
KRÁTKY NÁVOD K  THERMOBILE COOLMOBILE CR 17 / 10°C  

 

Chladenie 

Chladiaca funkcia klimatizácie Coolmobile CR17 funguje len vtedy, ak teplota 

okolia (1) leží medzi hodnotami + 10 °C a + 45 °C .  

Aby sa zabránilo namŕzaniu, tak musí byť teplota privádzaného vzduchu 

minimálne +20 °C . Najideálnejšie je, ak klimatizáciu zapojíte v režime s vnútornou 

cirkuláciou vzduchu. 

( Pripojte hadicu na vnútorný vzduch(2)) Režim s vnútornou 

cirkuláciou vzduchu zvyšuje stupeň účinnosti inštalácie.  

Kúrenie 

V spätnom chode funguje zariadenie aj ako vykurovacie zariadenie. Táto funkcia je 

účinná pri vonkajšej teplote od +7°C (1). 

Pri chladení nastavte dodaný termostat do pozície  

1 COOLING !  

Pri vykurovaní do pozície 2 HEATING .  

 

 

 

 

Zapnutie 

1. Umiestnite zariadenie na vhodné vodorovné miesto. 

2. Pripojte izolovanú vzduchovú hadicu k otvoru na vyfukovanie vzduchu 

(spodný otvor) a vzduchovú hadicu na nasávanie (horný otvor), ak chcete 

recyklovať ochladzovaný vzduch, tým zvýšite účinnosť. 

3. Pripojte priestorový externý termostat na prípojnú zásuvku v zadnej časti 

zariadenia a umiestnite ho v ochladzovanom priestore cc 1,5m nad 

úrovňou podlahy. Zvoľte vhodné miesto, aby naň nesvietilo priame svetlo 

a tiež nefúkal naň studený vzduch z hadice. Vhodná je oblasť nasávania 

vzduchu.  

4. Termostat nastavte na teplotu nie nižšiu ako 20°C, v opačnom prípade by 

zariadenie pracovalo v neprípustnom rozsahu. 

5. Skontrolujte, či je hlavný vypínač (na zadnej strane zariadenia- červeno-

žltý) vypnutý- v pozícii „OFF“ 

6. Pripojte elektrický kábel k napájaniu. A zapnite hlavný vypínač do pozície 

„ON“ 

7. V prípade, že sa zariadenie nezaplo, tak na displeji vzadu ukáže poruchu. 

Môže ísť len o tzv. poistný čas pre správne nastavenie zariadenia Wait 

tempo start 360s alebo phase reversal, ak sú fázy pripojenia opačné, 

vtedy treba prípojku správne nastaviť- vymeniť fázy. 

Vypnutie 

1. Nastavte termostat na maximálnu teplotu, ak sa zariadenie úplne vypne 

vypnite hlavný vypínač – poloha „OFF“ 

2. Ak zariadenie dlhšie nepoužívate, odpojte externý termostat a zakryte 

napájanie termostatu zástrčkou. 

3. Odpojte z elektrického napájania. 

4. Odpojte vzduchové rukávy a uložte ich na čisté, suché, neprašné miesto. 

5. Uložte zariadenie na suché, neprašné miesto. Chráňte pred vlhkosťou. 

Varovanie 

1. Neskúšajte zapínať kompresor po krátkom čase viackrát za sebou. To 

môže viesť k jeho prehriatiu a poškodeniu. 

2. Nenapájajte zariadenie cez rozdeľovač, resp. prerušovač. Takéto 

napojenie vedie k nezvratnému poškodeniu kompresora. 

3. Vždy skontrolujte, či sú vzduchové hadice nasávania a vyfukovania 

priechodné. Prekážky prúdenia vzduchu môžu viesť k prehriatiu 

a nezvratnému poškodeniu kompresora. 

 


