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VARNOSTNA OPOZORILA
Preden upravljate z enoto,
pozorno preberite opozorila v
tem priročniku.

Ta naprava je napolnjena z R32.

● Ta priročnik shranite na mestu, kjer ga lahko operater zlahka najde.
● Preden upravljate z enoto, pozorno preberite opozorila v tem priročniku.
● Ta naprava je namenjena uporabi strokovnjakov ali usposobljanih uporabnikov v
delavnica, lahki industriji in na kmetijah, ali za komercialno uporabo laikom.
● Opozorila v priročniku so opredeljena kot NEVARNOST, OPOZORILO ali POZOR.
Vsa vključujejo pomembne informacije v zvezi z varnostjo. Dosledno sledite
opozorilom.
NEVARNOST
● Ne nameščajte, popravljajte, odpirajte in ne odstranjujte pokrova. Izpostavili bi se
lahko nevarnim napetostim. Prosite prodajalca ali strokovnjaka, da to stori za vas.
● Izklop naprave iz omrežja ne prepreči nevarnosti električnega udara.
● Napravo je potrebno namestiti v skladu z nacionalnimi pravili o električni
napeljavi.
● Sredstva za izklop iz omrežja s kontakti medsebojne razdalje vsaj 3 mm na vseh
polih morajo biti vključena v fiksno električno napeljavo.
● Napravo je treba hraniti v sobi brez stalnih virov ognja (na primer, odprt ogenj,
delujoča plinska naprava ali delujoč električni grelnik).
● Da bi se izognili ognju, eksploziji ali poškodbi, ne upravljajte z enoto. ko v bližini
enote zaznate škodljive pline (npr. gorljivi ali korozivni).
OPOZORILO
● Ne izpostavljajte svojega telesa neposredno hladnemu ali toplemu zraku za dalj
časa.
● V zračne reže ne vstavljajte prstov ali kateregakoli predmeta.
● V primeru anomalije (vonj po sežigu, itd.) ustavite klimatsko napravo in jo
izključite iz omrežja ali izklopite stikalo.
● To napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let in osebe z zmanjšanimi
fizičnimi, čutnimi in mentalnimi sposobnostmi ali z manj izkušnjami in znanji,
če delajo pod nadzorom in z navodili, ki zadevajo uporabo naprave na varen
način, in razumejo vsa tveganja. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Čiščenje in
vzdrževanje brez nadzora otrokom ni dovoljeno.
● Naprava ni namenjena uporabi oseb (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi,
čutnimi in mentalnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj ali znanja, razen
če so nadzorovane ali poučene glede uporabe naprave s strani osebe, ki je
odgovorna za njihovo varnost.
● Klimatsko napravo vam mora namestiti, vzdrževati, popravljati in demontirati
kvalificiran inštalater ali usposobljen serviser. Kadar so potrebna ta dela, prosite
za pomoč usposobljenega inštalaterja ali usposobljenega serviserja.
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VARNOSTNA OPOZORILA (Nadalj.)
● Otroke je potrebno nadzirati, da zagotovite, da se ne igrajo z napravo.
● Za dolivanje ali zamenjavo ne uporabljajte druge hladilne tekočine kot tisto, ki je
določena (R32). V nasprotnem lahko pride do abnormalno visokega tlaka v krogu
hladilnega sredstva, kar lahko povzroči okvaro ali eksplozijo izdelka in poškodbe.
● Ne uporabljajte sredstev, da bi pospešili postopek odtaljevanja ali za čiščenje,
razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.
● Napravo morate shraniti v sobi, ki nima stalno delujočih virov vžiga (npr. odprtega
ognja, delujočo plinsko napravo ali delujoči električni grelec).
● Vedite, da imajo lahko hladilna sredstva poseben vonj.
● Ne prebadajte ali zažigajte, saj je naprava pod pritiskom. Naprave ne
izpostavljajte vročini, plamenom, iskricam ali drugim virom vžiga. V nasprotnem
primeru lahko eksplodira in povzroči poškodbo ali celo smrt.
POZOR
● Enote ne operite z vodo. Lahko pride do električnega udara.
● Klimatske naprave ne uporabljajte v drugačne namene, kot so na primer
konzerviranje hrane, reja živali, itd.
● Ne stopite in ne postavite ničesar na notranjo/zunanjo enoto. Lahko pride do
telesnih poškodb ali okvare enote.
● Ne dotikajte se aluminijske plavuti, ker lahko pride do poškodb.
● Pred čiščenjem enote, izklopite glavni gumb ali omrežno stikalo.
● Če enote ne nameravate uporabljati dlje časa, izklopite glavno stikalo ali
odklopnik.
● Priporočamo, da po dolgotrajni uporabi strokovnjak izvede vzdrževalna dela.
● Proizvajalec ni na kakršen koli način odgovoren za poškodbe povzročene z
neupoštevanjem navodil v tem priročniku.
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ZASLON
Pregled notranje enote
1
2
3
4
5

Dostop Wi-Fi (Bela) w
ECO (Bela)
ČISTO (Bela)
Časovnik (Bela)
Delovanje
3
4
5
- Hlajenje (Moder)
- Gretje (Oranžno)
z Svetlost zaslona je mogoče ponastaviti. Sledite postopku na strani 31.
w Zahteva adapter za brezžično omrežno povezavo, ki je na voljo kot dodatna oprema.
1

2

Začasno delovanje
V primeru izgube daljinskega upravljalnika ali
praznih baterij
z Pritisnite na gumb RESET, enoto je mogoče
sprožiti in prekiniti brez uporabe daljinskega
upravljalnika.
z Način delovanja je nastavljen na
SAMODEJNO delovanje (AUTOMATIC),
prednastavljena temperatura je 24°C, hitrost
ventilatorja je tudi samodejna.

Gumb za OPERATION/
RESET

Daljinski upravljalnik z odprtim pokrovom
Vsi kazalniki so prikazani z namenom
ponazoritve postopka.
Prikaz načina B

Zaslon izbire načina

Zaslon pošiljanja signala

Zaslon izbire moči

Zaslon tedenskega časovnika

Plasma Ion
Zaslon prednastavitev delovanja

Zaslon nastavitve temperature
Zaslon nastavitve ure in časovnika
Zaslon tihe hitrosti
Zaslon komfortnega spanja

Izbor enote temperature
Zaslon izbire hitrosti ventilatorja
Zaslon EKO delovanja
Zaslon delovanja z visoko močjo
Zaslon preverjanja načina

Zaslon kamina
Prikaz smeri zračnega toka

Zaslon tihega delovanja (Zunanje enote)

Tipka nihanja lamel
Tipka za izbiro načina

Tipka za izbiro hitrosti ventilatorja

Tipka za izbiro zračnega toka

Tipka za izbiro smeri lamel

Tipka EKO delovanja
Tipka za gretje kamina/8°C

Tipka delovanja z visoko močjo

Tipka Plasma Ion

Gumb za izbiro porabe moči/Tihega delovanja
(Zunanja enota)
Tipka komfortnega spanja

Tipke za nastavitev tedenskega časovnika

Tipka za namestitev ure

Tipka za ponastavitev (RESET)

Tipka za preverjanje (CHECK)

Tipka za čiščenje filtra

Opombe
Enote ne potapljajte in izogibajte se stiku z vodo.
Ne postavljate na mesto, kjer se temperatura viša ali pada (npr. je izpostavljena neposredni sončni svetlobi, na televizor, topla tla ali poleg okna).
Ko upravljate druge električne naprave z daljinskim upravljalnikom ipd,, izolirajte naprave ali se posvetujte z distributerjem.
Če v bližini notranje enote uporabljate fluorescentno luč, morda signal daljinskega upravljalnika ne bo dosegel infrardečega sprejemnika in bo zato vplival na
delovanje VKLOPA/IZKLOPA klimatske naprave.
z V odprtino ne vstavljajte igle ali palice.
z
z
z
z
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PRIPRAVA DALJINSKEGA
UPRAVLJALNIKA
Vrsta zvoka sprejema

Daljinski upravljalnik

Ko notranja enota prejme signal daljinskega upravljalnika, se
sliši zvok sprejema.
Pi
Pi
PiPi

..........Delovanje, sprememba
..........Ustavi
..........Opomba

Oddajni del
Ko se sliši opozorilni

PiPi

zvok, to pomeni, da se

nastavitev delovanja vrne na referenčno točko.
(Primer) Pri nastavitvi temperature.
22°C
Pi

23°C
Pi

24°C

25°C
Pi

26°C
Pi

PiPi

Referenčne točke
Temperatura

24°C

Nihanje

Prekliči

Zračni
volumen

Samodejno

Vertikalna
smer vetra

Spodnja
meja

Delovanje uporabniških
nastavitev spomina in priklica
Prilagodite temperaturo
Zagon in zaustavitev delovanja

Kako odprete pokrov daljinskega
upravljalnika
Povlecite navzdol medtem, ko rahlo spustite
zgornji del pokrova.

Pokrov
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Daljinski upravljalnik

Vstavite baterijo

1

Nastavitev ure

Odstranite pokrov in vstavite
AAA alkalne baterije

1

Pritisnite tipko CLOCK (URA).

2

Nastavite »Day« (dan)

Pritisnite s konico svinčnika.

Pravilno vnesite smer
(+) in (-)

Potegnite pokrov
čvrsto k sebi.

2

Pritisnite tipko CLOCK (URA).
z Nastavite uro z uporabo tipke »nastavitev
ure«

Pritisnite s konico svinčnika.

z Dan »SU« (Nedelja) se bo pojavil in spremenil v
naslednji dan, ko boste enkrat pritisnili tipko.

3

Prilagodite »Time« (čas)

ali

z Čas spreminjate po 1 minuto, ko pritisnete enkrat.
Čas spreminjate po 10 minut, ko stalno pritiskate.

3

Pritrdite pokrov

4

Potrdite »Time« (čas)

Opombe
z
z
z
z

Življenjska doba baterij je pribl. 1 leto pri normalni rabi.
Zamenjajte baterije, če ni nobenega zvoka na notranji enoti ali ne morete izbrati želene funkcije.
Obe bateriji zamenjajte istočasno z AAA baterijami.
Če upravljalnika ne nameravate uporabljati en ali več mesecev, odstranite baterije, da se izognete okvari.
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Notranja enota
Vklopite glavno napajanje
z Nujno počakajte 3 minute po vklopu naprave. V tem času se bo prižgala lučka, ki ponazarja delovanje. Kompresor ne bo začel delovati.

Preverjanje oddajanja in sprejemanja
Daljinski upravljalnik usmerite v modul za sprejemanje signala daljinskega upravljalnika na notranji enoti.

z Pravilen signal je potrjen z zvokom sprejema in prižgala se bo lučka za delovanje.
z Ko pritisnete tipko

, se bo slišal zvok sprejema in delovanje se bo ustavilo.

Razdalja sprejema in
oddajanja
Pribl. 7 m naravnost pred
notranjo enoto.

z Preverite, da se signal oddaja in sprejema na nameščeni poziciji, če je daljinski upravljalnik pritrjen na nosilcu daljinskega upravljalnika.

Opombe
z Usmerite daljinski upravljalnik tja, kjer notranja enota lahko sprejema signal. Ne deluje, če je signal oviran zaradi zaves ali nihajnih vrat.
z Razdalja oddajanja in sprejemanja je krajša, če svetloba, kot je sončna, vpliva na glavno enoto.
z Razdalja za oddajanje in sprejemanje je krajša, če daljinski upravljalnik usmerjate na glavno enoto pod poševnim kotom.

8

SAMODEJNO DELOVANJE
Klimatska naprava izbira hlajenje ali ogrevanje.

Ko se sliši zvok

Pi

,

Ko zaženete samodejno delovanje, izberite

Označuje, da se nastavitev delovanja vrne na referenčno
točko.
Stran 6

A

z Prostornino zraka lahko nastavite po vaši
želji.

Spreminjanje temperature, Pritisnite
Gor

TEMP.

z Spreminjate po 1°C, ko pritisnete enkrat.
Stalno se spreminja, če stalno pritiskate.
z Razpon temperatur je od 17°C - 30°C.

Dol
PiPi

Zazveni, ko doseže 24°C.
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HLAJENJE / OGREVANJE / SAMO
VENTILACIJA / RAZVLAŽEVANJE
Hlajenje &
Ogrevanje

Ko se sliši zvok

Pi

Temperaturo in volumen zraka za hlajenje in gretje lahko nastavite po vaši želji.

,

Označuje, da se nastavitev delovanja vrne na
referenčno točko.
Stran 6

Hlajenje

Sušenje

Ogrevanje

Delovanje
ventilatorja

Odtaljevanje med segrevanjem
To ni neobičajno
Led lahko pokriva toplotni izmenjevalnik zunanje enote
med gretjem. Da bi preprečili poslabšanje delovanja, se
odtaljevanje izvede samodejno. Tokrat lahko pride do
prekinitve toplega zraka iz notranje enote, iz zunanje
enote lahko izhajata voda ali para. Vsekakor te lastnosti
niso nenavadne. Funkcija odtaljevanja se lahko prične
takoj, ko se delovanje ustavi.
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Para

Voda

Sušenje

Za odpravo vlage se zmerno hlajenje uravnava samodejno.

Spreminjanje temperature, Pritisnite TEMP.
Gor

Dol
Pri 24°C

PiPi

z Čas spreminjate po 1°C, ko pritisnete enkrat.
Stalno se spreminja, če stalno pritiskate.
z Razpon temperatur je od 17°C - 30°C.

Opombe
z Pretok hladilnega sredstva lahko povzroča zvoke. Vendar ne gre za okvaro.
z Ko je zunanja temperatura nizka, je lahko temperatura v sobi nižja od izbrane temperature.
z V načinu »Suho« je volumen zraka nastavljen samo na način »Samodejno«.
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VOLUMEN ZRAKA, SMER ZRAKA IN
NIHAJOČE LAMELE
Ko se sliši zvok

Pi

,

Menjava volumna zraka, pritisnite

Prikazuje, da se nastavitev delovanja vrne na tovarniške
nastavitve.
Stran 6

VENTILATOR

z Vsakokrat ...
Ko pritisnite med načini Auto, Hlajenje, Samo ventilator in PURE (Čisto).

z Ko je volumen zraka nastavljen na »Tiho (

)”, volumen zraka postane “Samodejen”.

Menjava smeri zraka, pritisnite
Ko spreminjate tok zraka v
vertikalno lego, spustite levo
stran na želenem položaju.
(

PiPi

USTAVI
Ko spreminjate tok zraka v
horizontalno lego, spustite
desno stran na želenem
položaju.

na spodnji meji).

(
zvok se sliši na
PiPi
osrednji poziciji).

Nastavitev toka zraka

Stran 13

z Ugodno smer zraka lahko izberete kot Širok zračni tok in Ciljani zračni tok.

z Ob pritisku se vertikalne in horizontalne lamele premaknejo za en korak.
z Ne premikajte lamel za smer zraka ročno, prilagajajte jih samo z daljinskim upravljalnikom.

Za delovanje nihajočih lamel, pritisnite
z Vsakokrat

SWING (Nihanje)

...
Pi

Navpično (DolGor) Nihanje

Pi
Vodoravno
(Levo-Desno)
nihanje

PiPi
Žaluzija GorDol Levo-Desno

Nihanje
izklopljeno

Smer nihanja se spremeni.

Gibanje lamel vertikalne smeri zraka
Hlajenje

prikaže
razpon
delovanja smeri
zračnega toka.

z Ko premikate srednjo lamelo vertikalne smeri, pritisnite tipko
in za spremembno sprednje
lamele horizontalne smeri, znova pritisnite
. Da bi videli trenutno smer zraka, spustite funkcije
nihanja.

(Privzeta nastavitev)

Lamele za smer
zračnega toka gor
in dol
Ogrevanje (Privzeta nastavitev)

Razpon nihanja
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Lamele
za smer
zračnega
toka gor
in dol

UGODEN ZRAČNI TOK
Široki zračni tok: Zrak se pretaka po sobi.
Ciljani zračni tok: Tok zraka je osredotočen na eno točko.
Široki zračni tok

Ciljani zračni tok

Vsa soba je
hladna!

Hladno je
samo ob zofi!

Ugodni zračni tok lahko izberete iz

ZRAČNI TOK

Med delovanjem (Avtomatsko, Hlajenje, Ogrevanje, Razvlaževanje in vsi ti
načini z event. vklopljenim čiščenjem s PURE), izberite

z Vsakokrat ...
Ko pritisnete, se smer zračnega toka spremeni.

Široko
center

Točka levo

Široko
desno

Široko levo

Točka
desno

Točka center

Prekinite
zračni tok
z Pritiskanje notranje enote povzroči zvok »Pi« (zvok sprejema) in »PiPi« zvok, ko prekinete ZRAČNI TOK.

Ko nekoliko spremenite smer zračnega toka
z Prilagodite “Smer zračnega toka” s tipko
.
Da bi zlahka prepoznali trenutno smer zraka, spustite funkcije nihanja
Stran 12 .
z Ko sta tipki
ali
pritisnjeni in ko je izbran široki zračni
tok ali ciljani zračni tok, se spusti smer zračnega toka.

Opombe
z Lamele za zračni tok v horizontalni in vertikalni smeri se premikajo glede na izbiro širokega zračnega toka ali ciljanega zračnega toka.
z Če je delovanje zaustavljeno med načinom ugodnega zračnega toka, so isti pogoji enaki za naslednjo izbrano funkcijo.
z
ne deluje, če deluje samo Plasma čistilec.
z Lamele za horizontalno smer lahko prilagodite v razponu pribl. 30 stopinj, ko ste izbrali široki zračni tok ali ciljani zračni tok.
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DELOVANJE HI-POWER
Za avtomatsko uravnavo prostorske temperature in pretoka zraka za hitrejše hlajenje ali segrevanje
(razen v načinu DRY-sušenje in FAN ONLY-samo ventilator)

DELOVANJE HI-POWER
z Hi-POWER se prikaže na zaslonu daljinskega upravljalnika.
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EKONOMIČNO DELOVANJE
Ko so aktivirana delovanja Avtomatsko, Hlajenje in Gretje, se vklopi avtomatska temperatura kontrolne
sobe za varčevanje z energijo razen v načinu DRY-sušenje in FAN ONLY-samo ventilator.

EKONOMIČNO DELOVANJE
z ECO se prikaže na zaslonu daljinskega upravljalnika.
z Nastavljena temperatura bo samodejno primerno prilagojena.
Vsekakor se temperatura ne zviša za več kot 2 stopinji Celzija.
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PLASMA ION
Plasma ion pospeši učinkovito zajemanje lebdečih nečistoč v zraku, kot so bakterije, smrad, dim in virus,
ki jih Plasma Ion zajame in deaktivira.

Za čiščenje zraka,

Plasma Ion

Ob zaustavitvi delovanja.
z Po zaključku se prične avtomatično čiščenje
(lučka ČASOVNIK se vklopi).

ali

w Ko je čas delovanja 10 minut ali manj,
funkcija delovanja ne deluje.

Ko uporabljate sočasno s klimatsko napravo

Zaustavitev

Delovanje

Prednost imajo nastavitve klimatske naprave za volumen zraka in smer.

Uporabljajte Plasma Ion med delovanjem
klimatske naprave.

Pritisnite tipko

.

Uporabljajte klimatsko napravo med
delovanjem Plasma Ion.

Pritisnite tipko

.

Zaustavite Plasma Ion in klimatsko napravo. Pritisnite tipko

.

Zaustavite samo Plasma Ion.

.

Pritisnite tipko

Opombe
z Delovanje Plasma Ion ne odstranjuje škodljivih substanc iz cigaretnega dima (ogljikov monoksid
ipd.). Občasno odprite okno, da prezračite.
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KOMFORTNO SPANJE
Delovanje se avtomatično zaustavi pri prednastavljenem času.
Ko izberete 1, 3, 5 in 9 ur, se prične način komfortnega spanja.
Nastavljena temperatura bo samodejno primerno prilagojena.
Vsekakor se temperatura ne zviša ali zniža za več kot 2 stopinji.

Izklopljen časovnik med
z Vsakokrat,

w

komfortnim spanjem

ko pritisnete (v roku 3 sekund) ...

Prikazani primer, ko je izbrana 10:00 ura.

Prekinite
komfortno spanje

z Čas za zaustavitev delovanja je prikazan na daljinskem upravljalniku.
z Po izklopu se sušenje v notranjosti ne izvaja.

Za preklic
w

Časovnik je nastavljen, vendar se delovanje nadaljuje.

ali
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Časovnik vklop, časovnik izklop
Začetek in konec delovanja izberete skupaj s časom. Zaženite po nastavitvi trenutnega časa na daljinskem
upravljalniku

1

Stran 7

Za vklop časovnika

Za izklop časovnika

Primer nastavitve
(Izbira časovnika vklop/izklop)
Za začetek ob 6:00 AM in konec ob 10:00 AM.

z Spreminja se po 10 minut, če pritisnete enkrat in po 1 uro, če stalno pritiskate.
z Prikaže se izbrani čas
Pojdite na 2 , če lahko uporabite isti čas kot pri prejšnji nastavitvi.

2

1

Izberite

Izberite začetek delovanja ob 6:00 AM.
Naprej

Nazaj

Izbrani čas in trenuten način delovanja
izmenjaje utripata v delu zaslona s
piktogrami.
z Med izklopom se sušenje v notranjosti ne izvaja.
z Izklopljen časovnik lahko izberete s prejšnjo nastavitvijo delovanja tudi, ko je
zaustavljen.
Delovanje se prične, ko je izbrano.
z Da bi zamenjali izbrani čas, pritisnite

ali

2

Nastavite čas zaustavitve na 10:00 AM.
Naprej

za spremembo nastavitve.
Nazaj

Izbrani čas in trenuten način delovanja
izmenjaje utripata v delu zaslona s
piktogrami.

Za preklic
w

Časovnik je nastavljen, vendar se bo delovanje nadaljevalo.

3
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PRIKAZ TEDENSKEGA ČASOVNIKA
4 programi za vsak dan v tednu so lahko nastavljeni v TEDENSKEM ČASOVNIKU.
Naslednje zadeve lahko nastavite v TEDENSKEM ČASOVNIKU.
a. Čas delovanja (časovnik VKLOP za Začetek in Časovnik IZKLOP za Zaustavitev)
b. Način delovanja (COOL, DRY, HEAT, FAN ONLY)
c. Nastavitev temperature.
d. Nastavitev hitrosti ventilatorja.
e. Posebno delovanje (8ºC, ECO, Hi-POWER, TIHO)

Primeri uporabe TEDENSKEGA ČASOVNIKA

1

Dnevna soba
PON-PET
26°C

25°C

OFF

ON+Hi-POWER

OFF

ON+ECO

NED in SOB
26°C

ON

2

25°C

ON+Hi-POWER

ON

OFF

OFF

Dnevna soba z močnim hlajenjem (Neprekinjeno delovanje klimatske naprave)
PON-PET
23°C

10°C

24°C

ON

17°C

ON+Hi-POWER

ON+ECO

ON+ECO

NED in SOB

3

23°C

24°C

10°C

ON

ON

ON

17°C

ON

ON+ECO

Spalnica
Nedelja
23°C

Nedelja
24°C

Ponedeljek

Ponedeljek

24°C

ON+Hi-Power
ON

OFF

ON+ECO
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Kako nastaviti TEDENSKI ČASOVNIK

1

Za vnos nastavitev TEDENSKEGA ČASOVNIKA pritisnite

.

Utripanje

2

Pritisnite

za izbiro želenega dneva v vrstnem redu.

Simbol nadaljevanja dneva se pojavi na LCD.

SU

MO

TU

WE

TH

FR

SA

TEDENSKO
POTOSRČEPESONE
(Ves dan)

3

Pritisnite

za izbor številke programa.

z Program 1 je na voljo za nastavitev medtem, ko je pritisnjena
z Pritisnite

, se na LCD prikaže PG-1.

, da bi spremenili številko programa v sekvenci program 1 do program 4.

PG-1
PG- 2
PG- 3
PG4

4

Pritisnite

ali

za izbor želenega časa.

z Čas lahko nastavite med 0:00 in 23:50 v 10 minutnih intervalih.
z Pritisnite in držite tipko za spremembo nastavitev časa za 1 uro.
z V vsakem programu lahko nastavite samo časovnik VKLOP ali IZKLOP.

Zaslon vklopa časovnika

Zaslon izklopa časovnika*

* Časovnik OFF se uporablja, da zaustavite samo klimatsko napravo. Zaslon ne prikazuje načina
delovanja, temperature, hitrosti ventilatorja in drugega.
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5
6

Pritisnite

Pritisnite

za izbiro želenega delovanja.

ali

za izbor želene temperature.

z Temperaturo lahko nastavite med 17°C in 30°C.

7
8

9
!

Pritisnite

za izbiro želene hitrosti ventilatorja.

Dodajte operacije, če je potrebno.
z Pritisnite
, da uporabite delovanje na 8°C.
(Opombe: Kamin ne more izbrati in memorizirati tedenske funkcije.
z Pritisnite

za uporabo EKO delovanja

z Pritisnite

, da uporabite delovanje z VISOKO MOČJO.

z Pritisnite

za uporabo Power selection/Silent delovanja.

Dodajanje ali urejanje programa.
Program lahko nastavite, da izvedete vse potrebne dneve, dokler ne pritisnete
za potrditev
nastavitve !.
Če morate dodajati ali urejati program, prosimo, ponovite korake 2 - 8, preden potrdite nastavitve.

Po dodajanju in urejanju pritisnite

, da potrdite nastavitev*.
Način delovanja

Delovanje tedenskega
časovnika

Prikaže se po
pritisku gumba
NASTAVITEV

Naslednji program
Časovnik VKLOP ali IZKLOP

Naslednji čas delovanja

Temperatura delovanja in
hitrost ventilatorja

*Usmerite daljinski upravljalnik v modul sprejemanja signala klimatske naprave, pritisnite tipko SET
(NASTAVI), dokler ne slišite zvoka »PiPi«.
Ko klimatska naprava sprejema signal, boste slišali ločene zvoke »Pi«, ki ustrezajo številu dni izbrane
nastavitve.
.
Nepopolna nastavitev se prikaže z utripanjem lučke ČASOVNIKA. Dvakrat pritisnite

Opombe
1. Postavite daljinski upravljalnik tja, kjer notranja enota lahko sprejema signal. To bo povečalo časovno točnost med daljinskim upravljalnikom in enoto klimatske
naprave.
2. Časovnik VKLOP/IZKLOP lahko nastavite v TEDENSKEM ČASOVNIKU. V tej situaciji bo klimatska naprava najprej sledila normalnemu časovniku, dokler ni
popoln, potem pa se bo vrnila na TEDENSKI ČASOVNIK.
3. Med delovanjem TEDENSKEGA ČASOVNIKA, vse funkcije, kot so MODE, TEMP, FAN, Hi-POWER, ECO ipd. lahko prilagajate, vendar ko ura doseže
nastavitve programa, se bo delovanje vrnilo na nastavljene postavke v programu.
4. Ko daljinski upravljalnik pošilja signal klimatski napravi, se izognite interferenci predmetov, ki lahko blokirajo signal.
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Uredite program Tedenskega časovnika
Da bi urejali program po potrditvi nastavitev tedenskega časovnika na

1
2

Pritisnite na

Stran 20 , sledite korakom 1 - 3 spodaj.

.

z Dan v tednu in številka programa trenutnega dne se bosta prikazala.

Pritisnite
za izbiro dneva v tednu in pritisnite
številke programa, da ga potrdite.

za izbiro

z Ponastavite delovanje.

3

Pritisnite

za izhod iz načina potrjevanja.

Deaktivacija TEDENSKEGA ČASOVNIKA
Pritisnite

medtem, ko se prikaže “TEDENSKO” na LCD.

z Indikator “TEDENSKI” bo izginil iz LCD zaslona. Program pa bo ostal v daljinskem upravljalniku.
z Lučka ČASOVNIKA bo ugasnila, LCD prikaže naslednji program. Program,
z Da bi ponovno aktivirali TEDENSKI ČASOVNIK, znova pritisnite
po ponovnem zagonu, se nanaša na čas na uri.
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Za izbris programov
Individualni programi

1

Pritisnite na

.

z Dan v tednu in številka programa se prikažeta.
z Izberite dan za izbris programa.

2

Pritisnite

za izbor številke programa, ki bo izbrisana.

3

Pritisnite na

.

4

Pritisnite

z Časovnik VKLOP ali IZKLOP bosta izbrisana in LCD bo utripal.

z Pritisnite

za izbris programa.
medtem ko LCD utripa. Program je bil izbrisan.

Vsi programi

1

Pritisnite na

2

Pritisnite

.

z Dan v tednu in številka programa se bosta prikazala.

in držite 3 sekunde.

z Vsi programi bodo izbrisani in LCD prikaže trenutno delovanje.

Opombe
Preverite, da modul za sprejemanje signala daljinskega upravljalnika sprejema signal od daljinskega
upravljalnika.
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PRIMER UPORABE TEDENSKEGA
ČASOVNIKA
Dnevna soba (Primer #1)
Vrnitev domov

Budilka

16:00, VKLOP, Način: Avto,
25°C, VENTILATOR : Avto, HiPOWER

6:00, VKLOP. Način: Avto,
26°C, VENTILATOR :
Nizko, EKO

PON-PET
22:00, IZKLOP

8:00, IZKLOP

Pojdi spat

Pojdi ven
Ni nastavljenega programa, nadzor uporabnika.

SO
Budilka

Aktivnost v hiši

7:00, VKLOP. Način: Avto,
26°C, VENTILATOR : Nizko

12:00, VKLOP. Način: Avto,
25°C, VENTILATOR : Nizko,
Hi-POWER

Klimatska naprava je v tem
obdobju nadzorovana z
daljinskim upravljalnikom

NE
18:00, IZKLOP

23:00, VKLOP

Pojdi ven

Pojdi spat

Tabela za delovanje v dnevni sobi.

PG-1

PG-2

PG-3

PG-4
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Nastavitev
Časovnik
Ura
Način
Temperatura
Ventilator

NE
VKLOP
7:00
Samodejno
26°C
Nizko

PO
VKLOP
6:00
Samodejno
26°C
Nizko

TO
VKLOP
6:00
Samodejno
26°C
Nizko

SR
VKLOP
6:00
Samodejno
26°C
Nizko

ČE
VKLOP
6:00
Samodejno
26°C
Nizko

PE
VKLOP
6:00
Samodejno
26°C
Nizko

SO
-

Dodatno delovanje

-

EKO

EKO

EKO

EKO

EKO

-

Časovnik
Ura
Način
Temperatura
Ventilator
Dodatno delovanje
Časovnik
Ura
Način
Temperatura
Ventilator
Dodatno delovanje
Časovnik
Ura
Način
Temperatura
Ventilator
Dodatno delovanje

VKLOP
12:00
Samodejno
25°C
NIZKO
Hi-POWER
IZKLOP
18:00
IZKLOP
23:00
-

IZKLOP
8:00
VKLOP
16:00
Samodejno
25°C
Samodejno
Hi-POWER
IZKLOP
22:00
-

IZKLOP
8:00
VKLOP
16:00
Samodejno
25°C
Samodejno
Hi-POWER
IZKLOP
22:00
-

IZKLOP
8:00
VKLOP
16:00
Samodejno
25°C
Samodejno
Hi-POWER
IZKLOP
22:00
-

IZKLOP
8:00
VKLOP
16:00
Samodejno
25°C
Samodejno
Hi-POWER
IZKLOP
22:00
-

IZKLOP
8:00
VKLOP
16:00
Samodejno
25°C
Samodejno
Hi-POWER
IZKLOP
22:00
-

-

PRIMER UPORABE TEDENSKEGA
ČASOVNIKA (Nadaljevanje)
Dnevna soba
PON-PET
26°C

25°C

OFF

ON+Hi-POWER

OFF

ON+ECO

NED in SOB
26°C

ON

25°C

ON+Hi-POWER

ON

OFF

OFF

Dnevna soba z močnim hlajenjem (Neprekinjeno delovanje klimatske naprave)
(Neprekinjeno delovanje klimatske naprave)

Budilka
6:00, VKLOP. Način: Gretje,
23°C, VENTILATOR : Nizko, EKO

Vrni se domov, pohiti do
želene temperature s funkcijo z
VISOKO MOČJO.

Pojdi spat, ohrani primerno
temperaturo in prihrani na
moči z EKO funkcijo.

16:00, VKLOP, Način: Gretje,
24°C, VENTILATOR : Nizko, Hi-POWER

22:00, VKLOP. Način: Gretje,
17°C, VENTILATOR : Nizko, EKO

PON-PET

8:00, VKLOP. Način: Gretje,
10°C, VENTILATOR : Nizko, 8°C
Pojdi ven, prepreči zmrzovanje
doma z delovanjem gretja na 8°C,

Ni nastavljenega programa, nadzor uporabnika.
SO

Budilka
7:00, VKLOP. Način: Gretje,
23°C, VENTILATOR : Nizko

Pojdi spat, ohrani primerno
temperaturo in prihrani na
moči z EKO funkcijo.

Dejavnost doma
12:00, VKLOP. Način: Gretje,
24°C, VENTILATOR : Samodejno

23:00, VKLOP. Način: Gretje,
17°C, VENTILATOR : Samodejno,
EKO

NE

18:00, VKLOP. Način: Gretje,
10°C, VENTILATOR : Nizko, 8°C
Pojdi ven, prepreči zmrzovanje
doma z delovanjem gretja
na 8°C,
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PRIMER UPORABE TEDENSKEGA
ČASOVNIKA (Nadaljevanje)
Tabela za delovanje v dnevni sobi.

PG-1

PG-2

PG-3

PG-4

Nastavitev
Časovnik
Ura
Način
Temperatura
Ventilator

NE
VKLOP
7:00
Gretje
23°C
Nizko

PO
VKLOP
6:00
Gretje
23°C
Nizko

TO
VKLOP
6:00
Gretje
23°C
Nizko

SR
VKLOP
6:00
Gretje
23°C
Nizko

ČE
VKLOP
6:00
Gretje
23°C
Nizko

PE
VKLOP
6:00
Gretje
23°C
Nizko

SO
-

Dodatno delovanje

-

EKO

EKO

EKO

EKO

EKO

-

Časovnik
Ura
Način
Temperatura
Ventilator
Dodatno delovanje
Časovnik
Ura
Način
Temperatura
Ventilator
Dodatno delovanje
Časovnik
Ura
Način
Temperatura
Ventilator
Dodatno delovanje

VKLOP
12:00
Gretje
24°C
Samodejno
VKLOP
18:00
Gretje
10°C
Samodejno
8°C
VKLOP
22:00
Gretje
17°C
Samodejno
EKO

VKLOP
8:00
Gretje
10°C
Samodejno
8°C
VKLOP
16:00
Gretje
24°C
Samodejno
Hi-POWER
VKLOP
22:00
Gretje
17°C
Samodejno
EKO

VKLOP
8:00
Gretje
10°C
Samodejno
8°C
VKLOP
16:00
Gretje
24°C
Samodejno
Hi-POWER
VKLOP
22:00
Gretje
17°C
Samodejno
EKO

VKLOP
8:00
Gretje
10°C
Samodejno
8°C
VKLOP
16:00
Gretje
24°C
Samodejno
Hi-POWER
VKLOP
22:00
Gretje
17°C
Samodejno
EKO

VKLOP
8:00
Gretje
10°C
Samodejno
8°C
VKLOP
16:00
Gretje
24°C
Samodejno
Hi-POWER
VKLOP
22:00
Gretje
17°C
Samodejno
EKO

VKLOP
8:00
Gretje
10°C
Samodejno
8°C
VKLOP
16:00
Gretje
24°C
Samodejno
Hi-POWER
VKLOP
22:00
Gretje
17°C
Samodejno
EKO

-

* Opomba : Če na SOBOTO ni nastavljenega programa, bo program izvajal zadnjo operacijo (PETEK, PG-4 = Gretje, 17°C, Ventilator = Auto, EKO). Na ta dan, lahko
uporabnik izbere način klimatske naprave z daljinskim upravljalnikom.

Dnevna soba z močnim hlajenjem
(Neprekinjeno delovanje klimatske naprave)
PON-PET
23°C

10°C

ON

24°C

17°C

ON+HI-POWER

ON+ECO

ON+ECO

NED in SOB
23°C

24°C

10°C

ON

ON

ON
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17°C

ON

ON+ECO

PRIMER UPORABE TEDENSKEGA
ČASOVNIKA (Nadaljevanje)
Spalnica (Primer #3)
Več energije boste
prihranili z EKO
funkcijo z želeno
temperaturo.
2:00, VKLOP Način:
Samodejno, 24°C
Ventilator: Nizko, EKO

Budilka
6:00, IZKLOP

Pohitite do želene
temperature s funkcijo z
VISOKO MOČJO.

Spremenite Visoko
moč na normalno
delovanje, da bi
prihranili energijo.

Več energije boste
prihranili z EKO
funkcijo z želeno
temperaturo.

21:00, VKLOP. Način: Samodejno,
23°C, VENTILATOR : Samodejno,
Hi-POWER

22:00, VKLOP Način:
Samodejno, 24°C,
VENTILATOR : Samodejno

2:00, VKLOP Način:
Samodejno, 24°C
Ventilator: Nizko, EKO

7 dni
Nedelja

Ponedeljek
6:00, IZKLOP
Budilka

Tabela za delovanje v dnevni sobi.
Nastavitev
Časovnik
Ura
Način
Temperatura
Ventilator

PG-1

PG-2

PG-3

PG-4

NE
VKLOP
2:00
Samodejno
24°C
Nizko

PO
VKLOP
2:00
Samodejno
24°C
Nizko

TO
VKLOP
2:00
Samodejno
24°C
Nizko

SR
VKLOP
2:00
Samodejno
24°C
Nizko

ČE
VKLOP
2:00
Samodejno
24°C
Nizko

PE
VKLOP
2:00
Samodejno
24°C
Nizko

SO
VKLOP
2:00
Samodejno
24°C
Nizko

Dodatno delovanje

EKO

EKO

EKO

EKO

EKO

EKO

EKO

Časovnik
Ura
Način
Temperatura
Ventilator
Dodatno delovanje
Časovnik
Ura
Način
Temperatura
Ventilator
Dodatno delovanje
Časovnik
Ura
Način
Temperatura
Ventilator
Dodatno delovanje

IZKLOP
6:00
VKLOP
21:00
Samodejno
23°C
Samodejno
Hi-POWER
VKLOP
22:00
Samodejno
24°C
Samodejno
-

IZKLOP
6:00
VKLOP
21:00
Samodejno
23°C
Samodejno
Hi-POWER
VKLOP
22:00
Samodejno
24°C
Samodejno
-

IZKLOP
6:00
VKLOP
21:00
Samodejno
23°C
Samodejno
Hi-POWER
VKLOP
22:00
Samodejno
24°C
Samodejno
-

IZKLOP
6:00
VKLOP
21:00
Samodejno
23°C
Samodejno
Hi-POWER
VKLOP
22:00
Samodejno
24°C
Samodejno
-

IZKLOP
6:00
VKLOP
21:00
Samodejno
23°C
Samodejno
Hi-POWER
VKLOP
22:00
Samodejno
24°C
Samodejno
-

IZKLOP
6:00
VKLOP
21:00
Samodejno
23°C
Samodejno
Hi-POWER
VKLOP
22:00
Samodejno
24°C
Samodejno
-

IZKLOP
6:00
VKLOP
21:00
Samodejno
23°C
Samodejno
Hi-POWER
VKLOP
22:00
Samodejno
24°C
Samodejno
-

Spalnica
Nedelja
23°C

Nedelja
24°C

Ponedeljek

Ponedeljek

24°C

ON+Hi-Power
ON

OFF

ON+ECO
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PREDNASTAVITEV DELOVANJA
Nastavite svoj priljubljen način delovanja za prihodnjo uporabo.
Nastavitev bo shranjena v spominu in jo boste lahko uporabili tudi v prihodnje.

PREDNASTAVITEV DELOVANJA
1
2

Izberite svoj priljubljen način delovanja.
Pritisnite in za 3 sekunde zadržite

, da bo enota shranila nastavitve.

Pojavi se oznaka P .

3

Pritisnite

za delovanje v prednastavljenem načinu.

Naslednjih funkcij ne boste mogli nastaviti:
w
w
w
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Kamin/Gretje na 8°C
Tedenski časovnik
Nihanje lamel

IZBIRE MOČI IN TIHEGA DELOVANJA
(ZUNANJA ENOTA)
Izbire Moči (

)

Ta funkcija se uporablja, ko se isti odklopnik električnega tokokroga uporablja za več električnih naprav. Funkcija
omeji maksimalno porabo energije na 100%, 75%, ali 50% in izvajate jo lahko prek POWER-SELECTION. Nižji, ko je
odstotek, večji bo prihranek in daljša življenjska doba kompresorja.

Opombe
z Ko izberete raven, raven POWER-SEL utripa na oddaljenem LCD zaslonu 3 sekunde.
V primeru ravni 75 % in 50 %, številki “75” ali “50” prav tako utripata 2 sekundi.
z Zato ker funkcija POWER-SELECTION omeji maksimalen tok, se lahko pojavi problem neustrezne
zmogljivosti hlajenja ali gretja.

Tihega delovanja (

)

Zunanja enota naj deluje tiho, da bi sebi ali sosedom omogočili trden spanec v nočnem času.
S to funkcijo bo zmogljivost gretja optimizirana in omogočeno tiho delovanje.
Tiho delovanje lahko izberete iz enega od dveh namenov (Tiho 1 in Tiho 2)
Obstajajo trije parametri nastavitev: Standardna raven > Tiho 1 > Tiho 2
Tiho 1:
S tihim delovanjem je še vedno na prvem mestu Grelna (ali Hladilna) zmogljivost, da zagotovite zadostno ugodje v
sobi.
Ta nastavitev predstavlja odlično ravnovesje med zmogljivostjo Gretja (ali Hlajenja) in ravnjo zvoka zunanje enote.
Tiho 2:
Zmanjšate zmogljivost Gretja (ali Hlajenja), da bi stišali raven zvoka v vsakem primeru, kjer predstavlja raven
glasnosti zunanje enote največjo prioriteto.
Ta nastavitev ima namen zmanjšati maksimalno raven zvoka zunanje enote za 4 dB(A).

Opombe
z Ko aktivirate Tiho delovanje, lahko pride do neustreznega gretja (ali hlajenja).

Izbire moči in tihega delovanja (Zunanja enota)

[100%]

[75%]

TIHO#2

[50%]

TIHO#1
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KAMIN IN OGREVANJE NA 8°C
Delovanje kamina (

)

Vklop neprekinjenega delovanja ventilatorja med izklopljenim ogrevanjem za kroženje toplote iz drugih virov v
prostoru.
Obstajajo trije parametri nastavitev: Privzeta nastavitev > Kamin 1 > Kamin 2
Kamin 1:
Med obdobjem izklopljenega gretja (thermo off) bo ventilator notranje enote še naprej deloval pri enaki hitrosti, kot jo je
prej izbral končni uporabnik.
Kamin 2:
Med obdobjem izklopljenega gretja (thermo off) bo ventilator notranje enote še naprej deloval pri najmanjši hitrosti, kot
je tovarniško programirana.

Ogrevanje na 8°C (8°C)
Delovanje grelnega načina za vzdrževanje sobne temperature (5 - 13°C) z manjšo porabo energije.

Delovanje kamina in ogrevanje na 8°C

8°C
KAMIN 1

KAMIN 2

Normalno
delovanje

Opombe
z Med delovanjem Kamina v načinu gretja, bo ventilator notranje enote stalno deloval in lahko pride do
pihanja hladnega zraka.
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NASTAVITEV SVETLOSTI LUČK NA
PRIKAZOVALNIKU DELOVANJA
To funkcijo uporabljate, ko morate zmanjšati svetlost lučke zaslona ali jo izklopiti.

PRILAGODITEV SVETLOBE LUČKE
Med delovanjem (Auto, Cool, Heat ali Dry), pritisnite in držite

za 5 sekund.

Dvig
Pritisnite

ali

Spust

, da bi prilagodili svetlobo, ki jo lahko nastavite na

eno od 4 ravni ali izklopite.

LCD daljinskega
upravljalnika

Zaslon delovanja

Svetlost

100%
Lučka sveti operacijo s polno svetlostjo.

50 %
Lučka sveti operacijo s 50 %-no svetlostjo.

50 %
Lučka sveti operacijo s 50 %-no svetlostjo in lučka za način
delovanja je izklopljena.
Vse je
izklopljeno.
Vse lučke so izklopljene.
z V primerih

in

se lučka prižge za 5 sekund, preden ugasne.
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SAMOČIŠČENJE (SAMO ZA
HLAJENJE IN SUŠENJE)
Delovanje samodejnega čiščenja se prične po operacijah, ki so dolge 10 minut ali več.

Za takojšnjo zaustavitev enote, pritisnite
w

več kot dvakrat v 30 sekundah.

Ko zaustavite samodejne čiščenje z daljinskim upravljalnikom in zaženete klimatsko napravo, lahko pride do zamika
pri naslednji operaciji.

Samočiščenje

Počakajte 30 minut.

Da bi preprečili rast plesni, se izvaja čiščenje zraku.

w

Samodejno čiščenje se ne bo aktiviralo, če sta bili prejšnji operaciji Gretje ali Samo ventilator.

O samodejnem čiščenju
z Samodejno čiščenje ne očisti sobe in ne odstranjuje rasti plesni ali prahu, skritega v klimatski napravi.
z Če jo uporabljate v sobi, kjer cvrete hrano, kjer se zbirajo verižni kadilci ali v vlažni sobi, notranji deli klimatske naprave (izmenjevalnik toplote ali izpušni ventilator)
lahko postanejo pokriti z umazanijo ali plesnijo, ki ju ni mogoče odstraniti.
z Samodejno čiščenje se ne izvaja v načinih Časovnik vklop/izklop, Tedenski časovnik in Komfortno spanje, če daljinski upravljalnik ni v taki legi, da bi pošiljal signal
klimatski napravi.
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KO SVETI LUČKA NOTRANJE ENOTE
Izklopite glavno napajanje Počakajte 30 sekund. Vklopite glavno napajanje in preverite delovanje enote.

Če lučka ponovno utripa, morate napravo pregledati in popraviti
Za hitro popravilo preverite stanje klimatske naprave v skladu s sledečim postopkom in obvestite (1) - (3)
dobavitelja.
1 Težave s klimatsko napravo.
2 Preverite kodo, ki jo je našel daljinski upravljalnik (Glej postopek spodaj).
3 Utripanje lučke na delu zaslona notranje enote

1

Pritisnite tipko PREVERI s konico svinčnika, da nastavite
daljinski upravljalnik na servisni način.
z Nastavitev temperature na zaslonu se preklopi na 00.
z Prikaže se

2

CHK

Pritisnite
z ▲

ali

.

.

se prikaže na zaslonu daljinskega upravljalnika.

z Pritisnite tipko

ali

.

Ni napake v kodi, notranja enota bo oddala zvok »Pi« enkrat in zaslon daljinskega upravljalnika se bo
spremenil kot sledi:

• Indikator ČASOVNIKA na notranji enoti se prižge. (5-krat na 1 sek.)
• Preverite enoto z vsemi 52 kodami preverjanja (
• Pritisnite tipke

ali

do

), kot je prikazano v spodnji tabeli.

, da bi premaknili kode preverjanja nazaj.

Če je prišlo do napake, bo notranja enota oddala zvok »Pi« za 10 sekund (Pi, Pi, Pi ...).
Poglejte kodo preverjanja na zaslonu daljinskega upravljalnika.
• Zaslon bo prikazan z alfanumerično kodo iz 2 števk.
• Vsi indikatorji na notranji enoti se bodo prižgali. (5-krat na 1 sek.)

3

Za izbris pritisnite

.

z Zaslon daljinskega upravljalnika se vrne v zaslon pred servisnim načinom. Preverite druge kode s
ponovitvijo postopka 1 - 3.

Opombe
z Kode preverjanja se lahko ne prikažejo, odvisno je od vrste napake, kot so npr. napake električnih delov.
z Če preverite kode preverjanja, ko lučka ne utripa, lahko prava koda napake ne bo prikazana.
z Enote ne prestavljajte ali popravljajte sami. Prosimo, da se posvetujete z dobaviteljem.

Tabela kod preverjanja
Lahko so zaznane kode preverjanja, ki niso navedene v tabeli.
Težava z notranjo enoto (vključno z napako napeljave žic).
Kode preverjanja sestojijo iz števk in črk.
Težava z zunanjo enoto (vključno s kompresorjem in drugimi).
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NASTAVITEV SAMODEJNEGA
PONOVNEGA VKLOPA
Ta izdelek je izdelan tako, da se po izpadu elektrike lahko samodejno zažene v načinu delovanja pred izpadom
elektrike.
Izdelek je bil odposlan z izklopljeno funkcijo Samodejnega ponovnega zagona. Vklopite jo, če je to potrebno.
Kako nastaviti samodejni ponovni zagon
1 Pritisnite in zadržite Začasno stikalo na notranji enoti za 3 sekunde, da bi nastavili delovanje.
(3 “Pi” zvoki, vendar lučka DELOVANJE utripa 5-krat/sekund za 5 sekund).
2 Pritisnite in zadržite Začasno stikalo na notranji enoti za 3 sekunde, da bi preklicali operacijo.
(3 “Pi” zvoki, vendar lučka za delovanje ne utripa).
z V primeru, ko sta nastavljena časovnik ON ali časovnik OFF, se SAMODEJNI PONOVNI
VKLOP ne sproži.

Gumb za OPERATION/
RESET

VZDRŽEVANJE
Najprej izklopite omrežno stikalo.

Notranja enota in daljinski upravljalnik
z Po potrebi očistite notranjo enoto in daljinski upravljalnik z mokro krpo.
z Ne uporabljajte bencina, razredčila, loščilnega praška ali kemično obdelane krpe za prah.

Zračni filter
Očistite vsaka 2 tedna.
1. Odprite mrežo za dovod zraka.
2. Odstranite zračne filtre.
3. Posesajte ali operite in jih posušite.
4. Ponovno nastavite zračne filtre in zaprite mrežo za dovod zraka.

DELOVANJE IN UČINEK
1.
2.
3.
4.
5.

Triminutna zaščitna funkcija: Za preprečitev aktiviranja enote za 3 minute, ko jo nenadoma ponovno sprožite ali priklopite na ON.
Ogrevanje: Ogrevanje enote za 5 minut, preden se dejavnost ogrevanja prostora dejansko začne.
Kontrola toplega zraka: Ko prostorska temperatura doseže nastavljeno temperaturo, se hitrost ventilatorja samodejno zmanjša, zunanja enota pa se zaustavi.
Samodejna odmrznitev: Med odmrzovanjem se bo ventilator zaustavil.
Grelna zmogljivost: Toplota se absorbira od zunaj in se sprosti v prostor. Ko je zunanja temperatura prenizka, je potrebno skupaj s klimatsko napravo uporabljati še
dodaten grelnik.
6. Pozornost na kopičenje snega: Za zunanjo enoto izberite mesto, ki bo zaščiteno pred snegom, kopičenjem listja ali drugih sezonskih nanosov.
7. Med delovanjem enote lahko zaslišite manjše pokanje. Gre za normalen pojav, zvok je posledica raztezanja/krčenja plastike.
Opomba: Točke 2 do 6 za model z ogrevanjem
Pogoji delovanja klimatske naprave
Temp.

Zunanja temperatura

Prostorska temperatura

Ogrevanje

–15°C ~ 24°C

Manj kot 28°C

Hlajenje

–15°C ~ 46°C

21°C ~ 32°C

Sušenje

–15°C ~ 46°C

17°C ~ 32°C

Delovanje
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DALJINSKI UPRAVLJALNIK IZBOR
A-B
Za ločeno uporabo daljinskega upravljalnika v primeru 2 notranjih enot, ki se nahajata blizu ena druge.

Daljinski upravljalnik Nastavitev B
1. Pritisnite na gumb RESET na notranji enoti za vklop klimatske naprave.
2. Daljinski upravljalnik usmerite v notranjo enoto.
3. Pritisnite in zadržite gumb
4. Ko držite pritisnjen gumb
(Slika 2)

na daljinskem upravljalniku s konico svinčnika. Na prikazu se pojavi “00”. (Slika 1)
02'(

pritisnite na gumb

. Na prikazu se pojavi “B”, “00” izgine in klimatska naprava se izklopi. Daljinski upravljalnik B se shrani.

Opomba: 1. Ponovite zgornje korake za resetiranje daljinskega upravljalnika na A.
2. Za daljinski upravljalnik A se ne pojavi prikaz “A”.
3. A je tovarniška nastavitev daljinskega upravljalnika.

1

2

SKRB ZARADI HRUPA DELOVANJA
Začnite delovanje gladko in zmanjšajte hrup delovanja.
Pritisnite za 20 sekund.
Tiho

Gumb za OPERATION/
RESET
z Hlajenje in gretje se prične po 10 sekundah s »Pi« zvokom. Vsekakor nadaljujte s pritiskanjem.
Nastavitev je dokončana, ko se 5-krat sliši »Pi« in utripa lučka za delovanje.
z Da bi to prekinili, ponovite zgornji postopek (v tem primeru lučka ne bo utripala)

ODPRAVLJANJE TEŽAV
(KONTROLNA TOČKA)
Enota ne deluje.
z Glavni vklopni gumb je izključen.
z Omrežno stikalo je nastavljeno za prekinitev električnega napajanja.
z Prekinitev električnega toka
z Timer je vklopljen.

Hlajenje ali segrevanje je nenavadno šibko.
z Filtri so prašni.
z Temperatura ni bila pravilno nastavljena.
z Okna ali vrata so odprta.
z Zračni vhodi ali izhodi zunanje enote so blokirani.
z Hitrost ventilatorja je prenizka.
z Način delovanja je nastavljen na VENTILATOR (FAN) ali SUŠENJE (DRY).
z Funkcija IZBIRE MOČI je nastavljena na 75% ali 50%.
(Ta funkcija je odvisna od daljinskega upravljalnika).
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