
Navodila za uporabo

INVERTERSKA KLIMATSKA NAPRAVA 
ZA STENSKO MONTAŽO

MODELI
NTN/NTG-928R32
NTN/NTG-935R32
NTN/NTG-956R32
NTN/NTG-971R32

Zahvaljujemo se vam za nakup našega izdelka.
• Pred uporabo izdelka preberite ta navodila, da zagotovite njegovo pravilno uporabo.
Navodila shranite za poznejšo uporabo.
• Z nepravilno uporabo tega izdelka lahko povzročite nepravilno delovanje, okvaro, 
nepričakovano nesrečo ali morebitno nevarnost.
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NEVARNOST: Ta simbol označuje nevarno situacijo, ki lahko, če je ne 
preprečite, povzroči smrt ali resne poškodbe.   

OPOZORILO: Ta simbol označuje nevarno situacijo, ki lahko, če je ne 
preprečite, povzroči smrt ali resne poškodbe.   

PREVIDNO: Ta simbol označuje nevarno situacijo, ki lahko, če je ne 
preprečite, povzroči manjše ali zmerne poškodbe.
OBVESTILO:  Označuje pomembne informacije o nevarnosti materialne škode.

Naprava, napolnjena z vnetljivim plinom R32. Če hladilno sredstvo 
pušča in je izpostavljeno zunanjemu viru vžiga, obstaja nevarnost požara. 

Pred uporabo naprave najprej preberite navodila za uporabo. 

Pred namestitvijo najprej preberite navodila za montažo.

Pred izvajanje popravil, najprej preberite priročnik za servisiranje.
Hladilno sredstvo R32 GWP 675

HLADILNO SREDSTVO
§ Za delovanje klimatske naprave v sistemu kroži posebno hladilno sredstvo. 

Uporabljeno hladilno sredstvo je fluorid R32, ki je posebej očiščen. Hladilno 
sredstvo je vnetljivo in brez vonja. Poleg tega lahko pod določenimi pogoji 
povzroči eksplozijo. Vendar je vnetljivost hladilnega sredstva zelo nizka. 
Lahko se vžge samo z ognjem.

§ V primerjavi s običajnimi hladilnimi sredstvi je R32 hladilno sredstvo, ki ne 
škodi ozonosferi. Vpliv na učinek tople grede je prav tako nižji. R32 ima zelo 
dobre termodinamične lastnosti, ki vodijo k visoki energetski učinkovitosti. 
Enote zato potrebujejo manjšo količino sredstva.
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OPOZORILO
§ Ne uporabljajte sredstev za pospeševanje postopka odtajanja ali za 

čiščenje, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec. 
§ Če je potrebno popravilo ali vzdrževanje, se obrnite na najbližji 

pooblaščeni servisni center. Popravila, ki jih opravi nekvalificirano 
osebje, so lahko nevarna. 

§ Naprava mora biti nameščena v prostoru, kjer ni neprekinjeno delu-
jočih virov vžiga. (na primer: odprti plamen, delujoča plinska naprava 
ali delujoč električni grelec.) Klimatske naprave ne preluknjajte ali 
sežigajte.

§ Naprava mora biti nameščena, uporabljana in shranjena v prostoru s 
površino nad 5 m2.

§ Hladilnega sredstva za klimatsko napravo je največ 1,7 kg.
§ Pri skladiščenju klimatske naprave je treba preprečiti mehanske 

poškodbe, ki so posledica nesreče.
§ Klimatska naprava mora biti nameščena s pokrovom zapornega ventila. 
§ Naprava, napolnjena z vnetljivim plinom R32. Pri popravilih strogo 

upoštevajte navodila proizvajalca. Zavedajte se, da so hladilna 
sredstva brez vonja in lahko brez okusa.

§ Pred prvo uporabo natančno preberite navodila za uporabo. 

PREVIDNOSTNI UKREPI 

OPOZORILO
Delovanje in vzdrževanje 
q To napravo lahko na varen način, če razumejo vključena 

tveganja, uporabljajo otroci, stari 8 let in več ter osebe z 
zmanjšanimi fizičnimi, čutilnimi ali psihičnimi sposobnostmi, 
ter s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod ustreznim 
nadzorom ali so prejeli navodila v zvezi z uporabo naprave.

q Otroci se z napravo ne smejo igrati.
q Otroci ne smejo izvajati čiščenja in uporabniškega vzdrževanja 
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brez nadzora.
q Ne priključujte klimatske naprave na večnamensko vtičnico. 

V nasprotnem primeru lahko pride do požara.
q Pri čiščenju klimatske naprave vedno izključite napajanje. 

V nasprotnem primeru lahko pride električnega udara.
q Če je napajalni kabel poškodovan, ga lahko zamenja samo 

proizvajalec, serviser ali druga usposobljena oseba, s čimer se 
izognete tveganju.

q Ne uporabljajte klimatske naprave v nevihtnem vremenu. 
Strela lahko povzroči škodo. 

q Ne čistite klimatske naprave z vodo, da preprečite električni udar.
q Ne uporabljajte krp s tekočim ali korozivnim čistilom. Pride 

lahko do električnega udara ali poškodbe naprave. 
q Ne pršite vode na notranjo enoto. To lahko povzroči električni 

udar ali okvaro.
q Po odstranitvi filtra se ne dotikajte lamel, da se izognete 

poškodbam.
q Ne uporabljajte ognja ali sušilnika za lase, da posušite filter, da 

se izognete deformacijam ali nevarnosti požara.
q Otroci NE SMEJO izvajati čiščenja in vzdrževanja.

Nadzor mora vedno zagotoviti odrasla oseba, odgovorna za 
njihovo varnost. 

q Vzdrževanje mora izvesti usposobljeno osebje. 
V nasprotnem primeru lahko pride do telesnih poškodb ali škode. 
V tem primeru garancija ni veljavna. 

q Sami ne popravljajte klimatske naprave.  To lahko povzroči 
električni udar ali okvaro. Če želite popraviti klimatsko napravo, 
se obrnite na prodajalca.

q Ne vtikajte prstov ali predmetov v dovod ali odvod zraka. Sicer 
lahko pride do telesnih poškodb ali škode.

q Ne blokirajte odprtine za dovod ali odvod zraka. Lahko pride do 
okvare.



SL 

q Na daljinski upravljalnik ne polivajte vode, sicer lahko pride do 
okvare daljinskega upravljalnika.

q Če pride do pojava spodaj, izklopite klimatsko napravo in takoj 
izključite napajanje ter se obrnite na prodajalca ali usposobljene 
strokovnjake. 
- Napajalni kabel se pregreva ali je poškodovan.
- Med delovanjem se slišijo neobičajni zvoki. 
- Odklopnik se pogosto sproži.
- Klimatska naprava oddaja vonj po dimu. 
- Notranja enota pušča.

q Če klimatsko napravo še naprej uporabljate v takih pogojih, lahko 
to povzroči okvaro, električni udar ali nevarnost požara.

q Pri vklopu ali izklopu naprave z zasilnim stikalom pritisnite to stikalo 
z izoliranim predmetom, ki ni kovinski.

q Ne stopajte na zgornjo ploščo zunanje enote in nanjo ne 
postavljajte težkih predmetov. Sicer lahko pride do telesnih 
poškodb ali škode.

q Montažo mora izvesti usposobljeno osebje. 
V nasprotnem primeru lahko pride do telesnih poškodb ali škode.

q Pri montaži enote morate upoštevati varnostne predpise za 
električne inštalacije.

q V skladu z lokalnimi varnostnimi predpisi uporabite ustrezno 
napajanje in odklopnike.

q Namestite odklopnik oz. varovalko. Sicer lahko pride do okvare.
q Pri priključitvi na fiksno napeljavo mora biti vgrajeno stikalo ali 

odklopnik, ki izključi vse pole in ima kontaktni razmik najmanj 3 mm.
q Uporabiti je treba odklopnik z ustrezno zmogljivostjo; upoštevajte 

naslednjo tabelo. Zračni odklopnik mora vključevati termo-magnetni 
sprožilni mehanizem, ki lahko ščiti pred kratkim stikom in 
preobremenitvijo.

q Klimatska naprava mora biti pravilno ozemljena. Nepravilna 
ozemljitev lahko povzroči električni udar.

q Ne uporabljajte nekvalificiranega napajalnega kabla. 
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q Prepričajte se, da vir napajanja ustreza zahtevam klimatske 
naprave. Nestabilno napajanje ali nepravilna vezava ali okvara. 
Pred uporabo klimatske naprave ustrezno priključite napajalne 
kable.

q Pravilno priključite fazo, nevtralno žico in ozemljitveno žico 
električne vtičnice.

q Preden nadaljujete z delom, ki je povezan z elektriko in 
varnostjo, prekinite napajanje.

q Napetosti ne vklapljajte, dokler v celoti ne končate montaže.
q Če je napajalni kabel poškodovan, ga lahko zamenja samo 

proizvajalec, serviser ali druga usposobljena oseba, s čimer se 
izognete tveganju.

q Temperatura hladilnega tokokroga bo visoka, zato pazite, da 
bo povezovalni kabel oddaljen od bakrenih cevi.

q Naprava mora biti nameščena v skladu z nacionalnimi 
predpisi za električne inštalacije.

q Namestitev mora potekati samo v skladu z veljavnimi 
lokalnimi predpisi s pooblaščenim in licenciranim osebjem.

q Klimatska naprava je električni aparat razreda I. Zato mora imeti 
ustrezno ozemljitev, ki jo izvede strokovnjak s specializirano 
napravo za ozemljitev. Zagotovite učinkovito ozemljitev, sicer 
lahko pride do električnega udara.

q Rumeno-zelena žica v klimatski napravi je ozemljitvena žica, 
ki je ni dovoljeno uporabiti za druge namene.

q Ozemljitveni upor mora biti v skladu z nacionalnimi predpisi 
za električno varnost.

q Naprava mora biti nameščena tako, da je vtič dostopen.
q Vse žice notranje enote in zunanje enote mora priključiti 

strokovnjak.
q Če je dolžina žice za napajanje nezadostna, se za novo obrnite 

na dobavitelja. Žice ne podaljšujte sami.
q Za klimatsko napravo z vtičem mora biti vtič dosegljiv  
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po končani montaži.
q Za klimatsko napravo brez vtiča mora biti vmes nameščen 

odklopnik.
q Če morate klimatsko napravo preseliti na drugo mesto, lahko 

delo opravi le strokovnjak. V nasprotnem primeru lahko pride 
do telesnih poškodb ali škode.

q Izberite lokacijo, ki je za otroke nedosegljiva in daleč stran od 
živali ali rastlin. Če je to neizogibno, dodajte ograjo iz varnostnih 
razlogov.

q Notranja enota mora biti nameščena blizu stene.
q Navodila za montažo in uporabo tega izdelka zagotavlja 

proizvajalec.
q Klimatska naprava se ne sme uporabljati v prostoru z odprtim 

ognjem (npr. ognjišče, delujoč plinski kotel, delujoč grelec).
q V priključne cevi ni dovoljeno vrtati lukenj ali jih žgati. Te naloge 

lahko opravlja samo pooblaščeni tehnik, ki zagotavlja varnost.  
q Po montaži je obvezen preskus puščanja.
q Klimatske naprave ne nameščajte na mesto, kjer je vnetljiv plin 

ali tekočina. Lahko povzroči požar ali celo eksplozijo. 

Ta izdelek vsebuje fluorirane toplogredne pline
Uhajanje hladilnega sredstva vpliva na podnebne spremembe. 
Hladilno sredstvo z nižjim potencialom globalnega segrevanja 
(GWP) bi manj vplivalo na globalno segrevanje kot hladilno 
sredstvo z višjim GWP, če bi prišlo v ozračje. Ta naprava vsebuje 
hladilno sredstvo s količnikom GWP 675  To pomeni, da če bi 1 kg 
tega hladilnega sredstva prodrlo v ozračje, bi bil vpliv na globalno 
segrevanje 675-krat večji od 1 kg CO2 v obdobju 100 let. Nikoli 
ne poskušajte posegati v vezje hladilnega sredstva ali ga sami 
razstavljati.  Te naloge mora izvajati pooblaščeni tehnik. 
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Poskrbite, da pod notranjo enoto ni naslednjih predmetov:
§ Mikrovalovne pečice, pečice in drugi vroči predmeti.
§ Računalniki in druge naprave z visoko statično elektriko.
§ Vtičnice, ki se pogosto uporabljajo. 

Spoji med notranjo in zunanjo enoto se ne smejo ponovno 
uporabiti, razen če se cev ponovno segreje. 

Specifikacije varovalke so natisnjene na tiskanem vezju, na 
primer: 3,15 A / 250 V AC, itd. 

Če vaša klimatska naprava ni opremljena z napajalnim kablom in 
vtičem, mora biti pri priključitvi na fiksno napeljavo vgrajeno stikalo 
ali odklopnik, ki izključi vse pole in ima kontaktni razmik najmanj 
2,5 mm.

Če je vaša klimatska naprava stalno priključena na fiksno omrežje, 
mora imeti vgrajeno protieksplozivno napravo na diferenčni tok 
(RCD), ki ne presega 30 mA. 

Napajalni tokokrog mora imeti odklopnik za uhajavi tok in zračni 
odklopnik, katerega zmogljivost mora biti več kot 1,5-kratna 
največjega toka. 
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KORISTNI NASVETI

Pogoji, v katerih klimatska naprava morda ne deluje normalno

§ V temperaturnem razponu, ki je naveden v naslednji tabeli, lahko klimatska 
naprava preneha delovati in lahko se pojavijo tudi druge nepravilnosti. 

Hlajenje Zunaj 
>43oC (za T1)

>52oC (za T3) 

Znotraj <18oC  

Ogrevanje 
Zunaj 

>24oC 

<-7oC  

Znotraj >27oC  

§ Če je temperatura previsoka, lahko klimatska naprava aktivira avtomatsko 
zaščitno napravo, tako da se lahko klimatska naprava izklopi. 

§ Če je temperatura prenizka, lahko toplotni prenosnik klimatske naprave 
zamrzne, kar vodi do kapljanja vode ali druge napake. 

§ Pri dolgotrajnem hlajenju ali razvlaževanju z relativno vlažnostjo nad
80% (odprta vrata in okna), lahko pride do kondenzacije vode ali 
kapljanja v bližini odvoda zraka. 

§ T1 in T3 se nanašata na ISO 5151. 

OPOMBE ZA OGREVANJE
§ Ventilator notranje enote se ne bo zagnal takoj, ko se začne ogrevanje, 

da se prepreči izpihovanje hladnega zraka.
§ Ko je zunaj hladno in vlažno, bo zunanja enota zamrznila nad toplotnim 

prenosnikom, kar bo zmanjšalo zmogljivost ogrevanja. Nato klimatska 
naprava zažene funkcijo odmrzovanja.

§ Med odmrzovanjem se bo klimatska naprava ustavila za približno 5-12 
minut. 

§ Med odtajanjem lahko iz zunanje enote izhaja para. To ni okvara, temveč 
posledica hitrega odtajanja.

§ Po končanem odtajanju se ogrevanje nadaljuje.  
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OPOMBE ZA IZKLOP KLIMATSKE NAPRAVE
§ Ko je klimatska naprava izklopljena, se glavni regulator samodejno odloči, 

ali se bo ustavil takoj ali po nekaj sekundah z nižjo frekvenco in nižjim 
pretokom zraka. 

DELOVANJE V SILI
§ Če je daljinski upravljalnik pokvarjen ali 

izgubljen, za upravljanje klimatske naprave 
uporabite zasilno stikalo. 

§ Če pritisnete to tipko, ko je enota 
izklopljena, bo klimatska naprava delovala 
v načinu AUTO.

§ Če pritisnete to tipko, ko je enota vklopljena, se bo klimatska naprava 
izklopila.

PRILAGODITEV SMERI ZRAČNEGA TOKA
§ Za nastavitev smeri zračnega toka uporabite 

tipko U/D SWING za nihanje gor-dol in tipko 
L/R SWING za nihanje levo-desno na 
daljinskem upravljalniku. 

§ Pri modelih brez funkcije L/R SWING za 
nihanje levo-desno, lahko lamele 
premaknete ročno. 

Opomba:  Premaknite lamele, ko klimatska naprava ne deluje, da ne 
poškodujete prstov in enote. 
Ko klimatska naprava deluje, nikoli ne vtikajte rok v dovod ali odvod zraka.  

PAZITE
§ Odprite sprednjo ploščo notranje enote.
§ Konektor se ne sme dotikati priključne 

plošče in je nameščen, kot je prikazano 
na sliki.

zasilno 
stikalo 

konektor 

kabel 1 
kabel 2 
priključna plošča 
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NEGA IN VZDRŽEVANJE

ČIŠČENJE NOTRANJE ENOTE

1.  Izklopite napravo in prekinite napajanje. Počakajte vsaj 5 minut, preden 
začnete čistiti enoto, sicer lahko pride do električnega udara. 

2.  Notranjo enoto (samo zunanje plastične dele) očistite s suho ali vlažno 
mehko krpo in mrzlo vodo. Enote ne pršite in ne polivajte, da bi jo očistili. 

3.  Redno čistite zračne filtre, da se izognete kopičenju prahu, ki bi lahko vplival 
na dobro delovanje klimatske naprave. Po odstranitvi zračnih filtrov se ne 
dotikajte kovinskih delov. Lahko se poškodujete.   

4.  Za čiščenje sprednje plošče ne uporabljajte vode, katere temperatura 
presega 40oC. V nasprotnem primeru lahko pride do deformacije ali 
razbarvanja.

5.  Za čiščenje ne uporabljajte tekočin, močnih detergentov, razredčil, bencina 
ali drugih kemičnih izdelkov. V nasprotnem primeru se lahko plastični deli 
klimatske naprave poškodujejo ali celo povzročijo električni udar. 

ČIŠČENJE ZRAČNIH FILTROV
§ Odstranite predfiltre in funkcionalne filtre
– Zobema rokama odprite sprednjo ploščo pod kotom na obeh koncih plošče

v skladu s smerjo puščice, dokler se ne zaskoči v določenem položaju.
Predfiltre rahlo dvignite, dokler se ne sprostijo, sprostite jih iz reže in
odstranite.

– Predfiltreočistite s sesalnikom ali pa jih umijte v hladni vodi in pustite, da se
dobro posušijo v senčnem prostoru, preden jih ponovno namestite. Očistite
funkcionalne filtre s sesalnikom ali jih otresite na prostem. PREVIDNO!
Funkcionalnih filtrov ne čistite z vodo ali drugo vrsto tekočine, saj se lahko
njihovo poškodujejo.

– Ponovno namestite posušene filtre v obratnem vrstnem redu, nato pa
sprednjo ploščo vrnite nazaj v prvotni položaj.
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POZOR
§ Predfiltre je treba očistiti vsaj enkrat na tri mesece. Če je v okolju veliko 

umazanije, je priporočljivo, da filtre čistite pogosteje.
§ Pri odstranjevanju filtrov se ne dotikajte lamel notranje enote. Lahko se 

poškodujete.
§ Za sušenje filtrov ne uporabljajte ognja ali sušilnika za lase. To lahko 

povzroči deformacije, požar ali poškodbe.
§ Funkcionalnih filtrov ne čistite z vodo ali drugo vrsto detergenta. 

Funkcionalne filtre je treba čistiti samo s sesalnikom ali jih stresati na 
prostem. 

PREVERITE PRED UPORABO
1. Prepričajte se, da so vsi dovodi in odvodi za zrak prosti. 
2. Prepričajte se, da nič ne blokira izhoda za vodo iz odtočne cevi. V 

nasprotnem primeru oviro odstranite. 
3. Prepričajte se, da je ozemljitvena žica zanesljivo ozemljena. 
4. Prepričajte se, da so baterije na daljinskem upravljalniku nameščene in 

da je napajanje ustrezno. 
5. Prepričajte se, da nosilec za montažo zunanje enote ni poškodovan. Če 

je, se obrnite na lokalni servisni center. 

VZDRŽEVANJE
1. Izklopite vir napajanja klimatske naprave, izklopite glavno stikalo in 

odstranite baterije iz daljinskega upravljalnika. 
2. Očistite filtre in ohišje enote. 
3. Odstranite prah in odpadke iz zunanje enote. 
4. Prepričajte se, da nosilec za montažo zunanje enote ni poškodovan. Če 

je, se obrnite na lokalni servisni center. 

POMEMBNO OBVESTILO ZA PRAVILNO RECIKLIRANJE
§ Velik del embalaže je mogoče reciklirati. Embalažo odstranite na okolju 

varen način.
§ Če želite zavreči staro klimatsko napravo, se obrnite na lokalne oblasti, 

da jih boste lahko dostavili v poseben center za zbiranje in recikliranje 
elektronske in električne opreme. 
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ODPRAVLJANJE NAPAK
Klimatske naprave ne popravljajte sami, saj lahko napačna servisna in 
vzdrževalna dela povzročijo električni udar, požar ali eksplozijo. Obrnite se na 
pooblaščeni servis in pooblaščenemu strokovnjaku pustite, da opravi servis in 
vzdrževanje vaše klimatske naprave. Preden se obrnete na servis, preverite 
spodnje primere, saj se lahko problem morda reši brez servisa. 

POJAV NAPAKA - REŠITEV 

Klimatska naprava 
ne deluje 

§ Izpad napajanja
ü Počakajte, da se napajanje vrne

§ Vtič je morda razrahljan
ü Vtič pravilno vstavite v vtičnico

§ Varovalka je morda pregorela
ü  Zamenjajte varovalko

§ TIMER je vklopljen. Čas za vklop še ni prišel
ü Počakajte ali prekličite TIMER  

Klimatska naprava ne 
more delovati takoj po 
tem, ko je bila 
izklopljena  

§   Če klimatsko napravo vklopite takoj po izklopu, bo 
zaščitno zakasnilno stikalo odložilo delovanje za 3 
do 5 minut. To je postopek samokompresorske 
zaščite.   

Klimatska naprava 
se zaustavi, ko se za 
nekaj časa zažene 

§ Nastavljena temperatura je dosežena
ü To je normalen pojav

§  Lahko je v stanju odmrzovanja
ü Po odmrznitvi se bo samodejno zagnala

§  TIMER je vklopljen 
ü Počakajte ali prekličite TIMER 
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Hlajenje ali ogrevanje 
ni zadovoljivo 

§   Prekomerno nabiranje prahu na filtru blokira dovod 
in odvod zraka  

ü   Očistite zračne filtre in odstranite ovire na dovodu in 
odvodu zraka

§  Napetost je prenizka 

ü Počakajte, da se napetost vzpostavi na normalni ravni

§  Klimatska naprava deluje v načinu AUTO 

ü V načinu AUTO temperature ni mogoče spremeniti. 
Če želite spremeniti temperaturo, spremenite način 
delovanja klimatske naprave

§  Kot lopute je premajhen

ü Nastavite kot lopute tako, da bo lahko zrak prosto
     tekel

§  Slabo hlajenje ali ogrevanje je lahko posledica odprtih
    vrat in oken.
ü Zaprite vrata in okna 

§ Nastavitev načina ni pravilna. Nastavitvi temperature
  in hitrosti ventilatorja nista ustrezni
ü Ponovno izberite način in nastavite ustrezno
     temperaturo in hitrost ventilatorja

Notranja enota 
oddaja vonj 

§   V notranji enoti se je nabral vonj iz okolice 

ü   Očistite zračne filtre in aktivirajte funkcijo 
samočiščenja 

Med delovanjem je 
slišati zvok 
pretakanja tekočine 

§   Med vklapljanjem ali izklapljanjem klimatske naprave 
ali ko se kompresor ustavi in ponovno zažene, lahko 
iz notranje enote slišite zvok pretakanja tekočine 

ü   To je zvok pretakanja hladilnega sredstva in je normalen

Med vklapljanjem ali 
izklapljanjem 
klimatske naprave se 
pojavi pokajoč zvok 

§   Med vklapljanjem ali izklapljanjem klimatske 
naprave lahko iz notranje enote slišite pokajoč zvok  

ü   Zaradi spreminjanja temperature prihaja do 
širjenja/krčenja plastičnih delov klimatske 
naprave. To je normalno 
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Iz notranje enote 
se slišijo 
neobičajni zvoki 

§   Med vklapljanjem ali izklapljanjem klimatske 
naprave se sliši zvok kompresorja ali ventilatorja 

§   Ko se vklopi funkcija odmrzovanja, se sliši 
drugačen zvok  

ü   Pretok hladilnega sredstva se spreminja in 
drugačen zvok je normalen 

§ Na filtrih se je nabralo veliko prahu
ü Očistite zračne filtre

§   V načinu TURBO je zvok nekoliko glasnejši
ü To je normalno

Na površini notranje 
enote so kapljice 
vode 

§   Kadar je vlažnost v prostoru visoka, se kapljice vode 
naberejo okoli odvoda zraka ali na pokrovu

ü To je normalen fizikalni pojav 

§ Dolgotrajno hlajenje v odprtem prostoru 
       povzroča kapljice vode
ü Zaprite vrata in okna 

§ Kot lopatic lopute je premajhen

ü Nastavite kot lopatic tako, da bo lahko zrak prosto tekel 

Med hlajenjem iz 
odvoda notranje 
enote včasih izhaja 
meglica 

§   Če je notranja temperatura in vlažnost visoka, se to 
včasih zgodi 

ü   To se zgodi zato, ker se notranji zrak hitro ohladi. 
Ko bo naprava nekaj časa delovala, se bo notranja 
temperatura in vlažnost zmanjšala, meglica pa bo 
izginila.  

Klimatska naprava se 
je nenadoma ustavila 

§   Obstajajo motnje, kot so grmenje ali 
brezžične naprave itd 

ü   Izključite napajanje. Ponovno priključite 
napajanje in vklopite klimatsko napravo  
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Notranja enota ne 
sprejema signala 
daljinskega upravljalnika 
ali pa daljinski 
upravljalnik ne deluje 

§   Obstajajo precejšnje motnje (npr. statična elektrika, 
konstantna napetost) 

ü   Izklopite klimatsko napravo, izvlecite vtič iz vtičnice. 
Počakajte 3 minute, nato vtaknite vtič v vtičnico in 
ponovno zaženite klimatsko napravo  

§ Daljinski upravljalnik je izven dosega 

ü Razdalja med oddajnikom signala in sprejemnim
         okencem ne sme biti večja od 8 m 

§ Med oddajnikom signala in sprejemnim okencem 
so ovire

ü Odstranite ovire 

§   Oddajnik signala na daljinskem upravljalniku ne more 
komunicirati s sprejemnim okencem notranje enote  

ü   Izberite kót, kjer bo oddajnik signala na 
daljinskem upravljalniku lahko komuniciral s 
sprejemnim okencem na notranji enoti  

§   Prikaz na daljinskem upravljalniku je zamegljen ali 
pa sploh ni 

ü   Preverite baterije. Če so skoraj prazne, jih 
zamenjajte 

§ Ni prikaza na daljinskem upravljalniku 

ü Preverite, ali je daljinski upravljalnik poškodovan.
        Če je, ga zamenjajte 

§ V sobi je fluorescentna svetilka  

ü Daljinski upravljalnik približajte okencu za sprejem
        na notranji enoti

ü Izklopite fluorescentno svetilko in poskusite znova

Če pride do katerega od naslednjih primerov, izklopite napravo, 
izvlecite vtič iz vtičnice in se obrnite na pooblaščeni servis 
DELTA DOMESTIC APPLIANCES S.A    ℡+30 210 5386490, 
TOYOTOMI ITALIA S.R.L.                        ℡+39 039 6080392, 
TOYOTOMI EUROPE SALES B.V.       ℡+31 (0)413 82 02 95, 
TOYOTOMI EUROPE SALES SPAIN S.A.   ℡+34 91 6895583 
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POZOR
§   Če pride do katerega od naslednjih primerov, izklopite napravo, izvlecite 

vtič iz vtičnice in se obrnite na pooblaščeni servis.  
- Napajalni kabel se je pregrel ali je poškodovan.
- Med delovanjem se sliši nenavaden zvok.
- Varovalka se pogosto izklopi.
- Iz klimatske naprave prihaja vonj po dimu.
- Notranja enota pušča.

§ Sami NE popravljajte in NE ponovno nameščajte klimatske naprave. 
§  Če klimatsko napravo še naprej uporabljate v takih pogojih, lahko to 

povzroči okvaro, električni udar, požar ali poškodbe.  
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Simboli ali njihova lokacija se lahko razlikujejo od teh na sliki, odvisno od 
izbranega modela. 

OPIS DELOV 

NOTRANJA ENOTA 

ZUNANJA ENOTA 

Dovod zraka 

Napajalni kabel 

Povezovalna cev

Odtočna cev 

Odvod zraka 

Odvod zraka 

Zračnik 

Loputa za zrak 

Zračni filter 

Plošča 

Dovodna rešetka 

Odvodna rešetka 

Stikalo za izklop v sili 

Zaščitni 
obroček za cev 
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OPIS TIPK 

NAVODILA ZA UPORABO DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA

1.  Oddajnik daljinskega upravljalnika, ki je na sprednjem delu daljinskega 
 upravljalnika, morate usmeriti proti sprejemniku signala na notranji enoti. 

2.  Največja razdalja med oddajnikom daljinskega upravljalnika in 
   sprejemnikom signala na notranji enoti je 8 metrov. 
3.  Prepričajte se, da med oddajnikom daljinskega upravljalnika in
  sprejemnikom signala na notranji enoti ni ovir. 
4.  Pazite, da vam daljinski upravljalnik ne pade na tla. 
5.  V daljinski upravljalnik ne sme priti tekočina. 
6.  Pred prvo uporabo daljinskega upravljalnika pravilno namestite 
  baterije in se prepričajte, da sta pola «+» in «-» pravilno obrnjena.   
7.  Uporabite dve bateriji AAA. Ne uporabljajte polnilnih baterij. 
8.  Daljinskega upravljalnika ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi 
   ali prekomerni toploti (npr. na oljnem radiatorju) 
9.  Če daljinskega upravljalnika dalj časa ne uporabljate, odstranite 
   baterije, da preprečite morebitno puščanje in poškodbe. 
10.  Če ne slišite zvočnega signala za vsak ukaz, ki ga izvedete prek 
       daljinskega upravljalnika ali če znaki na zaslonu niso jasni, 
       zamenjajte baterije.  

Opomba: Ko prvič vklopite daljinski upravljal-
nik, se na zaslonu prikažejo vse funkcije. Čez 
nekaj časa se prikažejo samo tiste, ki ustrezajo 
trenutnemu načinu  
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11.  Prepričajte se, da sta ob zamenjavi baterij obe novi. Ne kombinirajte novih 
baterij s starimi ali različnih baterij. To lahko poškoduje daljinski upravljalnik. 

12.  Odstranjene baterije pravilno zavrzite. 

Opomba:
To je univerzalni daljinski upravljalnik, ki omogoča uporabo vseh funkcijskih 
tipk. Nekatere tipke morda ne bodo delovale, odvisno od specifične klimatske 
naprave, ki ste jo kupili. Za funkcije, ki niso na voljo za izdelek, ki ste ga kupili, 
s pritiskom na ustrezno tipko ne bo odziva.  

OPIS TIPK
1. TIPKA ZA VKLOP/IZKLOP (ON/OFF)  
Pritisnite to tipko, da vklopite klimatsko napravo. Ponovno jo pritisnite, da jo izklopite.

2. TIPKA ZA NAČIN (MODE)
S to tipko izberete način delovanja, v naslednjem vrstnem redu:

S pritiskom tipk »+« ali »-« nastavite temperaturo v območju 16 oC ~ 32oC. Vrednost 
se spremeni vsakič, ko pritisnete tipko. 
Opomba: V načinu AUTO ne morete nastaviti temperature. 
Opomba: V načinu FAN ne morete nastaviti temperature.
Opomba: V načinu DRY ne morete nastaviti hitrosti ventilatorjev.

3. TIPKA ZA ČASOVNIK (TIMER)
– Pritisnite to tipko, ko je klimatska naprava vklopljena, če želite nastaviti časovnik

za izklop. Pritisnite to tipko, ko je klimatska naprava izklopljena, če želite nastaviti
časovnik za vklop.

– Enkratpritisnite ta gumb in na zaslonu bo utripal »ON(OFF)«. S tipkama
»+« ali »-« nastavite število ur, po katerih naj se naprava vklopi/izklopi, z
intervalom 0,5 ure in obsegom 0,5-24 ur.

– Znova pritisnite ta gumb, da potrdite nastavitev. Znak »ON(OFF)« neha utripati.
– Če tipke TIMER ne pritisnete v 10 sekundah po začetku utripanja »ON(OFF)«,

se nastavitev časovnika izklopi.
– Če je nastavitev časovnika, jo s ponovnim pritiskom tipke prekličete.

4. TIPKA ZA OGREVANJE (HEAT)
Pritisnite to tipko za nastavitev načina HEAT.  

5. TIPKA ZA HLAJENJE (COOL)
Pritisnite to tipko za nastavitev načina COOL. 
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6. TIPKA ZA HITROST (SPEED)
S to tipko izberete hitrost ventilatorja, v naslednjem vrstnem redu:         

Opomba: Hitrost ventilatorja AUTO ni na voljo v načinu FAN.

7. TIPKI »+« ali »-«
Vsakič, ko pritisnete tipko »+«, se nastavitev temperature poveča za 1oC in 
vsakič, ko pritisnete tipko »-«, se vrednost zniža za 1 oC. Nastavitev 
temperature je možna v obsegu 16oC ~ 32oC.
Opomba: V načinu AUTO in FAN ne morete nastaviti temperature.   

8. TIPKA ZA MENI/POTRDITEV (MENU/OK)
Pritisnite ta gumb, da vklopite načine ECO, HEALTH ali SLEEP. Pritiskajte tipke 

, , ,  in izberite želeno funkcijo. Za potrditev pritisnite tipko ΟΚ. 

Opomba: Ko pritisnete tipko MENU in pritiskate , , , na zaslonu 
daljinskega upravljalnika utripa znak želene funkcije. Nato lahko nastavite to 
funkcijo.   

9. TIPKA ZA NIHANJE LEVO/DESNO (L/R SWING)
Ta tipka aktivira vertikalne lopute (nihajo levo/desno). Pritisnite jo ponovno, 
da fiksirate želeni položaj nihajoče lopute.  

10. TIPKA ZA NIHANJE GOR/DOL (U/D SWING)  
Ta gumb aktivira horizontalno loputo (niha gor/dol). Pritisnite jo ponovno, da 
fiksirate želeni položaj nihajoče lopute. 

Opomba: Ko je klimatska naprava vklopljena, držite to tipko za 3 sekunde.  
Tako aktivirate nihanje. Pritisnite jo ponovno, da fiksirate želeni položaj 
nihajoče lopute.

11. FUNKCIJA ZDRAVJE (HEALTH)
Ko je naprava vklopljena, pritisnite tipko MENU in nato tipke , , , , da 
izberete HEALTH, ki utripa na zaslonu daljinskega upravljalnika.  Pritisnite 
tipko ΟΚ, če želite vklopiti ali izklopiti ionizator HEALTH.  
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12. FUNKCIJA ECO
- V načinu hlajenja se klimatska naprava lahko vklopi v načinu ECO. V načinu

ECO klimatska naprava samodejno nastavi ustrezno sobno temperaturo z
najnižjo porabo energije. Klimatska naprava lahko deluje v načinu ECO do 8
ur. Po 8 urah se funkcija ECO deaktivira.

- Če zamenjate način delovanja ali deaktivirate daljinski upravljalnik, se bo
način ECO preklical.

- V načinu hlajenja pritisnite tipko MENU in nato s tipkami , , , izberite
indikator ECO, ki utripa na zaslonu daljinskega upravljalnika. Za vklop ali
izklop funkcije varčevanja z energijo ECO pritisnite tipko OK.

Opomba: Na porabo energije vpliva okolje (ne nastavljena temperatura) in 
struktura stanovanja. Če je temperatura okolja visoka ali je hiša zelo velika z 
velikimi toplotnimi izgubami (npr. zelo visokim stropom, starim oknom itd.), 
način ECO uporabljajte previdno. 

13. FUNKCIJA SPANJE (SLEEP)
- Ko je naprava vklopljena, pritisnite tipko MENU in nato tipke , , , , da

izberete SLEEP, ki utripa na zaslonu daljinskega upravljalnika. Pritisnite
tipko ΟΚ, če želite vklopiti ali izklopiti način SLEEP.

- Po 10 urah v načinu SLEEP se način SLEEP izklopi, klimatska naprava pa
bo nadaljevala s prejšnjo funkcijo.

Opomba: Funkcije SLEEP v načinu FAN in AUTO ni mogoče aktivirati. V 
načinu SLEEP na notranji enoti ni nobene oznake.

14. FUNKCIJA TIŠINA (SILENCE)
Ko je naprava vklopljena, pritisnite tipko MENU in nato tipke , , , , da 
izberete SILENCE, ki utripa na zaslonu daljinskega upravljalnika. Pritisnite 
tipko ΟΚ, če želite vklopiti ali izklopiti način SILENCE.  

15. FUNKCIJA ELE-H
Ko je naprava vklopljena, pritisnite tipko MENU in nato tipke , , , , da 
izberete ELE.H, ki utripa na zaslonu daljinskega upravljalnika. Za vklop ali 
izklop funkcije pomožnega ogrevanja pritisnite tipko OK. 

16. FUNKCIJA PRIKAZ (DISPLAY)  
Pritisnite tipko MENU in nato tipke , , , , da izberete DISPLAY, ki 
utripa na zaslonu daljinskega upravljalnika. Pritisnite tipko OK, da vklopite ali 
izklopite prikaz načina, ki sveti na notranji enoti med delovanjem. Ta funkcija 
je primerna zlasti ponoči.

17. FUNKCIJA SVETLOST (LIGHT)
- Klimatska naprava samodejno aktivira ali deaktivira svetlost prikaza načina,



SL 

ki sveti na notranji enoti, glede na svetlost okolice. 
- Ko je naprava vklopljena, pritisnite tipko MENU in nato tipke , , , , da

izberete LIGHT, ki utripa na zaslonu daljinskega upravljalnika. Pritisnite tipko
ΟΚ, če želite vklopiti ali izklopiti funkcijo LIGHT.

18. FUNKCIJA UDOBJE (COSY)
- Ko je naprava v načinu hlajenja, pritisnite tipko MENU in nato tipke , , ,

, da izberete COSY, ki utripa na zaslonu daljinskega upravljalnika. Za vklop
ali izklop pihanja, ki ustreza uporabniku pritisnite tipko OK.

- Ko je način COSY vklopljen, je hitrost ventilatorja nastavljena na AUTO,
funkcija nihanja pa se prekliče. Med funkcijo COSY funkcije, ki izklopijo
napravo, spremenijo način delovanja in aktivirajo funkcijo SLEEP. Načina
FAN in SWING samodejno deaktivirata funkcijo COZY in nadaljujeta začetni
način delovanja.

19. FUNKCIJA VLAŽENJE (HUMI)
Pritisnite tipko MENU in nato tipke , , , , da izberete HUMI, ki utripa 
na zaslonu daljinskega upravljalnika. Pritisnite tipko ΟΚ, če želite vklopiti ali 
izklopiti način vlaženja. 
Opomba: Način vlaženja med načinom razvlaževanja ni na voljo. 

20. FUNKCIJA ČIŠČENJE (iCLEAN)
- Klimatska naprava samodejno očisti prah iz uparjalnika in posuši vlago.
- Ko je naprava izklopljena, pritisnite tipko MENU in nato tipke , , , , da

izberete iCLEAN, ki utripa na zaslonu daljinskega upravljalnika. Pritisnite
tipko ΟΚ, če želite vklopiti ali izklopiti funkcijo iCLEAN.

- Funkcija iCLEAN se po 30 minutah samodejno zaustavi.

21. FUNKCIJA ZAKLEPANJA TIPK
- Istočasno pritisnite tipki HEAT in MODE za vsaj 3 sekunde, da vklopite ali

izklopite funkcijo zaklepanja tipk.
- Ko je funkcija zaklepanja tipk aktivirana, se pojavi   na zaslonu  

daljinskega upravljalnika.  

** Funkcije ELE.H, LIGHT, COSY, HUMI niso na voljo. 
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Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik 

1. Pokrovček potisnite v smeri puščice, kot je prikazano na prvi sliki, da ga 
odprete.  

2. Vstavite dve novi bateriji (7#). Pazite na polarnost baterij (+/-).
3. Pokrovček potisnite v smeri puščice, kot je prikazano na tretji sliki, da ga 

zaprete.

POZOR
§  Če pride do katerega od spodnjih pojavov, izklopite klimatsko napravo in 

takoj izključite napajanje. Za popravilo se obrnite na pooblaščenega 
serviserja.  
- Napajalni kabel se je pregrel ali je poškodovan.
- Med delovanjem se slišijo neobičajni zvoki.
- Zračni odklopnik se pogosto sproži.
- Klimatska naprava oddaja vonj po dimu.
- Notranja enota pušča.

§  Sami ne popravljajte in ne ponovno nameščajte klimatske naprave. 
§  Če klimatsko napravo še naprej uporabljate v takih pogojih, lahko to 

povzroči okvaro, električni udar, požar ali poškodbe.   
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NAVODILA ZA MONTAŽO 
POMEMBNE INFORMACIJE
§ Pred montažo se obrnite na lokalno pooblaščeno servisno službo. Če 

montaže ne izvede pooblaščeni servis, okvare morda ne bodo odpravljene.
§ Klimatsko napravo mora vgraditi strokovnjak v skladu z nacionalnim 

pravilnikom za električne inštalacije in tem priročnikom.

§ Po montaži je treba izvesti test puščanja hladilnega sredstva.
§ Če želite premakniti in montirati klimatsko napravo drugje, kontaktirajte 

naš lokalni servis.

PREGLED OB ODSTRANJEVANJU EMBALAŽE
§ Odprite škatlo in preverite klimatsko napravo na dobro prezračenem prostoru 

(odprite vrata in okna) brez virov vžiga. Opomba: Operaterji morajo nositi 
antistatične naprave.

§ Preden odprete škatlo zunanje enote, mora strokovnjak preveriti, ali pušča 
hladilno sredstvo. Če ugotovite puščanje, prekinite z montažo klimatske 
naprave.

§ pred preverjanjem je treba pripraviti opremo za protipožarno zaščito in 
protistatične varnostne ukrepe. Nato preverite cevi hladilnega sredstva, 
da ugotovite, ali so vidne sledi poškodb in kakšen je zunanji videz.

VARNOSTNA UKREPI ZA MONTAŽO KLIMATSKE NAPRAVE
§ Pred montažo je treba pripraviti protipožarno opremo.

§ Poskrbite za prezračevanje prostora (odprite vrata in okna)
§ V območju, kjer se nahaja hladilno sredstvo R32, niso dovoljeni viri vžiga, 

kajenje in klicanje.
§ Antistatični varnostni ukrepi, potrebni za vgradnjo klimatske naprave: npr. 

nosite oblačila in rokavice iz čistega bombaža.

§ Med montažo naj bo detektor puščanja v delovnem stanju.
§ Če pride med montažo do uhajanja hladilnega sredstva R32, boste to takoj 

zaznali v notranjem okolju. Prezračite prostor, dokler ne doseže varne ravni. 
Če uhajanje hladilnega sredstva vpliva na delovanje klimatske naprave, 
nemudoma prekinite postopek. Klimatsko napravo najprej posesajte in jo 
vrnite na servis, kjer jo bodo pregledali.

§ V bližini notranje enote naj ne bo električnih aparatov, električnih vtičnic, 
virov visoke temperature in visoke statične elektrike.
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§ Klimatsko napravo montirajte na dostopni lokaciji, brez ovir, ki lahko blokirajo 
odvode in dovode notranje/zunanje enote, in stran od virov toplote ter 
vnetljivih ali eksplozivnih snovi.

§ Pri montaži ali popravilu klimatske naprave, če priključni vodi niso dovolj 
dolgi, je treba celotno cev zamenjati s priključno cevjo po prvotni specifikaciji. 
Podaljški niso dovoljeni.

§ Uporabite novo povezovalno cev, razen če cev ponovne segrejete.

ZAHTEVE GLEDE MESTA MONTAŽE
§ Izogibajte se mestom, kjer lahko pride do puščanja vnetljivih ali 

eksplozivnih plinov, in mestom, kjer so prisotni močno agresivni plini.

§ Izogibajte se mestom, ki so izpostavljena močnim umetnim 
elektromagnetnim poljem.

§ Izogibajte se mestom, ki so izpostavljena hrupu in resonanci.
§ Izogibajte se zahtevnim naravnim pogojem (npr. saje, peščeni viharji, 

neposredna sončna svetloba ali viri visoke temperature).

§ Izogibajte se krajem, ki so na dosegu otrok.

§ Skrajšajte povezavo med notranjo in zunanjo enoto.
§ Izberite mesto, kjer je enostavno opraviti servisiranje in popravila ter je 

dobro prezračeno.
§ Zunanja enota ne sme biti nikoli nameščena v prostoru, kjer bi lahko 

zasedla hodnik, stopnišče, izhod, požarni izhod, prehod ali druge javne 
površine.

§ Zunanja enota mora biti nameščena, kolikor je mogoče daleč od vrat in 
oken sosedov in zelenih rastlin.

PREGLED MESTA MONTAŽE
§ Preverite napisno ploščico zunanje enote, da se prepričate, ali je hladilno 

sredstvo R32.
§ Preverite talno površino prostora. Prostor ne sme biti manjši od potrebnega 

prostora (5 m2) v specifikaciji. Zunanja enota mora biti nameščena na 
dobro prezračenem mestu.

§ Preverite okolico mesta montaže: R32 ne sme biti nameščen v zaprtem 
prostoru stavbe.

§ Ko uporabljate električni vrtalnik, da bi naredili luknje v steni, najprej 
preverite, da v njih ni vodov za vodo, elektriko ali plin. Predlaga se uporaba 
že obstoječih kanalov na vrhu stene. 
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Severna Amerika         

Amperaža za aparate 

   (A) 
AWG 

10 18 

13 16 

18 14 

25 12 

30 10 

40 8 

Druge regije

   Nazivni tok
naprave (A) 

Nazivna 
površina 

preseka (mm2)

> 3 in ≤ 6 0,75 

> 6 in ≤ 10 1 

> 10 in ≤ 16 1,5 

> 16 in ≤ 25 2,5 

> 25 in ≤ 32 4 

> 32 in ≤ 40 6 

ZAHTEVE ZA NOSILNO STRUKTURO
§ Montažni nosilec mora izpolnjevati ustrezne nacionalne ali industrijske 

standarde v smislu trdnosti, varjeni in povezovalni deli pa morajo biti 
zaščiteni pred rjo.

§ Montažni nosilec in njegova nosilna površina morajo zdržati 4-kratno težo 
enote ali 200 kg, kar je več.

§ Montažni nosilec zunanje enote mora biti pritrjen z vijaki in zidnimi vložki.
§ Zagotovite varno namestitev ne glede na vrsto stene, na katero je 

nameščena, da enota ne bi padla in poškodovala ljudi.

ZAHTEVE ZA ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
§ Za napajalno napetost morate uporabiti nazivno napetost in namenske 

vodnike klimatske naprave, premer napajalnega kabla pa mora ustrezati 
nacionalnim predpisom.

§ Kadar je največji tok klimatske naprave ≥16A, morate uporabiti zračni 
odklopnik ali odklopnik za uhajavi tok, opremljen z zaščitnimi napravami.

§ Delovno območje je 90 %–110 % lokalne nazivne napetosti. Neustrezno 
napajanje lahko povzroči okvaro, električni udar ali požar. Če je napetost 
nestabilna, predlagamo uporabo regulatorja napetosti.

§ Najmanjša razdalja med klimatsko napravo in vnetljivim materialom je 1,5 
m.

§ Povezovalni kabel povezuje notranjo in zunanjo enoto. Pred pripravo na 
priključitev morate najprej izbrati pravo velikost kabla.

§ Vrste kablov:  Zunanji napajalni kabel: HO7RN-F ali HO5RN-F
Povezovalni kabel: HO7RN-F ali HO5RN-F

§    Minimalni presek napajalnega kabla in povezovalnega kabla:
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§ Velikost povezovalnega kabla, napajalnega kabla, varovalke in potrebnega 
stikala je odvisna od največjega toka enote. Največji tok je naveden na 
napisni ploščici na strani naprave. Za izbiro pravega kabla, varovalke ali 
stikala si oglejte to napisno ploščico.

§ Opomba: Osnovno število kablov najdete v podrobni vezalni shemi, ki je 
pritrjena na enoto, ki ste jo kupili.

ZAHTEVE ZA MONTAŽO NA VIŠINI
§ Pri montaži na višini 2 m ali višje od tal, je treba nositi varnostne pasove, na 

zunanjo enoto pa je treba varno pritrditi vrv z zadostno trdnostjo, da ne pride 
do padca, ki lahko povzroči telesne poškodbe ali smrt ter premoženjsko 
škodo.

ZAHTEVE ZA OZEMLJITEV
§ Klimatska naprava je električni aparat razreda I in mora imeti zanesljivo 

ozemljitev.
§ Ne priključujte ozemljitvene žice na cev za plin, vodovod, strelovod, 

telefonsko linijo ali vezje, ki je slabo ozemljeno.
§ Ozemljitvena žica je posebej zasnovana in se ne sme uporabljati za 

druge namene, niti ne sme biti pritrjena z navadnim vijakom.
§ Priporočamo premer povezovalnega kabla po navodilih za uporabo in 

priključek tipa O, ki ustreza lokalnim standardom (notranji premer priključka 
tipa O mora ustrezati velikosti vijaka enote, ne več kot 4,2 mm). Po montaži 
preverite, ali so vijaki pravilno pritrjeni, in ni nevarnosti, da bi se zrahljali.

DRUGO
§ Pri priključitvi klimatske naprave in napajalnega kabla ter povezovanju vseh 

neodvisnih elementov je treba upoštevati vezalno shemo, ki je pritrjena na 
napravo.

§ Model in nazivna vrednost varovalke morata biti navedena na ustreznem
      krmilniku ali varovalki.
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SEZNAM PAKIRANJA
Seznam pakiranja notranje enote       Seznam pakiranja zunanje enote   

OPOMBA: Vsa dodatna oprema je pakirana ločeno, če obstaja kakšna 
razlika, vas prosimo za razumevanje.   *Opcija

MONTAŽA NOTRANJE ENOTE 

RISBA DIMENZIJ ZA MONTAŽO NOTRANJE ENOTE 

MONTAŽNA PLOŠČA
1. Stena za namestitev notranje enote mora 

biti stabilna in trdna, da se prepreči vibracije.
2. S križnim vijakom pritrdite montažno  

Ime Kol. Enota 

Notranja enota 1 Set 

Daljinski upravljalnik 1 Kos 

Baterije 2 Kos 

Navodila za uporabo 1 Set 

Odtočna cev 1 Kos 

Ime Kol. Enota 

Zunanja enota 1 Set 

Povezovalna 
cev* 

2 Kos 

Plastični trak* 1 Kos 

Zaščitna 
manšeta* 

1 Kos 

Kit* 1 Paket 

Prostor do stropa 

15 cm 

20 cm 
do stene 

20 cm 
do stene 

230-260 cm 

          do tal 
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ploščo. Ploščo pritrdite vodoravno na steno in jo poravnajte tudi v 
horizontalni in lateralni smeri.

3.   Po namestitvi jo z roko povlecite, da potrdite, ali je trdno pritrjena.

LUKNJA V STENI
1. Na vnaprej določenem položaju z električnim 

kladivom ali vrtalnikom na steni naredite luknjo 
za cev, ki bo nagnjena navzven za 5°-10°. 

2. Za zaščito cevi in kablov, ki potekajo skozi 
steno, pred poškodbami in glodalci, ki lahko 
prebivajo v votli steni, je treba namestiti 
zaščitno manšeto in jo zatesniti s kitom.

Opomba: Običajno je luknja v steni 
premera ΦΦ> 60 mm ~ Φ> 80 mm.
Pri vrtanju pazite na morebitne obstoječe napeljave in trd zid.

CEVNA NAPELJAVA
1. Odvisno od položaja enote se lahko cevi napelje pri strani z leve ali desne 

(slika 1) ali vertikalno od zadaj (slika 2) (odvisno od dolžine cevi notranje 
enote). V primeru napeljave s strani zamašite neuporabljeno odvodno 
odprtino na nasprotni strani.   

PRIKLJUČITEV ODTOČNE CEVI
1. Odstranite fiksni del in izvlecite cev notranje enote iz ohišja. Z roko privijte 

šestrobo matico na levi strani spoja.
2. Priključite povezovalno cev z notranjo enoto:

Poravnajte cevi in s prsti privijte konusno matico. Nato jo privijte z 
momentnim ključem, smer je prikazana na diagramu na desni. Zatezni 
moment je prikazan v naslednji tabeli. 

Zaščitni 
obroček 
za cev 

Kit 

Odtočna cev in kabli
povezovalne cevi

Priprava odvoda 
Slika 1 Slika 2 

Odtočna cev in 
kabli povezovalne 
cevi 
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Opomba: Pred montažo natančno preverite, ali so spoji poškodovani. 
Spoji se ne smejo ponovno uporabiti, razen če se cev ponovno segreje.

Tabela zateznih momentov  

OVIJANJE CEVI
1. S penasto izolacijo ovijte priključni del do 

notranje enote in povezovalno cev, nato 
pa uporabite še izolacijski material in ovijte 
ter zatesnite izolacijo, da preprečite nastajanje 
kondenza na priključku.

2. Priključite odtočne cevi z odtokom vode in pazite, 
da so povezovalna cev, kabli in odtočna cev ravni.

3. Uporabite plastične vezice, da povežete povezovalne cevi, kable in 
odtočno cev. Cev napeljite tako, da bo nagnjena navzdol.

PRITRDITEV NOTRANJE ENOTE
1. Notranjo enoto obesite na montažno 

ploščo in jo rahlo premaknite od leve 
proti desni, da zagotovite, da je kavelj 
pravilno nameščen.

2. Potisnite proti spodnji levi strani in 
     zgornji desni strani enote proti montažni 

plošči, dokler se kavelj ne zatakne 
in slišite »klik«. 

Cev notranje enote Konusna matica    Povezovalna cev

Momentni ključ Ključ 

Velikost 
cevi (mm) 

Moment
  (Nm) 

Ø 6,36 mm (1/4") 15~25 

Ø 9,52 mm (3/8") 35~40 

Ø 12,7 mm (1/2") 45~60 

Ø 15,88 mm (5/8") 73~78 

Ø 19,05 mm (3/4") 75~80 

Povezovalna 
cev
Odtočna 
cev in kabli 

Izolirni trak 
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VEZALNA SHEMA
• Če je vaša klimatska naprava opremljena s povezovalnim kablom, je

ožičenje notranje enote tovarniško priključeno, ni potrebe po priključitvi.
• Če povezovalni kabel ni na voljo, je potrebna priključitev v skladu s

predpisi.
Po montaži je treba preveriti:
1. ali so vijaki pravilno pritrjeni, in ni nevarnosti, da bi se zrahljali.
2. ali je konektor prikazne plošče na pravem mestu; priključne plošče se ne 

dotikajte.
3. ali je pokrov krmilne omarice trdno pritrjen. 

OPOMBA:
§ Ta priročnik običajno vključuje vezalne sheme za različne vrste 

klimatskih naprav. Ne moremo izključiti možnosti, da nekatere 
posebne sheme niso vključene.

§ Diagram je samo za referenco. Če se aparat razlikuje od te vezalne 
sheme, si oglejte podrobno vezalno shemo na enoti, ki ste jo kupili. 

Konstantna hitrost 

V zunanjo enoto 

V zunanjo enoto 

V zunanjo enoto 

Če je na voljo konektor, 
ga priključite neposredno. 

Konektor 

V zunanjo enoto 

Inverter 
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RISBA DIMENZIJ ZA MONTAŽO ZUNANJE ENOTE 

Mere zunanje enote 
Š1 (Š2) x V x G 

A (mm) B (mm) 

665 (710) x 420 x 280 430 280 

600 (645) x 485 x 260 400 290 

660 (710) x 500 x 240 500 260 

700 (745) x 500 x 255 460 260 

730 (780) x 545 x 285 540 280 

760 (810) x 545 x 285 540 280 

790 (840) x 550 x 290 545 300 

800 (860) x 545 x 315 545 315 

800 (850) x 590 (690) x 310 540 325 

825 (880) x 655 x 310 540 335 

900 (950) x 700 x 350 630 350 

900 (950) x 795 x 330 535 350 

970 (1044) x 803 x 395 675 409 

Namestitev vijaka zunanje enote 

Prostor do ovire 
Dovod zraka 

Prostor do ovire 

Prostor do ovire

Odvod zraka 

Leva noga  Desna noga 

Odvod zraka 

50
 c

m
 

50 cm 30 cm 

10 cm
 

200 cm
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NAMESTITEV PRIKLJUČNE CEVI
Povežite zunanjo enoto s priključno cevjo: Usmerite 
odprtino povezovalne cevi na zaporni ventil in z 
roko privijte konusno matico. Nato jo zategnite z 
momentnim ključem.
• Čemorate cevi podaljšati je treba dodati dodatno

količino hladilnega sredstva, tako da delovanje
in delovanje klimatske naprave ne bo ogroženo.

Opomba:
1. Ta tabela je samo za referenco
2. Spoji se ne smejo ponovno uporabiti, razen če se cev ponovno 

segreje.
3. Po namestitvi preverite, ali je pokrov zapornega ventila dobro 

pritrjen.

ELEKTRIČNI PRIKLJUČKI
1. Odvijte vijake in odstranite pokrova E-delov 

z enote.
2. Kable povežite z ustreznimi konektorji na 

priključni plošči zunanje enote (glejte vezalno 
shemo), in če so na vtičnico priključeni signali, 
naredite spoj.

3. Ozemljitvena žica: Odstranite ozemljitveni vijak 
iz električnega nosilca, konec ozemljitvene žice ovijte okoli 
ozemljitvenega vijaka in ga privijte.

4. Kabel zanesljivo pritrdite s pritrdilnimi elementi (pritrdilna plošča).
5. Pokrova E-delov postavite nazaj na prvotno mesto in ju privijte z vijaki. 

Dolžina cevi  Količina hladilnega sredstva, ki se doda Količina 
hladilnega 
sredstva 
za enoto 

≤5 m Ni potrebno 

5-15 m 
CC≤12000 Btu/h  16 g/m ≤1 kg

CC≤18000 Btu/h  24 g/m ≤2 kg

zaporni ventil     Konusna matica Povezovalna

cev

Cev na strani 

tekočine 

Cev na strani 

plina

Ključ

Pokrov 

zapornega 

ventila 

Pokrova 
E-delov 
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VEZALNA SHEMA 

OPOMBA:
•  Ta priročnik običajno vključuje vezalne sheme za različne vrste

klimatskih naprav. Ne moremo izključiti možnosti, da nekatere
posebne sheme niso vključene.

•     Diagram je samo za referenco. Če se aparat razlikuje od te vezalne
sheme, si oglejte podrobno vezalno shemo na enoti, ki ste jo
kupili.

VAKUUMIRANJE
*Pri vakuumiranju hladilnega sredstva R32 
morate uporabiti izključno črpalko za hladilno 
sredstvo R32. Preden začnete z delom na 
klimatski napravi, odstranite pokrov zapornega 
ventila (plinski in tekočinski ventil) in ga potem 
ponovno zategnite. (da preprečite morebitno 
uhajanje zraka)  
1. Da preprečite uhajanje zraka in razlitje, 

zategnite vse matice vseh cevi.
2. Priključite zaporni ventil, cev za polnjenje, 

razdelilni ventil in vakuumsko črpalko.
3. Popolnoma odprite ročico Lo na ventilu 
      in vklopite vakuum za vsaj 15  

Stalna hitrost 

Napajanje Napajanje 

Merilnik tlaka 
Sestavljeni merilnik 
-76 cm Hg

          Ročica Lo 

Cev za polnjenje 

Cev za polnjenje

Vakuumska črpalka 

Zaporni ventil 
(plinski vod) 

Zaporni ventil 
(tekočinski vod) 

Razdelilni ventil

Ročica Hi 

Napajanje Napajanje 

Konektor 

Če je na voljo konektor, ga priključite neposredno. 

V notranjo enoto V notranjo enoto 

V notranjo enoto V notranjo enoto 

Spremenljiva hitrost 
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minut in preverite, da merilnik tlaka kaže -0,1 MPa(-76 cm Hg).
4. Po uporabi vakuuma popolnoma odprite zaporni ventil s šestrobim 

ključem.
5. Preverite, da zunanji in notranji priključki ne puščajo zraka.

ZUNANJI ODVOD KONDENZATA (SAMO TIP ZA TOPLOTNO ČRPALKO)
Ko je enota v načinu za ogrevanje, se lahko 
kondenzacijska voda in voda od odmrzovanja 
zanesljivo odvaja skozi odtočni priključek.
Montaža: 
Namestite zunanji odvodni komolec v odprtino 
Φ25 na osnovni plošči in priključite odtočno 
cev na koleno, tako da se bo odpadna voda, 
ki nastane v zunanji enoti, lahko odtekala. 

PREVERJANJE PO MONTAŽI IN TESTNO DELOVANJE
• Test električne varnosti

1. Preverite, ali je napajalna napetost ustrezna.
      2. Preverite, ali so vse napajalne, signalne in ozemljitvene žice pravilno 

priključene.
3. Preverita, ali je ozemljitvena žica klimatske naprave varno ozemljena.

• Preverjanje varnosti vgradnje
1. Preverite, ali je namestitev trdna.
2. Preverite, ali je odtekanje vode gladko.
3. Preverite, ali so žice in cevi pravilno nameščene.
4. Preverite, da v napravi niste pozabili predmetov ali orodja.
5. Preverite, ali je cev hladilnega sredstva dobro zaščitena.

• Preskus tesnjenja hladilnega sredstva
Glede na način montaže se lahko za preverjanje puščanja uporabijo naslednje 
metode na območjih, kot so štirje priključki zunanje enote, zaporni ventili in 
razdelilni ventili:
1. Metoda z mehurčki: Na želeno mesto nanesite oz. napršite enakomeren 

sloj milnice in pazljivo opazujte, ali se bo naredil mehurček.
2. Metoda z instrumentom: Preverite puščanje tako, da sondo detektorja 

puščanja usmerite na želeno mesto v skladu z navodili proizvajalca.
Opomba: Pred preverjanjem poskrbite za dobro prezračevanje. 

Ohišje
Komolec 
zunanjega odtoka 
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TESTNO DELOVANJE

Priprava testnega delovanja:
• Preverite, ali so vse cevi in povezovalni kabli dobro priključeni.
• Preverite, da so ventili na strani plina in tekočine popolnoma odprti.
• Napajalni kabel priključite na svojo vtičnico.
• Vstavite baterije v daljinski upravljalnik.
Opomba: Pred preverjanjem poskrbite za dobro prezračevanje.

Preskus delovanja
1.  Vklopite napajanje in pritisnite gumb ON/OFF na daljinskem upravljalniku, 

da zaženete klimatsko napravo.
2.  Izberite COOL, HEAT (ni na voljo pri modelih samo za hlajenje), SWING 

in druge načine delovanja z daljinskim upravljalnikom in preverite, ali je 
delovanje v redu.

OBVESTILO O VZDRŽEVANJU

Pozor: 
Za vzdrževanje ali odvoz se obrnite na pooblaščene servisne centre. 
Vzdrževanje s strani nekvalificirane osebe lahko povzroči nevarnost. 
Polnjenje klimatske naprave s hladilnim sredstvom R32 in vzdrževanje klimatske 
naprave je treba izvesti strogo v skladu z zahtevami proizvajalca. To poglavje 
vsebuje predvsem posebne zahteve za vzdrževanje naprave s hladilnim 
sredstvom R32. Za podrobnejše informacije prosite serviserja, da prebere 
priročnik za servisiranje.

ZAHTEVANE KVALIFIKACIJE OSEBJA ZA VZDRŽEVANJE
1. Kadar gre za delo z vnetljivimi hladilnimi sredstvi, je potrebno posebno 

usposabljanje poleg običajnih postopkov servisiranja hladilnih naprav. V 
številnih državah to usposabljanje izvajajo nacionalne organizacije za 
usposabljanje, ki so akreditirane za poučevanje ustreznih nacionalnih 
standardov usposobljenosti, ki jih določa zakonodaja. Doseženo 
usposobljenost je treba dokumentirati s potrdilom.

2. Vzdrževanje in popravilo klimatske naprave je treba izvesti v skladu z 
metodo, ki jo priporoča proizvajalec. Če so za vzdrževanje in popravilo 
opreme potrebni drugi strokovnjaki, jih morajo nadzirati posamezniki, ki so 
usposobljeni za popravilo klimatskih naprav z vnetljivim hladilnim sredstvom. 
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VARNOSTNI PREGLED MESTA
Pred vzdrževanjem opreme s hladilnim sredstvom R32 je treba opraviti varnostni 
pregled, da se zagotovi čim manjše tveganje požara. Preverite, ali je prostor 
dobro prezračen, ali je protistatična in protipožarna oprema popolna. Med 
vzdrževanjem hladilnega sistema upoštevajte naslednje varnostne ukrepe 
pred aktiviranjem sistema.

POSTOPKI
1. Splošno delovno območje:
Vsem vzdrževalnim osebam in drugim, ki delajo v bližini, je treba razložiti 
postopke, ki se opravljajo. Izogibati se je treba delu v zaprtih prostorih. Območje 
okoli delovnega prostora je treba označiti oz. ograditi. Zagotovite, da so pogoji 
na območju varni, tako da odstranite vnetljiv material.
2. Preverjanje prisotnosti hladilnega sredstva:
Območje je treba preveriti z ustreznim detektorjem hladilnega sredstva pred 
in med delom, da lahko tehnik zazna potencialno strupene ali vnetljive pline. 
Poskrbite, da je oprema za zaznavanje puščanja, ki se uporablja, primerna 
za uporabo z vsemi ustreznimi hladilnimi sredstvi, t.j. brez iskrenja, ustrezno 
zatesnjena ali sama po sebi varna.
3. Prisotnost gasilnega aparata:
Če je treba na hladilni opremi ali pripadajočih delih opraviti kakršno koli vroče 
delo, mora biti voljo ustrezna oprema za gašenje. V bližini območja polnjenja 
morate imeti gasilni aparat na suhi prah ali CO2.
4. Brez virov vžiga:
Nobena oseba, ki opravlja delo v zvezi s hladilnim sistemom, ki vključuje 
izpostavljanje cevi, ne sme uporabljati nobenih virov vžiga na način, ki bi 
lahko povzročil nevarnost požara ali eksplozije. Vsi možni viri vžiga, vključno s 
kajenjem cigaret, morajo biti dovolj oddaljeni od mesta namestitve, popravila, 
premikanja in odstranjevanja, med katerimi se lahko hladilno sredstvo sprosti 
v okoliški prostor. Pred začetkom dela je treba pregledati območje okoli opreme, 
da se prepričate, da ni nevarnosti zaradi vnetljivih snovi ali nevarnosti vžiga.
Postaviti je treba znake »Kajenje prepovedano«.
5. Prezračevano območje (odprite vrata in okna):
Zagotovite, da je območje odprto ali da je ustrezno prezračeno, preden 
odprete sistem ali izvedete kakršnokoli vroče delo. Prezračevanje je potrebno 
tudi še nekaj časa po končanih delih. Ventilacija mora varno razpršiti vsako 
sproščeno hladilno sredstvo in ga po možnosti odstraniti v ozračje. 
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6. Preverjanje hladilne opreme:
Če zamenjate električne komponente, morajo ustrezati namenu in 
specifikacijam. Vedno je treba upoštevati navodila proizvajalca za vzdrževanje 
in servisiranje. Če ste v dvomih, se za pomoč obrnite na tehnični oddelek 
proizvajalca. Za naprave, ki uporabljajo vnetljiva hladilna sredstva, je treba 
izvesti naslednje kontrole:
• Količina polnjenja je v skladu z velikostjo prostora, v katerem so

nameščeni deli, ki vsebujejo hladilno sredstvo.
• Prezračevalni stroji in odprtine delujejo ustrezno in niso ovirane.
• Če se uporablja indirektni hladilni krogotok, je treba v sekundarnem krogu

preveriti prisotnost hladilnega sredstva.
• Hladilnecevi ali komponente so nameščene na mestu, kjer ni verjetno, da

bi bile izpostavljene kakršni koli snovi, ki bi lahko povzročila korozijo
sestavnih delov, ki vsebujejo hladilno sredstvo, razen če so sestavni deli
izdelani iz materialov, ki so sami po sebi odporni na korozijo ali so pred njo
ustrezno zaščiteni.

7.  Preverjanje električnih naprav:
Pred popravilom in vzdrževanjem električnih komponent je treba izvesti začetni 
varnostni pregled in uporabljati postopke pregleda komponent. Če obstaja 
napaka, ki bi lahko ogrozila varnost, se električno napajanje ne sme priključiti 
na vezje, dokler ni zadovoljivo rešena. Če napake ni mogoče takoj odpraviti, 
vendar je treba nadaljevati z delom, se uporabi ustrezna začasna rešitev. O 
tem je treba obvestiti lastnika opreme, da so vse stranke obveščene. 
Začetni varnostni pregledi vključujejo:
•     da se kondenzatorji izpraznijo: to je treba opraviti na varen način, da se

prepreči možnost iskrenja.
•     da med polnjenjem, obnavljanjem ali praznjenjem sistema niso

izpostavljene nobene električne komponente pod napetostjo.
•     da ozemljitev ni prekinjena.

PREGLED KABLOV
Preverite, ali na kablih opazite znake obrabe, korozije, prenapetosti, vibracij, in 
poskrbite, da v bližini ni ostrih robov in drugih škodljivih učinkov. Pri pregledu 
je treba upoštevati vpliv staranja ali nenehnih vibracij zaradi kompresorja in 
ventilatorja. 



SL 

PREVERJANJE PUŠČANJA HLADILNEGA SREDSTVA R32
Opomba: Preverite puščanje hladilnega sredstva v okolju, kjer ni možnega vira 
vžiga. Halogenske sonde (ali katerega koli drugega detektorja, ki uporablja 
odprt plamen) ni dovoljeno uporabiti.         
Metoda odkrivanja puščanja:
Pri sistemih s hladilnim sredstvom R32 je na voljo elektronski instrument za 
zaznavanje puščanja. Test puščanja naj se ne izvaja v okolju s hladilnim 
sredstvom. Prepričajte se, da detektor puščanja ne bo postal potencialni vir 
vžiga in se lahko uporablja za merjeno hladilno sredstvo. Detektor puščanja 
se nastavi na najmanjšo vnetljivo koncentracijo (odstotek) hladilnega 
sredstva. Umerite in prilagodite ustrezno koncentracijo plina (ne več kot 25%) 
z uporabljenim hladilnim sredstvom. Tekočina, ki se uporablja pri odkrivanju 
puščanja, je uporabna za večino hladilnih sredstev. Vendar ne uporabljajte 
kloridnih topil, da preprečite reakcijo med klorom in hladilnimi sredstvi ter korozijo 
bakrenih cevi. Če sumite na puščanje, odstranite vse vire vžiga s prizorišča in 
pogasite ogenj. 
Če je treba mesto puščanja variti, je treba vse hladilne tekočine odstraniti, oz. 
vsa hladilna sredstva izolirati od mesta puščanja (z zapornim ventilom). Pred 
in med varjenjem uporabite OFN za izpiranje celotnega sistema.

ODSTRANITEV IN VAKUUMSKA ČRPALKA
1. Prepričajte se, da v bližini vtičnice vakuumske črpalke ni prižganega vira 

ognja in da je prezračevanje dobro.
2. Vzdrževanje in druge operacije hladilnega tokokroga je treba izvesti v skladu 

s splošnim postopkom, vendar so najpomembnejši naslednji postopki, v 
katerih je že upoštevana možnosti vžiga. Upoštevajte naslednje postopke:

• Odstranite hladilno sredstvo.
• Dekontaminirajte cevi z inertnimi plini.
• Izsesavanje.
• Ponovno dekontaminirajte cevi z inertnimi plini.
• Odrežite ali varite cevovod.
3. Hladilno sredstvo je treba vrniti v ustrezno jeklenko. Sistem je treba prepihati 

z dušikom brez kisika (OFN), da se zagotovi varnost. Ta postopek bo 
morda treba večkrat ponoviti. Ta postopek se ne sme izvajati s stisnjenim 
zrakom ali kisikom.

4. S postopkom prepihavanja se sistem napolni z anaerobnim dušikom, da 
se doseže delovni tlak pod vakuumskim stanjem, nato se v ozračje odda 
dušik brez kisika in na koncu vakuumira sistem. Postopek ponavljajte, 
dokler iz sistema ne odstranite vsega hladilnega sredstva.  



SL 

Po končnem polnjenju anaerobnega dušika, izpustite plin v atmosfero, nato 
pa lahko sistem varite. Ta postopek je potreben za varjenje cevovoda.

POSTOPEK POLNJENJA HLADILNEGA SREDSTVA      
Kot dodatek k splošnemu postopku je treba dodati naslednje zahteve:
•    Prepričajte se, da pri uporabi naprave za polnjenje hladilnega sredstva ne

pride do onesnaženja med različnimi hladilnimi sredstvi. Cev za polnjenje
hladilnih sredstev mora biti čim krajša, da se zmanjša preostanek hladilnega
sredstva v njej.

•    Jeklenke morajo stati navpično.
•    Prepričajte se, da so ozemljitveni priključki že narejeni, preden se hladilni

sistem napolni s hladilnimi sredstvi.
•    Po končanem polnjenju (če še ni označen) sistem označite.
•    Bodite previdni, da hladilnega sistema ne napolnite preveč.

IZLOČITEV IZ UPORABE IN OBNOVA      
Izločitev iz uporabe:
Pred tem postopkom mora biti tehnično osebje temeljito seznanjeno z opremo 
in vsemi njenimi značilnostmi ter uporabiti priporočene postopke za varno 
praznjenje hladilnega sredstva. Za recikliranje hladilnega sredstva je treba 
pred postopkom analizirati vzorce hladilnega sredstva in olja. 
Pred preskusom zagotovite, da je na razpolago električna energija.
1. Spoznajte opremo in delovanje.
2. Odklopite napajanje.
3. Pred izvajanjem tega postopka se morate prepričati:

• ali je možno (če je potrebno) mehansko rokovanje z opremo (jeklenko).
• da je vsa osebna zaščitna oprema na voljo in se lahko pravilno

uporablja.
• da celoten postopek praznjenja nadzira usposobljena oseba.
• da je oprema za odstranjevanje in jeklenke v skladu z ustreznimi

nacionalnimi standardi.
4. Če je mogoče, je treba hladilni sistem vakuumirati.
5. Če stanja vakuuma ni mogoče doseči, morate hladilno sredstvo posesati 

iz vsakega dela sistema na več mestih.
6. Pred začetkom praznjenja morate zagotoviti, da bo zmogljivost 
      jeklenke dovolj velika.  
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7. Napravo za praznjenje vklopite in upravljajte v skladu z navodili 
proizvajalca.

8. Jeklenke ne napolnite do polne kapacitete (prostornina vnesene tekočine 
naj ne presega 80% prostornine jeklenke).

9. Tudi če je trajanje kratko, ne sme presegati maksimalnega delovnega 
tlaka jeklenke.

10.Po zaključku polnjenja jeklenke in zaključku postopka je treba poskrbeti, da 
se jeklenke in oprema hitro odstranijo in da se vsi zaporni ventili v opremi 
zaprejo.

11.Odstranjenih hladilnih sredstev ni dovoljeno vbrizgati v drug sistem, 
preden se ne očistijo in preizkusijo.

Opomba: Ko je naprava odpisana in hladilna sredstva izpraznjena, jo je treba 
označiti. Oznaka mora biti datirana in podpisana. Zagotovite, da so na opremi 
nalepke, kjer je navedeno, da oprema vsebuje vnetljivo hladilno sredstvo.

Obnova:
1. Pri popravilu ali odpisu aparata je potrebno odstranjevanje hladilnih sredstev 

iz sistema. Priporočamo, da hladilno sredstvo popolnoma odstranite.
2. Pri odstranjevanju hladilnega sredstva v jeklenko lahko uporabite samo 

posebne jeklenke za hladilno sredstvo. Poskrbite, da bo zmogljivost jeklenke 
ustrezala količini hladilnega sredstva v celotnem sistemu. Vse jeklenke, ki 
se uporabljajo za praznjenje hladilnih sredstev, morajo imeti identifikacijo 
hladilnega sredstva 
(npr. jeklenka za hladilno sredstvo). Jeklenke morajo biti opremljene z 
razbremenilnimi ventili in zapornimi ventili, ki morajo biti v dobrem stanju. 
Če je mogoče, je treba prazne jeklenke pred uporabo izprazniti in hraniti 
pri sobni temperaturi.

3. Oprema za obnovo mora biti v dobrem delovnem stanju in opremljena z 
navodili za uporabo opreme, ki so enostavno dostopna. Oprema mora biti 
primerna za praznjenje hladilnih sredstev R32. Poleg tega mora biti na voljo 
komplet umerjenih tehtnic v dobrem stanju. Cevi morajo biti opremljene s 
neprepustnimi odklopnimi spojnimi elementi in biti v dobrem stanju.
Pred uporabo opreme za praznjenje preverite, ali je v dobrem stanju in ali 
se stalno vzdržuje. Preverite, da so vse pripadajoče električne komponente 
zatesnjene, da je preprečen vžig v primeru sproščanja hladilnega sredstva. 
Če imate kakršnokoli vprašanje, se posvetujte s proizvajalcem. 
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4. Odstranjeno hladilno sredstvo je treba shraniti v ustrezne jeklenke, ki so 
jim priložena navodila za prevoz, in vrniti proizvajalcu hladilnega sredstva. 
Ne mešajte hladilnih sredstev v enotah za obnovo in zlasti v jeklenkah.

5. Prostor, kjer je naloženo hladilno sredstvo R32, med transportom ne sme 
biti zaprt. Po potrebi med transportom izvedite proti elektrostatične ukrepe. 
Pri transportu, natovarjanju in raztovarjanju je treba upoštevati potrebne 
zaščitne ukrepe za zaščito klimatske naprave in zagotoviti, da se naprava 
ne poškoduje.

6. Če želite odstraniti kompresorje ali kompresorska olja, jih morate izprazniti 
na sprejemljivo raven, da zagotovite, da vnetljivo hladilno sredstvo R32 ne 
ostane v mazivu. Vakuumsko črpanje je treba izvesti, preden se kompresor 
vrne dobavitelju. Zagotovite varnost pri praznjenju olja iz sistema. 
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Ta oznaka označuje, da tega izdelka ne smete zavreči skupaj z 
drugimi gospodinjskimi odpadki po vsej EU. Da bi preprečili možno 
škodo za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odmeta-
vanja odpadkov, odpadke odgovorno reciklirajte za spodbujanje 
trajnostne ponovne uporabe materialnih virov.  Z zagotavljanjem 
ustreznega odlaganja izdelkov pomagate preprečiti potencialno 
negativen učinek za okolje in zdravje ljudi. Recikliranje materialov 
bo pomagalo pri varčevanju z naravnimi viri. Za odstranitev/vrnitev 
izrabljene naprave, upoštevajte postopke za vračanje v vaši državi 
ali pa se obrnite na prodajalca, kjer ste kupili ta izdelek. Ta izdelek 
je treba poslati v reciklažo.  
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