
Klimatska naprava Toshiba

Navodilo za  
uporabo
Notranja enota
RAS-M10PKVPG-E
RAS-M13PKVPG-E
RAS-M16PKVPG-E

• Zahvaljujemo se vam za nakup klimatske naprave TOSHIBA.

• Za pravilno in varno rabo izdelka, prosimo, natančno preberite to navodilo.

•  Prosimo, shranite navodilo za uporabo na takšnem mestu, kjer bo vsakomur pri roki in na  
vpogled.

1121450199-1



Kazalo Za vašo varnost stran 4
Vselej ravnajte po navodilih .....................................................................................  4

Sestavni deli stran 7
Notranja enota .................................................................................................................  7

Zunanja enota ..................................................................................................................  8

Dodatna oprema (pritrditev nosilca za daljinski upravljalnik) ....................... 8

Daljinski upravljalnik .....................................................................................................  9

Priprava na delovanje in kontrolo stran 11
Vstavljanje baterij ...........................................................................................................  11

Nastavitev ure ..................................................................................................................  11

Kontrola oddajanja in sprejemanja ......................................................................  12

Delovanje Hi-POWER stran 13

Samodejno delovanje stran 14

Hlajenje, Ogrevanje,  
Razvlaževanje in Ventilacija stran 15

Plazma filter stran 17

Količina zraka, Smer zraka,  
Nihanje žaluzij  stran 18

Za spreminjanje količine zraka ...............................................................................  18

Za spreminjanje smeri zraka ...................................................................................  18

Za nihanje žaluzij............................................................................................................  18

Gibanje navpičnih žaluzij za usmerjanje zraka.............................................  18

Komfortni zračni tok stran 19
Širok zračni tok, Točkovni zračni tok ..................................................................  19

Delovanje s časovnikom stran 20
Komfortno spanje ...........................................................................................................  20

Vklop časovnika, Izklop časovnika ......................................................................  21

2



Kadar lučka na notranji enoti utripa stran 38

Samodejni Vnovični Zagon stran 39

Včasih se zgodi... stran 40
Da daljinskega upravljalnika ne najdete ...........................................................  40

Da sta 2 klimatski napravi vgrajeni druga ob drugi ....................................  40

Da vas zvok delovanja moti .....................................................................................  40

To ni okvara  stran 41
Pojavi pri delovanju klimatske naprave .............................................................  41

Pojav pare ali kondenzacije .....................................................................................  41

Vonj, nečistoče ................................................................................................................  41

Kontrolna lučka delovanja .........................................................................................  42

Delovanje daljinskega upravljalnika ....................................................................  42

Zasliši se zvok ..................................................................................................................  42

Prikaz tedenskega časovnika stran 22
Uporaba TEDENSKEGA ČASOVNIKA v teh primerih .............................  22

Nastavitev TEDENSKEGA ČASOVNIKA ........................................................  23

Spreminjanje programa tedenskega časovnika ...........................................  25

Za izklop delovanja TEDENSKEGA ČASOVNIKA .....................................  25

Za izbris programov ......................................................................................................  26

Primer uporabe TEDENSKEGA 
ČASOVNIKA stran 27

Shranjevanje najljubšega  
načina delovanja stran 30

Shranjevanje s PRESET  ..........................................................................................  30

Varčevanje z energijo stran 31
ECO delovanje.................................................................................................................  31 

Omejitev največjega odjemnega  
toka in moči ter tihega delovanja 
(Zunanja enota) stran 32

Izbira porabe moči .........................................................................................................  32 

Tiho delovanje (Zunanja enota) .............................................................................  32

Kamin in ogrevanje na 8 °C stran 33
Delovanje s kaminom ..................................................................................................  33 

Ogrevanje na 8 °C .........................................................................................................  33

Nastavitev svetlosti lučk na 
prikazovalniku delovanja stran 34

Razvlaževanje  stran 35

Nega in čiščenje stran 36
Skrbna nega podaljša življenjsko dobo in  

privarčuje energijo. ........................................................................................................  36

Pred dolgotrajnim mirovanjem................................................................................  37

Po dolgotrajnem mirovanju.......................................................................................  37

Redni pregled ...................................................................................................................  37

3



Za vašo varnost
Vselej ravnajte po navodilih.

 NEVARNOST 

• Ne vgrajujte, popravljajte, odpirajte ali 
odstranjujte pokrova. Lahko bi se izpostavili 
nevarnim napetostim. Poprosite prodajalca, 
naj to stori namesto vas.

• Odklop od električnega omrežja ne izključi 
možnosti električnega udara.

• Aparat mora biti vgrajen v skladu z veljavnim 
pravilnikom o električnih inštalacijah.

• V električno napeljavo je treba vgraditi 
večpolno odklopno stikala, katerega kontakti 
naj imajo razdaljo vsaj 3 mm.

 OPOZORILO

• Ne izpostavljajte predolgo svojega telesa 
hladnemu ali vročemu zraku

• Ne vtikajte prstov ali predmetov v vstopne in 
izstopne odprtine.

• V primeru nenormalnega delovanja (vonj po 
zažganem ipd.), ugasnite klimatsko napravo 
in izklopite odklopno stikalo.

• Napravo naj vgradi dobavitelj ali 
specializiran servis. Vgradnja zahteva 
posebna znanja in spretnosti. Kupec, ki 
jo vgradi sam, tvega nevarnost požara, 
električnega udara, telesne poškodbe in 
curljanja vode. 

• Za vgradnjo ne izberite takšnega mesta, ki 
bi lahko bilo izpostavljeno uhajanju vnetljivih 
plinov. V primeru uhajanja vnetljivih plinov 
ali nabiranja le-teh okrog enote, to lahko 
povzroči požar. 

• Odklopnega stikala in drugih stikal ne 
vklapljajte in izklapljajte z mokrimi rokami. 
To lahko povzroči električni udar. 

• Sami ne odpirajte, ne predelujte in ne 
prestavljajte enote na drugo mesto. To 
lahko povzroči požar, električni udar ali 
curljanje vode. Za popravilo ali premestitev 
se obrnite na dobavitelja ali na prodajno 
mrežo Toshiba. 

• Za vgradnjo ne izberite mesta, ki bi lahko 
bilo izpostavljeno vodi ali pretirani vlagi, 
na primer v kopalnici. Zaradi poslabšanja 
izolacijskih lastnosti izolacije lahko pride do 
električnega udara ali požara.  

• Kadar je napravo treba popraviti ali 
premestiti, se, prosimo, obrnite na 
dobavitelja. Če je napajalni kabel 
preščipnjen, je to lahko vzrok za električni 
udar ali požar. 

• V primeru motnje v delovanju (na primer 
vonja po zažganem ali prenehanju hlajenja), 
ustavite napravo. Nadaljnje delovanje lahko 
povzroči požar ali električni udar. Obrnite 
se na dobavitelja ali na prodajno mrežo 
Toshiba. 

• Ozemljitev naj uredi dobavitelj ali 
specializiran servis. Slaba ozemljitev lahko 
povzroči električni udar. Ozemljitvenega 
vodnika ne priključujte na vodovodno ali 
plinsko cev, na strelovod ali ozemljitvene 
vodnike telefonskega priključka. 

• Če je izvodna odprtina za cev zaradi 
premestitve ostala odprta, jo zaprite. Dotik 
električnih delov v notranjosti naprave lahko 
povzroči telesno poškodbo ali električni 
udar. 

• V odprtine za izpihovanje in zajem zraka 
ne vtikajte nobenih predmetov (kovine, 
papirja, vode itd.). V notranjosti se lahko z 
veliko hitrostjo vrti ventilator, nekateri deli so 
pod visoko napetostjo, kar lahko povzroči 
telesno poškodbo ali električni udar.

• Za napajanje morate uporabiti samostojni 
napajalni izvod. Če se ne uporabi 
samostojni napajalni izvod, lahko to 
povzroči požar. 

• Če klimatska naprava ne hladi oziroma ne 
greje, je morda prišlo do uhajanja hladiva. 
Prosimo, obrnite se na dobavitelja. Hladivo, 

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.
• Še preden upravljate z enoto, preberite opozorila v tem priročniku.
• Ta napravo napravo je namenjena za uporabo s strani strokovnjakov ali usposobljenih oseb  

v delavnicah, lahki industriji in na kmetijah, ali za komercialno rabo s strani laičnih oseb.
• Opozorila v priročniku so opredeljena kot NEVARNOST, OPOZORILO ali POZOR. Vsa 

vključujejo pomembne informacije v zvezi z varnostjo. Dosledno sledite opozorilom.
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ki je uporabljeno v klimatski napravi, je 
varno. Pri normalnih delovnih pogojih 
ne uhaja iz naprave, a če uide v prostor 
in pride v stik z virom toplote, na primer 
grelnikom ali štedilnikom, lahko povzroči 
škodljivo reakcijo. 

• Če v notranjost naprave pride voda ali 
kakšen tujek, takoj ustavite uporabo 
naprave in izklopite odklopno stikalo. 
Nadaljnja uporaba naprave lahko povzroči 
požar ali električni udar. Za popravilo se 
obrnite na dobavitelja. 

• Ne čistite notranjosti klimatske naprave sami. 
Za čiščenje notranjosti klimatske naprave se 
obrnite na dobavitelja. Nepravilno čiščenje 
lahko povzroči poškodbe plastičnih delov 
ali izolacije, poškodbe električnih delov, 
curljanje vode, električni udar ali požar.

• Ne poškodujte in ne predelujte napajalnega 
kabla. Ne priključujte kabla. na drug kabel, 
ne uporabljajte podaljška z več vtičnicami, 
na katere so priključene druge naprave. V 
nasprotnem obstaja nevarnost nastanka 
požara.

• Na napajalni kabel ne postavljajte težkih 
predmetov, ne izpostavljajte ga vročini, 
ne vlecite ga. Sicer obstaja nevarnost 
električnega udara in požara.

• 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 primerna za uporabo s strani 
oseb z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi 
ali umskimi sposobnostmi (in otrok) oziroma 
oseb brez ustreznih izkušenj in znanja, 
razen pod nadzorom ali po predhodnih 
napotkih s strani osebe, odgovorne za 
njihovo varnost.

• Otroci naj bodo pod nadzorom, da se ne 
igrajo z napravo.

• Pri dopolnjevanju ali zamenjavi hladiva 
uporabljajte samo navedeno vrsto hladiva.

 Sicer lahko v hladilnem krogotoku pride 
do nastanka nenormalno visokega tlaka, 

kar lahko privede do okvare ali eksplozije 
izdelka ali telesnih poškodb.

 POZOR

• Preverite, da je odklopno stikalo pravilno 
montirano. Če odklopno stikalo ni pravilno 
montirano, lahko pride do električnega 
udara. Za kontrolo vgradnje se obrnite na 
dobavitelja ali strokovni servis, ki je enoto 
vgradil 

• Kadar enoto uporabljate v zaprtem prostoru 
ali če deluje v njem skupaj z napravami 
na zgorevanje, ne pozabite občasno 
odpreti oken za zračenje. Nezadostno 
zračenje lahko povzroči zadušitev zaradi 
pomanjkanja kisika.

• Izogibajte se dolgotrajnemu delovanju v 
okolju z visoko vlažnostjo (nad 80 %), na 
primer pri odprtih oknih ali vratih. Na notranji 
enoti lahko pride do kondenzacije in kapljice 
lahko padajo na pohištvo. 

• Kadar naprave daljši čas ne boste 
uporabljali, za varnost izklopite glavno 
stikalo ali varnostni odklopnik.

• Priporočamo, naj vzdrževanje po dolgem 
času obratovanja opravi strokovnjak.

• Vsaj enkrat na leto preglejte, da nosilec 
zunanje enote ni poškodovan. Če morebitne 
poškodbe ne odpravite, lahko enota pade ali 
se prevrne in povzroči poškodbo. 

• Pri montaži/demontaži sprednje plošče/
filtra zraka uporabite stabilno lestev. 
Sicer obstaja nevarnost padca in telesne 
poškodbe. 

• Ne stopajte na zunanjo enoto, ničesar ne 
polagajte nanjo. Sicer obstaja nevarnost 
telesne poškodbe zaradi padca ali 
prevrnitve. Kakršnakoli poškodba lahko 
povzroči električni udar ali požar.

• Ne uporabljajte zgorevalnih naprav na 
mestu neposrednega zračnega toka iz 
klimatske naprave. Slabo zgorevanje 
zgorevalne naprave lahko povzroči 
zadušitev. 

• Okoli zunanje enote ne postavljajte 
ničesar, ne pustite, da se okrog nje nabira 
odpadlo listje. V primeru odpadlega listja 
lahko drobne živali prilezejo v napravo in 
povzročijo kratek stik med električnimi deli 
ter okvaro ali požar. 
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• Ne puščajte živali in rastlin na mestih, kjer 
zrak iz klimatske naprave piha direktno. To 
bi lahko slabo vplivalo na žival ali rastlino. 

• Zagotovite odtok iztekajoče vode. Če odtok 
vode ni zadosten, lahko zaradi puščanja 
vode pride do poškodb pohištva. Za kontrolo, 
ali je bil način vgradnje pravilen, se obrnite 
na dobavitelja ali strokovni servis, ki je enoto 
vgradil 

• Na enoto ne postavljajte posod s tekočino, 
na primer vaze. V napravo bi lahko pritekla 
voda in ogrozila električno izolacijo ter 
povzročila električni udar.

• Naprave ne uporabljajte v druge namene, 
na primer za shranjevanje hrane ali 
živali, v razstavnih prostorih za rastline, 
precizne aparate ali umetniške predmete 
Ne uporabljajte je na ladjah in v vozilih. To 
lahko povzroči okvaro klimatske naprave. 
Poleg tega lahko povzroči poškodbe teh 
sredstev. 

• Pod enoto ne postavljajte drugih električnih 
naprav in pohištva. Morebitne padajoče 
kapljice lahko povzročijo poškodbe ali 
okvare. 

• Pri čiščenju morate ustaviti uporabo in 
izklopiti odklopno stikalo. Ventilator, ki se 
z veliko hitrostjo vrti v notranjosti, lahko 
povzroči telesne poškodbe. 

• Glavne enote klimatske naprave ne spirajte  
z vodo. To lahko povzroči električni udar.

• Po končanem čiščenju sprednje plošče/
zračnega filtra pobrišite vodo in počakajte, 
da se posušita. Zaradi preostale vode lahko 
pride do električnega udara. 

• Po odstranitvi sprednje plošče se ne 
dotikajte kovinskih delov v enoti. To lahko 
povzroči telesne poškodbe. 

• Ne dotikajte se dela za vsesavanje zraka 
oziroma reber iz aluminija. To lahko 
povzroči telesne poškodbe. 

• Ko se približuje nevihta in obstaja nevarnost 
udara strele, ugasnite enoto in jo odklopite 
z odklopnim stikalom. Udar strele lahko 
povzroči okvaro. 

• Proizvajalec zavrača vsako odgovornost 
za poškodbe, do katerih bi prišlo zaradi 
neupoštevanja navedb v navodilu za 
uporabo.

• Baterije za daljinski upravljalnik:
- Vstavite jih pravilno ob upoštevanju 

polaritete (+) in (-).  
- Ne polnite jih.
- Ne uporabljajte baterij, ki jim je potekel 

“priporočeni rok uporabe”.
- Ne puščajte izrabljenih baterij v daljinskem 

upravljalniku.
- Ne mešajte med sabo baterij različnih vrst 

ali novih baterij s starimi. 
- Ne spajkajte baterij. 
- Baterij ne spravite v kratek stik, ne 

segrevajte in ne vrzite v ogenj. Če baterije 
niso odstranjene na pravilen način, jih 
lahko raznese ali pa iz njih iztekla tekočina 
povzroči opekline ali telesne poškodbe. 
Če se dotaknete te tekočine, prizadeti 
del temeljito sperite z vodo. Če izteče na 
površje predmetov, jih obrišite, da ne pride 
do neposrednega stika z njo.

- Ne puščajte jih na dosegu majhnih otrok. 
V primeru, da je oseba pogoltnila baterijo, 
takoj poiščite zdravniško pomoč.

• Proizvajalec zavrača vsako odgovornost 
za poškodbe, do katerih bi prišlo zaradi 
neupoštevanja navedb v navodilu za 
uporabo.
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Pri odprti prednji plošči

Sestavni deli

Vstop zraka

Prednja plošča

Prikaz delovanja

Sprejemni modul daljinskega 
upravljalnika

Vertikalna žaluzija za 
usmerjanje zraka

Horizontalna žaluzija za 
usmerjanje zraka

Izstop zraka

Filter zraka

Generator ionske plazme  
(Zračni filter)

Senzor temperature

Začasno stikalo

Notranja enota
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Sprejemni modul 
daljinskega upravljalnika

Začasno stikalo

Zunanja enota Dodatna oprema

Izstop zraka

Izpust 
kondenzata 
(Spodaj)

Cevi in kabel

Drenažna cev 
(Drenažna 
gibka cev)

Vstop zraka
(Zadaj in ob 
straneh)

“Časovnik”
“Dostop Wi-Fi” ※

“Plazma filter”

Načina delovanja
“Hlajenje” (Modra)
“Gretje” (Oranžna)

Daljinski 
upravljalnik

Nosilec daljinskega 
upravljalnika

Baterija (2 kosa) 
Alkalni bateriji AAA 

Vijaka za pritrditev nosilca za 
daljinski upravljalnik (2 kosa)

Pritrditev nosilca za daljinski upravljalnik.
Pritrdite nosilec za daljinski upravljalnik na steno ali steber 
s priloženima vijakoma.

Nosilec daljinskega upravljalnika

Vijaka za pritrditev 
nosilca daljinskega 
upravljalnika

Kako spravite daljinski upravljalnik v 
nosilec / iz nosilca?
Namestite paličico iz nosilca v odprtino na 
spodnji strani daljinskega upravljalnika in jo 
vstavite s pritiskom v smeri puščice.
Odstranite jo v obratnem vrstnem redu.

Odprtina

Paličica

※  Zahteva adapter za brezžično omrežno povezavo, ki je na voljo kot 
dodatna oprema.
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Pokrov

Sestavni deli (nadaljevanje)

Daljinski upravljalnik

Oddajnik

Spomin in shranjevanje 
uporabnikovih 
nastavitev

Start in stop

Zvok za potrditev sprejema

Ko notranja enota prejme signal od daljinskega 
upravljalnika, odda pisk za potrditev sprejema.

..........Delovanje, sprememba

..........Stop

..........Opozorilo

Ko se zasliši PiPi  opozorilo, to pomeni, da 

se nastavitev vrača na točko vnosa datuma.

 (Primer) Pri nastavitvi temperature.

Nastavitev datuma

Nastavitev temperature

Odpiranje pokrova daljinskega  
upravljalnika
Ob lahnem pritisku na zgornji del pokrova ga 
potegnite k sebi.

 22°C 23°C 24°C 25°C 26°C
 Pi Pi  Pi Pi

PiPi

Pi

PiPi

Pi

Temperatura 24°C Nihanje Preklic

Količina 
zraka

Avtomatska
Vodoravna 
smer zraka

Naravnost

Zračni tok Preklic
Navpična 
smer zraka

Spodnja meja
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Daljinski upravljalnik z odprtim pokrovom

Opombe

• Pazite, da vam ne pade na tla, da ga ne polijete.

• Ne puščajte ga na krajih, kjer temperatura niha (Na primer izpostavljenega direktno sončnim žarkom, zraven  peči, na  TV sprejemniku, na vročih tleh,  
na oknu).

• Kadar daljinski upravljalnik aktivira druge električne naprave, jih izolirajte ali se posvetujte z distributerjem.

• V primeru uporabe fluorescentne luči v bližini notranje enote signal daljinskega upravljalnika morda ne pride do infrardečega sprejemnika, kar vpliva  
na funkcijo vklopa in izklopa klimatske naprave.

• V odprtino ne vstavljajte igel ali paličic.

Za namen razlage so prikazani vsi indikatorji.
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Gumb nihanja žaluzije

Gumb za izbiro hitrosti ventilatorja

Gumb za izbiro smeri žaluzije

Gumb za delovanje Hi-POWER

Gumb za nastavitev tedenskega 
časovnika

Gumb za resetiranje

Gumb za čiščenje filtra

Prikaz izbire načina delovanja

Prikaz izbire moči

Čiščenje s plazmo
Prikaz izbranega načina delovanja

Izbira temperaturne enote
Prikaz izbire hitrosti ventilatorja

Prikaz delovanja Hi-POWER
Prikaz kontrole načina delovanja

Prikaz za tiho delovanje (Zunanja enota)

Prikaz ECO delovanja

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

Gumb za funkcijo komfortnega spanja

Prikaz načina delovanja B

Prikaz pošiljanja signala

Prikaz tedenskega časovnika

Prikaz nastavitve ure in časovnika
Prikaz tihega delovanja

Gumb za izbiro načina

Gumb za izbiro zračnega toka
Gumb za ECO delovanje

Gumb za plazma ionski filter

Gumb za kamin/Ogrevanje na 8 °C

Gumb za nastavitev ure

Gumb za kontrolo

Prikaz nastavitve temperature

Prikaz komfortnega spanja

Prikaz kamina

Prikaz smeri zračnega toka



Daljinski upravljalnik

Priprava na delovanje in kontrolo
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Vstavljanje baterij

Odstranite pokrov 
in vstavite alkalni 
bateriji AAA 1

Insert direction of 
(+) and (-) correctly

Pull the cover to 
your side firmly

Pritisnite gumb URA

• Nastavite čas v skladu z opisom 
“Nastavitev ure” na desni strani.2

Press with the tip of pencil.

Zaprite pokrov

3

Opombe

• Življenjska doba baterij je približno 1 leto pri normalni rabi.

• Bateriji je treba zamenjati, če notranja enota ne odda nobenega zvočnega signala oziroma če se ne da izbrati želene funkcije.

• Pri menjavi baterij obenem zamenjajte obe in torej vstavite 2 novi alkalni bateriji AAA.

• Če naprave ne boste uporabljali 1 mesec ali dlje, vzemite bateriji iz upravljalnika, da preprečite poškodbe.

Nastavitev ure

1
Pritisnite gumb URA

Press with the tip of pencil.

2
Nastavite “Dan”

• Dan “SU” (Nedelja) utripa in se ob pritisku na 
gumb spremeni v naslednji dan.

3
Nastavite “Čas”

  ali  

• Čas se ob vsakem pritisku spremeni za 1 minuto. 
Čas se ob dolgotrajnem pritisku spreminja v 
korakih po 10 minut.

4
Potrdite “Čas”

Pravilno vstavite  
(+) in (-)

Potegnite 
pokrov čvrsto 
k sebi

Pritisnite s konico peresa.

Pritisnite s konico peresa.



Notranja enota

Vklop glavnega stikala

• Priprava na delovanje po vklopu glavnega stikala traja 3 minute. V tem času sveti kontrolna lučka delovanja. Vendar kompresor še ne steče.

Kontrola oddajanja in sprejemanja

Opombe

• Daljinski upravljalnik uporabljajte tam, kjer notranja enota sprejema signal. Sprejem ne deluje, če prenos signala ovirajo zavese ali drsna vrata.

• Sprejemno oddajna razdalja je krajša, če močna svetloba, na primer sončna svetloba, sveti na oddajno sprejemni del glavne enote.

• Sprejemno oddajna razdalja je krajša, če daljinski upravljalnik uporabljate pod poševnim kotom glede na glavno enoto.

Usmerite daljinski upravljalnik v sprejemni modul na notranji enoti.

• Pravilen sprejem signala se potrdi z zvokom sprejema in vklopom kontrolne lučke delovanja.

• Ko pritisnete gumb , se zasliši zvok sprejema in delovanje se ustavi.

Razdalja za sprejem
in oddajo.

Približno 7 m v ravni črti  
pred notranjo enoto.

• Preverite, da oddaja in sprejem signala delujeta tudi tedaj, ko je daljinski upravljalnik v svojem nosilcu.

12



Delovanje Hi-POWER
Za samodejni nadzor temperature v prostoru in zračnega toka za hitrejše hlajenje 
ali ogrevanje (razen v načinu RAZVLAŽEVANJA in VENTILACIJE)

• Na zaslonu daljinskega upravljalnika se prikaže Hi-POWER .

Delovanje Hi-POWER

13



Samodejno delovanje
Klimatska naprava sama izbira hlajenje ali ogrevanje.

Za začetek samodejnega delovanja izberite A

•  Količino zraka lahko nastavite  
po želji.

Spreminjanje temperature  TEMPERATURE

• Ob vsakem pritisku se 
spremeni za 1°C. Ob 
dolgotrajnem pritisku se 
spreminja kontinuirano.

• Razpoložljivo temperaturno 
območje je 17°C - 30°C.

       PiPi  se zasliši pri 24°C.

Zvišanje

Znižanje

Ob koncu.

• Ob koncu se začne funkcija razvlaževanja.  
(Prižge se lučka ČASOVNIKA)
※  Če je čas delovanja krajši od 10 minut, se ta funkcija 

ne izvede.

Ko se oglasi PiPi ,

to opozarja, da se delovna nastavitev vrača na vnos 

datuma.  Stran 9

Lučka časovnika

Način delovanja
Hlajenje/razvlaževanje : Prižge se modra lučka 
Ogrevanje : Prižge se oranžna lučka

14



Temperaturo in količino zraka za hlajenje in ogrevanje lahko nastavite po želji.

Ko se oglasi PiPi ,

to opozarja,da se delovna nastavitev vrača na vnos 

datuma.  Stran 9

Hlajenje, Ogrevanje, Razvlaževanje  
in Ventilacija

Hlajenje in 
Ogrevanje

Odmrzovanje med ogrevanjem

To ni nič nenormalnega

Med ogrevanjem lahko toplotni izmenjevalnik zunanje enote 
prekrije ivje. Za preprečitev zmanjšanja učinkovitosti se 
samodejno vklaplja odmrzovanje. Takrat se lahko topel zrak iz 
notranje enote ustavi, iz zunanje enote lahko izteka tekočina ali 
izhaja para. Ti pojavi niso nič nenormalnega. Odmrzovanje se 
lahko začne takoj po koncu delovanja.

Para

Voda

Hlajenje

Razvlaževanje

Ogrevanje

Ventilacija

Lučka časovnika

Način delovanja
Hlajenje/razvlaževanje : Prižge se modra lučka 
Ogrevanje : Prižge se oranžna lučka
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Pri razvlaževanju se samodejno uravnava zmerno hlajenje.Razvlaževanje

Pri spreminjanju temperature

• Ob vsakem pritisku se temperatura spremeni za 1°C. Ob dolgotrajnem 
pritisku se spreminja kontinuirano.

• Razpoložljivo temperaturno območje je 17 °C – 30 °C.

Pri 24 °C PiPi

Ob izklopu
• Funkcija razvlaževanja se začne po koncu 

delovanja. (Prižge se lučka ČASOVNIKA)
※  Če je čas delovanja krajši od 10 minut, se  

funkcija razvlaževanja ne izvede.

Opombe

• Pri pretoku hladiva lahko nastajajo slišni zvoki, vendar ne gre za okvaro.

• Kadar je zunanja temperatura nizka, se notranja temperatura lahko zniža pod izbrano temperaturo.

• Pri razvlaževanju se količina zraka uravnava samodejno.

Gor

Dol

16



Plazma filter
Oddajnik plazme izboljša učinkovitost lovljenja v zraku lebdečih prašnih delcev. Klimatska  
naprava jih prestreže in odstrani z odtekajočo drenažno vodo. Zrak, ki priteka iz klimatske  
naprave, se tako čisti.

Ob koncu delovanja.
• Po koncu se začne funkcija samodejnega 

čiščenja (Prižge se lučka ČASOVNIKA)
※  Če je bil čas delovanja krajši od 10 minut,  

se  funkcija čiščenja ne izvede. 

ali

Kadar se uporablja skupaj s klimatizacijo 
Prednost imata nastavitvi količine zraka in smeri zraka klimatske naprave. 

Delovanje plazma ionskega  
filtra med klimatizacijo. 

Delovanje klimatizacije med  
delovanjem plazma ionskega filtra.

Ustavitev obojega, plazma  
ionskega filtra in klimatizacije.

Ustavitev samo plazma ionskega filtra. 

Pritisnite gumb .

Pritisnite  za izbiro.

Pritisnite gumb .

Pritisnite gumb .

D
el

o
va

n
je

S
to

p

Opombe

• Plazma ionski filter iz zraka ne odstrani škodljivih snovi iz cigaretnega dima (ogljikovega 
monoksida itd.). Občasno odprite okno za zračenje.

Za čiščenje zraka,

Plazma ionski filter

Prižge se kontrolna lučka 
plazma ionskega filtra
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• Vsakič... 
Pi Pi PiPi

Horizontal 
(Left-Right)

Swing

Vertical 
(Up-Down)

Swing

Up-Down
Left-Right

Swing
Swing

off

Navpična 
Žaluzija  

(Gor-Dol)

Vodoravna 
Žaluzija  

(Levo-Desno)

Žaluzija 
Gor-Dol  

Levo-Desno

Izklop 
Žaluzij 

Spreminjanje smeri nihanja.

Pri spreminjanju zračnega toka 
v navpični smeri, v želenem 
položaju izpustite levo stran.

(  PiPi  na spodnji meji).

Pri spreminjanju zračnega toka 
v vodoravni smeri, v želenem 
položaju izpustite desno stran.

(  PiPi  se zasliši pri 
naravnost.)

Nastavitev zračnega toka Stran 19 

• Za dobro počutje lahko zračni tok uravnate kot širok in točkovni zračni tok.

Količina zraka, Smer zraka,  
Nihanje žaluzij

Gibanje navpičnih žaluzij 
za usmerjanje zraka

• Vsakič... 
Ko pritisnete med Avto, Hlajenje, Ventilacija in Čiščenje (PURE).

Za spreminjanje količine zraka pritisnite FAN

• Ko je količina zraka nastavljena na “Tiho ( )”, se začne uravnavati “Avtomatsko”.

Za spreminjanje smeri zraka pritisnite FIX

• Ob vsakem pritisku se navpična in vodoravna žaluzija premakneta za eno stopnjo.

• Ne premikajte žaluzij z roko, vselej jih naravnavajte z daljinskim upravljalnikom.

Za nihanje žaluzij pritisnite Swing

• Za spremembo lege srednje žaluzije za navpično smer pritisnite tipko , za spremembo lege 
srednje žaluzije za vodoravno smer pritisnite tipko . Da ugotovite smer zraka, ustavite funkcijo 
Swing.

Ko se oglasi PiPi ,

to opozarja, da se delovna nastavitev vrača na  

prvotno nastavitev.  Stran 9

Hlajenje  (Privzeta nastavitev)

Ogrevanje  (Privzeta nastavitev)

Žaluzija za  
uravnavanje v 
smeri gor - dol

Žaluzija za 
uravnavanje 
v smeri  
gor - dol

 Kaže obseg 
uravnavanja smeri 
zračnega toka.

Obseg nihanja.

18



Komfortni zračni tok 
Širok zračni tok : Zrak se usmerja v celoten prostor.
Točkovni zračni tok : Zrak se usmerja v eno točko.

Širok zračni tok Točkovni zračni tok

Komfortni zračni tok izberete z AIR FLOW

Opombe

• Položaj žaluzij za vodoravno in navpično usmerjanje zračnega toka se spreminja v odvisnosti od izbire širokega ali točkovnega zračnega toka.

• Če med funkcijo komfortnega zračnega toka prekinete delovanje, isti pogoji veljajo za naslednjo izbrano funkcijo.

•  ne deluje, če je vklopljena samo funkcija plazma ionskega čiščenja.

• Ko je izbran širok zračni tok ali točkovni zračni tok, lahko žaluzije za vodoravno usmeritev prilagajate v območju približno 30 stopinj.

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

• Vsakič... 
Ob pritisku se smer zračnega toka spremeni.

Spot left

Cancel Air 
Flow

Spot right Spot 
center

Wide leftWide 
center

Wide rightŠiroko 
sredinsko

Točkovno 
levo 

Preklic 
usmeritve 
zračnega 

toka

Široko 
desno 

Točkovno 
desno

Široko levo 

Točkovno 
sredinsko

• Ob vsakem pritisku se notranja enota v potrditev sprejema oglasi s piskom “Pi”, razen pri preklicu funkcije 
zračnega toka, ko se oglasi s “PiPi”.

Za majhno spremembo smeri zračnega toka 

• Prilagodite “smer zračnega toka” z gumbom  . Da ugotovite smer zraka,  

zapustite funkcijo Swing.  Stran 18

• Ob pritisku na  ali , ko je izbran širok zračni tok ali točkovni  

zračni tok, zapustite funkcijo usmeritve zračnega toka.

It is cool 
throughout 
the room!

It is cool 
only near 
the sofa!

Hladno je 
povsod po 
prostoru!

Hladno je 
samo okoli 

zofe!
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Komfortno spanje

Delovanje s časovnikom

Delovanje se samodejno ustavi ob vnaprej določenem času
Ko izberete 1, 3, 5 ali 9 ur, to postane delovanje v funkciji  
komfortnega spanja.
Temperatura se bo samodejno prilagodila na nastavljeno 
temperaturo. 
Vendar pa se temperatura ne zviša ali zniža za več kot 2 stopinji  
Celzija.

• Ob vsakem pritisku (znotraj 3 sekund)... 
※ Prikazani primer, ko je izbrana 10:00 ura.

Cancel 
comfort sleep

Preklic  
komfortnega  

spanja

Izklop časovnika med komfortnim spanjem

• Čas za ustavitev delovanja je prikazan na daljinskem upravljalniku.

• Po koncu delovanja se ne opravi razvlaževanje.

• Delovanja za udoben spanec ni mogoče nastaviti, ko plazma ionski filter deluje neodvisno.

Za preklic
※  Nastavitev časovnika ne velja več, a 

delovanje se nadaljuje.
ali

Prižge se kontrolna lučka časovnika
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Vklop časovnika, Izklop časovnika

Začetek in konec delovanja se izbere s časovnikom. Deluje po določitvi trenutnega časa na daljinskem 
upravljalniku.  Stran 11

  Primer nastavitve 
(Izbira vklop/izklop s časovnikom)

Za začetek ob 6:00 in 
konec ob 10:00.

Za preklic

※ Nastavitev časovnika ne velja več, a delovanje se nadaljuje.

1
Za vklop časovnika Za izklop čas3ovnika  

• Spreminja se za 10 minut ob enkratnem pritisku in za 1 uro ob trajnem pritisku.

• Izbrani čas je prikazan
Pojdite na točko 2, če želite uporabiti isti čas kot pri prejšnji nastavitvi.

2
Izberite   

• V času izklopa ne poteka razvlaževanje.

• Izklop časovnika lahko izberete pri nastavitvi prejšnjega delovanja, tudi če je 
ustavljeno.  
Delovanje se začne, ko je izbrano.

• Za spremembo izbranega časa pritisnite tipko  ali , da spremenite nastavitev.

1
Izberite začetek delovanja ob 6:00.

Naprej

Nazaj

Na zaslonu izmenoma utripata izbrani čas 
in izbrani način delovanja.

2
Izberite konec delovanja ob 10:00.

Naprej

Nazaj

Na zaslonu izmenoma utripata izbrani čas 
in izbrani način delovanja.

3
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Prikaz tedenskega časovnika
S TEDENSKIM ČASOVNIKOM lahko izberete 4 programe za vsak dan v tednu.
Pri TEDENSKEM ČASOVNIKU lahko določite naslednje postavke.
a. Čas delovanja (vklop s časovnikom in izklop s časovnikom)
b. Način delovanja  (HLAJENJE, RAZVLAŽEVANJE, OGREVANJE, VENTILACIJA)
c. Temperaturo.
d. Hitrost ventilatorja.
e. Posebne načine delovanja (8°C, ECO, Hi-POWER, Tiho)

Uporaba TEDENSKEGA ČASOVNIKA v teh primerih

1
Dnevna soba

ON+ECO

MON-FRI

ON+Hi-POWER

23°C 24°C

OFFOFF

PON-PET

SUN and SAT

ON ON

24°C22°C

OFF OFFON+Hi-POWER

NED in SOB

2
Dnevna soba z močnim hlajenjem (Non stop klimatizacija)

MON-FRI

ON+ECO
ON+Hi-POWER

23°C 10°C 17°C24°C

ON
ON+ECO

PON-PET

SUN and SAT

ON ONON ON

24°C 10°C23°C 17°C

ON+ECO

NED in SOB

3
Spalnica

25°C

Sunday Sunday

ON+Hi-POWER

24°C 24°C

ON

Monday Monday

OFFON+ECO

Nedelja Nedelja Ponedeljek Ponedeljek

22
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Nastavitev TEDENSKEGA ČASOVNIKA

1
Pritisnite tipko  za vstop v nastavitev 
TEDENSKEGA ČASOVNIKA.

Utripa

2
Pritisnite tipko   za izbiro želenega dne iz  
zaporedja.
Simboli dni se zaporedno prikazujejo na zaslonu.

SU MO TU WE TH FR SA

WEEKLY SUMO
TUWETHFRSA

(All day)

TEDENSKO 
NEPOTOSRČEPESO 

(Ves dan)

3
Pritisnite tipko   za izbiro številke programa.

• Ob pritisku na  je 1. program pripravljen na nastavitev, na zaslonu se prikaže 
PG-1.

• Pritisnite tipko  za spremembo številke programa, na voljo so programi od  
1 do 4.

PG-1
PG-  2
PG-    3
PG-      4

4 Pritisnite tipko   ali  za izbiro želenega časa.

• Izberete lahko čas od 0:00 in 23:50 v korakih po 10 minut.

• Pritisnite in držite tipko za spremembo časa za 1 uro.

• Pri vsakem programu je možno določiti samo en vklop in izklop s časovnikom.

Prikaz vklopa časovnika Prikaz izklopa časovnika*

* Izklop s časovnikom se uporabi samo za ustavitev klimatske naprave, tedaj na zaslonu 
ni prikaza načina delovanja, temperature, hitrosti ventilatorja in drugih nastavitev.
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5
Pritisnite tipko  za izbiro želenega delovanja.

6 Pritisnite tipko  ali   za izbiro želene  

temperature.

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

7 Pritisnite tipko  za izbiro želene hitrosti ventilatorja.

8
Po potrebi dodajte poseben način delovanja.

• Pritisnite tipko  za ogrevanje na 8°C. (Opombe: Funkcije kamina ni mogoče 
izbrati in shraniti v tedenski funkciji)

• Pritisnite tipko  za ECO delovanje.

• Pritisnite tipko  za Hi-POWER delovanje.

• Pritisnite tipko  za tihega delovanja.

9
Dodajanje in spreminjanje programa
Program lahko določite za vse želene dneve, dokler ne pritisnete tipke  za 

potrditev nastavitev !
Če želite dodati ali spremeniti program, potem pred potrditvijo ponovite postopek  

2 - 8.

!
Po končani nastavitvi pritisnite tipko  za potrditev  
nastavitev*.

Tedenski časovnik deluje

Naslednji program

Vklop ali izklop 
časovnika

Čas prihodnjega 
delovanja

Temperatura in hitrost 
ventilatorja

Prikaz po pritisku 
na tipko SET

Način delovanja

*Usmerite daljinski upravljalnik k sprejemnemu modulu na klimatski napravi, nato pa 
pritisnite tipko SET, da se zasliši zvok “PiPi”, kar pomeni, da je nastavitev dokončana.
Medtem ko klimatska naprava sprejema signal, lahko odda zvok “Pi”, število piskov je 
enako številu nastavljenih dni.
Če utripa lučka ČASOVNIK, to pomeni nezdružljivo nastavitev, zato dvakrat pritisnite 
tipko .

Opombe

1.  Daljinski upravljalnik denite na takšno mesto, od koder bo notranja enota mogla sprejemati signal za uskladitev ure med daljinskim upravljalnikom in 
klimatsko napravo.

2.  Med delovanjem TEDENSKEGA ČASOVNIKA lahko uporabljate časovnik za vklop/izklop, klimatska naprava najprej zaključi delovanje po normalnem 
časovniku, potem pa nadaljuje delovanje po TEDENSKEM ČASOVNIKU.

3.  Med delovanjem TEDENSKEGA ČASOVNIKA lahko uporabljate vse delovne določitve, npr. MODE, TEMP, FAN, Hi-POWER, ECO itd., a po izteku tega 
časa bodo nastavitve spet takšne, kot jih določa program.

4.  Med prenosom signala daljinskega upravljalnika pazite, da kakšna ovira ne prepreči prenosa signala iz daljinskega upravljalnika v klimatsko napravo.
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Spreminjanje programa tedenskega časovnika

Za spremembo programa po potrditvi nastavitve tedenskega časovnika na strani  Stran 24  

ravnajte po točkah 1 - 3.

1 Pritisnite tipko .

• Prikaže se dan v tednu in številka programa tekočega dne.

2 Pritisnite tipko  za izbiro dneva v tednu in 

pritisnite   za izbiro številke programa za potrditev.

• Resetiranje delovanja.

3
Pritisnite tipko  za izhod iz potrjevanja.

Za izklop delovanja TEDENSKEGA ČASOVNIKA

Pritisnite tipko , medtem ko je na zaslonu prikazan napis  
“WEEKLY”.

• Napis “WEEKLY” izgine z zaslona, vendar je program še zmeraj v daljinskem upravljalniku.

• Lučka ČASOVNIK ugasne.

• Za vnovično aktiviranje TEDENSKEGA ČASOVNIKA znova pritisnite tipko , na zaslonu se 
prikaže naslednji program. Program je po reaktivaciji vezan na uro.



26

Za izbris programov

Posameznega programa

1 Pritisnite tipko .

• Prikaže se dan v tednu in številka programa.

• Izberite dan za izbris programa.

2 Pritisnite tipko   za izbiro številke programa, ki ga  
želite zbrisati.

3
Pritisnite tipko .

• Vklop/izklop časovnika se izbriše, zaslon utripa.

4
Pritisnite tipko  za izbris programa.

• Pritisnite tipko , medtem ko zaslon utripa, in program se izbriše.

Vseh programov

1 Pritisnite tipko .

• Prikaže se dan v tednu in številka programa.

2
Pritiskajte tipko  3 sekunde.

• Vsi programi se zbrišejo, zaslon kaže trenutno delovanje.

Opombe

Prepričajte se, da sprejemni modul na klimatski napravi sprejema signal z daljinskega 
upravljalnika.
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Primer uporabe TEDENSKEGA 
ČASOVNIKA
Dnevna soba (Primer#1)

SA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Ni določenega programa, nadzor ima uporabnik.

SU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Bujenje

7:00, VKLOP, Način : 
Avto, 22°C, VENT. : Tiho

Aktivnosti v hiši

12:00, VKLOP, Način : 
Ogrevanje, 24°C, VENT. : 
Tiho, Hi-POWER

V tem času lahko uporabnik 
upravlja klimatsko napravo z 
daljinskim upravljalnikom.

18:00, IZKLOP

Iz hiše

23:00, IZKLOP

V posteljo

MO-FR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

8:00, IZKLOP

Iz hiše

22:00, IZKLOP

V posteljo

Bujenje

6:00, VKLOP, Način 
: Avto, 23°C, VENT. : 
Tiho, ECO

Vrnitev domov

16:00, VKLOP, Način : 
Ogrevanje, 24°C, VENT. : 
Avto, Hi-POWER

Tabela za delovanje v dnevni sobi

Nastavitev SU MO TU WE TH FR SA

PG-1

Časovnik VKLOP VKLOP VKLOP VKLOP VKLOP VKLOP -

Ura 7:00 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00 -

Način Avto Avto Avto Avto Avto Avto -

Temperatura 22°C 23°C 23°C 23°C 23°C 23°C -

Ventilator Tiho Tiho Tiho Tiho Tiho Tiho -

Dodatna operacija - ECO ECO ECO ECO ECO -

PG-2

Časovnik VKLOP IZKLOP IZKLOP IZKLOP IZKLOP IZKLOP -

Ura 12:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 -

Način Ogrevanje - - - - - -

Temperatura 24°C - - - - - -

Ventilator Tiho - - - - - -

Dodatna operacija Hi-POWER - - - - - -

PG-3

Časovnik IZKLOP VKLOP VKLOP VKLOP VKLOP VKLOP -

Ura 18:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 -

Način - Ogrevanje Ogrevanje Ogrevanje Ogrevanje Ogrevanje -

Temperatura - 24°C 24°C 24°C 24°C 24°C -

Ventilator - Avto Avto Avto Avto Avto -

Dodatna operacija - Hi-POWER Hi-POWER Hi-POWER Hi-POWER Hi-POWER -

PG-4

Časovnik IZKLOP IZKLOP IZKLOP IZKLOP IZKLOP IZKLOP -

Ura 23:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 -

Način - - - - - - -

Temperatura - - - - - - -

Ventilator - - - - - - -

Dodatna operacija - - - - - - -

Dnevna soba

ON+ECO

MON-FRI

ON+Hi-POWER

23°C 24°C

OFFOFF

PON-PET

SUN and SAT

ON ON

24°C22°C

OFF OFFON+Hi-POWER

NED in SOB
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Dnevna soba z močnim hlajenjem (Primer#2)
(Non stop klimatizacija)

MO-FR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Bujenje

6:00, VKLOP, Način : 
Ogrevanje, 23°C, VENT. : 
Tiho, ECO

8:00, VKLOP, Način : 
Ogrevanje, 10°C,  
VENT. : Avto, 8°C

Ko greste ven, da se hiša 
ne ohladi, ogrevanje na 8°C.

Ko se vrnete domov, hitro 
ogrejte dom na želeno 
temperaturo s funkcijo  
Hi-POWER.

16:00, VKLOP, Način : 
Ogrevanje, 24°C, VENT. : 
Avto, Hi-POWER

Ko greste spat, vzdržujte 
primerno temperaturo 
in varčujte z energijo s 
funkcijo ECO.

22:00, VKLOP, Način : 
Ogrevanje, 17°C, VENT. : 
Avto, ECO

SA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Ni določenega programa, nadzor ima uporabnik.

SU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Bujenje

7:00, VKLOP, Način : 
Ogrevanje, 23°C,  
VENT. : Tiho

18:00, VKLOP, Način : 
Ogrevanje, 10°C,  
VENT. : Avto, 8°C

Ko greste ven, da se hiša 
ne ohladi, ogrevanje na 8°C.

Ko greste spat, vzdržujte 
primerno temperaturo 
in varčujte z energijo s 
funkcijo ECO.

23:00, VKLOP, Način : 
Ogrevanje, 17°C,  
VENT. : Avto, ECO

Aktivnosti v hiši

12:00, VKLOP, Način : 
Ogrevanje, 24°C,  
VENT. : Avto

Tabela za delovanje v dnevni sobi.

Nastavitev SU MO TU WE TH FR SA

PG-1

Časovnik VKLOP VKLOP VKLOP VKLOP VKLOP VKLOP -

Ura 7:00 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00 -

Način Ogrevanje Ogrevanje Ogrevanje Ogrevanje Ogrevanje Ogrevanje -

Temperatura 23°C 23°C 23°C 23°C 23°C 23°C -

Ventilator Tiho Tiho Tiho Tiho Tiho Tiho -

Dodatna operacija - ECO ECO ECO ECO ECO -

PG-2

Časovnik VKLOP VKLOP VKLOP VKLOP VKLOP VKLOP -

Ura 12:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 -

Način Ogrevanje Ogrevanje Ogrevanje Ogrevanje Ogrevanje Ogrevanje -

Temperatura 24°C 10°C 10°C 10°C 10°C 10°C -

Ventilator Avto Avto Avto Avto Avto Avto -

Dodatna operacija - 8°C 8°C 8°C 8°C 8°C -

PG-3

Časovnik VKLOP VKLOP VKLOP VKLOP VKLOP VKLOP -

Ura 18:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 -

Način Ogrevanje Ogrevanje Ogrevanje Ogrevanje Ogrevanje Ogrevanje -

Temperatura 10°C 24°C 24°C 24°C 24°C 24°C -

Ventilator Avto Avto Avto Avto Avto Avto -

Dodatna operacija 8°C Hi-POWER Hi-POWER Hi-POWER Hi-POWER Hi-POWER -

PG-4

Časovnik VKLOP VKLOP VKLOP VKLOP VKLOP VKLOP -

Ura 23:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 -

Način Ogrevanje Ogrevanje Ogrevanje Ogrevanje Ogrevanje Ogrevanje -

Temperatura 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C -

Ventilator Avto Avto Avto Avto Avto Avto -

Dodatna operacija ECO ECO ECO ECO ECO ECO -

* Opomba: Če za SOBOTO ni določen program, bo uporabljen zadnji delujoči program (PETEK, PG-4 = Ogrevanje, 17°C, Ventilator = Avto, ECO), tistega dne 
uporabnik lahko izbira delovanje klimatske naprave z daljinskim upravljalnikom.

Primer uporabe TEDENSKEGA ČASOVNIKA 
(nadaljevanje)
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Dnevna soba z močnim hlajenjem
(Non stop klimatizacija)

MON-FRI

ON+ECO
ON+Hi-POWER

23°C 10°C 17°C24°C

ON
ON+ECO

PON-PET

SUN and SAT

ON ONON ON

24°C 10°C23°C 17°C

ON+ECO

NED in SOB

Spalnica (Primer#3)

7 dni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Več prihranka energije 
s funkcijo ECO pri 
najljubši temperaturi.

2:00, VKLOP,  
Način : Avto, 24°C, 
VENT. : Tiho, ECO

Funkcija Hi-POWER za 
hitro doseganje želene 
temperature.

21:00, VKLOP, Način : 
Ogrevanje, 25°C, VENT. : 
Avto, Hi-POWER

Več prihranka 
energije s funkcijo 
ECO pri najljubši 
temperaturi.

2:00, VKLOP, Način :  
Avto, 24°C, VENT. : 
Tiho, ECO

Izklop funkcije  
Hi-POWER in povratek 
k normalnemu delovanju 
za prihranek energije.

22:00, VKLOP, 
Način : Avto, 24°C, 
VENT. : Avto

Bujenje

6:00, IZKLOP

Nedelja   ponedeljek

6:00, IZKLOP

Bujenje

Tabela delovanja v spalnici.

Nastavitev SU MO TU WE TH FR SA

PG-1

Časovnik VKLOP VKLOP VKLOP VKLOP VKLOP VKLOP VKLOP

Ura 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00

Način Avto Avto Avto Avto Avto Avto Avto

Temperatura 24°C 24°C 24°C 24°C 24°C 24°C 24°C

Ventilator Tiho Tiho Tiho Tiho Tiho Tiho Tiho

Dodatna operacija ECO ECO ECO ECO ECO ECO ECO

PG-2

Časovnik IZKLOP IZKLOP IZKLOP IZKLOP IZKLOP IZKLOP IZKLOP

Ura 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00

Način - - - - - - -

Temperatura - - - - - - -

Ventilator - - - - - - -

Dodatna operacija - - - - - - -

PG-3

Časovnik VKLOP VKLOP VKLOP VKLOP VKLOP VKLOP VKLOP

Ura 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00

Način Ogrevanje Ogrevanje Ogrevanje Ogrevanje Ogrevanje Ogrevanje Ogrevanje

Temperatura 25°C 25°C 25°C 25°C 25°C 25°C 25°C

Ventilator Avto Avto Avto Avto Avto Avto Avto

Dodatna operacija Hi-POWER Hi-POWER Hi-POWER Hi-POWER Hi-POWER Hi-POWER Hi-POWER

PG-4

Časovnik VKLOP VKLOP VKLOP VKLOP VKLOP VKLOP VKLOP

Ura 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00

Način Avto Avto Avto Avto Avto Avto Avto

Temperatura 24°C 24°C 24°C 24°C 24°C 24°C 24°C

Ventilator Avto Avto Avto Avto Avto Avto Avto

Dodatna operacija - - - - - - -

Spalnica

25°C

Sunday Sunday

ON+Hi-POWER

24°C 24°C

ON

Monday Monday

OFFON+ECO

Nedelja Nedelja Ponedeljek Ponedeljek

Primer uporabe TEDENSKEGA ČASOVNIKA 
(nadaljevanje)
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Shranjevanje najljubšega načina 
delovanja 

Shranite najljubši način delovanja za rabo v prihodnosti.
Nastavitev se shrani v spomin za kasnejšo rabo.

SHRANJEVANJE S PRESET 

1 Shranite najljubši način delovanja.

2 Pritiskajte  3 sekunde za shranitev nastavitve v spomin. 

Prikaže se znak  .

3 Pritisnite tipko  za potrditev shranitve.

Spodaj navedenih funkcij se ne da shraniti :
※ Kamin/Ogrevanje na 8 °C
※ Tedenski časovnik
※ Nihanje žaluzij
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Varčevanje z energijo
Pri vklopljenem avtomatskem delovanju, hlajenju in ogrevanju ta funkcija omogoči samodejno  
uravnavanje sobne temperature.

• Na zaslonu daljinskega upravljalnika se prikaže ECO .

• Temperatura se bo samodejno prilagodila na nastavljeno temperaturo. 
Vendar pa se temperatura ne zviša za več kot 2 stopinji Celzija.

ECO DELOVANJE
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Omejitev največjega odjemnega toka in 
moči ter tihega delovanja (Zunanja enota)

Opombe

Opombe

• Po izbiri nivoja na zaslonu LCD daljinskega upravljalnika 3 sekunde utripa simbol POWER-
SELECTION. 
V primeru 75 % in 50 % nivoja 2 sekundi utripa tudi število “75” oziroma “50”.

• Ker funkcija izbire moči omejuje največji odjemni tok, lahko posledično pride do 
nezadostnega hlajenja ali ogrevanja.

• Pri aktiviranju tihega delovanja lahko posledično pride do nezadostnega ogrevanja  
(ali hlajenja).

Izbira porabe moči (  )

Ta funkcija se uporablja, kadar so na napajalni vodnik prek odklopnega stikala priključene tudi 
druge električne naprave. Funkcija POWER-SELECTION omeji največji tok in porabo moči na 
100 %, 75 % ali 50 % . Čim nižji je odstotek, tem večji je prihranek in tudi daljša življenjska doba 
kompresorja.

Tiho delovanje (  )

Vklopite tiho delovanje zunanje enote, da sebi ali vašim sosedom zagotovite miren spanec.

Z uporabo te funkcije bo ogrevanje optimirano za prav takšno tiho delovanje.

Za tiho delovanje lahko izberete dve možnosti (Tiho 1 in Tiho 2).

Na voljo so tri ravni delovanja: Standardna raven > Tiho 1 > Tiho 2

Tiho 1:

Čeprav je delovanje utišano, je prioriteta še vedno na ogrevanju (ali hlajenju), da je v prostoru 
zagotovljena ustrezna komfortna temperatura.

Ta nastavitev je odlično uravnotežena med učinkovitostjo ogrevanja (ali hlajenja) ter ravni hrupa 
pri delovanju zunanje enote.

Tiho 2:

Znižanje učinkovitosti ogrevanja (ali hlajenja) za zagotovitev tihega delovanja na vsak način, ko je 
zaželjeno tiho delovanje zunanje enote.

Z uporabo te nastavitve znižate najvišjo glasnost zunanje enote za 4 dB(A).

Izbira porabe moči in tihega delovanja (Zunanja enota)

[100%]

TIHO#2 TIHO#1

[75%] [50%]
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Kamin in ogrevanje na 8 °C

Delovanje s kaminom (  )

Vklop neprekinjenega delovanja ventilatorja med izklopljenim ogrevanjem za kroženje toplote iz 
drugih virov v prostoru.

Na voljo so tri ravni delovanja: Privzeta nastavitev > Kamin 1 > Kamin 2

Kamin 1:

Bo ventilator notranje enote še vedno deloval z enako hitrostjo, ki jo je predhodno nastavil 
uporabnik.

Kamin 2:

Bo ventilator notranje enote deloval z izredno nizko hitrostjo, ki je nastavljena v tovarni.

Ogrevanje na 8 °C (  )

Ogrevanje za vzdrževanje temperature v prostoru (5–13 °C) z manj porabe energije.

Kamin in ogrevanje na 8 °C
                

Normal
operation

8°C
Kamin 2Kamin 1

Običajno 
delovanje
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Nastavitev svetlosti lučk na 
prikazovalniku delovanja

Funkcijo uporabite, kadar želite zmanjšati svetlost lučk na prikazovalniku ali jih ugasniti.

Med delovanjem (Avtomatsko, Hlajenje, Ogrevanje, Razvlaževanje) pritisnite  in 5 sekund 
držite.

Pritisnite 
Zvišanje

 
ali 

 

Znižanje

  za nastavitev svetlosti v 4 stopnjah ali izklop.

NASTAVITEV SVETLOSTI LUČK

Zaslon 
daljinskega 

upravljalnika
Prikazovalnik delovanja Svetlost

Lučka med delovanjem gori z vso močjo.

100 %

Lučka med delovanjem gori s 50 % manjšo močjo.

50%

Lučka med delovanjem gori s 50 % manjšo močjo, 
kontrolna lučka delovanja ugasne.

50%

Vse lučke ugasnejo.

Vse izklopljeno.

• V primeru nastavitve  ali  lučka zasveti za 5 sekund, preden ugasne.

Prikazovalnik delovanja
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Razvlaževanje
Razvlaževanje se vklopi po 10 minutah delovanja ali več.

Za prekinitev razvlaževanja med delovanjem 
2-krat pritisnite tipko  .

※  Po prekinitvi razvlaževanja z daljinskim upravljalnikom in takojšnjem 
vklopu klimatizacije se začetek izvajanja naslednje funkcije lahko 
zakasni.

Več o razvlaževanju

• Razvlaževanje ne očisti prostora, ne odstrani plesni ali prahu, skritih v notranjosti klimatske naprave.

• Ob uporabi v prostoru, kjer so v zraku mastni delci, veliko cigaretnega dima ali vlage, se notranji deli klimatske naprave (toplotni izmenjevalnik in ventilator) lahko 
onesnažijo. Nabranih nečistoč se ne da odstraniti.

• Razvlaževanje  se ne izvede pri vklopu/izklopu s časovnikom, tedenskim časovnikom in funkciji komfortnega spanja, če daljinski upravljalnik ne more poslati 
signala klimatski napravi.

Prižge se kontrolna 
lučka časovnika

Približno 30 minutRazvlaževanje

Za preprečitev nastanka plesni se opravlja čiščenje zraka.

• Premikajo se navpične žaluzije.

※ Delovanje za sušenje notranjosti ne bo aktivirano, če je bilo pred tem izbrano ogrevanje, ventilacija ali plazma ionski filter.
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Notranja enota

Obrišite z mehko krpo.

• Obrišite z mehko krpo in mlačno vodo (manj kot 40 °C) in dobro obrišite.

Daljinski upravljalnik

Obrišite z mehko krpo. 

• Ne spirajte z vodo. To bi povzročilo težave. 

Opombe

• Ne uporabljajte alkohola, petroleja, razredčil, sredstev za čiščenje 
stekla in čistilnih praškov. Z njimi bi poškodovali izdelek.

• Ne drgnite in ne dotikajte se ga predolgo s kemičnimi čistilnimi 
blazinicami. S tem bi poškodovali površino.

Filter zraka

Po približno 2 tednih uporabe ga očistite. Ko je filter zraka zamašen, lahko 
povzroči upad učinkovitosti klimatske naprave.
Očistite s sesalnikom za prah ali operite v vodi.

• Po pranju v vodi ga dobro posušite,

 ■ Demontaža in montaža.
1. Dvignite prednjo ploščo, dokler se ne ustavi. 
2. Dvignite ročaj spodnjega filtra zraka in ga potegnite ven.

• Pri montaži: potem ko ga vstavite, uvedite spodnji filter za zrak v vodilo in 
zaprite prednjo ploščo. 

Filter zraka Vodilo filtra zraka

Odpiranje prednje plošče

Potegnite spodnja vzvoda na desni in levi strani in ju dvignite do 
konca. 
※ Pazite, da se prednja plošča ne sname in ne pade na tla.

Odstranjevanje prednje plošče 

Potegnite in dvignite prednjo ploščo do omejevalnika, premaknite kraka na levi  
in desni strani navzven in jo nato s potegom k sebi snamete.
※  Pazite, da vam prednja plošča ne pade na tla, da ne povzroči telesne 

poškodbe ali da se ne poškoduje.

Vzvod
Vzvod

Montaža prednje plošče

Postopek poteka v obratnem vrstnem redu kot pri demontaži.
Držite prednjo ploščo vodoravno in vstavite vzvoda v vodili.
Preverite, da sta oba vzvoda dobro vstavljena.
Če reža med glavno ploščo in prednjo ploščo ni enakomerna, jo snemite in znova 
vstavite.

Vzvod

Glavna plošča

Vodilo

Prednja plošča

Zapiranje

Obrnite sprednjo ploščo navzdol, potisnite tri dele nad izstopno odprtino, da 
zaprete sprednjo ploščo.

Nega in čiščenje
Opozorilo

• Notranje klimatske enote ne izpirajte sami.
Če je potrebno čiščenje klimatske naprave, zahtevajte to storitev na servisni službi 
dobavitelja. Napačno čiščenje notranjosti lahko povzroči poškodbe sestavnih delov ali 
izolacije električnih delov, uhajanje vode, električni udar ali požar.

Normalna nega : Pred pregledom in čiščenjem odklopite 
napajanje.

Skrbna nega podaljša življenjsko dobo in privarčuje energijo.



37

Pred dolgotrajnim mirovanjem

1
Vklopite ventilacijo in razvlaževanje  
3~4-krat.
• Pri višjih nastavitvah temperature deluje klimatska naprava kot 

ventilator.

2
Ugasnite daljinski upravljalnik in  
odklopite napajanje.

3
Očistite filter zraka.

 Stran 36

4
Iz daljinskega upravljalnika odstranite  
bateriji.

• Če bi v njem ostali dolgo časa, bi lahko začeli puščati tekočino.

Po dolgotrajnem mirovanju 

1
Ali je filter zraka čist?  Preverite, da je  
vstavljen.

2
Preglejte, da okolica notranje/zunanje  
enote ni založena.
• V nasprotnem je delovanje lahko moteno ali onemogočeno.

3
Vstavite bateriji v daljinski upravljalnik.

4
Vklopite napajanje.

Redni pregled

• Pri dolgotrajni uporabi se lahko iztekanje vode okrepi.

• Priporočamo, da v tem primeru vzdrževalne opravi servis dobavitelja. 

• Zaradi nabranih tujkov iz okolja, na primer plesni, se lahko razvije  
neprijeten vonj. 
Ko to postane moteče, se priporoča izpiranje klimatske naprave.

Opombe

Izpiranje klimatske naprave

• Pri izvedbi izpiranja in čiščenja klimatske naprave so potrebna 
posebna znanja. Če je potrebno čiščenje klimatske naprave, 

zahtevajte to storitev na servisni službi dobavitelja.  Stran 36

Filter (dodatna oprema).
Filter je kot dodatna oprema na voljo posebej, vstavita se 2 kosa.
Filtre naročite pri dobavitelju.

 ■ Vstavljanje
1. Odprite sprednjo ploščo.
2. Odstranite filter zraka.

Filter zraka

3. Vstavite filter v okvir 
notranje enote.

4. Vstavite filter zraka in 
zaprite prednjo ploščo.

V okvirju notranje enote 
je prostor za 2 filtra.

 ■ Zamenjava in nega.
Čas, potreben za zamenjavo, je odvisen od vrste filtra.
Za podrobnejše podatke o času za zamenjavo in nego se obrnite na 
dobavitelja.
Čas zamenjave posameznega filtra je standardiziran.
Ko se filter zapraši, ga pravočasno zamenjajte.

Pozor

• Bodite previdni (pri snemanju in vstavljanju prednje plošče in filtra zraka), 
I da se ne poškodujete zaradi padca, če stojite na nestabilni površini. 

• Po pranju filtra zraka z vodo ga obrišite in posušite.
Nepobrisana voda lahko povzroči električni udar.

• Ko snemate prednjo ploščo, se ne dotikajte kovinskih delov v notranjosti. 
To lahko povzroči telesne poškodbe.

Nega in čiščenje (nadaljevanje)
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1
S konico svinčnika pritisnite gumb CHECK, da spravite daljinski 
upravljalnik v servisni način.

• Prikaz za nastavitev temperature se spremeni v 00.

•  se prikaže.

2 Pritisnite tipko  ali  .

•  se prikaže na zaslonu daljinskega upravljalnika.

• Pritisnite tipko  ali .

 Če ni nobene kode napake, potem notranja enota enkrat zapiska (Pi) in zaslon daljinskega upravljalnika 
 se spremeni takole:

 • Kontrolna lučka ČASOVNIK na notranji enoti ves čas utripa. (5-krat na 1 sekundo)

 • Preverite vseh 52 kontrolnih kod enote (  do  ), kot je prikazano v spodnji tabeli.

 • Pritisnite tipko   ali  za premik na prejšnjo kontrolno kodo.

 Če obstaja napaka, potem notranja enota piska 10 sekund (Pi, Pi, Pi ...).
 Zabeležite si kontrolno kodo na zaslonu daljinskega upravljalnika.

 • Na zaslonu je prikazana 2-mestna alfanumerična koda.

 • Vse kontrolne lučke na notranji enoti utripajo. (5-krat na 1 sekundo)

3
Pritisnite tipko  za izhod.

• Zaslon daljinskega upravljalnika je spet tak kot pred servisnim načinom. Preverite druge kode tako, da 

ponovite postopek 1 - 3.

Opombe

• Kontrolne kode morda niso prikazane zaradi narave okvare, npr. okvare električnega dela.

• Če preverjate kontrolne kode in lučka ne utripa, potem morda ne bo prikazana prava koda napake.

• Naprave ne razstavljajte in ne popravljajte sami. Obrnite se na dobavitelja.

Tabela kontrolnih kod
Lahko se primeri, da zaznane kode niso navedene v tabeli.

Abnormal indoor unit (including wiring fault).

Abnormal outdoor unit (including compressor and others).

Check codes consist of digits and 
letters.

Problem v notranji enoti (vključno z ožičenjem).

Kontrolne kode sestojijo iz številk 
in črk.

Problem v zunanji enoti (vključno s kompresorjem in drugim).

Kadar lučka na notranji enoti utripa
Izklopite napajanje in po 30 sekundah znova vklopite in kontrolirajte delovanje enote.

Če lučka spet utripa, je potreben pregled in popravilo

Za čim hitrejše popravilo preverite stanje klimatske naprave v skladu s spodaj navedenim 
postopkom in z ugotovitvami pod točkami (1) – (3) seznanite dobavitelja.

1 Simptomi klimatske naprave

2  Preverite kodo napake z daljinskim upravljalnikom (glejte spodaj opisani postopek).

3 Preverite utripanje lučk na prikazovalniku notranje enote
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Samodejni Vnovični Zagon

Vklop samodejnega vnovičnega zagona 

1 Pritiskajte 3 sekunde stikalo za začasno delovanje na notranji enoti za vklop te funkcije  
(zaslišijo se 3 piski, kontrolna lučka DELOVANJA 5 sekund utripa po 5-krat na sekundo).

2 Pritiskajte 3 sekunde stikalo za začasno delovanje na notranji enoti za izklop funkcije  
(zaslišijo se 3 piski, kontrolna lučka DELOVANJA pa ne utripa).

• V primeru vklopa/izklopa s časovnikom se funkcija samodejnega vnovičnega zagona ne 
aktivira.

Naprava je zasnovana tako, da lahko po izpadu električnega toka samodejno vnovično začne delovati na  
isti način kot pred izpadom.
Pri tovarniški nastavitvi je funkcija samodejnega vnovičnega zagona izklopljena. Vklopite jo po želji.

3 sekunde
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Včasih se zgodi...

V primeru, da ste daljinski upravljalnik kje založili ali da sta se bateriji v njem izpraznili, je možno samodejno delovanje s pomočjo gumba za začasno delovanje  
na notranji enoti.

Da daljinskega upravljalnika ne najdete

Da sta 2 klimatski napravi vgrajeni druga ob drugi

■ Za vklop ■ Za izklop

• Popolnoma samodejno delovanje. (Temperatura 
in količina zraka se določata samodejno).

• Prižge se kontrolna lučka delovanja.

Izbira A - B
Za ločitev rabe daljinskih upravljalnikov, kadar sta 2 klimatski napravi vgrajeni druga ob drugi.
※ Po tovarniški nastavitvi sta notranja enota in daljinski upravljalnik nastavljena na A.

• Samodejno čiščenje ni vklopljeno.

• Kontrolna lučka delovanja ugasne.

Kako nastaviti notranjo enoto in daljinski upravljalnik na B

• Hlajenje ali gretje se začne po 10 sekundah z zvokom “Pi”. Vendar še naprej pritiskajte. 
Nastavitev je končana po 5-kratnem pisku “Pi Pi Pi Pi Pi” in ko kontrolna lučka delovanja utripa.

• Za preklic ponovite gornji postopek (v primeru, da kontrolna lučka delovanja ne utripa).

Vklop tišjega delovanja in znižanje hrupnosti.

Da vas zvok delovanja moti

Pritiskajte 20 sekund

Ko je nastavitev končana

Pi    Pi    Pi    Pi    Pi

1 sekunda Spet 1 
sekunda

1 sekunda

20 sekund

B settingNastavitev 
B

QuietTiho

1 Pritiskajte stikalo za začasno delovanje pribl. 1 sekundo za vklop 
samodejnega delovanja.

2 Daljinski upravljalnik usmerite v notranjo enoto.

3 Pritisnite in zadržite gumb  na daljinskem upravljalniku s konico 
svinčnika. Na prikazu se pojavi “00”. (Sl. 1)

4 Ko držite pritisnjen gumb  pritisnite na gumb . Na prikazu 
se pojavi “B”, “00” izgine in klimatska naprava se izklopi. Daljinski 
upravljalnik B se shrani. (Sl. 2)

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
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To ni okvara
V tem primeru Opis in kaj je treba preveriti
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Klimatska naprava ne deluje
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• Ali se to zgodi takoj po vklopu?

Priprava na delovanje traja 3 minute. V tem času kompresor ne deluje.

• Ali je napajanje izklopljeno?  Stran 12

• Ali je pregorela varovalka, ali se je aktiviral odklopnik?

• Ali je zmanjkalo toka?

• Ali se to zgodi takoj po koncu delovanja?

 Za zaščito sklopov naprava ne deluje 3 minute.

• Ali ste pritisnili gumb na daljinskem upravljalniku in ga med prenosom signala usmerili 

v sprejemni modul na notranji enoti klimatske naprave?  Stran 12

• Ali je izbran vklop s časovnikom?  Stran 21

Naprava hladi in greje slabo (se ustavlja med 
delovanjem). • Ali je filter zraka onesnažen?

• Ali je nastavitev temperature, količine zraka in smer zračnega toka primerna? 

 Stran 14, 15, 18, 19

• Ali naprava deluje že dalj časa, pri čemer je tok zraka nastavljen na “  ” ali  

“  ”?  Stran 18

• Ali je vstopna ali izstopna odprtina za zrak na zunanji enoti prekrita? 

• Ali je odprto kakšno okno ali vrata?

• Ali je vklopljeno razvlaževanje?  Stran 16

• Ali je vklopljeno ECO delovanje?  Stran 31

• Ali je vklopljena funkcija komfortno spanje?  Stran 20

• Ali je vklopljena “Izbira moči” “75%” ali “50%”?  Stran 32

• Ali je delovanje izklopljeno zaradi izklopa s časovnikom ali izklopom funkcije za 

komfortno spanje?  Stran 20, 21

• Morda se je aktivirala termozaščita zaradi prevelike električne obremenitve zaradi 

nihanja napetosti ali prekritja vstopne odprtine za zrak. Odstranite vse ovire in 

ponastavite odklopno stikalo po 30 sekundah.

Zračni tok se ustavi.

To
 n

is
o

 o
kv

ar
e • Zračni tok se lahko ustavi med ogrevanjem.

Izbrana temperatura ni dosežena. • Želena temperatura ni dosežena zaradi notranjih ali zunanjih razmer (vzrok je lahko 

velika razlika med nastavljeno temperaturo in dejansko temperaturo v prostoru ob 

začetku delovanja. Bistvenega pomena je tudi zunanja temperatura).

Navpične žaluzije se premikajo same od sebe. • Ob koncu delovanja se navpične žaluzije popolnoma odprejo in nato zaprejo.
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Pojavi se para.
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• Para se pojavi zaradi naglega ohlajanja zraka v prostoru.

• Para se pojavi zaradi kondenzacije vode na toplotnem izmenjevalniku, plošča lahko 

postane vlažna med hlajenjem, sušenjem ali razvlaževanjem.

Pojavi se kondenzacija. • Ali se navpične žaluzije zaprte ali obrnjene navzdol? Do pojava kondenzacije pride 

po dolgotrajnem delovanju, ko so žaluzije obrnjene navzdol namesto vodoravno med 

hlajenjem ali razvlaževanjem.

Z
u

n
an

ja
 e

n
o

ta Pojavi se ivje, voda ali para. • Med ogrevanjem se zunanja enota lahko prekrije z ivjem.

• To se zgodi zato, ker se stopljeno ivje spremeni v vodo ali paro za izboljšanje 

učinkovitosti ogrevanja.

• Voda lahko kaplja med hlajenjem in razvlaževanjem. Ta voda se kondenzira iz zraka 

na hladnih ceveh.

Vo
n

j, 
n

eč
is

to
če Slab vonj v prostoru.

To
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 o
kv

ar
e • Vonj opleska, preprog, pohištva ali oblek lahko preide v zrak, ko kroži po prostoru.
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To ni okvara (nadaljevanje)
V tem primeru Opis in kaj je treba preveriti
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Kontrolna lučka delovanja ( ) počasi utripa.

To
 n

i o
kv

ar
a • Lučka utripa zaradi izpada toka med delovanjem (vključno z nastavitvijo vklopa 

s časovnikom) po vzpostavitvi napajanja. Ob pritisku na gumb na daljinskem 

upravljalniku se začne delovanje in lučka ne utripa več, temveč stalno sveti.

Po vzpostavitvi napajanja znova vklopite časovnik, saj se njegove nastavitve med 

izpadom toka zbrišejo.

Kontrolna lučka delovanja ( ) ali časovnika ( ) 

hitro utripa (5-krat na sekundo).

P
re

ve
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te
 š

e 
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kr
at • Poiščite okvaro po postopku “Če lučka na notranji enoti utripa”.  Stran 38

Lučka na prikazovalniku notranje enote ne sveti. • Ali je “svetlost lučk na prikazovalniku notranje enote” nastavljena na “standardno” 

vrednost?  Stran 34
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Notranja enota ne sprejema signalov daljinskega 

upravljalnika
P
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• Ali je gumb na daljinskem upravljalniku pritisnjen med prenosom med njim in 

sprejemnim modulom?  Stran 12

• Ali se to zgodi takoj po koncu delovanja? (Signal se prenese z notranje enote na 

daljinski upravljalnik takoj po koncu delovanja) 

 Znova pritisnite tipko.

• Ali sta bateriji vstavljeni pravilno (+, -) ?  Stran 11

• Ali sta bateriji prazni?

• Ali se “Preklop med enoto A in B” ujema z notranjo enoto?  Stran 40

Navpične žaluzije se ne premikajo ali pa le v zelo 

ozkem pasu, ko pritisnete .
• Ali je vklopljen časovnik?  Stran 21

• Ali je vklopljeno razvlaževanje?

Nastavljena temperatura se ne prikaže kljub pritisku 

na .
• Ali je vklopljeno zgolj delovanje plazma ionskega filtra?  Stran 17

Delovanje klimatske naprave se ne ustavi kljub 

pritisku na .
• Ali je vklopljeno razvlaževanje?  Stran 35  

Za ustavitev še 2-krat pritisnite tipko .
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Po priklopu napajanja vklopite ali izklopite 

delovanje klimatske naprave.
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• Zvok premika navpičnih žaluzij v izhodiščni položaj.

Med delovanjem klimatske naprave. • Ob vklopu pretoka hladiva se lahko zasliši zvok pretakanja. 

• Ko se deli širijo ali krčijo ob spremembi temperature, se sliši pokanje.

• Pri teku hladiva se sliši šumenje.

Drugo • Ob močnem zunanjem vetru se pri ugasnjeni napravi lahko sliši žvižganje.

• Brbotanje v drenažni cevi je zvok zunanjega zraka, ki sili v prostor skozi drenažno 

cev. To se zgodi, kadar ventilator deluje v zaprtem prostoru.

Iz plazma ionskega filtra prihaja zvok.
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V primeru okvare oddajnika plazma se obrnite na dobavitelja ali servisni center 

Toshiba.

Plazma ionski filter deluje z visoko napetostjo. NE kontrolirajte in NE popravljajte ga 

sami, saj je to nevarno.
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Klimatska naprava deluje.

To
 n

i o
kv

ar
a • Šum pretakanja nastaja ob pretoku hladiva.
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