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Model No.
Notranja enota
CS-E28QKES 

Zunanja enota
CU-E28QKE

Priročnik za uporabo
Klimatska naprava

Zahvaljujemo se Vam za nakup naše klimatske
naprave in vas prosimo, da pazljivo preberete
priloženi priročnik za uporabo, ter si ga shranite za
kasneje.
Uporabljajte napravo v skladu s priporočili in za
namene, ki jih dovoljuje proizvajalec.

Spoštovani

F569455
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Za največje udobje,  
čist zrak in optimizirano porabo energije.

ECONAVI in AUTO COMFORT
Opremljena s senzorjem prisotnosti ljudi, Vam ta klimatska naprava prinaša udobje na mesto, kjer se
nahajate vi, pa naj si bo to hladen ali topel zrak in hkrati zagotavlja najmanjšo možno porabo energije.
Poleg tega senzor sonca spremlja izpostavljenost prostora sončni svetlobi in temu primeno skrbi 
za ogrevanje ali hlajenje, ter za vaše največje udobje. 
Glejte “Izvem več...” za več napotkov.

nanoe-G
Deaktivira nevarne mikro organizme kot so virusi, bakterije ipd, ter poskrbi da je zrak
čist. Poleg tega deaktivira in onesposobi tudi viruse in bakterije na notranjem filtru, da
je notranjost enote čista.
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Hitri vodnik

1
2

3

Vstavljanje baterij
1   Odprite pokrov za baterije

na daljinskem.
2   Vstavite dve AAA ali R03 ba-

teriji.(trajanje cca 1 leto)
3   Zaprite pokrov.

TIMER
SET

CANCEL

ON

OFF

1 2 3

SET CHECK CLOCK RESET

AC RC

TIMER

CANCEL

ON

OFF

1 3

SET CHECK RESET

AC RC

2 3

1

Nastavljanje ure
1   Pritisnite CLOCK
2   Nastavite uro
3   Potrdite

AUTO
COMFORT

MODE

POWERFUL/
QUIET

TEMP

OFF/ON

TIMER
SET

CANCEL

ON

OFF

1 2 3

AIR SWINGFAN SPEED

MILD DRY
COOLING

SET CHECK CLOCK RESET

AC RC

MILD
DRY

FAN
SPEED

AIR
SWING

AUTO
HEAT
COOL

DRY

ECONAVI

NANOE-G

AUTO
COMFORT

POWERFUL/
QUIET

TIMER
SET

CANCEL

ON

OFF

1 2 3

AIR SWINGFAN SPEED

MILD DRY
COOLING

SET CHECK CLOCK RESET

AC RC

MILD
DRY

FAN
SPEED

AIR
SWING

AUTO
HEAT
COOL

DRY

ECONAVI

NANOE-G

1

2

3

8m

Osnovno delovanje
1  Izberite želeni način

DRY
AUTO HEAT

COOL

2   Začetek/prekin. delovanja

POWER

• Indikator OFF sveti, ko
naprava  ne deluje. 

3   Nastavite želeno
temperaturo
• Možnost izbire:
16 °C ~ 30 °C.

• Delovanje v območju pri-
kazanem spodaj lahko
prihrani električno energijo. 
HEAT : 20 °C ~ 24 °C. 
COOL: 26 °C ~ 28 °C. 
DRY :  1 °C ~ 2 °C nižje od

sobne temperature.

•Za zatemnitev indikatorjev
enote pridržite tipko in jo
pridržite 5 sekund.

• Uporabljajte daljinski upra-
vljalnik v razdalji 8 metrov od
notranje enote.

Slike prikazane v tem priročniku so zgolj informativne in ne
pomeniju nujno vaše naprave ali da je vaša naprava enaka
tej na sliki v tem priročniku. Podatki se lahko spremenijo.

Vsebina

Napotki za varnost ...................4-5

Kako uporabljamo....................6-7

Vedeti več...  . ..........................8-9

Čiščenje naprave . ....................10

Odpravljanje težav  . .................. 11

Informacije. . .............................62

Dodatki
• Daljinski upravljalnik
• AAA ali R03 bateriji × 2
• Nosilec za daljinski upravlj.
• Vijaki za nosilec da-
ljinskega upravljalnika
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Napotki za varnost
Da ne bi prišlo do poškodb oseb ali stvari
prosimo upoštevajte naslednje stvari:
neupoštevanje napotkov za uporabo, nepravil-
na in nedovoljena uporaba lahko privedejo do
poškodb oseb ali stvari , zato so v priročniku
napotki kot označeno spodaj:

OPOZORILO
Indikator nevar-
nost smrtnih
poškodb.

POZOR
Nevarnost po-
škodb oseb ali
stvari.

Napotki, ki naj se jih upošteva se v priročniku
označeni takole:

Simbol prikazuje, da je ne-
kaj PREPOVEDANO.

Simbol, ki prikazuje, da
je nekaj POTREBNO
storiti.

OPOZORILO

Notranja in zunanja enota
Ta naprava naj se uporablja le s strani oseb, ki
so seznanjene s pravilno in varno uporabo
naprave. Uporaba nepolnoletnim osebam ali
otrokom brez nadzora odraslih ni dovoljena.
Uporaba s strani oseb, ki imajo motenje v
duševnem razvoju ali imajo psihične težave ni
dovoljena. 

Napravo naj uporabljajo le osebe, ki so natanč-
no prebrale priročnik , le-ta naj bo vedno na
dosegu rok, naprava pa naj bo nameščena v
skladu z zahtevami proizvajalca. klimatska na-
prava ni otroška igrača, prav tako ni namenjena
ohranjanju živil ali sušenju oblačil.
Nepravilna uporaba naprave lahko privede do
poškodb oseb ali stvari, požara ipd.
Namestitev naprave naj bo potrjena s strani
pooblaščene osebe. Uporabljajte le pred-
pisano sredstvo za hlajenje. Uporaba drugega
hladilnega sredstva ni dovoljena, ter lahko
pride do poškodb oseb ali naprave.
Ne izpostavljajte  se neposrednemu                pi-
šu izpihanega zraka.
Ne nameščajte v okolje, kjer obstaja nevarnost
eksplozije. 

Neupoštevanje tega lahko privede do požara.

V napravo ne potiskajte prstov. 

Ne posedajte na napravi, ne stopajte na njo.

Daljinski upravljalnik
Pazite, da se otroci ne igrajo z daljinskim
upravljalnikom, da ne pojejo baterij ali da se
po njemu ne polije voda.

Napajanje
Ne uporabljajte predela-
nega kabla, razdelilnikov,
podaljškov ipd. 

Da ne bi prišlo do elektr. udara, upoštevajte: 
 Ne delite napajanja z drugimi napravi, za 
klimo naj bo ločen vtič . 
 Ne prijamjte klime z mokrimi rokami.
Ne zvijajte kabla. 
 Ne ugašajte, vklapljajte naprave z elek
tričnim vtičem.

Notranja en.

Zunanja en.

Napajanje

Daljinski nadzor

Zajem zraka

Zajem

Izpih

Izpih
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OPOZORILO

Napajanje
Če je električni kabel poškodovan ga
zamenjajte z novim, do takrat naprave
ne uporabljajte.
Priporočamo. da se električna povezava
izvede preko hitre varovalke, kjer je va-
rovan tudi ničelni vod.

Da ne bi prihajalo do pregretja: 
 pravilni vstavite in priključite napajanje. 
 redno čistite električni prikjuček s suho

krpico .

V primeru nepravilnega delovanja, smradu iz
klime, iskrenja, dima ipd, takoj prenehajte z upo-
rabo klime in pokličite servis, do takrat naprave
ne uporabljajte, nekajprimerov nepravilnega
delovanja 
 stalno meče ve varovalke. 
 zazna se vonj po zažganem. 
 opazi se nenormalen hrup ali vibracije. 
 iz notranje enote izteka tekočina. 
 električni kabel je vroč. 
 hitrost ventil. se ne more nastavljati. 
 klima se takoj po vklopu samodejno   
ugasne. 
 ventilator se ne more ugasniti

.
V tem primeru takoj pokličite poblaščeni
servis.
Vsa popravila in priklop elektrike naj izvede stro-
kovnjak:
Priključki Rdeča

zice
faza 

nevtralna
ozemljitev

barve (IEC Standard)

modra

rumeno/ze-

rjava
crna

Rumeno/zelena

Barve žic so odvisne od države.

Naprava mora biti pravilno električno
ozemljena.

Da bi preprečili električni udar in poškod-
be, izklopite napajanje: 
- preden začnete s čiščenjem, 
- med daljšim obdobjem neuporabe

Ko naprava ne deluje kot je predpisano.

POZOR

Notranja in zunanja enota
Ne čistite jo z bencinom ali alkoholom,
oziroma mokrimi krpicami, izogibajte
se močnim kemikalijam.

Klimatske naprave ne uporabljajte za
ohranjanje živil, sušenje oblačil ali pro-
storov ipd.

Ne uporabljajte v primeru odprtega
ognja v prostoru.

Ne izpostavljajte se pišu zraka.
Ne dotikajte se alu mrežice v
klimatski napravi, da se ne po-
škodujete.

Ne vklapljajte naprave ko voskate ali lakirate tla v pro-
storu. 
Ne nameščajte naprave v prostor, kjer je veliko olja,
smradu ipd.
Ne odpirajte ali spreminjajte naprave v nobe-
nem pogledu.
Ne stopajte na napravo, ko jo čistite bodite previ-
dni, da ne padete.
Na zunanjo enoto ne nameščajte predmetov ipd, ker
lahko pride do hujših okvar naprave.

Med COOL/DRY ne odpirajte vrat ali
oken za dlje časa.
Poskrbite za varno odvajanje kondenza:
- pravilno povežite, 
- izogibajte se posodam za vodo 
- naprava ne sme priti v stik z vodo 

Daljinski upravljalnik

Ne uporabljajte (Ni-Cd) baterije. Lahko
poškodujejo daljinski upravljalnik.

Da se daljinski upravljalnik ne bi poškodo-
val: 
 Odstranite baterije če naprave dolgo 
časa ne boste uporabljali. 
 Vedno menjajte obe bateriji hkrati in s 
pravilno polariteto.

Napajanje

Ne vlecite za kabel, ne izklopite naprave
z električnim kablom.
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AUTO
COMFORT

MODE

POWERFUL/
QUIET

TEMP

OFF/ON

TIMER
SET

CANCEL

ON

OFF

1 2 3

AIR SWINGFAN SPEED

MILD DRY
COOLING

SET CHECK CLOCK RESET

AC RC

MILD
DRY

FAN
SPEED

AIR
SWING

AUTO
HEAT
COOL

DRY

ECONAVI

NANOE-G

/

TEMP

OFF/ON

TIMER
SET

CANCEL

ON

OFF

1 2 3

CHECK CLOCK

Zaslon na daljinskem

Indikator

Pravilna uporaba

Auto OFF/ON tipka

AUTO
OFF/ON

Uporabite, ko izgubite daljinski upravljalnik ali se vam ta pokvari. Vzdignite pokrov na
napravi, spredaj:
1.  Pritisnite tipko enkrat za AUTO delovanje.
2.  Pridržite do prvega piska in spustite tipko za hlajenje, COOL.
3.  Ponovite korak 2. Pridržite tipko do dveh piskov, spustite in že ste v prisiljenem

načinu gretja, HEAT.
• Pritisnite tipko znova za izklop naprave.

Pridržite za 10 sekund za
spreminjanje prikaza tem-
perature v °C ali °F.

Pritisnite za tovarniške
nastavitve daljinskega.

Ni na voljo za obi-čajno
delovanje.

Senzor priso-
tnosti oseb

Senzor sonca in IR
sprejemnik za daljinski

TIMER AUTO COMFORT NANOE-G POWERFUL QUIETPOWER

(Zelen) (Zelen) (Moder) (Oranžen)(Oranžen)(Oranžen) (Zelen)

FAN SPEED
Hitrost ventilatorja 

(Izpis na daljinskem)

• Za AUTO, se hitrost ventilatorja prilagaja zahte-
vam nastavitev naprave.

ECONAVI

Varčevanje z energijo

MODE

Izbiranje želenega načina
AUTO - Samodejni način
HEAT - Ogrevanje zraka 
COOL - Hlajenje prostorov 
DRY - Razvlaževanje zraka

MILD DRY
COOLING

Izboljšanje vlažnosti in
stopnje vlage

• Ta funkcija zmanjša suhost zraka in vam omo-
goča prijeten zrak tudi v načinu hlajenja
COOL (samo ta način). 
• Če je usmerjanje zraka na AUTO se
lopute ustavijo na položaju da se ne
piha v vas, lahko pa položaj lopu spre-
menite ročno.

POWERFUL/

QUIET Preklop med tišjim ali
močnejšim delovanjem

QUIETPOWERFUL NORMAL

POWERFUL: Hitro delovanje
POWERFUL 

Funkcija se samodejno ugasne po 20 minu-
tah.

QUIET: Tišje delovanje
QUIET

• Funkcija zmanjša kroženje zraka in s tem
hrup.
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Nasvet

ECONAVI

, 

POWERFUL/
QUIET

, 

AUTO
COMFORT

,
NANOE-G ECONAVI

, 

POWERFUL/
QUIET

, 

AUTO
COMFORT

• Se lahko aktivira v vseh načinih in se prekli-
če če tipko pritisnete še enkrat isto tipko.

• Se ne more izbrati sočasno.
• Se ne more izbrati med MILD DRY COOLING.

Nastavljanje časovnika - timer
2 seta za vklop ON in izklop OFF sta
na voljo za nastavitev kdaj naj se naprava vklopi 
ali izklopi.

TIMER
SET

CANCEL

ON

OFF

1 2 3

AC C

CANCEL

3

AC C

21 3

1 Izberite ON ali 
OFF timer

Primer: OFF iz-
klop ob 22:00

• Z vsakim pritiskom:
OFF

Preklic

2 Nastavite uro
2

3 Potrdite SET

TIMER

• Za preklic ON ali OFF timerja, prits. 
ON

ali OFF  
in izberite simbol ali  nato pritis. 

CANCEL
.

• Če se timer prekliče ročno ali zaradi izpada
elektrike, ga lahko znova prikličete (timer) s
pritiskom 

ON

ali OFF  in izberete simbol ali
nato pritis. SET .

• Najbljižji timer se prikaže in aktivira, ko pride
njegov čas.
• Če ste nastavili časovnik za vklop ON Ti-
mer, se naprava lahko vklopi do 35 minut
pred nastavljenim časom, za doseganje
želene temperature pravočasno.
• Timer delovanje je vezano na nastavitev ure
na daljinskem, zato naj bo ta pravilno nasta-
vljena in se dnevno ponavlja.

Glejte, Vedeti več..." za več informacij

P
ra

vi
ln

a 
up

or
ab

a

AUTO
COMFORT Največje udobje

AUTO COMFORT

NANOE-G
Čiščenje zraka

NANOE-G
• Nanoe-G začne samodejno delovati, ko se
naprava vklopiOFF/ON .

• Lahko jo vklopite tudi, ko naprava ne deluje, v
tem primeru se vklopi AUTO ventilatorsko delo-
vanje.
Multi • Ta funkcija se ne more izvajati ali se

stavi, če druga notranja enota aktivira
gretje HEAT.

Odpravljanje virusov/bakterij
NANOE-G POWER

• Ko napravo ugasnete se nanoe-G in-lter
vklopi in lahko traja do 150 minut. Vklop na-
prave prekliče to funkcijo.
• Za izklop te funkcije vnaprej, pridržite tipko

NANOE-G

dokler se ne sliši pisk. Ne izklopi se
nanoe-G čiščenje zraka.
• Za ponovni vklop nanoe-G in-lter pridržite tipko

NANOE-G

do dolgega piska. 

AIR SWING Usmerjanje zraka

(Izpis na daljinskem)

• Soba se zrači in zrak kroži.
• Za COOL/DRY način, če ste nastavili AUTO se
lopute v smeri levo/desno in gor/dol premikajo sa-
modejno. 
• Za HEAT način, če ste nastavili AUTO se hori-
zontalno usmerjanje postavi na prednastavljen
nivo. Vertikalno se začne premikati levo/desno,
ko je dosežena želena temperatura zraka.
• Ne nastavljajte loput ročno.



Načini delovanja

AUTO : Med delovanjem utripa indikator POWER 
Naprava vsakih 10 minut spremeni način če je to potrebno, glede na nastavljeno temperaturo.

HEAT : Naprava potrebuje nekaj časa, da se ogreje, Indikator POWER utripa med delovanjem.
COOL: Zagrnite zavese, zaprite okna in vrata in s tem varčujte z energijo med COOL delovanjem. 
DRY : Naprava deluje zelo nežno in nežno ohlaja zrak.

Nanoe-G in-lter deaktivacija
Odvisno od tega koliko je naprava ta dan delovala se lahko funkcija nanoe-G in-lter deaktivacija vklopi samo enkrat na
dan, ko je naprava ugasnjena.
Za odpravljanje vlage, ki se nabira v notranjosti aparata bo po zaključku delovanja ventilator deloval še 30 minut, da se
notranjost naprave posuši, lopute so malo odprte. Ta funkcija bo delovala le če je bila naprava pred izklopom v načinu
COOL/DRY. Ko se lopute zaprejo in ventilator ugasne se nanoe-G deaktivator vklopi za 2 uri in uniči bakterije in
viruse. Med tem delovanjem ne izklapljajte napajanja za klimatsko napravo, v primeru izpada napajanja se funkcija ne
aktivira samodejno nazaj, ko pride napajanje.

ECONAVI in AUTO COMFORT
ECONAVI

AUTO
COMFORTali Nasvet

AIR SWING      Ko je zazna ročni AIR SWING, se 
ECONAVI in AUTO COMFORT funkciji
prekličeta.Naprava začne s postop-

kom (za 1 minuto)
Zaznavanje oseb in priso-
tnosti sonca se začne.

Human activity senzor - delovanje

Nizka aktivnost Normalna aktiv.LjudjeNačin

Nastavljena
temperatura

Visoka aktiv. Odsotnost
ECONAVI ; Zaznavanje prisotosti oseb in njihove aktivnosti, nadzor temperature in varčevanje z energijo.

Nizka aktiv. Normalna aktiv.LjudjeNačin

Nastavljena
temperatura

Visoka aktiv. Odsotnost

Nastavljena
Fan Speed

AUTO COMFORT ; Zaznavanje prisotnosti oseb in njihove aktivnosti, nadzor temperature za čim večje udobje 

ECONAVI in AUTO COMFORT iskoristi dejatvo, da
ljudje med mirovanjem ne zaznamo tako hitro povi-
šanja temperature; naprava nastavi temperaturo za
največje udobje in hkrati varčevanje z energijo.

oseb v prostoru.

HEAT

COOL/DRY

HEAT

COOL/DRY

* Med nizko aktivnostjo, fan speed 1 potisk za prvih 15 minut ali dokler se ne doseže temperatura.
** Med odsotnostjo ljudi, je največja hitrost ventilatorja za COOL/DRY nastavitev medium (srednja).

-2 °C-2 °C

+1 °C
+2 °C

-1 °C

Low activityLjudjeNačin

Natančen nadzor temperature med nizko aktivnostjo, varčevanje z energijo.

Nastavlj.
temperaturaCOOL/DRY

ECONAVI in AUTO COMFORT 

+1 pritis.+1 prits..*
-2 °C

+0.3 °C

-2 °C

+2 °C
+1 °C
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Pogoji delovanja
Uporabljajte napravo pod posebnimi pogoji navedenimi spo-
daj. DBT: Dry bulb temperatura / WBT: Wet bulb temperatura 

Znotraj Zunaj

DBT WBT DBT WBT

COOL Max. 32 23 43 26
Min. 16 11 -10 -

HEAT Max. 30 - 24 18
Min. 16 - -15 -16

°C (temperatura)

Ve
de

ti v
eč

...

Senzor prisotnosti oseb bo pregledoval tudi gibanje v prostoru in vire toplote.

Področje zaznavanja

• Glede na dogajanje bo senzor horizontalno usmerjanje fiksiral na prednastavljen
nivo ali pa ga premikal levo/desno po obdobjih.

7m

120º

• Senzor human activity in njegovo delovanje je odvisno od postavitve notranje enote, hitrosti gibanja oseb,
temperaturnega področja ipd.

• Senzor human activity lahko: 
- ponesreči zazna objekt z virom toplote kot je npr. domača žial in ga zamenja za človeka.
- ne zazna osebe, ki se ne giblje in miruje na mestu.

• V bližino senzorja ne postavljajte velikih predmetov in oddaljite vire gretja, ventilatorje ipd iz področja zaznavanja
senzorja. Lahko povzročijo napačno delovanje senzorja.

Zaznavanje sonca

Nastavljena
temperatura

HEAT

COOL/DRY
+1 °C

-1 °C -1 °C

ECONAVI ; Zaznavanje količine sonca v prostoru, varčno nastavlj. temperature.

V prostoru 
Način delovanja

ECONAVI se aktivira,
naprava dosega želeno tem-
peraturo dokler se ne zazna
močno sonce v prostoru. Ko
se zazna sonce in njegova
jakost zaradi dnevno/
nočnegacikla se optimalno
nastavi temperatura in
delovanje.

• V sobi brez sonca ali z tanko zaveso se zaznava vreme kot oblačno (senzorsko zaznavanje).
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Senzor prisotnosti oseb bo pregledoval tudi gibanje v prostoru in vire toplote.

Področje zaznavanja

• Glede na dogajanje bo senzor horizontalno usmerjanje fiksiral na prednastavljen
nivo ali pa ga premikal levo/desno po obdobjih.

7m

120º

• Senzor human activity in njegovo delovanje je odvisno od postavitve notranje enote, hitrosti gibanja oseb,
temperaturnega področja ipd.

• Senzor human activity lahko: 
- ponesreči zazna objekt z virom toplote kot je npr. domača žial in ga zamenja za človeka.
- ne zazna osebe, ki se ne giblje in miruje na mestu.

• V bližino senzorja ne postavljajte velikih predmetov in oddaljite vire gretja, ventilatorje ipd iz področja zaznavanja
senzorja. Lahko povzročijo napačno delovanje senzorja.

Zaznavanje sonca

Nastavljena
temperatura

HEAT

COOL/DRY
+1 °C

-1 °C -1 °C

ECONAVI ; Zaznavanje količine sonca v prostoru, varčno nastavlj. temperature.

V prostoru 
Način delovanja

ECONAVI se aktivira,
naprava dosega želeno tem-
peraturo dokler se ne zazna
močno sonce v prostoru. Ko
se zazna sonce in njegova
jakost zaradi dnevno/
nočnegacikla se optimalno
nastavi temperatura in
delovanje.

• V sobi brez sonca ali z tanko zaveso se zaznava vreme kot oblačno (senzorsko zaznavanje).
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Napotki za čiščenje
Za optimalno delovanje naprave je
potrebno redno čiščenej naprave, redni
intervali čiščenja in vzdrževanja. V
primeru, da je naprava umazana se lahko
izpiše napaka “H99”. V tem primeru
prosimo pokličite servis.
• Ugasnite napajanje (izklop kabla) preden
začnete s čiščenjem.
• Ne dotikajte se alu mrežice, lahko se poškodu-
jete.
• Ne uporabljajte bencina, alkohola ipd.
• Uporabljajte   ( pH 7) detergent.
• Ne uporabljajte vode, ki ima več kot 40 °C.

Notranja enota
Očistite z mehko in suho krpi-
co.
Human activity senzor
Ne pritiskajte ali udarjajte vanj, lahko se poškodu-
je.

Sprednji pokrov
Očistite nežno in obrišite do suhega.

Odstranite sprednji pokrov

Vzdignite

Potegnite gor

1

2

Zaprite previdno

Za CS-XE18QKEW, CS-E18QKEW, CS-
E21QKEW, CS-E24QKEW: Pritisnite na
sredini spred. pokrova.

4

na obeh straneh 
Vstavite1

spr. pokrova 
Pritisnite oba dela 3

Zaprite2

nanoe-G Generator
Vsakih 6 mesecev

• Čistite s suho vatirano palčko.
• Med delov. se ga ne dotikajte.

Fitri za zrak
Vsake 2 tedna

• Očistite in osušite pod tekočo
vodo, pazite, da ga ne po-
škodujete.
• Filtre posušite v senci in ne na soncu ali
grelnem telesu.
• Zamenjajte poškodvane filtre.
Odstranite filter Namestite filter

Vstavite v enoto

Za sezonski pregled ali po daljem času
neuporabe
• Preverite baterije v daljinskem.
• Ne zastirajte izpiha ali vpiha zraka, ter odpr

tin na napravi.
• Uporaba Auto OFF/ON tipke za izbiranje
COOL/ HEAT načina. Po 15 minutah se
običajno temperatura izpiha spremeni za
spodaj prikazano temperaturo: 

COOL: ≥ 8 °C   HEAT: ≥ 14 °C
Daljši čas neuporabe
• Aktivirajte HEAT način za 2-3 ure, da se po-

suši notranjost naprave in prepreči nastajanje
plesni.
• Izklopite napajalni kabel.
• Iz daljinskega odstranite baterije.

Alu mrežicaSprednji pokrov

Filtri za zrak

Notranja enota

Human activity
senzor

nanoe-G
Generator
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Nekatere težave še ne pomenijo okvare naprave. 
Simptom Vzrok

Iz notranje enote izhaja para.  Običajno nastajanje kondenza med hlajenjem.
Sliši se pretakanje vode.  Običajno pretakanje hladilnega sredstva.
V prostoru je poseben vonj.  Vonj, ki lahko izhaja iz tapet, zaves, kavča ipd.

Med ventilacijo se ventilator občasno ustavlja
sam od sebe.

 Pomaga pri odstranjevanju vonjev iz okolice.

Zakasni se delovanje nekaj minut po
ponovnem zagonu.

 Zaščita kompresorja, normalno delovanje.

Zunanja enota oddaja vodo/paro.  Na ceveh nastaja kondenz ali izhlapeva para 
Po izpadu elektrike naprava začne samo-
dejno z delovanjem. 

 Auto Restart funkcija. Povrne se nazadnje izbrani na-
čin delovanja, razen če z daljinskim izberete drugače.

Med gretjem se notranji ventilator občasno
izklaplja.

 Da ne bi prišlo do občutka ohladitve.

Preden se naprava vklopi utripa indika-
tor napajanja.

 Priprava na delovanje časovnika za vklop, če
ste ga nastavili.

Med delovanjem se sliši pokanje.  Spremembe temperature vplivajo na pokanje
plastike na napravi.

Preverite preden pokličete servis. 
Simptom Preverite

Delovanje v COOL/HEAT ne deluje učinkovito.  Pravilno nastavitev temperaturo. 
 Zaprite okna in vrata. 
 Očistite ali zamenjajte filtre. 
 Odstranite morebitne ovire na izpihu zraka.

Hrupno delovanje.  Ali je naprava nameščena pod kotom?
 Pravilno zaprite sprednji pokrov.

Dalj. upravljanje ne deluje.
(zaslon je slabo prikazan.)

 Pravilno vstavite bateriji. 
 Zamenjajte slabe baterije.

Naprava ne deluje.  Preverite varlovalko.
 Preverite če je nastavljen časovnik.

Naprava ne prejema signalov iz daljinskega.  Preverite če je sprejemnik IR nezastrt. 
 Močna svetloba lahko moti IR sprejemnik.

Kaj se ne popravlja
IZKLOPITE NAPAJANJE IN POKLIČITE
SERVIS v primeru spodaj nevednih simpto-
mov:
 nenormalni hrup med delovanjem. 
 po daljinskem se je polila voda. 
 iz notranje enote izhaja voda. 
 stalno meče ven varovalko. 
 električni kabel je zelo vroč. 
 tipke ne ubogajo. 
 Indikator za časovnik utripa, naprave ni 
moč uporabljati.

Odpravljanje težav

Naprava se   ustavi TIMER indikator utripa
Z daljinskim preverite kodo napake.

TIMER
SET

CANCEL

ON

OFF

1 2 3

SET CHECK CLOCK RESET

AC RC

TIMER
SET

CANCEL

ON

OFF

1 3

SET CLOCK RESET

AC RC

Pridržite
5 sekund

Pridržite
5 sekund
za konec
postopka

Pridržite do
piska, zapišite
kodo servisne-
napake.

Izklopite napravo
in servisu sporo-
čite kodo
napake.

2

3
4

1

• V nekaterih primerih napake se naprava lahko ponov-
no zažene v omejenem načinu, slišijo se 4 piski.





Uvoz in distribucija: 
Tersus d.o.o., Ulica Ivana Selana 15, 1351 Brezovica pri Ljubljani   
01 2573 256    I    031 235 200   I    051 655 500   I   tersus@siol.net   I   www.tersus.si


