PĜed použitím klimatizaþní jednotky si peþlivČ pĜeþtČte
tuto pĜíruþku a uschovejte jej pro budoucí použití.

DċLENÝ TYP 1 - 2 I 1 - 3
/ 1 - 4 / 1 - 5 S MċNIýEM

POKOJOVÁ KLIMATIZAýNÍ JEDNOTKA

UŽIVATELSKÁ PěÍRUýKA

PĜeþtČte si tuto pĜíruþku
Najdete v nČm mnoho užiteþných tipĤ pro správnou
instalaci a použití klimatizaþní jednotky. Jen trocha
preventivní péþe vám mĤže ušetĜit spoustu þasu a
penČz v prĤbČhu životnosti vaší klimatizaþní
jednotky. Mnoho odpovČdí na obecné problémy
najdete v pĜehledu tipĤ pro odstraĖování problémĤ.
Pokud si nejdĜíve prohlédnete pĜehled tipĤ pro
odstraĖování problémĤ, nemusí být nutné žádat
servis.
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V pĜípadČ opravy nebo údržby této jednotky se obraĢte na oprávnČného servisního technika.
V pĜípadČ instalace této jednotky se obraĢte na instalaþního technika.
Klimatizaþní jednotka není urþena pro používání dČtmi nebo nemocnými osobami bez dozoru.
DČti by mČly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si s klimatizaþní jednotkou nebudou hrát.
Jestliže je tĜeba vymČnit napájecí kabel, výmČnu smí provést pouze oprávnČný personál.

Instalace mĤže být provedena pouze oprávnČným personálem v souladu s národními normami pro
elektroinstalace.
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POZNÁMKA
PĜi používání této klimatizace v evropských zemích musí být splnČny následující
podmínky:
LIKVIDACE: Nelikvidujte tento výrobek jako netĜídČný komunální odpad. Je nutný sbČr takového odpadu pro
zvláštní zpracování.
Je zakázáno likvidovat toto zaĜízení jako bČžný domovní odpad.
Pro likvidaci existuje nČkolik možností:
A) Obec má zavedený systém sbČru, kde je možné bezplatnČ likvidovat elektronický odpad.
B) Prodejce bezplatnČ vezme zpČt starý výrobek pĜi nákupu nového výrobku.
C) Výrobce bezplatnČ vezme zpČt starý výrobek k likvidaci.
D) Protože staré výrobky obsahují cenné suroviny, mohou být prodány jako kovový šrot.
Divoká likvidace odpadu v lesích a krajinČ ohrožuje vaše zdraví, protože nebezpeþné látky pronikají do
podzemních vod a najdou si cestu do potravinového ĜetČzce.
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BEZPEÿNOSTNÍ OPATġENÍ
Následující pokyny musí být dodrženy, aby se zabránilo zranČní uživatele nebo jiných osob a poškození
majetku. Nesprávné používání z dĤvodu ignorování pokynĤ mĤže zpĤsobit zranČní nebo jiné škody.
Ŷ Závažnost je klasifikována podle následujících indikací.
VAROVÁNÍ

Tento symbol indikuje ohrožení života nebo vážné zranČní.

UPOZORNċNÍ

Tento symbol indikuje zranČní nebo poškození majetku.

Ŷ Významy symbolĤ použitých v tomto návodu jsou zobrazeny níže.
Toto nikdy nedČlejte.
Toto vždy dČlejte.

VAROVÁNÍ
Správnč pĝipojte napájení.

Nezapínejte a nevypínejte jednotku
zapnutím nebo vypnutím napájení.

Nepoužívejte poškozený nebo
nespecifikovaný napájecí kabel.

x V opaþném pĜípadČ mĤže dojít k úrazu
elektrickým proudem nebo požáru
vlivem nadmČrného zahĜátí.

x MĤže dojít k úrazu elektrickým proudem
nebo požáru vlivem zahĜátí.

x MĤže dojít k úrazu elektrickým proudem
nebo požáru.

Nemčėte délku napájecího kabelu a
nesdílejte napájecí zástrÿku s jinými
spotĝebiÿi

Neovládejte zaĝízení mokrými rukami
nebo ve vlhkém prostĝedí.

Nesmčrujte pĝímý proud vzduchu na
osoby v místnosti.

x MĤže dojít k úrazu elektrickým proudem
nebo požáru vlivem zahĜátí.
Vždy zajistčte úÿinné uzemnční.
x ChybČjící uzemnČní mĤže zpĤsobit úraz
elektrickým proudem.
Odpojte napájení, jestliže ze zaĝízení
vychází divné zvuky, zápach nebo
kouĝ.

x MĤže to zpĤsobit požár a úraz
elektrickým proudem.

Použijte správnč specifikovaný jistiÿ
nebo pojistku.
x Je zde riziko požáru nebo úrazu
elektrickým proudem.
Pĝed použitím klimatizaÿní jednotky
vyvčtrejte místnost, jestliže došlo k
úniku plynu z jiného zaĝízení.

x MĤže to zpĤsobit výbuch, požár a
popáleniny.

x MĤže dojít k úrazu elektrickým proudem.
Nedovolte, aby se voda dostala do
elektrických ÿástí.

x MĤže to zpĤsobit poruchu zaĜízení nebo
úraz elektrickým proudem.
Nepijte vodu, která odtéká z
klimatizaÿní jednotky.
x Jednotka obsahuje zneþisĢující látky, které
mohou zpĤsobit nevolnost.
NeveĈte napájecí kabel v blízkosti
tepelných zaĝízení
x MĤže to zpĤsobit požár a úraz elektrickým
proudem.
Jednotku nerozebírejte a nemodifikujte
x MĤže to zpĤsobit poruchu a úraz
elektrickým proudem.
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x MĤže dojít k poškození vašeho zdraví.
Vždy nainstalujte jistiÿ a k tomu urÿený
výkonový obvod.

x ChybČjící instalace mĤže zpĤsobit požár a
úraz elektrickým proudem.
Neotvírejte jednotku bčhem provozu.
x MĤže dojít k úrazu elektrickým proudem.
Nepoužívejte napájecí kabel v blízkosti
hoĝlavého plynu nebo hoĝlavých látek
jako benzín, benzen, ĝedidlo atd.

x MĤže dojít k výbuchu nebo požáru.

BEZPEÿNOSTNÍ OPATġENÍ

UPOZORNċNÍ
Když je potĝeba vymčnit vzduchový
filtr, nedotýkejte se kovových ÿástí
jednotky

x MĤže to zpĤsobit zranČní.

Když je potĝeba jednotku vyÿistit,
vypnčte ji a vypnčte i jistiÿ.
x NeþistČte jednotku, když je zapojeno
napájení, protože to mĤže zpĤsobit
požár, úraz elektrickým proudem a
zranČní.
V pĝípadč bouĝky nebo vichĝice
zastavte provoz jednotky a zavĝete
okno.

Neÿistčte klimatizaÿní jednotku vodou.
x Voda se mĤže dostat do jednotky a
poškodit izolaci. MĤže dojít k úrazu
elektrickým proudem.
Nenechávejte zvíĝata nebo rostliny na
místech, kde budou vystavena
pĝímému proudční vzduchu.

x MĤže dojít k poranČní zvíĜete nebo
rostliny.

Nepokládejte pĝekážky okolo pĝívodu
vzduchu nebo do výstupu vzduchu.

x Provoz s otevĜenými okny mĤže mít
zpĤsobit vlhnutí vnitĜního prostoru a
nábytku.

x MĤže to zpĤsobit poruchu zaĜízení nebo
nehodu.

Nepoužívejte silný detergent jako
vosk nebo ĝedidlo. Pro ÿištční
používejte mčkkou látku.

Ujistčte se, že instalaÿní konzola
venkovní jednotky není poškozena v
dĥsledku dlouhodobé ÿinnosti.

x Vzhled se mĤže zhoršit v dĤsledku
zmČny barvy výrobku nebo poškrábání
jeho povrchu.

Dobĝe vyvčtrejte místnost, když je
zároveė používán sporák apod.
x MĤže dojít k nedostatku kyslíku.

Nepoužívejte jednotku pro speciální
úÿely.
x Nepoužívejte toto klimatizaþní zaĜízení pro
ochranu pĜesných zaĜízení, potravin,
zvíĜat, rostlina a umČleckých pĜedmČtĤ.
MĤže to zpĤsobit pokles kvality atd.
Když nepoužíváte jednotku delší dobu,
vypnčte hlavní vypínaÿ.
x MĤže to zpĤsobit poruchu výrobku nebo
požár.
Vždy vkládejte filtry bezpeÿnč. þistčte
filtr jednou za dva týdny.

x Jestliže je poškozena konzola, je na místČ
obava z poškození v dĤsledku pádu
jednotky.

x Provoz bez filtrĤ mĤže zpĤsobit poruchu.

Nepokládejte tčžké pĝedmčty na
napájecí kabel a dbejte, aby se kabel
nebyl stlaÿen.

Jednotku rozbalte a nainstalujte
opatrnč. Ostré hrany mohou zpĥsobit
zranční.

x Nepoužívejte vaši klimatizaþní jednotku
ve vlhké místnosti, jako je koupelna
nebo prádelna.

x DČti by mČly být pod dohledem, aby se
zajistilo, že si nebudou hrát se zaĜízením.

Jestliže do jednotky vnikne voda,
vypnčte ji, odpojte napájecí kabel a
obraģte se na kvalifikovaného
servisního technika..

Toto zaĝízení mohou používat dčti od
8 let výše a osoby s omezenými
fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi, nebo bez
patĝiÿných zkušeností a znalostí,
pokud jim byl poskytnut dohled nebo
pokyny ohlednč bezpeÿného
používání zaĝízení a jestliže rozumí
rizikĥm z toho plynoucím. Dčti si s
tímto zaĝízením nesmí hrát. þištční a
uživatelská údržba nesmí být
provádčna dčtmi bez dohledu.

Toto zaĝízení není urÿeno pro
používání osobami (vÿetnč dčtí) se
sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi, nebo s
nedostatkem zkušeností a znalostí,
pokud jim nebyl poskytnut dohled
nebo pokyny ohlednč použití zaĝízení
osobou odpovčdnou za jejich
bezpeÿnost.
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x Je zde riziko požáru nebo úrazu
elektrickým proudem.

Jestliže je napájecí kabel poškozen,
musí být vymčnčn výrobcem, jeho
servisním zástupcem nebo podobnč
kvalifikovanou osobou, aby se
zabránilo riziku.

NÁVOD K POUŽITÍ
Identifikace souþástí

DģLEŽITÉ:

VnitĜní jednotka

•

1-5
•

V pĜípadČ vícedílného dČleného typu
klimatizaþní jednotky mĤže venkovní jednotka
odpovídat rĤzným typĤm vnitĜních jednotek.
Všechny obrázky v tomto návodu jsou zde
pouze za úþelem vysvČtlení. Vaše klimatizaþní
jednotka se mĤže mírnČ lišit. Skuteþný tvar má
pĜednost.
Následující stránky pĜedstavují nČkolik druhĤ
vnitĜních jednotek, které o odpovídají
venkovním jednotkám.

VnitĜní jednotka

1-4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

1-3

1-2

PĜední panel
Horní pĜívod vzduchu
Vzduchový filtr (vnitĜní)
Výstup vzduchu
Horizontální lamela prĤtoku vzduchu
Vertikální lamela prĤtoku vzduchu (vnitĜní)
Panel displeje
Okno LED displeje
Dálkový ovladaþ
Tlaþítko ruþního ovládání (Za pĜedním
panelem)

Venkovní jednotka
11 Potrubí pro pĜipojení chladiva, odtoková hadice
a elektrické zapojení
12 Uzavírací ventil
13 Výstup vzduchu

Panel displeje

Venkovní jednotka

Kontrolka AUTO
Svítí bČhem provozu v režimu AUTO.

Kontrolka TIMER

Svítí bČhem provozu v režimu þasování.

Kontrolka DEF.
(Pouze pro modely chlazení & topení)
Svítí, když klimatizaþní jednotka zaþne
automaticky odmrazovat nebo když je funkce
Ĝízení teplého vzduchu aktivována bČhem topení.

Panel LED displeje
PĜijímaþ signálu

Kontrolka digitálního displeje
Zobrazuje aktuální nastavenou teplotu. Zobrazuje
skuteþnou teplotu v místnosti pouze když je
klimatizaþní jednotka v režimu FAN. Zobrazuje
také kód poruchy a kód ochrany.
PĜijímaþ signálu

Kontrolka OPERATION
Tato kontrolka se objeví pouze když je kompresor
v provozu a indikuje aktuální provozní frekvenci.
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NÁVOD K POUŽITÍ
Identifikace souþástí

VnitĜní jednotka

VnitĜní jednotka

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1-5

1-4

Rám pĜedního panelu
PĜední panel
Vzduchový filtr
Horizontální lamela prĤtoku vzduchu
Vertikální lamela prĤtoku vzduchu
Snímaþ pokojové teploty
Panel displeje
PĜijímaþ infraþerveného signálu
Dálkový ovladaþ

Venkovní jednotka
10
11
12
13

1-3

Odtoková hadice, potrubí pro pĜipojení
chladiva
Spojovací kabel
Uzavírací ventil
Kryt ventilátoru

PANEL DISPLEJE
1-2

Kontrolka OPERATION:
Tato kontrolka bliká jednou za sekundu po zapnutí
jednotky a svítí, když je klimatizaþní jednotka v
provozu.

PĜívod vzduchu

Kontrolka TIMER:

Kontrolka svítí, když je þasovaþ zapnutý.

Kontrolka PRE-DEF. Kontrolka
(Pouze pro modely chlazení & topení):
Tato kontrolka svítí, když klimatizaþní jednotka
zaþne automaticky odmrazovat nebo když je
funkce omezení studeného vzduchu aktivována
bČhem topení.

Výstup vzduchu

Venkovní jednotka

Kontrolka AUTO:
Tato kontrolka bliká, když je klimatizaþní jednotka
v režimu AUTO.

PANEL DISPLEJE
PĜijímaþ infraþerveného signálu

PĜijímaþ infraþerveného signálu
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NÁVOD K POUŽITÍ
Identifikace souþástí

VnitĜní jednotka

VnitĜní jednotka

1
2
3
4
5
6
7
8

1-5

Rám pĜedního panelu
PĜední panel
Vzduchový filtr
Horizontální lamela prĤtoku vzduchu
Vertikální lamela prĤtoku vzduchu
Snímaþ pokojové teploty
Panel displeje
Dálkový ovladaþ

Venkovní jednotka

1-4

9
10
11

Odtoková hadice, potrubí pro pĜipojení
chladiva
Spojovací kabel © Uzavírací ventil
Kryt ventilátoru

1-3

OKNO LED DISPLEJE

1 Kontrolka AUTO
Svítí bČhem provozu v režimu AUTO.

1-2

2 Kontrolka TIMER

PĜívod vzduchu

Svítí bČhem provozu v režimu þasování.

3 Kontrolka DEFROST
(Pouze pro modely chlazení & topení):
Svítí, když klimatizaþní jednotka zaþne
automaticky odmrazovat nebo když je funkce
Ĝízení teplého vzduchu aktivována bČhem
topení.

Výstup vzduchu

4 Kontrolka digitálního displeje

Venkovní jednotka

Zobrazuje aktuální nastavenou teplotu.
Zobrazuje skuteþnou teplotu v místnosti pouze
když je klimatizaþní jednotka v režimu FAN.
Zobrazuje také kód poruchy a kód ochrany.

5 Kontrolka provozu
Tato kontrolka se objeví pouze když je
kompresor v provozu a indikuje aktuální
provozní frekvenci.

Okno LED displeje
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NÁVOD K POUŽITÍ
Identifikace souþástí

VnitĜní jednotka

VnitĜní jednotka

1
2
3
4

1-5

5
6
7
8
9

1-4

Rám panelu
MĜížka zadního pĜívodu vzduchu
PĜední panel
Filtr pro þištČní vzduchu & Vzduchový filtr
(vzadu)
Horizontální lamela
Okno LCD displeje
Vertikální lamela
Tlaþítko ruþního ovládání (za panelem)
Držák dálkového ovladaþe

Venkovní jednotka
10

1-3

11
12
13

1-2
PĜívod vzduchu

Výstup vzduchu

Venkovní jednotka

Okno displeje
POZNÁMKA: Okno displeje na klimatizaþní jednotce, kterou jste
zakoupili, mĤže vypadat jako jedno z následujících:
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Odtoková hadice, potrubí pro pĜipojení
chladiva
Spojovací kabel
Uzavírací ventil
Kryt ventilátoru

NÁVOD K POUŽITÍ

Zobrazení provozu
Zobrazí se, když je klimatizaþní
jednotka v provozu.

Zobrazení automatického
provozu

PĜijímaþ signálu

Zobrazí se bČhem automatického
provozu.

(2)

Zobrazení provozu v režimu
odmrazování (Pouze pro modely
chlazení & topení):
Zobrazí se, když klimatizaþní jednotka
zaþne automaticky odmrazovat nebo
když je funkce Ĝízení teplého vzduchu
aktivována bČhem topení.

Zobrazení þasovaþe
Zobrazí se bČhem provozu v režimu
þasování

Zobrazení þistého vzduchu
(volitelné)
Zobrazí se, když je aktivována funkce
CLEAN AIR.

Zobrazení provozu TURBO
Zobrazí se, když je vybrána funkce
TURBO bČhem chlazení nebo bČhem
topení.

Zobrazení digitálních hodnot
Zobrazuje aktuální nastavenou teplotu,
když je klimatizaþní jednotka v
provozu.

Zobrazení otáþek ventilátoru
Zobrazuje vybrané otáþky ventilátoru:
NÍZKÉ (
), STěEDNÍ (
)a
VYSOKÉ (
).

Zobrazení otáþek
Toto zobrazení je rozdČleno do pČti
zón.
Zóny se rozsvítí podle aktuálních
otáþek kompresoru. NapĜíklad pĜi
vysoké frekvenci svítí více zón.
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NÁVOD K POUŽITÍ
Identifikace souþástí

VnitĜní jednotka

VnitĜní jednotka

1
2
3
4
5
6
7
8

1-5

PĜední panel
PĜívod vzduchu
Vzduchový filtr
Výstup vzduchu
Horizontální lamela prĤtoku vzduchu
Vertikální lamela prĤtoku vzduchu (vnitĜní)
Panel displeje
Dálkové ovládání

POZNÁMKA: Skuteþný tvar þelního panelu a

1-4

displeje vámi zakoupené vnitĜní jednotky se mĤže
mírnČ lišit.

Venkovní jednotka

1-3

9

1-2

10
11
12

PĜívod
vzduchu

Odtoková hadice, potrubí pro pĜipojení
chladiva
Spojovací kabel
Uzavírací ventil
Kryt ventilátoru

POZNÁMKA: Všechny obrázky v tomto návodu
jsou zde pouze za úþelem vysvČtlení. Vaše
klimatizaþní jednotka se mĤže mírnČ lišit. Skuteþný
tvar má pĜednost.

Kontrolky v oknč LED displeje

Výstup vzduchu

Kontrolka ION
(volitelná funkce)

Venkovní jednotka

Tato kontrolka svítí, když je aktivována
funkce CLEAN AIR (þistý vzduch).

Kontrolka DEF.
(Povoleno pouze pro modely chlazení & topení)
Svítí, když klimatizaþní jednotka zaþne
automaticky odmrazovat nebo když je
funkce Ĝízení teplého vzduchu aktivována
bČhem topení.

Okno LED displeje
PĜijímaþ signálu

Kontrolka OPERATION
Tato kontrolka svítí, když je klimatizaþní
jednotka v provozu.
PĜijímaþ signálu

Kontrolka TIMER
Svítí bČhem provozu v režimu þasování.
PĜijímaþ signálu

Indikátor teploty
• Zobrazuje nastavení teploty, když je
klimatizaþní jednotka v provozu.
• Zobrazuje kód poruchy.
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Identifikace souþástí

VnitĜní jednotka

VnitĜní jednotka

1
2
3
4
5

1-5

6
7
8
9
10

1-4

PĜední panel
PĜívod vzduchu
Vzduchový filtr (vnitĜní)
Výstup vzduchu
Horizontální lamela prĤtoku vzduchu
(venkovní)
Horizontální lamela prĤtoku vzduchu (vnitĜní)
Vertikální lamela prĤtoku vzduchu
Panel displeje
Tlaþítko ruþního ovládání a pĜijímaþ
Detektor Inteligentní oko (na nČkterých
modelech)

Venkovní jednotka
11

1-3

12
13
14

1-2

Odtoková hadice, potrubí pro pĜipojení
chladiva
Spojovací kabel
Uzavírací ventil
Kryt ventilátoru

POZNÁMKA: Všechny obrázky v tomto návodu
jsou zde pouze za úþelem vysvČtlení. Vaše
klimatizaþní jednotka se mĤže mírnČ lišit. Skuteþný
tvar má pĜednost.

PĜívod vzduchu

Kontrolky v oknč LED displeje
Kontrolka teploty
Zobrazuje nastavení teploty, když je
klimatizaþní jednotka v provozu.
Zobrazuje kód poruchy.
Zobrazuje aktuální teplotu místnosti v
režimu pouze s ventilátorem.

Výstup vzduchu

Venkovní jednotka

Kontrolka Inteligentní oko (volitelné)
Svítí bČhem þinnosti inteligentního oka
kromČ pĜípadu, kdy jednotka odmrazuje.
Tato kontrolka nepĜetržitČ bliká, jestliže
jednotka detekuje lidskou aktivitu.

Kontrolka TIMER

Okno LED displeje

Svítí bČhem provozu v režimu þasování.

Kontrolka ION (volitelné)
Svítí, jestliže je aktivována funkce CLEAN
AIR.

Kontrolka DEF.
(Povoleno pouze pro modely chlazení & topení)
Svítí, když klimatizaþní jednotka zaþne
automaticky odmrazovat nebo když je
funkce Ĝízení teplého vzduchu aktivována
bČhem topení.
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Identifikace souþástí

VnitĜní jednotka

Podlažní a stojatý typ (konzola)
VnitĜní jednotka

1
2
3
4
5
6

1-5

Lamela pro prĤtok vzduchu
(na výstupu vzduchu)
PĜívod vzduchu (obsahující vzduchový filtr)
Dálkový ovladaþ
ZávČsný díl
Panel displeje
PĜipojovací potrubí

Venkovní jednotka
7
8
9
10

Odtoková hadice, potrubí pro pĜipojení
chladiva
Spojovací kabel
Uzavírací ventil
Kryt ventilátoru

1-4

PANEL DISPLEJE:

1 Kontrolka provozu

Tato kontrolka svítí, když je jednotka v þinnosti.

1-3

2 Kontrolka TIMER

Svítí bČhem provozu v režimu þasování.

3 Kontrolka DEFROST (pouze modely
chlazení & topení) nebo kontrolka FAN
(typ pouze chlazení):

1-2

Svítí, když klimatizaþní jednotka zaþne
automaticky odmrazovat v režimu topení nebo
když je vybrán režim samotného ventilátoru.

4 Doþasné tlaþítko
Tato funkce se používá pro doþasný provoz
jednotky v pĜípadČ, že založíte dálkový ovladaþ
nebo jsou jeho baterie vybité. Jedním
stisknutím tlaþítka ruþního ovládání zapnete
vynucený automatický provoz. Jestliže
stisknete tlaþítko ruþního ovládání dvakrát
bČhem pČti sekund, jednotka bude pracovat v
režimu vynuceného chlazení. Provoz v režimu
vynuceného chlazení se používá pouze pro
testovací úþely. Pokud to není nutné, tento
režim nepoužívejte.

Venkovní
jednotka

Panel displeje
PĜijímaþ infraþerveného signálu
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Identifikace souþástí

VnitĜní jednotka

Podlažní a stojatý typ (konzola)
VnitĜní jednotka

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1-5

VnitĜní jednotka
Lamela pro prĤtok vzduchu (na výstupu
vzduchu)
ZávČsný díl
Vzduch ven
PĜívod vzduchu (obsahující vzduchový filtr)
Vzduch dovnitĜ
Dálkový ovladaþ

Venkovní jednotka
8.

1-4

9.
10.
11.

1-3

Odtoková hadice, potrubí pro pĜipojení
chladiva
Spojovací kabel
Uzavírací ventil
Kryt ventilátoru

PANEL DISPLEJE:
1-2

1 Kontrolka provozu

Tato kontrolka svítí, když je jednotka v þinnosti.

2 Kontrolka TIMER

Svítí bČhem provozu v režimu þasování.

3 Kontrolka DEF./FAN
Svítí, když klimatizaþní jednotka zaþne
automaticky odmrazovat v režimu topení
(pouze modely chlazení & topení) nebo je
vybrán režim samotného ventilátoru (pouze
modely s chlazením).

4 Kontrolka ALARM
Bliká v pĜípadČ výskytu poruchy.

Panel displeje
POZNÁMKA: Okno displeje na klimatizaþní
jednotce, kterou jste zakoupili, mĤže vypadat jako
jedno z následujících:

PĜijímaþ infraþerveného
signálu
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5 Doþasné tlaþítko
Tato funkce se používá pro doþasný provoz
jednotky v pĜípadČ, že založíte dálkový ovladaþ
nebo jsou jeho baterie vybité. Jedním
stisknutím tlaþítka ruþního ovládání zapnete
vynucený automatický provoz. Jestliže
stisknete tlaþítko ruþního ovládání dvakrát
bČhem pČti sekund, jednotka bude pracovat v
režimu vynuceného chlazení. Provoz v režimu
vynuceného chlazení se používá pouze pro
testovací úþely. Pokud to není nutné, tento
režim nepoužívejte.

PĜijímaþ infraþerveného
signálu

6 Kontrolka teploty
Zobrazuje aktuální nastavenou teplotu, když je
jednotka v provozu.

PĜijímaþ infraþerveného signálu

PĜijímaþ infraþerveného signálu

PĜijímaþ infraþerveného
signálu
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Identifikace souþástí

VnitĜní jednotka

Kanálový/stropní typ
VnitĜní jednotka

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Výstup vzduchu
PĜívod vzduchu
Vzduchový filtr
SkĜíĖ elektrického ovládání
Kabelový ovladaþ
Odtokové potrubí

Venkovní jednotka
7.
8.
9.
10.

1-5

Odtoková hadice, potrubí pro pĜipojení chladiva
Spojovací kabel
Uzavírací ventil
Kryt ventilátoru

PANEL DISPLEJE:
1-4

1 Kontrolka provozu

Tato kontrolka svítí, když je jednotka v þinnosti.

2 Kontrolka TIMER

Svítí bČhem provozu v režimu þasování.

1-3

3 Kontrolka DEF./FAN
Svítí, když klimatizaþní jednotka zaþne
automaticky odmrazovat v režimu topení
(pouze modely chlazení & topení) nebo je
vybrán režim samotného ventilátoru (pouze
modely s chlazením).

1-2

4 Kontrolka ALARM
Bliká v pĜípadČ výskytu poruchy.

5 Tlaþítko MANUAL
Tato funkce se používá pro doþasný provoz
jednotky v pĜípadČ, že založíte dálkový ovladaþ
nebo jsou jeho baterie vybité. Jedním
stisknutím tlaþítka ruþního ovládání zapnete
vynucený automatický provoz. Jestliže
stisknete tlaþítko ruþního ovládání dvakrát
bČhem pČti sekund, jednotka bude pracovat v
režimu vynuceného chlazení. Provoz v režimu
vynuceného chlazení se používá pouze pro
testovací úþely. Pokud to není nutné, tento
režim nepoužívejte.

Panel displeje

PĜijímaþ infraþerveného signálu
Okno zobrazení digitálních hodnot
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Identifikace souþástí

VnitĜní jednotka

Typ potrubí
VnitĜní jednotka

1.
2.
3.
4.

Výstup vzduchu
PĜívod vzduchu
Vzduchový filtr
Dálkový ovladaþ

Venkovní jednotka
5.
6.
7.
8.

1-5

Odtoková hadice, potrubí pro pĜipojení chladiva
Spojovací kabel
Uzavírací ventil
Kryt ventilátoru

PANEL DISPLEJE:
1-4

1 Kontrolka OPERATION

Tato kontrolka svítí, když je jednotka v þinnosti.

2 Kontrolka TIMER

Svítí bČhem provozu v režimu þasování.

1-3

3 Kontrolka PRE-DEF./FAN
Svítí, když klimatizaþní jednotka zaþne
automaticky odmrazovat v režimu topení
(pouze modely chlazení & topení) nebo je
vybrán režim samotného ventilátoru (pouze
modely s chlazením).

1-2

4 Kontrolka ALARM
Bliká v pĜípadČ výskytu poruchy.

5 Tlaþítko TEMPORARY
Tato funkce se používá pro doþasný provoz
jednotky v pĜípadČ, že založíte dálkový ovladaþ
nebo jsou jeho baterie vybité. Jedním
stisknutím tlaþítka ruþního ovládání zapnete
vynucený automatický provoz. Jestliže
stisknete tlaþítko ruþního ovládání dvakrát
bČhem pČti sekund, jednotka bude pracovat v
režimu vynuceného chlazení. Provoz v režimu
vynuceného chlazení se používá pouze pro
testovací úþely. Pokud to není nutné, tento
režim nepoužívejte.

Panel displeje
PĜijímaþ infraþerveného signálu

Provozní
kontrolka

ýasový indikátor

Doþasné tlaþítko

Výstražný indikátor

Indikátor PRE-DEF (typ chlazení a topení)
nebo pouze indikátor ventilátoru (pouze typ
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Identifikace souþástí

VnitĜní jednotka

ýtyĜcestný kompaktní kazetový typ
VnitĜní jednotka

1. Lamela pro prĤtok vzduchu
(na výstupu vzduchu)
2. Odtokové þerpadlo
(odtoková voda z vnitĜní jednotky)
3. Odtokové potrubí
4. Výstup vzduchu
5. Vzduchový filtr (uvnitĜ mĜížky na pĜívodu
vzduchu)
6. PĜívod vzduchu
7. MĜížka pĜívodu vzduchu
8. Panel displeje
9. Dálkový ovladaþ
10. Chladící potrubí

1-5

1-4

Venkovní jednotka
11. PĜívod vzduchu
12. Výstup vzduchu

1-3

PANEL DISPLEJE:

1 Kontrolka OPERATION

Tato kontrolka svítí, když je jednotka v þinnosti.

2 Kontrolka TIMER

1-2

Svítí bČhem provozu v režimu þasování.

3 Kontrolka PRE-DEF./FAN
Svítí, když klimatizaþní jednotka zaþne
automaticky odmrazovat v režimu topení
(pouze modely chlazení & topení) nebo je
vybrán režim samotného ventilátoru (pouze
modely s chlazením).

4 Kontrolka ALARM
Bliká v pĜípadČ výskytu poruchy.

5 Tlaþítko TEMPORARY
Tato funkce se používá pro doþasný provoz
jednotky v pĜípadČ, že založíte dálkový ovladaþ
nebo jsou jeho baterie vybité. Jedním
stisknutím tlaþítka ruþního ovládání zapnete
vynucený automatický provoz. Jestliže
stisknete tlaþítko ruþního ovládání dvakrát
bČhem pČti sekund, jednotka bude pracovat v
režimu vynuceného chlazení. Provoz v režimu
vynuceného chlazení se používá pouze pro
testovací úþely. Pokud to není nutné, tento
režim nepoužívejte.

Panel displeje
PĜijímaþ infraþerveného signálu

Provozní kontrolka

ýasový indikátor

Doþasné tlaþítko

Výstražný indikátor

Indikátor PRE-DEF (typ chlazení a topení)
nebo pouze indikátor ventilátoru (pouze typ
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POZNÁMKA: Tato pĜíruþka nepopisuje provoz dálkového ovladaþe, podrobnosti naleznete v publikaci
"Uživatelská pĜíruþka pro dálkový ovladaþ", dodané s jednotkou.

Provozní teplota
Režim
Teplota
Pokojová teplota

Chlazení

Topení

Odvlhþování

17°C~32°C
(62°F~90°F)

0°C~30°C
(32°F~86°F)

17°C~32°C
(62°F~90°F)

-15°C~24°C
(5°F~76°F)

0°C~50°C
(32°F~122°F)

0°C~50°C
(32°F~122°F)
Venkovní teplota

(-15°C~50°C / 5°F~122°F:
Pro modely s nízkoteplotním
chladícím systémem)

POZNÁMKA:
1. Optimálního výkonu bude dosaženo v tomto rozmezí provozních teplot. Je-li klimatizaþní zaĜízení
používáno mimo výše uvedený rozsah, nČkteré funkce na ochranu bezpeþnosti mohou být uvedeny do
provozu a zpĤsobit, že jednotka funguje abnormálnČ.
2. Jestliže klimatizaþní jednotka pracuje v místnosti, jejíž relativní vlhkost je více než 80%, na povrchu
klimatizaþní jednotky mĤže dojít ke kondenzaci. Nastavte lamelu vertikálního proudČní vzduchu na
maximální úhel (kolmo k podlaze) a nastavte vysoké otáþky ventilátoru.

Návrh: Protože jednotka zahrnuje elektrický ohĜívaþ, dĤraznČ doporuþujeme nechat pĜístroj zapojen,
když je venkovní teplota nižší než 0°C (32°F), aby byl zaruþen hladký provoz.

Ruþní provoz
Ruþní provoz je možné použít doþasnČ v pĜípadČ, že nemĤžete najít dálkové ovládání nebo pro úþely
testování a údržby.
POZNÁMKA: Jednotka musí být pĜed použitím
ruþního ovládacího tlaþítka vypnutá. Jestliže je
jednotka v provozu, tisknČte opakovanČ tlaþítko
ruþního ovládání, dokud se jednotka nevypne.
1 OtevĜete a nadzvednČte pĜední panel a uvidíte
tlaþítko ruþního ovládání (viz Model A)
U nČkterých modelĤ je tlaþítko ruþního ovládání
na spodní stranČ jednotky (viz Model B).
2 Jedním stisknutím tlaþítka ruþního ovládání
zapnete vynucený automatický provoz. Jestliže
stisknete tlaþítko ruþního ovládání dvakrát
bČhem pČti sekund, jednotka bude pracovat v
režimu vynuceného chlazení.
3 ZavĜete panel pevnČ do pĤvodní polohy.

Tlaþítko ruþního ovládání

Tlaþítko ruþního ovládání
Model A

POZNÁMKA: Informace o ovládání ruþního
tlaþítka u kanálového a stropního typu, u
kazetového typu, stropního a podlažního typu a u
podlažního a stojatého typu naleznete na
pĜedcházejících stranách.
Tlaþítko ruþního ovládání
Model B
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•

Ovládání smČru proudČní
vzduchu

•

Nastavte smČr proudČní vzduchu správnČ,
jinak by to mohlo zpĤsobit nepohodlí nebo
zpĤsobit nerovnomČrnost teplot v místnosti.
Nastavte horizontální/vertikální lamelu pomocí
dálkového ovladaþe. U nČkterých modelĤ lze
vertikální lamelu nastavit pouze ruþnČ.

Nastavení smČru proudČní vzduchu
horizontální/vertikální lamely
•
Rozsah

•

•

Provećte tuto funkci zatímco je jednotka v
provozu.
K nastavení smČru proudČní vzduchu použijte
dálkový ovladaþ.
Vertikální/horizontální lamela mČní sklon o 6
stupĖĤ pĜi každém stisknutí nebo se naklánČjí
nahoru a dolĤ automaticky.
Další podrobnosti najdete v pĜíruþce „NÁVOD
K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAýE“.
U nČkterých modelĤ lze vertikální lamelu
nastavit pouze ruþnČ. PosuĖte tyþ deflektoru
ruþnČ pro nastavení proudČní vzduchu ve
smČru, který vám vyhovuje.
DģLEŽITÉ: Nestrkejte prsty do panelu na
pĜívodu a výstupu vzduchu. Vysokorychlostní
ventilátor mĤže zpĤsobit zranČní.

Vertikální lamela

UPOZORNċNÍ
•

Neprovozujte klimatizaþní jednotku delší dobu s
nastaveným proudČním vzduchu smČrem dolĤ v režimu
chlazení nebo odvlhþování. V takovém pĜípadČ mĤže
dojít ke kondenzaci na povrchu horizontální lamely, což
zpĤsobí kapání vody na podlahu nebo na vybavení
místnosti.

•

Nepohybujte s horizontální lamelou, pokud to není nutné.
Vždy používejte dálkový ovladaþ.

•

Když je klimatizaþní jednotka spuštČna okamžitČ po
zastavení, horizontální lamela se nemusí pohnout po
dobu asi 10 sekund.

•

Úhel otevĜení horizontální lamely by nemČl být pĜíliš malý,
protože výkon chlazení nebo vytápČní se mĤže snížit v
dĤsledku pĜíliš omezeného prĤĜezu proudČní vzduchu.

•

Nepoužívejte jednotku s horizontální lamelou v zavĜené
poloze.

•

Když je klimatizaþní jednotka pĜipojena k napájení
(poþáteþní výkon), horizontální lamela mĤže generovat
zvuk po dobu 10 sekund, což je normální.

Rozsah
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Kanálový stropní typ
V následující þásti je popsáno, jak nastavit smČr proudČní vzduchu, když se díly pro výstup vzduchu (prodávají
se samostatnČ) používají s vnitĜní jednotkou.

Chlazení

Topení

Pro efektivní chlazení celé místnosti upravte
horizontální nastavení lamely.

Pro efektivní vytápČní celé místnosti upravte
horizontální lamelu smČrem dolĤ.

Stropní a podlažní typ
Automatické naklonČní
Stisknutím tlaþítka SWING V se lamely nakloní
nahoru a dolĤ (doleva a doprava) automaticky.

Ruþní naklonČní
Nastavte lamelu pro dosažení lepšího efektu
chlazení/topení v režimu chlazení/topení.

PĜi chlazení
Nastavte lamelu horizontálnČ.

PĜi topení
Nastavte lamelu smČrem dolĤ (vertikálnČ).

POZNÁMKA: VytápČní s horizontálním výstupem vzduchu zvýší teplotní rozdíly v místnosti.

PĜi chlazení vyberte horizontální režim výstupu vzduchu
UpozornČní

Dávejte pozor
na smČr lamel

PĜi chlazení bude proudČní vzduchu smČrem dolĤ zpĤsobovat kondenzaci na
výstupu vzduchu a povrchu lamely.
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Jak pracuje klimatizaþní jednotka
Automatický provoz
Funkce SLEEP (spánek)
Nastavení
teploty

• Když nastavíte klimatizaci do automatického
režimu, automaticky se vybere chlazení, topení
(pouze modely chlazení/topení) nebo provoz
pouze ventilátoru v závislosti na zvolené teplotČ
a teplotČ v místnosti.
• Klimatizaþní jednotka bude automaticky
regulovat teplotu kolem vámi nastavené teploty.
• Jestliže automatický režim zpĤsobuje nepohodlí,
mĤžete vybrat požadované podmínky ruþnČ.

7 hodin, þasovaþ
1 hodina vypnutý

1 hodina

Chlazení
Funkce SLEEP (spánek)

Nastavení
teploty

Funkce SLEEP (spánek)

1 hodina

1 hodina

• Když stisknete tlaþítko SLEEP na dálkovém
ovladaþi v režimu chlazení, topení (pouze typ
chlazení) nebo v automatickém režimu,
klimatizaþní jednotka automaticky zvýší
(chlazení) nebo sníží (topení) teplotu o 1°C za
hodinu.
• Nastavená teplota bude stabilní za 2 hodiny po
nastavení. Klimatizaþní jednotka bude vypnuta
þasovaþem za 7 hodin.
• Otáþky ventilátoru budou automaticky
regulovány.
• Tato funkce dokáže udržet komfortní teplotu a
ušetĜit nejvíce energie.

7 hodin, þasovaþ
vypnutý

Topení

Odvlhþování
• Otáþky ventilátoru budou pĜi odvlhþování
automaticky regulovány.
• PĜi odvlhþování a v pĜípadČ, že teplota v
místnosti je nižší než 10°C, se kompresor
zastaví a znovu se spustí, když je teplota v
místnosti vyšší než 12°C.
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VýbČr režimu provozu
PĜi souþasném provozu dvou nebo více vnitĜních jednotek se ujistČte, že režimy provozu nebudou vzájemnČ v
rozporu. Režim topení má pĜednost pĜed všemi ostatními režimy. Jestliže jednotka pĤvodnČ zaþala v režimu
topení, ostatní jednotky mohou pracovat pouze v režimu topení. NapĜíklad: Jestliže jednotka pĤvodnČ zaþala v
režimu chlazení (nebo ventilátoru), ostatní jednotky mohou pracovat v jakémkoliv režimu kromČ režimu topení.
Jestliže jedna z jednotek zvolí režim topení, ostatní spuštČné jednotky zastaví provoz a zobrazí „P5“ (u
jednotek s displejem), nebo kontrolky Auto a Operation rychle blikají, kontrolka Defrost zhasne, kontrolka
Timer zĤstane zapnutá (u jednotek bez displeje), nebo kontrolka Defrost a Alarm (je-li aplikovatelné) se
rozsvítí, kontrolka Operation rychle bliká a kontrolka Timer zhasne (u podlažního a stojatého typu).

Optimální provoz
Pro dosažení optimálního výkonu provećte následující:
• Nastavte správnČ smČr proudČní vzduchu, aby nesmČroval na osoby v místnosti.
• Nastavte teplotu pro dosažení maximální úrovnČ pohodlí. Nenastavujte jednotku na nadmČrnou úroveĖ
teploty.
• ZavĜete okna a dveĜe pĜi režimech chlazení a topení, jinak dojde ke snížení výkonu.
• Použijte tlaþítko TIMER ON na dálkovém ovladaþi a vyberte þas, kdy chcete spustit klimatizaci.
• Nepokládejte žádné pĜedmČty v blízkosti pĜívodu nebo výstupu vzduchu, protože to mĤže snížit úþinnost
klimatizaþní jednotky a jednotka se mĤže zastavit.
• PravidelnČ þistČte vzduchový filtr, jinak mĤže dojít ke snížení výkonu chlazení nebo topení.
• Nepoužívejte jednotku s horizontální lamelou v zavĜené poloze.
Návrh: Protože jednotka zahrnuje elektrický ohĜívaþ, dĤraznČ doporuþujeme nechat pĜístroj
zapojen, když je venkovní teplota nižší než 0°C, aby byl zaruþen hladký provoz.
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Péþe a údržba
ýištČní mĜížky, skĜínČ a dálkového ovladaþe
• PĜed þištČním vypnČte systém. Otírejte
jednotku mČkkou suchou látkou. Nepoužívejte
bČlící prostĜedky nebo abraziva.
POZNÁMKA: PĜed þištČním musí být odpojen
zdroj napájení.

UPOZORNċNÍ

RukojeĢ filtru

•

Vlhkou látku namoþenou ve studené vodČ lze použít na
vnitĜní jednotku tehdy, jestliže je velmi špinavá. Poté ji
otĜete suchou látkou.

•

Nepoužívejte chemicky ošetĜenou látku nebo prachovku
k þištČní jednotky.

•

Nepoužívejte k þištČní benzín, Ĝedidlo, leštící prášek
nebo podobná rozpouštČdla. Mohou zpĤsobit, že
plastový povrch popraská nebo se zdeformuje.

•

K þištČní nikdy nepoužívejte vodu teplejší než 40°C,
mĤže to zpĤsobit deformaci nebo odbarvení.

Ŷ NÁSTċNNÝ TYP
ýištČní vzduchového filtru
Ucpaný vzduchový filtr zpĤsobí snížení úþinnosti
chlazení této jednotky. ýistČte filtr jednou za dva
týdny.
1. NadzvednČte panel vnitĜní jednotky až do úhlu,
kdy se s kliknutím zastaví.
2. Uchopte vzduchový filtr za rukojeĢ, mírnČ jej
nadzvednČte a zatáhnutím dolĤ jej vyjmČte z
držáku filtru.
3. VyjmČte Aktivní uhlíkový a prachový filtr z
vnitĜní jednotky.
• ýistČte filtr jednou za dva týdny.
• VyþistČte vzduchový filtr vodou nebo
vysavaþem, potom jej usušte na chladném
místČ.
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4. VyjmČte filtr pro þištČní vzduchu (Volitelný
filtr:
Plazmový sbČraþ prachu/StĜíbrný ionizaþní
filtr/Biofiltr/Filtr s vitamínem C) z jeho opČrného
rámu.
Metoda instalace a odstranČní filtru pro þištČní
vzduchu se liší podle modelu, viz obrázky
oznaþené 1 a 2 vlevo.
• ýistČte filtr pro þištČní vzduchu nejménČ jednou za
mČsíc a vymČĖte jej každých 4-5 mČsícĤ.
• VyþistČte filtr vysavaþem, potom jej usušte na
chladném místČ.
5. Nainstalujte filtr pro þištČní vzduchu zpČt na
místo.
6. Vložte horní þást vzduchového filtru zpČt do
jednotky, dejte pozor, aby levý a pravý okraj
byly správnČ vyrovnány a vložte filtr na místo.

Filtr pro þištČní vzduchu

Filtr pro þištČní vzduchu

Údržba

Jestliže chcete jednotku vypnout na delší dobu,
provećte následující:
(1) SpusĢte ventilátor asi na pĤl dne, aby vnitĜek
jednotky vyschnul.
(2) Zastavte klimatizaþní jednotku a odpojte
napájení. VyjmČte baterie z dálkového
ovladaþe.
(3) Venkovní jednotka vyžaduje periodickou
údržbu a þištČní. NeprovádČjte to sami.
ObraĢte se na dodavatele nebo servisního
technika.
Kontroly pĜed spuštČním

•

Zkontrolujte, zda kabel není poškozený nebo
odpojený.
Zkontrolujte, zda je vzduchový filtr
nainstalovaný.
Zkontrolujte, zda pĜívod nebo výstup vzduchu
není zablokovaný po dlouhém období
neþinnosti.

•
•

UPOZORNċNÍ
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•

PĜi odstraĖování filtru se nedotýkejte kovových þástí
jednotky. Ostré hrany mohou zpĤsobit zranČní.

•

Nepoužívejte vodu k þištČní vnitĜku klimatizaþní
jednotky. Voda mĤže zniþit izolaci, což mĤže vést k
úrazu elektrickým proudem.

•

PĜi þištČní jednotky se nejprve ujistČte, že napájecí a
jistiþe jsou vypnuty.

PÉÿE A ÚDRŽBA

Ŷ KAZETOVÝ TYP
1. OtevĜete mĜížku pĜívodu vzduchu
Tlaþte západky mĜížky souþasnČ smČrem ke
stĜedu, jak je znázornČno na Obr. A. Potom
stáhnČte mĜížku dolĤ.
Upozornční: Kabely ovládací skĜíĖky, které jsou
pĤvodnČ spojeny s elektrickými terminály hlavního tČlesa,
musí být vytaženy pĜedtím, než se provede þinnost
uvedená výše.
2. VyjmČte mĜížku pĜívodu vzduchu (spolu se
vzduchovým filtrem podle Obr. B). StáhnČte
mĜížku pĜívodu vzduchu dolĤ v úhlu 45° a
nadzvednČte ji, abyste ji mohli vyjmout.
3. VyjmČte vzduchový filtr
4. VyþistČte vzduchový filtr (Pro vyþištČní filtru lze
použít vysavaþ nebo þistou vodu). Jestliže je
nahromadČní prachu pĜíliš silné, použijte
mČkký kartáþ a slabý saponát a vyþistČte a
vysušte filtr na chladném místČ).

Obr. A

Ŷ KANÁLOVÝ A STROPNÍ TYP
1. OtevĜete mĜížku pĜívodu vzduchu
Tlaþte západky mĜížky souþasnČ smČrem ke
stĜedu, jak je znázornČno na následujícím
obrázku. Potom stáhnČte dolĤ mĜížku pĜívodu
vzduchu.
Upozornční: Kabely ovládací skĜíĖky, které jsou
pĤvodnČ spojeny s elektrickými terminály hlavního tČlesa,
musí být vytaženy pĜedtím, než se provede þinnost
uvedená výše.
2. OdstraĖte mĜížku pĜívodu vzduchu.
3. VyjmČte vzduchový filtr
4. VyþistČte vzduchový filtr (Pro vyþištČní filtru lze
použít vysavaþ nebo þistou vodu). Jestliže je
nahromadČní prachu pĜíliš silné, použijte
mČkký kartáþ a slabý saponát a vyþistČte a
vysušte filtr na chladném místČ).
• Strana pĜívodu vzduchu by mČla být pĜi
použití vysavaþe obrácena vzhĤru. (Viz
Obr. C)
• Strana pĜívodu vzduchu by mČla být pĜi
použití vody obrácena dolĤ. (Viz Obr. D)
Upozornční: Nesušte vzduchový filtr na pĜímém
slunci nebo pomocí ohnČ.
5. Znovu nainstalujte vzduchový filtr.
6. Nainstalujte a zavĜete mĜížku pĜívodu vzduchu
v obráceném poĜadí krokĤ 1 a 2 a pĜipojte
kabely Ĝídící skĜínČ k odpovídajícím terminálĤm
hlavního tČlesa.
Poznámka: Vysokotlaká klimatizaþní jednotka Parvis
dČleného typu nemá žádný vzduchový filtr

Obr. B

Obr. C

Obr. D
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Ŷ STROPNÍ A PODLAŽNÍ TYP
Pro modely < 36000 Btu/h
1. OtevĜete mĜížku pĜívodu vzduchu (viz Obr.E1).
2. VyjmČte vzduchový filtr (viz Obr.E2).
3. VyþistČte vzduchový filtr vodou nebo
vysavaþem, potom jej usušte na chladném
místČ.
4. Znovu nainstalujte vzduchový filtr v obráceném
poĜadí podle Obr.E2.

PĜívod vzduchu

Obr. E1

PĜívod vzduchu

Obr. E2

Pro modely > 48000 Btu/h
1. VytáhnČte vzduchový filtr z pĜívodu vzduchu
podle šipek na Obr.E3.
2. VyþistČte vzduchový filtr vodou nebo
vysavaþem, potom jej usušte na chladném
místČ.
3. Znovu nainstalujte vzduchový filtr v obráceném
poĜadí podle Obr.E3.

Obr. E3

Ŷ PODLAŽNÍ A STOJATÝ TYP
(Konzola)
1

Obr. F1
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OtevĜete pĜední panel. (Viz Obr. F1)
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2. VyjmČte vzduchový filtr
StisknČte drápy na pravé a levé stranČ
vzduchového filtru mírnČ dolĤ a poté zatáhnČte
nahoru.(Viz Obr.F2)

PĜepínaþ pro výbČr
výstupu vzduchu

3. VyjmČte speciální filtr
Uchopte západky rámu a vyjmČte drápy na 4
místech. (Viz Obr. F3)
(Speciální filtr lze obnovit omytím vodou jednou
za 6 mČsícĤ. Doporuþujeme jeho výmČnu
každé 3 roky.)
4. VyþistČte vzduchový filtr
Pro vyþištČní filtru lze použít vysavaþ nebo
þistou vodu. Pokud je nahromadČní prachu
pĜíliš silné, vyþistČte jej pomocí jemného
kartáþe a mírného saponátu a vysušte jej na
chladném místČ.
Strana pĜívodu vzduchu by mČla být pĜi použití
vysavaþe obrácena vzhĤru. (Viz Obr.F4)
Strana pĜívodu vzduchu by mČla být pĜi použití
vody obrácena dolĤ (Viz Obr.F5).

Obr. F2

5. VraĢte vzduchový filtr a speciální filtr zpČt
na místo a zavĜete pĜední panel.
Provoz bez vzduchových filtrĤ mĤže zpĤsobit
problémy, protože prach se bude hromadit
uvnitĜ vnitĜní jednotky.
Speciální filtr

UPOZORNċNÍ:
Nesušte vzduchový filtr teplem nebo na
pĜímém slunci.

Obr. F3

Obr. F4

Obr. F5
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Ŷ KANÁLOVÝ/STROPNÍ TYP
1. Jestliže jednotka má zadní ventilaci, vyjmČte
šrouby pro upevnČní filtru (2 šrouby) a vyjmČte
filtr z jednotky. (Viz Obr.G1)
2. Protože jednotka má spodní ventilaci, zatlaþte
mírnČ na filtr, aby držák filtru vyklouzl z
upevĖovacích otvorĤ pĜíruby, a vyjmČte filtr
podle smČru šipek na Obr G2.
Obr.G1

3. VyþistČte vzduchový filtr. Pro vyþištČní filtru lze
použít vysavaþ nebo þistou vodu. Pokud je
nahromadČní prachu pĜíliš silné, vyþistČte jej
pomocí jemného kartáþe a mírného saponátu a
vysušte jej na chladném místČ.
4. Strana pĜívodu vzduchu by mČla být pĜi použití
vysavaþe obrácena vzhĤru. (Viz Obr.G3)
Strana pĜívodu vzduchu by mČla být pĜi použití
vody obrácena dolĤ (Viz Obr.G4).

Obr.G2

Obr.G3

Obr.G4
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Údržba
Jestliže chcete jednotku vypnout na delší dobu, provećte následující:
1. VyþistČte vnitĜní jednotku a vzduchový filtr.
2. Zvolte režim samotného ventilátoru a nechte ventilátor vnitĜní jednotky chvíli v þinnosti, aby se vnitĜek
jednotky vysušil.
3. Odpojte zdroj napájení a vyjmČte baterie z dálkového ovladaþe.
4. Periodicky kontrolujte souþásti venkovní jednotky. Jestliže jednotka potĜebuje servis, obraĢte se na
místního dodavatele nebo na centrum zákaznického servisu.
Poznámka: Než zaþnete þistit klimatizaþní jednotku, ujistČte se, že jednotka je vypnuta a odpojte napájecí
zástrþku.

Když má být klimatizaþní jednotka znovu použita:
• OtĜete prach nahromadČný na zadní mĜížce pĜívodu vzduchu pomocí suché látky, aby se zabránilo
vyfouknutí prachu z vnitĜní jednotky.
• Zkontrolujte, zda kabel není poškozený nebo odpojený.
• Zkontrolujte, zda je vzduchový filtr nainstalovaný.
• Zkontrolujte, zda pĜívod nebo výstup vzduchu není zablokovaný po dlouhém období neþinnosti.

PROVOZNÍ TIPY
BČhem normálního provozu mĤže dojít k následujícím událostem.

1. Ochrana klimatizaþní jednotky.
Ochrana kompresoru
• Kompresor nelze restartovat po dobu 3 minut po vypnutí.

Omezení studeného vzduchu (pouze modely chlazení a topení)
• Jednotka je navržena tak, aby nefoukala studený vzduch v režimu topení, když je výmČník tepla vnitĜní
jednotky v jedné z následujících tĜí situací a nastavená teplota nebyla dosažena.
A) Když vytápČní právČ zaþalo.
B) Odmrazování.
C) Nízkoteplotní vytápČní.
• Ventilátor vnitĜní nebo venkovní jednotky se zastaví pĜi odmrazování (pouze modely chlazení a topení).

Odmrazování (pouze modely chlazení a topení)
• Na venkovní jednotce mĤže bČhem tepelného cyklu vytvoĜit námraza, když je venkovní teplota nízká a
vlhkost je vysoká, což vede k nižší tepelné úþinnosti klimatizaþní jednotky.
• V tomto pĜípadČ klimatizaþní jednotka zastaví provoz topení a automaticky spustí odmrazování.
• Doba odmrazování se mĤže mČnit od 4 do 10 minut v závislosti na venkovní teplotČ a množství
nahromadČné námrazy na venkovní jednotce.

2. Z vnitĜní jednotky vychází bílá mlha
• Bílá mlha se mĤže vytváĜet kvĤli velkému rozdílu teplot pĜívodu vzduchu a výstupu vzduchu v režimu
chlazení ve vnitĜním prostĜedí, které má vysokou relativní vlhkost.
• Bílá mlha se mĤže vytváĜet vlivem vlhkosti generované v procesu odmrazování, když je klimatizaþní
jednotka restartována v režimu topení po odmrazování.

3. Nízkofrekvenþní hluk klimatizaþní jednotky
• Je možné slyšet hluboký syþivý zvuk, když je kompresor v chodu nebo se právČ zastavil.
• Je to zvuk proudícího chladiva nebo zvuk zastavujícího proudČní.
• Je možné slyšet hluboký kviþivý zvuk, když je kompresor v chodu nebo se právČ zastavil. To je
zpĤsobeno tepelnou roztažností plastových þástí jednotky a jejich smršĢováním pĜi ochlazování, když
dochází ke zmČnám teploty.
• Je možné slyšet hluk lamel, které se nastavují do pĤvodní polohy pĜi prvním zapnutí napájení.
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4. Z vnitĜní jednotky je vyfukován prach
Toto je normální stav, když klimatizace nebyla používána delší dobu nebo pĜi prvním použití jednotky.

5. Z vnitĜní jednotky vychází zvláštní zápach.
To je zpĤsobeno pachy, které pocházejí ze stavebního materiálu, nábytku nebo kouĜe a prostupují vnitĜní
jednotkou.

6. Klimatizace se zmČní na režim samotného ventilátoru z režimu chlazení nebo topení
(pouze pro modely chlazení a topení).
Když teplota v místnosti dosáhne nastavené teploty na klimatizaþní jednotce, kompresor se automaticky
zastaví a klimatizace pĜejde na režim samotného ventilátoru. Kompresor se spustí znovu, když vnitĜní
teplota stoupne pĜi režimu chlazení nebo klesne pĜi režimu topení (pouze pro modely chlazení a topení) na
nastavenou hodnotu.

7. Na povrchu vnitĜní jednotky se mĤže pĜi chlazení za vysoké relativní vlhkosti (vyšší než 80%) vytváĜet
kapající voda. Nastavte horizontální lamelu do polohy s maximálním výstupem vzduchu a zvolte vysokou
rychlost ventilátoru.

8. Režim topení (pouze pro modely chlazení a topení)
Klimatizace þerpá teplo z venkovní jednotky a pĜedává ji pĜes vnitĜní jednotku bČhem režimu topení.
Když venkovní teplota klesne, teplo þerpané klimatizací se sníží odpovídajícím zpĤsobem.
ZároveĖ se tepelné zatížení klimatizaþní jednotky zvyšuje v dĤsledku vČtšího rozdílu mezi vnitĜní a
venkovní teplotou. Jestliže klimatizaþní jednotka nedokáže dosáhnout komfortní teploty, doporuþujeme
použít doplĖkové topné zaĜízení.

9. Funkce automatického restartu
Výpadek napájení bČhem provozu jednotku zcela zastaví.
U jednotky bez funkce automatického restartu zaþne v pĜípadČ obnovení napájení blikat kontrolka provozu
na vnitĜní jednotce. Chcete-li provoz restartovat, stisknČte tlaþítko ON/OFF na dálkovém ovladaþi. U
jednotky s funkcí automatického restartu se v pĜípadČ obnovení napájení jednotka automaticky restartuje
se všemi pĜedchozími nastaveními, které jsou uložené v pamČti.
10.Blesk nebo bezdrátový telefon v autČ v blízkosti jednotky mohou zpĤsobit její poruchu.
Odpojte napájení jednotky a opČt napájení jednotky zapojte. Chcete-li restartovat provoz, stisknČte tlaþítko
ON/OFF na dálkovém ovladaþi.
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TIPY PRO ġEŠENÍ PROBLÉMĩ
OkamžitČ zastavte klimatizaþní jednotku, jestliže se vyskytne jedna z následujících poruch.
Odpojte napájení a obraĢte se na nejbližší zákaznické centrum.
Jestliže se v LED (LCD) oknČ objeví kód E (0,1 ...) nebo P (0, 1 ...), odpojte napájecí kabel a
obraĢte se na servisní techniky.
Pojistka se þasto spálí nebo þasto vypadává jistiþ.
Problém

Cizí objekty nebo voda pronikají do klimatizaþní jednotky.
Dálkový ovladaþ nefunguje nebo funguje abnormálnČ.
Jiné abnormální situace.

Poruchy
Jednotku nelze
spustit

Jednotka
nechladí nebo
nevytápí (pouze
modely
chlazení/topení)
místnost velmi
dobĜe, když
vzduch proudí z
klimatizaþní
jednotky

PĜíþina

Co by se mČlo udČlat?

Výpadek napájení

Poþkejte na obnovení napájení.

Mohlo dojít k odpojení jednotky.

Zkontrolujte, zda zástrþka je bezpeþnČ
zapojena do zásuvky.

Mohlo dojít ke spálení pojistky.

VymČĖte pojistku.

Baterie v dálkovém ovladaþi mĤže být
vybitá.

VymČĖte baterii.

ýas nastavený pomocí þasovaþe je
nesprávný.

Poþkejte nebo zrušte nastavení þasovaþe.

Nesprávné nastavení teploty.

Nastavte teplotu správnČ.
Podrobný popis metody naleznete v þásti
"Návod k dálkovému ovladaþi".

Vzduchový filtr je ucpaný.

VyþistČte vzduchový filtr.

DveĜe nebo okna jsou otevĜena.

ZavĜete dveĜe nebo okna.

PĜívod nebo výstup vzduchu na vnitĜní nebo NejdĜíve odstraĖte pĜekážky, poté
venkovní jednotce je zablokovaný.
restartujte jednotku.
Byla aktivována 3 minutová ochrana
kompresoru.

ýekejte.

Jestliže nebyl problém napraven, obraĢte se na místního dodavatele nebo na nejbližší zákaznické centrum.
PoskytnČte jim podrobné informace o poruchách a modelu jednotky.

Poznámky: Nepokoušejte se opravit jednotku.
Vždy se obraĢte na oprávnČného poskytovatele servisu.
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Konstrukce a specifikace se mohou zmČnit v dĤsledku technických vylepšení bez dalšího
upozornČní.
OhlednČ podrobností se obraĢte na obchodní zastoupení nebo na výrobce.

Záru ní list klimatiza ní jednotky
Typ klimatizace:
Výrobní íslo:
Datum montáže:
Místo montáže:

Dopln ní chladiva: typ/množství:
Celková délka potrubí:
Tlaková zkouška:
Objem místností:
Klimatizování/vytáp ní:

Uživatel svým podpisem stvrzuje, že byl montážní
organizací zaškolený na obsluhu a používání
klimatiza ní jednotky ve smyslu tohoto návodu na
obsluhu.

Montážní organizace tímto potvrzuje, že klimatiza ní
jednotka byla namontovaná a spušt ná do provozu na
základ instalací na montáž a zapojení jednotky podle
tohoto návodu a všeobecných zásad p i montáži
tlakových – chladicích za ízení

--------------------------Razítko a podpis odborn zp sobilé
organizace

-----------------------------podpis uživatele

Revizní a garan ní prohlídky
Datum:
Revizi vykonal:
Zjišt né závady:

Datum:
Revizi vykonal:
Zjišt né závady:

Popis vykonané práce:

Popis vykonané práce:

---------------------------------Razítko a podpis oprávn né organizace

---------------------------------Razítko a podpis oprávn né organizace

Upozorn ní: Podmínkou pro uznání záruky je vypln ný záru ní list oprávn nou montážní organizací v oboru
chlazení - klimatizace

