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y	SPLOŠNI VARNOSTNI NASVETI
Zaradi varnosti pred uporabo naprave preberite
ta varnostna navodila. Osebe, ki niso seznanjene
s temi navodili naj te naprave ne uporabljajo.
Priporočamo, da navodila shranite.

A.  Ne uporabljajte poškodovanega električnega 
vodnika

B.   Kabla ne prepogibajte in pazite, da ga ne 
priščipnete

C.  Naprava naj stoji v vodoravnem položaju.
D. Ne postavljajte je pred odprto okno.
E.  Ne izpostavljajte je kemikalijam.
F.  Ne postavljajte v bližino izvora toplote.
G.  Ne potapljajte naprave v vodo
H.  Na napravo ne zlivajte vode.
I.  V napravo ne vstavljajte predmetov.
J.  Ne uporabljajte električnega podaljška.
K.  Napravo hranite izven dosega otrok.
L.  Naprave ne popravljate sami.
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POMEMBNI DELI

Kontrolna plošča

Vzdolžne reže za 

izpih zraka

Prečne reže za izpih 

zraka

Kolesca

Držalo daljinskega 

upravljalca

Kabel

Vstop zraka 

(kondenzator)

Vstop zraka (filtri)

Priključek cevi

Cev

Okenski priključek
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1. NAJPREJ PREBERITE NAVODILA ZA UPORABO.

2. V PRIMERU NEGOTOVOSTI POKLIČITE SERVIS.
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Spoštovani,

Čestitamo Vam ob nakupu Vaše Zibro klimatske naprave. Poleg hlajenja zraka, ta 

omogočatudi razvlaževanje, kroženje in čiščenje zraka. Prenosno klimo Zibro je zelo lahko 

upravljati, in jo premeščati. Kupili ste kvaliteten izdelek, s katerim boste zadovoljni dolgo 

vrsto let, če ga boste uporabljali v skladu z navodili za uporabo.

Preberite jih pred prvo uporabo Zibro klime. 

Želimo Vam prijeten hlad in ugodno počutje z Vašo Zibro klimo, 

PVG International B.V. 

Slovensko predstavništvo



A VARNOSTNA NAVODILA

Pred uporabo izdelka pazljivo preberite ta 
navodila za uporabo in jih shranite za nadaljn-
jo pomoč. Izdelek uporabljajte le, če je sklad-
en z lokalno/nacionalno zakonodajo, predpisi 
in standardi. Ta izdelek je namenjen izključno 
uporabi kot klimatska naprava zraka v stano-
vanjih in stanovanjskih hišah in je primeren 
za uporabo izključno v suhih, notranjih pros-
torih kot so dnevna soba, kuhinja ali garaža 
in v normalnih bivalnih pogojih. 

G POMEMBNO
•  Napravo priključite le, kadar ustreza 

lokalnim predpisom zakonom in 
standardom.

•  Naprava je namenjena izključno 
uporabi v suhih zaprtih prostorih.

•  Preverite varovalke, frekvenco in 
napetost vira.

•  Naprava sme biti priključena le 
v ozemljeno vtičnico s priključno 
napetostjo 230V/50Hz.

•  Naprava MORA biti vedno priključena 
v ozemljeno vtičnico. Če vtičnica ni 
ozemljena, naprave nanjo ne smete 
priključiti.

•  Kadar je naprava vključena, mora biti 
vtič enostavno dostopen.

•  Pozorno preberite ta navodila in 
sledite opisanim postopkom.

Preden napravo priključite, preverite sledeče:
• Napetost izvora mora ustrezati napetos-

ti varovalk navedeni na etiketi razreda na 
sami napravi.

• Vtičnica in električno omrežje morata 
ustrezati toku navedenem na etiketi razre-y
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da na napravi.
• Vtič na kablu naprave mora ustrezati 

vtičnici.
• Napravo postavite na ravno in trdno 

površino.
Če ste glede električne instalacije v dvomu, 
naj jo najprej preveri in po potrebi
priredi kvalificiran električar.
• Naprava je izdelana glede na CE varnostne 

standarde. Kljub temu z njo ravnajte previ-
dno, kot z vsako drugo napravo.

• Ne prekrivajte vhodnih ali izhodnih odprtin 
za zrak

• Pred premeščanjem naprave izpraznite 
vodni rezervoar skozi odprtino za odtok 
vode.

• Naprava ne sme priti v stik s kemikalijami.
• Ne vstavljajte predmetov v odprtine nap-

rave.
• Naprava ne sme priti v stik z vodo. Naprave 

ne škropite in ne potapljajte v vodo. To 
lahko povzroči kratek stik.

• Pred čiščenjem naprave ali  menjavo 
njenih delov, napravo vedno izklopite iz 
električnega omrežja

• Nikoli je ne priključite na električno 
omrežje s pomočjo električnega podaljška. 
Če vtičnica ni na voljo, naj jo vgradi kvali-
ficiran električar.

• Kot pri vsaki drugi električni napravi bodite 
pozorni, kadar so v bližini naprave otroci.

• Vsako popravilo, razen rednega čiščenja fil-
tra, naj opravi servis. V nasprotnem prim-
eru garancija lahko preneha veljati.

• Vedno kadar naprava ne deluje, vtič kabla 
naprave potegnite iz električne vtičnice
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• Poškodovan kabel lahko  zamenja le 
pooblaščeni serviser.

• Naprave naj ne uporabljajo osebe (tudi 
otroci) z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali 
duševnimi sposobnostmi, ali osebe s prem-
alo izkušnjami in znanja, razen če jih nad-
zoruje ali jim daje navodila za uporabo 
naprave oseba, ki je odgovorna za njihovo 
varnost.

• Otroke imejte pod nadzorom, da se z nap-
ravo ne bi igrali.

• Napravo lahko uporabljajo otroci starejši 
od 8 let in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, 
čutnimi ali duševnimi sposobnostmi, ali 
osebe s premalo izkušnjami in znanja, 
kadar  so pod  nadzorom ali so jim dana 
razumljiva navodila za varno uporabo in 
kadar razumejo  z uporabo naprave pov-
ezane nevarnosti.

• Otroke se z napravo ne smejo igrati.
• Otroci ne smejo čistiti naprave ali opravljati 

vzdrževalna dela na napravi brez nadzora.

G OPOZORILO!
• Ne uporabljajte naprave, kadar so 

poškodovani kabel, vtič, ohišje ali 
kontrolna plošča naprave. Pazite, da se 
kabel ne zatakne in da ne pride v stik z 
ostrimi robovi. 

• Sobe kjer boste napravo uporabljali 
nikoli neprodušno ne zaprite (tudi 
kadar uporabljate dve zračni cevi 
ne). Podtlak lahko povzroča motnje 
pri varnem delovanju gejzirjev, 
odsesovalnih ventilatorjev, pečic ipd.

• Ob neupoštevanju teh navodil, 
veljavnost garancije preneha.

  

7

y



8

B  PRILOŽENI DELI

Slika 1

a.  Priključek cevi na napravo

b. Priključek okenskega vstavka

c. Priključek okenskega vstavka

d. Cev

e. Držala kabla

f. Vijak

g. Držalo cevke za odvod kondenza

h. Nastavek cevke za odvod kondenza

i. Sponka cevi

j. Cevka za odvod kondenza

k. Daljinski upravljalec

l. Baterije

m. Navodila za uporabo

C  POSTAVITEV  NAPRAVE

G
OPOZORILO

Pred prvo uporabo naprave naj le ta stoji v navpičnem položaju vsaj dve 

uri.

Naprava je prenosna in se lahko enostavno premika iz prostora v prostor. Pri tem

vedite da:

1  Mora naprava stati v navpičnem položaju in na vodoravni podlagi.

2  Naprave ne uporabljajte v kopalnicah, poleg tuš kabin ali drugih vlažnih 

okoljih. 

3  Med napravo in zidom ali drugimi objekti naj bo 30 cm prostora. Tako bo 

zrak nemoteno krožil (glej sliko 2).Slika 2
y



4  Združite oba dela nastavka B in C (glej sliko 1) tako,da ju krepko pritisnete 

skupaj v smeri puščice (glej sliko 3). Nato nastavek (B in C) privijte na rebrasto 

cev.

5  Na cev privijte nastavek A.

 
Slika 3

6  Cev s pomočjo nastavka A (glej sliko 1) pritrdite na napravo tako, da jo zapel-

jete navzdol po vodilih A preko zatiča B na zadnji strani naprave (glej sliko 4).

Slika 4

7  Izvlecite drugi konec cevi s priključkom B/C ven iz prostora, npr. skozi odprto 

okno (glej sliko 5). Poskrbite,da bo cev čim bolj ravna (glej sliko 6).

Slika 6
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G VEDITE
Gibke cevi za odvod zraka je mogoče napeljati na razdaljo do približno

1500 mm. Dolžina gibkih cevi je bila izračunana na podlagi zmogljivosti

naprave. Pri uporabi drugačnih gibkih cevi ali podaljškov lahko pride

do napak na napravi. Omogočen mora biti neoviran tok zraka. Če to

ni mogoče, lahko pride do pregrevanja ali kondenziranja vlage v cevi

za odvod zraka. Pazite, da cev ni prepognjena ali zvita. Za optimalno

delovanje naprave, cev naj ne bo daljša od 1m.

D UPRAVLJANJE

A

B
C D E

F

G

HIJKL

Slika 7

a.  Krmiljenje ventilatorja

b. Gumb za izbiro ventilatorja

c. Gumb nočnega delovanja

d. Vklop/izklop

e. Gumb časovnika

f. Gumb za izbiro delovanja hlajenje/razvlaževanje/ ventiliranje

g. LED načina delovanja ventiliranja

h. LED načina delovanja razvlaževanja

i. LED načina delovanja hlajenja

j. Tipka za povečevanje vrednosti

k. Prikazovalnik nastavljenih  vrednosti in ure

l. Tipka za zmanjševanje vrednosti

m.  LED funkcije zdravega delovanja (le model P432)

1  Vtič na kablu naprave vstavite v električno vtičnico.

2  S pritiskom na gumb  napravo vklopite.

3  Z gumbom  lahko spreminjate način delovanja naprave. 

 S pritiskom na gumb  se izpišejo naslednje možnosti:

 Hlajenje – sveti zelena lučka

 Razvlaževanje – sveti oranžna lučka

 Ventilacija – sveti rumena lučka

y



 HLAJENJE

 Ko je naprava v načinu hlajenja, lahko spreminjate sledeče nastavitve: 

• S pritiskom na gumb  se lahko spreminja hitrost vrtenja ventilatorja.

  Največji vrtljaji.

  Srednji vrtljaji.

  Najmanjši vrtljaji.

 AUTO Samodejno delovanje

V nastavitvi AUTO bo ventilator hitro spreminjal obrate glede na nastavljeno in dejans-

ko temperaturo prostora. 

• Temperatura se lahko nastavlja s pritski na gumba  in  v razponu od 

16 – 32°C. Prikazovalnik prikazuje nastavljeno temperaturo.

G
VEDITE

Ali bo naprava dosegla nastavljeno temperaturo je odvisno od okolice. 

Če temperatura v sobi ostaja višja od nastavljene še ne pomeni, da 

naprava ne deluje pravilno.

 RAZVLAŽEVANJE

 Če napravo uporabljate kot razvlaževalec, sledite naslednjim korakom: na 

napravo ne priključite izpušne cevi in pustite toplemu zraku,da piha nazaj v 

sobo. Na čep za izpust vode na zadnji strani ohišja naprave priključite vodno 

cev (glej poglavje I). 

 NASTAVLJANJE RAZVLAŽEVANJA

 Funkcijo razvlaževanja izberete s pritiskom na tipko na daljinskem upravljalcu 

ali pritiskom  na MODE tipko na krmilni plošči naprave. Ventilator bo deloval 

na najnižjih obratih. LED načina razvlaževanja bo neprekinjeno svetila. Ko 

vlaga v prostoru pade na 50%RV ali nižje se kompresor izklopi. Naprava 

takrat ne bo razvlaževala, LED načina razvlaževanja bo utripala. 

 VENTILACIJA

 V tem načinu zrak le kroži po prostoru. Naprava zraka ne hladi in ne 

razvlažuje. Zrak ki vstopa v napravo se ne ohladi ali razvlaži, pač pa le čisti. 

Ko je naprava v načinu ventiliranja, lahko spreminjate sledeče nastavitve: 

• S pritiskom na gumb  se lahko spreminja hitrost vrtenja ventilatorja.

  Največji vrtljaji.

  Srednji vrtljaji.

  Najmanjši vrtljaji.

 AUTO Samodejno delovanje

4  Ko napravo ugasnete, se v spomin shranijo zadnje nastavitve.

5  Časovnik omogoča samodejni izklop naprave ob želenem času. 
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VKLOP NAPRAVE OB ŽELENEM ČASU

• Poskrbite, da naprava deluje v želenem načinu   ,  ali .

• S pritiskom na gumb -izklopite napravo. Prepričajte se, ali je vtič v 

električni vtičnici.

• Pritisnite gumb  . Lučka »timer set« prične utripati.

• Uporabite gumba  in  za nastavitev časa vklopa med 1 in 24 urami.

• Ko bo nastavljeni čas potekel, se bo naprava samodejno vklopila.

IZKLOP NAPRAVE OB ŽELENEM ČASU

• Ko naprava deluje pritisnite gumb   . 

• Lučka »timer set« prične utripati.

• Uporabite gumba  in  za nastavitev časa izklopa med 1 in 24 urami.  

• Ko bo nastavljeni čas potekel, se bo naprava samodejno izklopila.

 TO SWITCH OFF THE UNIT AT A CERTAIN TIME

• When the unit is operating in the required mode press the -button. The 

light “Timer set” will flash.

• Use the  and  buttons to set a time between 1 and 12 hours. 

• When the set time has expired the unit will switch off.

G VEDITE!

Kompresor prične delovati šele 3 minute po (ponovnem) vklopu 

naprave. Naprava preneha s hlajenjem, kadar je temperatura prostora 

nižja od nastavljene. Ventilator bo kljub temu deloval na nastavljeni 

vrednosti. Ko je temperatura prostora višja od nastavljene bo naprava 

nadaljevala s hlajenjem.

 NOČNO DELOVANJE
6  S pritiskom na gumb nočnega delovanja aktivirate to funkcijo. Funkcija nočnega 

delovanja je lahko aktivirana le v načinu delovanja hlajenja. Ko je funkcija aktivna 

se po prvi uri delovanja nastavljena temperatura poveča za 1 *C. Po dveh urah 

delovanja nastavljena temperatura zraste še za 1*C. Naprava nato vzdržuje to tem-

peraturo.

E DALJINSKI UPRAVLJALEC
 MODEL P426

a.  Gumb za vklop/izklop

b. Gumb za nastavitve časovnika in druge nastavitve

c. Gumb obratov ventilatorja

d. Gumb nočnega delovanja

e. Gumb časovnika

f. Gumb za delovanje ventilatorja po izklopu naprave

g. Gumb za izbiro funkcij

Slika 9

Slika 8
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a.  Način hlajenja

b. Način razvlaževanja

c. Način ventiliranja

d. Prikaz nastavitev časovnika in temperature

e. H utripa med postopkom nastavljanja časovnika

f. Nastavitev vrtljajev ventilatorja

g. Zaklep tipk

h. Aktivirano nočno delovanje

i. Aktivirano delovanja ventilatorja po izklopu naprave

j. Daljinski upravljalec oddaja signal

k. Aktiven časovnik za izklop naprave

l. Aktiven časovnik za vklop naprave

 DALJINSKI UPRAVLJALEC
 MODEL P432

a.  Gumb za vklop/izklop

b. Gumb za izbiro funkcij

c. Gumb za nastavitve časovnika in druge nastavitve

d. Gumb obratov ventilatorja

e. Ni aktiven pri tem modelu

f. Ni aktiven pri tem modelu

g. Gumb funkcije zdravega delovanja

h. Gumb za delovanje ventilatorja po izklopu naprave

i. Gumb za spreminjanje izpisa (nastavljena ali izmerjena temperatura)

j. Gumb časovnika

k. Ni aktiven pri tem modelu

l. Gumb nočnega delovanja

m. Ni aktiven pri tem modelu

a.  Znak ni aktiven pri tem modelu

b. Način hlajenja

c. Način razvlaževanja

d. Način ventiliranja

e. Znak ni aktiven pri tem modelu

f. Zaklep tipk
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g. Aktivirano nočno delovanje

h. Trenutna nastavitev prikaza – prikaz nastavljene ali sobne temperature

i. Znak ni aktiven pri tem modelu

j. Znak ni aktiven pri tem modelu

k. Znak ni aktiven pri tem modelu

l. Nastavljen čas časovnika

m. Prikaz aktivnega časovnika označuje ali je prikazan časa vklopa ali izklopa naprave

n. Znak ni aktiven pri tem modelu

o. Prikaz nastavitev

p. Aktivirano delovanja ventilatorja po izklopu naprave

q. Aktivna funkcija zdravega delovanja

r. Daljinski upravljalec oddaja signal

s. Nastavitve vrtljajev ventilatorja

Čelno stran daljinskega upravljalca usmerite v krmilno ploščo naprave. Največji doseg 

signala je 5 m.

Tipke na daljinskem upravljalcu imajo enake funkcije kot tipke na kontrolni plošči. Z 

izjemo funkcije časovnika lahko s pomočjo daljinskega upravljalca vse funkcije nastavite 

na ena način, kot s pomočjo tipk na krmilni plošči naprave.

Daljinski upravljalec ima tudi tipko funkcije X-fan. Tipke daljinskega upravljalca lahko 

zaklenete in tako preprečite njihovo neželeno uporabo.

X-FAN
S pritiskom na tipko X-fan aktivirate to funkcijo. Ko je funkcija aktivna ventilator po 

izklopu naprave  še vedno nekaj časa deluje.

ZAKLEP TIPK
S hkratnim pritiskom  na tipki  + in – zaklenete vse tipke na daljinskem upravljalcu. 

Tipke odklenete s ponovnim pritiskom na obe tipki.

FUNKCIJA ZDRAVEGA DELOVANJA (LE PRI MODELU P432)
Za aktiviranje funkcije zdravega delovanja pritisnite HEALTH tipko.

Kadar je funkcija aktivna naprava generira hladno plazmo. Plazma uničuje bakterije in 

prostor tako učinkovito sterilizira. Poleg tega pa nevtralizira vonjave in prostor napolni 

z negativnimi ioni, ki poskrbijo za boljše počutje.

TEMP FUNKCIJA (LE PRI MODELU P432)
S pritiskom na tipko TEMP izbirate med prikazom  nastavljene temperature in izmerj-

ene temperature v prostoru na prikazovalniku na klimatski napravi.

NASTAVLJANJE ČASOVNIKA S POMOČJO DALJINSKEGA UPRAVLJALCA

Nastavljanje časa vklopa.

1  Nastavite želeni način delovanja: hlajenje, razvlaževanje ali ventiliranje.

2   Izklopite daljinski upravljalec stipko za vklop/izklop. Takrat je na zaslonu prikazana 

le temperatura.
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3   Pritisnite tipko časovnika. Utripati pričneta puščica pod napisom T-on in črka H.

4  S pomočjo tipk - in + nastavite želeni časovni interval do vklopa.

5   Medtem ko puščica pod napisom T-on in črka H utripata usmerite daljinski upravl-

jalec v zaslon na napravi in ponovno pritisnite gumb časovnika. Naprava odda 

zvočni signal in LED časovnika zasveti.

6   Za izklop funkcije časovnika pritisnite gumb za vklop/izklop na daljinskem upravl-

jalcu. LED časovnika ugasne. Funkcija časovnika je izklopljena. 

Nastavljanje časa izklopa

1  Nastavite želeni način delovanja: hlajenje, razvlaževanje ali ventiliranje.

2  Vklopite daljinski upravljalec stipko za vklop/izklop.

3   Pritisnite tipko časovnika. Utripati pričneta puščica pod napisom T-off in črka H.

4  S pomočjo tipk - in + nastavite želeni čas izklopae.

5   Medtem ko puščica pod napisom T-off in črka H utripata usmerite daljinski upravl-

jalec v zaslon na napravi in ponovno pritisnite gumb časovnika. Naprava odda 

zvočni signal in LED časovnika zasveti.

6   Za izklop funkcije časovnika pritisnite gumb za vklop/izklop na daljinskem 

upravljalcu. LED časovnika ugasne. Funkcija časovnika je izklopljena. 

Menjava  baterij

Odstranite pokrovček baterij tako, da ga pomaknete v smeri puščice (glej sliko 10). 

Vstavite nove baterije in pazite, na pravilno orientacijo polov + in -. Vrnite pokrovček 

na svoje mesto.

Uporabite dve LR03 AAA 1.5 V baterije. Ne uporabljate polnilnih baterij ali baterij 

drugega tipa.

F ZRAČNI FILTER

Klimatska naprava im dva krovna filtra, katera čistita zrak, ki kroži v prostoru. Filtra 

očistite vsaka dva tedna uporabe naprave. Najprej odstranite filter na zadnji strani 

naprave, nato lahko odstranite še filter ob strani naprave (glej sliko 11).

Slika. 11

15

y

Slika. 10

P 426

P 432
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Filtre čistite z mehko ščetko. Če je na filtrih nabrano več umazanije lahko filter očistite 

tudi s toplo vodo, vendar ne  toplejšo kot 40 *C. Počakajte, da se filtra dobro osušita 

preden ju vrnete na napravo.

G PRETOK ZRAKA

Reže za izpih zraka lahko nastavljate prečno in vzdolžno. Tok zraka vzdolžno 

nastavite s pomočjo premikanja držala rešetk 1. Tok zraka prečno nastavite s 

pomočjo premikanja držala srednjih rešetk 2 (glej sliko 12).

H PRAZNJENJE VODNEGA REZERVOARJA

Pri ekstremnih pogojih delovanja (podnebje) bo potrebno redno prazniti vgrajeni

vodni rezervoar. Ko je ta poln se na zaslonu prikazovalnika izpiše H8. Naprava se 

takrat samodejno ugasne. Za izpraznitev rezervoarja sledite korakom:

1  Ne premikajte naprave, da ne pride do izlitja vode.

2  Izključite napravo in izvlecite vtikač iz vtičnice.

3  Na tla pod odtokom postavite vodni pladenj ali drugo primerno posodo.

4  Izvlecite gumijasti zamašek in pustite vodi izteči +- 0,5 l. Zamašek znova 

vstavite, da prekinete pretok vode. Izpraznite pladenj in ponavljajte postopek 

dokler ni rezervoar prazen (glej sliko 13).

5  Zopet vstavite gumijasti zamašek in priklopite napravo nazaj v električno 

omrežje in jo vklopite. Opozorilni izpis H8 na prikazovalniku je ugasnil

.

G
VEDITE!

Ko naprava deluje, je v normalnih okoliščinah kondenzirana voda 

odvedena preko izpušne cevi.

Slika. 13

Za neprekinjeno odvajanje kondenzirane vode iz spodnjega rezervoarja lahko na 

napravo pričvrstite vodno cev in vmesnika (glej poglavje I).

Slika. 12

y



I  UPORABA DRUGIH PRILOŽENIH KOMPONENT

Ureditev stalnega odvoda kondenzirane vode

Ko napravo uporabljate v načinu delovanja razvlaževanje je potrebno na napravo 

pričvrstiti cev za odvod kondenzirane vode.

1  Odstranite pokrovček odprtine za iztok kondenza na zadnji strani naprave 

tako, da ga zavrtite v levo. Nato odstranite gumijasti zamašek, ki se nahaja 

pod pokrovčkom (glej sliko 14).

Slika. 14

2  Nataknite na odprtino odtoka (glej sliko 15) priloženi vmesnik H (glej sliko 1).

Slika. 15

3  Na vmesnik nataknite vodno cev (ni priložena) (glej sliko 16).

Slika. 16

4  Prepričajte se, da je cev dobro pričvrščena na odtok ali zbiralnik. 

5  Prepričajte se, da cev ni zvita in, da ima po vsej dolžini padec (glej sliko 17). 

Slika. 17

Pričvrstitev sponk električnega kabla

1  Priložene sponke kabla pričvrstite  na zadnjo stran ohišja naprave(glej sliko 18) z 

vijaki F (glej sliko 1).

17
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Slika. 18
Pričvrstitev cevi za kondenzirano  vodo in vmesnika

Za pomoč pri praznjenju kondenzacije iz spodnjega rezervoarja sta priložena cev in 

vmesnik.

1  Odstranite gumijasti čep (glej sliko 19).

Slika. 19

2  Priloženo cev J (glej sliko 1) nataknite na ustje, kjer je bil zataknjen gumijasti 

čep (glej sliko 20) in jo pričvrstite s prlioženo sponko I.

Slika. 20

3  Držalo cevi G (glej sliko 1) pričvrstite na zadnjo stran naprave (glej sliko 21).

Slika. 21

4    Kadar cevi ne uporabljate za odvod kondenza jo položite v držalo, saj lahko 

drugače pride do izlitja (glej sliko 22).

Slika. 22
y



5  Spodnji rezervoar v napravi izpraznite tako, da cev vzamete iz držala in 

nabrano kondenzacijo izpraznite v odtok ali primerno zbirno posodo (glej 

sliko 23).

Slika. 23

J  VZDRŽEVANJE

G POZOR!

Napravo pred čiščenjem naprave ali filtrov ali menjavo filtrov izključite

in izvlecite vtikač iz vtičnice.

Ohišje očistite z mehko in suho krpo. Ne uporabljajte agresivnih kemikalij, 

bencina,detergentov, ali drugih čistilnih raztopin. Za vzdrževanje filtrov glejte 

poglavje F Zračni filter.

G VEDITE!

Naprave nikoli ne uporabljajte brez zračnega filtra.

K HRANJENJE NAPRAVE

1  Izpraznite vodni rezervoar (glej poglavje H).

2  Očistite ali zamenjajte filter (glej poglavje F).

3  Za nekaj ur vključite le ventiliranje, da se notranjost naprave popolnoma 

osuši.

4  Pospravite kabel. Napravo zavarujte pred prahom in jo shranitev suhem 

prostoru izven dosega otrok.

19
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L  ODPRAVLJANJE TEŽAV

Pojav Težava Rešitev

Naprava ne deluje

Ni napajanja? Počakajte, da se vzpostavi napajanje.

Slabo vstavljen električni vtič? Vstavite vtič v električno vtičnico.

Zračno stikalo v okvari ali pregorena varo-
valka? Pokličite servis.

Okvara vezja? Pokličite servis.

Napravo vklapljate neposredno po izklo-
pu? Počakajte 3 minute.

Naprava ne deluje z 
zadostno močjo.

Je napajanje prešibko? Počakajte, da se vzpostavi napajanje.

Je zračni filter zamašen? Očistite zračni filter.

Je nastavljena pravilna temperatura? Nastavite temperaturo.

So odprta okna ali vrata? Zaprite okna in vrata.

Daljinski upravljalec ne 
deluje.

Na napravo vplivajo drugi dejavniki 
(statični prtisk, nestabilno napajanje …)?

Izvlecite vtič iz vtičnice za 3 minute in nato 
napravo ponovno vklopite.

Je daljinski upravljalec izven dosega? Doseg daljinskega upravljalca je 8 m. Ne 
prekoračite te razdalje.

So med napravo in daljinskim upravljalcem 
ovire? Odstranite ovire.

Je občutljivost daljinskega upravljalca 
nizka?

Preverite baterije in jih po potrebi zamen-
jajte.

Je v prostora fluorescentna svetilka?

Daljisnki upravljalec pomaknite bližje k 
napravi.

Ogasnite fluorescentno svetilko.

Iz naprave ne piha 
zrak.

Sta blokirana vhod ali izhod zraka? Odstranite ovire.

Je zamrznil izmenjevalec toplote (Izvlecite 
filter in preverite)?

To je normalen pojav. Naprav se odtaljuje. 
Ko bo proces končan, bo naprava zopet 
delovala.

Temperature ni možno 
nastavljati.

Deluje naprava v samodejnem načinu? Temperature ni možno nastavljati v samo-
dejnem načinu delovanja.

Je želena temperatura izven temperatur-
nega razpona delovanja?

Temperatruni razpon delovanja je 16 - 35 
°C.

y



E5 Prenapetostna zaščita.

Izklopite napravo iz napajanja za 10 minut 
in jo nato ponovno vklopite.
Če je koda E5 takrat še vedno izpisana na 
prikazovalniku pokličite servis.

H8 V ohišju naprave je voda.
1. Iz naprave izlijte vodo.
2. Če je koda H8  še vedno izpisana na pri-
kazovalniku pokličite servis.

F1 Okvara senzorja temperature. Pokličite servis.

F2 Okvara senzorja izmenjevalnika toplote. Pokličite servis.

F0 1. Pušča hladilno sredstvo.
2. Sistem je zamašen.

1. Izklopite napravo iz napajanja za 30 
minut in jo nato ponovno vklopite.
2. Če je koda F0  še vedno izpisana na pri-
kazovalniku pokličite servis.

H3 Zaščita kompresorja.

1. Preverite ali naprava deluje v okolju z 
visoko temperaturo ali stopnjo vlage.
Če je temperatura okolja previsoka 
napravo izklopite in jo ponovno vklopite, 
ko temperatura okolice pade pod 35 °C.
2. Preverite ali nista izmenjevalnik toplote 
ali kondenzator blokirana s predmeti. 
Objekte odstranite, klimo izklopite in
jo ponovno vklopite.
Če okvare v zgoraj opisanih korakih ne 
odpravite pokličite servis.

E8 Okvara funkcije zaščite kompresorja. 

F4 Senzor temperature izpušne cevi je razk-
lenjen alil v kratkem stiku. Pokličite servis.

Pojav Težava Rešitev

Naprava oddaja vonj V prostoru je izvor vonja (pohištvo, 
cigaretni dim …) Odstranite izvor vonja, očistite filter.

Naprava oddaja nena-
vaden zvok.

Je na napravo vplival zunanji izovr ener-
gije kot npr. grom, radio ..?

Izklopite klimo iz napajanja in jo nato 
ponovno vklopite.

Sliši  se pretakanje 
vode.

Jebila  klima ravnokar prižgana ali ugasn-
jena?

V napravi se sliši pretakanje hladilnega 
sredstava kar je normalen pojav.

Naprave nikoli ne razstavljajte ali popravljajte sami. Posegi v napravo s strani 

nepooblaščene osebe izničijo garancijo in lahko ogrozijo uporabnika naprave.

y
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Model P426 P432

Moč hlajenja* W 2.640 3.520

Energijski razred* A A

EER* 2.62 2.61

Poraba energije kW 1.01 1.35

Poraba energije v pripravljenosti W 0.3 0.34

Tok nominalno A 4.4 5.97

Napajanje  V/Hz/F 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1

Maks. pretok zraka m3/h 330 360

Maks. razvlaževanje ** L/24h 30 46

Za prostornine m3 65 - 90 80 - 100

Model kompresorja rotacijski rotacijski

Hladilno sredstvo tip/g R-32 / 350 R-410A / 790

Temperaturni razpon delovanja °C 16 - 30 16 - 30

Hitrosti ventilatorja 3 3

Glasnost (max.) nivo/moč dB(A) 54 / 64 53 / 65

Dimenzije (š x g x v) mm 315 x 770 x 395 390 x 820 x 405

Teža kg 27.5 39

Varovalo naprave IP X0 IP X0

Daljinsko upravljanje DA DA

Varovalka 3.15A / 250V 3.15A / 250V

* Ustreza predpisu EN 14511

** Razvlaževanje pri 32°C, 80% RV

y
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D  Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, besuchen Sie bitte unsere Website www.qlima.com, oder setzen Sie sich mit 
unserem Kundendienst in Verbindung (Telefonnummer auf www.qlima.com). 

DK  For alle yderligere oplysninger eller ved eventuelle problemer med apparatet henvises til www.qlima.com eller det lokale Kundecenter (telefon-
numre findes i www.qlima.com). 

ES  Si necesita información o si tiene algún problema, visite nuestra página Web www.qlima.com, o póngase en contacto con el servicio cliente 
(hallará el número de teléfono en www.qlima.com). 

F  Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous rencontrez un problème, rendez-vous sur notre site Web (www.qlima.com) 
ou contactez notre service client (vous trouverez l’adresse et numéro de téléphone sur www.qlima.com). 

FIN  Jos haluat huoltoapua, lisätietoja tai laitteen kanssa tulee ongelmia, tutustu verkkosivustoon osoitteessa www.qlima.com tai kysy neuvoa PVG 
kuluttajapalvelukeskuksesta (www.qlima.com). 

GB  If you need information or if you have a problem, please visit the our website (www.qlima.com) or contact our sales support (you find its phone 
number on www.qlima.com) 

I  Per informazioni e in caso di problemi, visitate il sito Web www.qlima.com oppure contattate il Centro Assistenza Clienti (per conoscere il 
numero di telefono, consultate www.qlima.com).

N  Hvis du trenger informasjon, eller hvis du har et problem med produktet, kan du gå til nettsidene www.qlima.com. Alternativt kan du kontakte 
med PVG’ forbrukertjeneste (telefonnummeret i www.qlima.com). 

NL  Als u informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de onze website (www.qlima.com) of neem contact op met de afdeling 
sales support (adres en telefoon op www.qlima.com). 

P  Se necessitar de informações ou se tiver problemas, visite o Web site www.qlima.com ou contacte o Centro de Assistência (número de telefone 
o www.qlima.com)

PL  W przypadku problemów i w celu uzyskania szczegółowych informacji odwiedź stronę internetową Qlima dostępną pod adresem www.qlima.com 
lub skontaktuj się z Centrum kontaktów Qlima (www.qlima.com)

S  Om du behöver service eller information eller har problem med apparaten kan du besöka www.qlima.com eller kontakta Qlima kundtjänst (du 
hittar telefonnumret på www.qlima.com). 

SLO Če želite dodatne informacije, obiščite spletno mesto podjetja na naslovu www.qlima.com ali pokličite na telefonsko (www.qlima.com).
TR  Daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız veya bir sorunla karşılaşırsanız, www.qlima.com adresindeki Qlima Internet sitesini ziyaret edin veya  

ülkenizde bulunan Qlima müşteri merkeziyle iletişim kurun (telefon numarasını: www.qlima.com).

--- --- -- ---- 
-- -- --- ----- 
-- -- --- ----- 
-- ---- -- ----

-- -- --- ----- 
-- -- --- ----- 
--- --- -- ---- 
-- ---- -- ----

www.Qlima.com

Distributed in Europe by PVG Holding B.V.
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