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Bezpečnostní pokyny

Před použitím přístroje si pozorně přečtěte následující 
bezpečnostní pokyny. Uchovejte tento manuál pro pozdější 
použití nebo pro nové uživatele. 
Ujistěte se, že elektrická síť má stejné napětí jako je uvedené na 
etiketě produktu a že zásuvka je uzemněná.
Nedávejte kabel, zástrčku nebo jinou část přístroje do vody ani 
jiné tekutiny. Nevystavujte elektrické spoje vodě. Ujistěte se, 
že máte naprosto suché ruce, než se dotknete zásuvky nebo 
zapnete přístroj. 
Upozornění`: pokud přístroj omylem spadne do vody, okamžitě 
ho odpojte. 
Nedotýkejte se vody!
Pravidelně kontrolujte přívodový kabel, abyste zjistili viditelná 
poškození. Pokud je kabel poškozen, musí být opraven u 
oficiálního technického servisu Cecotec, aby se tak předešlo 
jakýmkoli nebezpečím. 
Nepřesouvejte přístroj pomocí kabelu ani za přívodový kabel 
netahejte. Nepoužívejte kabel jako rukojeť. Neohýbejte kabel 
kolem rohů ani kolem hran ostrých předmětů. Nepřesouvejte 
přístroj přes přívodový kabel. Udržujte kabel v bezpečné 
vzdálenosti od teplých povrchů.
Upozornění: přístroj nepoužívejte, pokud kabel, zásuvka nebo 
plášť je poškozený, nefunguje správně, nebo spadnul.
Nepoužívejte přístroj v uzavřených prostorách, kde by se mohly 
vyskytnout výbušné nebo hořlavé páry.
Udržujte klimatizaci v bezpečné vzdálenosti od zdrojů tepla. 
Přístroj by neměl být používán dětmi do 8mi let. Tento přístroj 
může být používán dětmi od 8mi let, pokud jsou pod neustálým 
dozorem.
Tento produkt může být používán osobami s mentálním, 
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fyzickým nebo senzorickým omezením, nebo osobami, kterým 
chybí zkušenost nebo znalost, pokud jsou pod dohledem nebo 
jim bylo vysvětleno bezpečné fungování přístroje a rozumí 
nebezpečím, které z tohoto používání plynou.
Dohlížejte na děti, abyste se ujistili, že si s přístrojem nehrají. 
Je naprosto nezbytné na přístroj dohlížet, pokud je používán v 
blízkosti dětí nebo přímo dětmi.
Udržujte přístroj a jeho kabel z dosahu dětí mladších 8mi let. 
Nenechávejte přístroj během fungování bez dozoru. Přístroj 
odpojte od zdroje elektrické energie, jakmile ukončíte používání 
a nebo pokud odejdete z místnosti.
Nepokoušejte se přístroj opravit vlastními silami. Kontaktujte 
oficiální Asistenční technický servis Cecotec.
Vypněte a odpojte přístroj od zdroje elektrické energie, pokud 
ho nepoužíváte, pokud ho převážíte na jiné místo anebo před a 
po instalaci. Abyste předešli
nebezpečí zakopnutí, smotejte bezpečně kabel. 
Abyste zajistili správné fungování přístroje, čistěte a udržujte 
přístroj v souladu s tímto návodem na použití. Vypněte a vypojte 
přístroj ze sítě před jeho údržbou.
Čištění a údržbu by neměly dělat děti.
Uchovávejte přístroj a jeho návod na použití na suchém a 
bezpečném místě, pokud ho nebudete nějakou dobu používat. 
Umístěte produkt na rovné a suché místo a udržujte vzdálenost 
mezi výrobkem a okolními předměty nebo stěnami větší než 50 
cm.
Po instalaci klimatizačního zařízení se ujistěte, že je zástrčka 
neporušená a pevně připojená k síťové zásuvce, a uvolněte 
sponu napájecího kabelu, abyste předešli možným nehodám.
Do vstupu a výstupu vzduchu klimatizace nevkládejte žádné 
předměty. Udržujte vstup a výstup vzduchu bez překážek. 
Při instalaci vypouštěcích trubek se ujistěte, že jsou správně 
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připojeny a nedeformují se ani se neohýbají.
•Při seřizování horních a dolních lopatek výstupu vzduchu je 
jemně pohybujte rukama, abyste je nepoškodili.
Ujistěte se, že je přístroj ve vertikální poloze, pokud ho budete 
přesouvat. 
Neinstalujte a nepoužívejte klimatizační systém v koupelně 
nebo jiném vlhkém prostředí.
V blízkosti klimatizace nepoužívejte spreje, insekticidy, ani další 
hořlavé látky.

1.  Části a složení

Obr. 0

1. Horní kryt

2. Kontrolní panel

3. Boční skořepina B

4. Vstup/výstup vzduchu

5. Přední skořepina

6. Zadní skořepina B

7. Kola

8. Strukturální základna

9. Filtr EVA

10. Nepřetržitý vypouštěcí otvor

11. Příslušenství kabelový kolektor

12. Vývod vzduchu

13. Filtr CON

14. Otvor vývodu
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Kontrolní panel:
1. Nahoru 
2. Zapnutí / vypnutí  
3. Dolů 
4. Noc 
5. Vysoká rychlost 
6. Nízká rychlost  
7. Program topení
8. Ventilace
9. Odvlhčovač 
10. Chlazení
11. Oscilace 
12. Světlo oznámení plného zásobníku 
13. Časovač
14. Obrazovka

Obr. 7

3.  Před použitím

Varování: Před použitím přenosného klimatizačního zařízení jej ponechte ve svislé poloze 
nejméně dvě hodiny.
Je možné přístroj přemisťovat po místnosti bez velkého úsilí. Při pohybu se ujistěte, že je ve 
vertikální pozici a postaven na rovný povrch. Neinstalujte a nepoužívejte klimatizační systém 
v koupelně nebo jiném vlhkém prostředí.

Obr. 1
Namontujte sestavu tepelného potrubí (viz obrázek 1): Našroubujte sestavu tepelného 
potrubí (konec výfukového potrubí) do výfukového konektoru na zadním panelu.

Obr. 2 Obr.3
Namontujte sestavu držáku těsnění okna.
Otevřete okno a nainstalujte sestavu těsnicí konzoly okna (viz obrázky 2 a 3). Je možné je 
instalovat v horizontální nebo vertikální pozici.
Roztáhněte různé součásti sestavy těsnící konzoly okna, upravte jejich otevírací vzdálenost 
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tak, aby oba konce sestavy byly v kontaktu s rámem okna, a zajistěte komponenty sestavy.

Obr. 4 Obr.5 Obr.6

4. Čištění a údržba

Před čištěním nebo uskladněním odpojte mixér ze zásuvky a vyjměte příslušenství.
Očistěte hlavní tělo, víko sekačky, víko kuchyňského robota a upevnění tyčového mixéru 
vlhkým hadříkem; neponořujte je do vody.
Pokud z čepelí nebo šlehacích nádstavci nemůžete snadno odstranit jídlo, nalijte do nádoby 
nebo mísy mlýnku vodu a nějaký mycí prostředek, připojte šlehací nástavce, ponořte rameno 
XL nebo šlehací nástavce a stiskněte tlačítko zapnutí po dobu 10 sekund. Odpojte mixér, 
opláchněte příslušenství pod tekoucí vodou a úplně je osušte.
Pokud mixér nepoužíváte, skladujte jej na čistém a suchém místě. Ujistěte se, že je přístroj 
čistý, suchý a odpojený od zdroje napájení.
Pozor:
Ostří břitů je velmi ostré, opatrně je očistěte.

Důležité: 
Délka výfukové hadice bude 280 ~ 1500 mm, tato délka je založena na specifikacích 
klimatizace. Trubici nevyměňujte, ani na ni nepřidávejte nástavce. Mohlo by dojít k selhání. 
Trubice by neměla být zablokována, aby nedošlo k přehřátí.

5. Fungování

Když zapnete produkt poprvé, vydá zvuk a poté přejde do režimu spánku.
Tlačítko zapnutí / vypnutí 
Stisknutím tohoto tlačítka produkt zapnete a vypnete. Pokud je zapnutá, stiskněte
toto tlačítko pro vypnutí. Pokud je vypnutá, stiskněte toto tlačítko pro zapnutí.
Tlačítko pro výběr režimu
Pokud je zapnutá, stisknutím tohoto tlačítka přepínáte mezi režimy chlazení, topení, 
odvlhčování a ventilátoru.
Tlačítko nahoru a dolů
Stisknutím jedné ze dvou kláves změňte teplotu nebo čas nastavení. Při nastavování teploty 
vyberte pomocí tlačítek nahoru nebo dolů požadovanou teplotu (není k dispozici v režimech 
ventilátoru nebo odvlhčovače). Při nastavování času vyberte požadovaný čas stisknutím 
tlačítek nahoru nebo dolů. Současným stisknutím obou tlačítek (nahoru a dolů) vyberte mezi 
stupni Celsia (° C) nebo Fahrenheita (° F). Tlačítko nastavení rychlosti ventilátoru
V režimech chlazení a větrání stiskněte toto tlačítko pro výběr mezi vysokou nebo nízkou 
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rychlostí vzduchu. V režimu odvlhčování není toto tlačítko použitelné a ventilátor bude ve 
výchozím nastavení běžet při nízké rychlosti.
Tlačítko časovače
V případě, že je spotřebič zapnutý, stisknutím tohoto tlačítka časovač vypnete. Když je 
vypnutý, stisknutím zapnete časovač. Stiskněte toto tlačítko a když symbol časovače bliká, 
vyberte pomocí tlačítek nahoru a dolů požadovanou hodnotu časovače. Hodnoty časovače 
mohou být nastaveny mezi 1 a 24 hodinami a čas je nastaven od hodiny do hodiny nahoru 
nebo dolů.
Program sleep (noc)
Když je produkt v režimu chlazení, při aktivaci nočního režimu se nastavená teplota během 
první hodiny zvýší o 1 ° C. O hodinu později se nastavená teplota zvýší o 1 ° C a zůstane 
konstantní. Program noc není dostupný v programech ventilace a odvlhčování. Když je nádrž 
na vodu plná nebo je produkt v klidovém stavu, noční režim automaticky přestane fungovat.

Důležité: Noční režim nelze aktivovat v režimech odvlhčování a větrání. Režim spánku 
používejte pouze pomocí dálkového ovladače.

Dálkové ovládání:
Obr. 8
Pokyny k dálkovému ovládání:
1. Power: Stisknutím tlačítka Zapněte zařízení. 
2. Timer: Stisknutím tlačítka Časovač vyberte časovač.
3. Down: Stisknutím Dolů snížíte teplotu a čas časovače.
4. Mode: Stisknutím tlačítka Režim přepínáte mezi chlazením, vytápěním,
5. odvlhčování a větrání.
6. Up: Stisknutím tlačítka Nahoru zvýšíte teplotu a čas časovače
7. Fan: Stisknutím tlačítka Vent zvolte mezi vysokou nebo nízkou ventilací.
8. Sleep Mode: Stisknutím tlačítka Noc aktivujete noční režim. Stisknutím oscilace zapnete 

nebo vypnete oscilaci vzduchu.

Ochranné funkce
Funkce protimrazové ochrany:
Pokud je spotřebič v režimu chlazení, pokud je teplota čidla výfukových potrubí příliš nízká, 
produkt se automaticky přepne do ochranného stavu. Pokud teplota výfukového potrubí 
stoupne na určitou teplotu, může se automaticky vrátit do normálního provozu.

Ochranná funkce proti přetečení vody:
Pokud voda uložená v zásobníku přesáhne varovnou úroveň, zazní automaticky alarm a v 
teplotní zóně na LCD displeji se objeví „FL“. V tomto bodě je nutné přesunout odtokové potrubí, 
které spojuje produkt nebo odtok vody, do kanalizace nebo jiného odtokového prostoru a 
vypustit vodu (viz pokyny k odtoku na konci této části). Po vyprázdnění vody se produkt vrátí 
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do předchozího stavu.

Program rozmrazení:
Produkt má funkci automatického odmrazování v režimech topení a chlazení. Během 
odmrazování bude na displeji blikat symbol topení.
Ochrana proti přehřátí:
Aby byla chráněna životnost výrobku, má v režimu topení ochranu proti přehřátí. Pokud se 
přístroj přehřeje, zapne se systém ochrany proti přehřátí. Během ochranné doby kompresor 
a spodní motor přestanou fungovat a po obnovení teploty produktu se automaticky vrátí do 
normálního stavu topení.

Funkce ochrany kompresoru:
Pro prodloužení životnosti kompresoru má ochranná funkce zpoždění startu 3 minuty po 
vypnutí kompresoru.

Návod pro vypuštění
Manuální vypuštění:
Když je nádrž na vodu plná a produkt se zastaví, vypněte jej a odpojte zástrčku.
Varování: pohybujte produktem opatrně, aby nedošlo k rozlití vody.
Umístěte nádobu na vodu pod boční vývod vody na zadní stranu těla.
Odšroubujte vypouštěcí uzávěr a vyjměte zátku. Voda automaticky vyteče do zásobníku. 
Obr. 9
Důležité: 
Uschovejte vypouštěcí uzávěr a uzávěr vody.
Během vypouštění je možné, že se přístroj nakloní lehce směrem dozadu. 
Pokud váš zásobník nemá dostatečnou kapacitu, použijte znovu zátku před tím, než voda váš 
zásobník přeteče. 
Když voda vytéká, uzavřete uzávěr a utáhněte vypouštěcí uzávěr.
Obr. 10 Obr. 11
Důležité: Po instalaci vodní zátky a odtokového krytu (jak je znázorněno na obrázku) 
restartujte produkt, jinak dojde ke kondenzaci produktu.
Nepřetžitý odvod vody
Tato funkce není dostupná v programu odvlhčování.
Odšroubujte vypouštěcí uzávěr a vyjměte zátku.
Umístěte vypouštěcí hadici na výstup vody.
Nasměrujte vypouštěcí trubici do kbelíku.

6. Čištění a údržba
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Důležité: Před čištěním a údržbou produkt vypněte a odpojte zástrčku.

Čištění povrchu
Použijte jemný vlhký hadřík pro čištění venkovní části přístroje.  Nepoužívejte chemikálie, jako 
je alkohol, benzín atd. V opačném případě dojde k poškození povrchu klimatizace a může dojít 
také k poškození funkce klimatizace.

Vyčištění filtru
Vyčistěte filtr v případě, že jsou stopy prachu, které brání proudění vzduchu a snižují účinnost 
klimatizace. Čistěte filtr každé dva týdny.

Čištění horního rámu filtru
Zatlačte z vnějšku a vyjměte rám filtru EVA. Odšroubujte čtyři šrouby, které zajišťují filtr EVA a 
zadní kryt pro přístup k filtru EVA (viz obrázek výše).
Vložte EVA filtr do teplé vody s neutrálním čisticím prostředkem (přibližně 40 ° C),
Opláchněte a nechte vyschnout na místě, které není vystaveno slunečnímu záření.

Obr. 12
Čištění dolního rámu filtru
Uchopte rukojeť filtru CON a opatrně ji vytáhněte, abyste ji odstranili.
Vložte EVA filtr do teplé vody s neutrálním čisticím prostředkem (přibližně 40 ° C), Opláchněte 
a nechte vyschnout na místě, které není vystaveno slunečnímu záření.

Uschování přístroje
Odšroubujte vypouštěcí uzávěr, odstraňte uzávěr vody a vylijte kapalinu z vodní nádoby do 
jiných vhodných nádob nebo přímým nakloněním těla, abyste vylili vodu.
Zapněte produkt, přepněte jej do režimu nízké ventilace a toto nastavení udržujte, dokud 
drenážní trubka nevyschne, aby byla vnitřní část těla suchá a aby nedošlo k plesnivosti.
Vypněte přístroj, odpojte ho od elektrického proudu a smotejte kabel. Namontujte vodní 
uzávěr a vypouštěcí kryt.
Odstraňte trubici na vývod vody.
Přikryjte klimatizaci plastovým sáčkem a uložte na suchém místě. Uchovávejte jej mimo 
dosah dětí a snažte se jej nepokrýt prachem.
Vyjměte baterie z dálkového ovladače a řádně je uložte.

Poznámka: Ujistěte se, že tělo je umístěno na suchém místě a všechny komponenty produktu 
udržujte řádně.

7. Řešení problémů
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Neopravujte ani nerozebírejte klimatizaci sami. Nesprávná oprava zruší záruku a může 
poškodit uživatele a produkt.

Problémy Příčiny Řešení

Klimatizace 

nefunguje.

Přístroj není zapojen do sítě 

elektrického proudu.

Zapněte přístroj poté, co jste ho připojili do 

sítě elektrického proudu.

Indikátor na vývodové trubici 

ukazuje “FL”.

Vypusťte vodu.

Teplota v místnosti je příliš nízká 

nebo vysoká.

Doporučujeme produkt používat při teplotě 

mezi 7 a 35 ° C.

Při teplotě chlazení je teplota 

místnosti nižší než teplota, kterou 

produkuje přístroj. 

Při teplotě topení je teplota 

místnosti vyšší než teplota, kterou 

produkuje přístroj.

Změňte teplotu. 

V programu odvlhčení, teplota 

místnosti je nízká.

Umístěte přístroj do místnosti s teplotou vyšší 

než 17 ºC (62 Fº).

Chladicí účinek 

není dobrý.

Na přístroj svítí přímé sluneční 

záření.

Vyvarujte se přímého světla (se závěsy, 

žaluziemi atd.).

Jsou otevřená okna nebo dveře, 

v místnosti je mnoho lidí nebo, v 

případě klimatizace, je přítomen 

další zdroj tepla. 

Zavřete dveře a okna a restartujte klimatizaci.

Filtr je znečištěný. Vyčistěte nebo vyměňte filtr.

Vstup/výstup vzduchu je 

zablokován.

Odstraňte překážky.

Vydává hodně 

hluku.

Zařízení není umístěno na rovném 

povrchu.

Umístěte klimatizaci na rovnou plochu, aby se 

snížil hluk.

Kompresor 

nefunguje.

Spustí se ochrana proti přehřátí Počkejte 3 minuty, než přístroj vychladne a 

znovu ho zapněte.

Dálkové 

ovládání 

nefunguje.

Vzdálenost mezi dálkovým 

ovladačem a klimatizací je velmi 

velká.

Přesuňte dálkový ovladač blíže k klimatizace a 

ujistěte se, že dálkový ovladač směřuje přímo 

k přijímači.

Dálkový ovladač nesměřuje na váš 

přijímač.

Jsou vybité baterie. Vyměňte baterie.
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Na obrazovce 

se zobrazí „E1“.

Senzor teploty trubice nefunguje 

správně.

Zkontrolujte snímač teploty trubice a 

související obvody.

Na obrazovce 

se zobrazí „E2“.

Senzor teploty prostředí nefunguje 

správně.

Zkontrolujte senzor teploty trubice a 

související obvody.

Důležité: Pokud váš problém není v tabulce, nebo doporučení nefungují, kontaktujte technický 
servis Cecotec.

8.  Technické specifikace

MODEL: ForceSilence Clima 9250 Smartheating 
Reference produktu: 05263
Absorbovaná elektrická energie v chladném režimu: 1010 W 
Absorbovaná elektrická energie v teplém režimu: 860 W Napětí a frekvence: 220-240 V ~ 50 
Hz
Síla chlazení: 9000 BTU/h | 2270 Frig/h | 2.63 kW 
Síla ohřevu: 7000 BTU/h | 1800 kcal/h | 2.05 kW Chladivo: R410A/350g
Pracovní tlak | Sání: 0.8 MPa | Vývod: 3.2 MPa Maximální tlak: 5.0 MPa
Proud vzduchu: 350 m3/h
Vyrobeno v Číně | Navrženo ve Španělsku

9.  Recyklace elektrospotřebičů 

 Evropská směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických 
zařízeních (OEEZ) specifikuje elektrospotřebiče, které se nemají recyklovat 
spolu s ostatním komunálním odpadem. Tyto elektrospotřebiče se musí 
zlikvidovat samostatně, aby se tak dosáhlo co nejlepší recyklace a využití 
materiálů, a tímto se omezil dopad, který by lidé mohli mít na životní 
prostředí.
Symbol přeškrtnutého kontejneru připomíná povinnost zlikvidovat tento 

produkt správně. 
Pro obdržení detailních informací o nejvhodnějším možném způsobu naložení s vaším 
elektrospotřebičem, a/nebo o bateriích, kontaktujte místní úřady.

10. ZÁRUKA A TECHNICKÝ SERVIS

Tento produkt má záruku 2 roky od data zakoupení v případě, že zákazník disponuje fakturou 
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nebo dokladem o koupi a produkt je v perfektním stavu a nakládá se s ním adekvátním 
způsobem tak, jak je uvedeno s v tomto návodu na použití.
Záruka nezahrnuje:
Pokud byl produkt používán nad svoji kapacitu anebo užitnost, byl špatně používán, utrpěl 
náraz, byl vystaven vlhkosti, ponořen do tekutiny nebo jiné korozivní substance, a jakoukoli 
vinu připsatelnou spotřebiteli.
Pokud byl produkt rozmontován, modifikován anebo opravován servisem neautorizovaným 
oficiálním servisem Cecotec.
Pokud byl problém zaviněn normálním používáním a opotřebením součástek.
Záruční servis kryje veškeré defekty zaviněné během výroby po dobu 2 let na základě platné 
legislativy, s výjimkou spotřebních dílů. V případě špatného zacházení ze strany spotřebitele
není záruční servis odpovědný za opravu.

Pokud byste někdy zjistili s přístrojem problém nebo máte nějaký dotaz, spojte se okamžitě s 
oficiálním Technickým asistenčním servisem Cecotec na telefonním čísle +34 96 321 07 28.
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