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DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER

MODELI

Priročnik za uporabo
ON
OFF

FLXS25BVMB FLKS25BVMB
FLXS35BVMB FLKS35BVMB
FLXS50BVMB FLKS50BVMB
FLXS60BVMB FLKS60BVMB
FLXS25BAVMB FLKS25BAVMB
FLXS35BAVMB FLKS35BAVMB
FLXS50BAVMB FLKS50BAVMB
FLXS60BAVMB FLKS60BAVMB
FLXS35BAVMB9
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PRED UPORABO PREBERITE

Varnostni ukrepi
•
•
•
•

Priročnik hranite na preprosto dostopnem mestu.
Pred zagonom naprave pozorno preberite ta navodila.
Zaradi varnosti mora upravljavec skrbno prebrati naslednje varnostne ukrepe.
Varnostni ukrepi so v tem priročniku razvrščeni kot OPOZORILO ali POZOR. Obvezno upoštevajte
vse spodaj navedene varnostne ukrepe: vsi so pomembni za zagotavljanje varnosti.
• Uporaba naprave je predvidena za strokovnjake oziroma usposobljene uporabnike v delavnicah,
v manj zahtevnem industrijskem okolju ter na kmetijah oziroma za nestrokovnjake v poslovnem
okolju in gospodinjstvih.

OPOZORILO

POZOR

Če teh navodil ne boste natančno upoštevali, lahko enota
povzroči gmotno škodo, telesne poškodbe ali smrt.

Če teh navodil ne boste natančno upoštevali, lahko enota
povzroči manjšo ali zmerno gmotno škodo ali telesne poškodbe.

Tega nikoli ne storite.

Obvezno upoštevajte navodila.

Obvezno ozemljite klimatsko napravo.

Klimatske naprave (vključno z daljinskim
upravljalnikom) ne smete nikoli zmočiti.

Klimatske naprave (vključno z daljinskim upravljalnikom)
se ne smete nikoli dotakniti z mokrimi rokami.

OPOZORILO
• Da bi preprečili požar, eksplozijo ali telesne poškodbe, enote ne uporabljajte, če so v bližini
enote zaznani škodljivi plini, med drugim vnetljivi ali korozivni plini.
• Dolgotrajno izpostavljanje zračnemu toku ni dobro za zdravje.
• Ne segajte s prsti, palicami ali drugimi predmeti v dovod ali odvod zraka. Ker se ventilator
vrti z veliko hitrostjo, lahko povzroči telesne poškodbe.
• Ne poskušajte sami popraviti, premestiti, spremeniti ali ponovno namestiti klimatske naprave.
Neustrezno opravljena dela bodo povzročila električne udare, požare itd.
Glede popravil in ponovne namestitve se posvetujte s prodajalcem opreme Daikin.
• Hladivo, ki se uporablja v klimatski napravi, je varno. Do puščanja ne bi smelo priti; če hladivo
iz kakršnega koli razloga kljub temu izteka v prostor, pazite, da ne pride v stik s plameni,
npr. plinskega gorilnika, kerozinskih grelnikov ali plinske peči.
• Če klimatska naprava ne hladi (ne ogreva) pravilno, morda izteka hladivo, zato se obrnite
na svojega prodajalca.
Pri izvajanju popravil v povezavi z dodajanjem hladiva se posvetujte z našim servisnim osebjem
o vsebini popravil.
• Klimatske naprave ne poskušajte montirati sami. Nepravilno izvedena dela lahko povzročijo
puščanje vode, električni udar ali požar.
Namestitev naj opravi prodajalec ali usposobljen monter.
• Če zaznate kakršne koli nepravilnosti, kot je vonj po zažganem, zaustavite delovanje in izklopite
odklopnik, da bi preprečili električni udar, požar ali telesno poškodbo. Nato pokličite svojega
prodajalca za nadaljnja navodila.
• Skladno z okoljem je treba namestiti zemljostični odklopnik. Če zemljostičnega odklopnika ni,
lahko pride do električnega udara ali požara.
• Klimatska naprava mora biti ozemljena. Nepopolna ozemljitev lahko povzroči električni
udar. Ne priključujte ozemljitvenega vodnika na cev za plin, vodovodno cev, na strelovod ali
na telefonski ozemljitveni kabel.
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POZOR
• Da bi preprečili kakršno koli poslabšanje kakovosti, naprave ne uporabljajte za hlajenje
preciznih instrumentov, hrane, rastlin, živali ali umetnin.
• Majhnih otrok, rastlin in živali ne izpostavljajte neposredno zračnemu toku.
• Naprav, ki proizvajajo odprt plamen, ne postavljajte na mesta, ki so izpostavljena pretoku zraka
iz enote ali pod notranjo enoto. To lahko povzroči nepopolno izgorevanje ali deformacijo enote zaradi
vročine.
• Ne blokirajte dovodov ali odvodov zraka. Poslabšan pretok zraka lahko povzroči nezadostno
zmogljivost ali težave.
• Na notranji enoti ne smete stati ali sedeti. Da bi preprečili telesne poškodbe, na enoto ne
postavljajte nikakršnih predmetov in ne odstranjujte varovala ventilatorja.
• Pod notranjo ali zunanjo enoto ne postavljajte ničesar, kar se ne sme zmočiti. V določenih razmerah
se vlaga v zraku lahko kondenzira in kaplja.
• Po daljši uporabi preverite, ali so stojalo in pritrdilni elementi enote morda poškodovani.
• Ne dotikajte se dovoda zraka in aluminijastih reber na zunanji enoti. To lahko povzroči telesne
poškodbe.
• To napravo smejo uporabljati otroci od 8 leta starosti dalje, pa tudi osebe z zmanjšanimi fizičnimi,
čutnimi in mentalnimi sposobnostmi ali brez izkušenj in znanja, če so bile poučene in so dobile
navodila za varno uporabo naprave ter razumejo, kakšna tveganja obstajajo.
• Otroci se z napravo ne smejo igrati.
• Otroci ne smejo brez nadzora čistiti naprave in izvajati uporabniškega vzdrževanja.
• Da bi preprečili pomanjkanje kisika, prostor v zadostni meri prezračujte, če se poleg
klimatske naprave uporablja oprema z gorilnikom.
• Pred čiščenjem obvezno zaustavite delovanje, izklopite odklopnik ali izvlecite napajalni kabel iz
vtičnice.
• Klimatske naprave ne smete priključiti na napajanje, ki ne ustreza opredeljenemu. To lahko povzroči
motnje ali požar.
• Izpustno cev uredite tako, da omogoča tekoče praznjenje. Zaradi nepopolnega odvajanja vode se
lahko zmoči zgradba, pohištvo itd.
• V neposredno bližino zunanje enote ne postavljajte nobenih predmetov in ne pustite, da bi se listje
in druga nesnaga nabirali okoli enote.
Listje je zavetje za male živali, ki zato lahko vdrejo v enoto. Živali v enoti lahko povzročijo okvare,
nastajanje dima ali požar, ko se dotaknejo električnih delov.
• Z mokrimi rokami ne delajte s klimatsko napravo.

• Notranje enote ne perite z vodo, uporabljajte izključno rahlo navlaženo krpo.
• Na enoto ne postavljajte posod z vodo ali drugih predmetov. Voda lahko vdre v enoto in
povzroči poškodbe električne izolacije, posledica pa je lahko električni udar.

Mesto namestitve.
 Posvetujte se s prodajalcem, če želite klimatsko napravo namestiti v naslednjih okoljih.
• Mesta, na katerih so prisotni olje, para ali saje.
• Slano okolje, kot so obmorski kraji.
• Mesta, na katerih se pojavlja žvepleni plin, kot so vroči vrelci.
• Mesta, na katerih lahko sneg zameče zunanjo enoto.
Odvod iz zunanje enote mora biti napeljan na mesto, ki omogoča dobro odtekanje.
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Pazite, da hrup ne bo motil sosedov.
 Za namestitev izberite mesto v skladu s spodnjim opisom.
• Mesto, ki je dovolj trdno, da bo preneslo težo enote in ne bo povzročalo ojačenja hrupa in
tresljajev pri delovanju.
• Mesto, na katerem izpust zraka iz zunanje enote ali hrup delovanja ne bo motil vaših sosedov.

Električna dela.
• Za napajanje obvezno uporabite ločen tokokrog, namenjen izključno klimatski napravi.

Prestavitev sistema.
• Prestavitev klimatske naprave zahteva posebna znanja in veščine. Če je potrebna prestavitev, se
o premiku ali predelavi posvetujte s prodajalcem.

Imena delov
 Notranja enota
Notranjo enoto lahko montirate na strop ali na steno. Opisi v tem priročniku predstavljajo montažo na
strop. (Postopki pri montaži na steno so enaki.)
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ON
OFF

5

9
8

7
6
11
10

12

14
13

 Odpiranje sprednje plošče
Odpiranje sprednje plošče: (stran 21)

POZOR
• Pred odpiranjem sprednje plošče obvezno zaustavite delovanje in IZKLOPITE odklopnik.
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 Zunanja enota
15
17
18
19

16

 Notranja

enota

1. Stebrički (navpične lopatice):
Stebrički so znotraj izstopne odprtine za
zrak. (stran 12)
2. Izstop zraka
3. Loputa (vodoravna lopatica): (stran 12)
4. Jeziček plošče
5. Vstop zraka
6. Zaslon
7. Filter za zrak
8. Dezodoracijski filter iz titanovega apatita
ali satasti dezodoracijski filter:
• Ti filtri so vstavljeni v filtre za zrak.

13. Stikalo za VKLOP/IZKLOP notranje enote:
(stran 10)
• Za zagon delovanja enkrat pritisnite to stikalo.
Za zaustavitev ga znova enkrat pritisnite.
• Način delovanja se nanaša na naslednjo
tabelo.
Nastavitev
Hitrost
Način
temperature pretoka zraka
HLASAMOFLKS
22°C
JENJE
DEJNO
SAMOSAMOFLXS
25°C
DEJNO
DEJNO
• S koničastim predmetom, kot je pisalo,
pritisnite stikalo.
• Stikalo je koristno, če ni daljinskega
upravljalnika.

9. Sprednja plošča
10. Lučka delovanja (zelena)
11. Lučka ČASOVNIKA (rumena): (stran 18)
12. Lučka funkcije ODHOD OD DOMA
(rdeča):
Sveti, ko uporabljate funkcijo
ODHOD OD DOMA. (stran 16)

14. Sprejemnik signala:
• Sprejema signal iz daljinskega upravljalnika.
• Ko enota sprejme signal, se oglasi kratek pisk.
• Zagon delovanja ..............pisk-pisk
• Sprememba nastavitev .....pisk
• Zaustavitev delovanja.......dolg pisk

Zunanja enota
15. Vstop zraka: (zadaj in stransko)

18. Odvodna cev

16. Izstop zraka

19. Ozemljitveni priključek:
• Nahaja se pod tem pokrovom.

17. Cevi za hladivo in kabel za povezovanje enot

Videz zunanje enote se pri nekaterih modelih lahko razlikuje.
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 Daljinski upravljalnik
1

ON

2

C

5

HOME LEAVE

3

ON/OFF

POWERFUL

TEMP

MODE
QUIET

FAN

6

4
7
8

SWING

9
10
14

11

16
15

13
12

< ARC433B67, B68 >

1. Oddajnik signalov:
• Pošilja signale notranji enoti.
2. Zaslon:
• Prikaže trenutne nastavitve.
(Za nazornejšo razlago je na tej risbi vsak
razdelek prikazan z VKLOPLJENIMI
vsemi pripadajočimi prikazi.)
3. Gumb ODHOD OD DOMA:
funkcija ODHOD OD DOMA (stran 16)
4. Gumb ZMOGLJIVO:
funkcija ZMOGLJIVO (stran 14)
5. Gumba za nastavitev TEMPERATURE:
• Omogočata spreminjanje temperature.
6. Gumb za VKLOP/IZKLOP:
• Za zagon delovanja enkrat pritisnite ta gumb.
Za zaustavitev ga znova enkrat pritisnite.

7. Gumb za izbiro NAČINA delovanja:
• Omogoča izbiro načina delovanja.
(SAMODEJNO/SUŠENJE/HLAJENJE/
OGREVANJE/VENTILATOR) (stran 10)
8. Gumb TIHO: TIHO DELOVANJE ZUNANJE
ENOTE (stran 15)
9. Gumb za nastavitev VENTILATORJA:
• Omogoča nastavitev hitrosti pretoka zraka.
10. Gumb NIHANJE: (stran 12)
11. Gumb ČASOVNIKA ZA VKLOP: (stran 18)
12. Gumb ČASOVNIKA ZA IZKLOP: (stran 17)
13. Gumb za nastavitev ČASOVNIKA:
• Omogoča spreminjanje nastavitve časa.
14. Gumb za PREKLIC ČASOVNIKA:
• Prekliče nastavitev časovnika.
15. Gumb za nastavitev URE: (stran 9)
16. Gumb za PONASTAVITEV:
• Enoto lahko ponastavite, če zmrzne.
• Gumb pritisnite s tankim predmetom.

6
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Priprava pred uporabo
 Vstavljanje baterij
Obrnite + in
– pravilno!

1. Potisnite sprednji pokrov z naprave.

2

2. Vstavite dve suhi bateriji AAA.LR03
(alkalni).

–

+

+

–

3. Znova namestite sprednji pokrov.

3
1

POZOR
 O baterijah
• Pri zamenjavi baterij uporabite bateriji enake vrste in sočasno zamenjajte dve stari bateriji.
• Če sistema dlje časa ne boste uporabljali, odstranite baterije.
• Baterije bodo trajale približno eno leto. Če začne zaslon daljinskega upravljalnika bledeti in
se učinkovitost sprejema poslabša prej kot v enem letu, zamenjajte obe bateriji z novima
baterijama AAA.LR03 (alkalnima).
• Priloženi bateriji sta zagotovljeni za začetek uporabe sistema.
Obdobje uporabnosti baterij je lahko kratko, odvisno od datuma proizvodnje klimatske
naprave.

7
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Priprava pred uporabo
 Upravljanje daljinskega
upravljalnika
• Če želite uporabiti daljinski upravljalnik,
usmerite oddajnik proti notranji enoti. Če kar koli
med enoto in daljinskim upravljalnikom ovira
signal, na primer zavesa, se enota ne bo
odzivala.
• Pazite, da daljinski upravljalnik ne pade. Ne
smete ga zmočiti.
• Največja razdalja za komunikacijo je približno 4 m.

VKLOP
IZKLOP

Sprejemnik

 Pritrditev držala za daljinski
upravljalnik na steno
1. Izberite mesto, s katerega bo
signal dosegel enoto.
2. Z lokalno dobavljenimi vijaki
pritrdite držalo na steno, steber
ali podobno mesto.

Daljinski
upravljalnik –
držalo
Vstavljen.

3. Vstavite daljinski upravljalnik
v držalo za daljinski upravljalnik.
l

Za odstranitev ga potegnite navzgor.

POZOR
 O daljinskem upravljalniku
• Daljinskega upravljalnika nikoli ne izpostavljajte neposredno sončni svetlobi.
• Prah na oddajniku ali sprejemniku signala bo zmanjšal občutljivost. Obrišite prah z mehko krpo.
• Podatkovna komunikacija bo morda onemogočena, če je v prostoru fluorescentna luč
z elektronskim zaganjalnikom (kot so inverterske luči). V tem primeru se posvetujte
s prodajalcem.
• Če začne daljinski upravljalnik upravljati drugo napravo, premaknite takšno napravo
drugam ali pa se posvetujte s prodajalcem.

8
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Priprava pred uporabo
 Nastavitev ure
1. Pritisnite "gumb za
nastavitev URE".
se prikaže na zaslonu.

C

utripa.

2. Pritisnite "gumb za nastavitev
ČASOVNIKA", da nastavite
trenutni čas.
Če držite "
" ali "
", se prikazani
čas hitro povečuje ali zmanjšuje.

3. Pritisnite "gumb za
nastavitev URE".
utripa.

HOME LEAVE

ON/OFF

POWERFUL

TEMP

MODE
QUIET

FAN

SWING

 VKLOPITE odklopnik

2

1, 3

• VKLOP odklopnika odpre loputo in jo nato
znova zapre. (To je običajen postopek.)

OPOMBA
 Nasveti za varčno rabo energije
• Prostora ne hladite (ne ogrevajte) premočno.
Priporočena nastavitev temperature
Z zmernimi nastavitvami temperature boste prihranili pri energiji.
Za hlajenje: 26°C – 28°C
• Okna pokrijte z roleto ali zaveso.
Za ogrevanje: 20°C – 24°C
Če preprečite vstop sončne svetlobe in zraka iz zunanjosti, se bo učinek
ohlajanja (ogrevanja) povečal.
• Zamašeni filtri za zrak povzročajo neučinkovito delovanje in izgube energije. Očistite jih približno enkrat vsaka
dva tedna.

 Upoštevajte

• Klimatska naprava porablja 15–35 W električne energije, tudi ko ne deluje.
• Če klimatske naprave dlje časa ne boste uporabljali, na primer spomladi ali jeseni, izklopite odklopnik.
• Klimatsko napravo uporabljajte v naslednjih pogojih.
Način
HLAJENJE

OGREVANJE

SUŠENJE

Delovni pogoji
Zunanja temperatura: 2MK(X)S40 od 10 do 46°C
2MXS52 od –10 do 46°C
3/4/5MK(X)S od –10 do 46°C
RK(X)S od –10 do 46°C
RN(S) od –10 do 46°C
Notranja temperatura: od 18 do 32°C
Notranja vlažnost: maks. 80%
Zunanja temperatura: 2MXS40 od –10 do 15,5°C
2MXS52 od –15 do 15,5°C
3/4/5MXS od –15 do 15,5°C
RXS25/35 od –15 do 20°C
RXS50 od –15 do 18°C
Notranja temperatura: od 10 do 30°C
Zunanja temperatura: 2MK(X)S40 od 10 do 46°C
2MXS52 od –10 do 46°C
3/4/5MK(X)S od –10 do 46°C
RK(X)S od –10 do 46°C
RN(S) od –10 do 46°C
Notranja temperatura: od 18 do 32°C
Notranja vlažnost: maks. 80%

Če se delovanje nadaljuje izven tega območja
• Varnostna naprava se lahko sproži
in zaustavi delovanje.
(V sistemu z več enotami lahko povzroči
samo zaustavitev zunanje enote.)
• Na notranji enoti se lahko nabira
kondenzat in kaplja.
•

Varnostna naprava se lahko sproži
in zaustavi delovanje.

Varnostna naprava se lahko sproži
in zaustavi delovanje.
• Na notranji enoti se lahko nabira
kondenzat in kaplja.
•

• Zaradi delovanja izven tega območja vlažnosti ali temperature lahko varnostna naprava onemogoči sistem.

9
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UPRAVLJANJE

Načini delovanja SAMODEJNO · SUŠENJE ·
HLAJENJE · OGREVANJE · VENTILATOR
Klimatska naprava deluje v načinu delovanja, katerega
ste izbrali.
Od naslednjega vklopa naprej bo klimatska naprava
delovala z enakim načinom delovanja.

 Zagon delovanja

C

1. Pritisnite "gumb za izbiro NAČINA"
in izberite način delovanja.
• Po vsakem pritisku gumba preide nastavitev
na naslednji način.
: SAMODEJNO

4

HOME LEAVE

ON/OFF

POWERFUL

TEMP

MODE
QUIET

FAN

2, 3
1

: SUŠENJE
: HLAJENJE
: OGREVANJE

SWING

5

: VENTILATOR

<FLKS>
<FLXS>

2. Pritisnite "gumb za VKLOP/IZKLOP".
• Lučka DELOVANJA se vklopi.

 Zaustavitev delovanja
3. Znova pritisnite "gumb za VKLOP/IZKLOP".
• Lučka DELOVANJA se izklopi.

 Sprememba nastavitve temperature
4. Pritisnite "gumb za nastavitev TEMPERATURE".
Način SUŠENJE ali VENTILATOR

Nastavitev temperature ni spremenljiva.

Način SAMODEJNO ali HLAJENJE ali OGREVANJE
Pritisnite "

", če želite povečati temperaturo, in

pritisnite "

", če želite zmanjšati temperaturo.

Nastavite želeno temperaturo.
C

10
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Načini delovanja SAMODEJNO · SUŠENJE ·
HLAJENJE · OGREVANJE · VENTILATOR
 Sprememba nastavitve hitrosti pretoka zraka
5. Pritisnite "gumb za nastavitev VENTILATORJA".
Način SUŠENJE

Način SAMODEJNO ali HLAJENJE ali OGREVANJE
ali VENTILATOR
Na voljo je pet stopenj za nastavitev hitrosti pretoka

Nastavitev hitrosti pretoka zraka ni
spremenljiva.

zraka od "

" do "

" plus "

""

".

• Tiho delovanje notranje enote
Ko je za pretok zraka izbrana nastavitev " ", se hrup notranje enote zmanjša.
Če želite zmanjšati hrup, uporabite to možnost.
Če je nastavljena manjša hitrost pretoka zraka, se lahko zmanjša učinkovitost enote.

OPOMBA
 Opomba za OGREVANJE
• Klimatska naprava ogreva prostor tako, da toploto iz zunanjega zraka prenese v notranjost,
zato se zmogljivost ogrevanja pri nižjih zunanjih temperaturah zmanjša. Če učinek ogrevanja
ni zadosten, je priporočljivo ob klimatski napravi uporabiti drugo ogrevalno napravo.
• Sistem toplotne črpalke ogreva prostor tako, da zagotavlja kroženje zraka po celotnem
prostoru. Po zagonu ogrevanja nekaj časa traja, da se prostor segreje.
• V načinu ogrevanja se lahko na zunanji enoti nabira zmrzal, kar bo zmanjšalo zmogljivost
ogrevanja. V tem primeru sistem preklopi v način odmrzovanja, da odstrani zmrzal.
• Med odmrzovanjem notranja enota ne izpihuje toplega zraka.
 Opomba za HLAJENJE
• Klimatska naprava hladi prostor tako, da vroč zrak iz prostora izpihuje na prosto, zato se,
če je zunanja temperatura visoka, učinkovitost zmanjša.
 Opomba za SUŠENJE
• Računalniško vezje krmili razvlaževanje prostora, obenem pa poskuša vzdrževati
temperaturo. Samodejno nadzoruje temperaturo in moč ventilatorja, zato ročna
nastavitev teh funkcij ni na voljo.
 Opomba za SAMODEJNO delovanje
• V načinu SAMODEJNO sistem izbere nastavitev temperature in ustrezen način delovanja
(HLAJENJE ali OGREVANJE) na podlagi temperature prostora ob zagonu delovanja.
• Sistem v rednih intervalih samodejno znova izbere nastavitev, da zagotovi doseganje
temperature prostora na ravni, ki jo je nastavil uporabnik.
• Če ne želite uporabiti načina SAMODEJNO, lahko ročno izberete način delovanja
in želene nastavitve.
 Opomba za nastavitev hitrosti pretoka zraka
• Pri manjših hitrostih pretoka zraka je manjša tudi učinkovitost hlajenja (ogrevanja).

11
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Nastavitev smeri pretoka zraka
Z nastavitvijo smeri pretoka zraka lahko povečate
udobje.

 Nastavitev vodoravne
lopatice (lopute)

ON
C

1. Pritisnite "gumb NIHANJE".
• Na zaslonu LCD se prikaže "
začne nihati.

" in loputa

2. Ko loputa doseže želeni položaj,
še enkrat pritisnite "gumb
NIHANJE".
• Loputa se bo ustavila.
• "

" izgine z zaslona LCD.

HOME LEAVE

ON/OFF

POWERFUL

TEMP

MODE
QUIET

FAN

SWING

1, 2

 Nastavitev navpičnih
lopatic (stebričkov)
• Pri nastavitvi stebričkov uporabite trpežno in trdno pručko
in bodite previdni.
Držite vrtljivi gumb in premaknite stebričke.
(Vrtljivi gumb je na lopaticah na levi in na desni strani.)

Opombe za kote lopute in stebričkov.
• Za najboljšo učinkovitost v načinu HLAJENJE ali
SUŠENJE nastavite loputo v skoraj vodoravni
položaj, razen če je izbrana možnost [NIHANJE].
• V načinu HLAJENJE ali SUŠENJE se loputa, če
je fiksno obrnjena navzdol, samodejno premakne
čez približno 60 minut, da se prepreči nabiranje
kondenzata na njej.

SUŠENJE
HLAJENJE
VENTILATOR

 POZOR
• Kot lopute vedno nastavite z daljinskim
upravljalnikom.
OGREVANJE
Če jo poskusite med nihanjem na silo premakniti
z roko, se lahko mehanizem poškoduje.
• Pri nastavljanju stebričkov bodite previdni. Ventilator v izstopni odprtini za zrak se vrti z veliko hitrostjo.

12
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ZMOGLJIVO delovanje
ZMOGLJIVO delovanje hitro maksimalno poveča
učinek hlajenja (ogrevanja) v vsakem načinu
delovanja. Zagotavlja maksimalno zmogljivost.

 Zagon ZMOGLJIVEGA
delovanja

ON

1. Pritisnite "gumb ZMOGLJIVO".
• ZMOGLJIVO delovanje se zaključi po
20 minutah. Sistem se nato znova
zažene z nastavitvami, uporabljenimi
pred ZMOGLJIVIM načinom delovanja.
• Pri uporabi ZMOGLJIVEGA delovanja
nekatere funkcije niso na voljo.
• Na zaslonu LCD se prikaže "
".

 Preklic ZMOGLJIVEGA
delovanja

HOME LEAVE
POWERFUL

MODE
QUIET

ON/OFF
TEMP

FAN

1, 2
SWING

2. Znova pritisnite "gumb
ZMOGLJIVO".
• "

" izgine z zaslona LCD.

OPOMBA
 Opombe za ZMOGLJIVO delovanje
• V načinu HLAJENJE in SUŠENJE
Za maksimalni učinek hlajenja (ogrevanja) je treba povečati učinkovitost zunanje enote
in fiksno nastaviti hitrost pretoka zraka na maksimalno nastavitev.
Nastavitvi temperature in pretoka zraka nista spremenljivi.
• V načinu SUŠENJE
Nastavitev temperature se zniža za 2,5°C in hitrost pretoka zraka se nekoliko poveča.
• V načinu VENTILATOR
Za hitrost pretoka zraka se fiksno nastavi maksimalna nastavitev.
• Pri uporabi nastavitve prednosti prostora
Glejte "Opomba za sistem z več enotami" (stran 19).

13
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TIHO Delovanje ZUNANJE ENOTE
TIHO DELOVANJE ZUNANJE ENOTE zmanjšuje raven
hrupa zunanje enote s spreminjanjem frekvence in
hitrosti ventilatorja zunanje enote. Funkcija je priročna
za nočno delovanje.
ON

 Zagon TIHEGA DELOVANJA
ZUNANJE ENOTE

C

1. Pritisnite "gumb TIHO".
• Na zaslonu LCD se prikaže "

".

 Preklic TIHEGA DELOVANJA
ZUNANJE ENOTE
2. Znova pritisnite "gumb TIHO".
• "

HOME LEAVE

ON/OFF

POWERFUL

TEMP

MODE
QUIET

FAN

SWING

" izgine z zaslona LCD.

1, 2

OPOMBA
 Opomba za TIHO DELOVANJE ZUNANJE ENOTE
• Če uporabljate sistem z več enotami, bo ta funkcija delovala samo, če je na vseh
upravljanih notranjih enotah nastavljeno TIHO DELOVANJE ZUNANJE ENOTE.
Toda če uporabljate nastavitev prednosti prostora, glejte "Opomba za sistem z več
enotami" (stran 19).
• Funkcija je na voljo v načinih HLAJENJE, OGREVANJE in SAMODEJNO.
(V načinih VENTILATOR in SUŠENJE ni na voljo.)
• ZMOGLJIVEGA delovanja in TIHEGA DELOVANJA ZUNANJE ENOTE ni mogoče
uporabiti istočasno.
Prednost ima funkcija, katere gumb ste nazadnje pritisnili.
• Če se pri uporabi TIHEGA DELOVANJA ZUNANJE ENOTE delovanje ustavi prek
daljinskega upravljalnika ali stikala za VKLOP/IZKLOP glavne enote, se prikaz "
"
na daljinskem upravljalniku ohrani.

14
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Funkcija ODHOD OD DOMA
Funkcija ODHOD OD DOMA omogoča shranitev
želenih nastavitev temperature in hitrosti pretoka zraka.

 Zagon funkcije
ODHOD OD DOMA
1. Pritisnite "gumb ODHOD OD DOMA".

ON

• Lučka funkcije ODHOD OD DOMA se vklopi.

 Preklic funkcije ODHOD
OD DOMA
2. Znova pritisnite "gumb ODHOD
OD DOMA".
• Lučka funkcije ODHOD OD DOMA se izklopi.

C

1, 2

HOME LEAVE

ON/OFF

POWERFUL

TEMP

MODE
QUIET

FAN

SWING

Pred uporabo funkcije ODHOD OD DOMA.
 Nastavitev temperature in hitrosti pretoka zraka za funkcijo ODHOD OD DOMA
Pri prvi uporabi funkcije ODHOD OD DOMA nastavite temperaturo in hitrost pretoka zraka
za funkcijo ODHOD OD DOMA. Shranite želeno temperaturo in hitrost pretoka zraka.
Začetna nastavitev
temperatura

Nastavitveno območje

Hitrost pretoka
zraka

temperatura

Hitrost pretoka zraka

Hlajenje

25°C

"

"

18-32°C

5 stopenj, "

" in "

"

Ogrevanje

25°C

"

"

10-30°C

5 stopenj, "

" in "

"

1. Pritisnite "gumb ODHOD OD DOMA". Preverite, ali je na zaslonu daljinskega
upravljalnika prikazana ikona " ".
2. Z gumboma "
" in "
" nastavite želeno temperaturo.
3. Z gumbom "VENTILATOR" nastavite želeno hitrost pretoka zraka.
Funkcija odhoda od doma se bo ob naslednji uporabi enote zagnala s tema nastavitvama.
Če želite spremeniti shranjene podatke, ponovite korake 1 – 3.

15

3PSL19444-5G.book Page 16 Tuesday, May 30, 2017 2:21 PM

 Kaj je funkcija ODHOD OD DOMA?
Ali obstajata nastavljena temperatura in hitrost pretoka zraka, ki sta najudobnejša, nastavljena
temperatura in hitrost pretoka zraka, ki ju največkrat uporabljate? Funkcija ODHOD OD DOMA
omogoča shranitev prednostne nastavljene temperature in hitrosti pretoka zraka. Prednostni način
delovanja lahko preprosto zaženete tako, da pritisnete gumb ODHOD OD DOMA na daljinskem
upravljalniku. Funkcija je priročna v naslednjih situacijah.

 Koristno v naslednjih primerih
1. Uporabljajte kot način varčne rabe energije.
Nastavite 2-3°C višjo (hlajenje) ali nižjo (ogrevanje) temperaturo kot običajno. Če izberete
najmanjšo nastavitev moči ventilatorja, bo enota lahko delovala v načinu varčne rabe energije.
To je priročno tudi, ko ste odsotni ali v času spanja.
• Vsak dan, preden odidete od doma...

Ob odhodu od doma pritisnite gumb
"ODHOD OD DOMA" in klimatska naprava
bo zmogljivost prilagodila doseganju
temperature, vnaprej nastavljene za
funkcijo ODHOD OD DOMA.

Ob vrnitvi vas bo pričakal
udobno klimatiziran prostor.

Znova pritisnite gumb "ODHOD OD
DOMA" in klimatska naprava bo
zmogljivost prilagodila doseganju
temperature, nastavljene za
običajno delovanje.

Medtem ko spite, bo enota
vzdrževala temperaturo
prostora na udobni ravni.

Ko zjutraj vstopite v dnevno sobo,
bo temperatura ravno pravšnja.

• Pred spanjem...

Ob odhodu iz dnevne sobe
pred spanjem nastavite način
delovanja enote ODHOD
OD DOMA.

Ko izklopite način ODHOD
OD DOMA, se bo temperatura
povrnila na nastavitev za običajno
delovanje. Tudi najhladnejše
zime ne bodo povzročale težav.

2. Uporabljajte kot priljubljeni način.
Ko shranite nastavitvi temperature in hitrosti pretoka zraka, ki ju najpogosteje uporabljate, ju lahko prikličete tako,
da pritisnete gumb ODHOD OD DOMA. Nobeni zapleteni postopki z daljinskim upravljalnikom niso potrebni.

OPOMBA
• Ko sta temperatura in hitrost pretoka zraka za funkcijo ODHOD OD DOMA nastavljeni,
se nastavitvi uporabita pri vsaki naslednji uporabi funkcije ODHOD OD DOMA. Če želite
spremeniti nastavitve, glejte razdelek "Pred uporabo funkcije ODHOD OD DOMA" zgoraj.
• Funkcija ODHOD OD DOMA je na voljo samo v načinih HLAJENJE in OGREVANJE.
Ni je mogoče uporabiti za načine SAMODEJNO, SUŠENJE in VENTILATOR.
• Funkcija ODHOD OD DOMA deluje v skladu s predhodnim načinom delovanja (HLAJENJE
ali OGREVANJE), nastavljenim pred uporabo funkcije ODHOD OD DOMA.
• Funkcije ODHOD OD DOMA in ZMOGLJIVEGA delovanja ni mogoče uporabiti istočasno.
Prednost ima nazadnje pritisnjeni gumb.
• Načina delovanja ni mogoče spremeniti, dokler je v uporabi funkcija ODHOD OD DOMA.
• Če se med izvajanjem funkcije ODHOD OD DOMA delovanje izklopi prek daljinskega
upravljalnika ali stikala za VKLOP/IZKLOP notranje enote, ostane ikona "
" prikazana
na zaslonu daljinskega upravljalnika.
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Delovanje ČASOVNIKA
Funkcije časovnika so koristne za samodejni vklop ali
izklop klimatske naprave ponoči ali zjutraj.
ČASOVNIKA ZA VKLOP in IZKLOP lahko
uporabljate tudi skupaj.
ON

 Uporaba ČASOVNIKA
ZA IZKLOP

C

• Preverite, ali je ura pravilno nastavljena.
Če ni, nastavite trenutni čas. (stran 9)

1. Pritisnite "gumb ČASOVNIKA
ZA IZKLOP".

HOME LEAVE

ON/OFF

POWERFUL

TEMP

MODE
QUIET

FAN

se prikaže na zaslonu.
utripa.

2. Pritiskajte "gumb za nastavitev
ČASOVNIKA", dokler nastavitev
časa ne doseže želene vrednosti.

SWING

• Z vsakim pritiskom posameznega gumba
se nastavitev časa poveča ali zmanjša za
10 minut. Če držite kateri koli gumb, se
nastavitev pospešeno spreminja.

3. Znova pritisnite "gumb ČASOVNIKA ZA IZKLOP".
• Lučka ČASOVNIKA se vklopi.

 Preklic delovanja ČASOVNIKA ZA IZKLOP
4. Pritisnite "gumb PREKLIC".
• Lučka ČASOVNIKA se izklopi.

OPOMBA
• Ko je ČASOVNIK nastavljen, trenutni čas ni prikazan.
• Ko nastavite ČASOVNIK ZA VKLOP/IZKLOP, se nastavitev časa hrani v pomnilniku.
(Ob zamenjavi baterij v upravljalniku se pomnilnik izbriše.)
• Pri upravljanju enote prek časovnika za VKLOP/IZKLOP se dejansko trajanje delovanja
lahko razlikuje od časa, ki ga vnese uporabnik. (Maksimalno pribl. 10 minut)
 NAČIN NOČNE NASTAVITVE
Ko je nastavljen ČASOVNIK ZA IZKLOP, klimatska naprava samodejno prilagodi
nastavitev temperature (0,5°C več pri HLAJENJU, 2,0°C manj pri OGREVANJU),
da se prepreči čezmerno hlajenje (ogrevanje) za prijetno spanje.

17
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Delovanje ČASOVNIKA
 Uporaba ČASOVNIKA ZA VKLOP
• Preverite, ali je ura pravilno nastavljena.
Če ni, nastavite trenutni čas (stran 9)

1. Pritisnite "gumb ČASOVNIKA
ZA VKLOP".
se prikaže na zaslonu.

C

utripa.

2. Pritiskajte "gumb za nastavitev
ČASOVNIKA", dokler
nastavitev časa ne doseže
želene vrednosti.
• Z vsakim pritiskom posameznega
gumba se nastavitev časa poveča ali
zmanjša za 10 minut. Če držite kateri
koli gumb, se nastavitev pospešeno
spreminja.

HOME LEAVE

ON/OFF

POWERFUL

TEMP

MODE
QUIET

FAN

SWING

1, 3
4

3. Znova pritisnite "gumb
ČASOVNIKA ZA VKLOP".
• Lučka ČASOVNIKA se vklopi.

2

 Preklic delovanja ČASOVNIKA ZA VKLOP
4. Pritisnite "gumb PREKLIC".
• Lučka ČASOVNIKA se izklopi.

 Kombiniranje ČASOVNIKOV ZA VKLOP in IZKLOP
• Spodaj je prikazan primer nastavitve za kombinacijo dveh časovnikov.

Prikaz

(Primer)
Trenutni čas: 23:00
(Enota deluje)
ČASOVNIK ZA IZKLOP ob 0:00
Kombinirano
ČASOVNIK ZA VKLOP ob 7:00

POZOR
 V naslednjih primerih znova nastavite časovnik.
• Po IZKLOPU prek odklopnika
• Po izpadu napajanja
• Po zamenjavi baterij v daljinskem upravljalniku
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Opomba za sistem z več enotami
 Kaj je "sistem z več enotami"? 
To je sistem, ki ima eno zunanjo enoto, povezano
z več notranjimi enotami.

 Izbiranje načina delovanja

A
prostor
Zunanja
enota

1. Ko je nastavitev prednosti prostora
podana, vendar ni aktivna, ali če ni
podana

B
prostor

Dnevna
soba
C
prostor

Če deluje več kot ena notranja enota, ima
prednost enota, ki se je prva vklopila.
V tem primeru nastavite enotam, ki se kasneje
vklopijo, enak način delovanja (*1) kot prvi enoti.
V nasprotnem preidejo v način pripravljenosti in lučka delovanja bo utripala; to ne označuje okvare.
(*1)
• Načini HLAJENJE, SUŠENJE IN VENTILATOR se lahko uporabljajo sočasno.
• Način SAMODEJNO samodejno izbere način HLAJENJE ali OGREVANJE, odvisno od
temperature prostora.
Način SAMODEJNO je zato na voljo pri izbiri enakega načina delovanja kot pri prostoru z enoto,
ki je bila prva vklopljena.
POZOR
Običajno ima način delovanja v prostoru, v katerem je bila vklopljena prva enota, prednost,
vendar z naslednjimi izjemami, ki jih ne smete pozabiti.
Če je način delovanja prvega prostora način VENTILATOR, bo uporaba načina Ogrevanje
v vsakem naslednjem prostoru dala prednost ogrevanju. V tem primeru preide klimatska
naprava, ki deluje v načinu VENTILATOR, v stanje pripravljenosti in lučka delovanja utripa.

2. Ko je aktivna nastavitev prednosti prostora
Glejte "Nastavitev prednosti prostora" na naslednji strani.

 NOČNI TIHI način (na voljo samo za hlajenje)
NOČNI TIHI način delovanja je treba programirati pri montaži. Posvetujte se s svojim prodajalcem.
NOČNI TIHI način zmanjša hrup delovanja zunanje enote v nočnih urah delovanja, s čimer preprečuje
povzročanje hrupa sosedom.
• NOČNI TIHI način se aktivira, ko pade temperatura 5°C ali več pod najvišjo temperaturo, zabeleženo tisti
dan. Če je razlika v temperaturi manj kot 5°C, se ta funkcija ne bo aktivirala.
• NOČNI TIHI način nekoliko zmanjša učinkovitost enote pri hlajenju.

 TIHO DELOVANJE ZUNANJE ENOTE (stran 15)
1. Ko je nastavitev prednosti prostora podana, vendar ni aktivna, ali če
ni podana
Pri uporabi funkcije TIHO DELOVANJE ZUNANJE ENOTE v sistemu z več enotami morate na vseh
notranjih enotah prek njihovih daljinskih upravljalnikov nastaviti TIHO DELOVANJE ZUNANJE ENOTE.
Ko želite počistiti TIHO DELOVANJE ZUNANJE ENOTE, najprej počistite eno od delujočih notranjih enot
z njenim daljinskim upravljalnikom.
Vendar zaslon za TIHO DELOVANJE ZUNANJE ENOTE ostane na daljinskem upravljalniku za druge
prostore.
Priporočamo, da sprostite vse prostore s pripadajočimi daljinskimi upravljalniki.

2. Ko je aktivna nastavitev prednosti prostora
Glejte "Nastavitev prednosti prostora" na naslednji strani.

19

3PSL19444-5G.book Page 20 Tuesday, May 30, 2017 2:21 PM

Opomba za sistem z več enotami
 Zaklepanje načina ogrevanja/hlajenja (na voljo
samo pri modelih toplotne črpalke)
Zaklepanje načina ogrevanja/hlajenja je treba programirati pri montaži. Posvetujte se s svojim prodajalcem.
Zaklepanje načina ogrevanja/hlajenja enoti vsili samo hlajenje ali samo ogrevanje. Funkcija je priročna, kadar
želite vsem notranjim enotam, ki so povezane v sistem z več enotami, nastaviti enak način delovanja.

 Nastavitev prednosti prostora
Nastavitev prednosti prostora je treba programirati pri montaži. Posvetujte se s svojim prodajalcem.
Prostor, določen kot prednostni prostor, ima prednost v naslednjih primerih.

1. Prednost načina delovanja
Ker ima prednost način delovanja prednostnega prostora, lahko uporabnik izbere drug
način delovanja iz drugih prostorov.
Primer
* V primerih ima prednost prostor A.
Ko v prostoru A izberete način HLAJENJE, medtem ko v prostorih B, C in D delujejo naslednji načini:
Način delovanja v prostoru B, C in D
HLAJENJE ali SUŠENJE ali
VENTILATOR

Status prostora B, C in D, ko enota v prostoru A deluje
v načinu HLAJENJE
Ohrani se trenutni način delovanja.

OGREVANJE

Enota preide v način pripravljenosti. Delovanje se nadaljuje,
ko enota v prostoru A preneha delovati.

SAMODEJNO

Če je enota nastavljena za način HLAJENJE, se delovanje
nadaljuje. Če je enota nastavljena za način OGREVANJE,
preide v način pripravljenosti. Delovanje se nadaljuje, ko
enota v prostoru A preneha delovati.

2. Prednost, ko se uporablja ZMOGLJIVO delovanje

Primer
* V primerih ima prednost prostor A.
Notranje enote v prostorih A, B, C in D vse delujejo. Če enota v prostoru A preide
v ZMOGLJIVO delovanje, se moč delovanja koncentrira v prostoru A. V tem primeru se
učinkovitost hlajenja (ogrevanja) enot v prostorih B, C in D lahko nekoliko zmanjša.

3. Prednost, ko se uporablja TIHO DELOVANJE ZUNANJE ENOTE

Primer
* V primerih ima prednost prostor A.
Klimatska naprava zažene TIHO DELOVANJE ZUNANJE ENOTE že ob izbiri TIHEGA
delovanja enote v prostoru A.
TIHEGA delovanja vam ni treba nastaviti na vsaki uporabljeni notranji enoti.
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NEGA

Nega in čiščenje
POZOR

Pred čiščenjem obvezno zaustavite delovanje in
izklopite odklopnik.

Enote
 Notranja enota, zunanja enota in daljinski upravljalnik
1. Obrišite jih s suho mehko krpo.

 Sprednja plošča
1. Odprite sprednjo ploščo.
• Primite jezička plošče na dveh straneh
in dvigujte ploščo, dokler se ne ustavi.

2. Očistite sprednjo ploščo.
• Obrišite jo z mehko krpo, namočeno v vodi.
• Uporabljajte izključno nevtralen detergent.
• Če ploščo operete z vodo, jo po pranju
obrišite s krpo in posušite v senci.

3. Zaprite sprednjo ploščo.
• Pritisnite ploščo na 5 točkah z oznako .
• Delovanje brez filtrov za zrak lahko povzroči
težave, saj se bo v notranji enoti nabiral prah.

POZOR
• Ne dotikajte se kovinskih delov notranje enote. Dotikanje teh delov lahko povzroči telesne
poškodbe.
• Pri odstranjevanju in nameščanju sprednje plošče uporabite trpežno in trdno pručko
in bodite previdni.
• Pri odstranjevanju in nameščanju sprednje plošče varno podprite ploščo z roko,
da preprečite njen padec.
• Za čiščenje ne uporabljajte vode s temperaturo več kot 40°C, benzena, bencina, razredčila
in drugih vnetljivih olj, sredstev za poliranje, krtač in drugih trdih predmetov.
• Po čiščenju se prepričajte, da je sprednja plošča varno pritrjena.
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Filtri
1. Odprite sprednjo ploščo. (stran 21)
2. Izvlecite filtra za zrak.
• Potisnite jeziček na sredini posameznega
filtra za zrak rahlo navzgor in ga nato
povlecite navzdol.

3. Snemite satasti dezodoracijski
filter,
dezodoracijski filter iz titanovega
apatita.
• Držite ugreznjene dele okvirja in izpnite štiri
vpenjala.

4. Očistite ali zamenjajte vsak
posamezni filter.

Satasti dezodoracijski
filter ali dezodoracijski
filter iz titanovega
apatita

Glejte sliko.

5. Znova namestite filter za zrak,
satasti dezodoracijski filter in
dezodoracijski filter iz titanovega
apatita na njihova mesta ter zaprite
sprednjo ploščo.
• Vstavite vpenjala filtrov v reže na sprednji plošči.
• Pritisnite ploščo na 5 točkah.

 Filter za zrak
1. Operite filtra za zrak z vodo ali pa ju očistite s
sesalnikom.
• Če prahu ne morete zlahka odstraniti, operite filtre z nevtralnim
detergentom, razredčenim z mlačno vodo, in jih posušite na zraku
v senci.
• Priporočeno je, da filtre za zrak očistite vsaka dva tedna.
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 Dezodoracijski filter iz titanovega apatita
(črni-svetlo modri)
[ Vzdrževanje ]
1. Vsakih 6 mesecev očistite prah.
• Posesajte prah in namočite filter v mrzli ali mlačni vodi za približno 10 do
15 minut, če je zelo umazan (ne uporabljajte tople ali vroče vode).
• Po pranju otresite preostalo vodo in posušite filter na zraku v senci.
• Filtra ne ožemajte, da bi iz njega odstranili vodo.

[ Zamenjava ]
1. Snemite filtrski vložek in namestite novega.
• Priporočeno je, da dezodoracijski filter iz titanovega apatita zamenjate vsaka 3 leta.

 Satasti dezodoracijski filter (siva)
[ Vzdrževanje ]
1. Satasti dezodoracijski filter posušite na soncu.
• Ko s sesalnikom odstranite prah, postavite filter na sonce za približno 6 ur.
Pri sušenju satastega dezodoracijskega filtra na soncu se obnovijo njegove
osveževalne lastnosti.
• Filter je izdelan iz papirja, zato čiščenje z vodo ni možno.
• Priporočeno je, da filter posušite vsakih 6 mesecev.

[ Zamenjava ]
1. Snemite filtrski vložek in namestite novega.

Preverjanje
Preverite, ali podnožje, stojalo in drugi pritrdilni elementi zunanje enote niso poškodovani ali zarjaveli.
Preverite, ali so vstopne in izstopne odprtine za zrak na notranji in zunanji enoti neovirane.
Preverite, ali odvod tekoče izteka iz odvodne cevi med načinom delovanja HLAJENJE ali OGREVANJE.
• Če voda ne priteka iz odvodne cevi, morda izteka v notranji enoti. V tem primeru zaustavite delovanje
in se posvetujte s servisom.
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 Pred daljšim obdobjem mirovanja
1. Na dan z lepim vremenom naj enota več ur deluje v načinu
"Samo VENTILATOR", da se zrak v notranjosti posuši.
• Pritisnite gumb "NAČIN" in izberite način delovanja "VENTILATOR".
• Pritisnite gumb za "VKLOP/IZKLOP" in zaženite delovanje.

2. Po zaustavitvi delovanja izklopite odklopnik za klimatsko napravo
prostora.
3. Očistite filtre za zrak in jih znova nastavite.
4. Iz daljinskega upravljalnika vzemite baterije.
• Če je priključena zunanja enota za sistem z več enotami, se pred zagonom načina
ventilatorja prepričajte, da se v drugem prostoru ne uporablja ogrevanje. (stran 21)

OPOMBA
• Delovanje z umazanimi filtri:
(1) zrak se ne osveži,
(2) zrak se ne očisti,
(3) ogrevanje ali hlajenje je manj učinkovito, (4) lahko se pojavi neprijeten vonj.
• Zamenjava satastega dezodoracijskega filtra načeloma ni potrebna. Redno odstranjujte
prah s sesalnikom. Toda zamenjava filtra je priporočena v naslednjih primerih.
(1) Papir se je med čiščenjem potrgal.
(2) Po dolgotrajni uporabi je filter izjemno umazan.
• Za naročilo satastega dezodoracijskega filtra oziroma dezodoracijskega filtra iz
titanovega apatita se obrnite na servis, pri katerem ste kupili klimatsko napravo.
• Stare filtre odstranite kot negorljiv odpadni material.
Element
Satasti dezodoracijski filter (z okvirjem)

Št. dela
KAZ917B41

Satasti dezodoracijski filter (brez okvirja)

KAZ917B42

Dezodoracijski filter iz titanovega apatita (z okvirjem)

BAF925D41

Dezodoracijski filter iz titanovega apatita (brez okvirja)

BAF925D42
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ODPRAVLJANJE TEŽAV

Odpravljanje težav
Naslednji primeri niso težave.
Naslednji primeri niso težave s klimatsko napravo, temveč imajo določene razloge. Z uporabo lahko
nadaljujete.

Primer

Razlaga

Delovanje se ne začne takoj.
• Ko je bil gumb za VKLOP/
IZKLOP pritisnjen kmalu po
zaustavitvi delovanja.
• Ko je bil ponovno izbran
način.

• Razlog je zaščita klimatske naprave.
Počakajte približno 3 minute.

Vroč zrak ne priteče takoj po
zagonu ogrevanja.

• Klimatska naprava se ogreva. Počakajte 1 do 4 minute.
(Sistem je zasnovan tako, da omogoči izpust zraka šele,
ko doseže določeno temperaturo.)

Ogrevanje se nepričakovano
zaustavi in slišati je mogoče
pretakanje.

• Sistem odpravlja led na zunanji enoti.
Počakajte približno 3 do 8 minut.

Zunanja enota odvaja vodo
ali paro.

 V načinu OGREVANJE
• Ko je klimatska naprava v načinu odmrzovanja, se led na
zunanji enoti topi v vodo ali paro.
 V načinu HLAJENJE ali SUŠENJE
• Na hladni površini cevi zunanje enote se tvori kondenzat,
ki kaplja.

Iz notranje enote prihaja
meglica.

 To se zgodi, ko se zrak v prostoru med hlajenjem ohladi
v meglico zaradi pretoka mrzlega zraka.

Iz notranje enote prihaja
neprijeten vonj.

 To se zgodi, ko se vonjave iz prostora, pohištva ali cigaretnega
dima vpijejo v enoto in nato izpustijo s pretokom zraka.
(V tem primeru priporočamo, da notranjo enoto opere
serviser. Posvetujte se s servisom, pri katerem ste kupili
klimatsko napravo.)

Zunanji ventilator se vrti, ko
klimatska naprava ne deluje.

 Po zaustavitvi delovanja:
• Zunanji ventilator se vrti še približno 60 sekund zaradi
zaščite sistema.
 Ko klimatska naprava ne deluje:
• Ko je zunanja temperatura zelo visoka, se začne zaradi
zaščite sistema zunanji ventilator obračati.

Delovanje se je nepričakovano
ustavilo.
(Lučka DELOVANJA sveti.)

 Zaradi zaščite sistema se lahko delovanje klimatske naprave
ob nenadni spremembi napetosti ustavi.
Delovanje se samodejno nadaljuje po približno 3 minutah.
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Znova preverite.
Znova preverite, preden kličete serviserja.

Primer

Preverjanje

Klimatska naprava ne deluje.
(Lučka DELOVANJA je
izklopljena.)

•
•
•
•

Ali se je izklopil odklopnik ali je pregorela varovalka?
Ali je morda prišlo do izpada napajanja?
Ali so v daljinskem upravljalniku baterije?
Ali je nastavitev časovnika pravilna?

Učinek hlajenja (ogrevanja)
je šibak.

• Ali so filtri za zrak čisti?
• Ali kar koli ovira vstop ali izstop zraka na notranjih in zunanjih
enotah?
• Ali je nastavitev temperature ustrezna?
• Ali so okna in vrata zaprta?
• Ali sta hitrost in smer pretoka zraka ustrezno nastavljena?

Delovanje se nepričakovano
ustavi.
(Lučka DELOVANJA utripa.)

• Ali so filtri za zrak čisti?
• Ali kar koli ovira vstop ali izstop zraka na notranjih in zunanjih
enotah?
Očistite filtre za zrak oziroma odstranite vse ovire in izklopite
odklopnik. Nato znova vklopite enoto in poskusite upravljati
klimatsko napravo z daljinskim upravljalnikom. Če lučka še
vedno utripa, pokličite servis, pri katerem ste kupili klimatsko
napravo.
• Ali je način delovanja enak pri vseh notranjih enotah,
priključenih na zunanje enote v sistemu z več enotami?
Če ni, nastavite enak način delovanja za vse notranje enote
in preverite, ali lučka utripa.
Poleg tega, če je način delovanja "SAMODEJNO", za kratek
čas za vse notranje enote nastavite način delovanja
"HLAJENJE" ali "OGREVANJE" in znova preverite, ali lučke
delujejo običajno.
Če po izvedenih zgornjih korakih lučke prenehajo utripati,
ne gre za okvaro.
(stran 19)

Neobičajno obnašanje
nastopi med delovanjem.

• Udar strele ali radijski valovi lahko povzročijo okvaro
klimatske naprave. Izklopite odklopnik in ga nato znova
vklopite ter poskusite upravljati klimatsko napravo
z daljinskim upravljalnikom.
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Takoj pokličite servis.

OPOZORILO
 Če pride do nepravilnosti (kot je vonj po zažganem), zaustavite delovanje in IZKLOPITE odklopnik.
Nadaljevanje uporabe v primeru nepravilnosti lahko povzroči motnje, električni udar ali požar.
Posvetujte se s servisom, pri katerem ste kupili klimatsko napravo.
 Ne poskušajte sami popraviti ali predelati klimatske naprave.
Neustrezno opravljena dela lahko povzročijo električni udar ali požar.
Posvetujte se s servisom, pri katerem ste kupili klimatsko napravo.
Če se pojavi kateri koli od naslednjih simptomov, takoj pokličite servis.

 Napajalni kabel je neobičajno vroč ali poškodovan.
 Med delovanjem se pojavlja neobičajen zvok.
 Odklopnik, varovalka ali zemljostični odklopnik
pogosto izklopi delovanje.
 Stikalo ali gumb pogosto ne delujeta pravilno.
 Čutiti je vonj po zažganem.
 Voda uhaja iz notranje enote.

IZKLOPITE
odklopnik in
pokličite servis.

 Po izpadu napajanja
 Udar strele
Delovanje klimatske naprave se samodejno
Če v bližini udari strela, zaradi zaščite sistema
nadaljuje po približno 3 minutah. Le malo počakajte.
zaustavite delovanje in izklopite odklopnik.
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Odstranitev enote
Vaš izdelek in baterije, priložene upravljalniku, so označeni s tem simbolom. Simbol pomeni, da električnih
in elektronskih izdelkov ter baterij ne smete mešati z nerazvrščenimi gospodinjskimi odpadki.
Pri baterijah je pod simbolom morda natisnjen tudi kemijski simbol. Kemijski simbol pomeni,
da baterija vsebuje težko kovino nad določeno koncentracijo. Možni kemijski simboli so:
 Pb: svinec (>0,004%)
Sistema nikar ne poskušajte razstaviti sami: razstavljanje izdelka, delo s hladivom, oljem
in drugimi deli mora izvesti kvalificiran monter v skladu z veljavno lokalno in nacionalno zakonodajo.
Enote in odpadne baterije je treba v posebnem obratu za obdelavo predelati za ponovno uporabo,
recikliranje in obnovitev. Z zagotavljanjem pravilnega odstranjevanja boste pripomogli k preprečevanju
njihovih negativnih posledic za okolje in zdravje ljudi.
Za več informacij stopite v stik z monterjem ali lokalnimi oblastmi.

Priporočamo redno vzdrževanje.
V določenih delovnih pogojih se lahko stanje notranjščine klimatske naprave po več sezonah uporabe poslabša,
kar bo povzročilo tudi slabšo učinkovitost. Poleg rednega čiščenja, ki ga opravi uporabnik, je priporočeno, da
strokovnjak opravi redno vzdrževanje. Glede strokovnega vzdrževanja se obrnite na servis, pri katerem ste
kupili klimatsko napravo.
Stroške vzdrževanja krije uporabnik.

Pomembne informacije o uporabljenem hladivu
,]GHOHNYVHEXMHIOXRULUDQHWRSORJUHGQHSOLQH3OLQRYQHL]SXãþDMWHYR]UDþMH

Vrsta hladiva: R410A
Vrednost GWP(1): 2087,5
(1)

GWP = potencial globalnega segrevanja

/DKNRMH]DKWHYDQRSHULRGLþQRSUHJOHGRYDQMHQDSHOMDYH]DSUHYHUMDQMHSXãþDQMDRGYLVQRRGHYURSVNH
ali lokalne zakonodaje.
3URVLPRGDVWRSLWHYVWLN]ORNDOQLPSUHGVWDYQLNRPþHåHOLWHYHþLQIRUPDFLM
OBVESTILO glede ekv. tCO2
9(YURSLVH]DGRORþLWHYLQWHUYDORYY]GUåHYDQMDXSRUDEOMDMRemisije toplogrednih plinov
VNXSQHNROLþLQHKODGLYDYVLVWHPX L]UDåHQHYHNYLYDOHQWXWRQ&22).
8SRãWHYDMWHYHOMDYQR]DNRQRGDMR
)RUPXOD]DL]UDþXQHPLVLMWRSORJUHGQLKSOLQRY
YUHGQRVWSRWHQFLDODJOREDOQHJDVHJUHYDQMDKODGLYDîVNXSQDSROQLWHYKODGLYD>YNJ@
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Diagnoza napak
DIAGNOZA NAPAK PREK DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA
Pri seriji ARC433 so ustrezne kode prikazane v območju prikaza temperature na glavni enoti.
1. Če 5 sekund držite gumb za PREKLIC ČASOVNIKA, v območju prikaza temperature utripa prikaz "

ON
C

HOME LEAVE

ON/OFF

POWERFUL

TEMP

MODE
QUIET

FAN

SWING

Gumb za PREKLIC ČASOVNIKA
Prekliče nastavitev časovnika.

2. Pritiskajte gumb za PREKLIC ČASOVNIKA, dokler se ne oglasi neprekinjen pisk.
• Prikaz kode se spremeni, kot je prikazano spodaj, kar oznani dolg pisk.

SISTEM

NOTRANJA
ENOTA

ZUNANJA
ENOTA

KODA
00
U0
U2
U4
A1
A5
A6
C4
C9
EA
E5
E6
E7
E8
F3
F6
H6
H8
H9
J3
J6
L4
L5
P4

POMEN
OBIČAJNO
POMANJKANJE HLADIVA
PADEC NAPETOSTI ALI PREKORAČITEV NAPETOSTI NA GLAVNEM VEZJU
NAPAKA PRI PRENOSU (MED ZUNANJO IN NOTRANJO ENOTO)
OKVARA TISKANEGA VEZJA NOTRANJE ENOTE
NADZOR VISOKEGA TLAKA ALI ZAŠČITA PRED ZMRZOVANJEM
NAPAKA MOTORJA VENTILATORJA
NAPAKA TIPALA TEMPERATURE IZMENJEVALNIKA TOPLOTE
NAPAKA TIPALA TEMPERATURE VSTOPNEGA ZRAKA
NAPAKA PRI PREKLOPU MED HLAJENJEM IN OGREVANJEM
SPROŽITEV PREOBREMENITVE
NAPAKA PRI ZAGONU KOMPRESORJA
NAPAKA ENOSMERNEGA MOTORJA VENTILATORJA
ZAUSTAVITEV DELOVANJA ZARADI ZAZNAVANJA PRESEŽNEGA VHODNEGA TOKA
NADZOR VISOKE TEMPERATURE IZPUSTNE CEVI
NADZOR VISOKEGA TLAKA (PRI HLAJENJU)
ZAUSTAVITEV DELOVANJA ZARADI NAPAČNEGA POLOŽAJA TIPALA
NEPRAVILNOST TOKOVNEGA TRANSFORMATORJA
NAPAKA TIPALA TEMPERATURE VSTOPNEGA ZRAKA
NAPAKA TIPALA TEMPERATURE IZSTOPNE CEVI
NAPAKA TIPALA TEMPERATURE IZMENJEVALNIKA TOPLOTE
VISOKA TEMPERATURA HLADILNIKA INVERTERSKEGA VEZJA
PRESEŽNI IZHODNI TOK
NAPAKA TIPALA TEMPERATURE HLADILNIKA INVERTERSKEGA VEZJA

OPOMBA
1. Kratek pisk in dva zaporedna piska označujeta neujemajoči se kodi.
2. Če želite preklicati prikaz kod, 5 sekund držite gumb za PREKLIC ČASOVNIKA. Prikaz kod
se prekliče tudi, če 1 minuto ne pritisnete gumba.
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LED NA TISKANEM VEZJU ZUNANJE ENOTE Serija 2MXS, 3MXS, 3MKS, 4MXS, 4MKS, 5MXS, 5MKS
ZELENA

RDEČA

MIKRORAČUNALNIK
OBIČAJNO

OKVARA –
ZAZNAVANJE

LED-A

LED1 LED2 LED3 LED4 LED5

DIAGNOZA
OBIČAJNO

PREVERITE NOTRANJO ENOTO

SPROŽENA VISOKOTLAČNA ZAŠČITA ALI ZMRZAL V DELUJOČI ENOTI ALI
ENOTI V PRIPRAVLJENOSTI

* SPROŽEN RELE ZA PREOBREMENITEV ALI VISOKA TEMPERATURA IZPUSTNE CEVI
NAPAKA PRI ZAGONU KOMPRESORJA
PRESEŽNI VHODNI TOK

* NEPRAVILNO DELOVANJE TERMISTORJA ALI TOKOVNEGA TRANSFORMATORJA
VISOKA TEMPERATURA STIKALNE OMARICE
VISOKA TEMPERATURA HLADILNIKA INVERTERSKEGA VEZJA

* PRESEŽNI IZHODNI TOK
* POMANJKANJE HLADIVA
NIZKA NAPETOST GLAVNEGA VEZJA ALI ZAČASNA IZGUBA NAPETOSTI
NAPAKA PRI PREKLOPU OBRAČALNEGA ELEKTROMAGNETNEGA VENTILA
NAPAKA MOTORJA VENTILATORJA
[OPOMBA 1]
NAPAKA NAPAJANJA ALI [OPOMBA 2]
OPOMBA: LED5 je na voljo samo pri seriji 5M.
ZELENA OBIČAJNO UTRIPA
RDEČA OBIČAJNO IZKLOPLJENA
VKLOP
UTRIPA
IZKLOP
NI POMEMBNO

LED NA TISKANEM VEZJU ZUNANJE ENOTE Serija 2MXS, 2MKS
ZELENA
MIKRORAČUNALNIK
OBIČAJNO
DIAGNOZA

LED-A
OBIČAJNO

PREVERITE NOTRANJO ENOTO

[OPOMBA 1]
NAPAKA NAPAJANJA ALI [OPOMBA 2]
ZELENA OBIČAJNO UTRIPA
VKLOP
UTRIPA
IZKLOP

OPOMBA
1. Izklopite in nato znova vklopite napajanje. Če se prikaz LED ponovi, je tiskano vezje zunanje
enote v okvari.
2. Diagnoza je označena
∗ Ne uporabljajte v nekaterih primerih. Za podrobnosti glejte priročnik za servisiranje.
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