意大利文

NAVODILA ZA UPORABO DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA

Zahvaljujemo se vam za nakup naše klimatske naprave. Prosimo vas, da
pred uporabo natančno preberete ta navodila in jih shranite za prihodnjo
uporabo.

Navodila za uporabo
daljinskega upravljalnika
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Daljinski upravljalnik
Daljinski upravljalnik
Daljinski upravljalnik prenaša signale v sistem.

SMART (PAMETNO) (ne velja
za multi sistem)
Za neposredni vnos mehke logike,
ko je naprava vklopljena ali
izklopljena.

TEMP + -

Prilagoditev sobne temperature in
časovnika, tudi v realnem času.

VKLOP
Naprava se aktivira, ko je pod napetostjo in
se med delovanjem zaustavi, ko pritisnete
to tipko.

MODE (NAČIN)

Izbira načina delovanja.

FAN (VENTILATOR)
Izbira hitrosti ventilatorja v zaporedju

ON

avto, zelo hitro, hitro, srednje, počasi,
zelo počasi.

OFF

SUPER

Vklop ali izklop hitrega hlajenja/
ogrevanja. (Hitro hlajenje deluje z visoko
hitrostjo ventilatorja pri samod. nastavitvi
temp. 16 ℃; hitro ogrevanje deluje pri
samodejni hitrosti ventilatorja pri samodejni
nastavitvi temperature 30 ℃).

SLEEP (SPANJE)

MODE

SMART

Nastavitev ali preklic funkcije spanje.

TEMP.

SWING (NIHANJE)

SUPER

IFEEL (TEMP. TIPALO)

Za vklop ali aktiviranje vodoravne prilagoditve
nihanja lopute in nastavitev želene smeri pretoka
zraka levo desno.

FAN SPEED

TEMP.

Vklop funkcije TEMPERATURNO TIPALO.
Pritisnite enkrat in funkcija se aktivira. Pritisnite
še enkrat in funkcija se izklopi.

FEEL

SWING/NIHANJE

SLEEP

8 HEAT

TIMER ON
CLOCK

TIMER OFF

QUIET

DIMMER

ECONOMY

TIMER ON/CLOCK (VKLOP
ČASOVNIKA/URA)
Vklop ali preklic delovanja časovnika in
nastavitev trenutnega časa.

Za zaustavitev ali aktiviranje navpične
prilagoditve nihanja lopute in nastavitev želene
smeri pretoka zraka navzgor/navzdol.

TIMER OFF (IZKLOP
ČASOVNIKA)

8 HEAT (optional)

ECONOMY (VARČNO)

Vklop ali preklic delovanja časovnika.
Vklop ali preklic funkcije za varčevanje.

(OGREVANJE 8 °) (po naročilu)

Za vklop ogrevanja 8 °C.

DIMMER (ZATEMNITEV)

QUIET (TIHO)

Ob pritisku na to tipko vsi prikazi na notranji
enoti ugasnejo. Za povrnitev prikaza pritisnite
katero koli tipko.

Nastavitev ali preklic funkcije tiho.
Pomen simbolov na LCD:

Ogrevanje

8 Ogrevanje 8°

Hlajenje

Razvlaževanje

Samo ventilator

Samod. hitrost

Zelo hitro

Hitro

Zelo počasi

Spanje 1

Spanje 2

Spanje 3

Pametno

Temp. tipalo

Varčno

Super

Prenos signala

Temp. tipalo

Srednje hitro

Zaklepanje

Prikaz temperature

Opomba: Vsi načini in pripadajoče funkcije so podrobneje opisani na naslednjih straneh.
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Počasi
Spanje 4
ON
OFF

Prikaz nast. časovnika
Prikaz trenutnega časa
Pokazatelj moči baterije
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Daljinski upravljalnik
Daljinski upravljalnik
Vstavitev baterij
1. Pokrov ležišča baterij odprite v smeri puščice.
2. Vstavite novi bateriji, pri tem pazite na pravilno ujemanje znakov (+) in (-).
3. Zaprite pokrov.

1

2

3

Note:
Uporabite dve bateriji LR03 AAA( 1.5 V). Ne uporabljajte polnilnih baterij. Ko prikaz postane zatemnjen, zamenjajte
bateriji z novimi istega tipa.

Shranjevanje in nasveti za uporabo daljinskega upravljalnika
Daljinski upravljalnik lahko shranjujete na držalu, montiranem na steno.
Opomba: Držalo daljinskega upravljalnika je del po naročilu.

Uporaba
Da lahko upravljate klimatsko napravo, daljinski upravljalnik usmerite
proti sprejemniku signalov. Daljinski upravljalnik upravlja klimatsko
napravo na razdalji do 7 m, ko je usmerjen v sprejemnik signalov na
notranji enoti.

OPOZORILA

Za ustrezen prenos signalov med daljinskim upravljalnikom in notranjo enoto
sprejemnik signalov ne sme biti v bližini:
? Neposredne sončne svetlobe ali drugih močnih luči ali toplote.
? Ploščatih TV zaslonov ali drugih električnih aparatov, ki

reagirajo na daljinski upravljalnik.
Poleg tega klimatska naprava ne deluje, če zavese, vrata ali
drugi predmeti blokirajo signale iz daljinskega upravljalnika v notranjo
enoto. Če prenos signalov ni ustrezen, premaknite te predmete ali se
posvetujte z vašim trgovcem.
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Sprejemnik signalov

Navodila za uporabo
Načini delovanja
Izbira načina
Tipko

večkrat pritisnite.
Načini delovanja se spreminjajo v naslednjem zaporedju:

MODE

Rezultat:

MODE

PRESS

COOLING

DRY

HEATING

FAN ONLY

OFF

Ogrevanje NI na voljo pri klimatskih napravah, namenjenih samo hlajenju.

VENTILATOR
Tipko FAN SPEED večkrat pritisnite.
Hitrost ventilatorja se spreminja v naslednjem zaporedju:
Rezultat:

PRESS

FAN SPEED

Auto

Higher

High

Low

Medium

Lower

OFF

Pri načinu "SAMO VENTILATOR" ni na voljo le funkcija "Avto".
Pri načinu "RAZVLAŽEVANJE" je hitrost ventilatorja samodejno
nastavljena na "AVTO”, v tem primeru tipka "VENTILATOR" ne deluje.

Nastavitev temperature
Tipko

pritisnite enkrat.

TEMP.

Rezultat:

Dvig nastavljene temperature za 1 ℃ ali1 °F

Tipko

pritisnite enkrat.
Znižanje nastavljene temperature za 1 ℃
ali 1 °F.

TEMP.

Rezultat:

Vklop
Pritisnite

Območje nastavitvenih temperatur
*OGREVANJE, HLAJENJE 16℃~30℃(61°F~86°F)
RAZVLAŽEVANJE

-7 ~ 7

SAMO VENTILATOR

ni nastavljivo
MODE

*Opomba: Tipki
in
“ držite
istočasno pritisnjeni 3 sekunde, da se prikaz spremeni iz °C na °F.
*Opomba: Ogrevanje NI na voljo pri klimatskih napravah, namenjenih
samo hlajenju.
*Opomba: Če vam še vedno ni udobno, lahko z daljinskim
upravljalnikom pri "razvlaževanju" nastavite do 7 ℃ višjo ali nižjo
temperaturo.
TEMP.

.

Rezultat: Posveti kontrolna lučka DELOVANJA na notranji enoti.
Delovni načini NIHANJE, PAMETNO, VKLOP ČASOVNIKA, IZKLOP ČASOVNIKA, OGREVANJE 8 ℃, SPANJE in SUPER so
obravnavani na naslednjih straneh.
Pri spreminjanju načinov delovanja se včasih enota ne odzove takoj. Počakajte 3 minute.
Med ogrevanjem zrak najprej ne izhaja. Po 2－5 minutah se zrak odvaja, dokler se temperatura notranjega toplotnega
prenosnika ne dvigne.
Pred ponovnim vklopom naprave počakajte 3 minute.
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Navodila za uporabo
Upravljanje smeri pretoka zraka
Navpični pretok zraka (vodoravni pretok zraka) se po vklopu naprave samodejno nastavlja
na določen kot v skladu z načinom delovanja.
TEMP.

Način delovanja

Smer pretoka zraka

HLAJENJE, RAZVLAŽEVANJE

vodoravno

*OGREVANJE,
SAMO VENTILATOR

FEEL

navzdol

SLEEP

PRESS

PRESS

Smer pretoka zraka lahko nastavite tudi glede na vaše potrebe s pritiskom na tipko
na daljinskem upravljalniku.
*Ogrevanje je na voljo samo pri modelih s toplotno črpalko.

Nastavitev navpičnega pretoka zraka (z daljinskim upravljalnikom)
Z daljinskim upravljalnikom lahko nastavite različne kote pretoka ali poseben kot, po vaši želji.
Tipko
Rezultat:

Tipko
Rezultat:

pritisnite enkrat.
Loputa za navpični pretok zraka se samodejno obrača navzgor in navzdol.

PRESS

pritisnite ponovno.
Lopute se pomaknejo na ustrezen kot, kot želite.
PRESS

Nastavitev vodoravnega pretoka zraka (z daljinskim upravljalnikom)
Z daljinskim upravljalnikom lahko nastavite različne kote pretoka ali poseben kot, po vaši želji.
Tipko
Rezultat:

Tipko
Rezultat:

pritisnite enkrat.
Loputa za vodoravni pretok zraka se samodejno obrača levo in desno.

PRESS

pritisnite ponovno.
Lopute se pomaknejo na ustrezen kot, kot želite.

OPOMBA: V primeru, da naprava nima funkcije 4-smernega pretoka
zraka, lahko sami nastavite vodoravni pretok zraka.

PRESS

A Navpičnih loput ne premikajte z roko, ker lahko to povzroči nepravilnosti v delovanju. Če se to zgodi, najprej izklopite
napravo in prekinite dovod električne energije, potem ponovno vzpostavite električno napajanje.

B Priporočamo, da lopute za navpični pretok ne puščate dalj časa obrnjene navzdol med HLAJENJEM ali
RAZVLAŽEVANJEM, da ne pride do kapljanja kondenzata.
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Navodila za uporabo
FUNKCIJA PAMETNO (ne velja za multi sistem)
Vklop funkcije PAMETNO
Pritisnite
Rezultat:

SMART

.
Ko je naprava vklopljena ali izklopljena, vstopi
neposredno v način delovanja PAMETNO.
Temperatura in hitrost ventilatorja se samodejno
nastavita glede na dejansko sobno temperaturo.
Modeli s toplotno črpalko
Notranja temperatura

Način delovanja

PRESS

TEMP.

Ciljna temperatura

OGREVANJE

21℃( 70°F) ali manj
21℃-23℃(70°F-73°F)

SAMO VENTILATOR

23℃-26℃(73°F-79°F)

RAZVLAŽEVANJE

Nad 26 ℃( 79 °F)

HLAJENJE

MODE

SMART

22℃(72°F)
Sobna temperatura se
zniža za 2 °C (2 °F) po
3-minutnem delovanju.

26℃(79°F)

Modeli samo za hlajenje
Notranja temperatura

Način delovanja

23℃( 73°F) ali manj

SAMO VENTILATOR

23℃-26℃(73°F-79°F)

RAZVLAŽEVANJE

Target temperature
Sobna temperatura se
zniža za 2 °C (2 °F) po
3-minutnem delovanju.

HLAJENJE

Nad 26℃( 79°F)

26℃(79°F)

Tipka PAMETNO ne deluje v načinu SUPER.
Tipka VARČNO ne deluje v načinu PAMETNO.
Da izberete način PAMETNO, pritisnite tipko NAČIN.
Opomba: V načinu PAMETNO so temperatura, pretok zraka in smer samodejno
vodeni. Vendar lahko za inverter izberete od -7 do 7, če vam je še vedno neudobno.

Uporaba funkcije PAMETNO
Vaše počutje
Neudobje zaradi
neustreznega volumna
pretoka zraka.

Tipka

Nastavite
Hitrost notranjega ventilatorja preklaplja med avto,
zelo hitro, hitro, srednje, počasi in zelo počasi ob
vsakem pritisku na tipko.

FAN SPEED

Pritisnite enkrat, navpična loputa (vodoravna loputa)
zaniha, da spremeni navpično smer pretoka zraka
(vodoravno smer pretoka zraka). Ob ponovnem
pritisku se nihanje zaustavi.

Neudobje zaradi
neustrezne smeri
pretoka.
Preklic funkcije PAMETNO
Pritisnite
Rezultat:

MODE

MODE

SMART

Funkcija PAMETNO je preklicana.

TEMP.
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Navodila za uporabo
Funkcija OGREVANJE 8°
Ta funkcija se uporablja za nastavitev ogrevanja na 8 °.
V načinu OGREVANJE 8 ° se hitrost ventilatorja samodejno nastavi na AVTO.
Vklop funkcije OGREVANJE 8°
Tipko

8 HEAT

Rezultat:

pritisnite v načinu ogrevanja.
Aktivira se funkcija ogrevanje na 8°.

PRESS

8 HEAT

TIMER ON
CLOCK

TIMER OFF

QUIET

DIMMER

ECONOMY

8

Preklic funkcije OGREVANJE 8°
Pritisnite katero koli tipko razen
Rezultat:

Prikaz

TIMER ON
CLOCK

8

,

TIMER OFF

in

.

izgine in funkcija OGREVANJE 8 ° je preklicana.

Opomba:
Pri načinu OGREVANJE 8 ° je privzeta temperatura nastavljena na 8 °C.
Funkcijo OGREVANJE 8 ° lahko nastavite le, ko klimatska naprava deluje v načinu OGREVANJA.

Funkcija SUPER
Funkcija SUPER se uporablja za vklop ali izklop hitrega hlajenja ali ogrevanja.
Funkcijo SUPER lahko nastavite, ko naprava deluje ali je pod napetostjo.
V načinu delovanja SUPER lahko nastavite smer pretoka zraka ali časovnik.
Vklop funkcije SUPER?
Tipko

SUPER

Rezultat:

Tipko SUPER
Rezultat:

pritisnite v načinu hlajenja.

TEMP.

Pri zelo visoki hitrosti ventilatorja se
temperatura samodejno nastavi na 16 ℃
(61 °F).
pritisnite v načinu ogrevanja.
Pri samodejni hitrosti ventilatorja se
temperatura samodejno nastavi na 30 ℃
(86 °F).

SUPER

PRESS

FAN SPEED

TEMP.

TEMP.

SUPER

PRESS

FAN SPEED

TEMP.

Preklic funkcije SUPER
Pritisnite tipko SUPER, NAČIN, VENTILATOR, VKLOP/IZKLOP ali SPANJE.
Rezultat:

Prikaz se vrne v prvotni način.
Izhod iz načina SUPER.

Cancel

Opomba:
Tipka PAMETNO ne deluje v načinu SUPER.
Tipka VARČNO ne deluje v načinu SUPER.
Naprava 15 minut nadaljuje z delovanjem na načinu SUPER, če ga ne prekličete s katero koli tipko, omenjeno zgoraj.

6

Navodila za uporabo
Funkcija časovnik
Priporočamo, da zjutraj, ko odhajate z doma, nastavite časovnik s tipko VKLOP ČASOVNIKA, da je
prijetna temperatura ob vašem prihodu nazaj. Nastavite lahko tudi izklop časovnika, da uživate v
dobrem spancu.
Nastavitev VKLOP ČASOVNIKA
1. Pritisnite

TIMER ON
CLOCK

Rezultat: Na LCD utripa “ON 12:00".

2. Pritisnite

TEMP.

ali

ON

TIMER ON
CLOCK

TIMER OFF

QUIET

DIMMER

ECONOMY

PRESS

TEMP.

TEMP.

- enkrat za zvišanje ali znižanje nastavitve ure po 1 minuto,
- eno in pol sekunde za zvišanje ali znižanje nastavitve ure po
10 minut,
- dalj časa za zvišanje ali znižanje nastavitve ure po 1 uro.

Rezultat:

8 HEAT

PRESS
SUPER

FAN SPEED

TEMP.

3.Ko se želeni čas prikaže na LCD, za potrditev pritisnite tipko VKLOP ČASOVNIKA.
Slišite zvočni signal.
Rezultat:
"ON" preneha utripati.
Posveti pokazatelj ČASOVNIK na notranji enoti.

8 HEAT

TIMER ON
CLOCK

TIMER OFF

QUIET

DIMMER

ECONOMY

PRESS

4. Nastavljen časovnik je na prikazu 5 sekund, nato se na LCD daljinskega upravljalnika namesto
nastavljenega časovnika prikaže ura.
Preklic funkcije VKLOP ČASOVNIKA
Pritisnite
Rezultat:

TIMER ON
CLOCK

tipko še enkrat.

Slišite zvočni signal in pokazatelj izgine, funkcija
vklop časovnika je preklicana.

Opomba: Podobno nastavite IZKLOP ČASOVNIKA, da se klimatska naprava samodejno izklopi
ob želenem času.

8 HEAT

TIMER ON
CLOCK

TIMER OFF

QUIET

DIMMER

ECONOMY

PRESS

Funkcija TIHO
V tem načinu delovanja je hrup klimatske naprave nizek zaradi nizke frekvence kompresorja in nizke
hitrosti ventilatorja. Ta način je na voljo le pri inverterskih modelih.
TIMER OFF
8 HEAT
TIMER ON
CLOCK

Opomba: S pritiskom na tipko NAČIN, VENTILATOR, PAMETNO in SUPER lahko
prekličete funkcijo TIHO.

QUIET

PRESS

Funkcija VARČNO
Klimatska naprava deluje v času nižjih cen in varčuje z energijo.
Opomba:
Tipka VARČNO ne deluje pri načinih PAMETNO in SUPER.
Za preklic VARČNEGA načina delovanja pritisnite tipko VKLOP/IZKLOP, NAČIN, TEMP+, TEMP-,
HITROST VENTILATORJA, SPANJE, TIHO ali VARČNO.
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DIMMER

ECONOMY

Navodila za uporabo
Tipka URA
Nastavitev dejanskega časa
1. Tipko

TIMER ON
CLOCK

držite pritisnjeno približno 30 sekund.
Na LCD utripa ura.

Rezultat:

2. Pritisnite

in

TEMP.

PRESS

QUIET

TIMER ON
CLOCK

TIMER OFF

DIMMER

ECONOMY

TEMP.

TEMP.

PRESS

- enkrat za zvišanje ali znižanje nastavitve ure po 1 minuto,
- eno in pol sekunde za zvišanje ali znižanje nastavitve ure po
10 minut,
- dalj časa za zvišanje ali znižanje nastavitve ure po 1 uro.

Rezultat:

3. Tipko

8 HEAT

TIMER ON
CLOCK

držite pritisnjeno približno 3 sekunde.
8 HEAT

Nastavljen je dejanski čas.

Rezultat:

PRESS

QUIET

TIMER ON
CLOCK

TIMER OFF

DIMMER

ECONOMY

SUPER

FAN SPEED

TEMP.

Funkcija TEMPERATURNO TIPALO
Aktivira se temperaturno tipalo, ki je v daljinskem upravljalniku. Le-to zaznava temperaturo okolja in
prenaša signal nazaj v enoto, da lahko enota prilagodi temperaturo in zagotavlja čim večje udobje.
Vklop funkcije TEMPERATURNO TIPALO
Pritisnite
Rezultat:

i FEEL

FEEL

Na prikazu se pojavi znak za prenos signala in
aktivira se funkcija TEMPERATURNO TIPALO.

SLEEP

1st

Opomba:
Priporočamo, da daljinski upravljalnik odložite na mesto, kjer notranja enota lahko sprejema signale.
Zaradi varčevanja z energijo priporočamo, da prekličete način TEMPERATURNO TIPALO, ko zaustavite klimatsko napravo.

Preklic funkcije TEMPERATURNO TIPALO
Tipko
Rezultat:

i FEEL

pritisnite še enkrat
Na prikazu se pojavi prenos signala in funkcija
TEMPERATURNO TIPALO se izklopi.

FEEL

SLEEP

2nd

Tipka ZATEMNITEV
Vklop ZATEMNITVE
Pritisnite

DIMMER

tipko, da izklopite osvetlitev in zaslon naprave.

Opomba:
Ko ni osvetlitve, prejeti signal ponovno vklopi svetlobo.
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8 HEAT

TIMER ON
CLOCK

TIMER OFF

QUIET

DIMMER

ECONOMY

PRESS

Navodila za uporabo
Funkcija SPANJE
Funkcijo SPANJE lahko nastavite v načinu delovanja HLAJENJE, OGREVANJE ali RAZVLAŽEVANJE.
S to funkcijo nastavite udobnejše razmere za spanje.
Klimatska naprava se samodejno zaustavi po 8 urah delovanja.
Hitrost ventilatorja se samodejno nastavi na nizko hitrost.

Vklop funkcije SPANJE
Tipko

SLEEP

Rezultat:

pritiskajte zaporedoma.
Načini delovanja se spreminjajo v zaporedju:
ON

SLEEP 1

SLEEP 2

SLEEP 3

SLEEP 4

QUIT SLEEP MODE

SPANJE 1:
Nastavljena temperatura se dvigne največ za 2 ℃ (2 °F), če naprava deluje v načinu hlajenja
neprekinjeno 2 uri, potem se ne spreminja.
Nastavljena temperatura se zniža največ za 2 ℃ (2 °F), če naprava deluje v načinu ogrevanja
neprekinjeno 2 uri, potem se ne spreminja.

SPANJE 2:

Nastavljena temperatura se dvigne za 2 ℃ (2 °F), če naprava deluje v načinu hlajenja neprekinjeno 2
uri, zniža za 1 ℃ (1 °F) po 6 urah, potem se zniža za 1 ℃ (1 °F) po 7 urah.
Nastavljena temperatura se zniža za 2 ℃ (2 °F), če naprava deluje v načinu ogrevanja neprekinjeno 2
uri, zviša za 1 ℃ (1 °F) po 6 urah, potem se zviša za 1 ℃ (1 °F) po 7 urah.

SPANJE 3:

Nastavljena temperatura se dvigne za 1 ℃ (1 °F) če naprava deluje v načinu hlajenja 1 uro, zviša za 2 ℃
(2 °F) po 2 urah, potem se zniža za 2 ℃ (2 °F) po 6 urah, zniža za 1 ℃ (1 °F) po 7 urah.

Nastavljena temperatura se zniža za 2 ℃ (2 °F), če naprava deluje v načinu ogrevanja 1 uro, zniža za 2 ℃
(2 °F) po 2 urah, potem se zviša za 2 ℃ (2 °F) po 6 urah, zviša za 2 ℃ (2 °F) po 7 urah.

SPANJE 4:
Nastavljena temperatura se ne spreminja.
Opomba: Da prekličete način delovanja SPANJE, pritisnite tipko SUPER, PAMETNO, NAČIN ali VENTILATOR.
Opomba: Če štirikrat pritisnete tipko SPANJE ali izberete druge načine delovanja, kot je SUPER, PAMETNO ali
VENTILATOR, lahko prekličete funkcijo spanja pri napravah, ki nimajo štirih načinov spanja.
Opomba: Ogrevanje NI na voljo pri klimatskih napravah, namenjenih samo hlajenju.

9

