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Priročnik za uporabo
Klima naprave

2-9

Zahvaljujemo se Vam za nakup Panasonic klimatske
naprave. Napotki za namestitev so priloženi.
Preden začnete z uporabo naprave prosimo, 
da v celoti preberete ta priročnik za uporabo in 
si ga shranite za kasneje.

Priročnik za uporabo
Klimatska naprava

Model              
Notranja enota
CS-RE18QKE

Zunanja enota 

F569461

CS-RE24QKE
CS-UE18QKE

CU-RE18QKE 
CU-RE24QKE
CU-UE18QKE
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Hitri vodnik
Vstavite baterije
1  Odprite pokrov.

2  Vstavite bateriji AAA oz. R03
(trajanje približno 1 leto).

3  Zaprite pokrov.

Ura nastavitev
1  Pritisnite CLOCK

2  Nastavite točen čas

3  Potrdite

Osnovne funkcije

1  Izberite želeni način delovanja

2  Začetek/konec delovanja

 Prosimo, da si zapomnite OFF indika-
tor in njegov pomen:  
Začetek:   
Prekin.: 

3  Izberite želeno temperaturo 
 Področje izbire : 16°C ~ 30°C. 
 Upravljanje temperature znotraj   
področij spodaj lahko prihrani
električno energijo. 
HEAT: 20°C ~ 24°C. 
COOL: 26°C ~ 28°C. 
DRY :  1°C ~ 2°C nižje od sobne

temperature 

DRYAUTO COOLHEAT

POWER

 Uporabljajte daljinski upravljalnik znotraj do-
meta 8 metrov od notranje enote.

Ilustracije in slike v tem priročniku so namenjene
prikazu delovanja in niso nujno povsem enake
tistim pri vas doma na vaši klimatski napravii.

Za zatemnitev indikatorjev na zaslonu na-
prave pridržite tipko gor          za več 
kot 5 sekund.
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TIMER
SET

CANCEL

ON

OFF

1 2 3

SET CHECK CLOCK RESET

AC RC

TIMER

CANCEL

ON

OFF

1 3

SET CHECK RESET

AC RC1

2 3

8m

Vsebina priročnika

Upo 

rrr   

aaa   

Odp 

vlja 

MODE

TEMP

OFF/ON

TIMER
SET

CANCEL

ON

OFF

1 2 3

AIR SWING FAN SPEED

SET CHECK CLOCK RESET

AC RC

FAN 
SPEED

AIR 
SWING

AUTO
HEAT
COOL

DRY

TIMER
SET

CANCEL

ON

OFF

1 2 3

AIR SWINGFAN SPEED

SET CHECK CLOCK RESET

AC RC

FAN 
SPEED 

AIR
SWING

AUTO 
HEAT
COOL

DRY

1

2

3
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Napotki za varnost
Da ne bi prišlo do poškodb oseb ali stvari
prosimo upoštevajte naslednje stvari:
neupoštevanje napotkov za uporabo, nepravil-
na in nedovoljena uporaba lahko privedejo do
poškodb oseb ali stvari , zato so v priročniku
napotki kot označeno spodaj:

OPOZORILO
Indikator nevar-
nost smrtnih
poškodb.

POZOR
Nevarnost po-
škodb oseb ali
stvari.

Napotki, ki naj se jih upošteva se v priročniku označeni
takole:

Simbol prikazuje, da je ne-
kaj PREPOVEDANO.

Simbol, ki prikazuje, da
je nekaj POTREBNO
storiti.

OPOZORILO

Notranja in zunanja enota
Ta naprava naj se uporablja le s strani oseb, ki
so seznanjene s pravilno in varno uporabo
naprave. Uporaba nepolnoletnim osebam ali
otrokom brez nadzora odraslih ni dovoljena.
Uporaba s strani oseb, ki imajo motnje v
duševnem razvoju ali imajo psihične težave ni
dovoljena. 

Napravo naj uporabljajo le osebe, ki so natanč-
no prebrale priročnik , le-ta naj bo vedno na
dosegu rok, naprava pa naj bo nameščena v
skladu z zahtevami proizvajalca. Klimatska
naprava ni otroška igrača, prav tako ni name-
njena ohranjanju živil ali sušenju oblačil.
Nepravilna uporaba naprave lahko privede do
poškodb oseb ali stvari, požara ipd.
Namestitev naprave naj bo potrjena s strani
pooblaščene osebe. Uporabljajte le pred-
pisano sredstvo za hlajenje Uporaba drugega
hladilnega sredstva ni dovoljena, ter lahko
pride do poškodb oseb ali naprave.
Ne izpostavljajte  se pišu izpihanega 
zraka.
Ne nameščajte v okolje, kjer obstaja nevarnost
eksplozije. 
Neupoštevanje tega lahko privede do požara.

V napravo ne potiskajte prstov. Ne po-
sedajte na napravi, ne stopajte na njo.

Daljinski upravljalnik
Pazite, da se otroci ne igrajo z daljinskim
upravljalnikom, da ne pojejo baterij ali da se
po njemu ne polije voda.

Napajanje
Ne uporabljajte predela-
nega kabla, razdelilnikov,
podaljškov ipd. 

Da ne bi prišlo do električnega udara, upoštevaj-
te: 
 Ne delite napajanja z drugimi napravi, za 
klimo naj bo ločen vtič . 
 Ne prijamjte klime z mokrimi rokami.
Ne zvijajte kabla. 
 Ne ugašajte, vklapljajte naprave z elek
tričnim vtičem.

Notranja en.

Zunanja en.

Napajanje

Daljinski nadzor

Zajem zraka

Zajem

Izpih

Izpih
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OPOZORILO

Napajanje
Če je električni kabel poškodovan ga
zamenjajte z novim, do takrat naprave
ne uporabljajte.
Priporočamo. da se električna povezava
izvede preko hitre varovalke, kjer je va-
rovan tudi ničelni vod.

Da ne bi prihajalo do pregretja: 
 pravilni vstavite in priključite napajanje. 
 redno čistite električni prikjuček s suho

krpico .

V primeru nepravilnega delovanja, smradu iz
klime, iskrenja, dima ipd, takoj prenehajte z upo-
rabo klime in pokličite servis, do takrat naprave
ne uporabljajte, nekajprimerov nepravilnega
delovanja 
 stalno meče ven varovalke. 
 zazna se vonj po zažganem. 
 opazi se nenormalen hrup ali vibracije. 
 iz notranje enote izteka tekočina. 
 električni kabel je vroč. 
 hitrost ventil. se ne more nastavljati. 
 klima se takoj po vklopu samodejno   
ugasne. 
 ventilator se ne more ugasniti

.
V tem primeru takoj pokličite poblaščeni
servis.
Vsa popravila in priklop elektrike naj izvede stro-
kovnjak:
Priključki Rdeča

zice
faza 

nevtralna
ozemljitev

barve (IEC Standard)

modra

rumeno/ze-

rjava
crna

Rumeno/zelena

Barve žic so odvisne od države.

Naprava mora biti pravilno električno
ozemljena.

Da bi preprečili električni udar in poškod-
be, izklopite napajanje: 
- preden začnete s čiščenjem, 
- med daljšim obdobjem neuporabe

Ko naprava ne deluje kot je predpisano.

POZOR

Notranja in zunanja enota
Ne čistite jo z bencinom ali alkoholom,
oziroma mokrimi krpicami, izogibajte
se močnim kemikalijam.

Klimatske naprave ne uporabljajte za
ohranjanje živil, sušenje oblačil ali pro-
storov ipd.

Ne uporabljajte v primeru odprtega
ognja v prostoru.

Ne izpostavljajte se pišu zraka.
Ne dotikajte se alu mrežice v
klimatski napravi, da se ne po-
škodujete.

Ne vklapljajte naprave ko voskate ali lakirate tla v pro-
storu. 
Ne nameščajte naprave v prostor, kjer je veliko olja,
smradu ipd.
Ne odpirajte ali spreminjajte naprave v nobe-
nem pogledu.
Ne stopajte na napravo, ko jo čistite bodite previ-
dni, da ne padete.
Na zunanjo enoto ne nameščajte predmetov ipd, ker
lahko pride do hujših okvar naprave.

Med COOL/DRY ne odpirajte vrat ali
oken za dlje časa.
Poskrbite za varno odvajanje kondenza:
- pravilno povežite, 
- izogibajte se posodam za vodo 
- naprava ne sme priti v stik z vodo 

Daljinski upravljalnik

Ne uporabljajte (Ni-Cd) baterije. Lahko
poškodujejo daljinski upravljalnik.

Da se daljinski upravljalnik ne bi poškodo-
val: 
 Odstranite baterije če naprave dolgo 
časa ne boste uporabljali. 
 Vedno menjajte obe bateriji hkrati in s 
pravilno polariteto.

Napajanje

Ne vlecite za kabel, ne izklopite naprave
z električnim kablom.
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MODE

TEMP

OFF/ON

TIMER
SET

CANCEL

ON

OFF

1 2 3

AIR SWING

FAN SPEED

SET CHECK CLOCK RESET

AC RC

FAN
SPEED

AIR
SWING

AUTO
HEAT
COOL

DRY

TEMP

OFF/ON

TIMER
SET

CANCEL

ON

OFF

1 2 3

CHECK CLOCK

Zaslon na
daljinskem

MODE

Izbira načina delovanja                           

AUTO  - vaše udobje
Med takšnim delovanjem indikator delovanja
utripa.
Naprava glede na nastavljeno temperaturo in
temperaturo v prostoru izbere sama način de-
lovanja.

HEAT  - gretje prostora
V tem načinu traja nekaj časa, da naprava
začne delovati, da se segreje (indikator utripa)

COOL  - hlajenje prostora
Za zmanjšano porabo električne energije za-
prite zavese in okna ter vrata.

DRY - razvlaževanje zraka
Naprava deluje z majhno hitrostjo ventilatorja
in odpravlja vlažnost v zraku, ter nežno hladi.

Kako uporabljamo napravo

Auto OFF/ON tipka
Uporabite, ko se daljinski upravljalnik izgubi ali le-ta ne deluje. Odprite sprednji
pokrov:
- Za samodejno delovanje pritisnite enkrat - AUTO.
- Za COOL pridržite do 1 piska in nato spustite tipko.
- Za HEAT pridržite do piska, spustite tipko, znova pridržite do dveh piskov, spustite    

tipko.
Pritisnite znova za izklop naprave.

Pritisnite za povr-
nitev tovarniških
nastavitev.

Pridržite za pribl. 10
sekund za prikaz na-
stavitve temperature
v°C ali °F.

Ne delujeta.

Sprejemnik ukazov daljin.
in indikator

POWER (zelena)
TIMER (Oranžna)

FAN SPEED
Hitrost ventilatorja

(zaslon na daljinskem)

• AUTO, hitrost ventilatorja se nastavlja glede na
način delovanja, samodejno.
• Za manj hrupa med delovanjem izberite nižjo
hitrost ventilatorja( ). 
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Nastavite časovnik
2 seta ON in OFF časovnikov sta na voljo
za vklop ON ali izklop OFF naprave ob nastavljenem
času.

TIMER
SET

CANCEL

ON

OFF

1 2 3

AC C

CANCEL

3

AC C

21 3

1 Izberite ON ali
OFF timer

Primer: Izklop
OFF ob 22:00

• Pritiskajte tipko:
OFF

Cancel

2 Nastavite čas
2

3 Potrdite SET

TIMER

• Za preklic ON ali OFF timerja prit. 
ON

ali OFF  
in izberite pravi sim. ali nato pritis. 

CANCEL
.

• Če se timer prekliče ročno zaradi izpada na-
pajanja, ga lahko prikličete nazaj s pritiskom
na tipko 

ON

ali OFF  in izberete simbol ali 
ter pritisn. SET .

• Najbližja nastavitev timerja se prikaže in ak-
tivira v zaporedju.
• Ko je ON Timer nastavljen, se naprava
lahko vklopi do 35 minut pred nastavljenim
časom, da bi pravočasno dosegla želeno
temperaturo.
• Timer delovanje je povezano z nastavitvijo
ure na daljiskem in se dnevno ponavlja. Na-
stavitev ure, prosimo poglejte Hitri vodnik.

K
ak

o 
up

or
ab

lja
ti

Usmerjanje izpiha zraka

(zaslon na daljinskem)

• Za prezračevanje sobe.
• Med COOL/DRY mode, če ste nastavili
AUTO, se lopute premikajo gor/dol samo-
dejno.
• Za HEAT mode, AUTO se horizontalni po-

AIR SWING

Delovni pogoji
Uporabljajte klimatsko napravo znotraj temperaturnih pogojev. 

Temperatura (°C)
Znotraj CU-RE18QKE

CU-RE24QKE CU-UE18QKE

DBT WBT DBT WBT DBT WBT DBT : Dry bulb temperatura

COOL 
Max. 32 23 43 26 43 26 WBT : Wet bulb temperatura
Min. 16 11 -10 - 5 -

HEAT 
Max. 30 - 24 18 24 18
Min. 16 - -15 -16 -10 -11
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Napotki za čiščenje
Za optimalno delovanje klimatske naprave pripo-
ročamo redno čiščenje po predpisanih intervalih.
Umazana enota naprave javlja napako “H99” in
preneha z delovanjem. Prosimo pokličite
serviserja.
• Preden začnete s čiščenjem izklopite napajal-

ni kabel.
• Ne dotikajte se alu mrežice, ker je ostra in se

lahko poškodujete.
• Ne uporabljajte bencina, redčila ipd..
• Uporabljajte    ( pH 7) milo ali detergent za

domačo uporabo.
• Ne uporabljajte vode, ki ima več kot 40 °C.

Notranja enota
Očistite nežno, z suho in meh-
ko krpico.

Sprednji pokrov
Očistite nežno in osušite.

Odstranite sprednji pokrov

POWER

TIMER

1  Vzdignite

2   Potegnite

Previdno zaprite

Pritisnite na obeh straneh pokrova3

POWER

TIMER

1   Vstavite na obeh
straneh

Zaprite dol2

POWER

TIMER

Alu mrežicaSprednji pokrov

Filtri za zrak

Notranja enota

Anti-bakterijski filter

Filtri za zrak
Vsaka 2 tedna

• Očistite pod tekočo vodo, vendar
nežno, da jih ne poškodujete.
• Filtre temeljito posušite preden jih vstavite nazaj,

vendar ne na soncu.
• Poškodovane filtre zamenjajte z novimi, original-
nimi in enakim tipom.
Odstranite filter Namestite filter

Vstavite nazaj v napravo

Anti-bakterijski filter

(CS-RE9QKE CS-RE12QKE CS-RE15QKE
CS-UE9QKE CS-UE12QKE)

Anti-bakterijski lter.

• Čistite po potrebi.
Očistite nežno z vodo, pazite da ga nepoškoduje
te.
• Povsem naj se posuši, vendar ga ne smete

sušiti na soncu.
• Vsakih 10 let zamenjajte filter, menjajte tudi

poškodovane filtre. Rezervni del.: CZ-SA22P
Sezonski pregled, pregled po neuporabi dlje
časa
• Preverite baterije v daljinskem.
• Odstranite ovire na zajemu in izpihu zraka.
• Uporabite tipko Auto OFF/ON in izberite COOL/HEAT

Po 15 minutah delovanja naj bo temperaturna razlika: 
COOL: ≥ 8 °C   HEAT: ≥ 14 °C 

Daljši čas neuporabe
• Vklopite HEAT za 2~3 ure za odstranjevanje odvečne

vlage in da se notranjost naprave posuši (preprečili
boste nastanek plesni. Izklopite električni kabel. 
• Odstranite baterije iz daljinskega.
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Nekatere te žave še ne pomenijo nujno tudi okvare naprave .
Simptom Vzrok

Iz notranje enote izhaja para . • Običajno nastajanje kondenza med hlajenjem.
Sliši se pretakanje vode . • Običajno pretakanje hladilnega sredstva.
V prostoru je poseben vonj . • Vonj, ki lahko izhaja iz tapet, zaves, kavča ipd.

Med ventilacijo se ventilator občasno ustavlja
sam od sebe .

• Pomaga pri odstranjevanju vonjev iz okolice.

Zakasni se delovanj e nekaj minut po
ponovnem zagonu .

• Zašč ita kompresorja, normalno delovanje.

Zunanja enota oddaja vodo /paro. • Na ceveh nastaja kondenz ali izhlapeva para 
Po izpadu elektrike naprava začne samo-
dejno z delovanjem .

• Auto Restart funkcija. Povrne se nazadnje izbrani na-
čin delovanja, razen če z daljinskim izberete drugače.

Med gretjem se notranji ventilator občasno
izklaplja .

• Da ne bi priš lo do občutka ohladitve.

Preden se naprava vklopi utripa indika-
tor napajanja.

• Priprava na delovanje časovnika za vklop, če
ste ga nastavili.

Med delovanjem se sliš i pokanje. • Spremembe temperature vplivajo na pokanje
plastike na napravi.

Preverite preden pokličete servis.
Simptom Preverite

Delovanje v COOL/HEAT ne deluje učinkovito. •Pravilno nastavitev temperaturo.
•Zaprite okna in vrata.
•Očistite ali zamenjajte filtre.
•Odstranite morebitne ovire na izpihu zraka.

Hrupno delovanje. •Ali je naprava namešč ena pod kotom?
•Pravilno zaprite sprednji pokrov.

Dalj. upravljanje ne deluje.
(zaslon je slabo prikazan)

•Pravilno vstavite bateriji.
•Zamenjajte slabe baterije.

Naprava ne deluje. •Preverite varovalko.
•Preverite, če je nastavljen časovnik.

Naprava ne sprejema signalov iz daljinskega. • Preverite če je sprejemnik IR nezastrt.
•Močna svetloba lahko moti IR sprejemnik.

Kaj se ne popravlja
IZKLOPITE NAPAJANJE IN POKLIČ ITE
SERVIS v primeru spodaj nevednih simpto-
mov:
• nenormalni hrup med delovanjem.
• po daljinskem se je polila voda.
• iz notranje enote izhaja voda.
• stalno meče ven varovalko.
• električni kabel je zelo vroč.
• tipke ne ubogajo.
• Indikator za časovnik utripa, naprave ni 
moč uporabljati.

Odpravljanje te žav

Naprava se ustavi, indikator TIMER utripa .
Uporabite daljins ki za pri klic ser visne kode.

TIMER
SET

CANCEL

ON

OFF

1 2 3

SET CHECK CLOCK RESET

AC RC

TIMER
SET

CAN CEL

ON

O FF

1 3

SET CL O CK R ESET

AC RC

Pridržite 5
sekund

Pridržite 5
sekund za
konec
preverjanja

Pridržite do piska,
zapišite si kodo.

Ugasnite napravo,
kodo sporočite poo-
blaščenem servisu.

2

3
4

1

• Za nekatere kode naprav je dovoljen ponovni za-
gon naprave, ob začetku se slišijo 4 piski.

Uvoz in distribucija: 
Tersus d.o.o., Ulica Ivana Selana 15, 1351 Brezovica pri Ljubljani   
01 2573 256    I    031 235 200   I    051 655 500   I   tersus@siol.net   I   www.tersus.si
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