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Naprava je napolnjena z vnetljivim plinom R32. 

Pred uporabo naprave najprej preberite navodila za uporabo. 

Pred namestitvijo naprave najprej preberite navodila za namestitev. 
Pred popravilom naprave najprej preberite navodila za servisiranje. 

Hladilno sredstvo 
• Za delovanje funkcije klimatske naprave v sistemu kroži posebno hladilno sredstvo. 

Uporabljeno hladilno sredstvo je fluorid R32, ki je posebej očiščeno. Hladilno sredstvo je 
vnetljivo in brez vonja. Poleg tega lahko pod določenimi pogoji povzroči eksplozijo. Toda 
vnetljivost hladilnega sredstva je zelo majhna. Lahko se vname samo z ognjem. 

• V primerjavi z običajnimi hladilnimi sredstvi je R32 hladilno sredstvo, ki ne onesnažuje 
okolja in ne škoduje ozonski plasti. Manjši je tudi vpliv na učinek tople grede. R32 ima zelo 
dobre termodinamične lastnosti, ki vodijo v resnično visoko energetsko učinkovitost. Enote 
zato potrebujejo manj polnjenja. 

OPOZORILO: 
Ne uporabljajte sredstev za pospeševanje postopka odtaljevanja ali za čiščenje, razen 
tistih, ki jih priporoča proizvajalec. Če je popravilo potrebno, se obrnite na najbližji 
pooblaščeni servisni center. Popravila, ki jih opravi nekvalificirano osebje, so lahko 
nevarna. Napravo je treba shranjevati v prostoru brez stalno delujočih virov vžiga (na 
primer: odprt ogenj, delujoča plinska naprava ali delujoč električni grelec). Naprave ne 
luknjajte ali zažigajte. 
Napravo je treba vgraditi, upravljati in shraniti v prostoru s talno površino nad Xm2.(Prosimo, 
glejte tabelo »a«  v poglavju "Varno delovanje vnetljivega hladilnega sredstva" za prostor X.) 
Naprava je napolnjena z vnetljivim plinom R32. Za popravila strogo upoštevajte samo 
navodila proizvajalca. Zavedajte se, da so hladilna sredstva brez vonja. Preberite strokovna 
navodila. 

 

  



 

VSEBINA 

Hladilno sredstvo ................................................................................................................................ 2 

VSEBINA .............................................................................................................................. 3 

4. OPIS DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA .......................................................................... 6 

4.3. Kako vstaviti baterije ....................................................................................................... 7 

Opombe ....................................................................................................................................... 7 

4.4. Kako uporabljati daljinski upravljalnik za upravljanje enote ............................................. 7 

• VKLOP IN IZKLOP ENOTE .................................................................................................. 7 

• NASTAVITEV NAČINA DELOVANJA ................................................................................... 7 

POMEMBNO! .............................................................................................................................. 7 

• NASTAVITEV LOPUT ............................................................................................................... 7 

• NASTAVITEV VENTILATORJA ................................................................................................. 8 

• NASTAVITEV FUNKCIJE IFEEL .......................................................................................... 8 

• NASTAVITEV NAČINA SLEEP (spanje) .............................................................................. 8 

• FUNKCIJA TEMP ................................................................................................................. 8 

• NASTAVITEV URE ............................................................................................................... 8 

• NASTAVITEV NAČINA ČASOVNIK ..................................................................................... 8 

Nadzorujte udobje - s svojim pametnim telefonom! ......................................................................... 2 

Dodajanje aplikacije EWPE SMART v vaš telefon. ......................................................................... 2 

1. korak: ................................................................................................................................. 2 

2. korak: ................................................................................................................................. 2 

Registracija vaše enote C&H na aplikaciji Ewpe Smart ................................................................... 3 

1. korak: ................................................................................................................................. 3 

2. korak: ................................................................................................................................. 4 

3. korak: ................................................................................................................................. 4 

4. korak: ................................................................................................................................. 5 

5. korak: ................................................................................................................................. 5 

6. korak: ................................................................................................................................. 5 

1. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1. POMEMBNE INFORMACIJE 

PREDPIS: TVEGANJE: 
 

Ne izvajajte postopkov, ki vključujejo odpiranje naprave. 

Električni udar zaradi delov pod napetostjo. Telesna poškodba 

zaradi opeklin zaradi pregretih delov ali rane, ki jih povzročijo ostri 

robovi ali izbokline.  
Ne izvajajte postopkov, ki vključujejo odstranitev aparata od mesta 

namestitve. 

Električni udar zaradi delov pod napetostjo. Telesne poškodba 

zaradi opeklin zaradi hladilnih plinov, ki puščajo iz odklopljenega 

d  
 

Naprave ne vklapljajte ali izklapljajte tako, da jo le priključite ali 

izključite iz električnega omrežja. Električni udar zaradi poškodovanega kabla ali vtiča ali vtičnice.  
Ne poškodujte napajalnega kabla. Električni udar zaradi neoplaščenih žic pod napetostjo.  
Ne puščajte ničesar na vrhu naprave. 

Telesna poškodba zaradi predmeta, ki pade z naprave zaradi 

tresljajev.  
Ne plezajte na napravo. Telesna poškodba zaradi padca naprave.  
Za čiščenje naprave ne stopajte na stole, lestve ali nestabilne 

opore. 

Telesne poškodbe zaradi padca z višine ali ureznin (nenamerno 

zapiranje stopničaste lestve).  
Naprave ne poskušajte očistiti, ne da bi jo najprej izklopili in jo 

izključili ali izklopili namensko stikalo. Električni udar zaradi delov pod napetostjo.  
Otrokom ali neizkušenim osebam preprečite uporabo naprave. Poškodbe naprave zaradi nepravilne uporabe.  
Ne usmerjajte toka zraka proti plinskim kuhališčem ali štedilnikom. Eksplozije, požari ali zastrupitve zaradi izpusta plina, ki uhaja iz 

gorilne šobe, ko tok zraka ugasne plamen.  
Na zračne odvode ali na rešetke za dovod zraka ne polagajte 

prstov. 
Električni udar zaradi delov pod napetostjo. Telesna poškodba 

zaradi ureznin.  
Ne pijte kondenzacijske vode. Telesna poškodba zaradi zastrupitve.  
Če zaznate vonj po ognju ali če iz naprave uhaja dim, napravo 

odklopite iz električnega omrežja, odprite vsa okna in  pokličite 

tehnika. 
Telesna poškodba zaradi opeklin ali vdihavanja dima.  

Ne izvajajte postopkov, ki vključujejo odstranitev aparata od mesta 

namestitve. Nastajanje luž zaradi puščanja vode iz odklopljenega cevovoda.  
Ne puščajte ničesar na vrhu naprave. 

Poškodbe naprave ali predmetov pod napravo zaradi padca 

naprave z mesta namestitve.  
Za čiščenje naprave ne uporabljajte insekticidov, topil ali agresivnih 

detergentov. 
Poškodbe plastičnih in lakiranih delov.  

Naprave ne uporabljajte za druge namene kot za običajno domačo 

uporabo. 

Poškodba naprave zaradi preobremenitve delovanja. Poškodbe 

predmetov zaradi nepravilnega ravnanja.  
Otrokom ali neizkušenim osebam preprečite uporabo naprave. Poškodbe naprave zaradi nepravilne uporabe.  
Ne usmerjajte toka zraka proti dragocenim predmetom, rastlinam 

ali živalim. 

Poškodbe ali kvarjenje zaradi prekomernega mraza/vročine, 

vlage, prezračevanja.  
Klimatske naprave ne uporabljajte dalj časa v pogojih z več kot 80-

odstotno vlažnostjo. 

Poškodbe predmetov zaradi prekomernega kapljanja 

kondenzacije iz naprave.  
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(1) Dovod zraka 

(2) Sprednja plošča 

(3) Nadzorna plošča 

(4) Odvod zraka 

(5) Loputa 

(6) Zračni filter 

(7) Dovod zraka 

(8) Priključna cev 

(9) Odtok 

(10) Odvod zraka 

(11) Dovod zraka 

(12) Daljinski 
upravljalnik

  
 (3) 

(4) 

(2) 

 
 
 
 
 
 
 
3. ZASLON 
 
 
 
 
 
 
 
(1) LED signalni sprejemnik 
(2) Indikator delovanja 
Ta indikator utripa po vklopu in sveti, ko naprava deluje. 
(3) Indikator ogrevanja 
Ta indikator sveti med delovanjem v načinu ogrevanja. 
(4) Indikator hlajenja 
Ta indikator sveti med delovanjem v načinu hlajenja. 
(5) Nastavitev indikatorja temperature 
Med delovanjem klimatske naprave prikazuje nastavljeno temperaturo. 
(6) Indikator razvlaževanja 
Sveti med delovanjem v načinu razvlaževanja.

2. KOMPONENTE 
NOTRANJA 
ENOTA 

ZUNANJA 
ENOTA 

(5) 

(6) 
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4. OPIS DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA 
4.1. Opis funkcij gumbov daljinskega upravljalnika 

      gumb za vklop in izklop klimatske naprave. 
     Gumb MODE (način) za izbiro načina delovanja: AUTO (samodejno) , COOL (hlajenje), 
DRY (suho), FAN (ventilator), 
HEAT (ogrevanje). 
Gumb FAN, za nastavitev hitrosti ventilatorja v zaporedju od Auto (samodejno), low (nizko), 

Medium speed (srednja hitrost), High speed (visoka hitrost) 

 
Gumb TURBO se uporablja za omogočanje/onemogočanje načina hitrega hlajenja ali 

ogrevanja. 
NASTAVITVENI gumbi za nastavitev temperature okolja in časovnika: »       « 
povečevanje, »     « zmanjšanje. 
         gumb, ki se uporablja za nastavitev kota nihanja navzdol ali navzgor. 

Gumb SLEEP (spanje) za nastavitev/preklic načina mirovanja ne glede na način delovanja 

klimatske naprave. 

Gumb IFEEL gumb, za vklop/izklop načina IFEEL. 

Izbirna gumba TIMER ON/TIMER OFF (VKLOP/IZKLOP ČASOVNIKA). Se uporabljata za 

nastavitev samodejnega izklopa/vklopa časovnika. 

Gumb CLOCK (ura) se uporablja za nastavitev trenutnega časa. 

Pritisnite gumb Wi-Fi , da vklopite ali izklopite funkcijo WiFi (brezžični način). 

Gumb LIGHT se uporablja za vklop ali izklop zaslona naprave. 

gumb za nastavitev funkcije HEALTH/AIR za čiščenje/zamenjavo zraka (ni na voljo). 

Gumb TEMP, pritisnite ga, da se prikaže nastavljena temperatura na zaslonu enote. 
4.2. Ime in funkcije indikatorjev zaslona 
: Indikator načina AUTO (samodejno) 
: Indikator načina COOL (hlajenje) 
 : Indikator načina DRY (suho) 
: Indikator načina FAN (ventilator) 
: Indikator načina HEAT (ogrevanje) 
: Indikator načina SLEEP (spanje) 
: Indikator CLOCK (ura) 
: Indikator načina TIMER ON-OFF (vklop/izklop časovnika) 
: Indikator TEMP (temperatura) 
: Indikator načina FAN (ventilator) 
: Indikator načina AIR CLEANER (čiščenje zraka) 
: 8°C Indikator ogrevalne funkcije 
: Indikator načina AIR RENEWING (obnova zraka) (ni na voljo) 
: Indikator načina LIGHT (osvetlitev) 
: Indikator LOCK (zaklep) 
: Indikator usmerjevalnika zraka navzgor in navzdol 
: Indikator načina TURBO 
: Funkcija WiFi 

DALJINSKI 
UPRAVLJALNIK 

ZASLON 
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: LED za potrditev poslanega 
signala  
: Indikator načina IFEEL 
 : Indikator hitrosti ventilatorja 
: Indikator prikaza temperature 

 Uporabite dve novi alkalni bateriji velikosti AAA 1,5V.
Pokrov prostora za baterije potisnite in odstranite rabljene baterije 
ter pravilno vstavite nove. Ponovno pritrdite pokrov tako, da

♦ Ne uporabljajte starih baterij ali različnih vrst baterij. Takšna uporaba lahko povzroči
napačno delovanje daljinskega upravljalnika. 
♦ Če daljinskega upravljalnika ne uporabljate več kot dva tedna, odstranite baterije.
Poškodbe so lahko posledica možnih uhajanj. 
♦ Baterije zamenjajte, če notranja enota ne oddaja »piska« ali če indikator prenosa na 
daljinskem upravljalniku ne zasveti. 

4.4. Kako uporabljati daljinski upravljalnik za upravljanje enote 
• VKLOP IN IZKLOP ENOTE
Pritisnite gumb  za vklop ali izklop naprave. 
• NASTAVITEV NAČINA DELOVANJA
S pritiskom na gumb Mode večkrat je mogoče spremeniti način delovanja enote. Na zaslonu se prikaže izbrani simbol načina 
delovanja. 

: samodejni način 

: način hlajenja 

 : način razvlaževanja: 
: način samo ventilator 
: način ogrevanja 
Ko je izbran samodejni program AUTO, enota deluje v načinu HLAJENJE  ali OGREVANJE, odvisno od razlike temperature med 
temperaturo okolja in izbrano temperaturo na daljinskem upravljalniku. Ko je izbran način hlajenja, enota deluje z nastavitvijo 
proste temperature, s tem pa znižuje temperaturo okolice. Ko je izbran način razvlaževanja   naprava deluje z nastavitvijo proste 
temperature, postopoma znižuje temperaturo okolja in vlago. Ko deluje način razvlaževanja, gumba FAN ni mogoče uporabiti. 
Ko je izbran način ogrevanja, enota deluje z nastavitvijo proste temperature, s tem pa zvišuje temperaturo okolja. Ko je izbran 
ventilatorski način, enota deluje brez nastavitev temperature in preprosto piha zrak po prostoru. 

POMEMBNO! 
♦ Enota ventilatorja se ustavi, ko je dosežena nastavljena temperatura in se nato samodejno ponovno aktivira pri
najnižji hitrosti, da se prepreči pojav razslojevanja zraka v bližini naprave. 
♦ Ko je izbran način COOLING (hlajenje), DEHUMIDIFICATION (razvlaževanje), se ventilator morda ne bo zagnal
takoj, saj deluje način ANTI-HEATING (preprečevanje izpiha toplega zraka). Ko je izbran način HEATING (ogrevanje), 
se ventilator morda ne bo zagnal takoj, saj deluje način ANTI-COOLING (preprečevanje izpiha hladnega zraka). 

• NASTAVITEV LOPUT

Da bi dosegli optimalno porazdelitev zraka, prilagodite motorizirane lopute, pri čemer morate zagotovite, da zračni tok ni usmerjen 
v nikogar. Pri motoriziranih loputah postopajte, kot sledi: 
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4.3 Kako vstaviti baterije

ga potisnete nazaj v prvotni položaj.



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1) Pritisnite gumb      za nastavitev nihanja navzgor in navzdol, ki se krožno spreminja, kot je prikazano spodaj: 
 
 
Opomba: Ta daljinski upravljalnik je univerzalen. Če je poslan ukaz   ali   , bo enota ukaz izvršila kot    . 

prikazuje nihanja vodila lopute kot: n 

2) Pritisnite gumb      za nastavitev levega in desnega kota nihanja, ki se krožno spreminja, kot je prikazano spodaj: 

 
 
• NASTAVITEV VENTILATORJA 
S pritiskom na tipko FAN (ventilator) večkrat je mogoče nastaviti hitrost ventilatorja med tremi razpoložljivimi hitrostmi ali aktivirati 
način AUTO (samodejno). Na zaslonu se prikaže način delovanja: 

Auto (samodejno), Low (nizko), Medium speed (srednja hitrost), High speed (visoka hitrost)       
• NASTAVITEV FUNKCIJE IFEEL 
Pritisnite ta gumb, da vklopite funkcijo IFEEL. Enota samodejno prilagaja temperaturo glede na zaznano temperaturo. Ponovno 
pritisnite ta gumb, da prekličete funkcijo IFEEL. 
• FUNKCIJA (funkcija obnove zraka ni na voljo) 
Pritisnite ta gumb, če želite vklopiti in izklopiti zdravju prijazno funkcijo ali funkcijo čiščenja v stanju delovanja. Pritisnite ta gumb 
prvič, da vklopite funkcijo čiščenja, LCD zaslon prikazuje    . Pritisnite ta gumb drugič, da vklopite zdravju prijazno funkcijo ali 
funkcijo čiščenja hkrati; LCD zaslon prikazuje     in      . Pritisnite ta gumb tretjič, da izklopite zdravju prijazno funkcijo in funkcijo 
čiščenja hkrati. Pritisnite ta gumb četrtič, da vklopite zdravju prijazno funkcijo, LCD zaslon prikazuje    . Ponovno pritisnite ta 
gumb, da ponovite zgornjo operacijo. 
• NASTAVITEV NAČINA SLEEP (spanje) 
Način SLEEP (spanje) lahko nastavite v načinu delovanja COOLING (hlajenje) ali HEATING (ogrevanje). Ta funkcija vam 
omogoča udobnejše okolje za spanje. 
V načinu SLEEP (spanje), 
• je hitrost ventilatorja samodejno nastavljena na nizko hitrost. 
• Pritisnite gumb SLEEP (spanje), da nastavite enoto v način spanja. Na zaslonu se zasveti indikator SLEEP (spanje). 
Temperatura se povečuje/zmanjšuje v načinu hlajenja/ogrevanja za 1°C v nastavljenih intervalih. Ko doseže 2°C, ta enota ohrani 
to temperaturo do osme ure (8 ur) delovanja v načinu SLEEP (spanje) in se nato samodejno izklopi. 
• FUNKCIJA TEMP 
Pritisnite gumb TEMP, da na zaslonu enote prikažete temperaturo nastavljene temperature, notranjo sobno temperaturo in 
zunanjo temperaturo okolja. 
Opomba: Zunanja temperatura okolja je prikazana samo za nekatere modele. 
• NASTAVITEV URE 
Za nastavitev realnega časa pritisnite gumb CLOCK (ura), nato pa s tipkama »    « in »    « nastavite pravi čas. 
• Pritisnite gumb »    « / »    « enkrat, da povečate/zmanjšate nastavitev časa za 1 minuto. 
• Za 2 sekundi pritisnite gumb »    « / »    «, da povečate/zmanjšate nastavitev časa za 10 minut. 
• Ponovno pritisnite gumb CLOCK (ura), realni čas je nastavljen. 
• NASTAVITEV NAČINA ČASOVNIK 
Pritiskajte gumbe TIMER (časovnik), da nastavite želeno programiranje časovnika, da se klimatska naprava vklopi in izklopi ob 
želenem času. 
■ Kako nastaviti TIMER ON (vklop časovnika) 
S gumbom TIMER ON (vklop časovnika) lahko nastavite želeno programiranje časovnika tako, da se naprava vklopi ob želenem 
času. 
1) Pritisnite gumb TIMER ON, na LCD zaslonu utripa ON, nato pa lahko pritisnete gumba »   « ali »   «, da izberete želeni čas za 

vklop naprave. 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

. 
• Pritisnite gumb »    « / »    « enkrat, da povečate ali zmanjšate nastavitev časa za 1 minuto.
• Za 2 sekundi pritisnite gumb »    « / »    «, da povečate/zmanjšate nastavitev časa za 10 minut.
Opomba: Če v 10 sekundah po pritisku na gumb TIMER ON (vklop časovnika) ne nastavite časa, bo daljinski upravljalnik 
samodejno zapustil način TIMER ON (vklop časovnika). 
2) Ko je vaš želeni čas prikazan na LCD prikazovalniku, pritisnite gumb TIMER ON (vklop časovnika) in ga potrdite, zaslišite
pisk, nato indikator TIMER »ON« notranje enote neha utripati. 
3) Po prikazu nastavljenega časovnika se namesto nastavljenega časovnika prikaže ura na LCD prikazovalniku daljinskega
upravljalnika. 
- Kako preklicati TIMER ON (vklop časovnika) 
Ponovno pritisnite gumb TIMER ON (vklop časovnika), zaslišite »pisk« in indikator izgine, način TIMER ON (vklop časovnika) je 
preklican. 
Opomba: Podobno je nastavitvi TIMER OFF (izklop časovnika): lahko nastavite, da se naprava izklopi samodejno ob želenem 
času. 
• NASTAVITEV NAČINA TURBO:
• Način TURBO se uporablja za vklop ali izklop hitrega hlajenja in ogrevanja pri visoki hitrosti ventilatorja.
• V načinu turbo lahko nastavite smer zračnega toka ali časovnik. Če želite izstopiti iz načina TURBO, pritisnite kateri koli gumb 
TURBO, MODE, FAN ali gumb    , zaslon se vrne v prvotni način. 
• FUNKCIJA LIGHT (osvetlitev)
Pritisnite gumb LIGHT (osvetlitev), da vklopite osvetlitev zaslona in ponovno pritisnite ta gumb, da izklopite osvetlitev zaslona. 
Če je osvetlitev vklopljena, je prikazana. Če je osvetlitev izklopljena, izgine. 
• FUNKCIJA WI-FI
Pritisnite gumb WIFI, da vklopite ali izklopite funkcijo WIFI (brezžični način). Ko je funkcija WIFI vklopljena, se na daljinskem 

upravljalniku prikaže ikona WiFi; Gumb WIFI pritisnite in držite 10 sekund, daljinski upravljalnik bo poslal kodo ponastavitve WiFi 

in nato bo vključena funkcija WiFi. Funkcija WiFi je privzeto vklopljena po vklopu daljinskega upravljalnika. 

• FUNKCIJA LOCK (zaklep)
Pritisnite gumba »   « in »   « hkrati, da zaklenete zadnjo nastavljeno delovanje z daljinskim upravljalnikom. 
Vsi gumbi so onemogočeni, vključno z gumbom. Znova pritisnite gumba »   « in »   «, da omogočite funkcije gumbov. 
• FUNKCIJA °C / °F
Istočasno pritisnite gumba MODE (način) in »    «z izključeno enoto, da boste izbrali prikaz temperature v °C in °F. 
• FUNKCIJA VARČEVANJA Z ENERGIJO
Istočasno pritisnite gumba TEMP (temperatura) in CLOCK (ura) v načinu COOL (hlajenje), da zaženete funkcijo varčevanja z 
energijo. 
Nixie cev na daljinskem upravljalniku prikaže SE. Ponovite postopek, da zapustite funkcijo. 
• FUNKCIJA OGREVANJA 8°C
Istočasno pritisnite gumba TEMP (temperatura) in CLOCK (ura) v načinu HEAT za zagon funkcije ogrevanja na 8 °C. 
(46, če se uporablja lestvica Fahrenheit). Ponovite postopek, da zapustite funkcijo. 

4.5. Ročno delovanje 

2. Če pritisnete na gumb za ročno upravljanje, bo način AUTO začel delovati prisilno

Ročno delovanje je mogoče uporabiti začasno, če ne morete najti daljinskega upravljalnika ali če so baterije le-tega prazne.

1. Odprite in dvignite sprednji pokrov do kota, dokler se ne zaskoči z zvokom.

3. Pokrov trdno zaprite nazaj v svoj prvotni položaj.

• Ko pritisnete gumb za ročno delovanje, se bo način delovanja nastavil glede na sobno 

temperaturo na: COOL, HEAT, FAN. 

• Pritisnite na gumb, da boste ustavili delovanje klimatske naprave.
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POZOR: 



 

 
 
  

5. VZDRŽEVANJE

OPOZORILO 
Pred čiščenjem je treba ustaviti klimatsko napravo in izključiti napajanje. 
Čiščenje notranje enote in daljinskega upravljalnika 

 POZOR 
• Uporabite suho krpo, da obrišete notranjo enoto in daljinski upravljalnik.
• Za čiščenje notranje enote lahko uporabite krpo, navlaženo s hladno vodo, če je
notranja enota zelo umazana. 
• Sprednjo ploščo notranje enote je mogoče odstraniti in očistiti z vodo. Nato jo obrišite
s suho krpo. 
• Za čiščenje naprave ne uporabljajte kemično obdelane tkanine ali omelo za prah.
• Za čiščenje ne uporabljajte benzena, razredčil, prahu za poliranje ali podobnih topil. To 
lahko povzroči, da se plastična površina razpoka ali deformira. 
Čiščenje zračnega filtra 
Zamašen zračni filter zmanjša učinkovitost hlajenja te enote. Prosimo, da očistite filter 
enkrat na dva tedna. 
1. Dvignite ploščo notranje enote pod kotom, dokler se ne ustavi s klikom.
2. Držite ročaj zračnega filtra in ga rahlo dvignite, da ga vzamete iz držala filtra in ga
potegnite navzdol. 
3. ZRAČNI FILTER odstranite iz notranje enote.
- Očistite ZRAČNI FILTER enkrat na dva tedna. 
- Očistite ZRAČNI FILTER s sesalnikom ali vodo in ga nato posušite na hladnem. 
4. Odstranite nov filter iz podpornega okvirja, kot je prikazano na sliki levo (ne velja za
naprave brez elektrostatičnega filtra). 
Ne dotikajte se tega elektrostatičnega filtra v 10 minutah po odprtju rešetke za dovod 
zraka; lahko povzroči električni udar. 
• Elektrostatični filter očistite z blagim detergentom ali vodo in ga sušite dve uri na
sončni svetlobi. 
• Preden ponovno namestite elektrostatični filter, preverite, ali je podporni okvir
poškodovan ali ne. 
5. Namestite filter za osvežitev zraka nazaj v položaj.
6. Vstavite zgornji del zračnega filtra nazaj v enoto, pri čemer pazite, da sta levi in desni
rob pravilno poravnana in namestite filter v položaj. 

Vzdrževanje 
Če naprave ne nameravate uporabljati dlje časa, storite naslednje: 
(1) Ventilator pustite delovati približno pol dneva, da se posuši notranjost enote. 
(2) Ustavite klimatsko napravo in izključite napajanje. Odstranite baterije iz daljinskega 
upravljalnika. 
(3) Zunanja enota potrebuje redno vzdrževanje in čiščenje. Tega ne poskušajte storiti 
sami. Obrnite se na svojega prodajalca ali serviserja. 

Pregledi pred delovanjem 
• Preverite, ali ožičenje ni zlomljeno ali prekinjeno.
• Preverite, ali je zračni filter nameščen.
• Preverite, ali je odvod ali dovod zraka blokiran, ko klimatska naprava ni bila uporabljena dolgo časa. 
POZOR 

• Med odstranjevanjem filtra se ne dotikajte kovinskih delov naprave. Pri ravnanju z ostrimi kovinskimi robovi lahko pride
do poškodb. 
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• Ne uporabljajte vode za čiščenje notranjosti klimatske naprave. Izpostavljenost vodi lahko uniči izolacijo, kar lahko povzroči
električni udar. 
• Pri čiščenju enote najprej poskrbite, da sta električno napajanje in odklopnik izklopljena.

6. DELOVANJA
Med normalnim delovanjem lahko pride do naslednjih dogodkov. 
1. Zaščita klimatske naprave.
Zaščita kompresorja 
• Kompresor se ne more zagnati še 3 minute po tem, ko se ustavi.
Proti zmrzovalni zrak (samo modeli za hlajenje in ogrevanje) 
• Naprava je zasnovana tako, da ne piha hladnega zraka v načinu HEAT (ogrevanje), če je notranji toplotni izmenjevalnik v eni
od naslednjih treh situacij in nastavljena temperatura ni dosežena. 
A) Ko se je ogrevanje šele začelo.
B) Odtaljevanje.
C) Ogrevanje pri nizki temperaturi.
• Med odtaljevanjem se notranji ali zunanji ventilator ustavi (samo modeli za hlajenje in ogrevanje). Odtaljevanje (samo modeli
za hlajenje in ogrevanje) 
• Ko je zunanja temperatura nizka in vlažnost visoka, lahko pride do zmrzali na zunanji enoti, kar povzroči manjšo učinkovitost
ogrevanja klimatske naprave. 
• V tem stanju bo klimatska naprava ustavila ogrevanja in samodejno zagnala odtaljevanje.
• Čas odtaljevanja lahko traja od 4 do 10 minut, odvisno od zunanje temperature in količine zmrzali na zunanji enoti.
2. Iz notranje enote prihaja bela megla
• Bela megla lahko nastane zaradi velike temperaturne razlike med dovodom in odvodom zraka v načinu COOL v notranjem
okolju z visoko relativno vlažnostjo. 
• Belas megla lahko nastane zaradi vlage, ki nastane pri postopku odtaljevanja, ko se klimatska naprava ponovno zažene v
načinu HEAT (ogrevanje), po odtaljevanju. 
3. Nizka raven hrupa klimatske naprave
• Ko je kompresor vklopljen ali pa se je pravkar ustavil, lahko zaslišite nizek zvok. Ta zvok je zvok hladilnega sredstva, ki teče
ali se ustavi. 
• Zaslišite lahko tudi nizek »cvileč« zvok, ko kompresor obratuje ali ko se je pravkar ustavil. To je posledica širjenja toplote in
hladne kontrakcije plastičnih delov v enoti, ko se temperatura spreminja. 
• Možno je, da boste zaslišali zvok, ko se loputa vrne na prvotni položaj, ko prvič vklopimo napajanje.
4. Iz notranje enote prihaja prah.
To je običajno stanje, ko klimatska naprava ni bila dolgo uporabljana ali med prvo uporabo enote. 
5. Iz notranje enote prihaja nenavaden vonj.
To povzroča notranja enota, ki oddaja vonja, ki pronica skozi gradbeni material, pohištvo ali dim. 
6. Klimatska naprava preklopi v način samo FAN (ventilator) iz načinov COOL (hlajenje) ali HEAT (ogrevanje) (samo
za modele za hlajenje in ogrevanje). Ko notranja temperatura doseže nastavitev temperature na klimatski napravi, se bo 
kompresor samodejno ustavil, klimatska naprava pa se bo spremenila v način samo FAN (ventilator). Kompresor se bo spet 
zagnal, ko se temperatura v zaprtem prostoru dvigne v načinu COOL (hlajenje) ali pade v načinu HEAT (ogrevanje) (samo pri 
modelih hlajenja in ogrevanja) do nastavljene točke. 
7. Pri hlajenju pri visoki relativni vlažnosti (relativna vlažnost nad 80%) lahko na površini notranje enote nastanejo
kaplje. 
Nastavite vodoravno loputa na najvišji položaj odvoda zraka in izberite VISOKO hitrost ventilatorja. 
8. Način ogrevanja (samo pri modelih za hlajenje in ogrevanje)
Klimatska naprava prevzema toploto iz zunanje enote in jo sprošča preko notranje enote med ogrevanjem. Ko zunanja 
temperatura pade, se toplota, ki jo prevzema klimatska naprava, ustrezno zmanjša. Hkrati se povečuje toplotna obremenitev 
klimatske naprave zaradi večje razlike med notranjo in zunanjo temperaturo. Če klimatska naprava ne more doseči ustrezne 
temperature, vam priporočamo uporabo dodatne naprave za ogrevanje. 
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9. Funkcija samodejnega ponovnega zagona
Enota se bo popolnoma ustavila, če pride do izpada napajanja med delovanjem. 
Za enoto brez funkcije Auto-restart (samodejni ponovni zagon), ko se napajanje obnovi, indikator OPERATION začne utripati na 
notranji enoti. Če želite znova zagnati delovanje, pritisnite gumb       na daljinskem upravljalniku. Za enoto s funkcijo samodejnega 
ponovnega zagona se enota ponovno zažene samodejno, ko električno napajanje začne delovati ponovno, z vsemi prejšnjimi 
nastavitvami, ki jih je shranila pomnilniška funkcija. 
10. Udar strele ali brezžični telefon, ki deluje v bližini, lahko povzroči okvaro enote.
Napravo odklopite iz električne energije in jo ponovno povežite z električno energijo. Pritisnite  gumb na daljinskem 
upravljalniku, da ponovno zaženete delovanje. 

11. Območje delovne temperature.

Notranja stran DB/WB (°C) Zunanja stran DB/WB (°C) 
Maksimalno hlajenje 32/23 43/26 

Maksimalno ogrevanje 27- 24/18 
OPOMBA: 

• Območje obratovalne temperature (zunanja temperatura) za hlajenje je -24 ° C ~ 48°C; za ogrevanje -15°C ~ 24°C.

7. TEŽAVE IN VZROKI

Takoj ustavite klimatsko napravo, če pride do ene od naslednjih napak. Odklopite napajanje in se obrnite na najbližji servisni 
center za stranke. 

Težave 

Indikator DELOVANJA ali drugi indikatorji hitro utripajo (5 krat na vsako sekundo) in tega utripanja ni 
mogoče odpraviti z izklopom napajanja in nato s ponovnim vklopom 

Varovalka pogosto pregori ali odklopnik se pogosto sproži 

V klimatsko napravo prodirajo drugi predmeti ali voda 

Daljinski upravljalnik ne deluje ali deluje neobičajno 

Druge neobičajne situacije 

Motnje Vzrok Kaj je treba storiti? 

Enota se ne zažene 

Motnje električne energije Počakajte, da dovod električne energije ponovno deluje

Možno je, da je vtikač enote izvlečen iz vtičnice Preverite, ali je vtikač varno vstavljen v steno 

Morda je pregorela varovalka Zamenjajte varovalko 

Baterija v daljinskem upravljalniku so morda 
prazne 

Zamenjajte baterijo 

Čas, ki ste ga nastavili s časovnikom, 
ni pravilen Počakajte ali prekličite nastavitev časovnika 

Enota sobe ne ohlaja ali 

ogreva dovolj dobro, 

medtem ko iz klimatske 

naprave piha zrak 

Neprimerna nastavitev temperature Pravilno nastavite temperaturo 

Zračni filter je blokiran Očistite zračni filter 

Vrata ali okna so odprta Zaprite vrata ali okna 

Dovod ali odvod zraka notranje ali zunanje 
enote je zamašen Najprej odstranite ovire, nato znova zaženite enoto 

Dosežena je bila 3-minutna zaščita 
kompresorja 

Počakajte 

Če težave ni bilo mogoče odpraviti, se obrnite na lokalnega prodajalca ali najbližji servisni center. Sporočite jim podrobne 
motnje in model enote. 

Opombe: Enote ne poskušajte popravljati sami. Vedno se posvetujte s pooblaščenim servisom. 
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NADZOR S PAMETNIM TELEFONOM 

 
 
 
 
 

Nadzorujte udobje - s svojim pametnim 
telefonom! 
Za vrhunsko udobje izbrani modeli toplotne črpalke in klimatske naprave C&H vsebujejo vgrajeno inteligentno 

brezžično tehnologijo (WIFI) in aplikacijo EWPE SMART za pametne telefone. To vam omogoča upravljanje enote s 

pametnim telefonom povsod, kjer lahko najdete omrežje WIFI. Aplikacija EWPE SMART je združljiva z napravami, ki 

uporabljajo standardne operacijske sisteme Android ali iOS. 

Zahteve za operacijski sistem za vaš pametni telefon: 

Sistem iOS podpira iOS 7.0 in novejše. 
Sistem Android podpira Android 4.0 in novejše različice. 

Dodajanje aplikacije EWPE SMART v vaš telefon. 

1. korak:
IZBERITE IN PRENESITE APLIKACIJO EWPE SMART. 

Skenirajte QR kodo na desni, da odprete stran za izbiro aplikacije 

EWPE SMART. 

Na strani za izbiro aplikacije Ewpe Smart, izberite bodisi trgovino Apple 

Store za operacijski sistem iOS ali trgovino Google Play za 

operacijski sistem Android, da v svoj telefon prenesete aplikacijo 

Ewpe Smart. 

2. korak:
DODAJANJE APLIKACIJE V VAŠ TELEFON. 

Prenesite aplikacijo EWPE SMART neposredno na vaš 

telefon 

preko trgovine Apple Store ali Google Play. Ko se je aplikacija 

EWPE SMART uspešno prenesla na vaš telefon, zaprite aplikacijo 

Apple Store ali Google Play. 

YcTaiioBJieHO 
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NADZOR S PAMETNIM TELEFONOM 

 Registracija vaše enote C&H na aplikaciji Ewpe Smart 

1. korak:

VKLJUČITE WIFI VMESNIK ENOTE. 

Daljinski upravljalniki z gumbom WIFI: vklopite sistem C&H. Pritisnite in držite gumb WIFI 10 

sekund, dokler enota še enkrat ne zapiska in se na zaslonu prikaže ikona WIFI. Postopek ponovite, 

da izklopite način WIFI. 

Daljinski upravljalnik z 
gumbom WIFI 

Daljinski upravljalniki brez gumba WIFI: pritisnite gumba Mode in Turbo 10 sekund, dokler 

enota ne zapiska še drugič in se na zaslonu prikaže ikona WIFI. Postopek ponovite, da 

izklopite način WIFI. 

Daljinski upravljalnik brez 
gumba WIFI 
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NADZOR S PAMETNIM TELEFONOM 

2. korak:
ZAŽENITE APLIKACIJO Ewpe Smart NA VAŠEM 
PAMETNEM TELEFONU. 

Najdite ikono EWPE SMART na vašem telefonu. Tapnite ikono za zagon 

aplikacije. 

3. korak:
PRIJAVITE SE ZA UNIVERZALNI WIFI DOSTOP C&H. 

Prikaže se prijavni zaslon EWPE SMART. 

Uporabniki, ki aplikacijo uporabljajo prvič, izberite gumb »Sign up« 
(prijava), da ustvarite račun in registrirate svojo enoto C&H na Ewpe 
Smart 

Na zaslonu Sign up (prijava) morate 

− Ustvariti uporabniško ime  

− Vnesti svoj elektronski naslov  

− Ustvariti geslo 

− Izbrati regijo (npr. Severno Ameriko) 
Nato tapnite gumb Sign up (prijava). Prijavni zaslon Prijavni zaslon ob prvi 

prijavi 

Za nadaljnjo referenco zabeležite uporabniško ime, e-poštni naslov in geslo, ki ste jih uporabili za nastavitev 
računa 

Uporabniško ime: ______________________________________________________________________________  

E-poštni naslov: ________________________________________________________________________________  

Geslo: ______________________________________________________________________________________ 
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NADZOR S PAMETNIM TELEFONOM 

4. korak:
DODAJANJE WIFI OMREŽJA APLIKACIJI EWPE SMART. 

To je lokalno omrežje WIFI, na katerega bo povezana in preko katere

bo komunicirala enota C&H. Na zaslonu My Home tapnite gumb »+«, če

želite dodati omrežje WIFI. Izberite svojo domačo ali poslovno

brezžično omrežje in vnesite omrežno geslo WIFI. Če želite, da si

aplikacija EWPE SMART zapomni vaše omrežno geslo, označite

okvirček (neobvezno). Tapnite gumb Search for Device (iskanje

naprave).

5. korak:
DODAJANJE VAŠE ENOTE C&H APLIKACIJI EWPE SMART. 

Aplikacija Ewpe Smart bo poiskala vaše WIFI omrežje za enote C&H. 

Ko je najdena enota C&H, bo samodejno registrirana na aplikaciji Ewpe 

Smart. 

Aplikacija EWPE SMART bo prikazala ime naprave (npr. AC5bcf) vaše 

enote C & H. 

6. korak:
VRNITEV NA ZAČETNI ZASLON. 

Tapnite gumb "<", da se vrnete na zaslon My Home (moja domača 

stran). 

Vaša enota C&H bo prikazana na zaslonu My Home. 

Vklopite in izklopite vašo enoto C&H tako, da tapnite gumb s krogom    

. 

Za prikaz na celozaslonskem načinu se dotaknite prikaza enote C&H. 

Zaslon z WiFi omrežji 

Zaslon za potrditev 

registracije 

VKLOP enote Zaslon My 
Home 

VKLOP enote 
Celozaslonski način 
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Proizvajalec se obvezuje, da bo v garancijskem roku odpravil vse napake, ki bi nastale ob 

Artikel: - Klimatska naprava Cooper&Hunter

Tip in serijska 
klimatske 

naprave:

zun. enote:

Naslov 
proizvajalca: 

Kupec: 

: 

Garancijski rok: 

: 

Garancija ne velja v naslednjih primerih:  

-
-
-
-



prik

ravljen v roku 45 dni, lahko 
kupec zahteva novega.

a za napake na
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