OPOMBA:
Pred namestitvijo in/ali uporab
izdelka pozorno preberite ta
priročnik in ga shranite za
kasnejšo uporabo.
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NAVODILA IN PRIROČNIK ZA NAMESTITEV

ORCA12 +ORCA112

POMEMBNA VARNOSTNA OPOZORILA
• V tem priročniku skrbno in natančno preberite spodaj navedena opozorila, saj vsebujejo pomembne
podatke o varnosti in uporabi aparata.
• Ta naprava ne sme biti dosegljiva otrokom mlajših od 8 let in / ali določenim osebam s posebnimi
potrebami, razen če so le-te pod nadzorom odgovornih oseb, katere skrbijo za njihovo varnost in se
zavedajo vseh mož nih inherentnih tveganj. Napravo in napajalni kabel hranite izven dosega otrok,
mlajših od 8 let in jim preprečite igranje z napravo. Čiščenje in vzdrž evanje, ki so predvideni da jih
izvaja uporabnik, ne smejo izvajati otroci brez nadzora.
• Ta naprava mora biti uporabljena le za namen, za katerega je bila izrecno zasnovana s strani
proizvajalca, kakršna koli uporaba, ki ni v skladu z navodili v tem priročniku, se šteje za neustrezno
in nevarno. Proizvajalec ne odgovarja za kakršno koli škodo, nastalo zaradi nepravilne in / ali
nerazumne uporabe.
• Ta naprava NI primerna za uporabo v okoljih z eksplozivnimi atmosferami (v prisotnosti vnetljivih
snovi v obliki plina, hlapov, megle ali prahu. Skratka, to velja v kakršnihkoli atmosferskih okoliščinah,
v katerih se po vž igu plamen lahko širi po zraku).
• V bliž ini ne smejo biti pakirni elementi oziroma materiali (kot so plastične vrečke, ekspandirani
polistiren itd.) Ne smejo stati na dosegu otrok ali neodgovornih oseb, saj predstavljajo potencialne
vire nevarnosti.
• Pri odstranjevanju naprave iz embalaž e bodite previdni: nekatera mesta in robovi se lahko
poškodujejo.
• Pred izvedbo namestitve se prepričajte, da so podatki o priključitvi, ki so navedeni na nalepki s
podatki o napravi, v skladu s podatki o napajanju, da preprečite morebitne poškodbe. V primeru
dvoma se obrnite na usposobljenega električarja.
• NE namestite, shranjujte in / ali uporabljajte naprave blizu lokalnih virov toplote (radiatorji, peči itd.),
odprtega ognja in / ali v prostorih z eksplozivno atmosfero in / ali visoko vlaž nostjo.
• Izvajanje vzdrž evanja in popravljanje naprave je mož no izključno s strani usposobljenega osebja,
ki uporablja le originalne nadomestne dele in v skladu s predpisi navedenimi v tem priročniku.
Neupoštevanje teh previdnostnih ukrepov lahko ogrož a varnost naprave in ljudi.
• Notranja enota naprave mora biti nameščena na mestih, ki niso izpostavljena neposredni sončni
svetlobi in sicer tako, da razdalja med nameščenim elementom in tlemi ni manjša od 2,3 m.
• Zunanja enota mora biti nameščena, kolikor je le mogoče, na območjih z nizko izpostavljenostjo
posebnim atmosferskim okoliščinam in čim niž jo neposredno izpostavljenostjo sončni svetlobi.
• NE dovolite, da se plin iz hladilnega kroga izteče v ozračje; v primeru puščanja, nemudoma
prezrači prostore.
• Napravo je treba namestiti v skladu z lokalnimi nacionalnimi zakoni in predpisi gleda vprašanj
povezanih z električnimi in hladilnimi namestitvami ter povezavami. Zlasti priporočamo, da:
-uporabljajte električne kable, primerne za električne parametre, prikazane na nalepki s podatki
o napravi;
-NE uporabljajte podaljškov in / ali vmesnih električnih priključkov;
-uporabite namensko napajalno napeljavo z ustreznim zaščitnim stikalom;
-NE priključujte druge električne opreme na isto napajalno napeljavo.
• Pri nameščanju ali premeščanju enote in vzdrž evanju naprave se prepričajte da nobena snov,
ki ni v skladu s hladilnim sredstvom, ne vstopi v hladilno sredstvo.
• Pred uporabo aparata vizualno preverite njegovo celovitost. V primeru dvoma se obrnite na
usposobljeno osebje za vsa popravila.
• Pri običajni uporabi, za vklop in izklop naprave, uporabi izključno le vmesnik (interface),
ki je predviden in zagotovljen v tem priročniku. NE uporabljajte posebnih zaščitnih stikal na
električni plošči.
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• V nobenem primeru ne uporabljajte naprave izven predvidenih temperatur in časovnih intervalov,
ki so izrecno navedeni v tem priročniku.
• V primeru nenormalnega delovanja ali okvar med delovanjem takoj izklopite aparat, ga odklopite
iz napajanja in se za ustrezno popravilo obrnite na profesionalno usposobljeno osebje. V vsakem
primeru se izogibajte izvedbi postopkov, ki niso navedeni v tem uporabniškem priročniku. Natančno
se seznanite kako razstaviti aparat in/ali kako posegati vanj.
• Med delovanjem se naprave ne dotikajte z mokrimi ali vlaž nimi deli telesa, vedno nosite čevlje z
gumijastimi podplati (električna izolacija).
• Nikdar v celoti ali delno, NE ovirajte dovodov za zrak, namenjenih za sesanje in izpust.
• Naprave NE uporabljajte za hlajenje predmetov; naprava NI primerna za tretiranje natančnih
instrumentov, hrane, umetniških predmetov, rastlin.
• Kondenzacijske vode, ki jo proizvaja aparat, NE uporabljajte za vodne rastline ali za uporabo
v hrani.
• Dolgoročno naj zraku, ki ga ustvari naprava, NE bodo izpostavljeni ljudje, ž ivali ali rastline saj to
lahko škoduje zdravju.
• NIKOLI ne odpirajte ohišja ročno, medtem ko aparat deluje, lahko povzroči poškodbe ljudi in
aparata.
• V vsakem primeru se izogibajte prodiranju vode v napravo; v primeru, da pride do tega dogodka,
napravo takoj odklopite iz napajanja in je ne vklapljajte oziroma ne vračajte v obratovanje. Takoj
pokličite ustrezno strokovno pomoč, saj naprava v takšnem primeru potrebuje tehnični pregled.
• Nikoli ne opravljajte preverjanja in vzdrž evanja naprave sami: vedno poiščite pomoč strokovne
osebe za tehnično pomoč.
• Med vzdrž evanjem vedno odklopite napajanje.
• Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova tehnična služ ba
za pomoč ali podobno usposobljena oseba. Preprečiti se mora vsakršno tveganje!
• Za čiščenje zunanjih delov uporabite mehko, rahlo vlaž no krpo, ne uporabljajte kemičnih
detergentov ali topil.
• Ne uporabljajte orodij za pospeševanje procesa odmrzovanja ali čiščenja, razen tistih, ki jih
izrecno določa proizvajalec za te namene.
• Redno čistite zračne filtre (vsaj enkrat na dva tedna). NIKOLI ne uporabljajte naprave, ne da
bi se pravilno vstavili filtri.
• Pri odstranjevanju in ponovnem vstavljanju filtra za normalno čiščenje se izogibajte udarcem
predvsem kovinskih delov naprave, saj lahko povzročijo poškodbe.
• Redno preverjajte trdnost podpornih enot, da bi se izognili poslabšanju njihove stabilnosti.
Tovrstne spremembe lahko povzročijo atmosferski ali seizmični povzročitelji, kar lahko povzroči
padec naprave s posledično škodo za ljudi in / ali stvari.
• Če se odločite, da aparata ne boste več uporabljali, je priporočljivo, da napravo ali posamezne
dele naprave odvrž ete v skladu z veljavnimi predpisi, saj bi lahko predstavljali zdravstveni ali
varnostni rizik.
• Upoštevajte opozorila glede uporabe vnetljivega hladilnega sredstva R32 v tem priročniku.

Pomembne informacije o uporabljenem hladilnem sredstvu:
Ta izdelek vsebuje toplogredne pline, ki so vključeni v Kjotski protokol.
Ne pustite plina uhajati v ozračje. Vrsta hladilnega sredstva: R32
Vrednost GWP (1): 550 (1) GWP = potencialno lahko pripomore k globalnemu
segrevanju. Količina hladilnega plina je navedena na nalepki s podatki o napravi.
Ta vrednost temelji na regulaciji plina F (824/2006).
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Pozor!
Požarna nevarnost /
vnetljivi materiali

OPIS NAPRAVE
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NOTRANJA ENOTA
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Stenski nosilec
Sprednja plošča
Napajalni kabel
Navpična smer zraka (motorizirana)
Zračni filter (odstranljiv)
Kondenzacijska cev za odvajanje vode
Priključni električni kabli
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ZUNANJA ENOTA IN DALJINSKI NADZOR
8
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Priključne cevi za hladilno sredstvo
Daljinsko upravljanje z daljinskim upravljalnikom
(neobvezno)
Napajalni kabel

OPOMBA: Vse številke, prikazane v tem priročniku, so zgolj okvirne. Vaša naprava se lahko nekoliko
razlikuje od teh vrednosti, vendar le to ne spreminja pomen razlag.
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OSVETLITVENE INDIKACIJE NA ZASLONU NOTRANJE ENOTE
Sledijo indikacije, ki se lahko pojavijo na svetlobnem zaslonu in njihov pomen
(na voljo so tri možnosti prikaza):
Zaslon Tip A

Zaslon Tip B *

fresh defrost run timer

Prikazovalnik Tip C

fresh defrost run timer

Ko pritisneš in držiš tipko „on“ za 3 sekunde:
• aktivira se funkcija "TIMER ON";
• aktivirane so funkcije "FRESH", "SWING", "TURBO" ali "SILENT" (aktivirajo se, ko se osvetlijo).
Ko pritisneš in držiš tipko „oF“ za 3 sekunde:
• aktivira se funkcija "TIMER OFF";
• funkcije "FRESH", "SWING", "TURBO" ali "SILENT" (de-aktivirajo se ko se osvetlijo).
aktivno odmrzovanje.
aktiven hladen način „anti-blow“ (med ogrevanjem).
aktivni samočistilni način.
aktivna zaščita proti zmrzovanju.
Funkcija ECO je aktivna, vrednosti
temperatura
se postopoma, ena za drugo,
pojavijo na zaslonu. Tista temperatura, ki se pojavi na zaslonu je trenutno nastavljena
temperatura. V vseh ostalih delovanjih zaslon prikazuje eno temperaturo:
• nastavite temperaturo okolja za vse načine delovanja, razen za "FAN";
• merjena temperatura v okolju v načinu delovanja "FAN".
"Fresh": ta lučka sveti, ko je aktiven način "sveže".
"Defrost" ta lučka sveti, ko je aktiven način "odmrznitve".
"Run" ta lučka sveti, ko naprava deluje.
"Timer" ta lučka sveti, ko je nastavljena funkcija "časovnik".

Opomba: Označbe na tej strani so skupne več modelom, nekatere od njih pa morda niso prisotne v
modelih, ki jih zajema ta priročnik.
* Enote, opisane v tem priročniku, imajo "Zaslon Tip B".
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OPERATIVNI NAČIN
Samodejni način (AUTO)

Za samodejno delovanje pritisni tipko MODE tolikokrat, da se na zaslonu pokaže „AUTO“: nač in
samodejnega izmenič nega delovanja za hlajenje, gretje in prezrač evanje v odvisnosti od razlike
med sobno temperaturo in nastavljeno temperaturo je predviden za vrednost 24°C. Za zagon
aparata pritisnite tipko ON / OFF.
V nač inu AUTO hitrosti ventilatorja ni mogoč e spremeniti.

Način hlajenja (COOL) / Ogrevanje (HEAT) / Zračenje (FAN)

S tipko MODE izberite način COOL, HEAT ali FAN in s tipko UP / DOW N izberite želeno temperaturo.
Pritisnite tipko FAN, da izberete hitrost ventilatorja od tistih, ki so na voljo.
Za zagon aparata pritisnite tipko ON/OFF.
Opomba: v načinu FAN nastavljena temperatura se ne prikaže na daljinskem upravljalniku in ni
mogoče nastaviti sobne temperature.

Način odzračevanja (DRY)

Izberite način DRY z ustrezno tipko MODE in tipko ON / OFF za zagon naprave in s tipko UP / DOWN
izberite želeno temperaturo.
Opomba: v načinu DRY ni mogoče izbrati hitrosti ventilatorja, ki je samodejno nastavljena na AUTO.

Nastavitev smeri pretoka zraka

S pomočjo tipk SWING in DIRECT aktivirajte / izključite funkcijo samodejnega preklopa deflektorja
ali ga prilagodite želenemu naklonu.
V načinu SWING pretok zraka nenehno niha od zgoraj navzdol in obratno.
V načinu DIRECT je tok usmerjen v vnaprej določenih kotih: vsakič, ko pritisnete tipko, se naklon
spreminja za 6 °.

TIMER (Časovnik)

Pritisnite tipko TIMER ON ali TIMER OFF, ko je enota izklopljena ali vklopljena, da nastavite čas pri
vklopu ali izklopu.
Ko pritisnete tipko, se na LCD prikazovalniku prikaže zadnji nastavljeni čas in ikona "H"; ponovno
pritisnite tipko, da povečate čas pri izklopu: pri vsakem pritisku se čas poveča za 30 minut do 10 ur
in za 60 minut med 10 in 24 urami. V odsotnosti nadaljnjega pritiska, po eni sekundi daljinski
upravljalnik pošlje signal na klimatsko napravo in po dodatnih 2 sekundah ikona "H" izgine in želeni
čas je nastavljen; nastavljena temperatura se ponovno pojavi na zaslonu.
OPOZORILO!
V načinu delovanja TIMER je daljinski upravljalnik aktiviran za samodejni prenos signala za vklop ali
programiranje sobne enote, zato je priporočljivo, da je daljinski upravljalnik postavljen v položaj, v
katerem lahko direktno posreduje signal notranji enoti ob določenem pred-nastavljenem času. Notranja
enota mora biti v radiju delovanja daljinskega upravljalnika in med njima ne sme biti ovir, ki bi lahko
preprečevale prenos signala.
TIMER ON
TIMER OFF

Po desetih urah

Po šestih urah
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OPOMBA: Funkcija časovnika
(TIMER ON ali TIMER OFF),
ki je najprej akt ivirana, je prva po
zaporedju po nast avljenem času.

Nastavitve

2 uri po nastavitvi

10 ur po nastavitvi

Nastavitve

2 uri po nastavitvi

5 ur po nastavitvi

KOMBINIRANI ČASOVNIK (TIMER OFF
---> TIMER ON)
(On---->Stop---->Start)
Ta funkcija je uporabna, če želite prekiniti in
znova zagnati operacijo.

KOMBINIRANI ČASOVNIK (TIMER ON
----> TIMER OFF)
(Off----> Start---->Stop)
Ta funkcija je koristna, če želite začeti in
ustaviti operacijo.

Primer (glejte sliko zgoraj):
Prekinitev delovanja klimatske naprave 2 uri
po nastavitvi in 10 ur po nastavitvi ur po
nastavitvi.
1. Pritisnite tipko TIMER OFF.
2. Znova pritisnite tipko TIMER OFF, da se
prikaže 2.0H na zaslonu.
3. Pritisnite tipko TIMER ON.
4. Znova pritisnite tipko TIMER ON, da se na
zaslonu prikaže 10H.
5. Po 3 sekundah se v prikazovalnem oknu
ponovno prikaže temperatura. Indikator obeh
časovnikov ostane vklopljen in funkcija se aktivira.

Primer (glej sliko zgoraj):
Aktiviranje delovanja klimatske naprave 2 uri
po nastavitvi in ponovnem zagonu 5 ur po
nastavitvi.
1. Pritisnite tipko TIMER ON.
2. Znova pritisnite tipko TIMER ON, da se prikaže
2.0H na zaslonu.
3. Pritisnite tipko TIMER OFF.
4. Znova pritisnite tipko TIMER OFF, da se prikaže
5H na zaslonu.
5. Po 3 sekundah se v prikazovalnem oknu
ponovno prikaže temperatura. Indikator obeh
časovnikov ostane vklopljen in funkcija se aktivira.

SLEEP funkcija
Funkcija SLEEP v prvih dveh urah poveča (v načinu hlajenja) ali zmanjša (v načinu ogrevanja)
nastavljeno temperaturo za 1°C / uro, nato ostane nespremenjena 5 ur, zatem pa se delovanje ustavi.
Omogoča varčevanje z energijo ponoči.
Opomba: funkcija SLEEP je na voljo samo v načinu delovanja COOL, HEAT in AUTO.
OPOMBA:
• Oblike in funkcije tipk se lahko glede na model nekoliko razlikujejo.
• Vse opisane funkcije izvaja notranja enota. V primeru, da notranja enota nima te funkcije,
določene tipke na daljinskem upravljalniku ne bodo imele učinka
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NAZDOR BREZ DALJINSKEGA UPRAVLJANJA
Način ročnega upravljanja se lahko uporabi, če daljinski
upravljalnik ne deluje.
Ročno krmiljenje enote:
1. Odprite sprednjo ploščo aparata;
2. locirajte ročno kontrolno tipko na desni strani notranje
enote;
Ročna kontrolna tipka

3. pritisnite tipko za ročno upravljanje, da vključite
samodejno delovanje;
4. ponovno pritisnite tipko za ročno upravljanje, da preklopite
na način prisilnega hlajenja (aparat ostane v tem načinu
največ 30 minut, nato se vrne v način AUTO) ;

5. znova pritisnite tipko za ročno upravljanje, da izklopite aparat;
6. zaprite sprednjo ploščo
Ročno krmiljenje je namenjeno izključno preskusnim funkcijam in zasilnemu delovanju.
Prosimo, da v vseh drugih okoliščinah za normalno delovanje uporabite daljinski upravljalnik.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE
Daljinski upravljalnik mora
biti čist. Uporabite mehko
krpo, po možnosti
navlaženo z mlačno vodo.

Občasno očistite sprednji del
klimatske naprave. Pokrov
je mogoče odstraniti iz
nosilnega podstavka.
NE uporabljajte topil ali
korozijskih detergentov.
Uporabite mehko krpo,
ki je lahko navlažena s
toplo (ne vročo! ) vodo.

Uporabljajte
mehko krpo!

1) Dvignite, sprostite plastični pokrov,
odstranite filtre tako da jih izvlečete
navzdol.

2) Čiščenje filtrov se lahko izvede s sesalcem
ali z vodo iz pipe (naj voda NE bo vroča,
sicer se plastika lahko deformira). Nato
dele temeljito posu šite.

Ko se klimatska naprava ne bo uporabljala daljši čas:

3) Zamenjajte dva zračna filtra, tako da
jih povlečete navzgor in spodnji zamašek
vstavite v ohišje. Potem ponovno zaprite
pokrov. Pritiskajte z občutkom, dokler
ne zaslišite klika.

1. Enota v prezračevalnem načinu (FAN) obratujte 30 minut, da se notranji izmenjevalnik pravilno posuši.
2. Odstranite vtič ali izklopite stikalo za napajanje.
3. Odstranite baterijo z daljinskega upravljalnika in jo hranite za nadaljnjo uporabo.

8

FUNKCIONALNA OPOZORILA
1. Varstvo: zaščita
a) Zunanji kompresor se ne more ponovno zagnati prej kot 3 minute po tem, ko se je iz kakršnegakoli razloga
ustavil.
b) V načinu HEAT (ogrevanje) ne bo vročega zraka v naslednjih primerih:
- takoj po zagonu (faza predgretja);
- med samodejnim odmrzovanjem zunanje enote;
- Če je zunanja temperatura prenizka, v vseh navedenih primerih notranji ventilator ostane v mirovanju.
Odmrzovanje je samodejno delovanje, ki se izvaja periodično, ko se v zunanji enoti nakopiči ledena obloga.
To se običajno zgodi ko je zunanja temperatura nižja od 6°C; trajanje je spremenljivo, nekje od 4 do 10 minut.
2. Bela para pobegne iz notranje enote:
- V načinu hlajenja: To je običajno, če obstaja visoka temperaturna razlika med hladnim notranjim
izmenjevalnikom toplote in zraka v okolju, ter ko je visoka vlažnost.
- V načinu ogrevanja: to se lahko zgodi takoj po zaključku cikla odmrzovanja, ko se ponovno segreje.
3. Notranja enota oddaja rahel hrup:
- Ob začetku ali takoj po zagonu zunanjega kompresorja se lahko na kratko pojavi rahel notranji zvok.
To je posledica uravnavanja tlaka hladilnega sredstva.
- Notranja enota občasno oddaja zvok, tudi ko je ob začetku delovanja ali po ustavitvi kompresorja. Plastični
pokrov se namreč ob povišanju temperature lahko nekoliko razširi in ob ohladitvi nekoliko krči.
- Majhen hrup je lahko povzročen med prestavljanjem motorizirane lopute za zaviranje zraka.
4. Sesanje prahu iz notranje enote.
To je lahko potrebno opraviti na začetku, ko je nova klimatska naprava vklopljena prvič, ali ko je bila izključen
dalj časa.
5. Notranja enota oddaja neprijeten vonj.
To se lahko zgodi, če so se v klimatski napravi tekom časa nabrale snovi iz okolja (dim, gradbeni material,
pohištvo itd.). Previdno odstranite vir neprijetnega vonja in pustite, da enota deluje nekaj časa.
6. Občasno izstopni zrak iz notranje enote ni vroč ali hladen.
To je normalno ob zaustavitvah zunanjega kompresorja zaradi delovanja notranje regulacije temperature
z daljinskim upravljalnikom.
7. Na površini notranje enote se pojavijo kapljice vlage.
To se lahko zgodi v načinu hlajenja ali razvlaževanja, če je relativna vlažnost okolja 80% ali več. Kot protiukrep,
vodoravno prilagodite smer zraka, delajte v načinu COOL in nastavite ventilator na najvišjo hitrost.

8. Zmanjšana moč v načinu ogrevanja.
Pri ogrevanju je napajanje s toplotno črpalko zelo odvisno od zunanje temperature, nato pa upada, ko je
zunaj hladneje. To se zgodi pri nižji temperaturi zraka, ki zapušča notranjo enoto. V hladnejših obdobjih,
priporočamo da je klimatska naprava vklopljena ves čas, tudi v vaši odsotnosti, da se ta pojav čim bolj omili.
Če v teh primerih v okolju ne morete doseči želene temperature, aktivirajte dodatni vir toplote.

9. Samodejni ponovni zagon.
Klimatska naprava je opremljena s funkcijo samodejnega ponovnega zagona. V primeru trenutnega izpada
električne energije, se klimatska naprava izklopi in se ob ponovni oskrbi z električno energijo samodejno
zažene, ter deluje z enakimi nastavitvami, kot pred prekinitvijo.
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10. Elektromagnetne motnje.
Nekatere naprave (kot so mobilni telefoni), ki se uporabljajo v bližini notranje enote, lahko v nekaterih primerih
povzročijo moteno delovanje naprave. Izklopite električno napajanje naprave za nekaj sekund in jo ponovno
vklopite.

ODPRAVLJANJE TEŽAV
Preden se obrnete na službo za pomoč, se prepričajte, da razlog težav ni en od naslednjih primerov:

KLIMATIZACIJA SE
NE ZAŽENE

- Naprava ni priklopljena na električno omrežje.
- Avtomatski izklop je bil de-aktiviran (če obstaja).
- Napaka pri nastavljanju daljinskega upravljalnika.
- Napetost električnega omrežja je prenizka.
- Prišlo je do prehodnih elektromagnetnih motenj: odstranite vtič,
ga znova vstavite in ponovno zaženite klimatsko napravo.
- Baterije daljinskega upravljalnika so izčrpane: zamenjajte jih.
- TIMER je nastavljen na zakasneli zagon: spremenite ali prekličite
programiranje.

NAPRAVA NE EMITIRA
VROČEGA ZRAKA

- Vklopi se zaščita za kompresor, ki vsakič, ko je kompresor
izklopljen, zakasni ponovni zagon za vsaj 3 minute.
- Enota predhodno segreva notranji izmenjevalec: počakajte, da
se v kratkem času proces predhodnega segrevanja dokonča.
- Izvaja se odmrznitev zunanje enote: v tej fazi se notranja enota
ustavi.

HLAJENJE IN
OGREVANJE JE SLABO

-Zračni filtri so zelo umazani: očistite jih
- Nekaj preprečuje svobodno delovanje notranjega ali zunanjega
ventilatorja (tujki itd): Oviro previdno odstrani.
- Temperature v zaprtih prostorih in na prostem so zelo hladne
ali je zelo vroče: potrebujete močnejši klimatski sistem.
- v prostorih so odprta okna: zaprite jih.

V primeru napake
V primeru drugih očitnih napak ugasnite klimatsko napravo, jo odklopite iz napajanja ter pokličite tehnično
pomoč.
POZOR:Naprave ne poskušajte popravljati sami: za popravila se obrnite na usposobljeno osebje!

NAPAKE PRI
DELOVANJU

- Zaslon prikazuje vrednosti, ki niso zajete v tem priročniku ali pa
neprekinjeno utripajo lučke in ni mogoče vzpostaviti ponovnega
delovanja, tudi potem ko je bila naprava izključena iz električnega
omrežja za 2 minuti in nato ponovno priključena.
- Varovalka notranje enote je pregorela ali stikalo za električno
zaščito utripa neprekinjeno.
- V notranjo enoto so prišli tujki ali voda.
- Daljinski upravljalnik ne deluje (v tem primeru lahko začasno
uporabite tipko za zasilno delovanje).
- druge anomalije pri delovanju.
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NAVODILA ZA INŠTALACIJO
OPOZORILO: Namestitev klimatske naprave zahteva specializirano obravnavo strokovno
usposobljenih oseb saj je lahko potencialno nevarno. Za vgradnjo je potrebno upoštevati
vse veljavne varnostne standarde v vaši državi!
ZAHTEVE ZA PRAVILNO VGRADNJO
Notranja enota mora biti prosta in okoli nje ne sme biti ovir, ki bi lahko onemogočale pravilno prezračevanje.
Notranja enota se ne sme namestiti:
V bližini toplotnih virov, ki lahko poškodujejo enoto.
V bližini peči ali kuhalnih mest (pršenje olja lahko poškoduje napravo).
Zunanja enota mora biti neovirana in ne sme biti nameščena v zaprtih prostorih. Napravo je priporočljivo postaviti
zunaj hiše.
Kondenzacijsko vodo je treba odvajati v ustrezne odtoke (razni odtoki v stanovanju itd)

Zmanjšanje hrupa naprave
Postavite notranjo enoto na nosilne stene, da zagotovite mehansko stabilnost
Zunanjo enoto postavite na tak način in tam kjer zaradi ravni hrupa ne bo motila sosedov.
Enote namestite s posebnimi nosilci proti vibracijam, da zmanjšate emisije hrupa na najmanjšo možno raven.
Če po zagonu opazite nenavadne zvoke v enoti, ki niso opisani v tem priročniku, se obrnite na svojega
monterja oziroma serviserja, ki vam je napravo namestil.

I) Izbira položaja
Notranja enota
- Za namestitev izberite nosilne stene.
- Sesalne in izpušne cevi morajo biti brez ovir za pravilno distribucijo zraka.
- Napravo namestite stran od virov toplote ali cevi z vnetljivim plinom.
- Naprave ne namestite na mesta, kjer bi bile direktno obsevane s soncem.
- Za pravilno delovanje naprave, pustite okoli nje dovolj prostora.
- Za lažje vzdrževanje naprave upoštevajte razdalje, prikazane na slikah.

Najmanj 150mm

Najmanj 120mm

Najmanj 120mm

Najmanj 2300mm

398mm

124mm

184mm

118mm

Luknja v steni 65mm

Luknja v steni 65mm

805mm
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37mm

37mm

Notranji profil enote
MDCE-508AF7
48mm

302mm

47mm

285mm
45mm

224mm

47mm

39mm

39mm

304mm

Notranji profil enote
MDCE-268AF7
MDCE-358AF7

47mm

Luknja v steni 65mm

439mm

241mm

229mm

45mm

259mm

958mm

101mm

124mm

Luknja v steni φ 65mm

Notranja enota
• Za namestitev izberite nosilne stene.
• Sesalne in izpušne cevi morajo biti brez ovir za pravilno
distribucijo zraka.
• Napravo namestite stran od virov toplote ali cevi z vnetljivim
plinom.
• Naprave ne namestite na mesta, kjer bi bile direktno obsevane
s soncem.
• Za pravilno delovanje naprave, pustite okoli nje dovolj prostora.
• Za lažje vzdrževanje naprave upoštevajte razdalje, prikazane
na slikah.

Vsaj 30 cm

Vsaj 30 cm

Slika 2

Vsaj 60 cm

Vsaj 200 cm

Slika 3

II) Vgradnja notranje enote

Cevi za hlajenje notranje enote so lahko oblikovane, kot
je prikazano na sliki 3. Za položaje (1) in (2) spremembe niso
potrebne; Za položaje (3), (4) in (5) boste morali odstraniti
plastične vogale osnovne enote (če obstajajo).

levo

zadaj levo
desno

1. Pritrditev nosilca notranje enote

zadaj desno
od tal

Pritrdite nosilec notranje enote na steno s 4 pritrdilnimi vijaki s
premerom najmanj 8 mm. Nosilec postavite v vodoraven položaj
z uporabo primernega instrumenta, kot je t.i. vodna vaga.

Slika 4

Izolacijski trak

Pozor (!): če nosilec ni vodoraven, med pretokom hladilnega
zraka kondenzacijska voda lahko uhaja iz notranje enote in
povzroči težave.

naklon
5-10 mm

Zaščita lukenj

2. Vrtanje luknje v steni

Stena

Za priključitev na zunanjo stran je potrebno vrtati luknjo v steni.
Za vrtanje luknje z vrtalnikom priporočamo uporabo cilindričnega
svedra s premerom najmanj 65 mm.
Svetujemo vam, da naredite luknjo tako, da držite vrtalni stroj
v smeri luknje rahlo navzdol, kot je prikazano na sliki 4.
Ko je luknja izvedena, namestite zaščito na notranjost stene
in jo pokrijte s toplotno izolacijo.

Notranja stran

Zunanja stran

Slika 5

Hlajenje cevi

3. Priprava povezav med enotami
Kondenzacijska cev

Poveži priključne cevi, električni kabel in kondenzacijsko
cev, kot je prikazano na sliki 5. Kondenzacijsko cev držite
na dnu sklopa, da olajšate odvajanje vode iz notranje enote.

Izolacijski trak

Slika 6
Zgornji kavlji

Nosilec za zgornji kavelj

4. Priključitev notranje enote
Z namestitvijo kavlja v luknjo, pritrdite notranjo enoto na nosilec.
Pritrdite notranjo enoto najprej na zgornji del, nato pa na spodnji
del s priloženimi kavlji (slika 6: nosilec se lahko razlikuje od
prikazanega, vendar je postopek enak).

Nosilec za spodnji kavelj
Spodnji kavlji
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Operativni nadzor

Slika 7

- Ali je notranja enota pravilno pritrjena na nosilec?
- Ali je nameščena vodoravno?
- Izogibajte se dvigovanju na priključnih vodih * Glejte sliko 7
- Ali ima kondenzacijska cev pravi naklon?

Hladilna linija
NE!
Električni
kabel

5. Električna povezava
Če želite enote povezati da bosta sodelovali pravilno, si morate
ogledati diagram. Na zunanji in notranji enoti so priključni bloki,
na katere je treba priključiti električne žice med notranjo in zunanjo
enoto; za vsako žico boste morali priključiti isto številko terminala
na obeh straneh.

Zaščitni kanal
Izolacijski trak

Cev za kondenzacijo

III) Vgradnja zunanje enote

Cev za kondenzacijo

Slika 8

Zunanja enota mora biti pritrjena na posebnih anti-vibracijskimi
nosilcih, ne glede na to ali je nameščena na steno, strop ali tla.
Zunanja enota lahko proizvaja tudi kondenzacijsko vodo (med
ogrevanjem) in če želite preprečiti njeno iztekanje iz zunanje
enote, ki je na dnu posebej perforirana, mora biti zagotovljen
drenažni sistem. Zunanja enota mora biti postavljena vzporedno
s tlemi oziroma v vodoravni legi (za namestitev uporabi ustrezno
orodje in inštrumente kot je recimo vodna vaga).

Izhod za merilnik tlaka

Pipe

Matica za pokrov ventila

Ventil za tekočino

IV) Namestitev hladilnih cevi
Notranja enota

1.Cevi in njihova obdelava, ter izvedba priključkov
Bakrene cevi, ki se uporabljajo za to vrsto vgradnje, morajo biti
specificirane in prirejene za sisteme s hladilnim sredstvom!
Opremljene morajo biti z ustrezno toplotno izolacijo (če se
uporabljajo neustrezne bakrene cevi, lahko pride do poškodb
aparata).
V primerih, ko je treba cev vgraditi v sistem, ne tvorite ostrih
ovinkov, ker se lahko cev poškoduje.
Za priključitev bakrenih cevi na notranje in zunanje enote
je potrebno na koncih cevi izvesti posebno stožčasto rezkanje.
Za takšno izvedbo morate uporabiti posebno orodje.
Ne pozabite vstaviti vpenjalnih matic v cevi pred zagozditvijo
(matice so na priključkih naprave).

Zunanja enota

Priključki z obdelavo

Vpenjalne sile na spojih

2. Vpenjanje priključkov
Ko je cevovod nameščen, lahko pričvrstite spoje na obeh enotah.
Da bi to naredili, je priporočljivo uporabiti momentni ključ za pridobitev
ustrezne sile vpetja. Vpenjalne sile za različne premere cevi so prikazane
v tabeli.
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Premer cevi
v milimetrih

Najmanjša
pritrdilna sila
N x cm

1/4"

6,35

1,500

3/8"

9,52

2,500

1/2"

12,70

3,500

5/8"

15,88

4,500

Premer cev
v centimetrih

Servisni ventil
V) Izvedba vakuuma v cevovodu

Slika 9

Izvedba vakuuma v hladilnem cevovodu se izvaja na naslednji način:
Potrebna oprema:
Manometri, vakuumska črpalka, cevi za merilnik tlaka in črpalke.

objemka za
napeljavo

Priključite cev na merilnike tlaka na "Nizki" tlačni priključek (LOW)
Enako priključite cev na servisni ventil zunanje enote (stran GAS)
Priključite cev med vakuumsko črpalko in priključkom "Vakuum" na merilniku tlaka
Odprite ventila "LOW" in "Vacuum" na merilniku tlaka in zaženite črpalko.
(opomba: glej sliko 10)
Pri priključkih, ki ne presegajo 5 m, naj črpalka deluje 20 minut; če je povezava
višja, sorazmerno povečajte delovni čas črpalke.

VI) Dodajanje hladilnega sredstva v cevi

Slika 10
Stran tekočine

Pred odpiranjem ventilov na zunanji enoti, izprazni
notranjost cevi. Če je potrebno dodati hladilno sredstvo,
glej tabelo s tehničnimi podatki.
Po izklopu vakuumske črpalke uporabite komplet
merilnikov tlaka, priključenih na cilinder hladilnega
sredstva.

Stran plina
Nizek pritisk
Visok pritisk

Servisni ventil
Servisna cev
(za iglaste ventile)

Skupina
manometrov

Servisna cev
Cilinder
hladilnega
sredstva

Vakuumska
črpalka

Terminalska plošča
notranje enote

W 1(L) 2(N)

Tehtnica

S

Notranja enota
Zunanja enota

VII) Odprtje zapornih ventilov
zunanje enote.
Če želite izvesti to opravilo, potrebujete šest-kotni ključ.
Odvijte pokrove ventilov (slika 8) in povsem odprite ventile
v nasprotni smeri urinega kazalca. Hladilno sredstvo se iz
zunanje enote prenese preko cevi v notranjo enoto
Nazadnje preverite s posebnim orodjem ali s peno,
da pri cevnih priključkih ne pride do puščanja hladilnega
sredstva.

VIII) Električne povezave zunanje in
notranje enote
Če želite električno povezati notranjo in zunanjo enoto,
najprej locirajte ustrezne priključke. Poveži 5 povezovalnih
žic na proste ustrezne priključke.
UPOŠTEVAJ OZNAČBE (ČRKE) OZNAČENE NA
PRIKLJUČKIH.
OPOZORILO: vodnikov omrežne napetosti ne priključite
na priključek S (signali), da ne poškodujete elektronskih
plošč.

5 žic v zunanjo enoto

Pomen stikov (notranji in zunanji):
W - FAZNA priključitev (230V) vračanje za zunanjo enoto
1(L) - povezuje FAZE (230), poslane notranji enoti
2(N) - NEVTRALNI priključek (230)
S - povezave SIGNALOV (nizka napetost)
---------------------------------------------------------L - FAZA (230) - Napajanje (samo zunanja enota)
N - NEUTRALNI (230) - Napajanje (samo zunanja enota)
--- - OZEMLJITEV

Terminalska
plošča zunanje
enote

T
5 žic v notranjo
enoto

Dovod elektrike
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UPORABA HLADILNIKA R32
Pred začetkom namestitve natančno preberite ta odstavek, ki vsebuje varnostne ukrepe, ki so
potrebni za uporabo sistemov z vnetljivim hladilnim plinom.
1. Preverjanje območja
Preverite, da v območju namestitve ni odprtega plamena ali elementov, ki bi lahko povzročili iskre,
katere lahko povzročijo vžig plina. Ta naprava mora biti nameščena, uporabljena in shranjena v
prostorih s površino več kot 4m2. Ta naprava se ne sme namestiti, uporabljati in shranjevati v
prostorih s površino manj kot 4m2, če prostor ni ustrezno prezračen.

2. Postopek vgradnje
Med vgradnjo redno preverjajte, da ne pride do uhajanja vnetljivega plina.
Priključki med prevodniki hladilnega sredstva morajo biti nameščeni zunaj prostora, kjer bo
aparat nameščen.

3. Obnašanje na delovnem mestu
Osebje, ki sodeluje pri upravljanju z napravo, mora biti ustrezno obveščeno o tveganjih uporabe
tega tipa plina in v zvezi s tem upoštevati ustrezne previdnostne ukrepe.
4. Preverjanje prisotnosti hladilnega plina v okolju
Pred in med delom je treba območje redno preverjati z detektorjem hladilnega sredstva, da se
preveri odsotnost potencialno vnetljivih atmosfer. Prepričajte se, da ni uhajanja. Uporabljena
oprema za takšno odkrivanje mora biti ustrezna za obravnavo vnetljivih hladilnih sredstev.
5. Prisotnost gasilnih aparatov
Če je potrebno opraviti dela, ki vključujejo doseganje visokih temperatur na hladilnem sistemu,
e nujno, da so ustrezne naprave za gašenje v dosegu (suhe ali Co2 naprave).

6. Odsotnost virov vžiga
Vse vire iskre in / ali možne vire vžiga hranite na varni razdalji od mesta vgradnje, popravila ali
ob odstranjevanju sistema; preden opravite kakršne koli posege na sistemu, natančno preglejte
območje in zagotovite, da ni razloga za morebitni vžig hladilnega plina. Uporabite znake z oznako
"N O SMOKIN G", PREPOVEDAN O KAJEN JE, ki so vidne na tem območju.
7. Prezračevanje okolja
Pred izvedbo katerega koli dela poskrbite, da je prostor za vgradnjo (prostor) odprt ali ustrezn
prezračen. Iz varnostnih razlogov je treba zagotoviti določeno stopnjo stalnega prezračevanja v
celotnem obdobju, za namestitev: prezračevanje mora biti zadostno, da se razpršijo zunaj lokalne
namestitve zaradi morebitnega uhajanja hladilnega plina.
8. Preverjanje komponent sistema
V primeru zamenjave električnih komponent je potrebno uporabljati samo originalne rezervne dele,
ki jih zagotovi proizvajalec. V primeru dvoma se obrnite na službo za tehnično pomoč.
Za sisteme, ki uporabljajo vnetljive pline, je vedno treba izvesti nadzor, da:
• oprema in njihove prezračevalne naprave delujejo pravilno in niso blokirane;
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• je oznaka na napravi vedno vidna in čitljiva;
• sistem v svojih sestavnih delih uporablja le materiale, ki so odporni na korozijo ali so zaščiteni
proti njej
9. Preverjanje električnih sestavnih delov
Popravilo in vzdrževanje električnih komponent mora vključevati začetne varnostne preglede in
postopke za kontrolo komponent. Če komponente ali povezave niso popolnoma varne, morajo
biti pred namestitvijo pregledane. V primeru, da se izvedejo začasna popravila, je treba za
dokončanje namestitve obvestiti ustrezno osebje vnaprej.
Pred-namestitveni pregledi morajo vključevati:
• preverjanje popolnega praznjenja kondenzatorjev (da bi preprečili nastanek isker);
• preverjanje odsotnosti električnih komponent ali žičnih kablov med fazami polnjenja, praznjenja
ali čiščenja sistema;
• preverjanje kontinuitete na tleh.
10. Metode za odkrivanje vnetljivih hladilnih sredstev
Za odkrivanje uhajanja vnetljivega hladilnega plina je strogo prepovedano uporabljati vire plamena.
Zavedajte se, da so hladilna sredstva brez vonja.

11. Metode odkrivanja uhajanja
Naslednje metode odkrivanja uhajanja so sprejemljive za sisteme, ki vsebujejo vnetljive hladilne
tekočine. Lahko se uporablja elektronske detektorje uhajanja po ustrezni posebni kalibraciji
(poskrbite, da je detektor primeren za isto vrsto plina, ki se zazna). Oprema za zaznavanje izgub
mora biti kalibrirana na tak način, da zazna minimalne koncentracije hladilnega sredstva ki lahko
širi plamen v prostoru, kateri vsebuje kombinacijo zraka in hladila ob določenih pogojih temperature
in pritiska (glej veljavne predpise v zvezi s tem).
S ledilne snovi za odkrivanje uhajanja so primerne za uporabo za večino hladilnih sredstev, vendar
je uporaba agentov, ki vsebujejo klor, prepovedana, saj lahko reagirajo s hladilno tekočino in
korozijo bakrene cevi.
Če sumite na uhajanje, je treba vse odprte plamene v sobi ali v njegovi bližini takoj ugasniti. Če
pride do izgube hladilnega sredstva je za popravilo potrebno varjenje ali uporaba drugih vročih
procesov, ter posledično obnovo celotnega hladilnega sredstva v sistemu. Lahko je tudi potrebno
izolirati hladilno sredstvo (na primer z magnetnimi ventili); pred in med postopki popravil je potrebno
čiščenje in vzdrževanje čistega sistema s pomočjo dušikovega plina brez kisika (OFN).

12. Odstranjevanje, čiščenje in recikliranje
Če posegate v hladilni krog zaradi popravil ali s kakršnimkoli drugim namenom, morate uporabiti
standardne metode, določene s predpisi, ki veljajo na kraju namestitve; vendar je pomembno tudi
spoštovati naslednji postopek:
1 - odstranite hladilno sredstvo;
2 - očistite hladilni krogotok z inertnim plinom;
3 - posesajte notranjost hladilnega kroga;
4 - znova očistite hladilni krog z inertnim plinom;
5 - razdelite vezje tako, da se ne poškoduje;
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Ta postopek je treba ponavljati, dokler v sistemu ni zaznano hladilno sredstvo. V nobenem primeru
ne zažigajte in ne preluknjajte katerega koli dela naprave.

13. Polnjenje hladilnega kroga
Poleg običajnih postopkov pri dodajanju hladilnega sredstva, ki velja za nevnetljive hladilne tekočine,
so obvezni naslednji postopki:
• poskrbite, da oprema za polnjenje ne vsebuje elementov kontaminacije iz drugih hladilnih plinov;
• cevi za priključitev opreme za polnjenje v sistem morajo biti čim krajše;
• jeklenke morajo biti v pokončnem položaju;
• preverite, ali je električni sistem hladilnega sistema pravilno priključen na ozemljitveni sistem;
• Na koncu postopka polnjenja uporabite ustrezne oznake v skladu z zakonom;
• Pred zagonom sistema je treba preskusiti ustrezne tlake z dušikovim plinom brez kisika (OFN), da
se preveri morebitna uhajanja; sistem je treba preskusiti ob koncu polnjenja, in vsekakor pred
zagonom. Preskus uhajanja ob koncu namestitve je nujno potrebno izvesti vedno!

14. Izkoristek hladilnega sredstva
• Oprema, ki se uporablja za predelavo hladilnega sistema, mora biti v popolnem stanju delovanja,
opremljena z navodili za uporabo in posebej primerna za obravnavo vnetljivih hladilnih sredstev.
• Pred uporabo opreme za obnovitev preverite stanje vzdrževanja in da so vsi pripadajoči električni
deli ustrezno izolirani, da preprečite iskre, ki lahko povzročijo, da se hladilno sredstvo v primeru
nenamernega uhajanja vname.
• Če je potrebno odstraniti kompresor ali olje, ki ga vsebuje, se prepričajte, da v mazivu ni
hladilnega sredstva.
15. Prevoz, označevanje in skladiščenje
Prevoz in označevanje izdelkov, ki vsebujejo vnetljive pline, je treba izvajati v skladu z zakoni in
predpisi, ki veljajo v zadevni državi v zvezi s protipožarnimi vplivi. Izdelke je treba hraniti v
pakiranjih, ki zagotavljajo mehansko zaščito pred udarci, da bi se izognili iztekanju hladilne
tekočine zaradi nepredvidenih dogodkov. Skupno število izdelkov, ki jih je mogoče shraniti v isti
sobi, določajo veljavni predpisi.
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Naprave ki so v skladu z naslednjimi direktivami:

Narejeno na Kitajskem

Ne zavrzite izdelka med ne-sortirane komunalne odpadke. Zbiranje teh izdelkov je treba opraviti
ločeno, saj se opravi posebna obdelava.
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GARANCIJA
Spoštovani kupec,
Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka Diloc, s katerim smo prepričani, da boste zadovoljni. Če izdelek zahteva servisno
obravnavo, se obrnite na prodajalca, pri katerem je bil izdelek kupljen, ali enega od naših pooblaščenih servisnih centrov,
ki se nahajajo v ES in so navedeni v telefonskih imenikih in katalogih naših proizvodov. Preden stopite v stik s prodajalcem
ali pooblaščenim servisnim omrežjem, vam svetujemo, da natančno preberete navodila za uporabo in vzdrževanje.
Garancija.
S tem, Diloc zagotavlja, da je izdelek brez napak v materialu ali izdelavi za obdobje 24 mesecev in zajema samo
nadomestne dele in delo, vključno s pravico do serviserja, prvih 12 mesecev.
Če bo v garancijskem roku produkt v okvari zaradi neustreznih materialov ali izdelave, bodo Dilocove podružnice,
pooblaščeni centri ali pooblaščeni trgovci, ki se nahajajo v CEE EGS, zagotovili popravilo ali (po presoji podjetja Diloc),
izvedli zamenjavo izdelka ali njegovih okvarjenih delov, pod navedenimi pogoji, brez zaračunavanja stroškov za popravilo
ali rezervne dele. Diloc si pridržuje pravico da se po lastni presoji odloči za zamenjavo komponent za proizvode z napako
in jih nadomesti ali s sestavnimi deli cenejših izdelkov, ali pa s sestavnimi deli novih oziroma obnovljenih proizvodov.

POZOR
Intervencija bo izvedena le na mestih enostavnega in varnega dostopa, v nasprotnem primeru bodo zaračunali dodatne
stroške. Previdno preberite spodnje opombe o garancijskem roku.
Pogoji
1. Ta garancija se izda le, če bo izdelek z napako predan skupaj z originalnim računom ali potrdilom o trgovcu (navedeni
datum nakupa, tip izdelka in ime prodajalca). Diloc si pridržuje pravico, da zavrne storitev jamstva, če so informacije v
zgoraj navedenem dokumentu nepopolne ali nečitljive.
2. Ta garancija ne zajema stroškov in / ali poškodbe in / ali pomanjkljivosti, ki izhajajo iz spremembe ali prilagoditve izdelka,
brez predhodnega pisnega dovoljenja, ki ga v nekaterih primerih lahko družba Diloc izda. Ta garancija tudi ne zajema stroškov
ki so nastali zaradi morebitnih posegov ki so izvedeni zaradi potreb tehničnih standardov ali nacionalnih / lokalnih varnostnih
pogojev v drugih državah, razen v tistih državah, za katere je bil ta izdelek prvotno oblikovan in izdelan.
3. Ta garancija preneha veljati, če je bila oznaka modela ali serijske številke izdelka spremenjena, preklicana, odstranjena ali
je nečitljiva.
4. Iz jamstva je izvzeto:
a. Redno vzdrževanje in popravilo ali zamenjava delov, ki so običajno obrabljeni
b. Kakršna koli prilagoditev ali sprememba izdelka, brez predhodnega pisnega soglasja družbe Diloc za izboljšanje
zmogljivosti v primerjavi s tistimi, opisanimi v priročniku za uporabo in vzdrževanje;
c. Vsi stroški tehničnega osebja v povezavi z prevozom od stranke do prostorov servisnega centra in obratno, ter vsa s tem
povezana tveganja;
d. Posledična škoda
Nepravilna uporaba, vključno vendar ne omejeno na:
- uporabo proizvoda za namene, ki niso bili predvideni s strani proizvajalca, ali neupoštevanje navodil Diloc o pravilni
uporabi in vzdrževanju izdelka
- neustrezne namestitve in uporabe izdelka glede na tehnične ali varnostne predpise, ki veljajo v državi, v kateri se uporablja;
- posege s strani nepooblaščenega osebja ali s strani naročnika;
- nesreče, strele, poplave, požar, nepravilno prezračevanje ali drugi vzroki, ki jih ni mogoče pripisati Dilocu;
- poškodbe rastlin ali opreme, s katerimi je bil proizvod povezan.
5. Ta garancija ne vpliva na vaše zakonske pravice v skladu z veljavnimi zakoni, niti pravice kupca po veljavni nacionalni
zakonodaji, niti pravice kupca proti prodajalcu, ki izhajajo iz pogodbe o nakupu.

Storitev tehnične pomoči
Če pride do napake na izdelku, je edini pooblaščeni izvajalec za posege v napravo izključno Naicon srl.
Za prijavo uporabite obrazec, ki je priložen k temu priročniku ali pa ga prenesete neposredno iz naše spletne strani
www.naicon.com, kjer ga najdete pod rubriko „o izdelkih Blagovne znamke Diloc“, v razdelku „Storitve“. Sklic za pošiljanje z
ahteve za intervencijo najdete na obrazcu.
Vljudno vas prosimo, da izpolnite celoten obrazec, da bi lahko zagotovili učinkovito obravnavo. V primeru napak pri
izpolnjevanju obrazca, družba Naicon ne bo nosila stroškov popravila.
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DALJINEC

DALJINSKI
UPRAVLJALNIK

pritisniti
je
hkrati za
več kot 3 sekunde za vklop / izklop funkcije LOCK \
Lock.

Ko pritisnete naslednje gumbe ali izberete naslednje dodatne funkcije, boste zaslišali pisk, čeprav trenutni
model te funkcije nima.
(Izbirna funkcionalnost: Udobno hlajenje zračnega toka) (Neobvezna
funkcionalnost: Udobno ogrevanje zraka

ZDRAVJE (izbirna funkcija: Ionizator)
(Gumb SWING LEVO / DESNO)
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DALJINEC
DALJINEC
PRIKAZ daljinskega upravljalnika - Pomen simbolov na zaslonu s tekočimi kristali

No.

Symbols

Meaning

1

en indikator

2

indikator funkcije zaklepanjar

3

indikator baterije

4

AUTO

Način Indikator samodejne funkcije

5

COOL

Način Indikator hlajenja

6

DRY

Način Indikator suhega

7

FAN

8

HEAT

9

ECO

10

Izberi

Način Indikator ogrevanja
Pritisnite ta gumb, če želite vključiti/izključiti funkcijo ECO, ki omogoča avtomatsko nastavitev
varčevanja z energijo.

Indikator časa

TIMER

Indikator temperature

11
12

hitrost ventilatorja – avtomatska/nizka/srednja/visoka.

Indikator hitrosti ventilatorjaᴀAuto low low mid mid high

Flashing

13

Mute Indikator

14

SUPER indikator
Kot zamaha lopute indikator

15
flashing

16

Kot zamaha deflektorja indikator

17

Udoben hladilni pretok zraka indikator

18

Udoben pretok zraka za ogrevanje indikator

SLEEP

TIMER

Izbirne funkcije indikator

I FEEL

MILDEW
19

CLEAN

DISPLAY

8 CH

Tza trenutne modele ni mogoče izbrati naslednjega kota..

flashing
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DALJINEC
Zamenjajte baterije
Odstranite pokrov baterije z zadnje strani daljinskega upravljalnika tako, da ga potisnete v smeri puščice. Baterije
namestite v skladu s smerjo (+ in -), prikazano na daljinskem upravljalniku.
Ponovno vstavite pokrov baterije tako, da ga potisnete na svoje mesto.

Uporabljajte 2 bateriji LR03 AAA 1,5 V. Ne uporabljajte baterij za ponovno polnjenje.

Če zaslon ni več berljiv, stare baterije zamenjajte z novimi baterijami iste vrste. Ne odlagajte baterij kot
nerazvrščene odpadke: uporabite ustrezne zbirne točke, ki jih je dala na razpolago občina.
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Zaslon ON / OFF: Pritisnite in držite
gumb ECO
Opomba: Zaklepanje otroka:

Če ga ne uporabljate dlje časa,
odstranite baterije, da ne pride do
poškodb zaradi puščanja.

je

Pritisnite

skupaj za aktiviranje
ključavnice.

1. Daljinski upravljalnik usmerite proti klimatski napravi.
2. Preverite, ali v notranji enoti ni nobenega predmeta med daljinskim
upravljalnikom in sprejemnikom signala.
3. Nikoli ne puščajte daljinskega upravljalnika, izpostavljenega sončni svetlobi.

4. Držite daljinski upravljalnik vsaj 1 m stran od televizorja ali
drugih električnih naprav.
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Sprejemnik
signala

NAVODILO ZA UPORABO

Zrak, ki ga sesal ventilator, vstopi z žara in prehaja
skozi filter, nato pa se hladi / razvlaži ali segreva skozi
izmenjevalnik toplote.

Filter
Heat
Exchanger

Smer izpuha zraka se z loputami giblje navzgor in navzdol,
vertikalni deflektorji pa ročno premikajo desno in levo, pri
nekaterih modelih bi lahko navpične deflektorje krmilili
tudi motor.

Fan

NADZOR TOKA ZRAKA
1. Pritisnite gumb
za aktiviranje deflektorja
Vodoravno:
1.1. Če pritisnete tipko v roku 2 sekund, se bo nihajni kot
vodoravnega deflektorja premikal v tem zaporedju:
deaktiviraj

1.2. S pritiskom na gumb več kot 2 sekundi se pretok zraka
izključi, usmeri se izmenično od spodaj proti drugemu, da se
zagotovi enakomerna difuzija zraka v prostoru.

2. Pritisnite gumb

za aktiviranje deflektorja

Navpično:

- S pritiskom gumba v roku 2 sekund se bo kota nihanja
navpičnega deflektorja premaknila v tem zaporedju:
utripa
deaktiviraj

- S pritiskom na gumb več kot 2 sekundi se pretok zraka izključi

in se usmeri izmenično od leve proti desni, da se zagotovi
enakomerna porazdelitev zraka v prostoru.

Te
prilagoditve
aparat je izklopljen. Nikoli

mora biti opravljeno

ne postavljajte
ročno plavuti,
mehanizem bi lahko bil resno poškodovan!

občutljivo
Gibanje
deflektorja

Nikoli ne vstavljajte prstov, palic ali drugih predmetov v zračnike

dovod ali odvod zraka. Tak nenamerni stik lahko povzroči
nepredvidljivo škodo ali poškodbo.
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Navpični

Vodoravni

deflektorji

deflektorji

NAVODILO ZA UPORABO

NAČIN HLAJENJA

COOL

funkcija hlajenja omogoča, da klimatska
naprava ohladi prostor in hkrati zmanjša
vlažnost zraka.

Vklop funkcije hlajenja( COOL ) ,pritisnite
MODE tipko, dokler se na zaslonu ne
prikaže simbol COOL.
funkcija hlajenja se aktivira z nastavitvijo gumba
po^ ri temperaturi, nižji od temperature v sobi.
Za optimizacijo funkcije klimatske naprave
prilagodite temperaturo (1), hitrost (2) in smer pretoka
zraka (3) s pritiskom na prikazano tipko.

NAČIN OGREVANJA

HEAT

Funkcija ogrevanja omogoča klimatski
napravi ogrevanje prostora.

Za vklop funkcije ogrevanja (HEAT) pritisnite na
MODE tipko, dokler se na zaslonu ne
prikaže simbol HEAT.
Z gumbom
or nastavite temperaturo višjo od
tisto v sobi ..
Za optimizacijo funkcije klimatske naprave s
pritiskom na gumb prilagodite temperaturo (1),
hitrost (2) in smer pretoka zraka (3)
S pomočjo načina ogrevanja lahko aparat samodejno aktivira cikel
odmrzovanja, ki je ključnega pomena za čiščenje zmrzali na kondenzatorju, da
obnovimo funkcijo izmenjave toplote. Ta postopek običajno traja od 2 do 10
minut. Med odmrzovanjem se ventilator notranje enote ustavi. Po odmrzovanju
se bo način ogrevanja samodejno nadaljeval.

NAČIN DEHUMIDIFIKACIJE

DRY

Ta funkcija zmanjšuje vlažnost zraka, da bo prostor
bolj udoben.

Če želite vklopiti način razvlaževanja zraka, pritisnite tipko
MODE, dokler se na prikazovalniku ne prikaže beseda DRY:
tako se začne samodejna funkcija, izmenično med cikli
hlajenja in prezračevanja zraka.
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NAVODILA ZA UPORABO

VENTILACIJSKI NAČIN

FAN

Klimatska naprava bo izvajala samo funkcijo
prezračevanja.

Za nastavitev načina prezračevanja pritisnite gumb MODE,
dokler se na prikazovalniku ne prikaže beseda

FAN

Za optimizacijo funkcije klimatske naprave: (1) Prilagodite
temperaturo, (2) hitrost, (3) smer pretoka zraka (3) s
pritiskom gumbov, prikazanih na diagramu nasproti.

AVTOMATSKI NAČIN

Auto

Klimatska naprava bo delovala v avtomatskem
načinu

Za
nastavite samodejni način klimatske naprave,
pritisnite gumb MODE
od daljinski upravljalnik, dokler se na zaslonu ne prikaže simbol
AUTO
V načinu AUTO , parametri všeč tam
nastavljena bo temperatura in hitrost ventilatorja
samodejno
temelji na
sobna temperatura (ki jo bomo merili s temperaturnim
senzorjem, vgrajenim v notranjo enoto).

DISPLAY funkcija (notranja enota)
Vklopi / izklopi LED zaslon na plošči.

Pritisnite OPTION in nato s tipkami izberite element menija
DISPLAY ali dokler ne utripa simbol DISPLAY.
Ponovno pritisnite OPTION , da izklopite LED zaslon s plošče
in s tem simbol Na prikazovalniku na daljinskem upravljalniku
se prikaže DISPLAY. Ponovite postopek, da se vrnete, da se
na zaslonu prikaže LED za prikaz.
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Aktivni način

Temp. Avto

<20

TOPLOTA

23

20 ~ 26

SUHO

18

HLAJENO

23

26

Za optimizacijo te funkcije klimatske naprave prilagodite
temperaturo (1), hitrost (2) in smer pretoka zraka (3) s
pritiskom na označene gumbe.

DISPLAY

Sobna temp

NAVODILA ZA UPORABO

NOČNA FUNKCIJA

SLEEP
Pritisnite OPTION in s tipkama izberite element menija
SLEEP ali
dokler ne
simbol SLEEP utripa.
Ponovno pritisnite gumb OPTION , da aktivirate nočni način s
simbolom SLEEP
da se prikaže na zaslonu. Ponovite postopek, da deaktivirate to
funkcijo.
- V načinu COOL se nastavljena temperatura zviša za 1 ° C
vsakih 60 minut, do 2 ° C v prvih dveh urah.

V načinu ogrevanja se nastavljena temperatura v prvih
dveh urah delovanja postopoma zniža za 2 ° C
-

- Po 10 urah v nočnem načinu se aparat samodejno izklopi.

ECO FUNKCIJA

ECO

Naprava samodejno nastavi postopke
energija.

da bi dobili prihranke

Pritisnite gumb ECO in na zaslonu se bo prikazal simbol
ECO: tako bo klimatska naprava delovala v varčevalnem
načinu.
Če želite preklicati to funkcijo, pritisnite gumb MODE za
prehod v drug način.
Lahko pa spet pritisnete gumb ECO.

V

FUNKCIJA TURBO

Če želite aktivirati funkcijo Turbo, pritisnite gumb TURBO ali
pridržite tipko FAN, dokler se ne prikaže simbol
ne bodo prikazane na zaslonu. Če želite
preklicati to funkcijo, pritisnite tipko FAN, da spremenite hitrost
ventilatorja ali znova pritisnite gumb TURBO.
V načinu AUTO / HEAT / COOL / FAN bo izbira funkcije
TURBO uporabila največjo nastavitev ventilatorja za
zagotovitev močnega pretoka zraka.
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NAVODILA ZA UPORABO

TIMER funkcija
ČASOVNIK

Za
postavitev
avtomatska klima

PRIŽGI UGASNI

Pred nastavitvijo časovnika:
- Izklopite klimatsko napravo z gumbom za vklop.
- Programirajte način delovanja s tipko MODE in hitrost

ventilatorja s tipko FAN.

Nastavitev / sprememba / preklic časovnika:
1. Pritisnite OPTION in s tipkama izberite element
ali
in do simbola TIMER

TIMER
utripati

2. Znova pritisnite OPTION in utripa simbol.

3.Če želite nastaviti ali spremeniti časovnik:
(1)Pritisni gumb
ali nastavite pričakovani časovnik
(V polurnih intervalih se povečajte ali zmanjšajte)
simbola h in TIMER utripata.

AUTO COOL DRY
HEAT ECO

(2) Pritisnite OPTION ali brez čakanja 5 sekund

operacija za potrditev časovnika, kot je
TIMER
prednastavite
in simbol
bo
TIMER na zaslonu.
To cancel the timer(if TIMER is on)
Pritisnite tipko OPTION ali počakajte 5 sekund, da
prekinete merilnik časa.

TIME
IMER

4.Primer za Timer ON kot Slika1,
Timer OFF kot slika2

SLEEP TIM
IME
ER I FEEL
HEALTH

ISP
PLAY
CLEAN DIS

dobro:

Opomba

AUTO COOL DRY
FAN HEAT ECO

Vse postopke je treba opraviti v 5 sekundah, sicer se postopek prekliče.

Slika1

I FEEL funkcijo

I FEEL
Pritisnite OPTION in s pritiskom smernih gumbov izberite element I
FEEL

ali
bliskavico;

do simbola OBČutim

Ponovno pritisnite

OPTION , da aktivirate funkcijo in na

prikazovalniku se prikaže simbol I FEEL.

Ponovite postopek, da onemogočite funkcijo.
Ta funkcija omogoča daljinskemu upravljalniku, da izmeri
temperaturo v trenutnem položaju in pošlje ta signal 7-krat v 2
urah klimatski napravi, da napravi omogoči optimizacijo
temperature okoli sebe in zagotavlja maksimalno udobje.
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Ta funkcija se po 2 urah
samodejno izključi.

MILDEW

CH
H
ISP
PLAY 8 C
CLEAN DIS

Slika2

NAVODILA ZA UPORABO

ANTI-MOLD funkcija [MILDEW]
MILDEW

Opomba: Funkcija MILDEW \ Proti plesni
na voljo je le v načinih razvlaževanja / hlajenja

Pritisnite tipko OPTION in s tipkama izberite MILDEW
ko simbol MILDEW ne utripa.
Ponovno pritisnite OPTION, da aktivirate funkcijo Anti-Mold, tako da se na zaslonu prikaže simbol MILDEW. Ponovite
postopek, da funkcijo izključite.
Ta funkcija omogoča, da klimatska naprava približno 15 minut še naprej piha zrak, da posuši notranje dele in prepreči
nastanek plesni, ko je ta izključena. Proti plesni je na voljo samo v načinih razvlaževanja / hlajenja
AUTO CLEANING kcija
ČISTITE

Pritisnite OPTION in s puščicama smernih tipk ali izberite element
CLEAN
ali
dokler utripa
ČISTI simbol; Ponovno pritisnite OPTION, da aktivirate funkcijo
čiščenja, na zaslonu pa se prikaže beseda CLEAN . Ponovno
ukrepajte, da onemogočite funkcijo.

ECO TURBO

1. Ta funkcija pomaga odstraniti nakopičeno umazanijo, bakterije
itd. uparjalnik.
2. Ta funkcija bo aktivna približno 30 minut, nato se vrnete v
predhodno nastavljeni način. Nagrade
the ključ
ali NAČIN za preklic
to funkcijo med postopkom,
boste slišali 2
pisk, ko uporabnik dokonča ali prekliče.
3. Običajno je, da med tem postopkom ni hrupa, saj se plastika s
toploto širi in strdi s mrazom.
4. Priporočljivo je, da to funkcijo uporabite pri naslednjih okoljskih
pogojih, da se izognete nekaterim varnostnim funkcijam.
ZUNANJA

Temp <30 ° C 5 ° C

ENOTNA ENOTA

<Temp <30 ° C

5. Priporočamo uporabo te funkcije vsake 3 mesece.

Ogrevalna funkcija 8 ° C (neobvezno)
8H

Aktivirate ga lahko z načini hlajenja, ogrevanja, razvlaževanja, prezračevanja in samodejnega delovanja, vendar je treba
enoto pred aktiviranjem izklopiti.

1. Pritisnite OPTION in s smernimi puščicami ^ ali ^ izberite simbol 8 ° CH ali dokler simbol ne utripa. Ponovno
pritisnite OPTION, da aktivirate funkcijo ogrevanja na 8 ° C s simbolom, ki bo prikazan na zaslonu. Ponovite postopek,
da onemogočite to funkcijo.
Če je klimatska naprava v pripravljenosti, se bo ta funkcija samodejno začela segrevati, ko je notranja temperatura
2. prostora enaka ali nižja od 8 ° C, vrne se v stanje pripravljenosti, če je temperatura enaka ali višja od 18.
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ODPRAVLJANJE TEŽAV
MALFUNKCIJA MOŽNI VZROKI
Izpad električne energije / vtič izključen. Motor ventilatorja notranje /
zunanje enote je poškodovan. Termomagnetno stikalo kompresorja je
okvarjeno. Okvara varovalke ali zaščitne naprave. Ohlapne povezave

Aparat ne deluje

ali vtič izključeni. Včasih se zaradi varnostnih razlogov ustavi. Napetost
višja ali nižja od zahtevane. Samodejno vklopljeno delovanje je aktivno.
Poškodovana elektronska nadzorna plošča.

Slab vonj.

Filter umazanega zraka.

Hrup tekoče vode. Pretok tekočine v krogu hladilnega sredstva.

Iz odprtine za zrak izhaja

To se zgodi, ko zrak v prostoru postane zelo vroč, na primer v načinu hlajenja ali

meglica.

razvlaževanja.
Ti hrupi so posledica širjenja in krčenja sprednje plošče zaradi spremembe temperature in
niso simptom

Nenavadni hrup.

Nastavljena temperatura je napačna
Dovod ali odtok zraka v notranji ali zunanji enoti je omejen. Zračni filter je
Premajhen pretok zraka, tako
vroč kot hladen.

blokiran.
Hitrost ventilatorja je nastavljena na minimum. V sobi
so še drugi viri toplote. Izčrpano hladilno sredstvo.

Naprava se ne odziva

Daljinski upravljalnik ni dovolj blizu notranje enote. Baterija daljinskega

na ukaze.

upravljalnika je izpraznjena.
Med daljinskim upravljalnikom in sprejemnikom na notranji enoti obstajajo ovire.

Zaslon je izklopljen.

Omogoči.

Zatemnitev.

Takoj izklopite klimatsko napravo in jo izklopite iz električnega omrežja v primeru:
Nenormalni hrup med delovanjem. Okvara
elektronske nadzorne plošče. Okvarna stikala ali
varovalke.
Prodiranje vode ali predmetov v aparat. Pregreti kabli ali čepi. Močna
emisija vonja.

KODE NAPAK NA PRIKAZU
V primeru okvare se na zaslonu notranje enote prikažejo spodaj opisane kode napak.
Kazalna lučka

Opis okvare

Enkrat utripa

Motnje delovanja senzorja temperature.

Dvakrat utripa

Motnje delovanja senzorja temperature cevi.

Utripa 6-krat

Napaka motorja ventilatorja.

Prikaži kodo

Izguba tekočine
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DALJINSKI UPRAVLJALNIK
DISPLEJ daljinskega upravljalnika.
Pomen simbolov na displeju.
N. Simbol

Pomen

1

Lučka za način avtomatskega delovanja

ali

2

Lučka za OHLAJANJE

3

Lučka za RAZVLAŽITEV

ali

4

Lučka za SAMO VENTILATOR

5

Lučka za OGREVANJE

6

Lučka za PREJEM SIGNALA

ali

7

ali

ali

ali

Lučka za IZKLOP ČASOVNIKA

8

ali

ali

ali

Lučka za VKLOP ČASOVNIKA

9

ali

10
11
12
13

ali

ali
ali

ali
ali
ali
ali

Lučka za AVTOMATSKI VENTILATOR

ali
ali

ali

ali

ali

ali

Lučka za NIZKO HITROST VENTILATORJA
Lučka za SREDNJO HITROST VENTILATORJA

ali

Lučka za VISOKO HITROST VENTILATORJA

ali
ali

Lučka za SLEEP

ali

ali

14

Lučka za COMFORTABLE SLEEP (dodatno)

15

Lučka za FEEL (dodatno)

16

ali

ali

Lučka za FLAP SWING

ali

17

Lučka za NIHANJE FLAP in deflektorjev

18

ali TURBO
ali POWERFUL

Lučka za SUPER

19

ali

Lučka za HEALTHY

20

ali

Lučka za ECO

ali ECO ali

21
22

Lučka za ANTI-MILDEW
Lučka za BATERIJO

ali

23

Lučka za URO

24

Lučka za Mute
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Funkcija ECO
V tem načinu delovanja naprava avtomatično nastavi delovanje za zagotavljanje varčevanja z
energijo.
V načinu OHLAJANJA se bo nastavitev temperature povišala za 2°C v primerjavi z nastavljeno
temperaturo.
V načinu OGREVANJA se bo nastavitev temperature znižala za 2°C v primerjavi z nastavljeno
temperaturo.
1. Pritisnite gumb "ON / OFF" , da bi vklopili napravo in izbrali način delovanja med
OHLAJANJEM in OGREVANJEM.
2. S pritiskom na gumb "ECO" bo aplikacija vstopila v način delovanja ECO.
3. S ponovnim pritiskom na gumb "ECO" se prekliče način delovanja in "ECO" ne bo več
prikazan na displeju.
OPOMBA:
Funkcija ECO je na voljo v načinu OHLAJANJA in OGREVANJA.
Funkcija TURBO/SUPER
Ta način delovanja omogoča hitrejše ohlajanje zraka indoor poleti ali hitrejše ogrevanje pozimi.
1. Pritisnite gumb "ON / OFF" za zagon aplikacije.
2. Potrdite izbiro enega od dveh načinov OHLAJANJA ali OGREVANJA.
3. S pritiskom na gumb "TURBO" bo aplikacija delovala v načinu "TURBO”.
V načinu OHLAJANJA je naprava nastavljena na 16°C, avtomatično hitrost ventilatorja in
neprekinjeno vodoravno in navpično kroženje toka zraka.
V načinu OGREVANJA je naprava nastavljena na 31°C, avtomatično hitrost ventilatorja in
neprekinjeno vodoravno in navpično kroženje toka zraka.
OPOMBA:
Ko naprava deluje v načinu AUTO, funkcija TURBO ni na voljo.
V načinu TURBO je ventilator nastavljen, da deluje z največjo močjo. Če boste poskusili
spremeniti hitrost ventilatorja med načinom TURBO, bo funkcija TURBO preklicana in
aplikacija se bo vrnila v normalno delovanje.
Izklopite funkcijo TURBO, ko bo temperatura okolja dosegla zadovoljivo raven.
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Modalità
sleep

Modalità
sleep

Način Sleep
1. Pritisnite gumb "ON / OFF" , da bi vklopili
aplikacijo.
2. Nastavite želeni način in temperaturo kot
v primeru osnovnega delovanja.
3. S pritiskom na gumb "SLEEP" bo
Modalità Sleep 10 ore
aplikacije delovala v načinu "SLEEP”:
Za ohlajanje:
Omogoča, da se nastavljena temperatura
dvigne in spusti v času 10 ur v predhodno
nastavljenih časovnih intervalih, s čimer
ohranite raven udobja in obenem
privarčujete energijo (gl. spodnji graf).
Za ogrevanje:
Omogoča, da se nastavljena temperatura
dvigne in spusti v času 10 ur v predhodno nastavljenih časovnih intervalih, s čimer ohranite
raven udobja in obenem privarčujete energijo (gl. spodnji graf).
4. Z vnovičnim pritiskom na gumb "SLEEP" se prekliče način Sleep.

OPOMBA:
Način Sleep ni na voljo v načinu AUTOMATIČNO/SUŠENJE IZKLJUČNO VENTILATOR.
0123456789 10 V načinu Sleep je hitrost ventilatorja fiksna v avtomatičnem načinu in je ni
mogoče regulirati.
V načinu Sleep funkcija TURBO ni na voljo.
Aplikacija se bo avtomatično izklopila po 10 urah v načinu sleep. Ob izbiri drugega
načina delovanja se prekliče funkcijo SLEEP.
Funkcija I SET
V načinu OHLAJANJA/OGREVANJA/VENTILATORJA/SUŠENJA nastavite temperaturo
(OHLAJANJE/OGREVANJE), hitrost ventilatorja (OHLAJANJE/OGREVANJE/VENTILATOR) in
nihanje kot sami želite, nato shranite nastavitve s pritiskom na gumb "I SET" za dlje kot 3
sekunde, dokler se na displeju ne prikaže "AU" in se ozadje displeja ne osvetli; daljinski
upravljalnik bo aktiviral in shranil te nastavitve. Da bi spremenili nastavitve, ponovite zgoraj
opisani postopek.
V načinu OHLAJANJA/OGREVANJA/VENTILATORJA/SUŠENJA pritisnite gumb "I SET”, da bi
aktivirali to funkcijo, in AC bo aktivirana kot priljubljena nastavitev, na daljinskem upravljalniku
pa bo utripala AU. Vnovič ga pritisnite ali pritisnite druge gumbe, da bi preklicali to funkcijo.
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NAVODILA ZA UPORABO
Funkcija avtomatičnega čiščenja
1. Ta funkcija pomaga odstraniti nakopičeno umazanijo, bakterije itd. iz uparjalnika.
2. Pritisnite gumb “CLEAN” , če želite aktivirati to funkcijo v kateremkoli načinu delovanja; na
displeju enote indoor se prikaže “AC”.
3. Ta funkcija bo aktivna približno 30 minut in po zaključku se bo naprava vrnila v predhodno
nastavljen način. Pritisnite "ON/OFF" ali "Mode” , da bi preklicali funkcijo, medtem ko je aktivna. Po
zaključku ali ob preklicu funkcije se slišita 2 zvočna signala.
4. Normalno je, da se med delovanjem pojavi hrup, saj se plastični materiali s toploto širijo in z
mrazom krčijo.
5. Priporočamo vklop te funkcije v naslednjih delovnih pogojih, da bi preprečili določene
varnostne težave.
Notranja enota Temp < 30oC
Zunanja enota
5°C<Temp<30 oC
6. Priporočamo vklop te funkcije vsake 3 mesece.
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NAVODILA ZA INŠTALACIJO – inštalacija zunanje enote
ELEKTRIČNE POVEZAVE
1. Odstanite ploščo z ročajem na desni strani zunanje
enote.
2. Poveži električno napajanje na matično ploščo.
Povezava se mora ujemati z notranjo enoto.
3. Pritrdite napajalni kabel z žično objemko.
4. Preveri, da so vse povezave izpeljane pravilno.
5. Priklopi ozemljitev.
6. Vrni nazaj ploščo z ročajem.
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GARANCIJA
Spoštovani,
Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka blagovne znamke Orca in prepričani smo, da boste z njim
zadovoljni.
Priporočamo, da pozorno preberete in shranite priročnik za uporabo in vzdrževanje v vsakem
izdelku.
Garancija
S tem Naicon srl jamči za izdelek brez kakršne koli napake v materialu ali izdelavi za obdobje 24
mesecev in krije le nadomestne dele. Garancija na kompresor je 60 mesecev.
Če se v garancijskem roku odkrijejo materialne ali proizvodne napake, podružnice Naicon srl,
pooblaščeni servisi ali pooblaščeni trgovci odpravijo napako ali (po presoji Naicon srl) zamenjajo
izdelek ali njegove okvarjene dele v skladu s spodaj navedenimi pogoji, brez stroškov dela ali
rezervnih delov.
Naicon srl si pridržuje pravico (po lastni presoji) zamenjati sestavne dele izdelkov z napako ali
poceni izdelkov z sestavljenimi deli ali novimi ali regeneriranimi izdelki.
Naicon srl te običajne garancije ne razširja na NEPOOBLAŠČENE trgovce in na tiste izdelke, ki jih
namesti nekvalificirano osebje (npr. brez kvalifikacije za upravljanje s hladilnimi plini).
Pogoji
1. Ta garancija bo veljavna le, če bo izdelek z napako predložen skupaj s prodajnim računom ali
potrdilom prodajalca (z navedbo datuma nakupa, vrste izdelka in ime trgovca).
Naicon srl si pridržuje pravico, da zavrne garancijsko delo, če ni zgoraj navedenih
dokumentov ali v primeru, da so podatki, ki jih vsebujejo, nepopolni ali nečitljivi.
2 . Ta garancija ne krije stroškov in/ali kakršne koli škode in/ali okvar, ki so posledica
sprememb ali prilagoditev na izdelek, brez predhodnega pisnega dovoljenja, ki ga je izdal
Naicon, da bi ga uskladil s tehničnimi ali tehničnimi standardi nacionalne ali lokalne
varnosti, ki veljajo v državah, ki niso tiste, za katere je bil izdelek prvotno zasnovan in
izdelan.
3. Ta garancija preneha veljati, če je navedba modela ali serijske številke, prikazana na izdelku,
spremenjena, preklicana, odstranjena ali kako drugače nečitljiva.
4. Garancija ne vključuje:
a. Redno vzdrževanje in popravilo ali zamenjava delov, ki so podvrženi normalni obrabi
b. Vsaka prilagoditev ali sprememba izdelka brez predhodnega pisnega dovoljenja Naicon za
izboljšanje delovanja v primerjavi s tistimi, ki so opisane v priročniku za uporabo in vzdrževanje;
c. Vsi stroški odhoda tehničnega osebja in morebitnega prevoza od naročnikovega doma do
Naicon srl, ali do delavnice asistenčnega centra in obratno ter vsa s tem povezana tveganja;
d. Škode, ki so posledica:
- Nepravilna uporaba, vključno z, vendar ne omejeno na: (a) uporabo izdelka za namene, ki niso
predvideni, ali neupoštevanje navodil Orca o pravilni uporabi in vzdrževanju izdelka, (b)
namestitev ali uporaba izdelka ne v skladu s tehničnimi ali varnostnimi standardi, ki veljajo v
državi, v kateri se uporablja;
- Popravila s strani nepooblaščenega osebja ali samega naročnika;
- Nenamerni dogodki, strele, poplave, požari, nepravilno prezračevanje ali drugi vzroki, ki jih ni
mogoče pripisati Dilocu;
- Napake v sistemih ali opremi, na katero je bil izdelek povezan.
5. Ta garancija ne vpliva na pravice kupca, določene z veljavnimi nacionalnimi zakoni, niti na
pravice kupca do prodajalca, ki izhajajo iz prodajne pogodbe.

GARANCIJSKI LIST ZA K LIMATSKE NA P RA V E
DILOC
Ga r a nc ijsk l p o da t k i: (obv e zno lz p o lnlt i)

Naziv:
Tip:
Ser. Št.
Datum izročitve
Ime in naslov trgovca
Ime in priimek stranke:
GARANC IJSKA IZJAVA
lzj avljamo:

•
•

•
•

da je garancijski rok za klimatsko napravo DILOC 24 mesecev (60 mesecev na
kompresor),
da v garancijskem roku jamčimo za brezhibno delovanje izdelka pri
takšnem ravnanju z izdelkom, ki je v skladu z napotki, podanimi v
navodilih o uporabi in vzdrževanju,
da v garancijskem roku zagotavljamo brezplačno odpravo okvar pod
pogoji in v rokih, ki so skladni z Zakonom o varstvu potrošnikov,
garancijski rok začne teči z dnem izročitve izdelka,
garancija velja samo na področju Republike Slovenije

GARANCIJSKI POGOJI:

1. Garancija velja samo ob predložitvi originalnega računa in izpolnjenega
garancijskega lista s strani prodajalca.
2. Garancijska popravila mora opraviti pooblaščeni serviser.
3. lz garancijskih storitev so izvzeti:
• Garancija ne velja , če kupec ni ravnal skladno s priloženimi navodili,
• če izdelek/naprava ni bil/bila vgrajena s strani pooblaščenega podjetja,
• če je v izdelek kakorkoli posegala nepooblaščena oseba,
• če je uporabnik ravnal z izdelkom malomarno ali nestrokovno,
• če se je izdelek poškodoval pri prevozu ali montaži oziroma v primeru,
• kakršnekoli mehanske okvare, ki je nastala pri predaji izdelka/naprave
• redni kontrolni pregledi, vzdrževanje in popravila ter zamenjava
sestavnih delov zaradi redne obrabe,
• v primeru udara strele , učinka drugih naravnih pojavov, višje sile, če
so odstranjene ali poškodovane garancijske nalepke in serijske
.
številke ali v primeru ravnanja z napravo, ki je v nasprotju s
priloženimi navodili o uporabi in vzdrževanju naprave ,
• če izdelek ni servisiran vsaj enkrat letno s strani pooblaščenega
podjetja
4. Ta garancija se nanaša na izdelek in jo lahko v garancijskem
času izkoristi vsaka oseba , ki je izdelek kupila od dobavitelja ali njihovih
pooblaščenih prodajalcev ali serviserjev.
5. Po preteku garancijskega roka zagotavlja proizvajalec 60
mesečno
razpoložljivost nadomestnih delov, potrošnih in obrabnih.
6. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti
prodajalca za napake na blagu.

PROIZVAJALEC
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Naicon SRL - Via il Caravaggio, 25 - Trecella
I-20060 Pozzuolo Martesana - Milano (Italy)
Tel. +39 02.95.003.1 Fax +39 02.95.003.313
www.naicon.com - e-mail: naicon@naicon.com
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