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PRED UPORABO PREBERITE

Varnostni ukrepi
• Ta priročnik hranite na mestu, kjer ga bo uporabnik zlahka in hitro našel.
• Pred zagonom naprave pozorno preberite ta priročnik.
• Iz varnostnih razlogov mora uporabnik pazljivo prebrati naslednje varnostne napotke.
• V tem priročniku so varnostni ukrepi razdeljeni na OPOZORILA in OPOMINE. Upoštevajte spodaj navedene napotke: vsi so pomembni za 

zagotovitev varnosti.

OPOZORILO Če teh navodil ne upoštevate v celoti, lahko naprava povzroči poškodovanje lastnine, telesne poškodbe ali smrt.

 OPOMIN Če teh navodil ne upoštevate v celoti, lahko naprava povzroči manjše ali zmerne poškodbe lastnine oz. telesne 
poškodbe.

Nikoli ne poskušajte. Upoštevajte navedena navodila. Ozemljite klimatsko napravo.

Nikoli ne zmočite klimatske naprave (vključno z daljinskim 
upravljalnikom).

Nikoli se ne dotikajte klimatske naprave (vključno z daljinskim 
upravljalnikom) z mokro roko.

OPOZORILO
• Da se izognete požaru, eksploziji ali telesni poškodbi, 

klimatske naprave v prisotnosti vnetljivih ali korozivnih plinov 
ne vklapljajte.

• Dolgotrajna izpostavljenost zračnemu toku je zdravju škodljiva.
• V izstop ali vstop zraka ne vstavljajte prstov, palic ali podobih 

predmetov. Ker se ventilator vrti z visoko hitrostjo, lahko povzroči 
poškodbe.

• Klimatske naprave ne poskušajte sami popravljati, premeščati, 
spreminjati ali ponovo montirati. Nestrokovni poseg lahko povzroči 
električni šok, požar, itd. 
Če imate kakršnakoli vprašanja glede popravila ali ponovne 
montaže, se vedno obrnite na prodajalca klimatskih naprav Daikin.

• V gibljive dele na sprednji plošči ali na plošči s prezračevalnim 
izhodom ne vtikajte prstov, paličic ali drugih predmetov.

• V klimatski napravi uporabljeno hladivo je varno. Čeprav naj 
do uhajanja ne bi prišlo, v primeru najmanjšega iztekanja 
plina v prostor zagotovite, da ne pride v stik s plamenom 
plinskega grelnika, kerozinskega grelnika ali plinskega štedilnika.

• Če klimatska naprava slabo hladi ali greje, je lahko vzrok v uhajanju 
hladiva, zato pokličite prodajalca.
Pri izvajanju popravil, ki vključujejo dodajanje hladiva, preverite 
vsebino popravila pri našem servisnem osebju.

• Klimatske naprave ne poskušajte montirati sami. Nestrokovna 
montaža lahko privede do iztekanja vode, električnih šokov ali 
požara. Za montažo se obrnite na prodajalca ali za to 
usposobljenega strokovnjaka.

• Da se izognete električnemu šoku, požaru ali telesnim poškodbam, 
v primeru širjenja smradu ali ognja iz naprave, le-to izklopite in 
izključite odklopnik. Za nadaljnja navodila pokličite prodajalca.

OPOMIN
• Klimatska naprava mora biti ozemljena. Nepopolna 

ozemljitev lahko povzroči električni šok. Ozemljitvenega 
vodnika naprave ne nameščajte na cev za plin, strelovod ali 
ozemljitev telefona.

• Naprave ne uporabljajte za hlajenje preciznih instrumentov, 
hrane, rastlin, živali ali umetniških del, saj bi lahko to nanje 
slabo vplivalo.

• Nikoli ne izpostavljajte majhnih otrok, rastlin ali živali 
neposrednemu zračnemu toku.

• Ne postavljajte naprav, ki delujejo z odprtim ognjem, na mesta, 
izpostavljena zračnemu toku enote ali pod notranjo enoto. To lahko 
povzroči nepopolno zgorevanje ali poškodbe enote zaradi vročine.

• Ne prekrivajte vstopov in izstopov zraka. Oviran zračni tok lahko 
poslabša delovanje naprave ali povzroči napake.

• Ne stopajte ali sedajte na zunanjo enoto. Ne enoto ne odlagajte 
nobenih predmetov, prav tako ne odstranjujte zaščitne mrežice 
ventilatorja.

• Pod notranjo in zunanjo enoto ne postavljajte predmetov, ki ne 
smejo biti izpostavljeni vlagi. V določenih primerih lahko zračna 
vlaga kondenzira in kaplja iz naprave.

• Po dolgotrajni uporabi preverite, ali so morebiti na stojalu enote in 
fitingih nastale poškodbe.

• Ne dotikajte se odprtine za vstop zraka in aluminijastih reber 
zunanje enote. To lahko povzroči poškodbe.

• Naprave ne smejo uporabljati majhni otroci in slabotne osebe brez 
nadzora.

• Da se ne bi igrali z napravo, majhnih otrok ne puščajte brez 
nadzora.

• Da preprečite pomanjkanje kisika, prostor v primeru hkratne 
uporabe naprave z gorilnikom in klimatske naprave redno 
zračite.

• Pred čiščenjem napravo izklopite, izključite odklopnik in izvlecite 
napajalni kabel.

• Ne priklapljajte klimatske naprave na vir električne energije, ki je 
drugačen od navedenega. To lahko povzroči poškodbe ali požar.

• V odvisnosti od okolja morate namestiti odklopnik z uhajanjem toka. 
Če ne namestite odklopnika za uhajanje toka, lahko to povzroči 
električni udar ali požar.

• Namestite cev za odvod kondenzata, da zagotovite pravilno 
odvajanje. Nepravilno odvajanje kondenzata lahko povzroči 
zbiranje vode v zgradbi, na pohištvu itd.

• Ne postavljajte predmetov v neposredno bližino zunanje enote in ne 
dovolite listom in drugim odpadkom, da se zbirajo okoli enote.
V kupčku listja se naselijo majhne živali, ki lahko vstopijo v enoto. 
Ko so v enoti, lahko živali povzročijo okvaro, dim ali požar, ko se 
dotaknejo električnih delov.

• Klimatske naprave se ne dotikajte z mokrimi rokami.

• Notranje enote ne čistite z obilico vode, zadostuje uporaba 
mokre krpe.

• Na enoto ne postavljajte posod, napolnjenih z vodo ali drugo 
tekočino. Voda lahko prodre v notranjost enote in poškoduje 
električno izolacijo, kar ima za posledico električni šok.

Mesto nameščanja
■ V primeru montaže na spodaj opisanih mestih se posvetujte s 

prodajalcem.
• Mesta, kjer so prisotni olje, para in saje.
• Okolje z obilico soli, kot so obalna področja.
• Mesta, kjer je prisoten žveplov plin, kot so termalni vrelci.
• Mesta, kjer je veliko snega, ki lahko prekrije zunanjo enoto.

Cev za odvod kondenzata zunanje enote morate speljati na mesto z 
dobro drenažo.

Upoštevajte hrup, ki lahko moti vaše sosede
■ Mesto montaže izberite v skladu s spodaj opisanimi navodili.

• Izberite mesto, ki je dovolj trdno, da prenese težo in vibracije 
naprave in kjer se hrup ali vibracije pri obratovanju ne bodo 
stopnjevali.

• Izberite mesto, kjer zrak iz zunanje enote in hrup pri obratovanju 
ne bosta motila sosedov.

Električno napajanje
• Za napajanje klimatske naprave uporabite ločeni električni 

tokokrog.

Premeščanje naprave
• Premeščanje naprave zahteva posebna znanja in spretnosti. 

Prosimo, posvetujte se s prodajalcem, če želite zaradi selitve ali 
adaptacije napravo premestiti.
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Sestavni deli naprave
■ Notranja enota

■ Zunanja enota
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■ Notranja enota

■ Zunanja enota

1. Pretočna enota:  (stran 24~26)
2. Filter z osveževalcem zraka za pretočni del (črn)
3. Vstop zraka
4. Čelna plošča
5. Zgornja plošča
6. Zračni filter (svetlo moder): (stran 23)
7. Fotokatalitični filter iz titanijevega apatita za čiščenje zraka  

(črn): (stran 24~26)
8. Filter za zračni sistem (rumen): (stran 27)
9. Vodoravna loputa:  (stran 11)

10. Navpična loputa: 
• V izstopni zračni odprtini. (stran 11)

11. Izstopna zračna odprtina
12. Senzor za vlažnost v prostoru: 

• Zaznava vlažnost zraka okoli notranje enote.
13. Tipalo temperature v prostoru:

• Zaznava temperaturo zraka okoli notranje enote.
14. Zaslon
15. Gumb za vklop/izklop zunanje enote:

• Pritisnite na gumb, če želite napravo vklopiti. 
Ponovno pritisnite na gumb, če želite napravo izklopiti.

16. Večbarvna indikatorska lučka: 
• Barva lučke se spreminja v skladu z delovanjem.

• OGREVANJE............................................................ Rdeča
• "URURU" VLAŽENJE/VLAŽNO OGREVANJE......Oranžna
• HLAJENJE............................................................... Zelena
• "SARARA" SUŠENJE/SUHO HLAJENJE .............Rumena

• Barva lučke se spreminja tudi glede na optimalno delovanje.
• PRETOČNI FLASH SISTEM ZA ČIŠČENJE ZRAKA/

DOTOK SVEŽEGA ZRAKA PREZRAČEVANJE .................. Bela
(Le prvi 2 sekundi med delovanje klimatske naprave.)

17. Lučka ČASOVNIKA (oranžna): (stran 15)
18. Lučka MOISTURIZING (MOČNO VLAŽENJE) (zelena): 

(stran 10)
19. Sprejemnik signala:

• Sprejema/oddaja signale od/do daljinskega upravljalnika.
• Večbarvna indikatorska lučka utripa in slišati je piskanje, 

ki označuje sprejem signala.
• Začetek delovanja .............................................. dva piska
• Sprememba nastavitev ........................................... en pisk
• Konec delovanja .................................................. dolg pisk

20. Izstopna odprtina za zrak na enoti za vlaženje: 
(Čelna stran)

21. Vstopna zračna odprtina: (Zadnja in leva stran)
22. Izstop zraka
23. Vstopna odprtina za zrak na enoti za vlaženje:  

(Spredaj in zadaj)
24. Senzor zunanje temperature: 

• Zaznava temperaturo zraka okoli zunanje enote. 
(Zadnja stran)

25. Cevi za hladivo, gibka vlažilna cev in kabel za povezavo 
enot

26. Gibljiva odtočna cev:
• Skozi njo odteka voda iz notranje enote

27. Priključek za ozemljitev:
• Najdete ga znotraj pokrova.

28. Enota za vlaženje
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■ Daljinski upravljalnik
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1. Oddajnik/sprejemnik
2. Prikazovalnik:

• Na njem so prikazane trenutne nastavitve. 
(Na tej sliki je zaradi razlage vsak del ponazorjen z vsemi 
prikazi v položaju ON.)

* Na zaslonu je zaščitni film, ki ga varuje pred praskanjem. 
Pred uporabo ga odstranite.

3. Tipka INFORMATION (informacije): 
• Prikazuje temperaturo in vlažnost v prostoru ter zunanjo 

temperaturo. (stran 20)
4. Tipka COUNTDOWN OFF TIMER (odštevanje časa do 

izklopa):
• Nastavi čas do zaustavitve. (stran 15)

5. Tipka ON/OFF (vklop/izklop):
• Zaustavi izbrano delovanje z direktnim gumbom za način. 

Še en pritisk na to tipko bo delovanje spet vzpostavil.
6. Direktni gumb za način: 

• Gumb AVTO (stran 10)
• Gumb "URURU" HUMIDIFYING (stran 9)
• Gumb HEATING (stran 9)
• Gumb "SARARA" DRYING (stran 8)
• Gumb COOLING (stran 8)

7. Gumb POWERFUL:
• Poveča moč hlajenja ali ogrevanja. (Po 20 minutah se 

izključi.) (stran 18)
8. Gumba za nastavitev TEMPERATURE:

• Za spreminjanje nastavitev temperature.
9. Gumbi HUMIDITY:

• Za spreminjanje nastavitve vlažnosti.
10. Gumb PRETOČNI FLASH SISTEM ZA ČIŠČENJE ZRAKA/

DOTOK SVEŽEGA ZRAKA:
• Očisti zrak v prostoru.  (stran 13)

11. Gumb SMER ZRAČNEGA PRETOKA/JAKOST 
ZRAČNEGA PRETOKA/UDOBEN ZRAČNI PRETOK/
HLADNA SAPICA:
• Uravnava smer in jakost zračnega pretoka. (stran 11)

12. Gumb MOČNO VLAŽENJE:
• Ohranja visoko zračno vlažnost za večjo vlažnost vaše kože. 

(stran 10)
13. Gumb PREZRAČEVANJE PRAZNEGA DOMA: 

• Prezrači prostor med vašo odsotnostjo.
14. Gumb SETUP:

• Nastavi delovanje enote in zaslon daljinskega upravljalnika 
v skladu z vašimi željami. (stran 18)

15. Gumb IZBIRA ČASOVNIKA
16. Gumb za nastavitve TIMER (časovnika):

• Natavi čas za zakasnjen vklop ali izklop. (stran 15)
17. Gumb CLOCK:

• Nastavi trenutni čas. (stran 7)
18. Gumb ODGANJANJE PLESNI: 

• Neprekinjeno delovanje za zmanjševanje vlažnosti v 
prostoru, tako da ostane zrak v njem suh in čist. (stran 20)

19. Gumb PREPREČEVANJE PLESNI:
• Osuši notranjost enote, da v njej ne bi nastajala plesen in 

druge snovi neprijetnih vonjav. (stran 19)
20. Gumb UDOBEN SPANEC:

• Uravnava sobno temperaturo tako, da omogoča udoben 
spanec in prijetno zbujanje. (stran 17)

21. Gumb za ponastavitev (RESET):
• Ponastavljanje indikatorja čiščenja. (stran 21)

22. Gumb PREKLIC
23. Odprite pokrov
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Priprave na zagon naprave
■ Vstavljanje baterij

1. S prstom pritisnite na  in potisnite pokrov in ga snamete.

2. Vstavite dve bateriji s suhim polnjenjem (AAA).

3. Namestite pokrov na svoje mesto.
• Znaki na zaslonu bodo utripali. Nastavite trenutni čas. (stran 7)

■ Kako uporabljati
• Za uporabo daljinskega upravljalnika usmerite oddajnik proti notranji enoti. Če je med enoto in 

daljinskim upravljalnikom kakšna ovira, ki preprečuje sprejem signala, npr. zavesa, enota ne 
bo delovala.

• Maksi malna razdalja za sprejem signala je 7 m.
• Pazite, da vam daljinski upravljalnik ne pade na tla. Ne zmočite ga.

(Pride lahko do poškodb zaslona LCD.)

■ Pritrditev nosilca daljinskega upravljalnika na 
steno
1. Izberite mesto, od koder signali lahko dosežejo enoto.

2. S priloženimi vijaki pritrdite nosilec daljinskega upravljalnika 
na steno ali steber.

3. Obesite luknje na zadnji strani daljinskega upravljalnika na štrleče jezičke na nosilcu 
daljinskega upravljalnika.

■ Pripnite fotokatalitični filter iz titanijevega apatita 
za čiščenje zraka, filter z osveževalcem zraka za 
pretočni del in filter za zračni sistem (stran 24~26)

■ Vklopite odklopnik
• Vklop odklopnika bo povzročil enkratno odpiranje in nato zapiranje čelne plošče in vodoravne 

lopute. (To je povsem običajen postopek.)

OPOMIN
• Med obratovanjem (ko je plošča odprta ali se ravno odpira ali zapira) se plošče ne dotikajte 

z rokami.

POZOR

VARNOSTNI UKREPI

• Ovijte priključne sponke z izolacijskim trakom, da jih izolirate, preden spraznite baterije. Mešanje z drugimi kovinami ali baterijami lahko 
povzroči segrevanje, eksplozijo ali požar.

■ O baterijah
• Za prvo rabo priporočamo uporabo priloženih baterij. Glede na to, kje je bila klimatska naprava proizvedena, se bodo baterije morda iztrošile 

v manj kakor letu dni.
• Priporočamo zamenjavo baterij enkrat na leto, če pa prikazovalnik daljinskega upravljalnika ne deluje več dobro ali če se poslabša sprejem 

signala, prosimo, zamenjajte stare baterije z novimi alkalnimi baterijami.
• Pri zamenjavi baterij uporabite baterije enake vrste in zamenjajte obe bateriji hkrati.
• Baterije s krajšim rokom trajanja bo treba zamenjati prej.
• Da bi preprečili okvare ali poškodbe zaradi puščanja ali eksplozij, odstranite baterije, če enote dlje časa ne uporabljate.

■ O daljinskem upravljalniku
• Oddajanje in sprejem signala sta lahko motena, če je v prostoru fluorescenčna svetilka z električnim vžigom (kot je inverterska svetilka). 

V tem primeru se obrnite na prodajalca.
• Če z daljinskim upravljalnikom lahko upravljate kakšno drugo napravo, jo odstranite iz prostora ali se posvetujte s prodajalcem.
• Direktna sončna svetloba na oddajniku/sprejemniku lahko povzroči močnejše delovanje enote.

2

3

1

Pravilno postavite + in –!

1

2

1 Sprejemnik

2 Nosilec daljinskega 
upravljalnika
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■ Nastavitev časa
* Med delovanjem enote časa ni mogoče nastaviti.

1. Pritisnite " ".
Ne držite gumba.

2. Pritisnite " ", da bi nastavili uro na trenutni čas.

3. Pritisnite " ".

• Nastavitve so dokončane.

se prikaže na prikazovalniku

utripa

Če boste gumb držali pritisnjen, se bo čas 
spreminjal hitreje.

utripa

se prikaže na prikazovalniku

1, 3

2

POZOR
Če se na zaslonu ob koraku 1 pojavijo druga sporočila, gumba ne pritisnite približno 60 sekund. Zaslon se bo vrnil na običajni prikaz.
■ Nasveti za varčevanje z energijo

• Prostora ne hladite (grejte) preveč.
Če temperaturo nastavite na zmerno vrednost, prihranite energijo.

• Zastrite okna z žaluzijami ali zavesami.
Če preprečite vdor sončne svetlobe in zraka od zunaj, izboljšate učinkovitost hlajenja (gretja).

• Zamašeni zračni filtri povzročijo neučinkovito delovanje in povečajo porabo energije. Redno čistite 
filter.

■ Prosimo, upoštevajte naslednje opombe
• Klimatska naprava troši električno energijo, tudi ko ne deluje.
• Če klimatske naprave dlje časa ne boste uporabljali, npr. spomladi ali jeseni, izklopite odklopnik.
• Ko je zunanja temperatura nižja od –15°C, vključite odklopnik več kakor 1 uro pred začetkom uporabe naprave.  

(Zato da se ogreje kompresor.)
■ Pogoji delovanja

• Uporaba enote v pogojih, ki v nadaljevanju niso navedeni, lahko povzroči sprožitev varnostne naprave, ki enoto zaustavi. V notranji enoti 
lahko pride tudi do kondenzacije in kapljanja kondenzata. (SUŠENJE/HLAJENJE)

■ Vlažnost, ki jo je mogoče doseči
• Zmožnost naprave za vlaženje pade, ko sta zunanja vlažnost in temperatura nizki. 

(Glejte sliko na desni.)
Pogoji:
Model: FTXR50EV1B
Nastavitev temperature v prostoru 20°C
Hitrost toka zraka:: Maks
Prostornina sobe:  120 m3

Hitrost izmenjave zraka:  0,5/uro
Dolžina vlažilne gibljive cevi:  7,5 m

Priporočena nastavitev 
temperature

Za hlajenje: 26°C – 28°C
Za gretje: 20°C – 22°C

HLAJENJE
Zunanja temperatura: 21 do 43°C
Temperatura v prostoru: 18 do 32°C
Vlažnost v prostoru: maks. 80%

OGREVANJE
zunanja temperatura: –20 do 24°C
Temperatura v prostoru: 10 do 30°C
Vlažnost v prostoru: 70% maks.

SUŠENJE
zunanja temperatura: 10 do 42°C
Temperatura v prostoru: 18 do 30°C
Vlažnost v prostoru: maks. 80%

VLAŽENJE
zunanja temperatura: –10 do 24°C
Temperatura v prostoru: 12 do 30°C
Vlažnost v prostoru: 70% maks.
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NAČINI DELOVANJA

HLAJENJE • SUŠENJE "SARARA"
■ Hlajenje

• Da bi znižali temperaturo 

1. Pritisnite " ". 

• Da bi znižali temperaturo in vlažnost 

2. Pritisnite " ". 

 * Priporočamo vam, da preklopite na HLAJENJE, če želite znižati temperaturo med 
SUHIM HLAJENJEM.

■ SUŠENJE "SARARA"
• Da bi znižali vlažnost

3. Pritisnite " ". 

■ Da bi spremenili smer ali jakost zračnega pretoka 
(stran 11)

• Jakost zračnega pretoka je nastavljena na "AVTO" med SUHIM HLAJENJEM ali 
HLAJENJEM "SARARA". Jakosti zračnega pretoka ni mogoče nastaviti.

■ Prekinitev delovanja

4. Pritisnite " ".
 Večbarvni indikator na enoti se bo izklopil.

■ Da bi spremenili nastavitve temperature ali vlažnosti

OPOMBA

HLAJENJE
SUHO 

HLAJENJE SUŠENJE

18°C~32°C –3°C~

Zelena Rumena

■ Opomba za tipko ON/OFF (vklop/izklop):

• Če pritisnete " ", se bo zagnal enak način delovanja kakor pri zadnji uporabi. 

■ Opomba za HLAJENJE
• Ta klimatizirna naprava hladi sobo z izpihavanjem toplega zraka iz prostora ven. Če je zunaj zelo vroče, je manj učinkovita.

■ Opomba za SUHO HLAJENJE
• Če pritisnete gumb za manjšo vlažnost v načinu HLAJENJE, nastavite enoto na SUHO HLAJENJE.
• Odstrani več vlažnosti od običajnega HLAJENJA. Priporočamo pa vam, da nastavite temperaturo na nekoliko nižjo od sobne temperature, 

da bi znižali vlažnost, ker ta način delovanja zraka ne ogreva dodatno.
■ Opomba o SUŠENJU "SARARA"

• Odstrani vlažnost z manjšim hlajenjem prostora, saj zrak v prostoru nekoliko ogreva.
• Sprememba načina delovanja iz HLAJENJE v SUŠENJE "SARARA" lahko začasno poveča vlažnost v prostoru.

1

3

2

4

Zelena

Rumena

Rumena

STD
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OGREVANJE • VLAŽENJE "URURU" 
■ Ogrevanje

• Da bi dvignili temperaturo 

1. Pritisnite " ". 

• Da bi dvignili temperaturo in vlažnost

2. Pritisnite " ". 

■ VLAŽENJE "URURU"
• Da bi dvignili vlažnost

3. Pritisnite " ". 

■ Da bi spremenili smer ali jakost zračnega pretoka 
(stran 11)

■ Prekinitev delovanja

4. Pritisnite " ".
 Večbarvni indikator na enoti se bo izklopil.

■ Da bi spremenili nastavitve temperature ali 
vlažnosti

OPOMBA

OGREVANJE
VLAŽNO 

OGREVANJE VLAŽENJE

10°C~30°C —

Rdeča Oranžna

■ Opomba o OGREVANJU
• Ker ta klimatska naprava greje, tako da odvzema toploto zunanjemu zraku in jo oddaja v prostor, se pri nižjih zunanjih temperaturah 

učinkovitost gretja zmanjša. Če gretje klimatske naprave ne zadostuje, je priporočljivo, da skupaj s klimatsko napravo uporabljate še eno 
ogrevalno napravo.

• Toplotna črpalka ogreva prostor z vpihavanjem toplega zraka v vse smeri. Po vklopu gretja traja nekaj časa, preden se prostor ogreje.
• Pri gretju se na zunanji enoti lahko nabere zmrzal, kar zmanjša zmogljivost gretja. V tem primeru naprava preklopi na odtaljevanje, dokler se 

led na stali.
• Med odtaljevanjem iz notranje enote ne piha topel zrak.

■ Opomba o VLAŽNEM OGREVANJU in VLAŽENJU "URURU"
• Zmožnost enote za vlaženje pade, ko sta zunanja temperatura in vlažnost nizki ali ko je moč ventilatorja nastavljena na majhno.
• Med OGREVANJEM je naprava hrupnejša kakor med običajnim delovanjem.
• Lahko se ujameta zunanji hrup in vonj, saj se zunanja enota ogreva z grelcem in vlažnost, ki pri tem nastane, preide v prostor z vlaženjem.
• Vrh zunanje enote se lahko med delovanjem segreje, vendar to ni okvara.
• Hrup delovanja se lahko spreminja glede na zunanjo temperaturo in vlažnost. (Dovajanje vode ni potrebno, saj se v prostor prenese zunanja 

vlaga.)
■ Opomba o VLAŽENJU "URURU"

• Lahko prilagodi vlažnost prostora v skladu z vašimi željami.
• Ko sobna temperatura pade, lahko pride do rahlega ogrevanja, da bi bilo mogoče nadaljevati postopek vlaženja.

3

2

4

1

Rdeča

Oranžna

Oranžna
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Delovanje AVTO
Ko pritisnete tipko AVTO, bo klimatska naprava delovala v skladu s pogoji v prostoru 
na samodejni način.

1. Pritisnite " ". 

• Barva večbarvnega indikatorja se spremeni v skladu z dejanskim delovanjem.
• Ko pritisnete tipko AVTO, se barva prilagodi načinu delovanja, ki ga samodejno izbere 

klimatska naprava.

■ Da bi spremenili smer ali jakost zračnega pretoka 
(stran 11)

■ Prekinitev delovanja

2. Pritisnite " ".
Večbarvni indikator na enoti se bo izklopil.

■ Spreminjanje nastavitve temperature

OPOMBA

MOČNO VLAŽENJE
Ta način pripomore k vlaženju vaše kože.

1. Med delovanjem pritisnite " ".

• Nastavitev jakosti zračnega pretoka se spremeni na samodejno ali v način delovanja 
Comfort Airflow.

• Pri delovanju MOČNO VLAŽENJE ni mogoče izbrati načina HLADNA SAPICA.

■ Spreminjanje nastavitve temperature
• Možne so enake spremembe kakor pri HLAJENJU in OGREVANJU. (stran 8 in stran 9)
• Vlažnosti in jakosti pretoka ni mogoče spremeniti.

■ Da bi spremenili smer zračnega pretoka (stran 11)

• Priporočena smer delovanja je način delovanja Comfort Airflow, vendar je to mogoče 
spremeniti.

18°C~30°C

■ Opomba o načinu delovanja AVTO
• V načinu delovanja AVTO naprava izbere primeren način delovanja (HLAJENJE ali 

OGREVANJE) v odvisnosti od temperature v prostoru na začetku delovanja.
• Naprava v rednih časovnih intervalih samodejno izbere nastavitev, da zagotovi 

željeno temperaturo.
• Če vam način delovanja AVTO ne ustreza, lahko ročno izberete želeni način 

delovanja in nastavitev.

1

2

1, 2

<MOČNO VLAŽENJE>

<AVTO>

OGREVANJE: rdeča
HLAJENJE: zelena

Rumena

Oranžna

Zelena

Zelena
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■ Da bi preklicali delovanje MOČNO VLAŽENJE 

2. Še enkrat pritisnite " ".
• Način delovanja se vrne na prejšnjega. Tudi večbarvni indikator na enoti se vrne na prejšnjo barvo.
• Lučka MOISTURE na enoti bo ugasnila.

OPOMBA

PRILAGAJANJE SMERI ZRAČNEGA PRETOKA • NAČIN 
DELOVANJA UDOBNI ZRAČNI PRETOK • HLADNA 
SAPICA • JAKOST ZRAČNEGA PRETOKA
Za udobnejši zračni pretok poskrbi smer zraka in prilagajanje jakosti zračnega pretoka.

■ Da bi spremenili navpično in vodoravno smer 
zračnega pretoka
1. Med delovanjem pritisnite " " ali " ".

Vodoravne in navpične lopute se samodejno premikajo v vodoravni in navpični smeri.

■ Če želite fiksirati smer zračnega pretok

2. Še enkrat pritisnite " " ali " ".

■ Da bi uporabljali tridimenzionalni zračni tok

3. Med delovanjem pritisnite " " in nato " ".

Vodoravne in navpične lopute se premikanjo izmenjaje.

■ Izklop tridimenzionalnega zračnega toka

4. Še enkrat pritisnite " " ali " ".

■ Način delovanja UDOBNI ZRAČNI PRETOK in 
HLADNA SAPICA
5. Znak se bo spremenil vsakokrat, ko boste pritisnili 

" ".

■ Način delovanja UDOBNI ZRAČNI PRETOK
• Smer in jakost zračnega pretoka se prilagodita tako, da zrak iz enote ne piha 

naravnost na ljudi v prostoru.
• < HLAJENJE/SUŠENJE> Loputa se bo dvignila.
• <OGREVANJE/VLAŽENJE> Loputa se bo spustila.
• Zračni pretok je nastavljen na "AUTO" - samodejno.

■ Delovanje HLADNA SAPICA
• Delovanje HLADNA SAPICA je za hlajenje, "SUŠENJE "SARARA" in za 

PRETOČNI FLASH SISTEM ZA ČIŠČENJE ZRAKA.

■ Opomba o MOČNEM VLAŽENJU 
• Relativna vlažnost je višja kakor pri običajnem delovanju.
• Mogoče ga je uporabljati pri HLAJENJU, SUHEMU HLAJENJU, OGREVANJU in 

VLAŽNEMU OGREVANJU.
• Delovanje je nekoliko hrupnejše.

(Če je smer navpična.) Prikazana bo oznaka smeri zračnega 
pretoka.

Prikazale se bodo oznake navpične in vodoravne smeri zračnega 
pretoka.

6

5

1, 2
3, 4

: Način delovanja Comfort Airflow je mogoč.
: Način delovanja HLADNA SAPICA je mogoč.

Na voljo je pet nastavitev hitrosti toka zraka od " " do " ", pa še 
" ", " ".

Način delovanja
Nastavitev jakosti 

račnega toka

SUŠENJE "SARARA" ● ●

SUHO HLAJENJE ● ●

MOČNO VLAŽENJE ●

AVTO/HLAJENJE ●

OGREVANJE ●

VLAŽNO OGREVANJE ●

VLAŽENJE "URURU"

PRETOČNI FLASH 
SISTEM ZA ČIŠČENJE 

ZRAKA/DOTOK 
SVEŽEGA ZRAKA

●

Prikaže delovanje UDOBNI 
ZRAČNI PRETOK  

Prikaže delovanje HLADNA 
SAPICA

Znak izgine
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■ Da bi spremenili jakost zračnega pretoka

6. Med delovanjem pritisnite " ". (Glejte tabelo na stran 11)
• HLAJENJE in OGREVANJE z " " ali drug oslabljen zračni pretok lahko sobo ohladijo ali ogrejejo manj učinkovito.
• Tiho delovanje notranje enote

", se hrup notranje enote zmanjša.

OPOMBA
• Če enota deluje z navzdol usmerjenimi vodoravnimi in zaustavljenimi loputami pri delovanju Hlajenje, SUŠENJE "SARARA" ali SUHO 

HLAJENJE, se po eni uri lopute samodejno premaknejo same. (To se zgodi zato, da se na njih ne bi nabral kondenzat.)
■ POZOR
• Pazite, da boste za uravnavanje smeri zračnega pretoka uporabljali daljinski upravljalnik. Ročno premikanje loput lahko povzroči nepravilno 

delovanje naprave.
■ Opomba o delovanju UDOBNI ZRAČNI PRETOK

• Smer zračnega pretoka je taka, kot je opisana na sliki v tej opombi.
■ Opomba za način HLADNA SAPICA

• Navpično premikanje vodoravnih loput z ritmom "1/ f sapica" deluje z udobnim pihanjem tako kakor naravna sapica. Ko uporabite delovanje 
hladna sapica, imate občutek, da je temperatura v prostoru nižja.

■ Opomba o prilagajanju smeri za navpični zračni pretok
• Premično območje vodoravne lopute je odvisno od načina delovanja.

■ Opomba o 3D - tridimenzionalnem zračnem pretoku
• Tridimenzionalni zračni tok omogoča prostorsko kroženje hladnega zraka, ki se zbira pri tleh, in toplega zraka, ki se zbira pod stropom. 

Na ta način preprečuje kopičenje hladnega in toplega zraka.

1
15°

A 15°~70°

A 15°~55°
B 45°~55°

C 25°~55°

STOP

B 20°~60°
C 30°~70°

2
75°

1
15°

2
65°

1 Hlajenje z udobnim zračnim pretokom 

2 Ogrevanje z udobnim zračnim pretokom 

A Pretočni flash sistem za čiščenje zraka - dotok 
svežega zraka - Posamično delovanje

B Sušenje "Sarara" - hlajenje

C Ogrevanje - Vlaženje "Ururu"
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PRETOČNI FLASH SISTEM ZA 
ČIŠČENJE ZRAKA • DOTOK 
SVEŽEGA ZRAKA 
Vpojna moč fotokatalitičnega filtra iz titanijevega apatita za čiščenje zraka in filtra za 
zračni sistem ter moč sprožitve pretočnega sistema zmanjša nastanek neprijetnega 
vonja in virusov ter pri tem čisti zrak v prostoru.

1. Pritisnite " ".
(Uporabljati ga je mogoče skupaj z ogrevanjem ali hlajenjem, ali pa posamič.)
• Spremeni se vsakokrat, ko pritisnete gumb. (Uporabljajte namesto ventilatorja.)

■ Da bi spremenili smer ali jakost zračnega 
pretoka (stran 11)

POZOR

OPOMBA

• Temperature in vlažnosti ni mogoče spremeniti med samostojno uporabo funkcij 
PRETOČNI FLASH SISTEM ZA ČIŠČENJE ZRAKA ali DOTOK SVEŽEGA ZRAKA. 

■ Opomba o načinu PRETOČNI FLASH SISTEM ZA ČIŠČENJE ZRAKA
• Sprožitev energije pretočnega sistema in fotokatalitični filter iz titanijevega apatita 

za čiščenje zraka očistita zrak v prostoru.
■ Opomba o načinu DOTOK SVEŽEGA ZRAKA

• Sveži zrak doteka iz zunanje skozi notranjo enoto.
• Lahko se ujameta zunanji hrup in vonj, saj zunanji zrak preide v prostor. Delovanje 

je nekoliko hrupnejše.
• Hrup delovanja se lahko spreminja glede na zunanjo temperaturo in vlažnost.

■ Kaj je sprožanje pretočnega sistema?
• V enoti ustvari hitre elektrone z veliko oksidirajočo močjo, ki izničijo vonjave in 

škodljive pline. 
(Način je varen, ker hitri elektroni nastanejo in izginejo znotraj enote.)

 *Sprožitev pretočnega sistema brenči, vendar to ni okvara.

1

<PRETOČNI FLASH SISTEM ZA ČIŠČENJE ZRAKA / 
 DOTOK SVEŽEGA ZRAKA>

OFF

Pretočni flash sistem za čiščenje zraka
+

dotok svežega zraka

Pretočni flash sistem za čiščenje zraka
+

močan dotok svežega zraka

Pretočni flash sistem za čiščenje 
zraka

Belo (Prvi 2 sekundi delovanja klimatske naprave bo svetila 
belo.)
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PREZRAČEVANJE PRAZNEGA 
PROSTORA
V vaši odsotnosti prezrači prostor, da je ta udobnejši.

1. Pritisnite " ".

■ Da bi spremenili čas, po katerem naj se 
zaustavi

2. Pritisnite " ".
• Nastaviti ga je mogoče od 1 do 9 ur, v korakih po 1 uro.
• Da bi uporabili oboje, PREZRAČEVANJE PRAZNEGA PROSTORA in VKLOP 

ČASOVNIKA, najprej nastavite VKLOP ČASOVNIKA. (stran 15)

■ Da bi spremenili smer zračnega pretoka (stran 11)

• Temperature, vlažnosti in jakosti pretoka ni mogoče spremeniti.

■ Da bi preklicali PREZRAČEVANJE PRAZNEGA 
PROSTORA

3. Pritisnite " ".

OPOMBA
■ Opomba o PREZRAČEVANJU PRAZNEGA PROSTORA

• Delovanje DOTOK SVEŽEGA ZRAKA in ODŠTEVANJE ČASOVNIKA, je mogoče 
nastaviti sočasno z enim samim gumbom.

3

1

2

• Samodejno se zaustavi po 4 urah.
• Privzeta tovarniška nastavitev je 4 ure.
14



Funkcije TIMER (časovnik)
Funkcije časovne nastavitve delovanja se uporabljajo za samodejni vklop in izklop klimatske naprave ponoči ali zjutraj.
Časovnik dela samo enkrat. Časovnik morate nastaviti za vsako uporabo.

■ Delovanje ODŠTEVANJE ČASOVNIKA
Nastavite čas za zaustavitev.

1. Pritisnite " ".
• Prikazani čas, ki se spreminja v korakih po pol ure, se poveča ob vsakem pritisku na 

tipko, se nastavi. Nastaviti je mogoče čas od 0,5 do 9,5 ure.

■ Delovanje VKLOP/IZKLOP ČASOVNIKA
Nastavite čas za VKLOP ČASOVNIKA ali IZKLOP ČASOVNIKA.
• Preverite, ali je čas nastavljen pravilno. Če ni tako, nastavite točen čas. (stran 7)
• Zaslon s točnim časom izgine, ko rezervirate čas za VKLOP/IZKLOP ČASOVNIKA.

2. Pritisnite " " za IZKLOP ČASOVNIKA in pritisnite " " 
za VKLOP ČASOVNIKA.

3. Pritisnite " ", da bi nastavili čas za rezervacijo.

• Ko pritisnete gumb, se čas spremeni za 10 minut. Če gumb držite, se čas spreminja 
hitreje.

4. Pritisnite " " za IZKLOP ČASOVNIKA in pritisnite " " 
za VKLOP ČASOVNIKA.
Nastavljen je prikazani čas.

■ Da bi preklicali delovanje ČASOVNIKA

5. Pritisnite " ".
•  Lučka ČASOVNIKA bo ugasnila in ČASOVNIK bo preklican.

1

2
4

3

5

Oranžna

se prikaže na prikazovalniku.
utripa.

* IZKLOP ČASOVNIKA

Oranžna

* IZKLOP ČASOVNIKA
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OPOMBA
■ V naslednjih primerih timer (časovnik) ponovno nastavite

• Ko se je odklopnik izklopil (OFF).
• Po izpadu električnega toka.
• Po zamenjavi baterij v daljinskem upravljalniku.

■ Opomba o delovanju ČASOVNIKA
• Zagon ODŠTEVANJA ČASOVNIKA in IZKLOPA ČASOVNIKA povzroči, da enota 

samodejno zamenja nastavljeno temperaturo 1 uro pozneje, da bi preprečila, da se 
prostor preveč ohladi ali ogreje. (Zviša za 0,5°C med HLAJENJEM ali SUHIM 
HLAJENJEM in spusti za 2°C med OGREVANJEM ali VLAŽNIM OGREVANJEM.)

• Rezervacija VKLOPA ČASOVNIKA bo povzročila do enourni predčasni vklop enote, 
tako da bo enota zagotovila na daljinskem upravljalniku nastavljeno temperaturo ob 
nastavljenem času.

• Ko enoto krmilite z ODŠTEVANJEM, VKLOPOM ali IZKLOPOM ČASOVNIKA, se 
dejansko trajanje obratovanja lahko razlikuje od časa, ki ga je nastavil uporabnik.

• Ko vklopite funkciji VKLOP/IZKLOP ČASOVNIKA, se točen čas shrani v pomnilnik. 
ODŠTEVANJE ČASOVNIKA pa pomnilniške funkcije nima. 
(Pomnilnik se izbriše, ko zamenjate bateriji daljinskega upravljalnika.)

• Ne more delovati z načinom UDOBNO SPANJE.
■ Kombinacija funkcij VKLOP ČASOVNIKA in IZKLOP ČASOVNIKA

• Glejte primer na desni za rezervacijo v kombinaciji z ODŠTEVANJEM do IZKLOPA 
ČASOVNIKA in VKLOPA ČASOVNIKA, pa tudi z IZKLOPOM in VKLOPOM 
ČASOVNIKA.

■ Da bi preklicali rezervirano kombinacijo 

• Pritisnite " " in nato " ", da bi preklicali samo VKLOP ČASOVNIKA.

• Pritisnite " " in nato " ", da bi preklicali samo IZKLOP ČASOVNIKA.

• Nekajkrat pritisnite " ", da bi dosegli 9,5 ure in nato pritisnite še enkrat, da bi preklicali samo ODŠTEVANJE do IZKLOPA ČASOVNIKA.

Primer:
Točen čas: 11:00 pm = 23:00 (klimatska naprava 
deluje).
Če želite, da naprave deluje več kakor eno uro in da 
se nato vključi spet ob 7:00 zjutraj.

Nastavitev ODŠTEVANJA ČASOVNIKA na  
1 uro pozneje. 
Nastavitev VKLOPA ČASOVNIKA na  ob 7:00 
am - zjutraj.

Nastavitev IZKLOPA ČASOVNIKA na  ob 0:00 
am - opolnoči.
Nastavitev VKLOPA ČASOVNIKA na  ob 7:00 
am - zjutraj.
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Delovanje UDOBNO SPANJE
Nadzorovanje sobne temperature podpira udobno spanje in prijetno zbujanje.
• Preverite, ali je čas nastavljen pravilno. Če ni tako, nastavite točen čas. (stran 7)
• Trenutni prikaz časa izgine, ko nastavite delovanje UDOBNO SPANJE.

1. Med delovanjem pritisnite " ".

2. Pritisnite " ", da bi nastavili čas zbujanja.

• Ko pritisnete gumb, se čas spremeni za 10 minut. Če gumb držite, se čas spreminja 
hitreje.

3. Pritisnite 

" ".

• Če nastavitve izvedete, ko enota ne deluje, pritisnite " ", da bi delovanje zagnali.

■ Da bi preklicali delovanje udobno spanje

4. Pritisnite " ".

POZOR

OPOMBA

• Pred spanjem poskrbite za to, da bo temperatura v sobi do neke mere udobna.
<Priporočena nastavljena temperatura>
HLAJENJE: 26°C – 29°C
OGREVANJE: 20°C – 25°C
 * Zaradi prenizko nastavljene temperature bi vas lahko ponoči zazeblo. 

■ Opomba o načinu delovanja UDOBNO 
SPANJE
• Uporablja se lahko za HLAJENJE, SUHO 

HLAJENJE, VLAŽNO HLAJENJE, 
OGREVANJE, VLAŽNO OGREVANJE in 
ZELO VLAŽNO OGREVANJE.

• Ni ga mogoče uporabljati s ČASOVNIKOM.
■ Kako učinkovito uporabljati UDOBNO 

SPANJE
• Zagon delovanja UDOBNO SPANJE zniža 

nastavljeno tempraturo za 2°C v 3 urah in jo 
začne višati po 1°C 1 uro pred nastavljenim 
času, ter tako ponudu krivuljo temperature 
v obliki črke V. (Glejte sliko na desni.)

• Nastavite zračni pretok tako, da zrak iz enote 
ne bo pihal naravnost na ljudi v prostoru.

1, 3

2

4

<UDOBNO SPANJE>

utripa.
se prikaže na prikazovalniku.

se prikaže na prikazovalniku.
se prikaže na prikazovalniku.

0 1 2 3 4 5 6

NONONONONON

–1°C

–2°C

A

B

C

D

A Nastavljena temperatura

B Čas spanca

C Zbujanje

D Nastavite čas zbujanja
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Funkcija POWERFUL
S pomočjo funkcije POWERFUL lahko v kateremkoli načinu delovanja povečate 
učinek hlajenja (gretja).

1. Med delovanjem pritisnite " ".
• Funkcija POWERFUL se izklopi po 20 minutah. 

■ Da bi spremenili smer zračnega pretoka (stran 11)

• Temperature, vlažnosti in jakosti pretoka ni mogoče spremeniti.

■ Izklop funkcije POWERFUL

2. Še enkrat pritisnite " ".
• Način delovanja se vrne na prejšnjega. Tudi večbarvni indikator na enoti se vrne na 

prejšnjo barvo.

OPOMBA

NASTAVITVE
Nastavi delovanje enote in zaslon daljinskega upravljalnika v skladu z vašimi željami.

1. Približno 2 sekundi držite " ".
• Aktiviran bo način NASTAVITVE

2. Element se bo spremenil vsakokrat, ko boste pritisnili 

" ".

3. Nastavitev se bo spremenila vsakokrat, ko boste ustrezno 

pritisnili " ".

• Daljinski upravljalnik usmerite proti glavni enoti, da bi izvedli nastavitve.

■ Opomba o delovanju POWERFUL
• Uporablja se lahko za HLAJENJE, SUHO HLAJENJE, OGREVANJE, VLAŽNO 

OGREVANJE in ZELO VLAŽNO OGREVANJE. (Ni ga mogoče uporabljati, ko 
enota ne deluje.)
Če med HLAJENJEM, SUHIM HLAJENJEM ali VLAŽNIM HLAJENJEM pritisnete 
" ", spremenite način delovanja v HLAJENJE POWERFUL - močno hlajenje.
Če med OGREVANJEM, VLAŽNIM OGREVANJEM ali ZELO VLAŽNIM 
OGREVANJEM pritisnete " ", spremenite način delovanja v OGREVANJE 
POWERFUL - močno ogrevanje.

• Med delovanjem POWERFUL je delovanje enote nekoliko hrupnejše.

Del Nastavitev Opis

ZAKLENJEN VKLOP/
IZKLOP KOT ZAŠČITA 

PRED OTROKI

Delovanje daljinskega upravljalnika omejite, da ga ne bi otroci 
uporabljali narobe. (Glejte OPOMBO)

▼

VKLOP/IZKLOP 
ZAŠČITE PRED 

PLESNIJO

Če je na enoti vklopljena zaščita pred plesnijo, lahko samodejno 
preklopi v način delovanja ZAŠČITA PRED PLESNIJO, potem ko 
deluje nek določen čas v načinu SUŠENJE, SUHO HLAJENJE ali 
HLAJENJE. To je potrebno zato, da se osuši notranjost klimatske 
naprav. (stran 19).

▼

SVETLOST 
MONITORJA Spremeni svetlost zaslona na notranji enoti.

▼

Glasnost PISKA Nastavi glasnost tona za sprejem.

▼

Nastavitev KONTRASTA Nastavi sivinskost zaslona LCD na daljinskem upravljalniku.
Izbrati je mogoče kontrast od 1 do 16.

▼

Nastavitev dokončana: Zaslon na daljinskem upravljalniku se vrne v običajni prikaz, če 10 sekund ne izvajate nastavitev .

 je privzeta vrednost.

1, 2

<POWERFUL>

Zelena Rdeča

1
2

3

OFF            ON 

OFF            ON 

HIGH LOW OFF

LOW HIGH OFF

1 6 16
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OPOMBA

Delovanje PREPREČEVANJE PLESNI
Osuši notranjost enote, da v njej ne bi nastajala plesen in neprijetne vonjave.

■ Delovanje AVTO (samodejno delovanje)
(približno vsake 2 tedna)
Če je enota nastavljena z "VKLOPI PREPREČEVANJE PLESNI", se bo delovanje 
PREPREČEVANJE PLESNI zagnalo samodejno, potem ko enota določen čas deluje 
v načinu SUŠENJE "SARARA" ali HLAJENJE (približno enkrat na 14 dni). (stran 18) 
Privzeto je enota nastavljena na "IZKLOPLJENO PREPREČEVANJE PLESNI".

■ Ročno delovanje

1. Pritisnite in držite " " približno 2 sekundi, medtem 
ko enota ne deluje.

• Čelna plošča in vodoravna loputa se bosta odprli.
• Delovanje PREPREČEVANJE PLESNI je aktivno približno 3 ure. Med delovanjem 

večbarvna indikatorska lučka spremeni barvo.

■ Če želite delovanje PREPREČEVANJE PLESNI 
zaustaviti med delovanjem

2. Približno 2 sekundi držite " " (spet).
• Čelna plošča in vodoravna loputa se bosta zaprli.
• Večbarvni indikator na enoti se bo izklopil.

OPOMBA

■ Opomba o ZAKLEPANJU FUNKCIJ PRED OTROKI

• Če izberete "VKLOP" pri nastavitvi ZAKLEPANJE FUNKCIJ PRED OTROKI in nato pritisnete " " ali če ne izvedete nobene nastavitve 

v 10 sekundah, se bo aktivirala funkcija ZAKLEPANJE FUNKCIJ PRED OTROKI in na zaslonu bo prikazano " ".

• Pritiski na gumbe, razen na gumb " " so pri ZAKLEPANJU FUNKCIJ PRED OTROKI onemogočeni.
• Da bi preklicali ZAKLEPANJE FUNKCIJ PRED OTROKI, nastavite "IZKLOP" v zgornjih korakih od 1 do 3.

■ Opomba o delovanju PREPREČEVANJE PLESNI
• Osuši notranjost klimatske naprave s funkcijama VENTILATOR in OGREVANJE, tako da vlago iz enote izloči na prosto. Tako prepreči 

natanek plesni in neprijetnih vonjav. Ta funkcija ni načrtovana tako, da bi odstranjevala obstoječ prah ali plesen.
• Med delovanjem PREPREČEVANJE PLESNI se lahko temperatura v prostoru dvigne in vlažnost iz naprave se lahko prenese v prostor. 

Možno je tudi, da bo v prostoru nastal neprijeten vonj.
• Načina ni mogoče uporabiti, če sta zunanja temperatura ali vlažnost zelo visoki.
• Izločitvenega delovanja ni mogoče pognati glede na zunanjo temperaturo.
• Način delovanja PREPREČEVANJE PLESNI ni na voljo, če je enota izključena s funkcijo ODŠTEVANJE IZKLOPA ČASOVNIKA. Način 

delovanja PREPREČEVANJE PLESNI se vključi samodejno, če ste enoto zaustavili s stikalom delovanje/zaustavitev na daljinskem 
upravljalniku ali na glavni enoti.

• Če je delovanje PREPREČEVANJE PLESNI zaustavljeno med avtomatskim delovanjem, se bo samodejno sprožilo naslednjič, odvisno 
od časa, v katerem deluje enota. Da bi način AVTO preklicali, postavite PREPREČEVANJE PLESNI na IZKLOPLJENO. (stran 18)

1, 2

V primeru ročnega delovanja

Začelo se bo delovanje PREPREČEVANJE PLESNI.
Zaslon se bo vrnil na običajni prikaz.

Barva večbarvne indikatorske lučke

Vijolična
Modra

Modra
Svetlo modra

Svetlo modra
Bela

BelaDelovanje dokončano

Izmenjaje utripa Izmenjaje utripa Izmenjaje utripa
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Delovanje ODGANJANJE 
PLESNI
Ta način razvlaži zrak v prostoru in preprečuje nastanek plesni.
Neprestano sušenje hitro zniža vlago v prostoru.

1. Pritisnite in držite " " približno 2 sekundi, medtem ko enota 
ne deluje.

• Čelna plošča in vodoravna loputa se bosta odprli.
• Delovanje ODGANJANJE PLESNI je aktivno približno 3 ure. Med delovanjem 

večbarvna indikatorska lučka spremeni barvo. 

• Med delovanjem ODGANJANJE PLESNI utripa.

■ Če želite delovanje ODGANJANJE PLESNI 
zaustaviti med delovanjem

2. Približno 2 sekundi držite " " (spet).
• Čelna plošča in vodoravna loputa se bosta zaprli.
• Večbarvni indikator na enoti se bo izklopil.

OPOMBA

ZASLON Z INFORMACIJAMI
Prikazuje sobno temperaturo in vlažnost ter zunanjo temperaturo.

1. Pritisnite " ".

• Ko pritisnete " ", daljisnki upravljalnik za 2 sekundi usmerite v klimatsko napravo.

■ Zaslon se spremeni vsakokrat, ko pritisnete " ".

■ Opomba o ODGANJANJU PLESNI
• Tega načina glede na zunanjo temperaturo morda ne boste mogli uporabiti.

<Delovni razpon> Zunanja temperatura od 12 do 40°C
• Temperatura in vlažnost med delovanjem ODGANJANJE PLESNI morda ne bosta 

zadovoljili vaših potreb. Ta način delovanja uporabite, ko v prostoru ni nikogar.
Na splošno lahko rečemo, da se nastanek plesni zmanjša, ko je zračna vlažnost pod 60%.

1, 2

<ODGANJANJE PLESNI>

Zagnal se bo način za ODGANJANJE PLESNI.
Zaslon se bo vrnil na običajni prikaz

Barva večbarvne indikatorske lučke

Modra Svetlo 
modra

Bela

1

<ZASLON Z INFORMACIJAMI>

Vrnitev na 
običajni zaslon

Nastavljena temperatura Notranja temperatura
Vlažnost v prostoru

Zunanja temperatura
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OPOMBA

NEGA

Nega in čiščenje
Kratka navodila za čiščenje

1. Čelna plošča
Obrišite jo, če se zamaže.
(Čiščenje: stran 23)

2. Zračni filter
Posesajte /Splaknite, če se prikaže napis 
"CLEAN FILTER" (OČISTITE FILTER).
(Čiščenje: stran 23.)

3. Filter za zračni sistem (rumen)

Posesajte približno vsake 3 mesece.
• Zamenjajte približno enkrat na leto.

(Čiščenje: stran 27.)
4. Fotokatalitični filter iz titanijevega apatita 

za čiščenje zraka (črn)
Namočite, če se pojavi napis "CLEAN 
STREAMER" (OČISTITE PRETOČNI SISTEM).
• Zamenjajte približno enkrat na 3 leta.

(Čiščenje: stran 25.)
5. Filter z osveževalcem zraka za pretočni del 

(črn)
Namočite, če se pojavi napis "CLEAN FILTER" 
(OČISTITE FILTER).
• Zamenjajte približno enkrat na 3 leta.

(Čiščenje: stran 25.)
6. Zgornja plošča

Obrišite jo, če se zamaže.
(Čiščenje: stran 23.)

7. Pretočna enota
Namočite, če se pojavi napis "CLEAN 
STREAMER" (OČISTITE PRETOČNI SISTEM).
• Zamenjajte približno enkrat na 3 leta.

(Čiščenje: stran 25.)

Da bi resetirali indikator za čiščenje filtra
Ko enota ne deluje, je lahko prižgan na daljinskem upravljalniku indikator za čiščenje filtra, odvisno od 
tega, koliko časa enota že deluje. Znak pomeni, da je čas za čiščenje fotokatalitičnega filtra iz 
titanijevega apatita za čiščenje zraka, filtra z osveževalcem zraka za pretočni del ali pretočne enote.

1. Po čiščenju za približno 2 sekundi pritisnite " " in daljinski 
upravljalnik usmerite proti vključeni glavni enoti.

• Znak izgine.

OPOMBA

■ Opomba o ZASLONU Z INFORMACIJAMI
• Signal iz klimatske naprave ni pravilno sprejet, če se na zaslonu prikaže napis "Reception Failed" ("Sprejem ni uspel"), ko pritisnete " ". 

Ponovite in daljinski upravljalnik usmerite v klimatsko napravo.
• Med delovanjem je lahko na zaslonu včasi prikazana višja zunanja temperatura od dejanske, če ste v načinu HLAJENJE ali SUŠENJE 

"SARARA" ali niže v načinu OGREVANJE (še posebej, če se je na zunanji enoti že nabrala zmrzal). To se zgodi zaradi učinka zraka, ki piha 
v zunanjo enoto, ali zaradi temperature izmenjevalnika toplote.

• Najnižja notranja in zunanja temperatura, ki jo je mogoče prikazati, je –9°C. Ta bo prikazana, tudi če je dejanska temperatura nižja. Najvišja 
temperatura, ki jo je mogoče prikazati, je 39°C. Ta bo prikazana, tudi če je dejanska temperatura višja. 

• Notranja in zunanja temperatra in vlažnost, ki sta prikazani, sta tisti ob senzorjih, pripetih na glavno enoto klimatske naprave.
• Prikazana temperatura in vlažnost sta približni, saj lahko nanju vplivajo drugi predmeti okoli senzorjev ali neposredna sončna svetloba - 

odvisno od tega, kje je postavljena klimatska naprava. 

OPOMBA
•  Pred čiščenjem napravo izklopite in izključite s stikalom OFF.
•  Ne dotikajte se kovinskih delov v notranji enoti. Lahko se poškodujete. 

Se ne sme oprati z vodo.

• Znak "OČISTITE FILTER" se bo prikazal po približno 340 urah delovanja.
• "Znak "OČISTITE PRETOČNO ENOTO" se bo prikazal po približno 1800 urah delovanja.
• Če boste enoto uporabljali, ko je prižgan znak "OČISTITE PRETOČNO ENOTO", boste s tem zmanjšali njeno zmogljivost za osveževanje zraka.
• Redno čiščenje pomeni prihranek energije.

1

6

2

3

4

5

7

1
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Pritrjanje in odstranjevanje čelne plošče

1. Odprite čelno ploščo.
• Na jeziček plošče na vsaki strani čelne plošče položite prst.

2. Odstranite čelno ploščo.
• Razširite luknjo droga in odstranite vrtljivo 

os. (Na levi in desni strani.)

3. Namestite čelno ploščo.
• Osi na obeh straneh čelne plošče namestite v luknji in ploščo 

počasi zaprite. 
(Pritisnite na obe strani čelne plošče.)

Pritrjanje in odstranjevanje zgornje čelne plošče
1. Odstranite čelno ploščo in 

izvlecite zračni filter. (stran 23)

2. Odstranite zgornjo ploščo.
1) Zadržite 2 jezička na obeh straneh zgornje 

plošče in povlecite naprej, da bi jo odstranili.
2) Odstranite jeziček na sredini in dvignite.

3. Pritrdite čelno ploščo.
• Vstavite 3 jezičke na zadnji strani zgornje 

plošče in jo potisnite navzdol.
• Potisnite zgornjo ploščo navzdol, da klikne.

OPOMBA
• Čelno ploščo odprite šele, ko enoto izklopite.

Plošče med delovanjem naprave ne odpirajte, saj lahko odpade.

1

1 Čelna plošča

1

2

1

2

1 Vrtljiva os

2 Luknja droga

2
1

1 Luknja droga

2 Vrtljiva os

1

2

1 Jeziček (centralni)

2 Jezička (po 1 na vsaki strani)

1

1 Jezički (3 mesta).
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Čiščenje za oba primera
• Obrišite jo z mehko krpo, namočeno v vodo. (Uporabljate lahko le nevtralne detergente.)
• Če čelno ploščo perete z vodo, jo obrišite s krpo in jo po pranju postavite v senco.

OPOMBA

Čiščenje zračnega filtra

(Če je na zaslonu daljinskega upravljalnika prikazano " ")

1. Odprite čelno ploščo.
• Odprite čelno ploščo, tako da položite prsta na izboklini na desni in levi 

strani zgornje prednje plošče in jo zavarujte s pomočjo podporne plošče 
na desni.

2. Izvlecite zračne filtre.
• Zračni filter potisnite nekoliko navzgor.

• Zračni filter povlecite navzdol.

3. Očistite zračni filter.
• Operite zračne filtre z vodo ali jih čistite s sesalcem.
• Če se prahu ne da zlahka odstraniti, uporabite z mlačno vodo 

razredčeni nevtralni detergent. Filtre nato posušite v senci.

4. Nastavite zračni filter, kot je bil, in zaprite čelno 
ploščo.
• Vstavite zračni filter tako, da bo oznaka "FRONT" na sprednji strani.
• Vstavite spodnja jezička.
• Postavite podporno ploščo v prvotni položaj.
• Pritisnite na obe strani čelne plošče.

5. Resetirajte indikator za čiščenje filtra. (stran 21)

POZOR

• Med odstranjevanjem in nameščanjem čelne plošče stojte na stabilnem stolu in bodite pazljivi.
• Med odstranjevanjem in nameščanjem čelne plošče le-to z eno roko dobro podprite, da ne pade.
• Za čiščenje ne uporabljajte vode, ki ima več kot 40°C, petroleja, bencina, razredčila, niti ostalih hlapljivih olj, sredstev za poliranje, krtač ali 

drugih pripomočkov.
• Po čiščenju se prepričajte, da je čelna plošča dobro pritrjena.
• Čelno ploščo obrišite z mehko krpo. Če jo boste obrisali s trdo krpo, jo lahko opraskate.

• Uporaba naprave, ne da bi očistili filter, zmanjša zmogljivost HLAJENJA in OGREVANJA ter po nepotrebnem troši električno energijo.

1

1 Podporna plošča

1

1 Zračni filter

1 1

1 Jezički
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Pritrjanje in odstranjevanja filtra z osveževalcem zraka za pretočni 
del, fotokatalitičnega filtra iz titanijevega apatita za čiščenje zraka, 
pretočne enote

1. Odprite čelno ploščo in izvlecite zračni filter. (stran 23)

2. Pritrdite filter z osveževalcem zraka za 
pretočni del.
• Sprostite jeziček in povlecite ven gumb v smeri navzdol.

3. Izvlecite pretočno enoto.
• Zadržite središče ročaja in ga izvlecite v smeri navzdol.

4. Odstranite fotokatalitični filter iz 
titanijevega apatita za čiščenje zraka.
• Ohišje filtra povlecite navzgor, sprostite jezičke na obeh 

straneh fotokatalitičnega filtra iz titanijevega apatita za 
čiščenje zraka in povlecite filter navzdol.

5. Postavite pretočno enoto nazaj na njeno 
mesto.
• Pritrdite pretočno enoto z nasprotnim postopkom, da bi 

odstranili 3.

6. Pripnite filter z osveževalcem zraka za 
pretočni del.
• Vstavite filter z osveževalcem zraka za pretočni del, dokler 

ne klikne.

7. Pritrdite fotokatalitični filter iz 
titanijevega apatita za čiščenje zraka.
• Vstavite zgornja 2 jezička na fotokatalitičnem filtru iz 

titanijevega apatita za čiščenje zraka v vodila na glavni 
enoti, nato pa zataknite spodnja 2 jezička.

8. Zamenjajte zračni filter in ga postavite 
spet na njegovo mesto, nato pa zaprite 
čelno ploščo.

1 2

3

1 Fotokatalitični filter iz titanijevega apatita za čiščenje zraka

2 Pretočna enota

3 Filter z osveževalcem zraka za pretočni del

Odstranjevanje Pritrjanje

1
2

3

1 Gumb

2 Jeziček

3 Filter z osveževalcem zraka za pretočni del

1

1 Pretočna enota

1

2

3

1 Fotokatalitični filter iz titanijevega apatita za čiščenje 
zraka

2 Kavelj

3 Jeziček

1

2

3

1 Vodilo

2 Zgornja jezička (2 mesti)

3 Spodnja jezička (2 mesti)
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Čiščenje filtra z osveževalcem zraka za pretočni del, 
fotokatalitičnega filtra iz titanijevega apatita za čiščenje zraka in 
pretočne enote

■ Pritrjanje in odstranjevanje vsakega kosa (stran 24)

Filter z osveževalcem zraka za pretočni del/ Fotokatalitični filter iz titanijevega apatita za čiščenje zraka

Pretočna enota

■ Resetiranje indikatorja filtra za čiščenje (stran 21)

POZOR

Posesajte prah in v toplo vodo ali 
vodo namočite za od 10 do 
15 minut, če je umazanije veliko.

• Ne uporabljajte čistil. To lahko zmanjša zmogljivost 
osveževanja zraka.

• Ne drgnite filtra med čiščenjem.
• Ne vlecite filtra iz ohišja med namakanjem.
• Po namakanju dobro odcedite vodo in filter posušite 

v senci.
• Ne stiskajte filtra, da bi iz njega odcedili vodo.

1) Namočite v topli vodi z blagim 
tekočim detergentom za približno 
1 uro.

• Pazite, da boste uporabili pravo količino tekočega 
detergenta, navedeno v navodilih.

• Ne uporabljajte alkalnih detergentov in detergentov 
v prahu.

• Če je zelo umazana, pretočno enoto razstavite in 
očistite z vato itd. 
(Navodila za razstavljanje: stran 26.)

Razstavljanje 

Sprožilna plošča 

Ne dotikajte se igle na sprožilni plošči (2 mesti). Ukrivljanje 
igle bo vplivalo na zmogljivost enote za osveževanje 
zraka.

2) Splaknite pod tekočo vodo in še 
enkrat namočite v topli vodi ali 
vodi.

3) Splaknite pod tekočo vodo.

4) Odcedite vodo in v zračni senci 
sušite približno en dan.

• Uporaba brez čiščenja zmanjša zmogljivost osveževanja.

1
2

1 Sprožilna plošča

2 Plastični pokrov

1

1 Ne dotikajte se igle na sprožilni plošči.
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Kako zamenjati

Kako razstaviti in sestaviti pretočno enoto 
■ Preden pretočno enoto zavržete, jo razstavite.

Kako jo razstaviti
• Uporabite zaščitne rokavice.
• Primite z eno roko  del in potisnite plastični del z drugo roko.
• Razstavite pretočno enoto na plastični pokrov in sprožilno ploščo. 
• Zaščitne dele uporabite na različnih delih pretočne enote, kot so bili uporabljeni prej, in jo sestavite, kakor je bila sestavljena prej.

OPOMBA

■ Filter z osveževalcem zraka 
za pretočni del

■ Fotokatalitični filter iz titanijevega 
apatita za čiščenje zraka

(Približno enkrat na 3 leta)
• Odstranite iz ohišja filtra in filter zamenjajte z novim.

(Približno enkrat na 3 leta)
• Sprostite 4 jezičke ohišja filtra in zamenjajte filter z novim.

• Pazite, da se ne boste porezali, ko razstavljate in sestavljate pretočno enoto.

1
1 Ohišje filtra

• Filter z osveževalcem zraka za pretočni del in fotokatalitični 
filter iz titanijevega apatita za čiščenje zraka nimata sprednje 
in zadnje strani.

• Iztrošeni filter zavrzite kot gorljiv odpadek. (material:  papir)

1

2

3

4

1 Luknje (4 mesta)

2 Ohišje filtra

3 Fotokatalitični filter iz titanijevega apatita 
za čiščenje zraka

4 Jezički (4 mesta).

O
P

E
N

1

2

3

6

75

4

1 Pretočna enota

2 Prst položite na  del.

3 Potisnite plastični del.

4 Razstavljanje 

5 Sprožilna plošča 

6 Varovalni del

7 Plastični pokrov
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Pritrjanje, čiščenje in zamenjava filtra za zračni sistem
(Očistite enkrat na 3 mesece in zamenjajte približno enkrat na leto.)

OPOMBA

Čiščenje notranje enote in daljinskega upravljalnika.
• Obrišite s suho, mehko krpo.

Za čiščenje ne uporabljajte vode, ki ima več kot 40°C, petroleja, bencina, razredčila, niti ostalih hlapljivih olj, sredstev za poliranje, krtač ali 
drugih pripomočkov.

OPOMBA

Se ne sme oprati z vodo.

4. Filter za zračni sistem postavite nazaj na 
njegovo originalno mesto.

5. Postavite fotokatalitični filter iz 
titanijevega apatita za čiščenje zraka in 
zračni filter, kot sta bla postavljena prej 
in zaprite čelno ploščo. (stran 23 in 24)

1. Odprite čelno ploščo, da bi izvlekli zračni 
filter in fotokatalitični filter iz titanijevega 
apatita za čiščenje zraka. (stran 23 in 24)

2. Filter za zračni sistem povlecite navzgor.

3.
• Prah posesajte s sesalcem.
• Filtrirna komponenta v vodi oslabi. Ne splaknjujte filtra.

Sprostite 4 jezičke ohišja filtra in zamenjajte 
filter z novim.
• Iztrošeni filter zavrzite kot negorljiv odpadek. 

(material: poliester)

• Ne pozabite vrniti filtra na njegovo originalno mesto, ko ga očistite. Delovanje enote v načinu VLAŽENJE brez pritrjenega filtra lahko 
povzroči nastanek kondenzata na notranji strani plošče ali na drugih ploščah, zaradi česar lahko začne puščati voda.

■ Filter z osveževalcem zraka za pretočni del in fotokatalitični filter iz titanijevega apatita za čiščenje zraka je treba redno čistiti.
Priporočamo vam zamenjavo filtra v naslednjih situacijah.
• Če se med čiščenjem poškoduje, ker je narejen iz papirja.
• Če je po dolgotrajni uporabi zelo umazan.

■ Da bi naročili Fotokatalitični filter iz titanijevega apatita za čiščenje zraka, filter z osveževalcem zraka za pretočni del, filter za zračni sistem in 
pretočno enoto, stopite v stik s prodajalcem, pri katerem ste kupili klimatsko napravo.

■ Uporaba umazanih delov bo:
• Preprečila pravilno čiščenje zraka.
• Preprečila pravilno osveževanje zraka.
• Zmanjšala zmogljivost HLAJENJA in OGREVANJA.
• Povzročila nastanek neprijetnih vonjav v enoti.

1

5

2

3

4

6

1 Jezički (4 mesta).

2 Ohišje filtra

3 Filter za zračni sistem

4 Postavite filter tako, da bo stran s trakom gledala 
navzdol.

5 Ohišje filtra

6 Luknje (4 mesta)

1

2

1 V smeri navzgor

2 Zračni sistem

Čiščenje

Zamenjava 

Del Št. dela.

Sklop filtra za čiščenje zraka KAF974B42S

Filter za zračni sistem (z ohišjem) KAF963A43
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Preverjanje

Pred dolgotrajnim obdobjem mirovanja

ODPRAVLJANJE NAPAK

Odpravljanje napak
■ Ti primeri ne predstavljajo napak v delovanju.
Naslednji primeri niso napake v delovanju klimatske naprave, ampak del normalnega delovanja. Napravo lahko uporabljate brez 
zadržkov.

■ Preverite, ali so dno, stojalo in fitingi zunanje enote razpadli ali zarjaveli.
■ Prepričajte se, da vstop in izstop zraka tako notranje kot tudi zunanje enote nista ovirana.
■ Preverite, ali med delovanjem v načinu HLAJENJE ali SUŠENJE kondenzat neovirano teče iz cevi za odvod kondenzata.

• Če kondenzata ni videti, lahko voda teče nekje iz notranje enote. 
V tem primeru izklopite napravo in se posvetujte s servisno delavnico.

■ Je ozemljitveni vodnik izvlečen ali prekinjen na sredini?
• Nepopolna ozemljitev lahko povzroči električni udar. Obrnite se na servisno delavnico.

1. V lepem vremenu za nekaj ur vklopite način delovanja "PREPREČEVANJE PLESNI", da se 
posuši notranjost naprave.
Delovanje PREPREČEVANJE PLESNI
Pritisnite in držite " " približno 2 sekundi, medtem ko enota ne deluje.

2. Po koncu delovanja izklopite odklopnik klimatske naprave.

3. Očistite zračne filtre in jih ponovno namestite.

4. Odstranite baterije iz daljinskega upravljalnika.

Primer Pojasnilo

Delovanje se ne začne takoj.
• Kadar takoj po koncu delovanja pritisnete na 

gumb ON/OFF.
• Kadar ste izbrali drug način delovanja.

• To predstavlja zaščito klimatske naprave.
Počakajte 3 minute.

Topli zrak ne piha takoj po vklopu gretja.
• Klimatska naprava se ogreva. 

Počakajte 1 do 4 minute.

Povzroča hrup.

■ Slišati je mogoče klikajoč zvok, ko enota deluje ali ko je zaustavljena
• To je lahko zvok ventilov, ki uravnavajo količino hladiva, ali pa je slišati delujoče električne 

dele.
■ Zvok tekoče vode

• Hladivo teče skozi klimatsko napravo.
■ Pihajoč zvok

• Pretok hladiva skozi klimatsko napravo se preklaplja.
■ Škripajoč zvok

• Klimatska naprava se razteza ali krči zaradi spremembe vlažnosti.
■ Klopotajoč zvok

• Slišati ga je mogoče iz notranjosti klimatske naprave, ko je ventilator vključen in je soba 
zaprta. Odprite okno in izključite ventilator.

■ Slišati je mogoče klikajoč zvok, ko enota deluje ali ko je zaustavljena
• To je zvok električnih delov, ki jih je slišati, kako delujejo, ko se čelna plošča odpira ali zapira.

■ Pihajoč, razpokajoč ali goreč zvok
• To je zvok sprožitve pretočne enote.

Brenčanje med VLAŽENJEM ali 
PREZRAČEVANJEM.

• To je zvok vlažnega ali prezračenega zraka, ki se sprošča.
• Hrup delovanja se lahko spreminja glede na zunanjo temperaturo in vlažnost.

Ustvari zvok med delovanjem VLAŽENJE.
■ Zvok se med delovanjem spremeni

• To je zato, ker se ventilator za vlaženje premika ali zaustavi.

Notranja enota je slišna, tudi ko zaustavite 
VLAŽENJE.

• Ventilator za vlaženje se zaradi zaščite izdelka vrti še približno 3 minute zatem, ko ste zaustavili 
delovanje.

Enota se zaustavi med OGREVANJEM in 
slišati je mogoče zvok tekoče vode.

• Odstranjuje se zmrzal na zunanji enoti. Počakajte od 3 do 10 minut.

Iz zunanje enote se širi voda ali para.

■ Med OGREVANJEM
• Zmrzal na zunanji enoti se tali v vodo ali paro, ko je klimatska naprava v načinu odtaljevanja.

■ Med HLAJENJEM
• Zračna vlaga kondenzira na hladnih površinah cevi zunanje enote in kaplja.
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■ Ponovno preverite.
Prosimo, preverite, preden pokličete serviserja

Iz notranje enote prihaja meglica.

• To se dogaja v primeru, ko se zrak v prostoru med hlajenjem s hladnim zračnim tokom ohladi 
v meglo.

• To se zgodi zato, ker vlaga na izmenjevalniku toplote izhlapeva, ko je pognano SUŠENJE 
"SARARA" po načinu HLAJENJE ali SUHO HLAJENJE.

Iz notranje enote se širi neprijeten vonj.

• To se dogaja v primeru, ko enota absorbira vonj prostora, pohištva ali cigaret in ga širi 
z izpihovanim zračnim tokom.
(Če se to zgodi, priporočamo, da notranjo enoto očisti strokovnjak. Obrnite se na trgovino, 
kjer ste kupili klimatsko napravo.)

• Ujame se lahko vonj iz zunanjosti. Zautstavite VLAŽENJE "URURU", da bi odstranili vzrok 
neprijetnega vonja.

Na začetku SUŠENJA "SARARA" piha 
v prostor mrzel zrak.

• To je zato, ker klimatska naprava ni ogreta.

Ventilator zunanje enote se vrti, ko naprava 
ni vklopljena.

■ Po izklopu naprave:
• Ventilator zunanje enote se zaradi zaščite naprave vrti še 60 sekund.

■ Ko klimatska naprava ni vklopljena:
• V primeru zelo visokih zunanjih temperatur se ventilator zunanje enote začne vrteti zaradi 

zaščite naprave.

Delovanje se nenadoma prekine.
(Večbarvna indikatorska lučka sveti.)

• Zaradi zaščite naprave se ob nenadnem velikem sunku električne napetosti klimatska naprava 
lahko izklopi. Po 3 minutah se samodejno ponovno vklopi.

Enota se nenadoma zaustavi (ko je v načinu 
VKLOP ČASOVNIKA).

• Rezervacija VKLOPA ČASOVNIKA bo povzročila do enourni predčasni vklop enote, tako da bo 
enota zagotovila na daljinskem upravljalniku nastavljeno temperaturo ob nastavljenem času. 
Če boste v tem času uporabili daljinski upravljalnik (ne gumba za delovanje/zaustavitev), se bo 
enota zaustavila. Enoto spet poženite z daljinskim upravljalnikom.

Enota deluje, tudi ko je večbarvna 
indikatorska lučka ugasnjena.

• Večbarvna indikatorska lučka ugasne, če je na daljinskem upravljalniku nastavljen "IZKLOP 
MONITORJA".

Enota deluje naprej, čeprav je zaustavljeno 
delovnaje SUŠENJE "SARARA", SUHO 
HLAJENJE ali HLAJENJE.

• Začelo se bo delovanje PREPREČEVANJE PLESNI. (Če tega nočete, nastavite 
"PREPREČEVANJE PLESNI IZKLOPLJENO" na daljinskem upravljalniku. (stran 19))

Primer Preverjanje

Klimatska naprava ne deluje.
(Večbarvna indikatorska lučka je 
ugasnjena.)

• Ali se je izklopil (OFF) odklopnik ali je pregorela varovalka?
• Ali je zmanjkalo električnega toka?
• Ali so v daljinskem upravljalniku baterije?
• Ali je nastavitev timerja (časovnika) pravilna?

Klimatska naprava ne deluje.
(Večbarvna indikatorska lučka utripa.)

• Izključite odklopnik in nato enoto spet zaženite z daljinskim upravljalnikom.
• Če lučka še vedno utripa, se obrnite na trgovino, kjer ste kupili klimatsko napravo. 

Izklopite odklopnik.

Delovanje se nenadoma prekine.
(Večbarvna indikatorska lučka utripa.)

• Ali so zračni filtri čisti?
• Ali karkoli ovira vstop in izstop zraka notranje in zunanje enote?

Očistite zračne filtre ali odstranite vse ovire in izključite odklopnik. Nato ga ponovno vklopite in 
poskusite klimatsko napravo vključiti z daljinskim upravljalnikom. Če lučka še vedno utripa, se 
obrnite na trgovino, kjer ste kupili klimatsko napravo. 
Izklopite odklopnik.

Učinek hlajenja (gretja) je slab.

• Ali so zračni filtri čisti?
• Ali karkoli ovira vstop in izstop zraka notranje in zunanje enote?
• Ali je nastavitev temperature primerna?
• Ali so vsa okna in vrata zaprta?
• Ali sta hitrost in smer toka zraka nastavljena primerno?
• Ali se ventilator vrti?

Med delovanjem se naprava čudno obnaša.

• Ste vtaknili roko v glavno enoto, medtem ko je delovala? (Ste se dotaknili notranjosti enote?)
• Če vtaknete roko (ali se dotaknete) notranjosti enote, lahko to povzroči okvare zaradi sproščanja 

statične elektrike. Rok nikoli ne vtikajte v glavno enoto.
• Klimatska naprava se lahko nenavadno odziva zaradi strele ali radijskih valov. Izklopite odklopnik 

in ga ponovno vklopite ter poskusite klimatsko napravo vključiti z daljinskim upravljalnikom.

Čelna plošča se ne odpre.
(Večbarvna indikatorska lučka utripa.)

• Ali se je v čelno ploščo kaj zataknilo?
Odstranite tujek in z daljinskim upravljalnikom vklopite napravo. 
Če se plošča še vedno ne odpre in lučka za prikaz delovanja (operation) še vedno utripa, 
se obrnite na prodajalca.

Večbarvna indikatorska lučka utripa nekaj 
časa (približno 2 minuti) ob začetku ali med 
delovanjem PRETOČNEGA FLASH 
SISTEMA ZA ČIŠČENJE ZRAKA.

• Je pretočna enota varno nameščena?
• Izklopite odklopnik, preverite, ali je pretočna enota varno nameščena, vključite napravo in jo spet 

krmilite z daljinskim upravljalnikom.
• Če lučka še vedno utripa, se obrnite na trgovino, kjer ste kupili klimatsko napravo.

Primer Pojasnilo
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■ Takoj pokličite serviserja.

OPOZORILO
■ Pri neobičajnih pojavih (smrad po zažganem) izključite napravo in izklopite odklopnik.

Nadaljnje delovanje v tem primeru lahko povzroči napake, električne šoke ali požar.
Obrnite se na trgovino, kjer ste kupili klimatsko napravo.

■ Ne poskušajte sami popravljati ali spreminjati klimatske naprave.
Nestrokovni poseg lahko privede do električnih šokov ali požara.
Obrnite se na trgovino, kjer ste kupili klimatsko napravo.

■ Če se klimatska naprava ne ohladi (ali ogreje), je možno, da nekje pušča hladivo, zato prosimo, da stopite v stik s prodajalcem. Prosimo, da se 
pogovorite s serviserjem o popravilih, ki so potrebna pri dodajanju hladiva.
V klimatski napravi uporabljeno hladivo je varno. Hladivo navadno ne pušča, če pa pušča v prostor in pride v stik z odprtim plamenom, vključno 
z iskrami v ventilatorskih pečicah, plinskih pečicah, plinskih grelcih itd., lahko nastane strupen plin.

Če pride do naslednjih pojavov, takoj pokličite serviserja.

Odstranitev enote
Vaša klimatska naprava je označena s tem simbolom. To pomeni, da električnih in elektronskih izdelkov ne smete mešati v skupnih 
gospodinjskih odpadkih.
Sistema nikar ne poskušajte razstaviti sami: razstavljanje klimatskega sistema, delo s hladivom, oljem in drugimi deli mora izvesti 
kvalificiran instalater v skladu z veljavno lokalno in državno zakonodajo.
Klimatske naprave je treba obravnavati kot specializirano obdelovalno napravo za ponovno uporabo in reciklažo. Če zagotovite, da 
boste napravo pravilno odstranili, boste pripomogli k preprečevanju njenih negativnih posledic na okolje in zdravje človeka. Prosimo, 

da stopite v stik z monterjem ali lokalnimi oblastmi, če želite več informacij.
Iz daljinskega upravljalnika je treba odstraniti baterije in jih zavreči ločeno, v skladu z veljavno lokalno in državno zakonodajo.

V določenih načinih delovanja se notranjost klimatske naprave po nekaj sezonah uporabe lahko umaže, kar ima za posledico slab učinek delovanja. 
Priporočljivo je, da poleg uporabnikovega rednega čiščenja za napravo predvidite tudi redno vzdrževanje, ki naj ga opravlja strokovnjak. Za 
strokovno vzdrževanje se obrnite na trgovino, kjer ste kupili klimatsko napravo.
Stroške vzdrževanja krije kupec.

■ Napajalni kabel je neobičajno vroč ali poškodovan.
■ Med delovanjem naprave se sliši neobičajen zvok.
■ V enoto je zašel tujek ali voda.
■ Varnostni odklopnik, varovalka ali odklopnik z uhajanjem 

toka pogosto prekinejo delovanje.
■ Stikalo ali gumb pogosto ne delujeta pravilno.
■ Širi se vonj po zažganem.
■ Iz notranje enote teče voda.

Izklopite odklopnik in pokličite servisno delavnico.

■ Iz enote prihaja topel zrak, vendar večbarvna indikatorska 
lučka nekaj časa utripa (približno 2 minuti) na začetku ali med 
delovanjem.

To pomeni napako ali okvaro na začetni stopnji 
vlažilne enote ali katerega od senzorjev. Enota 
začasno deluje v načinu HLAJENJE/OGREVANJE. 
Stopite v stik s prodajalcem.

■ Po izpadu električnega toka
Klimatska naprava se po 3 minutah samodejno ponovno vklopi. Malo počakajte.
• Načini ODGANJANJE PLESNI, PREPREČEVANJE PLESNI in UDOBNO SPANJE bodo preklicani. Ponastavite. 

■ Strela
Če v okolico lahko udari strela, iz varnostnih razlogov izključite napravo in izklopite odklopnik.

Priporočamo redno vzdrževanje.
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■ DIAGNOSTICIRANJE NAPAK S POMOČJO DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA
Pri modelih ARC447A1 se ustrezne kode napak prikažejo na področju prikazovalnika glavne enote, namenjenemu za prikaz 
temperature.

1. Če pritisnete in držite gumb CANCEL (prekliči) 5 sekund, začne na področju za prikaz 
temperature utripati oznaka " ".

2. Pritiskajte na gumb CANCEL, dokler ne zaslišite neprekinjeneaga zvočnega signala.
• Oznake kod se spreminjajo po spodaj opisanem vrstnem redu, spremembo pa označuje dolg zvočni signal.

OPOMBA

KODA POMEN

SISTEM

00 NORMALNO
UA NAPAKA KOMBINACIJE NOTRANJE IN ZUNANJE ENOTE
U0 POMANJKANJE HLADIVA
U2 PADEC NAPETOSTI ALI PREVISOKA NAPETOST NA GLAVNEM TOKOKROGU
U4 NAPAKA PRI PRENOSU (MED NOTRANJO IN ZUNANJO ENOTO)
U7 NAPAKA NA PRENOSNEM VEZJU

NOTRANJA ENOTA

AH NAPAKA NA PRETOČNI ENOTI
A1 NAPAKA NA NOTRANJI PLOŠČI S TISKANIM VEZJEM
A5 KRMILJENJE VISOKEGA TLAKA ALI ZAŠČITA PROTI ZMRZOVANJU
A6 NAPAKA NA ELEKTROMOTORJU VENTILATORJA
CC NAPAKA NA TIPALU ZA VLAŽNOST
C4 POKVARJENO TIPALO TEMPERATURE NA PRENOSNIKU TOPLOTE
C7 NAPAKA NA MEHANIZMU ZA ODPIRANJE/ZAPIRANJE PREDNJE PLOŠČE
C9 POKVARJENO TIPALO TEMPERATURE VSESANEGA ZRAKA
UA DOLŽINA GIBLJIVE CEVI NI NASTAVLJENA

ZUNANJA ENOTA

EA NAPAKA NA PREKLOPU HLAJENJE/GRETJE
E1 NAPAKA NA PLOŠČI S TISKANIM VEZJEM
E5 VKLOPLJENA ZAŠČITA PROTI PREOBREMENITVI
E6 POKVARJEN MEHANIZEM ZA ZAGON KOMPRESORJA
E7 NAPAKA NA ELEKTROMOTORJU VENTILATORJA NA ENOSMERNI TOK
E8 VHOD PRETOKOVNE ZAŠČITE
FA NAPAKA PRI TLAKU IZMETA
F3 KRMILJENJE VISOKE TEMPERATURE CEVI NA VSTOPU V KONDENZATOR
F6 KRMILJENJE VISOKEGA TLAKA (PRI HLAJENJU)
H0 NAPAKA NA TIPALU
H1 NAPAKA NA BLAŽILNIKU
H6 PREKINITEV DELOVANJA ZARADI POKVARJENEGA TIPALA POLOŽAJA
H8 NENORMALNO DELOVANJE TOKOVNEGA TRANSFORMATORJA
H9 POKVARJENO TIPALO TEMPERATURE VSESANEGA ZRAKA
J3 POKVARJENO TIPALO TEMPERATURE CEVI NA VSTOPU V KONDENZATOR
J6 POKVARJENO TIPALO TEMPERATURE NA PRENOSNIKU TOPLOTE
L3 NAPAKA ZARADI PREGREVANJA ELEKTRIČNIH DELOV
L4 VISOKA TEMPERATURA HLADILNEGA TELESA INVERTERSKEGA TOKOKROGA
L5 PREVELIKA JAKOST TOKA NA IZHODU

P4
POKVARJENO TIPALO TEMPERATURE HLADILNEGA TELESA INVERTERSKEGA 

TOKOKROGA

ENOTA ZA VLAŽENJE

PA NAPAKA - PREKINJENA LINIJA GRELNIKA

PH
NAPAKA NA TERMISTORSKEM IZHODU VLAŽILNEGA VENTILATORJA, NAPAKA PRI 

TEMPERATURI GRELNIKA
P9 ZAKLENJEN VLAŽILNI VENTILATOR

1) Kratek zvočni signal in dva zaporedna zvočna signala označujejo kode, ki ne obstajajo.
2) Za prekinitev prikaza kod pritisnite in 5 sekund držite gumb CANCEL (prekliči). Prikaz kod se samodejno prekine, če gumba ne pritisnete več 

kot 1 minuto.

Gumb PREKLIC
Za prekinitev nastavitve timerja 
(časovnika).
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