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NAVODILA ZA UPORABO

KLIMATSKA NAPRAVA (VEČDELNi TIP)
Za splošno javno uporabo
Notranja enota
RAS-B10, 13, 16N4KVRG-E
Zunanja enota
RAS-10, 13, 16J2AVSG-E1

SLOVENŠČINASLOVENŠČINA

R32 or R410A



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 usposobljenih uporabnikov v 
delavnicah, 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 fi ksno 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 vhodne/izhodne zračne reže ne vstavljajte prstov ali kateregakoli predmeta.
 ● V primeru nenormalnosti (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 
fi zičnimi, 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 fi zičnimi, 
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 naj namesti, vzdržuje, popravlja ali odstranjuje le kvalifi ciran 
monter ali kvalifi ciran serviser. Ko morate opraviti katero koli od omenjenih 
opravil, prosite kvalifi ciranega monterja ali serviserja, da jih opravi namesto vas.
 ● Otroke je potrebno nadzirati, da zagotovite, da se ne igrajo z napravo.



VARNOSTNA OPOZORILA

 ● 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 odtajanja 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 stopajte in ne postavite ničesar na notranjo/zunanjo enoto. Lahko pride do 
telesnih poškodb ali okvare enote.
 ● Ne dotikajte se aluminijastega krila, 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.
 ● Daljinski upravljalnik in Nosilec vsebujeta magnet, zato ju hranite proč od 
izdelkov, na katere lahko magnet vpliva (kot so elektronske naprave, magnetne 
kartice ipd.)
 ● Visoka temperature, visoko magnetno polje in neposredni trki s silo lahko 
oslabijo moč magneta.



PREGLED NOTRANJE ENOTE1

SMER ZRAČNEGA TOKA3 

SAMODEJNO DELOVANJE6
Za avtomatski izbor samo hlajenja, ogrevanja ali ventilatorja

1. Pritisnite na MODEMOD  : Izberite Auto A.

2. Pritisnite na  : Nastavite želeno temperaturo. 

Min. 17°C, Maks. 30°C.

3. Pritisnite na FANFAN  : Izberite AUTO, LOW , LOW+ , MED , 
MED+ , HIGH  ali Tiho 

1. Pritisnite na MODEMOD  : Izberite Hlajenje , ali Samo ventilator .

2. Pritisnite na  : Nastavite želeno temperaturo. 

Min. 17°C, Maks. 30°C.
 Samo ventilator: Brez temperaturne oznake.

3. Pritisnite na FANFAN  : Izberite AUTO, LOW , LOW+ , MED , 
MED+ , HIGH  ali Tiho 

SUŠENJE8

Za odpravo vlage se zmerno hlajenje uravnava samodejno.
1. Pritisnite na MODEMOD  : Izberite Sušenje .

2. Pritisnite na  : Nastavite želeno temperaturo. 

Min. 17°C, Maks. 30°C.

Opomba: Hitrost ventilatorja v načinu »Suho« je nastavljena samo na način 
Avtomatsko.

GRETJE in 8°C  DELOVANJE7

1. Pritisnite na MODEMOD  : Izberite Čiščenje .

2. Pritisnite na  : Nastavite želeno temperaturo. 

Min = 5°C, Maks = 30°C.
*  Razpon temperature 5-16 °C je način Gretja z delovanjem na 8°C z 

manj porabe energije

3. Pritisnite na FANFAN : Izberite AUTO, LOW , LOW+ , MED , 
MED+ , HIGH  ali Tiho .

Opomba: MEDaktivnim načinom delovanjapri 8°C (razpon temperature 
5-16°C), nekaterih operacij, kot so TIHO, Hi POWER, ČASOVNIK 
OFF ni mogoče izvajati.

1 Pritisnite na FIXFIX  : 
Premaknite loputo v želeno 
navpično smer.

2 Pritisnite na FIXFIX  : 
Premaknite loputo v želeno 
vodoravno smer.
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Nihanje 
izklopljeno

Navpično
(Dol-Gor)
Nihanje

Navpično
Horizontalno
Nihanje

Vodoravno
(Levo-Desno)
Nihanje

HADA CARE
FLOW

Nihanje SWING lahko izberete 
v gumbu MENU MENUMEN

● Navpično (Dol-Gor) nihanje

● Vodoravno (Levo-Desno) 
nihanje

● HADA Care fl ow

Opomba:
● Lopute ne premikajte z rokami ali predmetom.
● Loputo lahko med delovanjem nastavite na samodejno.

● Svetlost zaslona je mogoče nastaviti, sledite postopku na ".

1 ECO (Bela)
2 Dostop Wi-Fi (Bela)
3 PURE (Bela)
4 Časovnik (Bela)
5 Način delovanja

- Hlajenje (Moder)
- Gretje (Oranžno)

Priprava Filtrov
1. Odprite vhodno zračno rešetko in odstranite zračne 
filtre.

2. Pritrdite filtre. (glej podrobnosti v namestitvenem 
priročniku).

Vnos baterij (pri uporabi brezžične povezave.)
1. Odstranite stranski pokrov.
2. Vstavite 2 novi bateriji (vrste AAA),

upoštevajoč znaka (+) in (-).

Resetiranje daljinskega upravljalnika
1. Odstranite baterijo.

2. Pritisnite na .
3. Vstavite baterijo.

PRIPRAVA PRED UPORABO2

DALJINSKI UPRAVLJALNIK4  

1 Oddajnik infrardečega signala
2 Gumb Start/Stop
3 Tipka za izbiro načina
4 Gumb za temperaturo
5 Tipka za hitrost ventilatorja
6 Tipka za izbiro menija
7 Gumb za nastavitev lopute gor-dol
8 Gumb za nastavitev lopute levo-desno
9 Preveri gumb*

*Preveri gumb pod pokrovom baterije
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HLAJENJE / SAMO VENTILATOR 
DELOVANJE5



NAMESTITEV MENIJA9
Za izbiro več nastavitev Klimatske naprave, kot je izbira lopute,Hi Power 

(Visoka moč), Časovnik OFF ali drugega uporabite gumb MENU MENUMEN .

FIX

MODE

FAN MENU

FIXFIXFIX

FAN MEN

MOD

9.1 NIHANJE LOPUTE in DELOVANJE HADA CARE FLOW

Ugodni zračni tok lahko izberete iz funkcije.

Delovanje nihanja lamel:

● Za distribucijo zračnega toka tako v vertikalni kot horizontalni smeri s 
samodejnim nihanje lopute.

Delovanje HADA care fl ow:

● Zračni tok proti stropu, zagotovite neposredni tok zraka v telo in 
homogenizirajte sobno temperaturo.

Opomba:
● Med načinom HADA CARE FLOW, se gumb FIX ne more aktivirati

Nastavitev nihanja lopute in delovanja HADA Care Flow

1. Pritisnite gumb MENU za vnos izbire menija

MENUMEN

°C

Utripanje

Med utripanjem oznake trikotnika  lahko izberete meni s pritiskom na 
gumb TEMP.

2.  Vnesite nastavitev Louver z vnovičnim pritiskom na gumb MENU.
Oznaka trikotnika bo nehala utripati in namesto nje bo začela utripati 
funkcija nastavitev.

°C

Utripanje
MENUMEN

3.  Izberite nihanje Louver ali HADA CARE FLOW s pritiskom na gumb TEMP.

°C

V

V

H H

H.DA

Nihanje 
izklopljeno

Navpično
(Dol-Gor)
Nihanje

Navpično
Horizontalno

Nihanje

Vodoravno
(Levo-Desno)

Nihanje

HADA CARE FLOW

4.  Potrdite izbrano funkcijo s vnovičnim pritiskom na gumb MENU.

MENUMEN

°C

Ko je funkcija izbrana, se bo vrnila na zaslon izbire menija in oznaka trikotnika 
bo utripala. 

5.  Zapustite zaslon nastavitve menija z izbiro izhod in pritisnite menijsko tipko.

MENUMEN

°C

°C

Zapustite zaslon nastavitve menija in preidite v normalni zaslon (ni utripanja 
trikotnika in funkcije).



9.2 TIHO DELOVANJE (Zunanja enota)

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).

Opomba:
● Ko aktivirate Tiho delovanje, lahko pride do neustreznega gretja (ali hlajenja).

Nastavitev tihega delovanja

1. Pritisnite gumb MENU za vnos izbire menija

MENUMEN

°C

Utripanje

Med utripanjem oznake trikotnika  lahko izberete meni s pritiskom na 
gumb TEMP.

°C

Utripanje tako trikotnika in
oznaka funkcije Funkcija še 
ni nastavljena

2.  Vnesite nastavitev SILENT (tiho) s pritiskom na gumb MENU.
Oznaka trikotnika bo nehala utripati in namesto nje bo začela utripati 
funkcija nastavitev.

°C

MENUMEN

3. Izberite TIHO delovanje s pritiskom na gumb TEMP.

°C

TIHO#1 TIHO#2 Brez

4. Da potrdite izbrano funkcijo s vnovičnim pritiskom na gumb MENU.

MENUMEN

°C

Utripa samo trikotnik
Funkcija je že nastavljena

Ko je funkcija izbrana, se bo vrnila na zaslon izbire menija in oznaka trikotnika 
bo utripala.

5. Zapustite zaslon nastavitve menija z izbiro EXIT (Izhod).

MENUMEN

°C

9.3 DELOVANJE Z VISOKO MOČJO Hi-P
Za avtomatsko uravnavo prostorske temperature in pretoka zraka za hitrejše 
hlajenje ali segrevanje (razen v načinu DRY-sušenje in FAN ONLY-samo 
ventilator)

1.  Pritisnite gumb MENU za vnos nastavitev menija in pritisnite gumb TEMP. 
za izbiro Hi POWER 

MENUMEN

°C
Utripanje tako trikotnika in
oznaka funkcije Funkcija 
še ni nastavljena

2.  Potrdite izbrano funkcijo s vnovičnim pritiskom na gumb MENU.

MENUMEN

°C
Utripa samo trikotnik 
Funkcija je že nastavljena

3.  Zapustite zaslon nastavitve menija z izbiro EXIT (Izhod).

°C

9.4 EKO DELOVANJE EKO
Za avtomatsko uravnavo temperature za varčevanje z energijo
(razen v načinu DRY-sušenje in FAN ONLY-samo ventilator)

1.  Pritisnite gumb MENU za vnos nastavitev menija in pritisnite gumb TEMP. 
za izbiro EKO

MENUMEN

°C
Utripanje tako trikotnika in
oznaka funkcije Funkcija 
še ni nastavljena

2.  Potrdite izbrano funkcijo s vnovičnim pritiskom na gumb MENU.

MENUMEN

°C
Utripa samo trikotnik 
Funkcija je že nastavljena

3.  Zapustite zaslon nastavitve menija z izbiro EXIT (Izhod).

MENUMEN

°C

Opomba:
● Hlajenje: nastavljena temperatura bo avtomatsko narasla 1 stopinjo/uro za 2 

uri (največ 2 stopinji dviga).
Pri segrevanju se bo nastavljena  temperatura znižala.



9.5 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.

Nastavitev delovanja kamina

1.  Pritisnite gumb MENU za vnos nastavitev menija in pritisnite gumb TEMP. 
za izbiro FIREPLACE

MENUMEN

°C

Utripanje tako trikotnika in
oznaka funkcije Funkcija 
še ni nastavljena

2.  Vnesite nastavitev FIREPLACE (kamin) s pritiskom na gumb MENU.
Oznaka trikotnika bo nehala utripati in namesto nje bo začela utripati 
funkcija nastavitev.

MENUMEN

°C

3.  Izberite delovanje KAMIN s pritiskom na gumb TEMP.

°C

KAMIN 1 KAMIN 2 Brez

4.  Potrdite izbrano funkcijo s vnovičnim pritiskom na gumb MENU.

MENUMEN

°C

Utripa samo trikotnik 
Funkcija je že nastavljena

Ko je funkcija izbrana, se bo vrnila na zaslon izbire menija in oznaka trikotnika 
bo utripala 

5.  Zapustite zaslon nastavitve menija z izbiro EXIT (Izhod).

MENUMEN

°C

Opomba:
● Med delovanjem Kamina v načinu gretja, bo ventilator notranje enote stalno 

deloval in lahko pride do pihanja hladnega zraka.
● Kamin bo deloval le v načinu gretja.

9.6 DELOVANJE ČASOVNIKA OFF

Nastavite časovnik OFF, ko klimatska naprava deluje.

1.  Pritisnite gumb MENU za vnos nastavitev menija in pritisnite gumb TEMP. 
za izbiro TIMER OFF.

MENUMEN

°C

Utripanje tako trikotnika in
oznaka funkcije Funkcija 
še ni nastavljena

2.  Vnesite nastavitev TIMER (časovnik) s pritiskom na gumb MENU.
Oznaka trikotnika bo nehala utripati in namesto nje bo začela utripati 
funkcija nastavitev.

MENUMEN

3.  Izberite ČASOVNIK OFF s pritiskom na gumb TEMP.
Izberite TIMER OFF(izklop časovnika) 0,5 - 12 ur.

4.  Potrdite TIMER OFF s pritiskom na gumb MENU.

MENUMEN

°C

Utripa samo trikotnik 
Funkcija je že nastavljena

5.  Zapustite zaslon nastavitve menija z izbiro EXIT (Izhod).

MENUMEN

°C

Opomba:
● Nastavitve se shranijo za naslednje delovanje.

Preklic delovanja časovnika OFF

6.   Medtem ko je TIMER OFF že nastavljen (št. 5) pritisnite gumb TEMP. 
za izbiro TIMER OFF.

MENUMEN

°C

Utripa samo trikotnik 
Funkcija je že nastavljena

7.  Znova pritisnite gumb MENU za izklop časovnika TIMER OFF.

MENUMEN

°C

Utripanje tako trikotnika in
oznaka funkcije Funkcija še ni 
nastavljena

8.  Zapustite zaslon nastavitve menija z izbiro EXIT (Izhod).

MENUMEN

°C



9.7 DELOVANJE PLASMA ION PURE
Plasma ion pospeši učinkovito zajemanje lebdečih nečistoč v zraku, kot so 
bakterije, smrad, dim in virus, ki jih Plasma Ion zajame in deaktivira.
1.  Pritisnite gumb MENU za vnos izbire menija in pritisnite gumb TEMP. za 

izbiro ČISTO
MENUMEN

°C
Utripanje tako trikotnika in
oznaka funkcije Funkcija 
še ni nastavljena

2.  Potrdite izbrano funkcijo s vnovičnim pritiskom na gumb MENU.
MENUMEN

°C Utripa samo trikotnik 
Funkcija je že nastavljena

3.  Zapustite zaslon nastavitve menija z izbiro EXIT (Izhod).
MENUMEN

°C

Opomba:
● Delovanje Plasma Ion ne odstranjuje škodljivih substanc iz cigaretnega 

dima (ogljikov monoksid ipd.). Občasno odprite okno, da prezračite.

9.8 DELOVANJE 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 jo lahko izvajate prek IZBIRE MOČI. Nižji, ko je odstotek, večji bo 
prihranek in daljša življenjska doba kompresorja.
Opombe :
●  Zato ker funkcija IZBIRE MOČI omeji maksimalen tok, se lahko pojavi problem 

neustrezne zmogljivosti hlajenja ali gretja.
1.  Pritisnite gumb MENU za vnos nastavitev menija in pritisnite gumb TEMP. za 

izbiro POWER-SEL

Trikotnik, ki samo utripa

MENUMEN

°C

2.  Vstopite v nastavitev POWER-SEL z vnovičnim pritiskom na gumb MENU.
MENUMEN

°C

3.  Izberite raven POWER-SEL s pritiskom na gumb TEMP.

°C

100% 75% 50%

4.  Potrdite raven POWER-SEL s pritiskom na gumb MENU.

MENUMEN

°C

5.  Zapustite zaslon nastavitve menija z izbiro EXIT (Izhod).

MENUMEN

°C

ROČNO DELOVANJE ODMRZOVANJE10
Za odmrzovanje toplotnega izmenjevalnika zunanje enote med gretjem.

Pritisnite in držite MENUMEN  : za 5 sekund, potem se na zaslonu 

daljinskega upravljalnika prikaže  slika 1 za 2 sekundi.

1

NASTAVITEV SVETLOSTI LUČK NA 
PRIKAZOVALNIKU DELOVANJA11

Za zmanjšanje svetlosti lučke zaslona ali izklop lučke.

1. Pritisnite in držite FANFAN  za 3 sekunde, dokler raven svetlosti 
( , ,  or ) ni prikazana na LCD daljinskega upravljalnika, 
potem spustite gumb.

2. Pritisnite Dvig ali 
Spust

, da bi prilagodili svetlobo v 4 
ravneh.

LCD daljinskega 
upravljalnika Zaslon delovanja Svetlost

Lučka osvetli s polno svetlostjo.

100%

Lučka osvetli s 50%-no svetlostjo.

50%

Lučka osvetli s 50%-no svetlostjo in lučka za 
način delovanja je izklopljena.

50%

Vse lučke so izklopljene.

Vse je 
izklopljeno.

● V primerih  in  se lučka prižge za 5 sekund, preden ugasne.

NASTAVITEV FUNKCIJE SAMODEJNEGA 
PONOVNEGA VKLOPA12

Ta izdelek je izdelan tako, da se po izpadu elektrike lahko samodejno zažene v 
načinu delovanja pred izpadom elektrike.

Informacije

Izdelek je bil odposlan z izklopljeno funkcijo OFF Samodejnega ponovnega 
zagona.
Vklopite jo ON, kot je to potrebno.

Kako vklopiti ON funkcijo Samodejnega ponovnega zagona

●  Pritisnite in zadržite gumb [OPERATION] na notranji enoti za 3 sekunde, da 
bi nastavili operacijo
(3 piski in lučka OPERATION utripa 5-krat/sek za 5 sekund).

Kako izklopiti OFF funkcijo za samodejni ponovni zagon

●  Pritisnite in zadržite gumb [OPERATION] na notranji enoti za 3 sekunde,
(3 piski, lučka OPERATION pa ne utripa).

Opombe :
●  V primeru, ko je nastavljen ON časovnik ali OFF časovnik, se delovanje 

SAMODEJNI PONOVNI VKLOP ne sproži

SAMOOČIŠČENJE 
(SAMO ZA HLAJENJE IN SUŠENJE)13

Za preprečitev neprijetnih vonjav, ki nastanejo zaradi vlage v notranji enoti.

1. Če v  načinu “Cool” (hlajenje) ali “Dry” (sušenje) na tipko 
pritisnete enkrat, bo ventilator deloval za nadaljnjih 30 minut, nato se bo 
avtomatsko izklopil. To bo zmanjšalo vlago v notranji enoti.

2. Za takojšnjo zaustavitev enote, pritisnite  več kot dvakrat v 30 
sekundah.



ZAČASNO DELOVANJE14
V primeru izgube daljinskega upravljalnika ali praznih 
baterij

● Pritisnite na gumb RESET, enoto je mogoče 
sprožiti in prekiniti brez uporabe daljinskega 
upravljalnika.

● Način delovanja je nastavljen na SAMODEJNO 
delovanje (AUTOMATIC), prednastavljena 
temperatura je 24°C, hitrost ventilatorja je tudi 
samodejna.

Gumb za OPERATION/RESET

DALJINSKI UPRAVLJALNIK IZBOR A-B15
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 držite  gumb na zadnji strani Daljinskega upravljalnika Na 

zaslonu se bo prikazal “00”. (Slika 1)
4. Ko držite pritisnjen gumb MODEMOD  , pritisnite na gumb . Na prikazu 

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

DELOVANJE IN UČINEK16
1.  Triminutna zaščitna funkcija: Za preprečitev aktiviranja enote za 3 minute, 

ko jo nenadoma ponovno sprožite ali priklopite na ON.
2.  Ogrevanje: Ogrevanje enote za 5 minut, preden se dejavnost ogrevanja 

prostora dejansko začne.
3.  Kontrola toplega zraka: Ko prostorska temperatura doseže nastavljeno 

temperaturo, se hitrost ventilatorja samodejno zmanjša, zunanja enota pa 
se zaustavi.

4.  Samodejna odmrznitev: Med odmrzovanjem se bo ventilator zaustavil.
5.  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.

Delovanje
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

 Najprej izklopite omrežno stikalo.
Notranja enota in daljinski upravljalnik

● Po potrebi očistite notranjo enoto in daljinski upravljalnik z mokro krpo.
● 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.

VZDRŽEVANJE17

Enota ne deluje. Hlajenje ali segrevanje je nenavadno 
šibko.

● Glavni vklopni gumb je 
izključen.

● Omrežno stikalo je nastavljeno 
za prekinitev električnega 
napajanja.

● Prekinitev električnega toka
● Časovnik je vklopljen ON.

● Filtri so prašni.
● Temperatura ni bila pravilno nastavljena.
● Okna ali vrata so odprta.
● Zračni vhodi ali izhodi zunanje enote 

so blokirani.
● Hitrost ventilatorja je prenizka.
● Način delovanja je nastavljen na 

VENTILATOR (FAN) ali SUŠENJE 
(DRY).

● Funkcija IZBIRE MOČI je nastavljena 
na 75% ali 50% (Ta funkcija 
je odvisna od daljinskega 
upravljalnika).

ODPRAVLJANJE TEŽAV (KONTROLNA 
TOČKA)18



POVEZAVA Z BREZŽIČNIM LANOM19

Toshiba Domači nadzor AC (klimatske naprave)
Prosimo, obiščite trgovino z aplikacijami na vaši napravi in namestite aplikacijo 
TOSHIBA Home AC Control.

Postopek registracije

Po dokončani instalaciji, odprite aplikacijo in registrirajte Uporabnika.

1 Pritisnite Registriraj se

5  Vnesite geslo z 6-10 znaki, 
kombinacijo črk abecede in 
številk

2 Vnesite e-naslov

6 Preverite pogoje in določila

3 Izberite državo

7 Potrdi informacije

4 Vnesite uporabniško ime

8  Informacije bodo posredovane 
na dan e-naslov, kliknite na 
povezavo za potrditev

Aplikacija
Ključna beseda: Toshiba Domači nadzor AC 
(klimatske naprave)

Android : Različica 5,0 ali kasnejša.

iOS : 9,0 ali kasnejša.

O Toshiba Domačem nadzoru AC (klimatske naprave).

1.  Toshiba Domači nadzor AC (klimatske naprave) lahko nadzira delovanje klimatske 
naprave prek pametnega telefona ali tablice (mobilne naprave) prek internetne povezave.

2.  Nadzor povsod, nadzorna programska oprema, ki deluje v oblaku in mobilna
naprava lahko nastavi in nadzira delovanje klimatske naprave prek 
internetne povezave.

3. Vsakdo lahko nadzira, 1 brezžični adapter maksimalno 5 uporabnikov 
    (uporabite 1 e-naslov za registracijo).
4. Nadzor sistema več AC, 1 uporabnik lahko nadzira 10 AC.
5. Skupinski nadzor.
          5.1. Lahko kreirate in nadzirate 3 skupine AC.
          5.2. Lahko nadzirate maks. 10 AC v skupini.
Opomba:
          1.  Adapter lahko registrira samo 1 e-naslov, če je registriran z novim e-naslovom, je trenutni e-naslov neveljaven.
          2.  1 e-naslov se lahko uporabi za registracijo na 5 mobilnih napravah za nadzor iste AC.

Podpora aplikacije Toshiba Domači nadzor AC (klimatske naprave).



1  Izberi “Dodaj AC (Adapter)” iz obeh zaslonov zgoraj. 2  Izberi način povezave AC (adapter).

Brezžični adapter Vgradni
Aktivirajte Brezžični adapter 
z daljinskim upravljalnikom in 
Avto prijavo.

*Opomba
1. V primeru menjave Wi-Fi usmerjevalnika ali spremembe E-naslova, s katerim ste se registrirali, morate ponoviti postopek za 

dodajanje Brezžičnega adapterja.
(Vgrajen tip  : Pritisnite gumb MODE na daljinskem upravljalniku za 5 sekund za aktivni način AP).

2. V primeru menjave Brezžičnega adapterja za uporabo z drugo A/C morate tovarniško ponastaviti in ponoviti postopek za dodajanje 
Brezžičnega adapterja znova 
(Vgrajen v tipu : Pritisnite gumb MODE na daljinskem upravljalniku za 5 sekund in izberite »rb«).

Vgrajen tip , Brezžični adapter je že nameščen v enoti.

2  Odprite aplikacijo in izberite Vpiši se. 3  Vnesite ime in geslo 
uporabnika.

4  Vpis uspešen.

1 Povežite Brezžični adapter z A/C in vklopite napajanje.

Vpišite se v aplikacijo Toshiba Domači nadzor AC (klimatske naprave).

Dodaj Brezžični adapter za nadzor prek aplikacije Toshiba Home AC Control.



ime Wi-Fi usmerjevalnik

Geslo Wi-Fi usmerjevalnika

3 Dodajanje adapterja AC zaključeno

Pritisnite in za več kot 5 sekund 
zadržite gumb MODE.

Način WPS

Ročni vnos

Brezžični oznaka LED bo utripala
ko bo aktiven način AP

4 Aktivni brezžični adapter na daljinskem  upravljalniki 

5  Poveži z domačim Wi-Fi 
Usmerjevalnikom

6 Dodajanje A/C zaključeno

7  Povezava uspešno

Brezžična lučka LED bo 
prenehala utripati.

Dodaj Brezžični adapter za nadzor prek aplikacije Toshiba Home AC Control.

FIX

MODE

FAN MENU

FIXFIX
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MOD

X
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Aplikacija Toshiba Domači nadzor AC (klimatske naprave).

Domači zaslon

Meni

Tedenski razpored
Nastavitev

Vsi AC Vklop/Izklop

Skupina AC Vklop/Izklop

Vsaka AC Vklop/Izklop

Ime skupine

Naprava AC ni povezana

Obvestilo koda NAPAKE 
opis (pop up)

Podmeni vse AC
 · Dodaj skupino
 · Izbriši skupino
 · Nastavitev delovanja

Dodaj AC

Podmeni skupina
 · Izberi AC
 · Zamenjaj ime skupine
 · Nastavitev delovanja skupine

Podmeni AC
 · Nastavitev delovanja
 · Spremeni ime
 · Izbriši AC

Nastavitev temperature / 
Dejanska sobna temperatura

Trenutni način delovanja
za vsako AC



Hladno

Samo ventilator

Sušenje

Izklop

Samodejno

Gretje

Vnesite način delovanja vseh AC

Vnesite način delovanja skupine AC

Vnesite način delovanja za vsako AC

Nastavite Načina in Stanja.

Izbira načina za aplikacijo Toshiba Domači nadzor AC (klimatske naprave).
Zagotavlja 5 načinov delovanja



Pritisnite za izbiro AC

Tedenski razpored

IZKLOP/VKLOP 
časovnika 
nastavljen

IZKLOP/VKLOP časovnika nastavljen 0,5 - 12 ur.

VKLOP časovnika nastavljen od
Samo način Izklop

Način Off (izklopljeno)

Izberi način

Nastavi temperaturo

Notranja temperatura

Zunanja temperatura

Nastavitev 
hitrosti 
ventilatorja

Posebne lastnosti
Nastavitev lopute

Nastavitev v načinu delovanja.



Dodaj AC v skupino

Izbriši AC iz skupine

Maksimalno 3 skupine
1 skupina maksimalno = 10 enot
Dodaj skupino

Skupinsko delovanje.

MODEMODM

Please make sure Factory Reset is 
performed before deleting AC from mobile 
application.

(See owner manual ʺPress and hold MODE 
button on remote control for 5 second and 
active dL functionʺ)



Izberi čas Izberi način

Izberi program za aktivne z izbiro ustreznega kvadratka

Tedenski razpored
je nastavljen in aktiven

Tedenski razpored
je nastavljen, a ni aktiven

Tedenski razpored
ni nastavljen

Nastavitev tedenskega razporeda 
za vsako enoto

Izberi dan Ponedeljek - Nedelja

Tedenski razpored za vse enote AC Tedenski razpored za vse enote AC

Nastavitev tedenskega razporeda.

Prekinitev tedenskega razporeda.



Izberite sobo za nadzor energije

1 Izberi nadzor energije 2 Prikaz nadzora energije
Nastavite izračun stroškov in valuto

Izberite prikaz nadzora energije

Izvozi podatke in pošlji po e-pošti

Nadzor energije

●  Prikazana poraba energije je samo ocena, saj je izračunana na enostaven način. 
Včasih se lahko razlikuje od rezultatov, ki jih izračuna meter za energijo.



V primeru težav preverite v: Meni Pomoč.

Opomba:

● Brezžični adapter vam mora namestiti, vzdrževati, popravljati in odstraniti usposobljen inštalater ali usposobljen 
serviser.

● Kontaktirajte dobavitelja in/ali servisni center, če je oprema v okvari.

Okrasna tkanina za pokrivanje vhodne zračne rešetke notranje enote je 
priložena dodatkom. Uporabnik jo lahko uporablja po potrebi.
Način namestitve je kot sledi.

1.  Odstranite vhodno zračno rešetko.
Odprite vhodno zračno rešetko navzgor in jo pritisnite k sebi.
Kot prikazano v skici spodaj.

Vhodna zračna rešetka

2.  Pripravite izbrano tkanino za namestitev.
3.  Vstavite tkanino na levo in desno stran vhodne zračne rešetke.

Namestite kljuko in zanko Velcro traku tesno skupaj.
Kot prikazano v skici spodaj.

Tkanina Okrasna tkanina

Kljuka za velcro
Velcro zanka

4.  Vstavite tkanino na vrhnjo in spodnjo stran vhodne zračne rešetke.
Namestite kljuko in zanko Velcro traku tesno skupaj.
Kot prikazano v skici spodaj.

Velcro zanka Kljuka za velcro

Tkanina

5.  Ponovno namestite vhodno zračno rešetko v obratni smeri postopka 1.

Opomba:
● Napetost tkanine je odvisna od namestitve kljuke in zanke velcra okoli 

vhodne zračne rešetke, zato tkanino primerno napnite.

Vzdrževanje & Čas hranjenja

● Očistite, ko prah prekrije okrasno tkanino.
● Bodite posebej pazljivi, ko čistite okrasno tkanino.
● Posesajte okrasno tkanino z nastavkom z mehko krtačo, ki ga 

uporabljate za čiščenje pohištva in zaves.

Sesalnik

● V primeru, da je na okrasni tkanini veliko prahu, prosimo, uporabite 
storitev suhega čiščenja ali operite na roko s toplo vodo, ločeno od 
drugih oblačil (da se izognete barvnim madežem), potem posušite na 
vrvici v senci.

Opomba:
● Izklopite (OFF)’in odklopite vtič klimatske naprave, preden menjate 

vhodno zračno rešetko in okrasno tkanino.
● Preverite, da je okrasna tkanina popolnoma suha, preden jo znova 

namestite na rešetko.
● Okrasne tkanine ne perite v pomivalnem stroju, pralnem stroju, sušite 

v sušilcu, pečici, mikrovalovni pečici ali poleg odprtega ognja.

POZOR
● Če ste okrasno tkanino oprali, to lahko vpliva na izgled in prileganje 

okrasne tkanine.
● Za čiščenje prahu iz okrasne tkanine se priporoča

uporaba vakuumskega sesalnika.

NAMESTITEV OKRASNE TKANINE20




