
114 V 10/21 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

Prenosná klimatizacia 
 

CRONO 
 

 
           
 Inštrukce 

Pred uvedením spotrebiča do prevádzky alebo pred údržbou si pozorne prečítajte tento návod. 
Dodržujte všetky bezpečnostné pokyny; ak tak neurobíte, môže dôjsť k nehodám alebo poškodenie. Uložte 
tieto pokyny na bezpečnom mieste pre budúce použitie . 

SK 
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Chladivo R290 
• Pre realizáciu funkcie klimatizačnej jednotky cirkuluje v systéme špeciálnej chladivo. Chladivom je 
fluorid R290 = 3 GWP.Toto chladivo je horľavé a zápalné. Za určitých podmienok môže viesť k výbuchu, 
ale horľavosť tohto chladiva je veľmi nízka a môže byť zapálené iba ohňom. 
• V porovnaní s inými bežnými chladivami je R290 neznečisťujúce chladivo bez poškodenia ozonosféra 
a bez vplyvu na skleníkový efekt. R290 má veľmi dobré termodynamické vlastnosti, ktoré vedú k 
skutočne vysokej energetickej účinnosti. Jednotky preto potrebujú menej plnenia. 
 
Varovanie: 
Nepokúšajte sa urýchliť proces odmrazovania alebo čistiť spotrebič iným spôsobom, než je odporúčané 
výrobcom. V prípade potreby opravy kontaktujte najbližšie autorizované servisné stredisko Argoclima. 
Akékoľvek opravy vykonané nekvalifikovaným personálom môžu byť nebezpečné. Spotrebič musí byť 
uložený v miestnosti, ktorá nemá žiadne nepretržite pracujúci zdroje zapálenia. (Napríklad: otvorený 
plameň, prevádzkové plynový spotrebič alebo prevádzkové elektrický ohrievač.) Neprepichujte ani 
nespaľujte. 
Spotrebič musí byť nainštalovaný, prevádzkovaný a skladovaný v miestnosti s plochou nad 15 m2. 
Pri opravách prísne dodržiavajte pokyny výrobcu iba pri spotrebičoch naplnených horľavým plynom 
R290. Uvedomte si, že chladivá nemajú zápach. 
 

 
 
 

 
Jednotka obsahuje horľavý plyn R290. 
 
 
 
 
 
Pred inštaláciou a používaním jednotky si prečítajte pokyny. 
 
  
 
 
Pred inštaláciou jednotky si prečítajte návod na inštaláciu. 
 
 
 
 
V prípade akýchkoľvek opráv sa vždy obráťte na asistenčné 
centrum a dôsledne dodržujte obsah servisnej príručky. 
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VŠEOBECNÝ NÁVOD NA OBSLUHU A BEZPEČNOST 

klimatizácia určená pre domáce použitie. 
• Používajte toto klimatizačné zariadenie, ako je popísané v tejto 
príručke. 
• Zaistite, aby požadované napätie a frekvencia (220-240V / 50 Hz) 
zodpovedali dostupnému zdroju energie. 
• Elektrina prechádzajúce poistkou nesmie byť vyššia ako 3,15A. 
• Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a starší a ľudia so 
zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami 
alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak im bol poskytnutý dohľad 
alebo poučenie o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a 
porozumeli súvisiace riziká. 
• Deti sa so zariadením nesmie hrať. 
• Čistenie a údržbu užívateľov nesmú vykonávať deti bez dozoru. 
• Zaistite, aby elektrická sústava bola schopná dodávať prevádzkový 
prúd požadovaný klimatizačné jednotkou, okrem prúdu bežne 
absorbovaného inými spotrebičmi (domáce spotrebiče, osvetľovací 
systém atď.). Pozrite sa prosím na údaje o maximálnom príkone 
uvedené na výrobnom štítku klimatizácie. 
• Pripojenie k elektrickej sieti musí prebiehať v súlade s aktuálnymi 
inštalačnými štandardmi. 
• Zabezpečte, aby automatické spínače a ochranné ventily systému 
boli schopné odolať spúšťaciemu prúdu 6A (obvykle po dobu kratšiu 
ako 1 sekunda). 
• Zásuvka systému musí byť vždy vybavená uzemnením. 
• Uistite sa, že je zástrčka úplne zasunutá. Nepoužívajte viac 
adaptérov. Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami. Uistite sa, že je 
zástrčka čistá. 
• Nepoužívajte zástrčku ako prostriedok na spustenie / zastavenie 
klimatizácie: použite tlačidlo ON / OFF na diaľkovom ovládači alebo na 
ovládacom paneli. 
• Neinštalujte klimatizačné zariadenie do miestností, kde môže dôjsť 
ku striekajúcej vode (napr. Práčovne). 
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• Pred premiestnením alebo čistením zariadenia sa uistite, že je 
odpojené zo zásuvky. 
• Nepresúvajte klimatizáciu, keď je v prevádzke; najprv vypnite 
spotrebič, skontrolujte, či nedochádza k hromadeniu kondenzátu, a v 
prípade potreby ho vyprázdnite. 
• Ak chcete prístroj vypnúť, vypnite diaľkový ovládač a VYPNITE 
zástrčku zo zásuvky. Zatiahnite za zástrčku. Neťahajte za kábel. 
• Zariadenie nepoužívajte, ak je poškodený kábel alebo zástrčka. 
Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho 
technická asistenčná služba alebo v každom prípade osoba s 
podobnou kvalifikáciou, aby sa zabránilo akémukoľvek riziku.. 
• Udržujte jednotku mimo dosahu ohňa, možných zdrojov ohňa, 
horľavých alebo výbušných predmetov. 
• Nenechávajte zariadenie bez dozoru, keď je v prevádzke, vypnite ho 
a odpojte ho. 
• Pri použití vypúšťacej hadice nesmie byť okolitá teplota nižšia ako 0 
° C. Môže spôsobiť únik vody do klimatizácie. 
• Nestriekajte ani nevylievajte vodu do klimatizácie 
 
OPATRENIA! 
• Nevkladajte do klimatizácie žiadne predmety: je to veľmi 
nebezpečné, pretože sa ventilátor otáča vysokou rýchlosťou. 
• Zabezpečte, aby okolo jednotky voľne cirkuloval vzduch. 
Nezakrývajte mriežky sania a výstupu vzduchu závesy alebo 
inými prostriedkami. 
 
VAROVANIE! 
• Klimatizácia musí byť umiestnená najmenej 50 cm od steny 
alebo iných prekážok, na rovnom a stabilnom povrchu, aby 
nedošlo k úniku vody. 
• Klimatizácia je vybavená systémom ochrany kompresora pred 
preťažením. To znamená, že kompresor sa spustí až 3 minúty po 
predchádzajúcom zastavení. 
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• Pred spustením zariadenia počkajte aspoň 3 minúty. To pomáha 
zabrániť poškodeniu kompresora. 
 
VAROVANIE! 
V prípade anomálie vypnite spotrebič a odpojte ho zo zásuvky. 
Produkt nerozoberajte ani sa ho nepokúšajte opravovať ani 
upravovať. V prípade poruchy kontaktujte priamo servisné 
stredisko. 
 
VAROVANIE! 
• Nevystavujte klimatizáciu priamemu slnečnému žiareniu, 
pretože farba materiálov sa môže meniť; navyše sa môže prístroj 
prehriať, čo spôsobí zásah ochranného mechanizmu a vypnutie 
spotrebiča. 
• V blízkosti spotrebiča nepoužívajte insekticídy, oleje, čistiace 
prostriedky ani sprejové farby; na čistenie puzdra nepoužívajte 
agresívne chemické čistiace prostriedky: môže to poškodiť 
povrchovú úpravu a farbu. 
• Zatvorte všetky otvorené okná, aby ste maximalizovali účinnosť 
klimatizácie. 
 
Výrobca nebude zodpovedný, ak nebudú dodržiavané pravidlá 
bezpečnosti a prevencie úrazov. 
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Popis  
 
                                         Predná časť                                             Zadáí časť     
  
                 

 
 
 
 
1) HORNÝ PANEL     8) NOŽIČKY 
2) OVLÁDACÍ PANEL     9) HORNÝ FILTER 
3) vodiacimi mriežkami    10)  VYPOUŠTĚNÍ HOLE (V REŽIMU CHLAZENÍ) 
4) PREDNÁ MRIEŽKA    11) ZÁSOBNÍK 
5) PREDNÝ PANEL    12) VETRACIA VENTIL 
6) ZADNÝ PANEL   13) FILTER 
7) KOLIESKA     14)  VYPOUŠTĚNÍ HOLE (V REŽIMU CHLAZENÍ) 
 
 
Min./max. Prevádzkové limity (vnútorná teplota) 
Chladenie: 7 ° C DB / 35 ° C DB 
Odvlhčovanie: 17 ° C DB / 35 ° C DB 
Rozsah nastavenia izbovej teploty v režime chladenia: 16 ° C DB / 31 ° C DB 
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POUŽITIE 
Nasledujúce priestor musí byť udržiavaný, aby bola zaistená prevádzkovú účinnosť prenosné klimatizácie.

 
 
 

SPUŠTĚNÍ SPOTŘEBIČE 
 
Otvorte obal a vytiahnite krabicu. Vyberte produkt a ostatné dodané prvky (znázornené v rámčeku nižšie). 

Infračervené diaľkové ovládanie 

 
Batérie typu AAA - LR03 - 
1,5 V batérie pre diaľkové 
ovládanie. 

(Nie je súčasťou)  

  

Flexibilné potrubie vrátane kovania pre 
jednotku a koncového kovania pre okno

 

 
 
 
 

Kruhové kovanie pre okenné 
jednotku, ktoré má byť 

umiestnené medzi koniec 
rúry a samotnú okenné 

jednotku 
 

              
 
 
 

 
 
 

Okenní sada 
 
 
 
 
 

 

 
Umiestnite produkt zvisle na rovný a stabilný povrch, čo najbližšie k oknu a najmenej 50 cm od stien alebo iných blízkych 
prekážok. 
 
 
 

50 cm 
50 cm 
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POUŽÍVANIE KONCOVKY PRE OKNO 
 
1. Pružnú hadicu natiahnite dostatočne natoľko, aby dosiahla von (max. 1,5 m) a zaveste ju k zadnej časti klimatizácie. 
 
2. Otvorte okno a zaistite jednu z dvoch koncoviek. 
pripevnite pripojenie 
     
 

 

 
 

 
 
 

 

  
 

Použitie okenné sady 
 
1. Pre vytvorenie otvoru v skle je vhdné urobiť pomocou kvalifikovanej osoby. 2. Vložte okenné jednotku do okna 

  
3. Vložte kruhové kování do zatahovací flexibilní 
trubky a vložte ji s kruhovým kováním do okenní 
jednotky bez zátky. 

4. Nasuňte kruhové kování na ohebnou trubku.

 

 

5. Takto namontovanou pružnou trubku vložte do zadní 
části klimatizace. 

 

 
Pripojte napájací kábel k vhodnej elektrickej zásuvke (220-240 V). Vložte dodané batérie do diaľkového ovládača a 
uistite sa, že póly zodpovedajú. Vyberte požadovaný prevádzkový režim z diaľkového ovládača. 
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Vyvarujte sa tesných ohybov alebo prehnutí v hadici.                    

 
 

k sa klimatizačné zariadenie nepoužíva dlhšiu dobu, odpojte potrubia a pripojte okenné jednotku. 
 

AKO POUŽÍVA´T SPOTREBIČ 
 
Tento spotrebič je možné použiť na účely chladenie, odvlhčovanie a vetranie. 
Pred použitím nechajte spotrebič vzpriamene najmenej dve hodiny. 
Pri prepínaní medzi režimami sa ventilátor stále otáča, ale kompresor sa zastaví: kompresor sa znovu spustí po 3 minútach. 
Toto oneskorenie chráni kompresor pred možným poškodením. 
 

Výtokové RÚRKA MUSÍ BYŤ pripojenie k zariadeniam VO VŠETKÝCH časoch: jedinou výnimkou je, keď je spotrebič 
používaný len v režime odvlhčovanie, v takom prípade by mal byť spotrebič ponechaný k vypusteniu priamo do miestnosti, 
aby bola zaistená maximálna účinnosť (pozri "Režim odvlhčovania") "Bod). 
Pravidelne čistite vzduchové filtre pod ľahko odnímateľnou zadnou mriežkou, aby klimatizácia fungovala efektívne. 
 

PREVÁDZKOVÉ REŽIM 
 

1. Funkcia chladenia 
• na ovládacom paneli sa rozsvieti kontrolkaLED "Cool". (Chladenie) 
• Teplota môže byť nastavená na 16 ° C až 31 ° C. 
• V tomto režime pri každom stlačení tlačidla ON / OFF sa prístroj vypne, zariadenie uloží nastavenie 
teploty a toto nastavenie si zachová aj pri opätovnom zapnutí. 
• V tomto režime je možné nastaviť rýchlosť ventilátora a nastaviť funkcie časovača a SLEEP. 
• Pre tichší prevádzku spustite ventilátor pri nízkej rýchlosti. 

 
 

               Chladenie, topenie 
 

 
 

 
         Odvlhčovánie 
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2. Funkcia odvlhčovače 
• Stlačením tlačidla MODE vyberte funkciu odvlhčovania. 
• Teplota je riadená elektronickou doskou a nemožno ju nastaviť. 
• V tomto režime sa po každom stlačení tlačidla ON / OFF jednotka vypne, zariadenie uloží nastavenie a 
pri opätovnom zapnutí zachová nastavenia. 
• Odvlhčovanie je nastavená na nízku rýchlosť a nemožno ju upraviť. 
 
POZNÁMKA 
Klimatizácia nefunguje, keď pracuje ako odvlhčovač. 
Pokiaľ je spotrebič používaný ako odvlhčovač, nesmie byť ohybné potrubie pripojené. 
Pre maximálnu účinnosť odvlhčovania nechajte zadnej vypúšťací nástavec voľný pre vypúšťanie priamo 
do životného prostredia. 
Režim odvlhčovania sa odporúča počas jesene a zimy. 
Pri použití v lete je najlepšie nechať ohybnú rúrku pripevnenú tak, že horúci vzduch je vypúšťaný skôr 
von než do miestnosti. 
Počas odvlhčovania by malo byť zavedené kontinuálne odvodnenie 
3. funkcie ventilátora 
• Stlačením tlačidla MODE vyberte funkciu ventilácie, kým sa nezobrazí zodpovedajúci ikona. 
• V tomto režime je možné nastaviť rýchlosť ventilátora. 
• Nie je možné nastaviť teplotu. 

 

Ako odstrániť kondenzát 
 

Manuální odvod 

        
 
 

 
chladenie 
 
Toto zariadenie automaticky kondenzuje kondenzát v režime chladenia. 
Uistite sa, že keď jednotka pracuje v režime chladenia, sú gumové uzávery 
uzatvárajúce drenážne otvory na zadnej strane spotrebiča správne 
umiestnené. 
Keď klimatizácia pracuje v režime chladenia, nie je potreba kontinuálne odvod 
kondenzátu; vnútri jednotky sa môže usadzovať voda iba za určitých 
poveternostných podmienok s veľmi vysokou vlhkosťou vzduchu. Keď je 
nádoba plná, na ovládacom paneli sa rozsvieti LED "Full" (plná nádrž), ktorá 
signalizuje tento plný stav a blokuje činnosť spotrebiča. 
Ak chcete vyprázdniť nádobu, vypnite klimatizáciu a odpojte ju. Odstráňte 
uzáver zo zadného drenážneho otvoru a nasmerujte ho na normálnu drenáž. 
Uistite sa, že trubica nie je skrútená alebo ohnutá. Trubica musí klesať dole. 
Znovu uzatvorte odtokový otvor viečkom a pokračujte v používaní 
klimatizácie.. 

 
Průběžný odvod 

 

 
Odvlhčovánie 
 
VAROVANIE! 
Pri používaní klimatizácie v režime odvlhčovania je vhodné vždy zabezpečiť 
kontinuálne odvodnenie, aby sa maximalizovala účinnosť odvlhčovania. 
Jeden koniec rúry z PVC (nie je súčasťou dodávky) k hornému vypúšťaciemu 
otvoru a druhý koniec umiestnite nad odtok. 
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Dálkové ovládánie 
 
1. Vysuňte kryt v smere označenom šípkou. 
2. Do diaľkového ovládača vložte alkalické batérie (typ AAA, 
LR03 / 1,5 V - nie sú súčasťou balenia) v súlade so smernicou 
o batériách č. 2006/66 / ES a zmenami smernice 2013/56 / ES 
a uistite sa, že póly odpovedajú. 
3. Nasaďte kryt späť. 
4. Namierte diaľkový ovládač na prijímač na klimatizačnú 
jednotku. 
5. Diaľkový ovládač by mal byť umiestnený do 6 metrov od 
prijímača. 
6. Medzi diaľkovým ovládačom a prijímačom nesmú byť žiadne 
prekážky. 
7. S diaľkovým ovládačom nehádžte. 
8. Nenechávajte diaľkový ovládač na slnečnom svetle alebo 
vykurovacích zariadeniach a iných zdrojoch tepla. 
9. Vyberte batérie z diaľkového ovládača, pokiaľ sa diaľkový 
ovládač dlhšiu dobu nepoužíva. 
10. Ak nie je počuť žiadny zvuk a symbol prenosu na displeji 
nebliká, je potrebné vymeniť batérie. 
11. Ak sa systém resetuje po stlačení tlačidla diaľkového 
ovládania, je elektrický signál zlý a batérie je potrebné vymeniť. 
12. Ploché batérie musia byť riadne zlikvidované. 
* Obrázok zobrazuje všeobecné diaľkové ovládanie, ktoré 
obsahuje takmer všetky funkčné klávesy. Tie môžu byť z 
mierne odlišného materiálu (v závislosti od modelu). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMÁCIE O NESPRÁVNEJ LIKVIDÁCII BATÉRIÍ PODĽA EURÓPSKEJ SMERNICE 2006/66 / EÚ a 
zmien a doplnení podľa smernice 56/2013 / EÚ  
Vymeňte batériu, keď je jej elektrický náboj vybitý: na konci svojej životnosti sa táto batéria nesmie likvidovať 
spolu s netriedeným komunálnym odpadom. Musí byť doručená do špeciálnych separovaných zberných 
stredísk alebo obchodníkom, ktorí poskytujú túto službu. Samostatná likvidácia batérie vám umožní vyhnúť 
sa možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré vyplývajú z nesprávnej 
likvidácie, a umožňuje vám zhodnocovať a recyklovať materiály, z ktorých je vyrobená, so značnými 
úsporami energie a zdrojov. Na zdôraznenie povinnosti likvidácie batérií osobitne sa na batérii zobrazuje 
symbol preškrtnutej odpadovej nádoby s kolieskami. Neoprávnené zneškodnenie výrobku používateľom si 
vyžaduje uplatnenie správnych sankcií stanovených v súčasných právnych predpisoch. 
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PRE POUŽITIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA HO nasmerujte NA KLIMATIZÁCIU. 
 

 
  

 
 

1. ON/OFF TLAČÍDLO  
 
2. ČASOVAČ 
 
3. DOLE 
 
4. MODE TLAČÍDLO 
 
5. HORE 
 
6. VENTILÁTOR  
 
7. SPÁNOK 
 
 
 
 

 
 
1) ON / OFF TLAČIDLO    7) TLAČIDLO FUNKCIE (VENTILÁTOR) 
2) TLAČIDLO DOLE     8) TLAČIDLO FUNKCIE (ODVLHČOVAČE) 
3) TLAČIDLO HORE     9) TLAČIDLO FUNKCIE (CHLADENIE) 
4) TLAČIDLO SPÁNOK    10) DISPLEJ 
5) TLAČIDLO RYCDHLOSTI 
  (VYSOKÁ RÝCHLOSŤ VENTILÁTORA)  11) PLNÁ NÁDRŽ 
6) TLAČIDLO RÝCHLOSTI 
  (Nízka rýchlosť VENTILÁTORA)   12) ČASOVAČ 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
8 

9 

10 

11 

12 
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(1) TLAČIDLO ZAP / VYP 
Stlačením tohto tlačidla jednotku zapnete alebo vypnete. 
 
(2) TLAČIDLO DOLE 
Stlačením tohto tlačidla nastavíte teplotu a nastavíte čas. 
 
(3) TLAČIDLO HORE 
Stlačením tohto tlačidla nastavíte teplotu a nastavíte čas. 
 
(4) TLAČIDLO SPÁNKU 
V režime chladenia aktivujte túto funkciu stlačením tlačidla Spánok, klimatizácia pobeží tichšie a šetrí energiu. 
Funkciu Sleep nie je možné aktivovať v režime odvlhčovania a vetrania, ale iba v režime chladenia. 
 
(5 a 6) TLAČIDLO RÝCHLOSTI 
V režime chladenia a ventilátora stlačením tohto tlačidla nastavíte rýchlosť ventilácie na nízku (nízku) alebo 
vysokú (vysokú). Za určitých podmienok nemusí rýchlosť ventilátora fungovať podľa nastavenia. 
V režime odvlhčovania nie je možné zvoliť rýchlosť ventilácie, preto ventilátor bude rozhodne voliť nízku 
rýchlosť ventilátora. 
 
TLAČIDLO: (7) VENTILÁTOR - (8) ODVLHČOVAČ - (9) CHLADENIE 
Keď je jednotka zapnutá, stlačením tohto tlačidla vyberte požadovaný režim medzi: VENTILÁTOR, odvlhčenie 
a CHLADENIE. 
 
(10) ZOBRAZENIE TEPLOTY A CHYBY 
PROHBLÉM PRÍČINA ŘEŠEČNÍ 
E1 Porucha snímača izbovej teploty. Obráťte sa na servisné stredisko. 
E2 Porucha snímača teploty na výparníku. Obráťte sa na servisné stredisko. 
 
(11) PLNÁ VODNÉ NÁDRŽKA 
Po naplnení nádrže na vodu sa rozsvieti kontrolka na paneli a alarm. 
 
 
(12) TLAČIDLO ČASOVAČA 
Keď je klimatizácia vypnutá, stlačením tlačidla Časovač nastavte časový interval (1-24 hodín), po ktorom sa 

jednotka zapne, stlačením tlačidiel  alebo (každé stlačenie týchto tlačidiel zodpovedá 1 hodine intervalu 
úprav) 
 
Keď je klimatizácia zapnutá, stlačením tlačidla Časovač nastavte časový interval (1-24 hodín), po ktorom sa 

jednotka vypne, stlačením tlačidiel  alebo (každé stlačenie týchto tlačidiel zodpovedá 1 hodine intervalu 
úprav) 
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ÚDRŽBA 
 

VAROVANIE! 
Pred ľubovoľným čistenia alebo údržby odpojte spotrebič zo siete 

1. ČISTĚNÍ FILTROV 

 
 

Vzduchové filtre musia byť kontrolované najmenej raz za 
dva týždne používania. Používanie zariadení so 
znečistenými alebo upchatými filtrami zníži účinnosť 
klimatizácie a môže spôsobiť vážne problémy. 
 
Ak chcete vybrať hornú filter, uvoľnite stredné skrutku a 
potiahnite páku mriežky. 

Prach z filtrov odstráňte pomocou vysávača. Ak to 
Nestačí, umyte filter vlažnou vodou a trochou 
neutrálneho saponátu (ak je to potrebné), potom ho 
dôkladne opláchnite studenou vodou a nechajte ho 
zaschnúť na vzduchu, než ho vložte späť na miesto. Po 
výmene filtra uzavrite mriežku a pokračujte v používaní 
klimatizácie. 
 
2. Čistenie krytu. 
Vonkajší povrch prístroja čistite vlhkou a mäkkou 
handričkou. 
Nepoužívajte nadmerne horúcu vodu, rozpúšťadlá, 
benzín alebo iné agresívne chemické zlúčeniny, 
mastencový prášok alebo kefy: môžu poškodiť povrch 
alebo farbu puzdra. 
Všetky škvrny odstráňte vlažnou vodou s trochou 
neutrálneho saponátu. 
Na čistenie klimatizačnej jednotky nelejte vodu, pretože 
by to mohlo poškodiť jej vnútorné komponenty alebo 
spôsobiť skrat. 
 
3. Skladovanie. 
Ak sa nepredpokladá, že sa klimatizačné zariadenie 
bude používať dlhšiu dobu, pred uložením ho vyčistite. 
Vždy udržujte spotrebič vo zvislej polohe. Na 
klimatizačnú jednotku neklaďte ťažké predmety. Je 
vhodné chrániť spotrebič plastovou fóliou. 
 
4. Doprava. 
Prepravu klimatizácia vykonávajte vo zvislej polohe. 
Ak to nie je možné, položte ho na pravú stranu; Akonáhle 
spotrebič dosiahne svoj konečný cieľ, umiestnite ho 
okamžite do vertikálnej polohy a počkajte aspoň 4 
hodiny, než ho uvediete do režimu chladenia. 
 
5. Pre úplnú bezpečnosť pravidelne kontrolujte stav 
napájacieho kábla; Pokiaľ dôjde k poškodeniu v dôsledku 
opotrebenia, obráťte sa na servisné stredisko a vymeňte 
ho 
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Prach z filtrov odstráňte pomocou vysávača. Ak to 
nestačí, umyte filter vlažnou vodou a trochou neutrálneho 
saponátu (ak je to potrebné), potom ho dôkladne 
opláchnite studenou vodou a nechajte ho zaschnúť na 
vzduchu, než ho vložte späť na miesto. Po výmene filtra 
uzavrite mriežku a pokračujte v používaní klimatizácie. 

 
 
 
 
 

TIPY pre maximalizáciu KOMFORTU A minimalizácii spotreby 
 
• mriežky nasávania a dodávky jednotky sú vždy zadarmo; 
• vzduchové filtre sú vždy čisté; špinavý filter zníži priechod vzduchu a zníži výkon jednotky; 
• všetky dvere a okná sú zatvorené, aby nedochádzalo k prenikaniu nepodmienečného vzduchu; 
• ohybná rúrka je správne umiestnená, bez tesných ohybov alebo kriviek; 
• izbová teplota je nad 7 ° C pre režim chladenia a nad 17 ° C pre režim odvlhčovania. 
 
 
 
 
 
NARIADENIE (EÚ) č. 517/2014 - F-GAS 
Jednotka obsahuje R290, prírodné skleníkový plyn s potenciálom globálneho otepľovania (GWP) = 3 - Kg. 0,13 = 0,00039 
ton CO2 ekv. 
Nevypúšťajte R290 DO VZDUCHU. 
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INFORMÁCIE O SPRÁVNOM LIKVIDÁCIU VÝROBKU V súlade s európskou smernicou 2012/19 / EÚ 
Tento spotrebič nesmie byť na konci svojej životnosti vyradený z domáceho odpadu. Upozorňujeme na 
kľúčovú úlohu, ktorú zohráva spotrebiteľ pri opätovnom použití, recyklácii a ďalších formách využitie tohto 
odpadu. 
Pri zakúpení nového ekvivalentného musí spotrebič vyradený do triedeného strediska pre likvidáciu 
odpadu alebo vrátením späť predajcovi (za túto službu sa neplatí žiadny poplatok). 
Triedená likvidácia elektrických a elektronických zariadení zabraňuje negatívnym vplyvom na životné 
prostredie a ľudské zdravie spôsobeným nesprávnym zošrotovaním a umožňuje tiež recykláciu a 
recykláciu materiálov, z ktorých je vyrobené, so značnými úsporami energie a zdrojov. 
Požiadavka na triedenú likvidáciu je označený štítkom s preškrtnutým odpadovým košom pripojeným k 
zariadeniu. 
 
 


