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VARNOSTNA NAVODILA
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Naslednja varnostna navodila so namenjena preprečevanju
nepredvidenih tveganj ali škode zaradi nevarnega ali
nepravilnega delovanja naprave.
Navodila so ločena na oznaki 'OPOZORILO' in 'POZOR', kot je
opisano v nadaljevanju.
Prikazani simboli nakazujejo stanja in dejavnosti, ki
lahko povzročijo tveganje. Da bi se izognili tveganju,
sledite navodilom in skrbno preberite del s tem
simbolom.
OPOZORILO
Označuje, da lahko zaradi neupoštevanja navodil pride do
hudih poškodb ali smrti.
POZOR
Označuje, da lahko zaradi neupoštevanja navodil pride do
lažjih poškodb ali poškodb naprave.

Naslednji simboli so prikazani na notranji in zunanji enoti.
Ta simbol nakazuje, da ta naprava uporablja vnetljivo
hladilno sredstvo. Če hladilno sredstvo pušča in je
izpostavljeno zunanjemu vžigalnemu viru, obstaja
tveganje za požar.
Ta simbol nakazuje, da morate skrbno prebrati Priročnik
o delovanju.
Ta simbol nakazuje, da bi moralo osebje, ki izvaja
servis, ravnati z opremo s sklicevanjem na priročnik za
namestitev.
Ta simbol nakazuje, da je ta informacija na voljo v
priročniku o delovanju ali priročniku za namestitev.
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Pomembna varnostna navodila
OPOZORILO
Da bi pri uporabi naprave zmanjšali nevarnost eksplozije,
požara, električnega udara ali opeklin, upoštevajte osnovne
varnostne ukrepe, vključno z naslednjimi:

Otroci v gospodinjstvu

Naprave ne smejo uporabljati osebe (vključno z otroki) z
zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali
osebe s pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če jih pri uporabi
nadzoruje ali jim svetuje oseba, odgovorna za njihovo varnost.
Nadzorujte otroke in poskrbite, da se z napravo ne bodo igrali.

Za uporabo v Evropi:

Napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z
zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali
osebe s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če imajo nadzor ali
napotila glede varne uporabe ter se zavedajo nevarnosti uporabe.
Otroci se ne smejo igrati z napravo. Otroci naprave ne smejo čistiti
ali vzdrževati brez nadzora.

Namestitev

•Klimatske
•
naprave ne nameščajte na nestabilno površino ali tja,
kjer lahko pade.
•Pri
• nameščanju ali premeščanju klimatske naprave stopite v stik s
pooblaščenim servisom.
•Ploščo
•
in pokrov krmilnika varno namestite.
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•Klimatske
•
naprave ne nameščajte na takšna mesta, kjer so
shranjene vnetljive tekočine ali plini, kot so bencin, propan,
razredčilo za barve itd.
•Poskrbite,
•
da pri nameščanju klimatske naprave cev in napajalni
kabel, ki povezuje notranjo in zunanjo enoto, ne bosta preveč
napeta.
•Uporabite
•
standardna odklopnik tokokroga in varovalko, ki sta
skladna z nazivnimi vrednostmi klimatske naprave.
•V
• sistem ne vnašajte zraka ali plina, razen posebne hladilne
tekočine.
•Za
• preverjanje puščanja in za čiščenje zraka uporabite nevnetljivi
plin (dušik); pri uporabi stisnjenega zraka ali vnetljivega plina
lahko pride do požara ali eksplozije.
•Notranji/zunanji
•
priključki napeljave morajo biti dobro pričvrščeni,
kabel pa mora biti pravilno speljan, tako da ga ne bo vleklo iz
priključkov. Zaradi nepravilnih ali ohlapnih priključkov lahko pride
do pregrevanja ali požara.
•Pred
•
uporabo klimatske naprave namestite njej namenjeno
električno vtičnico in odklopnik tokokroga.
•Ozemljitvene
•
žice ne priključite na plinsko cev, drog javne
razsvetljave ali ozemljitvene žice telefonskega omrežja.
•Poskrbite,
•
da bodo odprtine za prezračevanje vedno čiste in
pretočne.

Delovanje

•Poskrbite,
•
da boste uporabiti le dele, ki so navedeni na seznamu
rezervnih delov. Opreme nikoli ne poskušajte spreminjati.
•Poskrbite,
•
da otroci ne bodo plezali na zunanjo enoto ali udarjali
po njej.
•Baterije
•
odložite na mesto, kjer ni nevarnosti požara.
•Uporabite
•
le hladilno tekočino, ki je navedena na oznaki na
klimatski napravi.
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•Če
• opazite, da klimatska naprava oddaja kakršen koli zvok ali
vonjave ali pa iz nje uhaja plin, odklopite napajanje.
•V
• bližini klimatske naprave ne puščajte vnetljivih snovi, kot so
bencin, benzen ali razredčilo.
•Če
• je klimatska naprava poplavljena, stopite v stik s pooblaščenim
servisom.
•Klimatske
•
naprave ne uporabljajte v majhnem prostoru dlje časa
brez ustreznega prezračevanja.
•Če
• je ušel plin (kot so freon, propan, utekočinjeni naftni plin (LPG)
itd.), prostor pred ponovno uporabo klimatske naprave dobro
prezračite.
•Za
• čiščenje notranjosti stopite v stik s pooblaščenim servisom ali
trgovcem. Močni detergenti lahko povzročijo rjavenje ali poškodbe
enote.
•Če
• klimatsko napravo uporabljate hkrati z grelno napravo, kot je
grelec, poskrbite za zadostno prezračevanje.
•Dovod
•
in odvod pretoka zraka ne smeta biti ovirana.
•Med
•
delovanjem klimatske naprave ne potiskajte rok ali drugih
predmetov skozi dovod ali odvod zraka.
•Poskrbite,
•
da napajalni kabel ne bo umazan, ohlapen ali prekinjen.
•Klimatske
•
naprave se nikoli ne dotikajte in je ne uporabljajte ali
popravljajte z vlažnimi rokami.
•Na
• napajalni kabel ne postavljajte nobenih predmetov.
•V
• bližino napajalnega kabla ne postavljajte grelnikov ali drugih
grelnih naprav.
•Napajalnega
•
kabla ne spreminjajte in ne podaljšujte. Zaradi prask
ali luščenja izolacije na napajalnih kablih lahko pride do požara ali
električnega udara, zato je takšne kable treba zamenjati.
•Če
• pride do izpada električne energije ali nevihte, napajalni kabel
takoj odklopite.
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•Poskrbite,
•
da napajalnega kabla med delovanjem ne bo mogoče
izvleči ali poškodovati.
•Med
•
delovanjem ali neposredno po delovanju se ne dotikajte cevi
hladilnika ali vodne napeljave ali katerih koli notranjih delov.

Vzdrževanje

•Naprave
•
ne čistite z neposrednim pršenjem vode na izdelek.
•Pred
•
čiščenjem ali vzdrževalnimi deli odklopite napajanje in
počakajte, da se ventilator ustavi.

Tehnična varnost

•Če
• namestitev ali popravila izvajajo nepooblaščene osebe, lahko
to predstavlja tveganje za vas in druge.
•Vsak,
•
ki bo v stiku z napeljavo hladilnega sistema ali slednjo celo
popravljal, mora imeti ustrezno dovoljenje pristojnega organa, ki s
tem potrjuje, da je ta oseba primerno usposobljena za varno
ravnanje s tovrstnimi hladilnimi sredstvi.
•Servisiranje
•
je dovoljeno izvajati le skladno s priporočili
proizvajalca. Vzdrževanje in popravila morajo vedno nadzorovati le
ustrezno usposobljeni strokovnjaki za ravnanje z vnetljivimi
hladilnimi sredstvi.
•Informacije
•
v priročniku so namenjene usposobljenemu
servisnemu tehniku, ki pozna varnostne postopke ter ima ustrezna
orodja in testne instrumente.
•Če
• pravilo, da je treba vsa navodila v tem priročniku prebrati in jih
upoštevati, ni spoštovano, lahko pride do okvare opreme,
materialnih in telesnih poškodb in/ali smrti.
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•Napravo
•
je treba namestiti v skladu z nacionalnimi predpisi za
električno napeljavo.
•Če
• je treba napajalni kabel zamenjati, mora to narediti
pooblaščeno osebje, ki mora pri tem uporabiti samo originalne
rezervne dele.
•Ta
• naprava mora biti ustrezno ozemljena, da je tveganje
električnega udara kar najmanjše.
•Ozemljitvene
•
nožice ne režite in je ne odstranjujte iz napajalnega
vtiča.
•Priklop
•
ozemljitvenega priključka adapterja na vijak pokrova
stenske vtičnice ne ozemlji naprave, razen če je vijak pokrova
kovinski in neizoliran ter je stenska vtičnica ozemljena prek hišne
napeljave.
•Če
• imate kakršen koli dvom glede pravilne ozemljitve klimatske
naprave, naj stensko vtičnico in tokokrog pregleda usposobljeni
električar.
•Hladilno
•
tekočino in potisni plin izolacije, ki se uporabljata v
napravi, je treba odlagati po posebnih postopkih. Preden ju
odložite, se posvetujte s servisnim zastopnikom ali podobno
usposobljeno osebo.
•Če
• je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati
proizvajalec, pooblaščeni zastopnik ali ustrezno usposobljena
oseba, da se izognete nevarnosti.
•To
• napravo je dovoljeno shranjevati le v dobro zračenih prostorih,
katerih velikost ustreza prepisani velikosti prostorov, v katerih se
napravo uporablja.
•Napravo
•
je potrebno shranjevati v prostorih, kjer ne bo
izpostavljena odprtemu ognju (npr. delujočim plinskim napravam)
in virom vžiga (npr. delujočim električnim grelnikom).
•Napravo
•
je obvezno shranjevati tako, da ne more utrpeti
mehanskih poškodb.
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POZOR
Da pri uporabi tega izdelka zmanjšate tveganje za lažje
telesne poškodbe, okvare ali poškodbe izdelka ali lastnine,
upoštevajte osnovna navodila, vključno z naslednjim:

Namestitev

•Klimatske
•
naprave ne nameščajte v območju, kjer bi bila
neposredno izpostavljena vetru z morja (zaradi pršenja soli).
•Za
• brezhibno odvajanje kondenzirane vode pravilno namestite
odtočno cev.
•Pri
• razpakiranju ali nameščanju klimatske naprave bodite previdni.
•Med
•
namestitvijo ali popravilom se ne dotikajte uhajajoče hladilne
tekočine.
•Klimatsko
•
napravo naj prenašata dve ali več oseb ali pa uporabite
viličarja.
•Zunanjo
•
enoto namestite tako, da je zaščitena pred neposredno
sončno svetlobo. Notranje enote ne postavljajte na mesto, kjer bi
bila skozi okna neposredno izpostavljena sončni svetlobi.
•Po
• namestitvi ali popravilu materiale za pakiranje, kot so vijaki,
žeblji ali baterije, varno in z ustreznim pakiranjem odložite.
•Klimatsko
•
napravo namestite na takšno mesto, kjer zvok zunanje
enote ali izpušni plini ne bodo motili sosedov. V nasprotnem
primeru lahko pride do spora s sosedi.

Delovanje

•Če
• daljinskega upravljalnika ne boste uporabljali dlje časa,
odstranite baterije.
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•Pred
•
uporabo klimatske naprave se prepričajte, da je filter
nameščen.
•Po
• nameščanju ali popravilu klimatske naprave ne pozabite
preveriti, ali uhaja hladilna tekočina.
•Na
• klimatsko napravo ne postavljajte nobenih predmetov.
•Za
• daljinski upravljalnik nikoli ne uporabljajte različnih vrst baterij
ali novih in starih baterij hkrati.
•Če
• je zrak zelo vlažen ali če ste pustili odprta vrata ali okno, naj
bo klimatska naprava dlje časa ugasnjena.
•Če
• iz baterije uhaja tekočina, daljinski upravljalnik nehajte
uporabljati. Če so tekočini, ki uhaja iz baterije, izpostavljena
oblačila ali koža, jih sperite s čisto vodo.
•Ljudi,
•
živali ali rastlin hladnemu ali vročemu zraku, ki piha iz
klimatske naprave, ne izpostavljajte dlje časa.
•V
• primeru zaužitja izlite tekočine iz baterije notranjost ust temeljito
splaknite in se posvetujte z zdravnikom.
•Vode,
•
ki odteka iz klimatske naprave, ne pijte.
•Izdelka
•
ne uporabljajte v posebne namene, kot je shranjevanje
hrane, umetniških predmetov in podobno. To je klimatska naprava
za široko potrošnjo in ne natančen hladilni sistem. Obstaja
nevarnost nastanka škode ali izgube premoženja.
•Baterij
•
ne polnite ponovno in jih ne razstavljajte.

Vzdrževanje

•Pri
• odstranjevanju zračnega filtra se nikoli ne dotikajte kovinskih
delov klimatske naprave.
•Pri
• čiščenju, vzdrževanju ali popravljanju klimatske naprave na
višini uporabite trden stol ali lestev.
•Pri
• čiščenju klimatske naprave nikoli ne uporabljajte močnih
čistilnih sredstev ali topil in nikoli ne pršite vode. Uporabljajte
mehko krpo.
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Opombe za delovanje
Nasveti za varčevanje z energijo
••Notranjih prostorov ne ohlajajte pretirano. To lahko škodi vašemu zdravju in porabi več elektrike.
••Med delovanjem klimatske naprave zastrite sončno svetlobo s senčili ali zavesami.
••Med delovanjem klimatske naprave naj bodo vrata in okna tesno zaprta.
••Da bo zrak v notranjosti krožil, usmerite pretok zraka navpično ali vodoravno.
••Povečajte hitrost ventilatorja, da se bo zrak v notranjosti hitro ohladil ali segrel.
••Redno odpirajte okna, da boste notranjost prezračili; če je klimatska naprava dolgo v uporabi, se
kakovost notranjega zraka lahko poslabša.
••Zračni filter očistite vsaka dva tedna. Prah in nečistoče, ki se nabirajo v zračnem filtru, lahko
ovirajo pretok zraka ali oslabijo hlajenje/razvlaževanje.

Deli in funkcije
Notranja enota

Zunanja enota

Notranji ekran za
prikazovanje

9
8

1 Zračni filter

1 Odprtine za dovod zraka

2 Dovod zraka

2 Odprtine za odvod zraka

3 Sprednji pokrov

3 Osnovna plošča

4 Odvod zraka

4 **non tradotto**

5 Zračni odbojnik (vodoravna
lamela)

5 Odtočna cev

6 Zračni odbojnik (navpična
prezračevalna rešetka)

6 Cevi za hladilno sredstvo

1 Želena temperature / Sobna
temperatura
2 Odmrzovanje / Predgrevanje
3 Wi-Fi
4 Časomer
5 Vklop/izklop

7 Gumb za vklop/izklop
8 Zaslon
9 Sprejemnik signala

OPOMBA
••Število in mesto obratovalnih lučk se lahko glede na model klimatske naprave razlikuje.
••Funkcijo je mogoče spremeniti glede na vrsto modela.
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Brezžični daljinski
upravljalnik
Vstavljanje baterij

Način upravljanja
Za upravljanje klimatske naprave usmerite
daljinski upravljalnik proti sprejemniku signala
na njeni desni strani.

Če zaslon daljinskega upravljalnika začne
bledeti, zamenjajte baterije. Preden daljinski
upravljalnik uporabite, vstavite baterije velikosti
AAA (1,5 V).

1

Odstranite pokrov baterij.

OPOMBA

2

Vstavite nove baterije in se prepričajte, da
sta priključka + in – pravilno nameščena.

••Če je daljinski upravljalnik usmerjen proti
drugim elektronskim napravam, jih lahko
upravlja. Poskrbite, da ga boste usmerili proti
sprejemniku signala na klimatski napravi.
••Da bosta oddajnik in sprejemnik signala
pravilno delovala, ju čistite z mehko krpo.
••Če je na daljinskem upravljalniku pritisnjen
gumb za funkcijo, ki pri izdelku ni na voljo, se
ne oglasi zvok brenčala, razen pri funkcijah
smer pretoka zraka ( SWING ), zaslon za energijo

Nameščanje držala za daljinski
upravljalnik
Da zaščitite daljinski upravljalnik, namestite
držalo tam, kjer ni neposredne sončne svetlobe.

1

Izberite varno in lahko dostopno mesto.

2

Držalo namestite tako, da z izvijačem čvrsto
privijete dva vijaka.
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Nastavitev trenutnega časa

1

Upravljanje klimatske naprave
brez daljinskega upravljalnika

Vstavite baterije.
••Na dnu zaslona utripa spodnja ikona.

2

Za izbiro minut pritisnite gumb

3

Za dokončanje pritisnite gumb SET/
CANCEL.

ali

Za upravljanje klimatske naprave v primeru, ko
daljinski upravljalnik ni na voljo, lahko uporabite
gumb ON/OFF na notranji enoti.

.

1

Odprite sprednji pokrov (tip 2) ali vodoravno
lamelo (tip 1).

2

Pritisnite gumb ON/OFF.

Tip 1

OPOMBA
••Po nastavitvi trenutnega časa je na voljo
časovnik za vklop/izklop.

Uporaba funkcije za pretvorbo
°C/°F (izbirno)

ON/OFF

Tip 2

Ta funkcija spreminja enoto iz °C v °F in
obratno.
••Pritisnite gumb
sekund.

SWING
℃↔℉ [5 s]

in ga držite približno 5
ON/OFF

OPOMBA
••Če se vodoravna lamela prehitro odpre, se
lahko koračni motor poškoduje.
••Hitrost ventilatorja je nastavljena previsoko.
••Funkcijo je mogoče spremeniti glede na vrsto
modela.
••Če je uporabljen ta gumb za ON/OFF v nujnih
primerih, temperature ni mogoče spreminjati.
••Za modele, namenjene hlajenju in ogrevanju,
je temperatura nastavljena na razpon od 22
do 24 °C
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Uporaba brezžičnega daljinskega upravljalnika
Klimatsko napravo lahko udobneje upravljate z daljinskim upravljalnikom.
na voljo funkcija
Gumb

Zaslon

2

SWING
℃↔℉ [5 s]

FUNC.

TIMER

SET UP

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Za prilagajanje smeri
pretoka zraka v
navpični ali vodoravni
smeri.

O

O

DIAGNOSIS [5 s]

MODE

CANCEL

RESET

O

O

ROOM
TEMP

SET
CANCEL

O

O

1
SWING

O

Za prilagajanje hitrosti
ventilatorja.

JET
MODE
kW [3 s]

O

FAN
SPEED

FAN
SPEED
TEMP

*

Multi

JET
MODE

*
MODE

Eno
delitvijo

Za vklop/izklop
klimatske naprave.
Za prilagoditev želene
temperature pri
hlajenju, ogrevanju ali
načinu samodejni
prehod.
Za izbiro načina
hlajenje.
Za izbiro načina
ogrevanje.
Za izbiro načina
razvlaževanje.
Za izbiro načina
ventilator.
Za izbiro načina
samodejni prehod/
samodejno delovanje.
Za hitro spreminjanje
temperature v sobi.

-

*

Opis

SWING

SWING

OPOMBA
••*Gumbe je mogoče spremeniti glede na vrsto modela.
••Ko povežete napravo z Zunanjo multi enoto, morda Prikaz energje,
Nadzor energije, ali funkcija Tihe ali Pametne diagnose ne bo podprta.
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na voljo funkcija
Gumb

Zaslon

2
TIMER

*

SET/
CANCEL

*
FAN
SPEED

MODE

CANCEL

TEMP

*

1

SWING
℃↔℉ [5 s]

FUNC.

TIMER

SWING

SET UP

ROOM
TEMP
DIAGNOSIS [5 s]

SET
CANCEL

CANCEL

RESET

-

JET
MODE
kW [3 s]

-

*LIGHT
OFF

-

ROOM
TEMP
°C↔°F
[5 s]
*COMFORT
AIR
kW
[3 s]

-

*ENERGY
CTRL
DIAGNOSIS
[5 s]

-

Opis
Za samodejni vklop/
izklop klimatske
naprave ob želenem
času.
Za nastavitev posebnih
funkcij in časovnika.
Za preklic nastavitev
časovnika.
Za nastavitev časa.
Za nastavitev svetlosti
zaslona na notranji
enoti.
Za prikaz temperature
v sobi.
Za spreminjanje enote
iz °C v °F in obratno.
Za prilagajanje pretoka
zraka s preusmeritvijo
pihanja.
Za nastavitev tega, ali
prikazati informacije v
zvezi z energijo ali ne.
Za varčevanje z
energijo.
Za priročno preverjanje
informacij o
vzdrževanju izdelka.

Eno
delitvijo

Multi

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

X

O

X

O

X
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SL
na voljo funkcija
Gumb

Zaslon

2

*

*
FAN
SPEED

MODE
TEMP

*

JET
MODE

1

kW [3 s]

SWING
℃↔℉ [5 s]

FUNC.

TIMER

SWING

SET UP

RESET

ROOM
TEMP

-

Za čiščenje zraka z
odstranjevanjem
delcev, ki vstopajo v
notranjo enoto.
Za zmanjšanje hrupa
iz zunanjih enot.
Za odstranjevanje
vlage, ustvarjene v
notranji enoti.
Za inicializacijo
nastavitev daljinskega
upravljalnika.

Eno
delitvijo

Multi

O
(izbirno)

O
(izbirno)

O

X

O

O

O

O

DIAGNOSIS [5 s]

SET
CANCEL

CANCEL

RESET
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FUNC.

Opis

OPOMBA
••Vsi modeli morda ne podpirajo vseh funkcij.
••*Gumbe je mogoče spremeniti glede na vrsto modela.
••Za upravljanje z izbrano FUNC, pritisnite gumb SET/CANCEL.

SL

Samodejni ponovni zagon
klimatske naprave

Uporaba načina za izbiro
funkcije

Če je klimatska naprava po izpadu električne
energije ponovno vklopljena, ta funkcija obnovi
prejšnje nastavitve.

V tem načinu lahko izberete želeno funkcijo.
Način hlajenje

Onemogočanje samodejnega
ponovnega zagona

1

Odprite sprednji pokrov (tip 2) ali vodoravno
lamelo (tip 1).

2

Pritisnite gumb ON/OFF in ga držite 6
sekund. Nato bo enota dvakrat zapiskala,
lučka pa bo štirikrat dvojno utripnila.
••Če želite funkcijo ponovno omogočiti,
pritisnite gumb ON/OFF in ga držite 6
sekund. Enota bo dvakrat zapiskala, lučka
pa bo štirikrat utripnila.

Način samodejni prehod / Način
samodejno delovanje (AI)

Način razvlaževanje

Način ogrevanje

Način prezračevanje

Tip 1

Način hlajenje

ON/OFF

Tip 2

1

Vklopite napravo.

2

Za izbiro načina hlajenje večkrat
zaporedoma pritisnite gumb MODE.
••Na zaslonu se prikaže

.

ON/OFF

OPOMBA
••Funkcijo je mogoče spremeniti glede na vrsto
modela.
••Če pritisnete gumb ON/OFF in ga držite 3–5
sekund namesto 6 sekund, bo enota
preklopila na testno delovanje. Pri testnem
delovanju enota 18 minut izpihuje močno
hladilen zrak, nato pa se nastavitve povrnejo
na tovarniško privzete.

3

Za nastavitev želene temperature pritisnite
gumb
ali gumb
.
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Samodejno delovanje (umetna
inteligenca)

Način samodejni prehod

Multi model

V tem načinu se način samodejno spremeni
tako, da se temperatura vzdržuje na nastavljeni
vrednosti ±2 °C

V tem načinu delovanja sistem samodejno
upravlja elektronski nadzor.

1

Vklopite napravo.

2

Za izbiro načina samodejno delovanje
večkrat zaporedoma pritisnite gumb MODE.
••Na zaslonu se prikaže

1

Vklopite napravo.

2

Za izbiro načina samodejni prehod večkrat
zaporedoma pritisnite gumb MODE.
••Na zaslonu se prikaže

.

3

Za nastavitev želene temperature pritisnite
gumb
ali gumb
.

4

Za prilagoditev hitrosti ventilatorja pritisnite
gumb FAN SPEED.

18

Model z eno delitvijo

.

3

Za nastavitev želene temperature pritisnite
gumb
ali gumb
.

4

Za prilagoditev hitrosti ventilatorja pritisnite
gumb FAN SPEED.

SL

Način razvlaževanje

Način ogrevanje

Ta način odstranjuje odvečno vlago iz zelo
vlažnega okolja ali med deževnim obdobjem, da
prepreči nastajanje plesni. Za vzdrževanje
optimalne ravni vlažnosti ta način samodejno
prilagaja temperaturo v sobi in hitrost
ventilatorja.

1

Vklopite napravo.

2

Za izbiro načina ogrevanje večkrat
zaporedoma pritisnite gumb MODE.

1

Vklopite napravo.

2

Za izbiro načina razvlaževanje večkrat
zaporedoma pritisnite gumb MODE.
••Na zaslonu se prikaže

••Na zaslonu se prikaže

.

.

3

Za nastavitev želene temperature pritisnite
gumb
ali gumb
.

OPOMBA
OPOMBA
••V tem načinu ne morete prilagoditi
temperature v sobi; nastavlja se samodejno.
••Temperatura v sobi ni prikazana na zaslonu.

•• se bo prikazala na notranji enoti, ko deluje
odmrzovanje.
••Poleg tega se bo na notranji enoti prikazala ta
navedba:
−−Ko predogrevanje deluje.
−−Ko je bila dosežena nastavljena sobna
temperatura.

19

SL

Način prezračevanje

Uporaba funkcije hitri način

Pri tem načinu notranji zrak kroži le, če
temperatura v sobi ni spremenjena.

Hitro spreminjanje temperature v
sobi

1

Vklopite napravo.

2

Za izbiro načina prezračevanje večkrat
zaporedoma pritisnite gumb MODE.
••Na zaslonu se prikaže

3

.

Za prilagoditev hitrosti ventilatorja pritisnite
gumb FAN SPEED.

S to funkcijo lahko poleti zrak v notranjosti hitro
ohladite, pozimi pa ga hitro segrejete.
••funkcija hitri način je na voljo pri načinu
hlajenje, ogrevanje in razvlaževanje.

1

Vklopite napravo.

2

Za izbiro želenega načina večkrat
zaporedoma pritisnite gumb MODE.

3

Pritisnite gumb JET MODE.
••Na zaslonu se prikaže

.

OPOMBA
••Pri nekaterih modelih način hitro ogrevanje ni
na voljo.
••Pri načinu hitro ohlajanje zrak močan tok
zraka, piha 30 minut.
••Po 30 minutah nastavitev temperature ohranja
temperaturo pri 18 °C
Če želite temperaturo spremeniti, nastavite
želeno temperaturo s pritiskom na gumb
ali
.
••Pri načinu hitro ogrevanje zrak močan tok
zraka, piha 30 minut.
••Po 30 minutah nastavitev temperature ohranja
temperaturo pri 30 °C
Če želite temperaturo spremeniti, nastavite
želeno temperaturo s pritiskom na gumb
ali
.
••Ta funkcija lahko prek daljinskega upravljalnika
deluje drugače.
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Uporaba funkcije hitrost
ventilatorja

Uporaba funkcije smer
pretoka zraka

Prilagajanje hitrosti ventilatorja

Ta funkcija prilagaja smer pretoka zraka v
vodoravni (navpični) smeri.

••Za prilagoditev hitrosti ventilatorja večkrat
zaporedoma pritisnite gumb FAN SPEED.
Zaslon

Hitrost
High (Visoka)
Medium - High
(Srednja – visoka)
Medium (Srednja)
Medium - Low
(Srednja – nizka)
Low (Nizka)
Naravno pihanje

-

OPOMBA
••Hitrost pihanja ventilatorja v obliki naravnega
vetra, se prilagaja samodejno
→

→

••Večkrat zaporedoma pritisnite gumb
) in izberite želeno smer.

SWING

( SWING

−−Za samodejno prilagajanje smeri pretoka
zraka izberite
(
).

OPOMBA
••Vsi modeli ne podpirajo funkcije prilagajanje
pretoka zraka v vodoravni smeri.
••Samovoljno prilagajanje zračnega odbojnika
lahko povzroči okvaro izdelka.
••Če klimatsko napravo ponovno zaženete,
začne delovati s predhodno nastavljeno
smerjo pretoka zraka, zato zračni odbojnik ne
ustreza nujno ikoni, prikazani na daljinskem
upravljalniku. Če se to zgodi, za ponovno
nastavitev smeri pretoka zraka pritisnite gumb
SWING ali gumb SWING .
••Ta funkcija lahko prek daljinskega upravljalnika
deluje drugače.

••Na nekaterih notranjih enotah so prikazane
ikone hitrosti ventilatorja.
→

→

→

→

••Zaslon notranje enote se prikaže le za 5
sekund in se na nekaterih modelih vrne na
nastavitev temperature.
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Nastavljanje časovnika za
vklop/izklop

Nastavljanje časovnika za izklop

S to funkcijo nastavite samodejni vklop/izklop
klimatske naprave v želenem času.
Vklop/izklop ure lahko nastavite skupaj.

1

Večkrat zaporedoma pritisnite gumb TIMER .
••Na dnu zaslona utripa spodnja ikona.

2

Za izbiro minut pritisnite gumb

3

Za dokončanje pritisnite gumb SET/
CANCEL.

Nastavljanje časovnika za vklop

1

Večkrat zaporedoma pritisnite gumb TIMER .
••Na dnu zaslona utripa spodnja ikona.

2

Za izbiro minut pritisnite gumb

3

Za dokončanje pritisnite gumb SET/
CANCEL.

ali

Preklic časovnika za vklop

1

2
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.

••Ko nastavite časovnik, se na zaslonu
, ki
prikažeta trenutni čas in ikona
kažeta, da je nastavljen želeni čas.

.

••Ko nastavite časovnik, se na zaslonu
, ki
prikažeta trenutni čas in ikona
kažeta, da je nastavljen želeni čas.

ali

OPOMBA
••Ta funkcija je onemogočena, če nastavljate
enostavni časovnik.

Preklic časovnika za izklop

1

Večkrat zaporedoma pritisnite gumb TIMER .
••Na dnu zaslona utripa spodnja ikona.

2

Za preklic nastavitve pritisnite gumb SET/
CANCEL.

Večkrat zaporedoma pritisnite gumb TIMER .
••Na dnu zaslona utripa spodnja ikona.

Za preklic nastavitve pritisnite gumb SET/
CANCEL.

Preklic nastavitve časovnika
••Za preklic vseh nastavitev časovnika pritisnite
gumb CANCEL .

SL

Uporaba funkcije spanje
(izbirno)

Uporaba funkcije enostavni
časovnik (izbirno)

Ta funkcija samodejno izklopi klimatsko
napravo, ko odidete spat.

Ta funkcija samodejno izklopi klimatsko
napravo, ko odidete spat.

1

Vklopite napravo.

1

Vklopite napravo.

2

Večkrat zaporedoma pritisnite gumb TIMER .
••Na dnu zaslona utripa spodnja ikona.

2

Večkrat zaporedoma pritisnite gumb TIMER .
••Na dnu zaslona utripa spodnja ikona.

3

Za izbiro ure (do sedem ur) pritisnite gumb
ali gumb
.

3

Za izbiro ure (do sedem ur) pritisnite gumb
ali gumb
.

4

Za dokončanje pritisnite gumb SET/
CANCEL.

4

Za dokončanje pritisnite gumb SET/
CANCEL.

••Na zaslonu se prikaže

.

••Na zaslonu se prikaže

.

OPOMBA

OPOMBA

••Na nekaterih notranjih enotah se prikaže .
••Zaslon notranje enote se prikaže v času od
ene do sedmih ur; prikaže se le za pet sekund
in se nato vrne na nastavitev temperature.
••Za udobnejši spanec se temperatura pri
načinu hlajenje in razvlaževanje po 30
minutah poveča za 1 °C, po dodatnih 30
minutah pa še za 1 °C.
••Temperatura se poveča za 2 °C od predhodno
nastavljene temperature.
••Čeprav je lahko opomba za hitrost ventilatorja
na zaslonu spremenjena, se hitrost ventilatorja
samodejno spremeni.

••Ta funkcija je onemogočena, če nastavljate
časovnik za izklop.
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Uporaba funkcije zaslon za
energijo (izbirno)

Uporaba funkcije izklop
osvetljenosti (izbirno)

Ta funkcija na notranjem zaslonu prikazuje
količino porabljene elektrike med delovanjem
izdelka.

Prikaz svetlosti zaslona

Prikaz trenutne porabe energije

1
2

Vklopite napravo.
Pritisnite gumb
sekunde.

kW [3 s]

Svetlost zaslona notranje enote lahko nastavite.
••Pritisnite gumb LIGHT OFF.

OPOMBA
••Vklop/izklop možnosti Prikaži zaslon.

in ga držite približno 3

••Na nekaterih notranjih enotah se za nekaj
časa prikaže podatek o trenutni porabi
energije ( ).

OPOMBA
••Na daljinskem upravljalniku se ne prikaže.
••Enota prikazanih vrednosti je kW.
••Če je več kot 99 kW, kar je razpon izražanja,
ga ohranite kot 99 kW.
••Moč, ki je nižja od 10 kW, prikažite z enoto
0,1 kW, moč, ki je višja od 10 kW, pa prikažite
z enoto 1 kW.
••Dejanska moč se lahko razlikuje od prikazane.
••Kadar je povezana z Zunanjo multi enoto, ta
funkcija morda ne bo podprta.

Uporaba funkcije udobno
pihanje zraka (izbirno)
Delovanje lamele pri udobnem
načinu
Ta funkcija priročno nastavi lamelo v predhodno
nastavljeni položaj, da odbije dotok zraka stran
od prisotnih v sobi, tako da ne piha neposredno
vanje.

1

Vklopite napravo.

2

Za izbiro želene smeri večkrat zaporedoma
pritisnite gumb COMFORT AIR.
••Na zaslonu se prikaže

ali

.

OPOMBA
••Na nekaterih notranjih enotah se prikaže
ali
.
••Ta funkcija je onemogočena, če pritisnete
gumb MODE ali JET MODE.
••Ta funkcija je onemogočena in če pritisnete
gumb SWING , je nastavljen samodejen zasuk
navpične smeri.
••Če je ta funkcija izklopljena, vodoravna lamela
deluje samodejno glede na nastavljeni način.
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Uporaba funkcije nadzor
energije (izbirno)
1

Vklopite napravo.

2

Pritisnite gumb ENERGY CTRL.
••Za izbor posameznih korakov večkrat
zaporedoma pritisnite gumb ENERGY
CTRL.
1. korak

2. korak

Uporaba posebnih funkcij
1

Vklopite napravo.

2

Za izbiro želene funkcije večkrat
zaporedoma pritisnite gumb FUNC.

3

Za dokončanje pritisnite gumb SET/
CANCEL.

3. korak

OPOMBA
••1. korak: vhodna moč je v primerjavi z nazivno
vhodno močjo znižana za 20 %.

Zaslon

Za čiščenje zraka z
odstranjevanjem delcev, ki
vstopajo v notranjo enoto.
Za zmanjšanje hrupa iz
zunanjih enot.
Za odstranjevanje vlage,
ustvarjene v notranji enoti.

.
−−Na zaslonu se pokaže
••2. korak: vhodna moč je v primerjavi z nazivno
vhodno močjo znižana za 40 %.
−−Na zaslonu se pokaže
.
••3. korak (izbirni): vhodna moč je v primerjavi z
nazivno vhodno močjo znižana za 60 %.
−−Na zaslonu se pokaže

OPOMBA

.

••Na nekaterih notranjih enotah se pokaže
(2. korak).
korak),
••Ta funkcija je na voljo pri načinu hlajenje.
••Če je izbran način nadzor energije, lahko
zmogljivost upade.

Opis

(1.

••Vsi modeli morda ne podpirajo vseh funkcij.
••Nekatere funkcije lahko prek daljinskega
upravljalnika delujejo drugače.

••Če pritisnete gumb FAN SPEED,
ali gumb
, se za približno 5 sekund prikaže želena
temperatura.
••Če pritisnete gumb ROOM TEMP, se za
približno 5 sekund prikaže temperatura v sobi.
••Kadar je povezana z Zunanjo multi enoto, ta
funkcija morda ne bo podprta.
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Preklic posebnih funkcij

Uporaba funkcije tiho delovanje

1

Ta funkcija z zmanjševanjem hrupa zunanjih
enot preprečuje morebitne pritožbe sosedov.

Za izbiro želene funkcije večkrat
zaporedoma pritisnite gumb FUNC.

••Na zaslonu se pokaže

2

.

Za preklic funkcije pritisnite gumb SET/
CANCEL.

Uporaba funkcije čiščenje zraka
Te funkcije z ionskimi delci in filtrom dovajajo
čist ter svež zrak.
Funkcija

Ionizator

Plazma

Zaslon

Opis
Ionski delci iz
ionizatorja
sterilizirajo
bakterije v zraku
in druge
škodljive snovi.
Za dovajanje
čistega in
svežega zraka iz
dovedenega
zraka odstranjuje
mikroskopsko
majhne
onesnaževalce.

OPOMBA
••Če pritisnete gumb MODE, gumb ENERGY
CTRL ali gumb JET MODE, je ta funkcija
onemogočena.
••Ta funkcija je na voljo pri načinu hlajenje,
ogrevanje, samodejni prehod in samodejno
delovanje.
••Kadar je povezana z Zunanjo multi enoto, ta
funkcija morda ne bo podprta.

Uporaba funkcije samodejno
čiščenje
Pri načinu hlajenje in razvlaževanje se v notranji
enoti ustvari vlaga. Ta funkcija takšno vlago
odstrani.
••Na zaslonu se prikaže

.

OPOMBA
••To funkcijo lahko uporabite tudi pri izklopljeni
klimatski napravi.
••Na nekaterih modelih med delovanjem
funkcije odstranjevanje dima/plazme zasvetita
plazemska luč in luč za hlajenje.
••Ionizatorja se med delovanjem ne dotikajte.
••Ta funkcija lahko prek daljinskega upravljalnika
deluje drugače.
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OPOMBA
••Med delovanjem funkcije Auto Clean
(Samodejno čiščenje) nekaterih funkcij ni
mogoče uporabljati.
••Če izklopite napajanje, ventilator deluje 30
minut in očisti notranjost notranje enote.

PAMETNE FUNKCIJE
Uporaba aplikacije LG
SmartThinQ
Stvari, ki jih preverite pred
uporabo LG SmartThinQ
••Za naprave z logotipoma

1

Preverite razdaljo med napravo in
brezžičnim rutarjem (Wi-Fi omrežje).
••Če je razdalja med napravo in brezžičnim
rutarjem predolga, postane moč signala
šibka, morda traja dolgo časa, da se
registrirate ali pa je instalacija morda
neuspešna.

2

Ugasnite Mobilne podatke ali podatke iz
mobilnega telefona na vašem pametnem
telefonu.
••Za iPhone podatke izklopite tako, da
greste v Nastavitve → Mobitel →
Podatki iz mobitela.

3

Povežite vaš mobilni telefon z brezžičnim
rutarjem.

SL

OPOMBA
••Za potrditev Wi-Fi povezave, preverite, če na
nadzorni plošči sveti ikona Wi-Fi
.
••Naprava podpira samo omrežje 2,4 GHz
Wi-Fi. Da preverite frekvenco vašega omrežja,
kontaktirajte dobavitelja vaše internetne
storitve ali se sklicujte na priročnik o vašem
brezžičnem rutarju.
••LG SmartThinQ ne odgovarja za napake v
delovanju omrežja, niti za ostale okvare ali
težave glede omrežne povezave.
••Če se naprava s težavo poveže z omrežjem
Wi-Fi, je mogoče preveč oddaljena od
usmerjevalnika. Kupite brezžični Wi-Fi
repetitor za podaljšanje dometa in izboljšanje
moči signala Wi-Fi.
••Povezave z omrežjem Wi-Fi morda ni mogoče
vzpostaviti ali pa je ta morda zaradi domačega
omrežnega okolja prekinjena.
••Odvisno od parametrov, ki jih določa ponudnik
internetnih storitev, omrežna povezava morda
ne bo pravilno delovala.
••Stanje brezžičnega omrežja lahko tudi
upočasnjuje delovanje storitve.
••Naprava ne more biti registrirana zaradi težav
s prenosom brezžičnega signala. Izklopite
napravo in počakajte približno minuto, preden
ponovno poskusite. Če je omogočen požarni
zid na vašem brezžičnem rutarju, ga
onemogočite ali k njemu dodajte izjemo.
••Če je omogočen požarni zid na vašem
brezžičnem rutarju, ga onemogočite ali k
njemu dodajte izjemo.
••Ime brezžičnega omrežja (SSID) mora biti
kombinacija angleških črk in številk. (Ne
uporabljajte posebnih znakov)
••Vmesnik za uporabnika pametnega telefona
(UI) se lahko razlikuje glede na mobilni
operacijski sistem (OS) in izdelovalca.
••Če je varnostni protokol usmerjevalnika
nastavljen na WEP, morda ne bo mogoče
vspostaviti omrežja. Prosimo, da ga
spremenite v drug varnosti protokol (WPA2 je
priporočen) in izdelek ponovno registrirajte.
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Namestitev LG SmartThinQ
Aplikacijo LG SmartThinQ poiščite v trgovini
Google Play & Apple App na pametnem
telefonu. Sledite napravam za prenos in
namestitev aplikacije.

OPOMBA
••Če izberete preprosto prijavo, da dostopate do
LG SmartThinQ aplikacije, morate vsakič iti
preko registracijskega procesa za napravo, ko
zamenjate pametni telefon ali ko ponovno
instalirate aplikacijo.

Registracija izdelkov

1

Na svojem pametnem telefonu zaženite
aplikacijo LG SmartThinQ.

2

Ustvarite svoj račun in se vpišite.

3

Izberite Vpišite se.

4

Izberite Klima.

5

Sledite navodilom na svojem pametnem
telefonu.

Wi-Fi funkcija
••Za naprave z logotipoma
Z napravo lahko komunicirate preko pametnega
telefona.
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Uporaba aplikacije

1

V aplikaciji izberite napravo in se z njo
povežite preko Wi-Fi omrežja.

2

Za dostop do nastavitev in funkcij, uporabite
meni v zgornjemu desnemu delu zaslona.

Posodobitev programske opreme
Poskrbite za posodobitev stanja delovanja
naprave.

Smart Diagnosis™
Z uporabo funkcije »Pametna diagnoza« boste
dostopali do uporabnih informacij, kot je
pravilna uporaba naprave glede na vzorce
uporabe.

Nastavitve
Omogoča vam, da nastavite različne opcije na
napravi in v aplikaciji.

OPOMBA
••Če spremenite vaš brezžični rutar, prosim, da
zbrišete ime vašega dobavitelja interneta ali
vaše geslo, kot ste registrirali napravo, iz LG
SmartThinQ Nastavitve → Urejaj napravo in
se ponovno registrirajte.
••Aplikacija je predmet sprememb in izboljšav o
katerih vas ne bomo v naprej obveščali.
••Funkcije se pri različnih modelih razlikujejo.

SL

Informacije o obvestilu o odprtokodni
programski opremi
Če želite pridobiti izvorno kodo z licencami
GPL, LGPL, MPL in z drugimi odprtokodnimi
licencami, ki jo vsebuje ta izdelek, obiščite
spletno mesto http://opensource.lge.com.
Poleg izvorne kode so za prenos na voljo še vsi
omenjeni licenčni pogoji, zavrnitve jamstva in
obvestila o avtorskih pravicah.
LG Electronics vam odprto kodo zagotovi tudi
na CD-ROM-u na zahtevo preko elektronske
pošte na naslov opensource@lge.com ob
plačilu zneska, ki pokriva stroške tovrstne
distribucije (kot so stroški nosilca, pošiljanja in
obdelave). Ta ponudba velja tri leta od zadnje
odpreme tega izdelka. Ta ponudba velja za vse,
ki prejmejo te informacije.

Uporaba funkcije Smart
Diagnosis™ na pametnem
telefonu
••Za naprave z logotipoma
ali
Uporabite to funkcijo, če v primeru motenj ali
težav pri delovanju naprave potrebujete
natančno diagnozo s strani informacijskega
centra za stranke LG Electronics.
Funkcije Smart Diagnosis™ ne morete vklopiti,
dokler naprave ne povežete na napajanje. Če
ne morete vklopiti naprave, boste morali težavo
odpraviti brez uporabe funkcije Smart
Diagnosis™.

1

Na svojem pametnem telefonu zaženite
aplikacijo LG SmartThinQ.

2

Izberite klimo na armaturni plošči

3

Pritisnite Zaženite Smart Diagnosis start
gumb.

4

Sledite navodilom na svojem pametnem
telefonu.

OPOMBA
••Funkcija Smart Diagnosis™ je odvisna od
kakovosti lokalnega klica.
••Če je prenos podatkov funkcije Smart
Diagnosis™ pomanjkljiv zaradi nizke kakovosti
klica, morda ne boste dobili najboljše storitve
funkcije Smart Diagnosis™.
••Poskrbite, da bodo zvoki okolja čim tišji, sicer
telefon morda ne bo pravilno sprejemal piskov
brenčala iz notranje enote.
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OPOZORILO
••Pred čiščenjem ali vzdrževalnimi deli odklopite napajanje in počakajte, da se ventilator ustavi.
Če klimatske naprave ne boste uporabljali dlje časa, jo osušite, da bo vedno v najboljšem stanju.
Izdelek redno čistite, da bo optimalno učinkovit in da preprečite možne okvare.
••Klimatsko napravo tri do štiri ure sušite pri načinu ventilator in odklopite napajanje. Če v njenih
sestavnih delih ostane vlaga, lahko to poškoduje notranjost.
••Pred ponovno uporabo klimatske naprave sušite njene notranje sestavne dele od tri do štiri ure pri
načinu ventilator. To bo pomagalo odpraviti vonj po vlagi.
Zračni filter

••Funkcijo je mogoče spremeniti glede na vrsto modela.
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Vrsta
Zračni filter
Ionizator
(izbirno)
Notranja enota

Zunanja enota

Opis
Očistite s sesalcem ali umijte ročno.
Morebitni prah odstranite s suho vatirano paličico.
Površino notranje enote očistite z mehko, suho krpo.
Odtočno posodo za kondenzat naj očisti strokovnjak.
Odtočno cev za kondenzat naj očisti strokovnjak.
Zamenjajte baterije v daljinskem upravljalniku.
Navitja toplotnega izmenjevalnika in prezračevalne rešetke
naj očisti strokovnjak. (posvetujte se s serviserjem.)
Ventilator naj očisti strokovnjak.
Odtočno posodo za kondenzat naj očisti strokovnjak.
Strokovnjak naj potrdi, da je celoten sklop ventilatorja
trdno privit.
Očistite električne sestavne dele z zrakom.

Interval
2 tedna
Vsakih 6 mesecev
Redno
Enkrat letno
Vsake 4 mesece
Enkrat letno
Enkrat letno
Enkrat letno
Enkrat letno
Enkrat letno
Enkrat letno

OPOMBA
••Med čiščenjem filtrov nikoli ne uporabljajte vode s temperaturo več kot 40 °C. To lahko povzroči
deformacije ali razbarvanost.
••Med čiščenjem filtrov nikoli ne uporabljajte hlapnih snovi. Poškodujejo lahko površino izdelka.
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Čiščenje zračnega filtra

7

Kavlja potisnite navzdol, da sestavite zračni
filter.

8

Za pravilno sestavljanje zračnega filtra
preverite stranski del sprednjega pokrova.

Zračna filtra očistite enkrat na dva tedna ali po
potrebi pogosteje.

OPOMBA
••Če se zračni filter zvije, se lahko zlomi.
••Če zračni filter ni pravilno sestavljen, lahko v
notranjo enoto vstopi prah in druge snovi.

Tip 1
Če na notranjo enoto pogledate od zgoraj,
lahko zgornji filter enostavno razstavite.

Tip 2

1

Odklopite napajanje in izklopite napajalni
kabel.

1

Odklopite napajanje in izklopite napajalni
kabel.

2

Primite gumb zračnega filtra in ga nekoliko
dvignite.

2

Odprite sprednji pokrov.
••Nekoliko dvignite obe strani pokrova.

3

Primite gumba zračnih filtrov, ju rahlo
povlecite navzdol in filtra odstranite iz
notranje enote.

4

Očistite ga s sesalcem ali z mlačno vodo,
pomešano z nevtralnim detergentom.

5

Filtra posušite v senci.

6

Vstavite kavlja zračnih filtrov v sprednji
pokrov.

7

Za pravilno sestavljanje zračnih filtrov
preverite stranski del sprednjega pokrova.

3

Odstranite filter iz notranje enote.

4

Očistite ga s sesalcem ali z mlačno vodo,
pomešano z nevtralnim detergentom.

5

Filter posušite v senci.

6

Vstavite kavlja zračnega filtra v sprednji
pokrov.
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Funkcija samodiagnosticiranja
Ta izdelek ima vgrajeno funkcijo samodiagnosticiranja. Če se pojavi napaka, bo lučka notranje enote
utripala v dvosekundnih intervalih. Če pride do tega, stopite v stik z lokalnim trgovcem ali servisom.

Preden pokličete servis
Preden pokličete servis, preverite spodaj našteto. Če težava ni odpravljena, stopite v stik z lokalnim
servisom.
Težava

Klimatska naprava
ne deluje normalno.

Klimatska naprava
ne deluje.

Možni vzroki

Ukrep za odpravljanje težave

Iz enote se širijo vonj po
zažganem in nenavadni zvoki.
Iz notranje enote uhaja voda,
čeprav je raven vlage nizka.
Napajalni kabel je poškodovan ••Klimatsko napravo izklopite, izklopite
ali pa se pregreva.
napajalni kabel ali odklopite napajanje
in stopite v stik s servisom.
Stikalo, odklopnik tokokroga
(varnostni, ozemljitev) ali
varovalka ne deluje pravilno.
Pri samodiagnosticiranju
enota generira kodo napake.
••Preverite, ali je napajalni kabel
Klimatska naprava ni
vklopljen v vtičnico in ali so ločilniki
priklopljena na napajanje.
napajanja vklopljeni.
Varovalka je eksplodirala ali
••Zamenjajte varovalko ali preverite, ali
pa je napajanje ovirano.
se je sprožil odklopnik tokokroga.
••Če pride do izpada napajanja,
klimatsko napravo odklopite.
Prišlo je do izpada napajanja. ••Ko se napajanje ponovno vzpostavi,
počakajte tri minute in nato klimatsko
napravo vklopite.
Napetost je previsoka ali
••Preverite, ali se je sprožil odklopnik
prenizka.
tokokroga.
Klimatska naprava se je ob
predhodno nastavljenem času ••Vklopite klimatsko napravo.
samodejno izklopila.
••Poskrbite, da so baterije v daljinskem
upravljalniku pravilno vstavljene.
Baterije v daljinskem
••Če so baterije pravilno vstavljene,
upravljalniku niso pravilno
klimatska naprava pa še vedno ne
vstavljene.
deluje, jih zamenjajte in poskusite
znova.
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Težava

Možni vzroki

Ukrep za odpravljanje težave

••Prepričajte se, da sprednjega dela
klimatske naprave ne ovirajo zavese,
senčila ali deli pohištva.
••Zračni filter očistite vsaka dva tedna.
Zračni filter je umazan.
••Za več informacij glejte poglavje
Čiščenje zračnega filtra.
••Poleti lahko ohlajanje zraka do konca
Temperatura v sobi je
nekaj časa traja. V tem primeru za
previsoka.
hitro ohladitev notranjega zraka
izberite hitri način.
••Poskrbite, da hladen zrak ne bo na
Iz sobe uhaja hladen zrak.
noben način uhajal prek točk
prezračevanja.
Zahtevana temperatura je višja ••Nastavite želeno temperaturo na
od trenutne.
raven, nižjo od trenutne temperature.
••Med delovanjem klimatske naprave ne
V bližini je vir ogrevanja.
uporabljajte generatorjev toplote, kot
so električni ali plinski gorilniki.
••Pri načinu ventilator zrak piha iz
klimatske naprave, ne da bi notranji
Izbran je način ventilator.
zrak ohladil ali ogrel.
••Način delovanja preklopite v delovanje
pri ohlajanju.
Zunanja temperatura je
••Učinek hlajenja morda ne zadošča.
previsoka.
••V nekaterih načinih delovanja ne
morete prilagoditi hitrosti ventilatorja.
Izbran je hitri način ali način
Izberite način delovanja, v katerem
samodejno delovanje.
lahko prilagodite hitrost ventilatorja.
••V nekaterih načinih delovanja ne
Izbran je način ventilator ali
morete prilagoditi temperature. Izberite
hitri način.
način delovanja, v katerem lahko
prilagodite temperaturo.
•
•
Morda je poteklo delovanje časovnika,
Klimatska naprava se
ki izklopi napravo. Preverite nastavitve
nenadoma izklopi.
časovnika.
Zrak ne kroži pravilno.

Klimatska naprava
ne izpihuje hladnega
zraka.

Hitrosti ventilatorja
ni mogoče
prilagoditi.
Temperature ni
mogoče nastaviti.

Klimatska naprava
se med delovanjem
zaustavi.
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Med delovanjem je prišlo do
izpada napajanja.

••Počakajte, da se napajanje ponovno
vzpostavi. Če je omogočena funkcija
samodejnega ponovnega zagona, bo
enota nekaj minut po ponovni
vzpostavitvi napajanja začela z
delovanjem tam, kjer se je nazadnje
ustavila.

SL
Težava

Možni vzroki

Ukrep za odpravljanje težave

Notranja enota kljub
izklopu napajanja
deluje.

Deluje funkcija samodejnega
čiščenja.

••Omogočite nadaljnje delovanje
funkcije samodejno čiščenje, saj iz
notranje enote odstranjuje morebitno
preostalo vlago. Če te funkcije ne
želite, jo lahko izklopite.

Odvod zraka na
notranji enoti
izpušča meglico.

Ohlajeni zrak iz klimatske
naprave povzroča meglico.

••Ko bo temperatura v sobi padla, bo ta
pojav izginil.

Iz zunanje enote
uhaja voda.

Pri ogrevanju iz toplotnega
izmenjevalnika kaplja voda.

••Pod spodnjo posodo je treba namestiti
odtočno cev. Stopite v stik z
instalaterjem.

Ni zvoka ali
tresljajev.

Notranja enota
oddaja
vonjave.

Klimatska naprava
ne izpihuje toplega
zraka.

Ko se enota zažene ali
zaustavi, je mogoče zaradi
premikanja preklopnega
ventila slišati tleskajoči zvok.
Škripanje: plastični deli
notranje enote zaradi nenadnih ••To so normalni znaki. Zvok bo izginil.
temperaturnih sprememb ob
krčenju ali širjenju škripajo.
Zvok pretoka ali pihanja: gre
za pretok hladilne tekočine po
klimatski napravi.
Vonjave (kot je cigaretni dim)
••Če smrad ne izgine, morate očistiti
lahko notranja enota vpije in
filter. Če to ne deluje, stopite v stik s
jih oddaja skupaj s pretokom
servisom, da očistijo toplotni
zraka.
izmenjevalnik.
Ob zagonu načina ogrevanje
••Ta znak je običajen. Počakajte, da
je lamela skoraj zaprta in ven
enota ustvari dovolj toplega zraka za
ne uhaja nič zraka, čeprav
pihanje skozi notranjo enoto.
zunanja enota deluje.
••Ko zunanja temperatura pade, se pri
načinu ogrevanje na tuljavah nabere
Zunanja enota je nastavljena
led/slana. Ta funkcija odstrani plast
na način odmrzovanje.
zmrzali na tuljavi, z delom pa naj bi
končala v približno 15 minutah.
Zunanja temperatura je
••Učinek ogrevanja morda ne zadošča.
prenizka.
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Težava

Možni vzroki

••Poiščite Wi-Fi omrežje povezano z
vašim pametnim telefonom in ga
odstranite, potem registrirajte vašo
napravo na LG SmartThinQ.
•
•
Izklopite
Mobilne podatke na vašem
Mobilni podatki za vaš pametni pametnem
telefonu in registrirajte
telefon so vklopljeni.
napravo z uporabo Wi-Fi.
••Ime brezžičnega omrežja (SSID) mora
Ime brezžičnega omrežja
biti kombinacija angleških črk in
(SSID) je nepravilno
številk. (Ne uporabljajte posebnih
nastavljeno.
znakov)
••Samo frekvenca rutarja 2,4 GHz je
podprta. Nastavite rutar na 2,4 GHz in
povežite napravo z brezžičnim
Frekvenca rutarja ni 2,4 GHz.
rutarjem. Da preverite frekvenco
rutarja, preverite pri dobavitelju
vašega interneta ali izdelovalcu
rutarja.
••Če je razdalja med napravo in
brezžičnim rutarjem predolga, postane
Razdalja med napravo in
moč signala šibka in povezava morda
rutarjem je predolga.
ni konfigurirana pravilno. Premaknite
lokacijo rutarja, da je bližje napravi.
Geslo za Wi-Fi, s katerim se
poskušate povezati, ni
pravilno.

Vaša domača
naprava in pametni
telefon nista
povezani z Wi-Fi
omrežjem.

OPOMBA
••Vsi modeli morda ne podpirajo vseh funkcij.
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Ukrep za odpravljanje težave

