni stabilna, se lahko prevrne in lahko povzroči dim, poškodbe ali ogenj. 
bi se poškodovali.  Med nevihto, ko grmi in je nevarno za

 Pred čiščenjem klimatske naprave jo  strele, napravo izključite in odklopite
izključite in ji odklopite električno od vira električnega napajanja. 
napajanje. Pokrova nikoli ne odpirajte, To bi napravo lahko poškodovalo. 
kadar se ventilator v napravi vrti.  Če se kabel naprave poškoduje,

 Ob zunanjo napravo ne postavljajte pokličite dobavitelja ali pooblaščeni
predmetov, ne dovolite, da jo zasuje servis. 
listje. Če se kabel ne zamenja, lahko povzroči 
Če so ob napravi predmeti, vanjo lahko kratek stik ali požar. 
pridejo majhne živali, ki sklenejo električne 
komponente in s tem povzročijo okvaro, 
dim ali ogenj. 

 



❚ Varnostni ukrepi

❚ UKREPI ZA PRENOS ALI POPRAVILA

 Nasveti za učinkovito delovanje 
■ Za kar najbolj ekonomično in udobno uporabo klimatske naprave prosimo upoštevajte: 
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 Nastavite primerno sobno temperaturo. 
Pretirano visoka ali nizka temperatura škodi vašemu zdravju in povzroči prekomerno porabo električne energije. 

 Filtre pogosto čistite.
Zamašeni filtri ovirajo pretok zraka in zmanjšajo učinkovitost naprave. Stran 29 

 Preprečite direktno sonce in prepih.
Prostor zasenčite z zavesami ali senčili, kadar z napravo hladite. Okna in vrata naj bodo zaprta, razen kadar prostor zračite. 

 Pravilno nastavite smer zračnega toka. 
Smer zračnega toka iz naprave gor-dol in levo-desno nastavite tako, da bo temperatura v prostoru enakomerna. 

 Napravo uporabljajte le, kadar je potrebno.
S pametno uporabo programske ure napravo uporabljajte le takrat, ko to potrebujete. 

 Med hlajenjem ne uporabljajte virov toplote.
kar se da zmanjšajte uporabo virov toplote v prostoru. 

POZOR 
 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.  Če klimatska naprava nezadostno
Napačno popravilo lahko povzroči kratek hladi ali greje, morda uhaja plin. 
stik, požar, ipd. Pokličite dobavitelja. 

 Če bi klimatsko napravo prestavili, Če je plin treba dodati, z dobaviteljem 
pokličite dobavitelja ali pooblaščenega preverite navodila. 
serviserja. Če pride hladilni plin v stik s kožo, lahko 
Napačna montaža lahko povzroči izlitje povzroči ozebline. 
vode, kratek stik, požar ipd. Če hladilni plin vdihujemo v preveliki 

 Če zaznate kar koli nenavadnega količini, lahko povzroči živčne disfunkcije, 
(vonj po zažganem, ipd.), napravo kot so omotica in glavobol, motnje srčne 
izključite, ji odklopite električno funkcije kot je nepravilen srčni utrip in 
napajanje in pokličite dobavitelja. občasno palpitacijo srca. Če se hladilna 
Nadaljnja uporaba naprave v tekočina izlije na ventilatorski grelnik, peč, 
nenormalnem stanju lahko povzroči vročo ploščo ali druge vroče predmete, 
okvaro, kratek stik, požar, ipd. lahko nastane škodljiv plin. 

 



 Ime in funkcije sestavnih delov 

Filter za čiščenje zraka Pokrov vhoda zraka Senzor sobne 
temperature 

Vhod zraka Stran 30 

Stran 29 
 Protialergijski filter (Svetlo 

oranžen) 

Filtri za zrak 
      Stran  29 


Fotokatalitični pralen filter 
proti neprijetnim vonjavam
(Oranžen) 

Ventilator 
 V notranjosti 

naprave

Prenosnik toplote 
 V notranjosti naprave

Izhod zraka 
Senzor premikanja 

SPLIT TYPE ( INDOOR UNIT ) 

MODEL 
SERVICE CODE 

Smerniki 
(pokončne smerne lopatice) 
 Nastavitev leve/desne smeri 

zračnega toka 

Zaslon na 
napravi 

Stran 7 
POWER SUPPLY 

Loputa 

(ležeča lopatica) 
 Nastavitev smeri zračnega toka gor/dol

Ime modela 

ZUNANJA ENOTA 

POZOR PREVIDNO 

Vhod zraka 

(zadaj in ob 
strani) 

GIBAJOČE LOPATICE 

NE SEGATI S PREDMETI V 
IZHOD ZRAKA.  NEVARNOST 
POŠKODB. 

OSTER ROB LOPATIC 

NE DOTIKATI SE 
ALUMINIJASTIH REBER. 
NEVARNOST POŠKODB. 

DO NOT STEP ON TOP OF THIS UNIT. 
IT MIGHT CAUSE INJURY. 

Nalepka modela 
(SRC20~35ZSX-S) 

Ime modela 

Cevi hladila in 
električni kabel 

Odtočna cev 

Ventilator 

 V napravi Ne dotikati 

se električn. 

komponent. 

Ne dotikati 

se hladilnih 

cevi in 

priključkov 

Nalepka z imenom 
modela (SRC50~60ZSX-W) 

Prenosnik 
toplote 
 Lopatice iz 

aluminija 

Odtok 
kondenza 

Izhod zraka 
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NOTRANJA ENOTA 

 



Ime in funkcije sestavnih delov 




Sveti med delovanjem. 

Utripa počasi med SAMODEJNIM 
ČIŠČENJEM (3 sekunde SVETI, 1 sekundo 
NE SVET). 

  Stran 28 

 DELOVANJE hitro utripa pri neveljavnem načinu delovanja. 
• 
•      Stran 33 

 Utripa ko je pretok zraka prekinjen, 
da ne piha hladen zrak v načinu 
ogrevanja. (1,5 sekunde sveti, 0,5 
sekunde ne sveti) 

Stran 32 

 Utripa počasi, v funkciji AUTO OFF 
v stanju pripravljenosti (3,5 sekunde 
sveti, 0,5 sekunde ne sveti OFF). 

Stran 27 

Baterija ×2 
(R03 (AAA, Mikro)) 

Protialergijski filter 
(Svetlo oranžen) 

Daljinski upravljalnik Stenski nosilec daljinskega 
upravljalnika 

Vijaka 
(za pritrditev nosilca daljinca) 

Fotokatalitični pralen filter 
proti neprijetnim vonjavam 

(Oranžen) 

PREVIDNO 

 Med delovanjem se ne dotikajte pokrova vhoda zraka in lopute za zrak. 
- Pokrov vhoda zraka se med delovanjem naprave odpre. 

Naprave ne vgradite na mestu, kjer bi bilo odpiranje pokrova ovirano, ob notranjo 
napravo ne postavljajte predmetov. 

- Pokrov vhoda zraka in loputa se zapreta, ko delovanje  naprave izključimo. 
Med zapiranjem bi vam lahko ujela prste. 

 Na pokrov in loputo ne pritiskajte, to bi lahko povzročilo njuno napačno 
delovanje. 

OPOMBA 
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 Zvok za daljinski upravljalnik
Slišati je zvok (Bip Bip), ko izberemo 

sobno temperaturo 24 °C, ali izberemo 
avtomatski način AUTO, ali izberemo 
avtomatski pretok zraka. 

Slišati je enkrat zvok (Bip), ko 
Klimatsko napravo vključimo s tipko ON/OFF (razen v načinu samodejnega čiščenja SELF CLEAN). 

 Nastavitev pretoka zraka Nastavitev sobne temperature 

Bip Bip Bip Bip Bip Bip Bip Bip Bip Bip Bip Bip 

Oprema 

Sprejemnik signala daljinca 

Tika Vklop/izklop (ON/OFF) 

Tipka služi vključitvi/izključitvi delovanja brez daljinskega upravljalnika 
. 

Stran 8 

Svetilka TIMER (rumena) 

  Sveti, ko je aktivna programska ura. 

  Stran 17~23 

Svetilka DELOVANJE (zelena) 

Zaslon na napravi 

 



 Mad daljincem in klimatsko 
napravo ne sme biti 
predmetov. 

 Na daljinca ne polivajte 
vode.

 Na daljinca ne postavljajte težkih 
predmetov, nanj ne stopajte.

Opozorilo k daljinskemu upravljalniku 

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. 

Stenski nosilec daljinca 

 Ne uporabljati skupaj nove in stare baterije. 
 Baterije odstranite, če klimatske naprave dolgo ne boste uporabljali. 
 Priporočena doba uporabnosti baterij po JIS ali IEC mora biti 6 do 12 

mesecev pri normalni uporabi. Če se uporabljajo dlje, lahko pride do 
uhajanja tekočine iz baterije, ki lahko daljinski upravljalnik poškoduje. 

 Priporočeno učinkovito trajanje baterije je navedeno na bateriji. Ta rok je 
lahko krajši zaradi datuma izdelave naprave. Baterije pa bi do tega roka 
morale normalno delovati. 

1 Pokrovček izvlecite. 

2 Vstavite nove baterije. 

Pazite na oznako 
    in 

3 Vstavite pokrovček. 

4 Pritisniti tipko ACL s konico. 

 Nastaviti uro. 

Stran 13 korak 2 

Vstavitev baterij 

 Daljinski upravljalnik

OPOMBA 

■ Kadar zaslon kaže kar koli nenavadnega, s konico kemičnega svinčnika 
pritisniti tipko ACL. 

V nadaljevanju sta dve stanji, ki kažeta na izrabljene baterije. Nadomestite jih z novimi. 
 Pri upravljanju se signal ne prenese, ni slišati zvoka Pip. 
 Zaslon začne bledeti. 

 Če daljinec ne deluje 

 Vključitev delovanja brez daljinca 
 Tipka za vklop in izklop ON/OFF na napravi delovanje začasno vključi ali izključi, če daljinski upravljalnik ne deluje. 

Programi delovanja 

• 
• 
• 

NAČIN DELOVANJA 

HITROST VENTILATORJA 

PRETOK ZRAKA 

: 
: 
: 

AUTO 
AUTO 
AUTO 

 Ko tipko pritisnemo, začne naprava delovati. Ko jo zopet pritisnemo, se 
delovanje izključi. 

OPOMBA 
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 Tipke VKLOP/IZKLOP ne držati pritisnjene 5 ali več sekund. 
(Če jo držite več kot 5 sekund ali več, se vklopi prisilno hlajenje, ki se uporablja pri servisiranju ali selitvi klimatske naprave)

Tipka VKLOP/IZKLOP 

 So baterije izrabljene?  Če to ne pomaga, delovanje vključite na napravi. 

“Vstavitev baterij” zgoraj. Pokličite dobavitelja za nov daljinec.
Baterije zamenjajte z novimi in poskusite ponovno. 

     Strogo prepovedano 

 Daljinec ne sme biti blizu vročih 
predmetov, kot so električna 
grelna preproga ali peč. 

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

 Daljinec naj vam ne pade na 
tla. Z njim rokujte previdno. 

R03 (AAA, Mikro) x2

Spodaj 



 Dve klimatski napravi v istem prostoru
■  se ne upravljata z istim daljincem. Sinhronizirajte notranjo enoto z daljincem. 

1 
2 

Izklopite električno napajanje in ga ponovno vklopite 
čez minuto 

Daljinec (ki je bil prej pripravljen po navodilih na levi) 
usmerite v notranjo enoto in pritisnite ACL na daljincu. 

Ker se signal pošlje ~ 6 
sekund potem, ko 
pritisnemo ACL, naj bo 
daljinec v notranjo 
napravo usmerjen kar 
nekaj časa. 

Sprejemni 
bip 

3 Sprejemnik na notranji enoti mora oddati zvok “bip”. 

Po opravljeni nastavitvi notranja enota odda zvok “bip”. (Če 
naprava zvoka odda, postopek ponovite od začetka.) 

 Zaklenitev tipk 
■ Ta funkcija zaklene tipke na daljincu, da ne pride do nehotenega upravljanja. 

Kako tipke odklenemo 

OPOMBA 
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 Ko so tipke daljinca zaklenjene, temperature, hitrosti ventilatorja in smeri 
zraka ni mogoče spreminjati. Za spreminjanje tipke odklenite. 

 Zaklenitev tipk ne deluje v načinu PROTIALERGIJSKO ČIŠČENJE. 

Ugasnite simbol     tako, da tipko SET držite 3 sekunde ali več. 

1 Tipko SET držite 3 sekunde ali več. 

Je na zaslonu. Ko so tipke zaklenjene, je mogoče uporabljati le tipko 
VKLOP/IZKLOP (ON/OFF). 

1 Izvlecite pokrovček in odstranite 

baterije. 

2 S koničastim predmetom odklopite 

povezavo baterij z daljincem. 

Odklopljeno 

3 Vstavite baterije. 

Namestite pokrovček. 

Nastavitev notranje enote Nastavitev daljinca 

 



 Omejitev zračnega toka 
■ Upoštevajte lokacijo klimatske naprave in nastavite omejitev zračnega toka levo-desno za optimalno klimatizacijo. 

OPOMBA 
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 Omejitev zračnega toka po širini se v klimatski napravi ohrani tudi v primeru izpada električnega napajanja. Če bi nastavitev želeli 
spremeniti, to storite z daljinskim upravljalnikom. 

 Omejitve zračnega toka po širini med delovanjem naprave ni mogoče nastaviti. 
 Če je klimatska naprava od bočne stene oddaljena manj kot 50 cm, je priporočljivo izbrati ustrezno omejitev »Ob levi steni« ali 

»Ob desni steni« 

Skice spodaj prikazujejo omejitve zračnega toka levo-desno glede na lokacijo klimatske naprave v prostoru. Upoštevajte lokacijo 
klimatske naprave v prostoru in nastavite omejitev, da bo klimatizacija kar se da učinkovita. 

Območje zr. toka Območje zr. toka Območje zr. toka 

(Ob levi steni)           (Montaža v sredini stene)       (Ob desni steni) 

Lokacija klimatske naprave in omejitev zračnega toka 

4 Pritisniti tipko ON/OFF. 

Zračni tok klimatske naprave je omejen. 

Pritisniti v 60 sekundah od nastavitve omejitve zračnega toka (dokler je simbol 
za omejitev zračnega toka na zaslonu še aktiven). 

3 Omejitev zračnega toka. 

S tipko AIR FLOW L/R (LEVO/DESNO) nastaviti lokacijo vaše klime 

Vsakokrat ko tipko AIR FLOW L/R (LEVO/DESNO) pritisnemo, se lokacija 
zaporedoma spremeni v enega od prikazov: 

(Montaža v sredini sten)        (Levo od stene)   (Desno od stene) 

2 Tipki za nastavitev zračnega toka U/D (GOR/DOL) in 
L/R (LEVO/DESNO) sočasno držati 5 ali več sekund. 

Zaslon za nastavitev zračnega toka je aktiven 

1 Če klimatska naprava deluje, jo s tipko ON/OFF 
izključite. 

Omejitve zračnega toka ni mogoče nastaviti med delovanjem klimatske 
naprave. 



■ Glede na lokacijo klimatske naprave senzor gibanja obrnite proti sredini prostora v levo ali desno, da slišite klik, 

ko sede v pravilno lego. 
(Lego senzorja je mogoče obrniti v stran za približno 20 stopinj.) 

1 

2 

Odprite pokrov vhoda zraka. 

stran 29 

Spremenite smer senzorja gibanja. 

Smer senzorja spremenite tako, da pritisnete nanj na 
eni strani. 

3 Zaprite pokrov vhoda zraka. 
stran 29 

■ Senzor premikanja zaznava prisotnost oseb (teles, ki oddajajo toploto), da bi vedel, ali je kdo v prostoru, in koliko se premika. 

Vidni kot senzorja je prikazan na risbi spodaj. Kot senzorja premikanja nastavite glede na mesto namestitve notranje enote. 

zgoraj 

 Horizontalni kot 100°(Tloris)

 Glede na pogoje v prostoru in/ali prostor namestitve senzor gibanja oseb morda ne bo zaznal pravilno. Senzor gibanja oseb 

morda ne bo zaznal v naslednjih primerih: 











Če je oseba tik pod ali ob klimatsko napravo 

Če je sobna temperatura 30 °C ali več 

Če je med klimatsko napravo in osebo/osebami kakšna ovira, kot je pohištvo ali stekleno okno 

Ko imajo osebe kožo prekrito z zelo težkimi oblačili, ali so proti klimatski napravi obrnjeni s hrbtom 

Če se osebe zelo malo premikajo (npr. med spanjem) 

 V naslednjih primerih pa senzor gibanja lahko zazna osebo v prostoru, četudi je tam ni. 









Če je v prostoru žival, npr. pes ali mačka 

Če se v zračnem toku premikajo listi rastlin 

Če se v prostoru premika grelna naprava (npr. premični grelnik) ali drug predmet, ki oddaja toploto 

Če je ob vključitvi delovanja klimatske naprave v prostoru velika razlika med temperaturo tal in sten. 
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7
m

 50° 50° 

Več o senzorju gibanja 

Leva montaža Sredinska montaža Desna montaža 

Lokacija 
klimatske 
naprave

Usmerjenost 
senzorja 
gibanja 

Obrnjen v desno V sredini Obrnjen v levo 

Nastavitev senzorja premikanja 



 Tipke in zaslon daljinskega upravljalnika 

Tipka za NAČIN DELOVANJA 

Ob vsakem pritisku na tipko se način 
delovanja spremeni. 

Stran 13,15 

Tipka VKLOP/IZKLOP (osvetljena) 

Pritisniti za vklop delovanja, 
ponovno pritisniti za izklop. 

Tipka za TEMPERATURO 

Tipka izbere sobno temperaturo. Ob vsakem pritisku na tipko se hitrost 
ventilatorja spremeni. 

Stran 14 

Tipka za smer (GOR/DOL) 

Tipka spremeni smer toka zraka (gor/ 
dol). 

Stran 16 

Tipka vklopi POSPEŠENO 
MOČ/VARČNO delovanje. 

Stran 24 

Tipka spremeni smer toka zraka 
(levo/desno). 

Stran 16 

Tipka vklopi delovanje 3D AUTO. 

Stran 16 

Tipka vklopi TIHO delovanje. 

Stran 25 

Tipka vklopi delovanje NIGHT 
SETBACK. 

Stran 25 

Tipka ALLERGEN CLEAR 

Tipka vklopi funkcijo ALLERGEN CLEAR 
za čiščenje alergenov. 

Stran 19 

Nastavitev časovnika in zaklenitev 
tipk na daljincu. 

Stran 9 

Tipka VKLOP TIMER 

Tipka vklopi časovnik. 

Stran 18 

Tipka prekliče vklop časovnika, izklop 
časovnika, in funkcijo spanje (SLEEP) 

Tipka ČASOVNIK 

Tipka služi za nastavitev trenutnega 
časa in funkcije časovnika. 

Tipka izklopi časovnik. 
Stran 17 

Tipka PROGRAM 

Tipka določi TEDENSKI 
PROGRAM 

Stran 20 

Tipka vklopi/izklopi delovanje po 
tedenskem programu. 

Stran 20 

[Pogled z odprtim pokrovom] 
Stikalo MENI 

Tipka izbere nastavitev svetlosti, AUTO 
IZKLOP, SAMODEJNO ČIŠČENJE in  
PREDNASTAVLJENO. 

Stran 26 

Stikalo ACL 

Stikalo ponastavi programe na privzeto 
vrednost Str. 8, 13 

Tipka NASTAVITEV ČASA 

S tipko nastavimo uro. 

Stran 13 

Tipka SPANJE 

Tipka izbere način delovanja za 
SPANJE                      Stran 17 

Zgornja ilustracija kaže vse tipke, a pojasnjene so le 
najpomembnejše funkcije. 

Vsakokrat, ko pritisnemo tipko, in je daljinec 
usmerjen proti notranji enoti, ta odda signal. 
Ko notranja enota signal pravilno sprejme 
odda zvočni signal »bip«. 

Ko je delovanje klimatske naprave 
izključeno, so na zaslonu prikazani 
trenutni čas, dan v tednu in izbrani 
NAČIN DELOVANJA. 
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Prenos podatkov    Zaslon v stanju IZKLJUČENO 

   Tipka TEDENSKI PROGRAM 

Tipka IZKLOP TIMER 

   Tipka PREKLIC (CANCEL) 

Tipka SET/Zaklenitev 

  Tipka TIHO (SILENT) Tipka NIGHT SETBACK 

Tika 3D AUTO Tipka za smer  (LEVO/DESNO) 

  Tipka POSPEŠENO/EKO 

Tipka HITROST VENTILATORJA 

Oddajnik signala 



 Nastavitev ure 
■ Po vstavitvi baterij se daljinec samodejno preklopi v nastavitev ure. Kot trenutni čas je prikazan ponedeljek ob 13:00 uri. 

Potrebno je vnesti dan v tednu in trenutni čas. 
Primere: Nastavimo soboto ob 10:30. 

OPOMBA 

 Avtomatičen način delovanja AUTO 
■ Avtomatično izbere način delovanja (HLAJENJE, GRETJE) glede na sobno temperaturo, ko napravo vključimo. 

OPOMBA 

 Če ne želite programa AUTO, namesto tega izberite 

COOL, HEAT ali FAN. 

Stran 15 

 Nastavitev smeri zračnega toka. 

Stran 16 

– 13 –

 Če med delovanjem iz klime 
ne piha zrak. 

Stran 32 

Za izklop: Pritisniti tipko ON/OFF. 

2 Pritisniti tipko VKLOP/IZKLOP (ON/OFF). 

1 Pritisniti tipko MODE. 

Način delovanja se spremeni vsakokrat, ko pritisnemo tipko. 
Izbrati     . 

 Delovanje po programu deluje glede na nastavljeno uro, zato  Po zamenjavi baterij, ali če pritisnemo tipko ACL, se daljinski 
uro nastavite pravilno. Upravljalnik ponastavi v začetno stanje. 

 Ko nastavimo trenutni čas, se podatki v daljinskem upravljal- TEDENSKI PROGRAM pa se ne ponastavi na začetno stan-
niku ponastavijo. je, po potrebi tedenske programe spremenite.

5 Pritisniti tipko SET. 

Prikaz trenutnega časa preneha utripati, nastavitev trenutnega časa je končana. 

Tipko pritisnite v 60 sekundah, od zadnje operacije v koraku 4, sicer trenutni 
čas ne bo nastavljen. 

4 Pritisniti tipki TIMER  ali . 

(Nastaviti uro trenutnega časa: 10:30) 

3 Pritisniti tipko SET. 

Prikaz dneva v tednu neha utripati, s tem je nastavitev dneva v tednu 
opravljena, zdaj utripa prikaz ure. 
Tipko pritisnite v 60 sekundah, od zadnje operacije v koraku 2, sicer dan v 
tednu ne bo nastavljen. 

2 

1 Pritisniti tipko TIME SETUP. 

Pritisniti s koničastim predmetom (konica kemičnega svinčnika, ..) 
Utripa prikaz dneva v tednu, zdaj ga lahko nastavimo. Sun= Ned, Mon=Pon, 
Tue= Tor, Wen= Sre, Thu=Čet, Fri=Pet, Sat= Sob 

Pritisniti tipki TIMER  ali . 

Izbrati soboto (Sat) 2 

4 



 Nastavitev temperature v načinu AUTO 
■ Privzeta sobna temperatura v načinu delovanja AUTO je24°C, tako za hlajenje, kot tudi za gretje. Lahko pa jo nastavimo drugače 

(Od najmanj 18°C do največ 30°C) s tipkama  ali . 

■ Vsakokrat, ko tipko pritisnemo, se izbrana temperatura spremeni tako: 
18 → 19 → ............ 23 → 24 → 25 ......... → 30. 

Ko je izbrana temperatura 30 °C, se ne spremeni, tudi če tipko še pritiskamo. 

■ Vsakokrat, ko tipko pritisnemo, se izbrana temperatura spremeni tako: 
30 → 29 → ............ 25 → 24 → 23 ......... → 18. 

Ko je izbrana temperatura 18 °C, se ne spremeni, tudi če tipko še pritiskamo. 

 HITROST VENTILATORJA 
■ Hitrost ventilatorja nastavimo s tipko FAN SPEED, če nismo v načinu za sušenje zraka DRY. 

OPOMBA 
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 Kadar HITROST VENTILATORJA spremenimo iz Hi v Lo ali ULo, bo 
morda slišati šumenje hladilne tekočine. 

Izbrana hitrost vrtenja ventilatorja   HITROST VENTIL. 

Avtomatično jo uravnava mikroprocesor AUTO 

Tiho delovanje ULo 

Varčevanje z energijo Lo 

Standardna hitrost Me 

Intenzivno delovanje z velikim pretokom zraka Hi 

1 Pritisniti tipko FAN SPEED. 

Vsakokrat, ko tipko pritisnemo, se hitrost ventilatorja spremeni. 

AUTO ULo Lo Me Hi 

When it is a little hot 

Press the button. 

Če je prehladno 

Press the button. 

1 Pritisniti  ali . Na tipki TEMP. 

Pritisniti tipko  

 Če je prevroče 

Pritisniti tipko  

AVTOMATIČNA     Zelo nizka           Srednja         Visoka



 Načini COOL/HEAT/DRY/FAN 

Nastavitev smeri zračnega toka. Stran 16 

OPOMBA 

 Območje temperature za delovanje klimatske naprave 
■ Napravo vedno uporabljati v navedenem območju temperature. Uporaba zunaj tega območja lahko povzroči aktiviranje zaščitnih 

mehanizmov, naprava zaradi tega lahko preneha delovati.

 Lastnosti načina delovanja za gretje (HEAT) 

 Klimatska naprava toploto iz zunanjega hladnega zraka prenaša v prostor in ga s tem segreva. Lastnost toplotne črpalke je, da se 
zmogljivost segrevanja zmanjšuje, ko zunaj postaja hladneje. 

Po vključitvi delovanja lahko traja nekaj časa, preden začne iz klimatske naprave dotekati topel zrak. 

Ko je zunaj zelo hladno, je bolje uporabljati dodaten vir toplote. 





Če je zunaj mraz, se pri visoki vlažnosti na zunanji enoti klimatske naprave nabere led, ki preprečuje učinkovito gretje. 
Če se to zgodi, se avtomatično vklopi odmrzovanje, gretje se med odmrzovanjem za 5 do 15 minut prekine. 







Notranji in zunanji ventilator se izključita, svetilka RUN med odmrzovanjem počasi utripa (1,5 sekunde sveti, 0,5 sekunde 

ne sveti). Iz zunanje enote lahko med odmrzovanjem uhaja vodna para. To pomaga pri odmrzovanju, in ni napaka ali 

okvara. 
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Odmrzovanje 

Način in zmogljivost delovanja v načinu za gretje (HEAT) 

  Način delovanja za hlajenje (COOL)   Način delovanja za gretje (HEAT) 

Zunanja temperatura Od približno -15 do 46 °C Od približno -20 do 24 °C 

Temperatura v 
prostoru Od približno 18 do 32 °C Od približno 10 do 30 °C 

Vlažnost v 
prostoru 

Manj kot 80% 
Dolgotrajna uporaba pri vlažnosti zraka v prostoru 
nad 80% lahko povzroči prekomerno kondenziranje 
in uhajanje kapljic vode iz klimatske naprave. 

Za izklop: Pritisniti tipko ON/OFF.  Če klima ne piha zraka, ko vklopimo gretje. 

Stran 32 

 Način delovanja je mogoče izbrati ali spremeniti tudi 
kadar klimatska naprava ne deluje. 

4 Pritisniti tipko za hitrost ventilatorja FAN SPEED 
Po želji izbrati hitrost vrtenja ventilatorja. 

Hitrosti ventilatorja v načinu za sušenje zraka (DRY) ni mogoče spreminjati. 

2 Pritisniti tipko ON/OFF. 

3 Pritisniti tipko TEMP. 

S tipkama  ali  izbrati željeno sobno temperaturo 

Priporočene vrednosti 

   Hlajenje   Gretje   Sušenje   Ventilator 
26 °C - 28 °C 22 °C - 24 °C 24 °C - 26 °C — 

1 Pritisniti tipko za način delovanja MODE. 

Izbrati želeni način. 

(COOL), (HEAT),    (DRY),   (FAN) 

3 

HLAJENJE  GRETJE  SUŠENJE  VENTILATOR 



 Nastavitev smeri zračnega toka 

■ Smer lopute gor/dol se nastavi s tipko AIR FLOW U/D na daljinskem upravljalniku. Vsakokrat, ko tipko pritisnemo, se lega lopute 
spremeni tako:

Tipka AIR FLOW (U/D) 

■ Smer lopute levo/desno se nastavi s tipko AIR FLOW L/R na daljinskem upravljalniku. Vsakokrat, ko tipko pritisnemo, se lega 
lopute spremeni tako: 

■ Tipka AIR FLOW (L/R) 
(Loputa fiksna) 

OPOMBA (Nihanje) 

 Dejanska lega lopute je lahko nekoliko drugačna od prikazane na sliki. 

OPOMBE K GRETJU 

 Ko začne naprava delovati v načinu gretja, sta horizontalna in vertikalne lopute usmerjene vodoravno oziroma v sredino, da ne 
pride do hladnih zračnih tokov. V nastavljena položaja se postavijo, ko začne klima pihat topel zrak. 

 Loputi za pokončno in stransko usmerjanje zraka se postavijo v vodoravno/sredinsko lego, kadar je dosežena sobna temperatura 
in se delovanje kompresorja izključi, ter med odmrzovanjem. 

 Smeri loput v zgoraj navedenih primerih ni mogoče nastavljati. Lego spremenite potem, ko začne klima greti, in se loputi postavita 
v izbrano lego. 

 Delovanje 3D AUTO Hitrost ventilatorja in smer toka zraka se
samodejno nastavita tako, da je ves prostor optimalno klimatiziran. 

Prekinitev funkcije 

OPOMBA 

– 16 –

 Funkcija 3D AUTO se prekine, kadar spremenimo način delovanja. 
 Ko funkcijo 3D AUTO prekinemo, se smer zračnega toka postavi  tako,

kot je bila pred vključitvijo funkcije 3D AUTO. 
 Funkcijo 3D AUTO lahko vključimo v načinih delovanja avtomatično 

(AUTO), hlajenje (COOL)  ali gretje (HEAT). 

Tipko 3D AUTO ponovno pritisniti za prekinitev funkcije 3D AUTO. 

1 Pritisniti tipko ON/OFF. 

2 Pritisniti tipko 3D AUTO. 

Vsakokrat, ko pritisnemo tipko 3D AUTO, se prikaz na zaslonu spremeni tako 
: 

Ni prikaza 

(3D AUTO) (Normalno delovanje) 

Ko enkrat pritisnemo tipko AIR FLOW (U/D ali L/R) kadar loputa niha, se ustavi v trenutni legi. To lego si mikroprocesor 
zapomni. Po naslednji vključitvi delovanja se bo loputa spet postavila v to lego. 

 Priporočena lega lopute pri izklopu

PREVIDNO 

HLAJENJE, 
SUŠENJE 

(Pihanje 
vodoravn
o) 

 V načinih hlajenje (COOL) ali sušenje (DRY) naj naprava ne deluje dolgo s 
tokom zraka usmerjenim navzdol. Na zunanji rešetki se lahko pojavi
kondenz in kaplja. 

 Lopute in lopatic ne skušajte nastavljati ročno, saj se lahko nastavitveni kot 
spremeni, ali pa se loputa ne bo povsem zaprla. 

GRETJE (Pihanje pod 
kotom 
navzdol) 

 Ne izpostavljati se dolgo toku zraka iz klimatske naprave 

Spomin lopute (ustavitev lopute) 

(Loputa fiksna) (Nihanje) 

POZOR 

POZOR



 Časovnik za spanje (SLEEP) 
■ Delovanje so bo po poteku nastavljenega časa samodejno izključilo. 

Izbrana temperatura se samodejno nastavi glede na izbrani čas časovnika, da ni prehladno ali prevroče. Stran19 

■ Če jo pritisnemo, ko je klimatska naprava izključena
Delovanje s časovnikom za spanje se vključi s prejšnjimi nastavitvami, 

delovanje klimatske naprave se izključi po poteku nastavljenega časa. 

■ Če jo pritisnemo med delovanjem klimatske naprave
Delovanje klimatske naprave se izključi po poteku nastavljenega 
časa. Vsakokrat, ko tipko pritisnemo, se prikaz na zaslonu spremeni:

... (V korakih po 1 uro) 

Nič na zaslonu 
(preklicano) 

Primer: Želite, da se delovanje izključi čez 3 ure. 

Izberite 

Svetilka časovnika (rumena) sveti 

Sprememba časa  Delovanje naprave se izključi, ko potečejo 3 ure. 

OPOMBA 
Kako preklicati 

 Časovnik za izklop (OFF TIMER) 
■ Naprava se avtomatično izključi ob izbrani uri. 

Ko naprava ne deluje, postopek začnite s korakom 1. Če pa naprava deluje, nastavitev začnite s korakom 2. 
Primer: Želite, da se delovanje naprave izključi ob 22:30. 

3 S tipko  ali  (TIMER) izberemo uro izključitve. 
Vsakokrat, ko pritisnemo tipko , se prikaz na zaslonu spremeni: 

... 1:00 0:00     0:10 0:20 1:10 (V korakih po 10 min. 

Vsakokrat, ko pritisnemo tipko , se prikaz na zaslonu spremeni:  

           (V korakih po 10 min.) ... 

Nastaviti na 22:30. 

OPOMBA 

Sprememba časa 

Kako preklicati 
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Časovnik za izklop delovanja prekličemo s tipko 
CANCEL. 

S tipko OFF TIMER nastavite nov čas. 

 Delovanje naprave se izključi po poteku nastavljenega časa. 
 V koraku 3 pazite, da tipko pritisnete v 60 sekundah od zadnje 

operacije, sicer se nastavitev ne bo opravila. 
 Ko je aktiven časovnik za izklop OFF TIMER, trenutni čas ni prikazan. 
 Časovnik za izklop OFF TIMER ne deluje med funkcijo za čiščenje 

alergenov ALLERGEN CLEAR. 
 Drugače kot pri časovniku za spanje SLEEP TIMER se v časovniku za 

izklop OFF TIMER temperatura ne nastavlja avtomatično. 

4 Pritisniti tipko SET. 
Zaslon preneha utripati, nastavitev je dokončana. 

Signalna svetilka časovnika (rumena) sveti. 

2 Pritisnite tipko OFF TIMER. 
Na zaslonu utripa  

1 Pritisnite tipko VKLOP/IZKLOP (ON/OFF). 

Časovnik za spanje prekličemo s tipko CANCEL. 
 Časovnik za spanje SLEEP ne deluje med funkcijo čiščenja proti 

alergenom (ALLERGEN CLEAR). 
 Časovnik za spanje ne more biti aktiven sočasno s časovnikom za izklop. 

S tipko SLEEP izberite drug čas. 

1 Pritisniti tipko SLEEP. 

     

0:00    23:50   23:40           23:00    22:50 

1 
2 
3 



 Časovnik za vklop ON TIMER 
■ 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. 

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

Stran 19 

OPOMBA 

Sprememba časa 

Kako preklicati 

 Časovnik za spanje (SLEEP) in časovnik za vklop (ON)  
■ To je kombinirano delovanje s časovnikom za spanje SLEEP TIMER in časovnikom za vklop ON TIMER. 

Primer: Ko želimo, da se delovanje izključi čez 3 ure in se ponovno vključi ob 8:00, ko že 
doseže želeno temperaturo. 

1 Nastavitev časovnika za panje SLEEP TIMER 
Nastaviti po postopku na strani 17. 

Nastaviti na 

2 Nastavitev časovnika za vklop ON TIMER 

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

Nastav. 

Nastavitev je opravljena, sveti rumena signalna svetilka. 

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

Ko nastopi nastavljeni čas časovnika za vklop, rumena signalna svetilka ugasne. 

Kako preklicati Sprememba časa 
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Časovnik za izklop delovanja prekličemo s tipko CANCEL. S tipko OFF TIMER nastavite nov čas. 

Časovnik za izklop delovanja prekličemo s tipko 
CANCEL. 

S tipko OFF TIMER nastavite nov čas. 

 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. 
 Časovnik za vklop ON TIMER ne deluje, ko je aktivna funkcija za

čiščenje alergenov ALLERGEN CLEAR.
 Če po nastavitvi časovnika za vklop pritisnemo tipko ON/OFF, bo 

časovnik za vklop preklican. 

3 Pritisniti tipko SET. 

Simbol na zaslonu preneha utripati, nastavitev je zaključena. 
Sveti signalna svetilka časovnika (rumen). 
Če nastavitev časovnika za vklop ON TIMER opravimo med 
delovanjem klimatske naprave, se bo njeno delovanje izključilo. 

2 

1 Pritisniti tipko ON TIMER. 

Na zaslonu utripa        . 

      

S tipko  ali  (TIMER) izberemo uro vključitve. 
Vsakokrat, ko pritisnemo tipko , se prikaz na zaslonu spremeni: 

0:00       0:10     0:20       ….--  1:00     1:10     (V korakih po 10 

Vsakokrat, ko pritisnemo tipko , se prikaz na zaslonu spremeni:  

           (V korakih po 10 min.) 0:00    23:50   23:40           23:00    22:50 

Nastaviti na 8:00. 

2 



 Časovnik za vklop ON in časovnik za izklop (OFF) 
■ To je kombinacija časovnika za vklop ON TIMER in časovnika za izklop OFF TIMER. 

Primer:     Ura je 21:00. Klimatska naprava deluje. 
Če bi želeli, da se izključi ob 22:30, in ob 8:00 že ponovno doseže želeno sobno 
temperaturo. 

1 

2 

Nastavitev časovnika za izklop 
Nastaviti po postopku na str. 17         Nastaviti 

Nastavitev časovnika za izklop 
Nastaviti po postopku na str. 18. Nastaviti 

Signalna svetilka na napravi (rumena) sveti, ko je nastavitev opravljena. 

■ Nastavljeni čas bo prikazan na daljincu. Zaslon se bo spremenil odvisno od
stanja delovanja.

 Klimatska naprava ne deluje. 

Najprej začne klimatska naprava delovati s časovnikom 
za vklop ON TIMER. Potem se izključi s časovnikom za 
izklop OFF TIMER. 

 Klimatska naprava deluje. 

Najprej klimatska naprava neha delovati s časovnikom 
za izklop OFF TIMER. Potem začne spet delovati s 
časovnikom za vklop ON TIMER. 

Sprememba časa 

OPOMBA Kako preklicati 

Komfortna vključitev Časovnik za SPANJE 

Ko je aktiven časovnik za vklop ON TIMER, naprava začne delovati 
nekoliko prej, da je sobna temperatura ob nastavljenem času vklopa že 
blizu želeni sobni temperaturi. Temu rečemo »Komfortna vključitev« 

Ko je aktiven časovnik za spanje SLEEP TIMER, se čez čas 
temperatura samodejno nastavi, da ni prehladno med hlajenjem, niti 
preveč toplo med gretjem. 

 Kako deluje 
Sobna temperatura se
izmeri 60 minut pred časom
vklopa. Odvisno od izmerjene 
temperature se delovanje 
vključi 5 do 60 minut pred 
časom vklopa. 
Funkcija je na voljo v
načinih delovanja hlajenje
COOL in gretje HEAT (tudi v
načinu AUTO). Ne deluje pa v 
načinu delovanja sušenje DRY. 

V hlajenju COOL 
(Stop) Vklop delovanja 

HLAJENJE GRETJE 

Izbrana temp. 
-1.0 °C 
-2.0 °C 
-3.0 °C 

(Delovanje) +1.0°C

Izbrana temp. 

-1.0°C

Izbrana temperatura 


-6.0 °C 
Kontrola sobne 
temp. 1 uro prej 

Čas vklopa Izbrani čas Izbrani čas 1 ura 2 uri 30 minut 1 ura 2 uri

 Čiščenje alergenov 
■ Za odstranjevanje alergenov iz zraka, ki se nabirajo na protialergijskemu filtru, 

se uporablja moč encimov. 

OPOMBA 
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▼
 

▼▼

▼ ▼ ▼

 Ker se sobna temperatura lahko precej spreminja, priporočamo, naj se 
funkcijo uporablja, kadar v prostoru ni oseb. (Funkcija se avtomatično 
izvede v približno 90 minutah.) 

 Med izvajanjem funkcije za čiščenje alergenov ni mogoče nastavljati 
temperature, hitrosti ventilatorja, smeri zračnega toka in časovnikov.

 Če je sistem SCM multi sistem, funkcija za čiščenje alergenov ne 
deluje. 

 Če je sistem SCM multi sistem in nehote pritisnemo tipko za čiščenje 
alergenov, se delovanje naprave, ki prejme signal, izključi. 

Za izklop: 
Pritisniti tipko ON/OFF ali tipko 
za čiščenje alergenov (1) 

1 Pritisniti tipko za čiščenje alergenov. 

S tipko CANCEL ali ON/OFF izključite zaslon časovnika.  Časovnik se lahko nastavi le za naslednjih 24 ur 

S tipko ON TIMER in OFF TIMER nastavite nov čas. 



 TEDENSKA PROGRAMSKA URA 
■ Za vsak dan v tednu lahko nastavimo do 4 programske termine (časovnik za vklop ON TIMER / časovnik za izklop OFF TIMER). Na 

voljo je do 28 programov na teden. Po nastavitvi se bodo skozi teden programi ponavljali, če jih ne prekličemo  s tipko WEEKLY 
TIMER. 

: PROGRAMSKA nastavitev 

: ROČNA nastavitev 

■ Tedenski program vključimo in izključimo s tipko WEEKLY. 

OPOMBA 
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 Tedenski program se vključi/izključi neodvisno od tega, ali klimatska naprava deluje, ali ne. 
 Tedenski program je efektiven neodvisno od tega, ali klimatska naprava deluje, ali ne. Ko je dosežen čas nastavitve programa, klimatska

naprava deluje tako, kot je določeno  s programom. Tudi daljinec je nastavljen na programirano delovanje. nastavitev je mogoče 
spremeniti z daljincem po vklopu časovnika ON TIMER tedenskega programa. 

 S časovnikom za vklop ON TIMER je mogoče spremeniti: 
Način delovanja, hitrost ventilatorja, temperaturo, smer zračnega toka, EKO, 3D AUTO, nočni način, TIHO DELOVANJE 
Tedenski program ne uporablja funkcije komfortne vključitve. 
Časovnik za izklop OFF TIMER tedenskega programa učinkuje le, če klimatska naprava deluje. Ob uri, ko je nastavljen časovnik za izklop, 
se delovanje klime izključi. 
Če je za isti dan v tednu nastavljenih več programov, se izvajajo od najbolj zgodnjega nastavljenega časa. 

 Če so aktivni časovniki (ON TIMER, OFF TIMER, SLEEP), tedenski program nima učinka, četudi je dosežen čas za vklop ali izklop po 
programu. Tedenski program začne spet veljati, ko so izklopljeni vsi časovniki. 

 Programov za vklop ON TIMER in za izklop OFF timer ni mogoče nastaviti na isti dan ob isti uri. 
 Če se signal z daljinca ne prenese v notranjo enoto, signalna svetilka tedenskega programa ne bo svetila, četudi ste pritisnili tipko in je na 

zaslonu prikazan simbol

1 Pritisniti tipko WEEKLY. 

Tedenska programska ura postane aktivna. 

Vsakokrat, ko pritisnemo tipko WEEKLY, se na zaslonu spremeni: 

       Brez prikaza 

Kadar je tedenski program aktiviran , signalna svetilka časovnika (rumena) 

na notranji enoti sveti. 

Po zamenjavi baterij v daljinskem upravljalniku, ali potem, ko pritisnemo tipko 

ACL, se daljinec ponastavi na začetne nastavitve. Ker tedenski program 

privzeto ni nastavljen, ga nastavite po opisanem postopku. 

  TEDENSKI PROGRAM AKTIVEN     TEDENSKI PROGR. IZKLJUČEN 

VKLOP/IZKLOP tedenskega programa 

Primer (V poletnem času – hlajenje) 



Nastaviti po nastavitvi trenutnega dne v tednu in ure. 

1 Pritisniti tipko PROGRAM 
Utripa simbol trenutnega ne v tednu. 

2 Pritisniti tipko  ali  (TIMER) 

Izbrati dan v tednu za program 

Vsakokrat, ko pritisnemo tipko , se zaslon spremeni: 

... Mon   Tue   Wed  Sun Prikaz vseh dni v tednu 

Vsakokrat, ko pritisnemo tipko , se prikaz na zaslonu spremeni: 

... Mon Prikaz vseh dni v tednu Sun Tue Sat 

5 Pritisniti tipko SET. 

Ko ni določena nobena ura, (ON ali OFF TIMER), oba 

simbola za vklop          in           utripata. 

Ko je določena katera od ur za vklop ali izklop, 

utripata simbola      ali       . 

– 21 –

6 Pritisniti tipko ON TIMER ali OFF TIMER. 

Na zaslonu utripa ura. Časovnik za vklop ON TIMER ali izklop OFF TIMER je določen.    

     Izbran ON TIMER                  izbran OFF TIMER

4    Pritisniti tipko  ali  (TIMER) 

Izbrati številko programa. Vsakokrat, ko tipko pritisnemo , se na 
zaslonu pokaže naslednja številka programa: 

P1 P2 P3 P4 

Vsakokrat, ko pritisnemo tipko , se na zaslonu pokaže prejšnja 

številka programa: 

P1 P4 P3 P2 

3 Pritisniti tipko SET. 

Dan v tednu je določen, številka programa utripa. 

Nastavitve <nastavitve za en dan> 

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 
Pon Tor Sre Čet Pet Sob Ned 



7 Pritisniti tipko  ali  (TIMER) 
Nastaviti čas. 

Vsakokrat, ko tipko pritisnemo tipko , se na zaslonu vrednost 

ure poveča: 

0:00     0:10      0:20     ...    1:00     10         (koraki po 10 min.) 

Vsakokrat, ko pritisnemo tipko , se na zaslonu vrednost ure 

zmanjša: 

0:00    23:50    23:40      ...   23:00    22:50    (koraki po 10 min.) 

Če je izbran časovnik za vklop ON TIMER, pojdite na korak 8.  

Če je izbran časovnik za izklop OFF TIMER, pojdite na korak 9. 

9 Pritisniti tipko SET. 

Čas je določen in simbola    in       utripata. 

■ Če želimo enak program nastaviti za vse dni v tednu, v koraku 2 v prejšnjem poglavju izberemo »vsi dnevi v tednu (“all of the days of
the week”). Če so za kateri dan v tednu programi že nastavljeni, bodo prepisani z novimi za vse dni v tednu. 

OPOMBA 
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 Če med nastavljanjem programa 60 sekund ne pritisnemo nobene tipke, bodo vse dotlej vnesene nastavitve izgubljene, 

postopek nastavljanja se zaključi. Nato        in vse programske številke (P1, P2, P3 in P4) 10 sekund utripajo. 
(Utripanja ni, če se nastavljanje programa prekine, ko nastavljamo le en program.) 

 Po vnesenih vseh nastavitvah daljinski upravljalnik usmerite v klimatsko napravo in pritisnite tipko PROGRAM. Preverite, ali 
klimatska naprava sprejem signala potrdi s tremi piski (bip, bip, bip). Če piskov ni slišati, ponovno pritisniti tipko PROGRAM in
preveriti, ali je bil sprejem signala potrjen s tremi piski. 

Nastavitve <Nastavitve za vse dni> 

10 Pritisniti tipko            PROGRAM ali SET. 
Ko pritisnemo tipko PROGRAM, se nastavitve pošljejo notranji enoti klimatske naprave. 
Prenos podatkov traja 3 sekunde, zato naj bo daljinec ves ta čas usmerjen v sprejemnik 
signala na klimatski napravi. 
Ko so nastavitve v napravi sprejete, je slišati zvok (bip, bip, bip).  
Če pritisnemo tipko SET, se nastavitev nadaljuje v koraku 2. 

8 Nastaviti način delovanja ali funkcijo. 
Če je izbran časovnik za vklop ON TIMER, lahko način delovanja, hitrost ventilatorja in smer 
zračnega toka spremenimo v ECO, TIHO (SILENT) ali VARČNO PONOČI(NIGHT SETBACK). 

     



■ Ko je za vse dni v tednu nastavljen enak program, je mogoče brisanje programov za vse dni v tednu. V koraku 2 zgoraj izberite »vsi 
dnevi v tednu« (“all of the days of the week”). Koraki od 3 naprej so enaki kot v prejšnjem poglavju. 
Če je bil program za katerega od dni po programiranju za vse dni v tednu, opisanem na strani 22, spremenjen, in imajo dnevi med 
seboj različne nastavitve, brisanje programov za vse dni v tednu ni mogoče. 

Nastavitve tedenskega programa lahko potrdimo. 

Postopek sprostitve 

OPOMBA 
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 Če 60 sekund ne pritisnemo nobene tipke, se način Potrditev prekine. 

Način Potrditev se prekine s tipko ON/OFF, CANCEL ali SET. 

2 Pritisniti   ali  (TIMER). 
Izbrati dan v tednu in številko programa za potrditev. 

Zaslon začne s trenutnim dnem v tednu. Prikazan je program brez 

nastavitev. Ko v načinu za potrditev pritisnemo tipko PROGRAM, 

vstopimo v način za nastavitve. 

Mon P1 P2 P3 P4 

Tue P1 P2 P3 P4 

Sun P1 P2 P3 P4 

Prikaz vseh  P1 P2 P3 P4
 

dni v tednu 

1 Tipko  PROGRAM držati 3 sekunde ali dlje. 

utripa in nastavitev programa sveti. 

Način Potrditev 

Kako izbrisati program <za vse dni v tednu> 

6 Pritisniti tipko           PROGRAM 
Ko pritisnemo tipko PROGRAM, se podatki pošljejo klimatski napravi. 
Ko klimatska naprava podatke o nastavitvah sprejme, trikrat zapiska (bip, 
bip, bip). Vsebine nastavitev posameznega programa so izbrisane. 
Zgoraj opisani postopek ponovite za vsak program, ki ga želite izbrisati. 

5 Pritisniti tipko CANCEL. 
Nastavitve programa za časovnik vklopa ON ali izkl. OFF so izbrisane in na 
zaslonu je v polju časa prazno mesto. 

4 Pritisniti   ali  (TIMER). 

Izbrati številko programa, ki bi jo izbrisali. 

Ob brisanju ne pritisnite tipke SET. Če pritisnete tipko SET, bo naprava vstopila 

v način za nastavitve Set. 

3 Pritisniti tipko SET  

Dan v tednu je določen in številka programa utripa.

2 Pritisniti tipko  ali  (TIMER). 

Izbrati dan v tednu, za katerega bi program izbrisali. 

1 Pritisniti tipko          PROGRAM. 

In trenutni dan v tednu na zaslonu utripata. 

Kako izbrisati program <za posamezen dan> 



 Pospešeno HI in varčno ECO 

HIGH POWER – povečana moč 

ECO - varčno 
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Tipka HI/ECO vključi ublaženo varčnejše delovanje z zmanjšano močjo, da ne pride do pretiranega hlajenja ali gretja. Na daljincu je 
prikazan simbol             . Sobna temperatura se bo prilagajala količini zaznanega premikanja oseb v prostoru, ki jih zazna senzor 
premikanja. Klimatska v načinu AUTO 

Vir toplote in premikanje Malo Normalno Mnogo Brez 
+3ºC

COOL/DRY +2ºC

Sobna 
temperatura 

HEAT 

-2ºC

-3ºC  Sobna temperatura se v načinu ECO 
V NAČINU COOL/HEAT/DRY samodejno prilagaja, a se prikaz na 

Vir toplote in premikanje Malo Normalno Mnogo Brez 
daljincu ne spreminja.

+3ºC  Če so nastavljeni SLEEP TIMER, OFF
COOL/DRY

 
TIMER in ON TIMER + OFF TIMER, 

Sobna senzor premikanja sobne temperature 
  temperatura ne prilagaja. 

HEAT 

-3ºC

   OPOMBA 

Malo 
Ko je gibanja oseb v 
prostoru malo 

Mnogo 
Ko je gibanja oseb v 
prostoru veliko 

Brez 
Ko v prostoru ni nikogar 

Ko pritisnemo tipko HI/ECO, začne klima hladiti / greti s povečano močjo in tako deluje neprekinjeno 15 minut. Na zaslonu 

daljinskega upravljalnika je ikona        , prikaz HITROSTI VENTILATORJA izgine. 

   OPOMBA 

2 Pritisniti tipko HI/ECO. 

 V načinih delovanja AUTO, Hlajenje COOL ali Gretje HEAT 

Vsakokrat ko pritisnemo tipko HI/ECO, se na zaslonu zaporedoma 

prikažejo: 

Brez prikaza 

 V načinih delovanja Sušenje DRY ali časovnik ON TIMER + OFF TIMER 

Vsakokrat, ko pritisnemo tipko HI/ECO, se na zaslonu zaporedoma 
prikažejo: 

Brez prikaza 

(EKO- varčno) (Normalno delovanje) 

(POVEČANA MOČ) (EKO - varčno) (Normalno delovanje) 

1 Pritisniti tipko ON/OFF. 

 Med delovanjem s povečano močjo HI se sobna 
temperatura ne regulira. Če postane prehladno ali 
prevroče, tipko HI/ECO ponovno pritisnite, da prekličete 
delovanje s povečano močjo. 

 Način HI - povečana moč - ni na voljo med sušenjem 
DRY in v načinih časovnika ON TIMER in OFF TIMER. 

 Če delovanje s povečano močjo vključimo po vklopu 
časovnika ON TIMER, bo pospešeno delovanje HI začelo 
ob nastavljenem času časovnika. 

 Po vklopu povečane moči HI je lahko slišati šumenje 
hladilne tekočine. 

 Po vklopu naslednjih funkcij bo delovanje s povečano 
močjo HI preklicano: 

1. Če tipko HI/ECO ponovno pritisnemo (preklopi v 
varčno EKO delovanje) 

2. Če zamenjamo način delovanja 
3. Če je poteklo 15 minut od vklopa načina HI 
4. Če pritisnemo 3D AUTO 
5. Če pritisnemo SILENT
6. Če pritisnemo varčno ponoči (SILENT SETBACK) 

 Ne deluje, ko je klimatska naprava izključena. 

 Delovanje se bo ob ponovnem vklopu začelo v načinu ECO 
v naslednjih primerih: 

 Če napravo izključimo s tipko OBN/OFF, ko je v načinu ECO 
 Če napravo izključimo s časovnikom SLEEP ali OFF TIMER, 

kadar deluje v načinu ECO. 
 Ko se delovanje vključi iz načina Samodejno čiščenje SELF 

CLEAN ali ALLERGEN CLEAN. 

 Ko vključimo naslednje funkcije, so bo ECO način 
izključil: 
1. Če ponovno pritisnemo tipko HI/ECO 
2. Če način delovanja spremenimo iz sušenja DRY v 

Ventilacija FAN. 
3. Če pritisnemo tipko NIGHT SETBACK 

 Ne deluje, ko je klimatska naprava izključena. 



 Udobje ob odsotnosti NIGHT SETBACK 
■ Pozimi lahko klimatska naprava v času odsotnosti, ponoči in ko v prostoru ni nikogar, vzdržuje prijetno sobno temperaturo. Klimatska 

naprava vzdržuje konstantno sobno temperaturo okrog  10°C. 

Prekinitev 

OPOMBA 

 TIHO delovanje SILENT 
■ Ko je izbran način TIHO (SILENT), naprava deluje bolj tiho, zmanjša hrupnost zunanje enote. 

Ko je klimatska naprava izključena, začnite postopek s korakom 1. Če deluje, začnite s korakom 2. 

Prekinitev 

OPOMBA 
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 V funkciji SILENT se največja hladilna in grelna moč zmanjšata. 
 Funkcija SILENT ne deluje v načinih Sušenje DRY in Ventilacija FAN. 
 Klimatska naprava bo po ponovni vključitvi delovala s funkcijo Tiho 

SILNT v naslednjih primerih: 
1 Če klimatsko napravo izključimo s tipko ON/OFF, ko je aktivna 

funkcija SILENT. 
2 Če delovanje klimatske naprave izključi časovnik SLEEP ali OFF 

TIMER, ko naprava deluje s funkcijo SILENT. 
3 Ko se delovanje vključi po funkciji Samodejno čiščenje SELF 

CLEAN ali ČIŠČENJE ALERGENOV. 
 Ni mogoče vključiti, kadar klimatska naprava ne deluje. 
 V posebnih primerih se glasnost zunanje enote morda ne bo zmanjšala. 
 Če je klima v sistemu SCM multi sistem, funkcija SILENT ni na voljo. 

Tipko SILENT ponovno pritisniti, da se ikona SILENT na zaslonu ugasne. 

1 Pritisniti tipko ON/OFF. 

2 Pritisniti tipko SILENT. 

 Če je klimatska naprava v načinih AUTO, Hlajenje COOL, Gretje HEAT ali 
Ohranjanje udobja NIGHT SETBACK 
Vsak pritisk tipke SILENT na zaslonu zaporedoma pokaže: 

  Brez prikaza 
(SILENT vklj.) (SILENT izklj.) 

 Pri vklopljeni funkciji NIGHT SETBACK klimatska naparava vzdržuje 
sobno temperaturo okrog 10°C. 

 Med funkcijo NIGHT SETBACK ni mogoče nastavljati sobne 
temperature. 

 Ker se sobna temperatura precej spreminja, je bolje, da se funkcija 
uporablja, kadar v prostoru ni oseb. 

 V funkciji NIGHT SETBACK povečane moči HIGH POWER in 
zmanjšane moči ECO ni mogoče izbrati. 

 Ko način delovanja NIGHT SETBACK prekinemo s tipko NIGHT 
SETBACK, klimatska naprava deluje v načinu, ki je bil izbran pred 
vključitvijo te funkcije. 

Za izključitev zadržanega delovanja ponovno pritisniti tipko NIGHT SETBACK 
ali tipko MODE, da simbol NIGHT SETBACK na zaslonu ugasne. 

1 Pritisniti tipko NIGHT SETBACK. 

Vsakokrat, ko pritisnemo tipko NIGHT SETBACK, zaslon zaporedoma 
prikazuje: 

Brez prikaza 
(NIGHT SETBACK vklj.) (NIGHT SETBACK izklj.) 



 Funkcija MENU
■ Funkcija MENU je namenjena nastavitvam svetlosti, samodejnemu izklopu AUTO OFF, Samodejnemu čiščenju SELF CLEAN in 

vnaprej nastavljenemu načinu delovanja PRESET. 

■ S to funkcijo nastavimo svetlost zaslona na napravi. 
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3 Pritisniti tipko SET. 

2 S tipkama  ali   (TIMER) izberite želeno svetlost 
zaslona na napravi. 

100% 50% 0% 
(Privzeto) (Izključen) 

1 S pritiskanjem tipke MENU izberite Svetlost zaslona 
(Display brightness). 

Nastavitev svetlosti 

1 Ob vsakem pritisku tipke MENU s konico npr. 
kemičnega svinčnika, zaslon zaporedoma prikaže: 

Nastavitev svetlosti Samodejen izklop 
AUTO OFF 

Vnaprejšnji PRESET Samodejno čiščenje 
SELF CLEAN 



■ Da klimatska naprava ne bi delovala, četudi v prostoru ni nikogar, se delovanje izključi približno 1 uro (ali 2 uri) potem, ko senzor premikanja 
presodi, da v prostoru ni nikogar. 

Nastavitve AUTO OFF 

* Privzeta nastavitev 

Prekinitev 

OPOMBA 
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 Naprava trikrat zapiska “bip, bip, bip ” in delovanje izključi, ko v prostoru 
določeni čas ni nikogar (Stanje pripravljenosti) Če senzor v 12 urah po 
izklopu zazna premikanje, vključi delovanje v načinu, ki je bil aktiven 
pred izklopom. 
12 ali več ur po izklopu se delovanje ne vključi, četudi senzor zazna 
prisotnost v prostoru. (V stanju pripravljenosti svetilka delovanja RUN 
počasi utripa.) 

 Priporočamo, da funkcijo AUTO OFF izključite na “Off”, če so v prostoru 
osebe, ki se malo gibljejo, kot so dojenčki in bolniki. 
(Senzor premikanja bi lahko izključil delovanje klimatske naprave.) 

 Ko so aktivni časovniki SLEEP TIMER, OFF TIMER in ON TIMER + 
OFF TIMER, je samodejni izklop AUTO OFF onemogočen. 

 AUTO OFF funkcija se ne aktivira, če se delovanje vključi s 
časovnikom ON TIMER, kadar nikogar ni doma. 

 Po 12 urah od izklopa delovanja s funkcijo samodejnega izklopa AUTO 
OFF se delovanje klimatske naprave ne vključi, četudi v prostor vstopi 
oseba. Na zaslonu daljinskega upravljalnika je prikazano delovanje. 

V koraku 2 izbrati AUTO OFF »off« in pritisniti tipko SET. Preveriti, ali je 
AUTO OFF indikator ugasnil. 

1 H * 
Delovanje klimatske naprave izključi 1 uro potem, ko senzor 
gibanja ugotovi, da v prostoru ni nikogar. 

2 H 
Delovanje klimatske naprave izključi 2 uri potem, ko senzor 
gibanja ugotovi, da v prostoru ni nikogar. 

3  Pritisniti tipko SET. 

1  S pritiskanjem tipke MENU izbrati AUTO OFF. 

Samodejen izklop AUTO OFF 

2 S tipkama  ali   (TIMER) izbrati čas do AUTO  OFF 

( AUTO OFF ) ( AUTO OFF ) ( AUTO OFF )
Izklj. Vklj. Vklj. 



■ 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 

■ Ta funkcija shrani priljubljene nastavitve za kasnejšo uporabo. 

OPOMBA 
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 Če tipko MODE 3 sekunde držimo za funkcijo PRESET, ko je 
aktivna funkcija 3D AUTO ali HIGH POWER, bo ta preklicana. 

 Če tipko MODE 3 sekunde držimo za funkcijo PRESET, ko je 
aktivna funkcija ECO, se bo ta nadaljevala. 

4 Ko klimatska naprava deluje v načinih AUTO, Hlajenje 
COOL, Gretje HEAT, Sušenje DRY, Ventilacija FAN ali 
NIGHT SETBACK, tipko MODE držati 3 sekunde ali več. 
Naprava bo začele delovati z nastavitvami PRESET. 

3 Pritisniti tipko SET. 

2 Izbrati priljubljeni NAČIN DELOVANJA, 
TEMPERATURO, HITROST VENTILATORJA in smer 
ZRAČNEGA TOKA. 

1 Izbrati PRESET s pritiskanjem stikala MENU. 

Vnaprejšnja nastavitev PRESET 

 V dveh urah klimatska naprava avtomatično zaključi samodejno 
čiščenje SELF CLEAN. Za takojšnjo izključitev klimatske naprave 
pritisniti tipko ON/OFF. 

 SELF CLEAN ne deluje po Gretju HEAT, Ventilaciji FAN, časovnikih 
OFF TIMER, SLEEP in Čiščenju alergenov ALLERGEN CLEAR. 

 Ventilator notranje enote v funkciji SELF CLEAN deluje okrog dve uri. 
 Med izvajanjem funkcije SELF CLEAN sveti svetilka delovanja RUN. 

3 sekunde 

   VKLOP ON 

     IZKLOP OFF 
1 sekunda 

 Če pritisnemo tipko SLEEP, ALLERGEN CLEAR ali NIGHT SETBACK 
med delovanjem funkcije samodejnega čiščenja SELF CLEAN, se 
funkcija SELF CLEAN prekine, naprava se preklopi v način SLEEP, 
ALLERGEN CLEAR ali NIGHT SETBACK. 

 To ni funkcija za odstranjevanje plesni, mikrobov ali nesnage, ki 
so se že oprijeli naprave. 

3 Pritisniti tipko SET. 

2 S tipkama  ali   (TIMER) izbrati SELF CLEAN 

(SELF CLEAN izklj.) (SELF CLEAN vklj.) 

1 S pritiskanjem na stikalo MENU izbrati SELF CLEAN. 

Samodejno čiščenje SELF CLEAN 



 Vzdrževanje 

Odpiranje 
S prsti primite v kotih na obeh straneh pokrova in povlecite k 
sebi, da bo odprt za okrog 60 stopinj. 

Zapiranje 
Enakomerno narahlo pritisniti oba roba pokrova, nato pa še v 
sredini. 

1. S sestava

: Kljukica 

A: Zunanji sprednji 
pokrov OPOMBA 

B: Notranji okvir 
vhoda zraka 

Ohišje naprave 

2. Kako srednji pokrov odstranimo
(1) Odpremo 

Držati za spodnja kota A in sprostiti kljukici od 
glavnega ohišja naprave. 

(2) Odstranimo 

Dvigniti A skupaj z B, držimo oba. 

(3) Namestitev 

Ročico pokrova vstaviti v zarezo na sprednji strani v legi, ki je 
prikazana na levi, pokrov držati na obeh straneh na spodnji 
strani in ga počasi zapreti navzdol, nato narahlo pritisniti, da se 
zaskoči. 

Približno. 80° 

Dvignemo za približno 80 stopinj. 
Držati za pokrov in okvir in ju izvleči v 
smeri k sebi. 
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Držimo oba pokrova 

 Odpiranje in zapiranje tega pokrova poganja električni 
motor. 

 Nepravilno rokovanje lahko povzroči poškodbe in vpliva na 
odpiranje/zapiranje pokrova med delovanjem. 

 Pokrova ne zapirati na silo. Zunanji pokrov se mora 
samodejno zapreti, če je električno napajanje vključeno. 

Kako odstraniti in namestiti sprednji pokrov 

Kako odpremo in zapremo pokrov 

Čiščenje filtra za zrak Standardno se čisti enkrat na dva tedna 

1 Filter za zrak odstranite   Sprednji pokrov dvignite k sebi in navzgor. 

 Rahlo pritisniti gumba na obeh straneh, da se 
pokrov sprosti v smeri naprej. 

2 Čiščenje Če je filter zelo umazan, ga operite z mlačno vodo 

(~30°C), in ga povsem posušite. 

3 Filter ponovno vstavite 

 Filter trdno držite na obeh straneh, kot na sliki, in ga do 
kraja vstavite v vodila. 

 Uporaba naprave brez filtra zapraši njeno notranjost in 
lahko povzroči škodo. 

Čiščenje naprave Čiščenje pokrova na vhodu zraka 
 Napravo obrišite z mehko suho krpo, ali sesalnikom  Odstranitev in namestitev pokrova 

za prah.  Pokrov obrišite s suho mehko krpo. 
 Če je naprava zelo umazana, jo obrišite s krpo, 

navlaženo z mlačno vodo. PREVIDNO 
 Pokrova vhoda zraka ne perite z vodo. 

PREVIDNO 
 Filtrov ne perite z vročo vodo. 
 Ne sušite jih nad plamenom. 
 Izvlecite jih previdno. 

Izklopiti električno napajanje. 

 Na napravo ne zlivati tekočin.
 Ne se dotikati aluminijastih

reber prenosnika toplote. 

 Pri odstranjevanju sprednjega
pokrova in zamenjavi filtrov
trdno stojte na lestvi ali
drugem stabilnem predmetu.

Ne uporabljati: 
 Vroče vode (40°C ali več) 

Napravo lahko deformira ali razbarva. 
 Bencina, razredčil za barve,

benzena, čistil, ipd. napravo lahko 
deformirajo ali opraskajo. 

V času obratovanja Pred vzdrževanjem 
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1. Odpreti pokrov vhoda zraka in odstraniti filtre za zrak.   Stran 29 

2. Iz klimatske naprave odstraniti protialergijski filter (svetlo oranžen) in ga pregledati. 
S sesalnikom za prah s filtra odstraniti prah in drugo nesnago. Filter zamenjati, če 
ga ni mogoče dobro očistiti, ali če je bil v uporabi okrog eno leto. 
(Protialergijski filter je treba zamenjati vsako leto uporabe. Čas med zamenjavami
pa je odvisen tudi od pogojev, v katerih se filter uporablja) 

Iz klimatske naprave odstranite fotokatalitični pralni deodorantski filter (oranžen) 
In ga pregledati. Periodično ga očistite prahu in nesnage. Pokrov 
Če je fotokatalitični filter proti neprijetnim vonjavam zelo umazan, ga lahko operete (klimatska napr.) 
V vodi. Vendar pazite. Filter je krhek, ne drgnite ga premočno. Po pranju naj se 
filter posuši na soncu. Na soncu se v filtru obnovi njegov deodorantski učinek proti 
neprijetnim vonjavam. 

3. Čistilni filter ponovno namestiti v klimatsko napravo. 

OPOMBA 
Čistilni filter  

4. Vstaviti čistilne filtre za zrak in zapreti pokrov.  Stran 29 

PREVIDNO 

Za nadomestne čistilne filtre pokličite vašega dobavitelja. 

Artikel Funkcija Barva 

Protialergijski filter 
Moč encimov se uporablja za odstranjevanje 
povzročiteljev alergij, ki se nabirajo na filtru. 

Svetlo 
oranžen 

Fotokatalitični pralni 
deodorantski filter 

Molekule neprijetnega vonja se razgradijo, zato ima 
filter deodorantski učinek. 

Oranžen 

 Pazite, da se ne urežete v prste z rebri prenosnika toplote v klimatski napravi. 
 Pri zamenjavi filtrov stojte trdno na stabilni lestvi ali drugi stabilni podlagi. 

 Protialergijski filter in fotokatalitični filter se oba lahko namesti na levi ali 
na desni strani klimatske naprave. 

 Protialergijski filter namestite s svetlo oranžno stranjo spredaj. 

Montaža, pregled in zamenjava filtrov za čiščenje zraka 

1 Preverite, da kabel ozemljitve ni odklopljen ali 

poškodovan 

2 Preverite, da nosilec zunanje enote ni zarjavel ali 

poškodovan. 

3 Preverite, da pretoka zraka skozi zunanjo in 

notranjo enoto nič ne ovira. 

4 Vključite električno napajanje. 

5 V daljinski upravljalnik vstavite baterije. 

1 Vključite delovanje ventilatorja za 2 do 3 ure. 
Notranjost klimatske naprave se posuši. 

2 Napravo izključite in odklopite elektr. napajanje. 
Naprava porabi ~ 4W tudi kadar ne deluje. 
Odklop varovalke pripomore k prihranku energije in stroškov. 

3 Očistite in ponovno namestite filtre 

4 Očistite notranjo in zunanjo enoto. 

5 Iz daljinskega upravljalnika odstranite baterije. 

Na začetku sezone Po končani sezoni 

OPOMBA   Hlajenje/gretje je omejeno, če je filter zamašen s prahom ipd., delovanje klimatske naprave postane glasnejše. 
Lahko porabi tudi več električne energije.  Prosimo da filtre redno čistite v predvidenih intervalih. 



 Pravilna montaža 

 Morebitne napake 
Preden pokličete pooblaščeni servis, preverite: 

Če klimatska naprava še vedno 
ne deluje pravilno, ko ste 
preverili vse opisano na levi, ali 
ste še vedno v dvomih, ko ste 
preverili po točkah na strani 32, 
ali se dogaja, kar je opisano na 
strani 33, odklopite električno 
napajanje in pokličite 
pooblaščeni servis. 
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Klimatska naprava sploh ne deluje. 
 Je glavno stikalo (varovalka) vključeno? 
 Je programska ura vključena “ON”? 
 Je morda prišlo do izpada elektrike, ali je pregorela varovalka? 
Nezadostno hlajenje ali gretje 
 Ste termostat nastavili na primerno temperaturo? 
 Je filter za zrak čist? (Je morda zamašen?) 
 Ste pustili odprta vrata ali okna? 
 Je prostor neposredno obsijan s soncem? 
 Je v prostoru kakšen vir toplote? 
 Je v prostoru preveč oseb? 

Odvisno od okolja se lahko notranjost klimatske naprave z leti umaže. To bo zmanjšalo njeno učinkovitost. Dodatno k normalnemu 
čiščenju priporočamo pregled in vzdrževanje. (To podaljša delovanje klimatske naprave brez težav.) 
• Za pregled in vzdrževanje pokličite vašega dobavitelja ali pooblaščeni servis. (Ta poseg ni brezplačen). 
• Priporočamo, naj se vzdrževanje opravi izven hladilne/grelne sezone. 
• Če se kabel za električno napajanje poškoduje, ga mora zamenjati pooblaščeni serviser, saj potrebuje posebno orodje. 

Pregled in vzdrževanje 

• Pri montaži naprave pazite, da je nameščena na konstrukciji zadostne nosilnosti za maso naprave in strukturi, ki ne prenaša 
zvoka in tresljajev. Če se s klimatske naprave na stavbo prenašajo tresljaji, med klimatsko napravo in nosilno konstrukcijo 
vstavite blažilnike tresljajev. 

• Izberite prostor namestitve, kjer hladen ali vroč zrak ter hrup iz klimatske naprave med delovanjem ne bodo motili vaših sosedov. 
• Pred vhodom in izhodom zraka zunanje enote ne sme biti ovir. Te lahko povzročijo napačno delovanje in povečajo hrupnost 

delovanja klimatske naprave. 
• Če med delovanjem slišite nenavaden zvok, pokličite vašega zastopnika. 

Glasnost delovanja 

 Pred notranjo enoto ne postavljajte ovir, ki bi preprečevale pravilno kroženje zraka in delovanje. 
 Naprava ne sme biti nameščena: 

 V prostoru, kjer bi lahko uhajal gorljiv plin. 
 V prostoru, kjer so v zraku oljne pare ali škropijo olja. 

 Če se napravo vgradi v centru dobrega počutja, kjer so v zraku žveplovi plini, ali ob morju, kjer je v zraku sol, lahko pride do 
korozije. Za mnenje o primernosti povprašajte vašega dobavitelja. 

 Klimatska naprava in daljinski upravljalnik morata biti vsaj 1 meter od TV sprejemnika ali radia. 
 Kondenzirana tekočina iz notranje naprave mora biti speljana v odtok, ki dobro odvaja vodo. 

Primeren prostor za montažo 



 Opombe 
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Klimatska naprava se na vključi takoj po izključitvi. 

(Svetilka RUN sveti) 

Ponovna vključitev klimatske naprave ni mogoča 3 minute po 
izključitvi njenega delovanja, da se naprava zaščiti. 

Po treh minutah bo mikroprocesor v napravi delovanje 
samodejno vključil. 

Med Hlajenjem COOL iz naprave prihaja nekaj vodne pare. To se lahko zgodi, če sta temperatura in vlažnost v prostoru 
zelo visoki. Para izgine takoj, ko se temperatura in vlažnost 
zmanjšata. 

Iz naprave je zaznati vonj. Zrak iz klimatske naprava ima lahko vonj. To je zaradi 
cigaretnega dima ali kozmetike, ki se nabere v napravi. 

Po izpadu elektrike naprava ne deluje, četudi se je 
elektrika vrnila. 

Če funkcija samodejnega ponovnega vklopa ni aktivna, se 
delovanje ne bo samo vključilo. Delovanje vključite z 
daljincem. 

Naprava ne sprejema signala daljinskega upravljalnika. Naprava signala morda ne sprejme, če je neposredno 
obsijana s soncem, ali drugim virom močne svetlobe. 
Če je temu tako, napravo zasenčite ali zmanjšajte moč svetlobe. 

Na izhodnih rešetkah za zrak se nabira vlaga. Če se naprava dolgo uporablja pri visoki vlažnosti zraka, se na 
rešetki zraka lahko nabere voda, ki začne kapljati. 

Ko napravo izključimo, se delovanje ventilatorja ne 
izključi takoj. 

Notranji ventilator: Ventilator deluje še 2 uri, če je aktivna 
funkcija Samodejno čiščenje SELF CLEAN. 

Zunanji ventilator: Ventilator deluje še kakšno minuto za 
zaščito naprave. 

Svetilka RUN še sveti, čeprav je klimatska naprava 
izključena. 

Svetilka delovanja RUN sveti med funkcijo Samodejno 
čiščenje SELF CLEAN. Ugasne po končani funkciji. 

Drugo 

Slišati je rahel klokotajoč zvok. To povzroča hladilna tekočina, ki teče po ceveh v napravi. 

Slišati je rahlo pokanje. To je posledica toplotnega raztezanja in krčenja. 

Slišati je piskajoč ali tleskajoč zvok. Ta zvok povzročajo regulacijski ventili hladilne tekočine, ali 
električne komponente. 

Iz zunanje enote je slišati piskanje. To pomeni, da se hitrost vrtenja kompresorja zvišuje ali 
znižuje. 

Včasih je iz nedelujoče enote kratko slišati zvok 
“Šuuuuu”. 

To je zvok, kadar se izključi delovanje katere druge notranje 
enote. 

Hrup 

Po vključitvi v načinu Gretje HEAT zrak ne piha iz klime. 

Svetilka RUN počasi utripa (1,5 
sekunde sveti, 0,5 sekunde ugasnjena) 

Pretok zraka je prekinjen, da klima ne piha mrzlo, dokler se 
prenosnik toplote v notranji enoti ne segreje. (2 do 5 minut) 

Zrak ne piha iz klime 5 do 15 minut ali nekaj časa piha 
hladen zrak v načinu Gretje HEAT. 

Svetilka RUN počasi utripa (1,5 sekunde 
sveti, 0,5 sekunde ugasnjena) 

Kadar je zunaj zelo mraz in je visoka vlažnost zraka, naprava 
samodejno začne postopek odmrzovanja. Prosimo počakajte. 
Med odmrzovanjem lahko zunanja enota oddaja vodno paro. 

Zrak iz klime ne piha, ko jo vključimo v načinu Sušenje DRY. 

(Svetilka RUN sveti) 

Notranji ventilator se lahko ustavi, da prepreči ponovno 
izhlapevanje iz zraka odvzete vlage in prihrani energijo. 

Zrak iz klime 



 Pokličite dobavitelja 
■ V naslednjih primerih klimatski napravi nemudoma izklopite električno napajanje in pokličite vašega dobavitelja: 

 Samodejna ponovna vključitev 
■ Funkcija za ponovno vključitev delovanja si zapomni stanje delovanja klimatske naprave pred izpadom elektrike, nato 

delovanje nadaljuje v načinu, kot pred izpadom. 

■ Te nastavitve bodo izbrisane: 
1 Nastavitve časovnika Timer 
2 Delovanje s povečano močjo HIGH POWER 

OPOMBA 

 Več klimatskih naprav 
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Vračanje hladilne tekočine 

• Če vse notranje enote nekaj časa ne delujejo sočasno, lahko hlajenje ali gretje začasno oslabi. To je zato, ker se zbira hladilno
tekočino iz notranje enote/enot, ki ne delujejo. V notranji enoti, ki ne deluje, je v tem primeru slišati pretakanje hladilne tekočine. 

Avtomatično delovanje 

• Ko je na daljinskem upravljalniku izbran način avtomatičnega delovanja AUTO, klimatska naprava glede na sobno temperaturo 
ob vključitvi izbere Hlajenje COOL ali Gretje HEAT. 

• Med sočasnim delovanjem se načini delovanja lahko glede na spremembo temperature v posameznem prostoru spremenijo; to 
lahko povzroči izklop zunanje enote. V takem primeru je treba uporabiti Hlajenje COOL ali Gretje HEAT namesto avtomatičnega 
načina AUTO. (To velja le, kadar se uporablja več klimatskih naprav sočasno.) 

• Klimatske naprave ne smejo biti v različnih načinih delovanja ob istem času, npr. ena v načinu Hlajenje “Cool”, druga v načinu 
Gretje “Heat”. 

• Če imata različna načina delovanja, bo klimatska naprava, ki je bila vključena prva, imela prednost. Druga bo delovala le v načinu 
ventilacije. 

• Če bi želeli dati prednost klimatski napravi, ki je bila vključena druga, ugasnite klimatsko napravo, ki ima prednost, ali spremenite 
način delovanja prvi vključeni napravi, da bo enak načinu delovanja druge naprave. 

• Ko druge notranje naprave delujejo v drugačnem načinu, svetilka delovanja RUN sveti. 

0,5 sekunde 
ON 

OFF 

0,5 sekunde 

Sočasno delovanje 

 Tovarniško je ob dobavi klimatske naprave funkcija za avtomatsko vključitev aktivna. Posvetujte se z dobaviteljem, če bi to 
funkcijo želeli onemogočit. 

 Pri izpadu elektrike se nastavitev ure izbriše. Uro ponovno nastavite. 

 Varovalka ves čas pregoreva, ali varnostno stikalo izklaplja. 
 Napajalni kabel se zelo segreje. Površina kabla je razpokana. 
 TV sprejemnik, radio ali druga električna oprema začne napačno delovati. 
 Stikalo ne vklopi pravilno. 
 Med delovanjem je slišati nenavaden zvok. 
 Ko se pojavijo težave, nemudoma odklopite električno napajanje in ga ponovno vklopite čez 3 minute. Delovanje vključite s tipko 

ON/OFF na daljinskem upravljalniku, napaka se ponovi. 
 Svetilki za delovanje RUN in časovnik TIMER na napravi hitro utripata (0,5 sekunde svetita; 0,5 sekunde ugasnjeni), ali svetilki ne 

delujeta. 



 Funkcija samodejne diagnostike 
■ Ves čas si prizadevamo, da uporabnikom olajšamo uporabo s signali o morebitnih napakah 

Svetilka RUN 
Opis težave Vzrok 

Napaka senzorja notranje enote • Prekinjena žica senzorja 1, slabo vstavljen konektor 
1 utrip 

Napaka senzorja sobne 
temperature 

2 utripa • Prekinjena žica senzorja sobne temperature, slabo 
vstavljen konektor 

Napaka senzorja 3 notranje enote • Prekinjena žica senzorja 3, slabo vstavljen konektor 
3 utripi 

Svetilka TIMER sveti 

5 utripov Napaka kartice • Okvara vezja ali slabo vstavljen konektor

6 utripov Napaka motorja ventilatorja 
notranje enote 

• Okvara motorja ventilatorja, slabo vstavljen konektor

Hladila je premalo Zaprt 
servisni ventil 

• 
• 

Hladila je premalo, uhajanje
Zaprt servisni ventil 

7 utripov 

Svetilka TIMER 

Napaka senzorja zunanje 
temperature • 

Prekinjena žica senzorja zunanje temperature, slabo 
vstavljen konektor 1 utrip 

Napaka senzorja zunanjega 
prenosnika toplote 

• Prekinjena žica senzorja zunanjega prenosnika ali 
slabo vstavljen konektor 2 utripa 

Svetilka RUN utripa 

Senzor v odvodni cevi • Prekinjena žica senzorja v dovodni cevi, slabo vstavljen
konektor 

4 utripi 

• Prekinjena žica senzorja v sesalni cevi, slabo vstavljen 
konektor

5 utripov Napaka senzorja v sesalni cevi 

• 

• 

• 

Okvara kompresorja 

Prekinjena faza na kompresorju 

Okvara vezja zunanje enote 

Blokiran rotor 2 utripa Svetilka RUN 2 utripa 

1 utrip Zaprt servisni ventil • Zaprt servisni ventilSvetilka RUN 7 utripov 

Utripa ves čas Odprt vhodni pokrov notranje enote • Odprt vhodni pokrov notranje enoteSvetilka RUN ugasnjena 
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Prekinitev toka 
• Zastoj kompresorja, odprta faza na izhodu 

kompresorja, kratek stik na močnostnem tranzistorju,
zaprt servisni ventil. 

Težava zunanje enote • Prekinjen kabel kompresorja
• Okvara kompresorja

2 utripa 

Prekomeren el. tok • Preobremenitev, preveč hladilne tekočine3 utripi 

Napaka močnostnega tranzistorja • Okvara močnostnega tranzistorja4 utripi 

  Svetilka RUN sveti 

Prekomerno segrevanje kompresorja 
• Pomanjkanje plina, okvara senzorja v dovodni

cevi, zaprt servisni ventil 5 utripov 

Napaka pri prenosu signala 
• Slab vir el. napajanja, prekinjen signalni kabel,

okvara vezja zunanje/notranje enote 6 utripov 

Napaka motorja ventilatorja zunanje 
enote 

• Okvara motorja ventilatorja, slabo vstavljen konektor7 utripov 

Visokotlačna zaščita hlajenja • Preveč hladilne tekočine, kratek stik zunanje enoteUtripa ves čas 

1 utrip



)._ MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 


