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a Quick start guide

Wi-Fi Smart Air Conditioner WIFIACMB1WT16

For more information see the extended manual online: 
ned.is/wifiacmb1wt16

Intended use
The Nedis WIFIACMB1WT16 is a local air conditioner used for cooling 
and dehumidifying rooms.
The product is exclusively intended as a local air conditioner for 
domestic, indoor use.
The product is not intended for professional use.
This product can be used by children aged from 8 years and above 
and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities 

or lack of experience and knowledge if they have been given 
supervision or instruction concerning use of the product in a safe 
way and understand the hazards involved. Children shall not play 
with the product. Cleaning and user maintenance shall not be done 
by children without supervision.
This product is intended for use in household environments for 
typical housekeeping functions that may also be used by non-expert 
users for typical housekeeping functions, such as: shops, offices 
other similar working environments, farm houses, by clients in 
hotels, motels and other residential type environments and/or in 
bed and breakfast type environments.
Any modification of the product may have consequences for safety, 
warranty and proper functioning.

D



40

Tlačidlo rýchlosti 
ventilátora B4

Opakovaným stláčaním môžete zvoliť 
rýchlosť otáčok ventilátora.
(Nie je dostupné v pokojovom režime 
a v režime odvlhčovania).

Tlačidlo Hore B5 Zvyšovanie hodnôt.

Displej B6

Tlačidlo Dole B7 Znižovanie hodnôt.

Indikátory režimu B8 Zobrazuje aktuálny režim ventilátora.

Tlačidlo režimu B9 Opakovaným stlačením tlačidla zvoľte 
požadovaný režim: Režim chladenia/
režim odvlhčovania/režim ventilátora.

Tlačidlo pokojového 
režimu Bq

Aktivuje sa pokojový režim. Funguje 
len v režime chladenia. Po jednej 
hodine sa nastavená teplota zvýši o 1 
°C a znova po 2 hodinách.

Indikátor napájania / 
Indikátor plnej vodnej 
nádrže Bw

Signalizuje, že vodná nádrž vo 
výrobku je plná.

Tlačidlo napájania Be Zapnutie alebo vypnutie výrobku.

LED indikátor Wi-Fi Br Signalizuje, či sa výrobok pripája 
alebo je pripojený k Wi-Fi.

Tlačidlo Wi-Fi Bt Stlačením pripojte výrobok k sieti 
Wi-Fi.

Tlačidlo teploty Temp 
By

Prepnutie medzi stupňami Celzia a 
Fahrenheita.

Vyhlásenie o zhode
Spoločnosť Nedis B.V. ako výrobca vyhlasuje, že výrobok 
WIFIACMB1WT16 našej značky Nedis®, vyrobený v Číne, bol 
preskúšaný podľa všetkých príslušných noriem a smerníc CE a že 
všetky skúšky boli ukončené úspešne. Medzi ne okrem iného patrí 
smernica RED 2014/53/EÚ.

Úplné znenie Vyhlásenia o zhode (a prípadnú kartu bezpečnostných 
údajov) môžete nájsť a stiahnuť na:
nedis.sk/wifiacmb1wt16#support

Ak potrebujete ďalšie informácie o zhode, obráťte sa na zákaznícky 
servis:
Web: www.nedis.com
E-mail: service@nedis.com
Nedis B.V., de Tweeling 28
5215 MC ’s-Hertogenbosch, Holandsko

l Rychlý návod

Chytrá klimatizace Wi-Fi WIFIACMB1WT16

Více informací najdete v rozšířené příručce online: 
ned.is/wifiacmb1wt16

Zamýšlené použití
WIFIACMB1WT16 značky Nedis je pevná klimatizace určená 
k ochlazování a odvlhčování místností.
Výrobek je určen k použití výhradně jako pevná místní klimatizace 
do vnitřních prostor pro domácí použití.
Výrobek není určen k profesionálnímu použití.
Tento výrobek mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými 
tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s 
nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem, nebo 
podle pokynů ohledně bezpečného používání výrobku, pokud se 
seznámí s možnými riziky. Děti by si s výrobkem neměly hrát. Čištění 
a uživatelskou údržbu nesmí vykonávat děti bez dozoru.
Tento výrobek je určen k použití v domácím prostředí nebo v 

2. Pripojte Ai k výstupu vzduchu Ae.
3. Predĺžte A5 maximálne 1500 mm.

 -Neskrúcajte vývodovú hadicu.
 -Zabezpečte, aby sa vývodová hadica neskrútila.

4. Namontujte okennú súpravu A6 pomocou upevňovacích 
prvkov A7.

5. Nainštalujte A6 do okenného otvoru.
 4 Zostava okna sa dá umiestniť v horizontálnom alebo 

vertikálnom smere.
6. Pritiahnite A7.
7. Založte A4 do A6 a upevnite pomocou skrutky vývodovej 

dýzy Ap.
 4 Výrobok umiestnite na plochý a suchý povrch.

Montáž nepretržitého odtoku (voliteľná 
možnosť)

 - Funguje len v režime odvlhčovania a kúrenia.
1. Otvorte výstup nepretržitého odtoku Aw.
2. Pripojte Aw k nádobe na vodu alebo odtokový systém (nie je 

dodaný).

Inštalácia aplikácie Nedis SmartLife
1. Stiahnite si aplikáciu Nedis SmartLife pre systém Android alebo 

iOS v telefóne prostredníctvom Google Play alebo Apple App 
Store.

2. Otvorte aplikáciu Nedis SmartLife v telefóne.
3. Vytvorte účet pomocou svojho čísla mobilného telefónu alebo 

svojej e-mailovej adresy a klepnite na Pokračovať.
4. Dostanete overovací kód na svoj mobilný telefón alebo na svoju 

e-mailovú adresu.
5. Zadajte prijatý overovací kód.
6. Vytvorte heslo a klepnite na Hotovo.
7. Klepnutím na Pridať domovskú stránku vytvorte domovskú 

stránku SmartLife.
8. Nastavte svoju lokalitu, vyberte miestnosti, ku ktorým sa chcete 

pripojiť, a klepnite na Hotovo.

Pridanie výrobku do aplikácie SmartLife 
(obrázok D)
1. Zapnite výrobok.
2. Klepnite na + v aplikácii Nedis SmartLife.
3. Zvoľte typ zariadenia, ktorý chcete pridať, zo zoznamu.
4. Overte, či rýchlo bliká LED indikátor Wi-Fi Br, alebo podržaním 

stlačeného tlačidla Wi-Fi Bt na 5 sekúnd resetujte výrobok.
5. Postupujte podľa pokynov v aplikácii Nedis SmartLife.

 4 Zabezpečte pripojenie výrobku k 2,4 GHz sieti Wi-Fi.
6. Po nájdení a pridaní výrobku premenujte výrobok.
7. Po potvrdení budete môcť výrobok ovládať pomocou svojho 

smartfónu.

Ak chcete pripojiť svoj účet SmartLife k Amazon Alexa a/alebo 
Google Home, nastavte ho pomocou úkonu alebo zručnosti „Smart 
Life“. Ďalšie podrobnosti nájdete v pokynoch na stránke spoločnosti 
Amazon alebo Google.

Použitie ovládacieho panela a diaľkového 
ovládača (obrázok B)

Tlačidlo Funkcia

Tlačidlo natáčania B1 • Zapnutie alebo vypnutie kmitania.
• Zmena orientácie žalúzií.

Tlačidlo časovača B2 Stlačením nastavíte časovač. 
Pomocou B4 a B6 nastavte trvanie 
chladenia.

Indikátor rýchlosti 
ventilátora B3

Uvádza aktuálnu rýchlosť otáčok 
ventilátora.
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Obsahuje jednu nebo více (extrémně/vysoce) 
hořlavých složek.

• Před instalací či používáním výrobku si nejprve kompletně 
přečtěte pokyny obsažené v tomto dokumentu a ujistěte se, že jim 
rozumíte. Tento dokument a balení uschovejte pro případné 
budoucí použití.

• Výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno v této příručce.
• Tento výrobek mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými 

tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s 
nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem, 
nebo podle pokynů ohledně bezpečného používání výrobku, 
pokud se seznámí s možnými riziky. Děti by si s výrobkem neměly 
hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí vykonávat děti bez 
dozoru.

• Pokud výrobek používáte v blízkosti dětí, zvířat či nemohoucích 
osob, je vždy nutné zajistit řádný dohled. Dětem nedovolte, aby si 
s výrobkem hrály či se jej dotýkaly.

• Výrobek udržujte mimo dosah dětí.
• Poškozený nebo vadný výrobek nepoužívejte, ale vraťte jej k 

opravě nebo výměně.
• Nevystavujte výrobek působení vody, deště, vlhkosti či vysoce 

vlhkého vzduchu.
• Jestliže došlo k ponoření výrobku do vody, nedotýkejte se výrobku 

ani vody.
• Vypněte hlavní přívod energie a opatrně odstraňte napájecí kabel 

ze zásuvky.
• Pokud došlo k ponoření výrobku do vody nebo jeho polití vodou či 

jinou kapalinou, přestaňte jej používat.
• Výrobek uchovávejte mimo zdroje tepla. Neumisťujte výrobek na 

horké povrchy nebo do blízkosti otevřeného ohně.
• Nepoužívejte výrobek v blízkosti výbušných či hořlavých materiálů.
• Do výrobku nevkládejte žádné předměty.
• Nezacpávejte ani nepřikrývejte mřížky vstupu a výstupu vzduchu.
• Zařízení instalujte v souladu s místními předpisy ohledně 

elektrických zapojení.
• Při čištění nebo přesouvání výrobku vždy odpojte výrobek ze 

zásuvky.
• Nepřemisťujte výrobek taháním za napájecí kabel.
• Dojde-li k jakémukoli problému, odpojte výrobek ze sítě a od 

jiných zařízení.
• Výrobek neodpojujte taháním za kabel. Vždy uchopte a vytáhněte 

zástrčku.
• Před odpojením napájecího kabelu ze zásuvky vždy vypněte hlavní 

vypínač zařízení.
• Nepoužívejte výrobek, pokud jsou kabel či zástrčka poškozené.
• Ujistěte se, že elektrické napájení ve vaší oblasti odpovídá napětí 

220 - 240 VAC a frekvenci 50 Hz.
• Připojte vždy pouze do uzemněné stěnové zásuvky.
• V případě nutnosti použijte uzemněný prodlužovací kabel 

vhodného průměru.
• Napájecí kabel zcela rozmotejte a zajistěte, aby nepřišel do styku s 

výrobkem.
• Při použití prodlužovacího kabelu použijte kabel, který je co 

nejkratší a zcela napnutý.
• K zapínání a vypínání výrobku nepoužívejte externí časovače ani 

systémy dálkového ovládání.
• Kabel veďte tak, aby o něj nikdo nezakopnul.
• Ujistěte se, že se napájecí kabel nemůže zamotat ani nevisí 

pověšený přes okraj pracovní desky.
• Je-li výrobek zapnutý, nenechávejte jej nikdy bez dozoru.
• R290 je chladicí plyn, který vyhovuje evropským směrnicím o 

ochraně životního prostředí.
• Pozor, chladiva mohou být bez zápachu.

neprofesionálním kuchyňském prostředí, např. v obchodech, 
kancelářích a dalších podobných pracovních prostředích, na 
farmách, klienty v hotelech, motelech a dalších rezidenčních 
prostorách a/nebo v zařízeních poskytujících ubytování se snídání.
Jakékoli úpravy výrobku mohou ovlivnit jeho bezpečnost, záruku a 
správné fungování.

Technické údaje
Produkt Chytrá klimatizace Wi-Fi

Číslo položky WIFIACMB1WT16

Rozměry (D × Š × V) 480 × 780 × 390 mm

Hmotnost 35 kg

Vstupní napětí 220 – 240 V ~ 50 Hz

Požadovaný výkon 1800 W

Energetická třída A

Koeficient energetické účinnosti 
(EER)

2,61

Úroveň hluku < 65 dB

Chladicí kapacita 16000 BTU

Kapacita velikosti místnosti * 20 - 35 m²

Cirkulace vzduchu 500 m3/h

Odvlhčování 40 l/day

Chladivo R290 / 290 g

Zástrčka Schuko CEE 7/7

* Výkon klimatizace závisí na mnoha faktorech, jako je například 
rozloha místnosti, výška stropu, úroveň izolace a počet oken. 
Uvedené údaje jsou dány pro prostory s nízkým topným zatížením.

Hlavní části (obrázek A)
1 Natáčecí žaluzie
2 Displej 
3 Držadlo
4 Výfuková tryska
5 Výfuková hadice
6 Okenní sada
7 Upínače okenní sady
8 Rámeček EVA filtru
9 Ovládací panel

q Síto EVA filtru
w Vývod nepřetržité drenáže
e Vzduchový průduch
r Rámeček CON filtru
t Vývod ruční drenáže
y Napájecí kabel
u Konektor výfukové hadice
i Dálkové ovládání
o Šroub výfukové trysky

Ovládací panel a dálkové ovládání (obrázek B)
1 Tlačítko natáčení 
2 Tlačítko časovače
3 Ukazatel rychlosti  

ventilátoru
4 Tlačítko rychlosti ventilátoru 
5 Tlačítko nahoru
6 Displej 
7 Tlačítko dolů
8 Další ukazatele 

9 Tlačítko režimu
q Tlačítko režimu spánku 
w Ukazatel napájení / Ukazatel 

plno
e Tlačítko zapnutí/vypnutí
r LED ukazatel Wi-Fi 
t Tlačítko Wi-Fi 
y Tlačítko Temperature 

Bezpečnostní pokyny
 -VAROVÁNÍ

Obsahuje jednu nebo více (extrémně/vysoce) 
hořlavých složek.
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Instalace aplikace Nedis SmartLife
1. Stáhněte si do telefonu aplikaci Nedis SmartLife pro Android nebo 

iOS (z obchodu Google Play nebo Apple App Store).
2. Otevřete ve svém telefonu aplikace Nedis SmartLife.
3. Vytvořte si účet pomocí svého telefonního čísla nebo e-mailové 

adresy a klepněte na Pokračovat.
4. Na svůj mobilní telefon či e-mailovou adresu obdržíte potvrzovací 

kód.
5. Zadejte přijatý ověřovací kód.
6. Vytvořte heslo a klepněte na Hotovo.
7. Klepnutím na Přidat domov vytvořte domov SmartLife Home.
8. Nastavte místo, vyberte místnosti, které chcete připojit, a klepněte 

na Hotovo.

Přidání výrobku do aplikace SmartLife (obrázek 
D)
1. Zapněte výrobek.
2. V aplikaci Nedis SmartLife klepněte na +.
3. Vyberte ze seznamu typ zařízení, které chcete přidat.
4. Ujistěte se, že LED ukazatel Wi-Fi Br rychle bliká, popř. 

podržením tlačítka Wi-Fi Bt na dobu 5 sekund výrobek resetujte.
5. Řiďte se pokyny uvedenými v aplikaci Nedis SmartLife.

 4 Ujistěte se, že je výrobek připojen k 2,4 GHz síti Wi-Fi.
6. Jakmile aplikace výrobek najde a přidá, přejmenujte jej.
7. Po potvrzení lze výrobek ovládat pomocí chytrého telefonu.

Chcete-li připojit svůj účet SmartLife ke službě Amazon Alexa a/nebo 
Google Home, nastavte spojení pomocí akce či dovednosti „Smart 
Life“. Více informací najdete v pokynech od Amazonu či Googlu.

Použití ovládacího panelu a dálkového ovládání 
(obrázek B)

Tlačítko Funkce

Tlačítko natáčení B1 • Zapínání nebo vypínání natáčení 
zařízení.

• Mění orientaci žaluzií.

Tlačítko časovače B2 Stiskem nastavte časovač. Pomocí 
B4 a B6 nastavte požadovanou 
dobu chlazení.

Ukazatel rychlosti 
ventilátoru B3

Ukazuje aktuální rychlost ventilátoru.

Tlačítko rychlosti 
ventilátoru B4

Opakovaným stiskem vyberte 
rychlost ventilátoru.
(Není k dispozici v režimu spánku 
a režimu odvlhčování).

Tlačítko nahoru B5 Zvyšuje hodnoty.

Displej B6

Tlačítko šipky dolů B7 Snižuje hodnoty.

Další ukazatele B8 Ukazuje aktuální režim ventilátoru.

Tlačítko režimu B9 Opakovaným stiskem tlačítka 
vyberte režim: Režim chlazení / režim 
odvlhčování / režim ventilátoru.

Tlačítko režimu spánku 
Bq

Aktivuje režim spánku. Funguje pouze 
v režimu chlazení. Po jedné hodině se 
nastavená teplota zvýší o 1 °C a znovu 
po 2 hod.

Ukazatel napájení / 
Ukazatel plno Bw

Ukazuje, že je nádržka na vodu ve 
výrobku plná.

Tlačítko zapnutí / 
vypnutí Be

Zapínání nebo vypínání výrobku.

LED ukazatel Wi-Fi Br Ukazuje, zda se výrobek připojuje 
nebo je připojen k síti Wi-Fi.

• Umístěte výrobek do oblasti bez zdrojů vznícení (např. otevřený 
oheň, pracující plynová či elektrická zařízení).

• Instalujte, provozujte a skladujte výrobek v místnosti s podlahovou 
plochou více než 7 m2.

• Výrobek skladujte pouze v dobře větraných prostorách.
• Výrobek skladujte tak, abyste zabránili jeho mechanickému 

poškození.
• Pokud výrobek instalujete, provozujete nebo skladujete v 

nevětraném prostoru, zajistěte, aby daná místnost byla navržena 
tak, aby bránila hromadění případného úniku chladiva, což by 
mohlo mít za následek riziko vzniku požáru či výbuchu v důsledku 
vzplanutí chladiva od elektrických topidel, kamen či jiných zdrojů 
vznícení.

• Na chladicím okruhu mohou pracovat či do něj zasahovat pouze 
osoby, které jsou držitelem platného oprávnění od oborově 
akreditovaného orgánu, jež potvrzuje způsobilost dané osoby 
nakládat s chladivem bezpečně podle oborově uznávané 
specifikace.

• Servis výrobku je povoleno provádět pouze dle doporučení 
výrobce. Údržba a opravy vyžadující asistenci dalšího zkušeného 
personálu lze provádět pouze pod dohledem osoby způsobilé k 
používání hořlavých chladiv.

• Při odmrazování a čištění výrobku nepoužívejte žádné jiné 
prostředky než prostředky doporučené výrobcem.

• Nepropichujte ani nezahřívejte žádnou část chladicího obvodu.
• Servisní zásahy na tomto výrobku smí provádět pouze 

kvalifikovaný technik údržby, sníží se tak riziko úrazu elektrickým 
proudem.

Instalace výrobku
 -Umístěte výrobek na stabilní a rovný povrch.
 -Výrobek přesouvejte pouze ve vzpřímené poloze.
 -Kolem přívodu vzduchu nechte prostor zhruba 0,5 m, aby byla 
umožněna dobrá cirkulace vzduchu.
 - Pokud dojde k naklonění výrobku, nechte jej před zapojením 
stát ve vzpřímené poloze po dobu 2 hod.
 - Instalujte, provozujte a skladujte výrobek v místnosti s 
podlahovou plochou více než 7 m2.
 -Výrobek uchovávejte v dostatečné vzdálenosti od hořlavých 
předmětů, jako jsou nábytek, záclony a podobně.
 -Nezakrývejte ventilační otvory a ujistěte se, že kolem výrobku je 
dostatek prostoru.

Sestavení výfuku (obrázek C)
 - Používejte vždy pouze přiloženou výfukovou hadici.
 -Výfukovou hadici nikdy nezakrývejte, mohlo by dojít k přehřátí 
výrobku.

1. Sestavte výfukovou hadici A5, výfukovou trysku A4 a konektor 
výfukové hadice Ai.

2. Připojte Ai na vzduchový výstup Ae.
3. Roztáhněte A5 až na 1500 mm.

 -Výfukovou hadici nekruťte.
 -Zajistěte, aby nedošlo k deformaci výfukové hadice.

4. Sestavte okenní sadu A6 s upínadly A7.
5. Nainstalujte A6 do otvoru v okně.

 4 Okenní sadu lze umístit horizontálně i vertikálně.
6. Dotáhněte A7.
7. Nacvakněte A4 do A6 a dotáhněte šroubem výfukové trysky 

Ap.
 4 Umístěte výrobek na vodorovný, plochý a suchý povrch.

Sestavení nepřetržité drenáže (volitelné)
 - Funguje pouze v režimu odvlhčování a režimu vytápění.

1. Otevřete vývod nepřetržité drenáže Aw.
2. Připojte Aw na nádobu na vodu nebo na drenážní systém (není 

součástí).
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Capacitate de răcire 16000 BTU

Volumul încăperii * 20 - 35 m²

Circulația aerului 500 m3/h

Dezumidificare 40 l/day

Refrigerent R290 / 290 g

Ștecher Schuko CEE 7/7

* Funcționarea instalației de climatizare depinde de mulți factori, de 
exemplu, spațiul pe podea, înălțimea tavanului, nivelul de izolație și 
numărul de ferestre. Datele menționate se bazează pe un spațiu cu 
sarcini termice mici.

Piese principale (imagine A)
1 Aripioare de balansare
2 Afișaj 
3 Mâner
4 Duză de evacuare
5 Furtun de evacuare
6 Kit ferestre
7 Elemente de fixare kit 

ferestre
8 Cadrul filtrului EVA
9 Panou de comandă
q Sita filtrului EVA

w Orificiu de ieșire pentru 
golire continuă

e Ieșire aer
r Cadrul filtrului CON
t Orificiu de ieșire pentru 

golire manuală
y Cablu electric
u Conector furtun de  

evacuar
i Telecomandă
o Șurub duză de evacuar

Panou de comandă și telecomandă (Imagine B)
1 Buton baleiere 
2 Buton temporizator
3 Indicator turație ventilator
4 Buton turație ventilator 
5 Buton sus
6 Afișaj 
7 Buton jos
8 Indicatoare de mod 

9 Buton pentru mod
q Buton mod așteptare 
w Indicator de putere / 

Indicator plin
e Buton Power
r LED indicator Wi-Fi 
t Buton Wi-Fi 
y Buton Temperature 

Instrucțiuni de siguranță
 -AVERTISMENT

Conține una sau mai multe componente (extrem/
deosebit de) inflamabile.

Conține una sau mai multe componente (extrem/
deosebit de) inflamabile.

• Asigurați-vă că ați citit complet și că ați înțeles instrucțiunile din 
acest document înainte de a instala sau utiliza produsul. Păstrați 
ambalajul și acest document pentru a le consulta ulterior.

• Folosiți produsul exclusiv conform descrierii din acest manual.
• Acest produs poate fi utilizat de copiii cu vârsta peste 8 ani și de 

persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau 
fără experiență și fără cunoștințe dacă acestea sunt supravegheate 
sau instruite cu privire la utilizarea produsului într-un mod sigur și 
înțeleg pericolele implicate. Copii nu trebuie să se joace cu 
produsul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie să 
fie efectuate de copii fără supraveghere.

• Este necesară supravegherea îndeaproape când produsul este 
folosit de către copii sau în apropierea acestora, a animalelor sau a 
persoanelor cu dizabilități. Nu permiteţi copiilor să se joace cu 
produsul sau să îl atingă.

• Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor.
• Nu folosiți un produs avariat sau defect, ci returnați-l pentru 

Tlačítko Wi-Fi Bt Stiskem připojte výrobek k síti Wi-Fi.

Tlačítko Temperature 
By

Přepíná mezi stupni Celsia a 
Fahrenheita.

Prohlášení o shodě
Společnost Nedis B.V. coby výrobce prohlašuje, že výrobek 
WIFIACMB1WT16 značky Nedis®, vyrobený v Číně, byl přezkoušen v 
souladu se všemi relevantními normami a nařízeními EK a že všemi 
zkouškami úspěšně prošel. Patří sem mimo jiné také nařízení RED 
2014/53/EU.

Kompletní prohlášení o shodě (a případně bezpečnostní list) můžete 
najít a stáhnout na adrese:
nedis.cs/wifiacmb1wt16#support

Další informace týkající se shody s předpisy získáte u oddělení služeb 
zákazníkům:
Web: www.nedis.com
E-mail: service@nedis.com
Nedis B.V., de Tweeling 28
5215 MC ’s-Hertogenbosch, Nizozemsko

y Ghid rapid de inițiere

Instalație de climatizare 
inteligentă Wi-Fi

WIFIACMB1WT16

Pentru informații suplimentare, consultați manualul 
extins, disponibil online: ned.is/wifiacmb1wt16

Utilizare preconizată
Nedis WIFIACMB1WT16 este o instalație locală de climatizare, folosită 
pentru răcirea și dezumidificarea încăperilor.
Produsul este destinat exclusiv utilizării ca instalație locală de 
climatizare, pentru utilizare casnică, în spații închise.
Produsul nu este destinat utilizării profesionale.
Acest produs poate fi utilizat de copiii cu vârsta peste 8 ani și de 
persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau 
fără experiență și fără cunoștințe dacă acestea sunt supravegheate 
sau instruite cu privire la utilizarea produsului într-un mod sigur și 
înțeleg pericolele implicate. Copii nu trebuie să se joace cu produsul. 
Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie să fie efectuate 
de copii fără supraveghere.
Acest produs este destinat utilizării în gospodării, pentru funcții 
gospodărești obișnuite și poate fi folosit de asemenea de către 
utilizatori care nu au nivel de expert pentru funcții gospodărești 
obișnuite, de exemplu: magazine, birouri sau alte medii de lucru 
similare, ferme, de către clienții hotelurilor, motelurilor și altor medii 
de tip rezidențial și/sau în medii de tip cazare și mic dejun.
Orice modificare a produsului poate avea consecințe pentru 
siguranța, garanția și funcționarea corectă a produsului.

Specificaţii
Produs Instalație de climatizare 

inteligentă Wi-Fi

Numărul articolului WIFIACMB1WT16

Dimensiuni (L x l x h) 480 x 780 x 390 mm

Greutate 35 kg

Tensiune de intrare 220 – 240 V ~ 50 Hz

Putere necesară 1800 W

Clasă energetică A

Raport eficiență energetică 
(EER)

2,61

Nivel sonor < 65 dB


