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Toto zaĜízení by nemČly obsluhovat osoby (vþetnČ dČtí) s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo
osoby s nedostatkem zkušeností s výjimkou pĜípadĤ, kdy budou pod dohledem osoby zodpovČGQé za jejich bezpeþnost. ZabraĖte
pĜístupu dČtí k zaĜízení. Frekvenþní pásmo, které toto zaĜízení vyuåívá je 2400 MHz - 2483,5 MHz. Maximální UDGLDþní výkon
generovaný tímto zaĜízením dosahuje 20 dBm.
Tato znaþka znamená, åe zaĜízení nesmí být likvidováno spoleþnČ s ostatním komunálním odpadem, a to v rámci celé
Evropské unie. Aby se zabránilo ekologickýPãNRGiPþLSRãNR]HQtOLGVNpKR]GUDYtMHQXWQR]DĜt]HQt]RGSRYČGQČUHF\
klovat, také zD~þHOHPRSČWRYQpKR]KRGQRFHQtD~þLQQpKRY\XåLWtSRXåLWêFKPDWHULiOĤ3RGOHPRåQRVWLY\XåLMWHVEČUQp
systémy zavedené ve vaší zemi, respektive kontaktujte prodejce, oGNWHUpKRMVWH]DĜt]HQtNRXSLOL

R32: 675

=DĜt]HQtMHQDSOQČQpKRĜODYêPFKOaGLYHP5
3ĜHGSRXåLWtP]DĜt]HQtVLQHMSUYHSĜHþWČWHWHQWRXåLYDWHOVNê
PDQXiO
3ĜHGLQVWDODFt]DĜt]HQtVLQHMSUYHSĜHþWČWHLQVWDODþQtSRN\Q\
YWRPWRPDQXiOX

Chladivo
9NOLPDWL]DþQtMHGQRWFHMHSRXåLWpFKODGiYR5(VSHFLiOQČSURþiš-
WČQêIOXRULG 7HQWRW\SFKODGLYDMHKRĜODYêDEH]]iSDFKX9]QtWLW
KRPĤåHSRX]HRWHYĜHQêRKHĖ9XUþiWêFKRNROQRVWHFKPĤåHdRMtW
NYêEXFKX
2SURWLEČåQêPFKODGLYĤPQHãNRdt5R]yQRYpYUVWYČPRWHQFLiO
JOREiOQtKRRWHSORYiQt *:3 MHYêUD]QČQLåãt&KODGLYRVHY\]
QDþXMHYHOPLGREUêPLWHUPRG\QDPLFNêPLLYODVWQRVWPLDWHG\
Y\VRNRXHQHUJHWLFRX~þLQQRVWtPURWRPRKRXNOLPaWL]DþQtMHdQRWN\
SUDFRYDWVPHQãtPPQRåVWYtPQiSOQČ



Bezpeþnostní pokyny
VAROVÁNÍ
3URYR]D~GUåED
• Tento pĜístroj nesmí být SRXåtYiQ osobami YþetnČ dČtí)
VRPH]HQêPLI\]LFNêPLVHQ]RULFNêPLQHERGXãHYQtPL
schopnostmi nebo osobami s nedostatkem zkušeností/
]QDORVWtVYêMLPNRXSĜípadĤ, kdy budou pod dohledem
RVRE\]RGSRYČdné za jejich bezpeþnost a nebo od taNRYpRVRE\GRVWDQRXLQVWUukce, jak pĜtVWURMSRXåtYDW
• DČti je potĜeba mít pod dohledem a zajistit aby si se
zaĜt]HQtPQHKUiOy
• ýištČQtD~GUåEX]DĜt]HQtQHVPtY\NRQiYDWGČti bez
GR]RUX
• NepĜipojujte klimatizaþní jednotku do multifunkþQt]i
VXYNy+UR]tUL]LNRSRåiUX
• PĜi þištČní klimatizaþního zaĜt]HQtKRRGSRMWHRGQDSi
MHQt+UR]tPRåQRVW]iVDKXHOHNWULFNêPSURXGHP
• V pĜípadČ poškozeného napiMHFtKRNDEHOXMHQXWQpKR
Y\PČQLWYêUREFHPVHUYLVQtPWHFKQLNHPQHERRVRERX
VQiOHåLWRXNYDOLILNDFt
• 1HXPêYHMWHNOLPDWL]DFLYRGRXPĤåHWR]SĤsobit elekWULFNêãRNQHERSRUXFKX
• NestĜtNHMWHYRGXQDYQLWĜní jednotku, mĤåHWR]SĤsobit
HOHNWULFNêãRNQHERSRUXFKX
• PĜLY\MtPiQtfiltru dbejte na opatrnost (riziko zranČQt 
• Na sušení ILOWUXQHSRXåtYHMWHRKHĖ þLIpQQDYODVy, aby
nedošlo k jeho deformaci þLSRåiUX
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Bezpeþnostní pokyny
VAROVÁNÍ
• ÒGUåEXPRKRXY\NRQiYDWpRX]HNYDOLILNRYDQpRVRE\.
9RSDþQpPSĜtSDGČKUR]tUL]LNR]UDQČQtþLSRãNR]HQt
• .OLPDWL]DFLQHRSUDYXMWHVDPL=DQHGEiQtWRKRWRSRN\QX
PĤåH]SĤVRELWHOHNWULFNêãRNDQHERSRãNR]HQtNOLPD
WL]DFH.RQWDNWXMWHSURVtPSURGHMFH
• 1HVWUNHMWHSUVW\þLMLQpSĜHGPČW\YPtVWČYVWXSXYêVWX
SXY]GXFKXMLQDNKUR]tUL]LNR]UDQČQtQHERSRãNR]HQt
]DĜt]HQt
• 1HEORNXMWHYVWXSYêVWXSY]GXFKXPĤåHWR]SĤVRELW
SRUXFKX
• 'iONRYêRYODGDþQHVPtSĜLMtWGRVW\NXVYRGRXPRKOR
E\GRMtWNMHKRSRãNR]HQt
• 3RNXGGRMGHNQČNWHUpPX]QtåHSRSVDQêFKVWDYĤ
Y\SQČWHNOLPDWL]DFLRGSRMWHMLRGQDSiMHQtDNRQWDNWXMWH
SURGHMFHQHERVHUYLVQtKRWHFKQLND
1DSiMHFtNDEHOVHSĜHKĜtYiQHERMHSRãNR]HQê
=DĜt]HQtY\GiYiSĜLSURYR]XQHVWDQGDUGQt]YXN
ýDVWRY\SDGiYiMLVWLþ.
.OLPDWL]DFH]DSiFKiVSiOHQLQRX
9QLWĜQtMHGQRWNDQHWČVQt
• 3URYR]NOLPDWL]DFH]DDEQRUPiOQtFKSRGPtQHNPĤåH
YpVWNMHMtPXSRãNR]HQt]iVDKXHOHNWULFNêPSURXGHP
QHERSRåiUX
• PĜL]DSQXWtþLY\SQXWtMHGQRWN\SRPRFtQRX]RYpKRWOD
þtWNDVWODþWHSURVtPWHQWRVStQDþSRPRFtQHNRYRYpKR
pĜHGPČWX
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Bezpeþnostní pokyny
VAROVÁNÍ
• Nestoupejte na horní kryt venkovní jednotky, ani na
nČj nepokládejte tČåNpSĜedmČty. MĤåHWR]SĤsobit poãNR]HQt]DĜt]HQtQHER]UDQČní.
Dodatek
• Instalaci musí vykonat kvalifikovaná osoba. V opaþQpP
pĜípadČKUR]tUL]LNR]UDQČní þLSRãNR]HQt
• PĜLLQVWDODFL]DĜt]HQtMHQXWQpGRGUåRYDWSDWĜiþQpEH]
peþnostní pĜedpisy v oblasti elektrotechniky.
• 3RXåtYHMWHMLVWLþe a prvky elektrických okruhĤ v souladu
s místními pĜedpisy.
• Nainstalujte jistiþ. V opaþQpPSĜípadČ mĤåHGRMtWN
poruše.
• Souþástí elektroinstalace by mČl být vícepólový stykaþ
VHY]GiOHQRVWtNRQWDNWĤ min. 3mm)
• Jistiþ by mČl mít adekvátní velikost - dle dále uvedeQpWDEXONy. Jistiþ by mČl být s tepelnČ-magnetickou
VSRXãWt]GĤvodu ochrany pĜHG]NUDWHPDSĜHWtåHQtP
• .OLPDWL]DFHPXVtEêWĜádnČX]HPQČQi1HVSUiYQp
X]HPQČní mĤåHYpVWN]iVDKXHOHNWULFNêPSURXGHP
• 1HSRXåtYHMWHQHVFKYiOHQpnapájecí kabely.
• 8EH]SHþWHVHåHHOHNWULFNpQDSiMHQtY\KRYXMHSRåD
davkĤPNOLPDWL]DFH
• 'EHMWHQDVSUiYQp]DSRMHQí kabelĤ]iVXYNy.
• PĜHG]DSRþHWtPSUDFt]DVDKXMtFtFKGRHOHNWURWHFKQLN\
RGSRMWH]DĜt]HQtRGQDSiMHQt
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Bezpeþnostní pokyny
VAROVÁNÍ
• PĜed dokonþením instalace nesmí být zaĜízení pod
proudem.
• V pĜípadČ poškozeného napájecího kabelu je nutné ho
vymČnit výrobcem, servisním technikem nebo osobou
VQiOHåLWRXNYDOLfikací.
• Propojovací kabel većte z dĤvodu vysokých teplot
okruhu chladiva mimo mČdČné pĜipojovací potrubí.
• ZaĜízení musí být instalované v souladu s místními
elektrotechnickými pĜedpisy.
• ,QVWDODFHPXVtEêWSURYHGHQDYVRXODGXVSRåDGDYN\
NEC a CEC a pouze autorizovanými osobami.
• Klimatizace pĜedstavuje elektrické zaĜízení první tĜídy,
které musí být ĜádnČ uzemnČné.
• äOXWR]HOHQê]HPQtFtYRGLþYNOLPDWL]DFLVHQHVPtSRX
åtWQDMLQp~þely.
• Odpor uzemnČQtPXVtEêWYVRXODGXVPtVWQtPLHOHNWUR
technickými pĜedpisy.
• ZaĜízení musí být umístČné tak, aby byla dostupná
zástrþka.
• Všechny vodiþe vnitĜQtDYHQNRYQtMHGQRWN\PXVt]DSR
jit kvalifikovaná osoba.
• Pokud je délka napájecího kabelu nedostateþQiQH
SURGOXåXMWHNDEHOVYpSRPRFt
• Po dokonþení instalace musí být zástrþka klimatizace
dostupná.
• V pĜípadČ klimatizace bez zástrþky je potĜHEQpLQVWDOR
vat na vedení vhodný pĜerušovaþ.
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Bezpeþnostní pokyny
VAROVÁNÍ
• PĜesun klimatizace na jiné místo musí vykonat kvalifikovaná osoba (riziko zranČní þi hmotných škod).
• Pro venkovní jednotku zvolte vhodné místo mimo dosah dČtí a zvíĜDW3RNXGWRQHQtPRåQpRKUDćte jednotku napĜ. plotem þi jinou podobnou bariérou.

Rozsah provozních teplot
VnitĜní strana DB/WB (°C) Venkovní strana DB/WBf (°C)
Max. chlazení
Max. topení (ohĜev)

32/23

43/26

27/-

24/18

• Rozsah provozních teplot (venkovní teplota) pro chlazení je -15°C ~ 43°C.
Teplotní rozsah vytápČní u modelu bez elektrického ohĜívacího pásu je
-15 °C ~ 24 °C. Teplotní rozsah vytápČní u modelu s elektrickým ohĜívacím
pásem je -20°C ~ 24°C .
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Popis komponentĤ
VnitĜní jednotka
vstup vzduchu
kryt
filtr
SRPRFQpWODþtWNR

YRGRURYQiåDOX]LH
výstup vzduchu

=REUD]HQtþLSRORKDGLVSOHMHVH
PRKRXRSURWLYêãHXYHGHQpPX
Y\REUD]HQtOLãLW

GiONRYêRYOiGDþ

POZNÁMKA:
Konkrétnt skutHþný produkt sH mĤåH lišit od výšH uvHGHQpho vyobrazHnt.

9

Popis komponentĤ
Displej
8QČNWHUêFKPRGHOĤ

8QČNWHUêFKPRGHOĤ
ikonka
chlazení

ikonka
QDSiMHQt

okénko
SĜLMtPDþH

ikonka
WHSORW\
ikonka
RKĜHYX

displej

ikonka
chlazení
ikonka
RKĜHYX

ikonka
displej
Y\VRXãHQt

ikonka
WHSORW\

okénko
SĜLMtPDþH

ikonka
QDSiMHQt
ikonka
Y\VRXãHQt

8QČNWHUêFKPRGHOĤ
displej
ikonka
WHSORW\

%DUHYQiNRQWURONDQDSiMHQt
]HOHQêVWDWXV ]DS
þHUYHQêVWDWXV Y\S

okénko
SĜLMtPDþH

.RQWURONDUHåLPX
W

R

G

EtOê : UHåLPFKOD]HQt

W

þHUYHQê 5 UHåLPRKĜHYX Y\WiSČQt 
SRX]HSURPRGHOVIXQNFtY\WiSČQt 
]HOHQê * UHåLPY\VRXãHQt

R

G

8QČNWHUêFKPRGHOĤ
displej
ikonka
WHSORW\

%DUHYQiNRQWURONDQDSiMHQt
]HOHQêVWDWXV ]DS
þHUYHQêVWDWXV Y\S

okénko
SĜLMtPDþH

.RQWURONDUHåLPX
W

R

O

EtOê : UHåLPFKOD]HQt

W

þHUYHQê 5 UHåLPRKĜHYX Y\WiSČQt 
SRX]HSURPRGHOVIXQNFtY\WiSČQt 

R

RUDQåRYê 2 UHåLPY\VRXãHQt O

KRQNUpWní sNXWeþnêSURGXNWse PĤåH OLãLWod YêãH XYHGHQpKRY\REUD]HQí

10

Popis tlaþítek na dálkovém ovladaþi
1

7ODþtWNR212)) ]DSY\S

2

7ODþtWNR02'( UHåLP

3

7ODþtWNR)$1 YHQWLOiWRU

4

7ODþtWNR785%2

5

Ÿ7ODþtWNR

6

7ODþtWNR

7

7ODþtWNR

3

8

7ODþtWNR6/((3 VSiQHN

4

9

7ODþtWNR,)((/

5
9

10 7ODþtWNR7,0(5217,0(52))
]DSQXWLHY\SQXWLHQDþDVRYDþL
11 7ODþtWNR&/2&. KRGLQ\ 

10

12 7ODþtWNR48,(7 WLFKRWLFKêUHåLP 

11

12

13 7ODþtWNR:,), :L)L 

13

14

14 7ODþtWNR/,*+7 VYČWOR 

15

16

15 7ODþtWNR

2
6
7
8

Ÿ

1

16 7ODþtWNR7(03 WHSORWD 

Popis ikonek na displeji dálkového ovladaþe
,IHHl
7LFKêUHåLP
3URYR]QtUHåLP
$XWR PaWLFNê UHåLP
5HåLPFKOD]HQt
5HåLPY\VRXšHQt RGYlKþRYaFt
5HåLPYHQWLOiWRU

:L)L

5HåLPY\WiSČQt
+RGLQ\
5HåLPVSiQNX

1DVWDYHQpRWiþN\YHQWLOiWRUX
TXUbRUHåLP
9\VtOiQtVLJQiOX
=GUDYêUHåLP
)XQNFHSURþLãĢRYiQt
)XQNFHY\WiSČQt&
1DVWDYHQiWHSORWD
:L)L SRX]HXQČNWHUêFKPRGHOĤ 
)XQNFH;)$1
1DVWDYHQêþDV
ýDVRYDþ]DSY\S
'ČWVNê]iPHN
+RUQtDGROQtRWiþHQt
/HYpDSUDYpRWiþHQt

6YČWOR

7\S]REUD]HQtWHSORW\
1DVWDYWHSORW\
7HSORWDSURVWĜHGtYLQWHULpUX
7HSORWDSURVWĜHGtYH[WHULpUX
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Úvodní informace k tlaþítkĤm dálkového ovladaþe
Poznámka
• Zapnutí napájení signalizuje klimatizace zvukem a provozní kontrolka “ ” je zapnutá (þervená kontrolka). Klimatizaci mĤåHte obsluhovat pomocí dálkového ovladaþe.
• V zapnutém stavu (ON) po kDåGpP stisknutí tlaþítka na dálkovém ovladaþi jednou
blikne signální ikonka „
“. Klimatizace vydá zvuk, který indikujeåe byl smČrem
ke klimatizaci vyslán signál.

1

Tlaþítko ON/OFF (zap/vyp)

Stisknutím tohoto tlaþítka mĤåete klimatizaci zapnout þi vypnout. Po zapnutí jednotky se rozsvítí na vnitĜní jednotce provozní ikonka “
” (zelená kontrolka). Barva se
mĤåe lišit v závislosti od modelu. VnitĜní jednotka vydá zvuk.

2

Tlaþítko MODE UHåLP)

Stisknutím tohoto tlaþítka mĤåHte zvolit provozní UHåLP.

auto chlazení vysoušení ventilátor topení RKĜHY

• Poté, co jste zvolili reåim auto, klimatizace bude fungovat automaticky v závislosti na teplotČ okolního prostĜedí dle nastavení z výroby. zobrazit.
Stisknutím tlaþítka „FAN“ mĤåete nastavit rychlost ventilátoru. Stisknutím
tlaþítek “ ” a “ ” je PRåQp nastavit úhel oscilace (proudČní vzduchu).
• 3R]YROHQtUHåLPXFKOD]HQtSUDFXMHNOLPDWL]DFHYFKODGtFtPUHåLPX,NRQNDFKOD]HQt
“
” na vnitĜní jednotce je aktivní. MĤåete stisknout tlaþítko „ “ nebo „ “ pro nastavení SRåDGRYDQp teploty. Stisknutím tlaþítka „FAN“ nastavíte otáþky ventilátoru.
Stisknutím tlaþítek “
” a “ ” je moåné nastavit úhel oscilace (proudČní vzduchu).
• Po zvolení reåimu vysoušení pracuje klimatizace pĜi nízké rychlosti,Nonka “ ” na
vnitĜní jednotce je aktivní. V tomto reåime není moåné nastavit otáþky ventilátoru.
Stisknutím tlaþítek “
” a “ ” je moåné nastavit úhel oscilace (proudČní vzduchu).
• 3R]YROHQtUHåLPXYHQWLOiWRUSUDFXMHNOLPDWL]DFHSRX]HYUHåLPXYHQWLOiWRUX9ãHFKQ\
indikátory na vnitĜní jednotce jsou vypnuté,Nonka provozu je zapnutá. Stisknutím
tlaþítka „FAN“ mĤåete nastavit rychlost ventilátoru. Stisknutím tlaþítek “
”a“ ”
je PRåQp nastavit úhel oscilace (proudČní vzduchu).
• Po zvolení reåimu topení, pracuje klimatizace pouze v UHåLPX topent,Nonka „ „
na vnitĜní jednotce je aktivní. Stisknutím tlaþítka „Ÿ“ nebo „ “ nastavíte SRåDGRvanou teplotu. Stisknutím tlaþítka „FAN“ nastavíte otáþky ventilátoru. Stisknutím
tlaþítek “
” a “ ” je moåné nastavit úhel oscilace (proudČní vzduchu).
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Úvodní informace k tlaþítkĤm dálkového ovladaþe
Poznámka
• KvĤli zamezení proudČní chladného vzduchu po spuštČní reåimu vytápČní se
vnitĜní ventilátor sepne se zpoådČním 1-5 minut v závislosti na teplotČ okolního
prostĜedí.
• Rozsah nastavení teplot na dálkovém ovladaþi je 16 - 30 °C. Rozsah otáþek ventilátoru: auto, nízké, stĜední nízké, stĜHdní, stĜHdní vysoké a vysoké.

3

7laþítko FAN (ventilátor)

2pakovaným stlaþením tohoto tlaþítka mĤåete mČnit otáþky ventilátoru: auto (A872),
, , ,
nebo
.
Auto

Poznámka
9UHåLPXY\VRXãHQtMVRXRWiþN\YHQWLOiWoru nízké
• PRGUåHním tlaþítka FAN po dobu 2s (v UHåLPu chlazení, nebo vysoušení) se aktivuje
funkce X-FAN, zobrazí se ikona " " a ventilátor pojede ještČ nČkolik minut po vypnutí
MHGQRWN\)XQNFH;)$1QHQtGRVWXSQiYUHåLPX$872YHQWLOiWor, nebo topení.
7ato funkce zajistí, åe z výparníku vnitĜní jednotky se bude vlhkost odvádČt ventiláWRUHPSU\þLSRY\SQXWtMHGQRWN\DE\VHWDNWR]DEUiQLORWYRUEČSOtVQt
3RNXGMHIXQNFH;)$1DNWLYQt3RY\SQXWtMHGQRWN\YQLWĜQtYHQWLOiWRUSREČåtMHãWČ
SĜLEOLåQČ 2 minuty SĜi nízkých otiþNiFh. PRGUåHním tlaþítka FAN po dobu 2s zastaYtWHYHQWLOiWRURNDPåLWČ
• Pokud je funkce X-FAN neaktivní: Po vypnutí se jednotka zcelaY\SQHRNDPåLWČ

4

7laþítko 78RB2

Pokud stisknete toto tlaþtWNRYUHåLPXWRSHQtþi chlazení, klimatizace se pĜepne
GRUHåLPXU\FKOpKRWRSHQtþi chlazení. Na dálkovém ovládání se zobrazí symbol
“ ´2SČtovným stisknutím tohoto tlaþítko deaktivujete turbo funkci a symbol
“
” na dálkovém ovladaþi zase zmizí.
Pokud je tato funkce aktivní, jednotka pobČåtSĜi ultra-vysokých otáþkách na
zabezpeþení rychlého ochlazení nebo rychlého ohĜHYXWDNåHWHSORWDSURVWĜedí
dosáhne nastavenou teplotu co nejdĜíve.

5

7laþítka Ÿ/

• Pro zvýšení þLVQtåHQtWHSORW\R&VWLVNQČte jednou tlaþítko “Ÿ” nebo “ ”.
3RGUåHQtPWODþítka “Ÿ” nebo “ ´QDYtFHQHåVVHQDVWDYRYDQiWHSORWDQD]Dþne
mČnit zrychlenČ. Po uvolnČní tlaþítka je nastavení ukonþené a ikonka (indikátor)
teploty na vnitĜní jednotce se také zmČQt9UHåLPX $872QHQtPRåQpPČnit
nastavení teploty.
• PĜi nastavování 7,0(521 7,0(52)) þasovaþH QHER&/2&. KRGLQ 
stisknČte pro zmČnu þasu tlaþítko “Ÿ” nebo “ ”. (také tlaþtWND&/2&. 7,0(5
21 7,0(52)) 
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Úvodní informace k tlaþítkĤm dálkového ovladaþe
6

Tlaþítko

Stisknutím tohoto tlaþítka mĤåete zvolit úhel naklopení åaluzie doprava/doleva.
Moåné polohy lze zvolit v níåe uvedeném poĜadí:
bez zobrazení
(åaluzie se zastaví v aktuální poloze)

Poznámka
• PĜi podråení tlaþítka na více neå 2s bude åaluzie oscilovat stĜídavČ zleva doprava.
Po uvolnČní tlaþítka zastaví åaluzie v aktuálním místČ.
• V reåimu oscilace vpravo-vlevo, kdy je stav pĜepnutý z vyp (off) na “
” a pokud
podråíte tlaþítko opČt na 2s, stav “
” se vypne pĜímo; pokud stlaþíte toto tlaþítko znovu v prĤbČhu 2s, bude zmČna oscilace záviset na výše uvedené sekvenci
nastavení.

7

Tlaþítko

StisknČte toto tlaþítko pro nastavení úhlu proudČní vzduchu. Úhel oscilace mĤåete
zvolit v níåe uvedeném poĜadí.
bez zobrazení
KRUL]RQWiOQtåDOX]LH
se zastaví v aktuální poloze)

• Pokud zvolíte na dálkovém ovladaþi ikonu “ ”, probíhá oscilace automaticky. Horizontální åaluzie klimatizace bude oscilovat nahoru-dolĤ v maximálním úhlu.
• Pokud zvolíte na dálkovém ovladaþi ikony “ , , , ”, nastavíte tím odklopení
åaluzie – výkyv do stabilní polohy. Horizontální åaluzie klimatizace se zastaví
v poloze, která je právČ zobrazena na displeji.
”, bude vodorovné åaluzie
• Pokud zvolíte na dálkovém ovladaþi ikony “ , ,
nastavená pod pevným úhlem.
• Pro nastavení åaluzie do poåadovaného úhlu podråte tlaþítko “ ” déle jak 2s. Po
dosáhnutí poåadovaného úhlu tlaþítko uvolnČte.

Poznámka:
” pĜípadnČ nemusí být k dispozici. Pokud klimatizace obdråí tento signál,
•“ , ,
tak budou nastaveny otáþky ventilátoru automaticky.
• Podråte tlaþítko déle jako 2s, bude åaluzie oscilovat stĜídavČ vlevo a vpravo. PĜi
uvolnČní tlaþítka se åaluzie zastaví v aktuální poloze.
• V reåimu (oscilace) nahoru-dolĤ, kdy je stav pĜepnutý z vyp (off) na “ ”, pokud
podråíte toto tlaþítko znovu na 2s, tak se stav “ ” pĜímo zmČní na vypnutý (off);
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Úvodní informace k tlaþítkĤm dálkového ovladaþe
pokud stlaþíte toto tlaþítko znovu v prĤbČhu 2s, bude zmČna oscilace záviset na
výše uvedené sekvenci nastavení.

8

Tlaþítko SLEEP (spánek)

Opakovaným stisknutím tohoto tlaþítka PĤåete vybrat jeden z reåimĤ spánku Sleep 1
( 1), Sleep 2 ( 2), Sleep 3 ( 3), nebo tento UHåLm zrušit (coå je i výchozí
nastavení).
• Sleep 1 - v UHåLPu chlazení se po jedné hodinČ provozu zvýší nastavená teplota o 1 °C,
po dvou hodinách pak o 2 °C a potom pracuje SĜi této nastavené teplotČ. V UHåLPu
topení se po jedné hodinČ provozu sníåí nastavená teplota o 1 °C, po dvou hodinách
pak o 2 °C a potom pracuje SĜi této nastavené teplotČ.
• V UHåLPu Sleep 2 bude klimatizace pracovat dle nastavené teplotní NĜLYNy.
• Sleep 3 - nastavení teplotní NĜLYky
(1) V reåimu Sleep 3 dlouze stisknČte tlaþítko "Turbo" a dálkový ovladaþ SĜHMGe do stavu
pro nastavení. V tuto chvíli se na ovladaþi zobrazí "1hour" (1hod) a nastavená teplota "88"
zobrazí odpovídající hodnotu NĜLYNy a bliká (první vstup zobrazí SRþátHþní bod NĜLYNy
z nastavení z výroby).
(2) Tlaþítka „ “ nebo „ “ XPRåní ]PČQit nastavenou teplotu. Pro potvrzení teploty
stisknČte tlaþítko "Turbo".
(3) Na ovladaþi se objeví další hodnota pro nastavení "2hours" (2hod), "3hours" (3hod),
nebo "8hours" (8hod). Zobrazí se nastavená teplota a bliká.
(4) Opakujte kroky (2) a (3) dokud nenastavíte poslední bod kĜLYNy.
Pozn.: Pokud v SUĤEČKu nastavení stisknete tlaþítko "ON/OFF", "Mode", "Timer", nebo
nestisknete po dobu 10s åiGQé tlaþítko, nastavení se ukonþí.

9

Tlaþítko I FEEL (“pocit”)

Stisknutím tohoto tlaþítka aktivujete funkci I FEEL a a na dálkovém ovladaþi se zobrazí
„
“. Po nastavení této funkce odešle dálkový ovladaþ namČĜenou okolní teplotu a
jednotka automaticky nastaví poåadovanou teplotu podle této namČĜené teploty. OpČtovným stisknutím tohoto tlaþítka funkci I FEEL ukonþíte a „
“ zmizí.
• Pokud je tato funkce aktivní, ponechejte ovladaþ ve své blízkosti. Nenechávejte ho
v blízkosti objektĤ vydávajících teplo/chlad, aby nedocházelo nepĜesnému mČĜení
okolní teploty.
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10

Tlaþítko TIMER ON / TIMER OFF (þasovaþ)

• Tlaþítko TIMER ON (þasovaþ zap.)
Tlaþítkem „TIMER ON“ lze nastavit þas zapnutí þasovaþe. Po stlaþení tohoto tlaþítka,
zmizí ikona „
„ a nápis „ON“ (zap) na dálkovém ovladaþi zaþne blikat. StisknČte
tlaþítko „ “ nebo „ “ pro nastavení þasu. PĜi kaådém stisknutí tlaþítka „ “ nebo „ “ se
nastavený þas zvýší þi sníåí o 1 minutu. Pokud podråíte tlaþítko „ “ nebo „ “ stisknuté na déle jak 2s, zaþne se þas mČnit zrychlenČ.
StisknČte tlaþítko „TIMER ON“ pro potvrzení volby. Nápis „ON“ (zap) pĜestane blikat.
Ikonka „
„ se znovu objeví. Zrušení TIMER ON: pokud je funkce TIMER ON
spuštČná, stisknČte pro zrušení tlaþítko „TIMER ON“.
• Tlaþidlo TIMER OFF (þasovaþ vyp.)
Tlaþítkem „TIMER OFF“ lze nastavit þas vypnutí þasovaþe. Po stlaþení tohoto
tlaþítka, zmizí ikona „
„ a nápis „OFF“ (vyp.) na dálkovém ovladaþi zaþne blikat.
StisknČte tlaþítko „Ÿ“ nebo „ “ pro nastavení þasu. PĜi kaådém stisknutí tlaþítka „Ÿ“
nebo „ “ se nastavený þas zvýší þi sníåí o 1 minutu. Pokud podråíte tlaþítko „Ÿ“
nebo „ “ stisknuté na déle jak 2s, zaþne se þas mČnit zrychlenČ.
StisknČte tlaþítko „TIMER OFF“ a nápis „OFF“ pĜestane blikat. Ikonka „
„ se znovu
objeví.
Zrušení TIMER OFF: pokud je funkce TIMER OFF spuštČná, stisknČte pro zrušení
tlaþítko „TIMER OFF“.

Poznámka:
• Ve stavu zap/vyp, mĤåete nastavit TIMER OFF nebo TIMER ON souþasnČ.
• PĜedtím, neå nastavíte TIMER ON nebo TIMER OFF, nastavte prosím aktuální þas.
• Po spuštČní TIMER ON nebo TIMER OFF nastavte platnou hodnotu. Potom se
klimatizace zapne resp. vypne podle nastaveného þasu. Tlaþítko ON/OFF nemá
åádný vliv na nastavení. Pokud tuto funkci nechcete, zrušte ji pomocí dálkového
ovladaþe.

11

Tlaþítko CLOCK (hodiny)

StisknČte toto tlaþítko pro nastavení aktuálního þasu. Ikonka na dálkovém ovladaþi „
„ bliká. StisknČte tlaþítko „Ÿ“ nebo „ “ po dobu 5s pro nastavení aktuálního þasu.
PĜi NDåGpm stisknutí tlaþítka „Ÿ“ nebo „ “ se nastavený þas zvýší þi sníåí o 1 minutu.
Pokud podråtte tlaþítko „Ÿ“ nebo „ “, stisknuté na déle jak 2s, zaþne se þas mČnit
zrychlenČ. Po dosaåení poåadovaného þasu toto tlaþítko uvolnČte. Pro potvrzení
nastavení stisknČte tlaþítko „CLOCK“. Ikonka „
„ pĜestane blikat.

Poznámka:
Ɣ ýas je ve formátu 24-h.
Ɣ ýasový interval mezi dvČma operacemi nesmí pĜekroþit 5s, jinak se ukonþí reåim
nastavování. Práce s TIMER ON/TIMER OFF je v obou pĜípadech stejná.
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12

Tlaþítko QUIET (Tichý UHåLm)

StisknČte toto tlaþítko — tichý reåim (Quiet) je v reåimu Auto Quiet mode (zobrazení
signálu „ “ a „AUTO“) a následnČ v reåimu Quiet (zobrazení signálu „ “) a Quiet
OFF (signál „ “ se nezobrazuje). Po zapnutí je jako výchozí hodnota nastavená
Quiet OFF (tedy neaktivní tichý reåim).

Poznámka:
• Funkce Quiet není k dispozici v reåimech Fan (ventilátor) a Dry (vysoušení); v tichém
UHåLPu Quiet nejsou otáþky ventilátoru k dispozici.
• Pokud byl zvolený reåim Auto Quiet, pĜejde klimatizace do tichého UHåLPu (Quiet),
jakmile prostorová teplota dosáhne SRåDGRYDQé hodnoty nebo o 10 min. pozdČji.
• Funkce Quiet je k dispozici pouze u nČkterých modelĤ.
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13

TOaþítko:,),("Wi-Fi")

3UR]DSQXWtY\SQXWtIXQNFH:L)LVWLVNQČWHWODþtWNR:,),3Rkud je funkce aktivní,
QDRYODGDþLVH]REUD]tLNRQD:,),3RNXGMHMHGQRWNDY\SQXWiDVWLVNQHWHVRXþDVQČ
QDVWODþtWND0RGHD:,),:L)LPRGXOVHUHVHWXMHGRQDVWDYHQt]YêURE\
7DWRIXQNFHMHGRVWXSQiSRX]HXQČNWHUêFKPRGHOĤ
3RPRFtFK\WUpKR]DĜt]HQtO]HRYOiGDWNOLPDWL]DFLY]GiOHQČ
3RXåtWO]HQDSĜDSOLNDFL(ZSH6PDUW
1DVNHQXMWH45NyGQHERY\KOHGHMWHDSOLNDFL(ZSH6PDUW
Y$SS*RRJOH3OD\VWRUH SRGSRURYDQp26L26RGYHU]H
$QGURLGRGYHU]H 
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TOaþítko L,GHT (svČtOo)

Pro vypnutí osvČtOHní GLVSOHMe na vnitĜní jednotce stisknČte toto tOaþítko,konka
“ na GiOkovéP ovODdaþi ]Pi]t2svČtOHní zapnete opČtRYQêP stisknutíP tOaþítka
„
ZREUazí se ikonka „
“

15

TOaþítko

/

StisknČte toto tOaþítko pro aktivoviní þi deaktivoviní funkcí „zdraví“ a „þištČní“PrvníP
stisknutíP spustíte funkci „þištČní“; LCD zREUDzí „ “ DruhêP stisknutíP spustíte
najednou funkce „zdraví“ a „þištČní“; LCD zREUDzí „ “ a „ “ TĜetí stisknutíP opustíte tyto funkce ýtvrtêP stisknutíP spustíte funkci „zdraví“; LCD zREUDzí „ “ DaOšíP
stisknutíP zaþnete cyNOus znovu
• Tato funkce je dostXSQi pouze u nČkterêch PRGeOĤ

16

TOaþítko TE0P (tHSOota)

Po stisknutí tohoto tOaþítka se na disSOHMi vnitĜní jednotky REMHví Euć nastaveni tHSOota,
tHSOota vnitĜního prostĜedí QHEo tHSOota venkovního prostĜedí THSOota se na GiOkovéP
RYODdaþi zREUazuje v „okruåníP reåLPX“ SRGOe QiVOHGXjícího VFKpPatu:
EHz zREUDzení
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• Pokud zvolíte na dálkovém ovladaþi ikonu „ “ neboåádné zobrazení, indikátor
teploty na vnitĜní jednotce zobrazí nastavenou teplotu.
• Pokud zvolíte na dálkovém ovladaþi ikonu „ “ indikátor teploty na vnitĜní jednotce
zobrazí teplotu vnitĜního prostĜedí.
• Pokud zvolíte na dálkovém ovladaþi ikonu „ “ indikátor teploty na vnitĜní jednotce
zobrazí teplotu venkovního prostĜedí.

Poznámka:
• Volba zobrazení teploty venkovního prostĜedí není u nČkterých modelĤ k dispozici.
V takovém pĜípadČ se místo venkovní teploty zobrazí nastavená teplota.
• PĜi zapnutí jednotky se zobrazuje nastavená teplota. Na dálkovém ovladaþi se nezobrazuje nic.
• Platí pouze pro modely, MHMLFKå vnitĜní jednotka je vybavená 8-místným duálním
displejem.
• Po volbČ zobrazení vnitĜní þi venkovní teploty, displej zobrazí pĜíslušnou teplotu
a poté automaticky pĜejde na zobrazení nastavené teploty (po 3-5 sekundách).

Úvodní informace ke kombinaci tlaþítek
Funkce úspory energie
9UHåLPXFKOD]HQtVWLVNQČte tlaþítka „TEMP“ (teplota) a „CLOCK“ (hodiny) souþasnČ pro aktivování nebo deaktivování funkce úspory energie. Pokud je tato
funkce aktivovaná, tak se na dálkovém ovladaþi zobrazí „SE“ a klimatizace pĜizpĤsobí nastavenou teplotu automaticky podle nastavení z výroby - aby dosáhla co
nejvČtší úspory energie. StisknČte tlaþítka „TEMP“ a „CLOCK“ souþasnČ znovu þtPåIXQNFL~VSRU\HQHUJLH]UXãtWH

Poznámka:
• Po dobu, kdy je funkce úspory energie aktivní, jsou otáþky ventilátoru nastavené
QDÄDXWR³DQHQtPRåQpMHPČnit.
• 3RGREXNG\MHIXQNFH~VSRU\HQHUJLHDNWLYQtQHQtPRåQpQDVWDYRYDWWHSORWX
Pokud stisknete tlaþítko „TURBO“, dálkový ovladaþQHY\ãOHåiGQêVLJQiO
• Funkce spánku a funkce úspory energie nemohou být aktivní souþasnČ. Pokud
E\ODYUHåLPXFKOD]HQtQDVWDYHQiIXQNFH~VSRU\HQHUJLHVWLVNQČte tlaþítko „sleHS³DIXQNFH~VSRU\HQHUJLHEXGH]UXãHQi3RNXGE\ODYUHåLPXFKOD]HQtQDVWD
vená funkce spánku a spustíte funkci úspory energie, dojde ke zrušení funkce
spánku.
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Úvodní informace ke kombinaci tlaþítek
Funkce ohĜevu na 8 °C
9UHåLPXY\WiSČQtVWLVNQČWHVRXþasnČWODþtWNDÄ7(03³DÄ&/2&.SURDNWLYRYiQt
QHERGHDNWLYRYiQtIXQNFHRKĜHYXQD&3RNXGMHWDWRIXQNFHDNWLYRYDQiWDNVH
QDGiONRYpPRYODGDþL]REUD]tÄ ÄDÄ&³DNOLPDWL]DFH]DMLVWtY\WiSČQtQD&
6WLVNQČWHWODþtWNDÄ7(03³DÄ&/2&.³VRXþasnČ]QRYXþtPåIXQNFLRKĜHYXQD&
]UXãtWH

Poznámka:
• 3RGREXNG\MHIXQNFHRKĜHYXQD&DNWLYQtMVRXRWiþN\YHQWLOiWRUXQDVWDYHQp
QDÄDXWR³DQHQtPRåQpMHPČQLW
• 3RGREXNG\MHIXQNFHRKĜHYXQD&DNWLYQtQHQtPRåQpQDVWDYRYDWWHSORWX
3RNXGVWLVNQHWHWODþtWNRÄ785%2³GiONRYêRYODGDþQHY\ãOHåiGQêVLJQiO
• )XQNFHVSiQNXDIXQNFHRKĜHYXQD&QHPRKRXEêWDNWLYQtVRXþasnČ3RNXG
E\OD Y UHåLPX FKOD]HQt QDVWDYHQi IXQNFH RKĜHYX na & VWLVNQČWH WODþtWNR ÄVOHHS³
DIXQNFHRKĜHYXQD&EXGH]UXãHQi3RNXGE\ODYUHåLPXFKOD]HQtQDVWDYHQi
IXQNFHVSiQNXDVSXVWtWHIXQNFLRKĜHYXQD&GRMGHNH]UXãHQtIXQNFHVSiQNX
• 3ĜL]REUD]HQtWHSORW\Y)EXGHGiONRYêRYOiGDþXND]RYDWRKĜHYQDF

Funkce dČtské pojistky
3URDNWLYDFLGHDNWLYDFLGČWVNpSRMLVWN\VWLVNQČWHVRXþasnČWODþtWNDÄŸ³DÄ ³3R
NXGMHGČWVNê]iPHNDNWLYQt]REUD]tVHQDGiONRYpPRYODGDþLÄ ³3RNXGSUDFX
MHWHVGiONRYêPRYODGDþHPWDNLNRQNDÄ ³]DEOLNiWĜLNUiWEH]WRKRDE\MHGQRWFH
Y\VODODVLJQiO

ZmČna jednotky teploty
3UR]PČQXMHGQRWN\WHSORW\&D)VWLVNQČWHYHVWDYX2))VRXþasnČWODþtWND
Ä ³DÄ02'(³
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PrĤvodce provozem
1. Po zapnutí síĢového napájení, stisknČte na dálkovém ovladaþi tlaþítko „

“ pro
zapnutí klimatizace,
2. StisknČte tlaþtWNRÄ02'(³SUR]YROHQtSRåDGRYDQpKRUHåLPX AUTO, COOL
(chlazení), DRY (vysoušení), FAN (ventilátor), HEAT (topení)
3. StisknČte tlaþítko „Ÿ“ nebo „ ³SURQDVWDYHQtSRåDGRYDQpWHSORWy. (Teplotu není
PRåQpQDVWDYLWYDXWRPDWLFNpPUHåLPX DXWR 
4. StisknČte tlaþítko „F$1³SURQDVWDYHQtSRåDGRYDQêFKRWiþHNYHQWLOiWRUXDXWR
low (nízké), medium (stĜední) a high (vysoké).
5. StisknČte tlaþítko „ “ a „ “ pro zvolení úhlu foukání ventilátoru.

VýmČna baterií v dálkovém ovladaþi
1. StisknČte zadní stranu dálkového ovladaþe
oznaþenou symbolem „ “, viz obrázek a potom
posuĖte kryt baterií ve smČru šipky ven.
2. VymČĖte 2 baterie (AAA 1,5V) a dbejte na
GRGUåHQtSRODULW\Ä³DÄ³
3. Nasaćte kryt znovu na místo.

Y\VtODþVLJQiOu

baterie

]DYĜHQt
RWHYĜHQt

kryt prostoru pro baterie

Poznámka
• BČhem provozu namiĜte vysílaþ dálkového ovladaþe na senzor vnitĜní jednotky.
• Vzdálenost mezi ovladaþem a senzorem vnitĜní jednotky by nemČla bêWvČtší
QHå 8 m a nemČla by Eêt mezi nimi åiGQi pĜHNiåND
• ZáĜivky nebo bezdrátové telefony mohou signál rušit. V takovém pĜípadČ je
potĜeba se s dálkRYêP ovladaþem více pĜiblíåLt k vnitĜní jednotce.
• V potĜeby vymČĖte baterie za baterie stejného typu.
• Pokud dálkové ovládání delší dobu nepouåtYáte, vyjmČte z nČho baterie.
• Pokud je displej dálkového ovladaþe QHYêUD]Qê pĜíp. rozmazanênebo ne
zobrazujeåádné informace, je potĜeba vymČnit baterie.
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Nouzový provoz
Pokud je dálkový ovladaþ poškozený nebo dojde-li k jeho ztrátČSRXåLMWHSUR
sím pro zapnutí þi vypnutí klimatizace pomocné AUX tlaþítko. Postup je znázornČný na obrázku. OtevĜete panel, stisknČte tlaþítko AUX pro zapnutí þi vypnutí
NOLPDWL]DFH-DNPLOHNOLPDWL]DFL]DSQHWHEXGHIXQJRYDWYDXWRPDWLFNpPUHåLPX
(AUTO).
pomocné
WODþtWNR

panel

VAROVÁNÍ:
Pro stlaþení tlaþtWNDSRXåLMWHL]RORYDQêSĜedmČt.

ýištČQtD~GUåED
VAROVÁNÍ
• PĜHG]DKiMHQtP~GUåEiĜských prací klimatizaci vypnČte a odpojte z elektrické
sítČ, abyste zamezili elektrické ránČ þi šoku.
• Neumývejte klimatizaci vodou, neboĢ se tím vystavujete riziku elektrického
šoku.
• Na þištČQtNOLPDWL]DFHQHSRXåtYHMWHåiGQpSUFKDYpOiWNy.

ýištČní povrchu vnitĜní jednotky
Na vyþištČní zneþištČného povrchu vnitĜQtMHGQRWN\SRXåLMWHVXFKêQHERQDYOK
þený hadr.
POZNÁMKA:
• PĜi þištČní neodstraĖujte z jednotky krycí panel.
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ýištČQtD~GUåED
ýištČní filtru

1

2

2WHYĜHQtSDQHOX

ýLãWČQtILOWUX

Panel dle obrázku pod
správným úhlem vytiKQČte.

3

• Filtr Y\þistíte vodou, pĜípadnČ
pomocí „lepivého“ váleþku
(stejného jako se pouåívá napĜ.
na obleþení).
• Pokud je filtr opravdu velmi
zneþištČný, pouåijte vodu (ne
teplejší neå 45 °C) a poté nechejte
filtr na nČjakém suchém místČ
uschnout.

Vyjmutí filtru
VyjmČte filtr
podle obrázku.

4

0RQWiåILOWUX
Vloåte filtr a potom nasaćte
natČsno zpČt krycí panel.

VAROVÁNÍ:
• Filtr by se mČl þistit kDåGé tĜi mČsíce a v pĜípadČ provozu klimatizace v silnČ
zneþištČném prostĜedí i þastČji.
• Po odstranČní filtru se nedotýkejte åaluzií — nebezpeþí úrazu
• Na sušení filtru nepouåtvejte oheĖ þi fén na vlasy, aby nedošlo k deformaci þi
SRåiUu.
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ýištČQtD~GUåED
POZNÁMKA: Kontrola pĜed zahájením provozu
1. Zkontrolujte, zda jsou vstupy a výstupy pro vzduch tČsné.
2. Zkontrolujte, zda jsou jistiþ, zásuvka a vidlice v dobrém technickém stavu.
3. Zkontrolujte filtr, zda je vyþištČný.
4. Zkontrolujte, zda není poškozená odtoková trubka klimatizace.

POZNÁMKA: Kontrola po ukonþení provozu
1. Odpojte zaĜízení z elektrické sítČ.
2. VyþistČte filtr a krycí panel vnitĜní jednotky.

Poznámka k recyklaci
1. VČtšina obalových materiálĤ je recyklovatelná, a proto je nutno je likvidovat
vhodným zpĤsobem.
2. Pokud potĜebujete zlikvidovat samotnou klimatizaci, kontaktujte prosím místního prodejce, pĜípadnČ poradenské a servisní centrum.

24

Analýza poruch
Všeobecná analýza poruch
JeštČ pĜedtím, QHå SRåiGite o servisní ]iVDK, zkontrolujte níåH uvedené body:
PĜíznaky

0RåQiSĜíþina

0RåQRVWLQiSUDY\

• 1HGRFKi]tNVLOQpPXUXãHQt
(úþLQN\VWDWLFNpHOHNWĜinyVWiOp
QDSČtí)?

• V\WiKQČWHYLGOLFLD]QRYX
ML]DVWUþWHGR]iVXYN\SR
pĜLEOLåQČPLQXWiFKDSRWRP
MHGQRWNX]QRYX]DSQČte.

• -HGiONRYêRYODGDþYGRVDKX
VLJQiOX"

• 3DPDWXMWHåHGRVDKVLJQiOX
je 8 metrĤ.

VnitĜní jednot- • Nestojí v cestČVLJQiOXåiGQp • 2GVWUDĖte pĜHNiåNy.
pĜHNiåN\"
NDQHSĜLMtPi
• Zvolte YKRGQê ~KHO D QDsmČrujVLJQiOGiONR
• SmČĜXMHGiONRYêRYODGDþQD
te GiOkoYêRYODGDþ QD okénko
YpKRRYOD
okno s pĜLMtPDþem?
pĜijímDþe QD vnitĜní jednotce.
GDþe nebo
MHGiONRYê
• 0i GiONRYê RYODGDþ menší citli• Zkontrolujte EDterie. Pokud
RYODGDþ
vost? Je displej UR]PD]DQê resp.
jsou jiåpĜíliš sODEp, vymČĖte je.
nefunkþní
QH]REUDzuje se vĤbec nic?
• PĜLSRXåLWtGiONRYpKRRYODGDþe
se QD displeji nic QH]REUD]XMH"

• Zkontrolujte, ]GD GiONRYp RYOiGiQí není poškozeno. Pokud je
RYODGDþ SRãNR]HQê, vymČĖte KR.

• PRKybujte se s GiONRvêP ovODdDþem smČrem blíåH k vnitĜní
• 1DcKizí se v místnosti ziĜivND?
jednotce.
• ZKDsnČte ziĜivku D zkuste to znovu.
• Je vstup þi vêstup vzducKX vnitĜní
jednotky ucSDQê?

• OdstrDĖte pĜHNiåky.

• 'RVDKXMH ve vytipČFtPUHåLPX • Po GRVDåení QDVtDYHQp tepvnitĜQtWHSORWDQDVWDYHQRX
loty pĜestDQH vnitĜQtMHGQRWND
VnitĜní jednotKRGQRtu?
vyfukovDt vzGXFK.
NDQHY\IXNXMH
• $E\VH]DEUiQLORY\IRXNiYiQt
åiGQêY]GXFK
cKODGQpKR vzGXFKX, vnitĜní
• -HUHåLPY\WiSČQtSUiYČ v
jednotND se spustí s nČkolikDWRPWRRNDPåLNX]DSQXWê"
minutoYêm ]SRådČním. To je
vãDN QRUPiOQí jev.
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Analýza poruch
PĜíznaky

Klimatizace
se nespustila

0RåQiSĜíþina
• Porucha napájení?

• Poþkejte na obnovení síĢového napájení.

• Je uvolnČná vidlice?

• VytáhnČte vidlici a znovu
zastrþte.

• Vypadl jistiþ nebo vyhoĜela
pojistka?

• Poåádejte odborníka o výmČnu jistiþe nebo pojistky.

• Je problém ve vodiþích?

• Poåádejte odborníka o výmČnu.

• Restartovala se jednotka bezprostĜednČ po vypnutí?

• Poþkejte 3 minuty a potom
jednotku znovu zapnČte.

• Jsou nastavení a funkce dálkového ovladaþe správné?

• Resetujte funkce.

Z výstupu pro
vzduch vnitĜní
• Jsou vnitĜní teplota a vlhkost
jednotky
pĜíliš vysoké?
vychází mlha/
opar

PRåDGovanou teplotu
není moåné
nastavit

0RåQRVWLQiSUDY\

• VnitĜní vzduch je moåno
rychle ochladit. Po urþité
dobČ vnitĜní teplota a vlhkost
klesnou a mlha zmizí.

• Pracuje jednotka v automatickém UHåLPu (auto)?

• V automatickém reåimu
(auto) není moåné nastavit teplotu. Provozní reåim
pĜepnČte tak, abyste mohli
nastavit teplotu.

• Je vámi poåadovaná teplota
vyšší neårozsah nastavené
teploty?

• Nastavte rozsah teplot:
16 °C aå 30 °C.

• Je napČtí pĜíliš nízké?

• Poþkejte, dokud se neobnoví
normální úroveĖ napČtí.

Chladicí (vytápČcí) úþinek • Je filtr zneþištČný?
je nedosta• Je teplota nastavena ve vhodteþný
ném rozsahu?
• Jsou dveĜe pĜíp. okna otevĜená?
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• VyþistČte filtr.
• Nastavte vhodný rozsah
teplot.
• ZavĜete dveĜe a okna.

$QDOê]DSRUXFK
PĜíznaky

0RåQiSĜíþina

0RåQRVWLQiSUDY\

Vyskytují se
pachy

• Je pĜítomen nČjaký zdroj
zápachu – jako napĜ. nábytek,
cigareta apod.

• OdstraĖte zdroj zápachu.
• VyþistČte filtr.

Klimatizace
se náhle
zapne

• ZaĜízení je vystavené rušícím
elementĤm, napĜ. bouĜce, rĤzným bezdrátovým sítím apod.

• Odpojte proud, minimalizujte výkon a potom jednotku
znovu zapnČte.

Z venkovní
jednotky vychází výpary

• Je zapnutý UHåLm vytápČní?

• Po dobu rozmrazování
v reåimu vytápČní mĤåe dojít
k tvorbČ páry, tento jev je však
normální.

Zvuk „tekoucí
vody“

• Byla klimatizace právČ nyní
zapnutá, þi vypnutá?

• Tento zvuk vydává tok chladiva v jednotce, tento jev je
však normální.

Praskavý
zvuk

• Byla klimatizace právČ nyní
zapnutá, þi vypnutá?

• Je to zvuk tĜení zpĤsobený
rozpínáním a/nebo smršĢováním panelu þi jiných þástí
v dĤsledku teplotních zmČn.
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Analýza poruch
Chybový kód
• Pokud stav klimatizace neodpovídá normálu, indikátor teploty na vnitĜní
jednotce bliká a zobrazí se patĜiþný chybový kód. Kód mĤåHWHLGHQWLfikovat na
základČQtåHXYHGHQpKRSĜehledu.
Kód chyby

Náprava

E5

Restartujte zaĜízení. Pokud nedojde k nápravČ, kontaktujte
kvali kovaný servis

E8

Restartujte zaĜízení. Pokud nedojde k nápravČ, kontaktujte
kvalifikovaný servis

U8

Restartujte zaĜízení. Pokud nedojde k nápravČ, kontaktujte
kvalifikovaný servis

H6

Restartujte zaĜízení. Pokud nedojde k nápravČ, kontaktujte
kvalifikovaný servis

C5

Kontaktujte prosím kvalifikovaný servis.

F1

Kontaktujte prosím kvalifikovaný servis.

F2

Kontaktujte prosím kvalifikovaný servis.
Restartujte ]DĜízení. Pokud nedojde k QiSUDYČ, kontaktujte
kvalifikovaný servis.
Restartujte ]DĜízení. Pokud nedojde k QiSUDYČ, kontaktujte
kvalifikovaný servis.

H3
E1
E6

Restartujte ]DĜízení. Pokud nedojde k QiSUDYČ, kontaktujte
kvalifikovaný servis.

POZNÁMKA:
3RNXGVH]REUD]tMLQpFK\ERYpNyGy, kontaktujte prosím kvalifikovaný servis.

VAROVÁNÍ:
• Pokud dojde k nČNWHUpPX]QtåHXYHGHQêFKMHYĤ, vypnČte prosím klimatizaci
DRNDPåLWČ odpojte zaĜízení od síĢRYpKRQDSiMHQt3RWRPNRQWDNWXMWHSURGHMFH
pĜípadnČ kvalifikovanou osobu, aby vykonala potĜebný servisní zásah:
• SíĢový kabel je pĜehĜátý pĜíp. poškozený.
• Provoz zaĜízení provází neobvyklý zvuk.
• ýasto vypadává jistiþ.
• Klimatizace vydává neobvyklý zápach podobný kouĜi.
• VnitĜní jednotka je netČsná.
• Neopravujte a nerepasujte klimatizaci sami.
• Pokud pracuje klimatizace v nestandardních podmínkách, mĤåHWRPtW]D
následek poruchu, elektrický šok a takpSRåir.
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Bezpeþný provoz s hoĜlavým chladivem
Kvalifikaþní poåadavky - montáå, údråba
•

• Opravy je možné dělat pouze dle metodiky výrobce zařízení.

Instalace
• Klimatizace se nesmí používat v místnostech, kde se nachází zařízení pracující s ohněm
(zápalné zdroje, zařízení pracující se svítiplynem, aktivní ohřívač vzduchu atd.)
• Není povolené vrtat, nebo opalovat připojovací potrubí.
• Klimatizaci je možné instalovat pouze do místností, které splňují minimální požadovanou plochu. Tato plocha je zřejmá ze štítku, nebo z následující tabulky A
• Po instalaci je nutné udělat zkoušku těsnosti.
Tabulka A - minimální plocha místnosti (m2)
1.2 1.3

Hmotnost náplně
Na podlaze

Minimální
plocha
Okenní montáž
(m2)

1.4

1.5

/

14.5

16.8 19.3

1.8

1.9

1.6

1.7
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24.8 27.8 31

2

2.1

2.2

34.3 37.8 41.5

2.3

2.4

2.5

45.4 49.4

53.6

16.3 17.8

19.3

/

5.2

6.1

7

7.9

8.9

10

11.2 12.4 13.6 15

Nástěnná montáž

/

1.6

1.9

2.1

2.4

2.8

3.1

3.4

3.8

4.2

4.6

5

5.5

6

Stropní montáž

/

1.1

1.3

1.4

1.6

1.8

2.1

2.3

2.6

2.8

3.1

3.4

3.7

4

Údråba
•
•
•
•

Zkontrolujte, zda je splněn požadavek na minimální plochu místnosti dle štítku.
Zkontrolujte, zda je místnost dobře větraná.
Zkontrolujte, zda není v oblasti údržby nějaký zápalný zdroj. Platí také zákaz kouření.
Zkontrolujte, zda je varovná cedulka zařízení dobře čitelná.

SváĜení
• Pokud je potřeba řezat nebo svařovat trubky chladiva, tak je potřeba dodržovat
následující kroky:
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Bezpeþný provoz s hoĜlavým chladivem
a. Jednotku vypněte a odpojte od napájení
b. Odsajte chladivo
c. Odvakuujte
d. Profoukněte dusíkem (N2)
• Chladivo je třeba odsát do speciální sběrné nádoby.
• Dbejte na to, aby se v blízkosti vývěvy nenacházel žádný zdroj otevřeného ohně
a prostor byl dobře větraný.

PlnČní chladivem
• Na plnění používejtezařízení určené pro chladivo R32. Dbejte na to, aby se různé typy
chladiva nekontaminovaly.
• Nádrž chladiva je během plnění třeba udržovat ve svislé poloze.
• Po doplnění (i pokud nebylo dokončené) nalepte na zařízení informační typový štítek.
• Dbejte na to, aby nedošlo k přeplnění chladivem.
• Po dokončení plnění proveďte kontrolu těsnosti - a to ještě před spuštěním
zkušebního provozu.

BezpHþnostní pokyny pro pĜHpravu a skladování
• Před vyložením a otevřením nádoby s chladivem použijte detektor hořlavých plynů.
• Nemanipulujte se zápalnými zdroji a nekuřte.
• Postupujte podle platné místní legislativy a zákonů.
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alespoĖ 15 cm

dostatek volného
prostoru od stropu

Instalaþní vzdálenosti

dostatek volného
SURVWRUXRGVWČQ\
alespoĖ 15 cm
alespoĖ 15 cm

dostatek volného prostoru od podlahy

m
zi
0c
me
30
u
r
Ė
sto
spo
pro tP
ale
o
éh HQ
oln ]DĜt]
v
D
ek
tat NRX
s
do Niå
SĜH

GRSRUXþeno 250 cm*

dostatek volného
SURVWRUXRGVWČQ\

* V pĜtSDGČQLåãtVYČWORVWLPtVWQRVWLGRGUåWHRGVWXSRG
stropu (pozn. mĤåHPtWYOLYQDXåLYDWHOVNêNRPIRUW 
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1iVWURMHSURPRQWiå
1 Vodováha

2 Šroubovák

3 Vrtaþka s pĜíklepem

4 Vrták

5 Expandér

6 Momentový klíþ

7 Stranový klíþ

8 ěezaþka na trubky

9 Detektor netČsnosti

10 VývČva (vakuová pumpa) 11 TlakomČr

12 Multimetr

13 Klíþ (inbus) pro šrouby s vnitĜním šestihranem

14 MČĜicí pásmo

POZNÁMKA:
9VRXYLVORVWLVPRQWiåtSURVtPNRQWDNWXMWHPtVWQtKRSURGHMFH
1HSRXåtYHMWHVtĢové kabelyNWHUpNWRPXQHMVRXXUþHQp

Volba místa pro instalaci
=iNODGQtSRåDGDYN\
0RQWiåMHGQRWN\QDQiVOHGQČXYHGHQêFKPtVWHFKPĤåH]SĤVRELWSRUXFKX3RNXGQHQt
PRåQpVHWDNRYpWRLQVWDODFLY\KQRXWSURVtPNRQWDNWXMWHPtVWQtKRSURGHMFH
0tVWRVHVLOQêPLWHSHOQêPL]GURMLYêSDU\KRĜODYêPLþLYêEXšnými plyny nebo
SUFKDYêPLOiWNDPLUR]SWêOHQêPLYHY]GXFKX
0tVWRVY\VRNRIUHNYHQþQtPL]DĜt]HQtPL QDSĜVYiĜHþN\þLOpNDĜVNpSĜtVWURMH 
0tVWRYEOt]NRVWLSREĜHåt
0tVWRNGHMHYHY]GXFKXREVDåHQROHMþLGêP
0tVWRVHVLUQêPLSO\Q\
-LQiPtVWDYQHVWDQGDUGQtPSURVWĜHGt
=DĜt]HQtE\QHPČOREêWLQVWDORYiQRYSUiGHOQČNRXSHOQČþLX bazénu

9QLWĜQtMHGQRWND
9EOt]NRVWLRWYRUĤYVWXSQtKRDYêVWXSQtKRY]GXFKXE\VHQHPČO\QDFKi]HWåiGQpSĜHNiåN\
2=volte místo, kde se zkondenzovaná voda mĤåe volnČ rozptýlit a nebude mít vliv na þlovČka
=YROWHPtVWRYKRGQpSUR]DSRMHQtYHQNRYQtMHGQRWN\YEOt]NRVWLVtĢRYp]iVXYN\
=YROWHPtVWRPLPRGRVDKGČWt
0tVWRLQVWDODFHE\PČORPtWURYQČåGRVWDWHþQRXQRVQRVWDE\Y\GUåHORFHORXYiKX
YQLWĜQtMHGQRWN\DQHPČORQHSĜt]QLYêYOLYQDKOXþQRVWDYLEUDFHWpWRMHGQRWN\
-HGRSRUXþHQpLQVWDORYDWMHGQRWNXYHY]GiOHQRVWLPQDGSRGODKRX
1HLQVWDOXMWHYQLWĜQtMHGQRWNXEH]SURVWĜHGQČQDGMLQêPHOHNWULFNêPVSRWĜHELþHP
6QDåWHVH]DĜt]HQtSURYR]RYDWFRQHMGiOHRG]iĜLYHN
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3RåDGDYN\QDHOHNWULFNp]DSRMHQt
%H]SHþQRVWQtRSDWĜHQt
1. PĜLLQVWDODFLMHGQRWN\GRGUåXMWHSODWQpHOHNWURWHFKQLFNpSĜHGSLVy.
3RXåLMWHYKRGQêVtĢRYêNDEHODMLVWLþRGSRYtGDMtFtSODWQêPPtVWQtPSĜHGSLVĤP
3. UjistČWHVH]GDSĜLSRMHQtQDSiMHQtNHOeNWULFNpVtWLRGSRYtGiSRWĜHEiPNOLPD
tizace.
4. PĜLSRMWHĜiGQČNDEHOQXORYêYRGLþDX]HPĖRYDFtNROtN]iVXYNy.
5. PĜHGMDNêPLNROLYSUDFHPLVHOHNWULFNêPLVRXþiVWNDPLRGSRMWHY]iMPXYDãtEH]
SHþnosti zaĜt]HQt]HOHNWULFNpVtWČ.
6. Do zaĜt]HQtQHSRXãWČMWHSURXGGRNXGQHQtMHKRPRQWiåGRNRQþena.
7. 3RNXGMHQDSiMHFtNDEHOSRãNR]HQêPXVtKRY\PČQLWYêUREFHSĜtSMHKRVHU
YLVQtSUDFRYQtNQHERMLQiNYDOLILNRYDQiRVRED
8. 3RNXGVH]YêãtWHSORWDRNUXKXVFKODGLYHPVQDåWHVHXGUåHWSĜLSRMRYDFtNDEHO
GiOHRGPČdČQpWUXENy.
9. ZaĜt]HQtMHQXWQRQDLQVWDORYDWYVRXODGXVSODWQêPLQiURGQtPLHOHNWURWHFK
QLFNêPLSĜHGSLVy.

3RåDGDYN\QDX]HPQČQt
1. 9SĜtSDGČNOLPDWL]DFHVHMHGQiRVSRWĜHELþHQHUJHWLFNpWĜtGy0XVtEêWSURWR
NYDOLILNRYDQRXRVRERXĜiGQČX]HPQČQSURVWĜHGQLFWYtPVSHFLiOQtLQVWDODFHD
YKRGQêFKRSDWĜHQt8]HPQČQtPXVtEêW~þLQQpYRSDþQpPSĜtSDGČVHY\VWDYX
MHWHUL]LNXHOHNWULFNpKRãRNX
2. äOXWR]HOHQêYRGLþQDNOLPDWL]DFLMHX]HPĖRYDFtYRGLþDQHVPtEêWSRXåLWSUR
MLQp~þely.
3. +RGQRWDRGSRUXRFKUDQQpKRX]HPQČQtPXVtURYQČåY\KRYRYDWSODWQêPQiURG
QtPEH]SHþQRVWQtPSĜHGSLVĤP
6SRWĜHELþMHQXWQRXPtVWLWWDNDE\QHE\O]QHPRåQČQSĜtVWXSN]iVXYFH
5. U kontaktĤRGSRMRYDþH XYãHFKSyOĤ MHMLFKåY]iMHPQiY]GiOHQRVWPXVt
GRVDKRYDWDOHVSRĖPPPXVtEêW]DMLãWČQRSHYQpSĜLSRMHQtSĜtSRMHN±SHYQê
kontakt.
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Instalace vnitĜní jednotky
Krok 1: VýbČr místa instalace
Doporuþte klientovi místo instalace a nechejte si ho potvrdit.

.URN,QVWDODFHPRQWiåQtKRUiPX
1. ZavČVWHPRQWiåQtUiPQDVWČnu. Nastavte ho do vodorovné polohy pomocí
vodováhy a potom na stČnČ vyznaþte polohu upevĖovacích dČr.
2. Navrtejte upevĖovací díry do stČQ\DYORåWHGRGČUKPRåGLQNy.
3. UpevnČWHPRQWiåQtUiPQDVWČnu pomocí samoĜezných šroubĤ (ST4.2X25TA)
a potom rám zkontrolujte, zda je pevnČQDPRQWRYiQ3RNXGMHKPRåGLQNDSĜíliš
YROQiY\YUWHMWHSREOtåGDOãtGtUX

Krok 3: VyKRtovení otvorXQa potrXEí
1. Zvolte polohu otvoru na potrubí podle smČru výstupní trubky. Tento otvor by mČl
OHåHWRQČFRQtåQHåMHSRORKDPRQWiåQtKRUiPX YL]REUi]HNQtåH 

typ W2026MHE2:
VWČQD

R]QDþLWXSURVWĜHG

typ W2035MHE2:
vodováha

odstup
od
VWČQ\
YtFHQHå
150 mm

VWČQD

VWČQD

odstup
od
VWČQ\
YtFHQHå
150 mm

vlevo
ĭPP
(zadní díra na potrubí)

R]QDþLWXSURVWĜHG

odstup
od
VWČQ\
YtFHQHå
150 mm

vpravo
ĭPP
(zadní díra na potrubí)

vlevo
ĭPP
(zadní díra na potrubí)

vodováha

VWČQD

odstup
od
VWČQ\
YtFHQHå
150 mm
vpravo
ĭPP
(zadní díra na potrubí)

typ W2053MHE2:
VWČQD

R]QDþLWXSURVWĜHG

odstup
od
VWČQ\
YtFHQHå
150 mm
vlevo
ĭPP
(zadní díra na potrubí)

vodováha

VWČQD
odstup
od
VWČQ\
YtFHQHå
150 mm

vpravo
ĭPP
(zadní díra na potrubí)

2. VytvoĜte pro potrubí otvor (prĤmČr díry Ø 55/70) na zvoleném místČ výstupního
potrubí. Aby byl zajištČn plynulý odtok, je potĜeba naklonit otvor pro potrubí
mírnČ smČrem do venkovního prostĜedí, a to ve sklonu 5–10°.
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Instalace vnitĜní jednotky
Poznámka:

interiér

• Dbejte na zamezení prašnosti a pĜi
vyhotovení otvoru udČlejte potĜebná
bezpeþnostní opatĜení.
• 3ODVWRYpKPRåGLQN\QHMVRXVRXþástí
GRGiYN\DMHSRWĜeba je dodat ze
strany stavby.

exteriér

ĭ

5-10

Krok 4: Odtoková trubka
2. PĜi volbČ vyvedení tUXENy z levé,
UHVSHNtive pravé strany vyĜHåte
potĜebnou díru na odolné SRGORåce.

1. TUXENXMHPRåQRY\YpVWYHVPČru
doprava, dozadu vpravo, vlevo
nebo dozadu doleva.

vlevo

vpravo

vlevo
vzadu vpravo

vzadu
vlevo

vpravo

Y\ĜHåWH
díru

Krok 5: PĜipojte trubku k vnitĜní jednotce
1. TUXENRYêVSRMQDVPČrujte na patĜiþné hrdlo.
2. PĜevleþnou matici utáhnČte prozatím ruþnČ.
3. UtáhnČWHPDWLFLSRPRFtPRPHQWRYpKRNOtþe
SRGOHWDEXON\YL]QtåH1DWUXENRYêVSRM
nasaćWHVWUDQRYêNOtþ a na pĜevleþnou matici
nasaćWHPRPHQWRYêNOtþ.
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spoj SĜHYOHþQi matice WUXEND

Instalace vnitĜní jednotky

PRPHQWRYêNOtþ

Stranový
NOtþ

PrĤmČr
trubky

Utahovací moment
(v N·m)

SĜHYOHþQi
matice
trubka

Ø 6,35

15~20

Ø 9,52

30~40

Ø 12,7

45~55

YQLWĜQt LQWHULpURYi WUXEND

4. Zabalte vnitĜní trubku a spoj spojovacího potrubí do izolaþního pouzdra
a potom omotejte izolaþní páskou.

L]RODþQtSRX]GUR

Krok 6: Instalace odtokové hadice
1. Zapojte odtokovou hadici na výtokovou
trubku vnitĜní jednotky.

2. Spojte spoj pomocí
pásky.

odtoková
hadice
výtoková trubka
výtoková odtoková
hadice
trubka

páska

odtoková hadice

Poznámka:
• Odtokovou hadici je tĜeba odizolovat,
aby se pĜedešlo kondenzaci.
L]RODþQtSRX]GUR

Krok 7: Zapojení vnitĜní jednotky

panel

šroubek

1. OtevĜete panel, odšroubujte šroubky na
krytce vodiþĤ a potom kryt odejmČte.

NU\WYRGLþĤ
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Instalace vnitĜní jednotky
2. Napájecí kabel vsuĖte do prĤchozího otvoru na zadní stranČ vnitĜní
jednotky a potom ho z pĜední strany
protáhnČte.

otvor
prostupu
kabelu

3. OdstraĖte kabelovou úchytku: napájecí kabel pĜipojte na svorkovnici
podle barev a šroubky dotáhnČte.

QDSiMHFtYRGLþ

N(1)

2

3

modrá þHUQi KQČGi åOXWR
-zelená

SĜLSRMHQtYHQNRYQtMHGQRWN\

4. Kryt nasaćte zase zpČt na místo a šroubek utáhnČte.
5. Panel mĤåHWHRSČt zavĜít.

Poznámka:
• Všechny vodiþe vnitĜní i venkovní jednotky by mČla zapojovat kvalifikovaná osoba.
• Pokud je délka napájecího kabelu nedostateþná, Y\åádejte si od dodavatele nový.
Kabel svépomocnČ neprodluåujte.
• U klimatizace s elektrickou zástrþkou dbejte na to, aby byl k zástrþce pĜístup.
• U klimatizace bez elektrické zástrþky napájecího kabelu je potĜeba nainstalovat na
kabelu jistiþ. Jistiþ by mČl mít vypínací schopnost vĤþi všem pólĤm a vzdálenost
jeho kontaktĤ by mČla být vČtší neå 3 mm.
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Instalace vnitĜní jednotky
SĜtSRMQiWUXEND RGWRNRYiKDGLFH SiVND

Krok 8: Omotání trubky
2PRWHMWHSĜtSRMQRXWUXENXVtĢový
NDEHODRGWRNRYRXKDGLFLSRPRFt
SiVNy
YQLWĜQtDYQČMãt
VtĢRYêNDEHO
SO\QRYi
WUXEND

YQLWĜQt
MHGQRWND

SiVND

YQLWĜQtVtĢRYêNDEHO

2EPRWHMWHMHURYQRPČUQČ
.DSDOLQRYiDSO\QRYiWUXENDE\VH
mČO\REYi]DWQDNRQFL]YOiãĢ

NDSDOLQRYi
WUXEND
RGWRNRYi
KDGLFH

Poznámka:
• SíĢový kabel a ovládací vodiþ se
nesmí vzájemnČ kĜtåLWQHERQDVHEH
vzájemnČWODþLW
• 2GWRNRYRXKDGLFLMHSRWĜeba vyvá]DWYGROQtþiVWL

PĜLMHMLFKREYD]RYiQtSRQHFKHMWH
SRWĜHEQRXGpONXRGWRNRYpKDGLFHD
síĢRYpKRNDEHOXSURPRQWiå3Ĝi obPRWiYiQtRGGČOWHYQLWĜní síĢový kabel
DRGWRNRYRXKDGLFL

Krok 9: ZavČšení vnitĜní jednotky
1 TaNWo obvázDQpWUXENy YORåWe do sWČQRYpWUXEky a SURWiKnČWe je SĜes oWYRU ve sWČnČ
2=avČVWe vniWĜní jednoWNX na monWiåQí UiP
33omocí WČsnicí JXPy Y\SlĖWe PH]HUX meziWUXENDPL a díURX ve sWČnČ
48SHYnČWe sWČnovRXWUXENX
5=NonWUROXMWe]da je vniWĜní jednoWka nainsWalovaná SHYnČ
LQWHULpU
VWČQRYi
WUXEND

KRUQtKiN

H[WHULpU
WČVQtFtJXPD

GROQtKiN
PRQWiåQtKRUiPX

Poznámka:
• 1HRKêEHMWHSĜtOLãRGWRNRYRXKDGLFLDE\VHQH]ORPLOD WtPE\VH]DEORNRYDO
SUĤWRNYRG\ 
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Kontrola po instalaci
3RPRQWiåLSURYHćWHNRQWUROXQD]iNODGČQiVOHGXMtFtFKSRåDGDYNĤ.

Kontrolní body

0RåQpQiVOHGN\

%\ODMHGQRWNDQDLQVWDORYiQD
GRVWDWHþnČSHYQČ?

-HGQRWNDPĤåHVSDGQRXWYLEURYDW
QHERY\GiYDWKOXN

ZNontUROoYDOL MstH ]GD QHXQLNá FKODGLYo?

1HGRVWDWHþQêFKODGLFtQHERY\WiSČFt
YêNRQ

-HSRWUXEQtYHGHQtGRVWDWHþnČ
L]RORYDQp"

7YRUEDNRQGHQ]iWXDRGNDSiYDMtFt
YRGD

2GWpNiGREĜHYRGD"

TYRUED NRQGHQ]átX D RGNDSiYDMtFt YRGD.

2GSRYtGiQDSiMHFtQDSČWtKRGQRWČ
XYHGHQpQDãWtWNX"

3RUXFKDþLSRãNR]HQtNRPSRQHQW

-VRXHOHNWULFNpYRGLþHDSRWUXEtEH]
SHþnČQDLQVWDORYiQ\"

3RUXFKDþLSRãNR]HQtNRPSRQHQW

-HMHGQRWNDEH]SHþnČX]HPQČná?

7YRUED]GURMRYêFKSURXGĤ.

2GSRYtGiVtĢRYêNDEHOWHFKQLFNêP
~GDMĤm?

3RUXFKDþLSRãNR]HQtNRPSRQHQW

1HQDFKi]tVHYREODVWLYVWXSXþLYêVWX
SXY]GXFKXQČMDNiSĜHNiåND"

1HGRVWDWHþQêFKODGLFtQHERY\WiSČFt
YêNRQ

2GstUDQLOL MstH SUDFK D UĤ]né GUREné SĜHG
mČty QDKURmDGČné ]D GREX montáåH?

3RUXFKDþLSRãNR]HQtNRPSRQHQW

-VRXSO\QRYêDNDSDOLQRYêYHQWLOVSRMR
YDFtKRSRWUXEt]FHODRWHYĜHQp"

1HGRVWDWHþQêFKODGLFtQHERY\WiSČFt
YêNRQ

Zkušební provoz
1. PĜíprava na zkušební provoz
6FKYiOHQt SĜHY]HWt NOLPDWL]DþQtMHGQRWNy.
• SGČOtH ]áND]ntNoYL YšHFKny GĤOHåLté ~GDMH D SotĜHEné LnfRUPDFH NH NOLmDtL]DFL.

2. Metoda zkušebního provozu
• =DMLVWČWHSĜtVXQHOHQHUJLHGR]DĜt]HQtVWLVNQČWHWODþtWNR212))QDGiON
RYpPRYODGDþL
• 6WLVNQČWHWODþtWNR02'(SURYROEXUHåLPĤ AUT2 DXWRPDWLFNêUHåLP &22L
FKOD]HQt 'RY VXãHQt )$1 YHQWLOiWRU +(AT WRSHQt DSURYČĜWH]GD
]DĜt]HQtSUDFXMHQRUPiOQČ þLQLNROLY.
• 3RNXGMHWHSORWDRNROQtKRY]GXFKXQLåãtQHå&NOLPDWL]DFHVHQHVSXVWt
SURYR]FKOD]HQt 
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3RåDGDYN\QDSĜLSRMRYDFtSRWUXEt
1. Standardní délka spojovací trubky 5 m.
2. Minimální délka spojovací trubky je 3 m.
3. Maximální délka spojovací trubky a maximální výškový rozdíl viz tabulka.
Chladicí
výkon

Max. délka
spojovací
trubky

Max.
výškový
rozdíl

9000 Btu/h
(2637W)

15

10

12000 Btu/h
(3516W)

20

10

18000 Btu/h
(5274W)

25

10

4. 3RSURGORXåHQtSĜípojné trubky je nutno doplnit potĜHEQpPQRåVWYtROHMH
a chladiva.
• PĜLSURGORXåHQtVSRMRYDFtKRSRWUXEtnad standardní délku 10 m je tĜeba pĜidat
POFKODGtFtKRROHMHQDNDåGêFKP spojovacího vedení.
• Metoda výpoþtu doplnČní náplnČ chladiva (na základČ kapalinové trubky): Dodateþná náplĖFKODGLYD SURGORXåHQí kapalinové trubky x dodateþQpPQRåVWYt
chladiva na jeden metr.
• Pokud se délka spojovacího potrubí pURGORXåtRYtFHQHåPSĜidejte chladiYRY]iYLVORVWLQDGpOFHSURGORXåHQtkapalinové trubky0QRåVWYtGRGDWHþného
chladiva na jeden metr délky je rĤzné a závisí na prĤmČru kapalinové trubky.
Postupujte podle následující tabulky
DodateþQp ]YêãHQp PQRåVWYtQiSOQČ chladiva R32
PrĤmČUSĜLSRMRYDFtWUXEN\
Kapalinová trubka
(mm)

Venkovní jednotka – škrtící ventil

Plynová trubka
(mm)

QHER
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Chlazení
(g/m)

Chlazení i topení
(g/m)

12

16

Postup rozšiĜování potrubí
POZNÁMKA:
Nesprávné rozšíĜení konce trubky je hlavní pĜíþinou úniku chladiva.
Proto rozšiĜujte potrubí následujícím zpĤsobem:
A: OdĜezání konce trubky
• OvČĜte si délku trubky na základČ vzdálenosti vnitĜní jednotky od venkovní jednotky.
• Trubku zkraĢte pomocí Ĝezaþky trubek.

E: RozšíĜení konce trubky
• RozšiĜte konec trubky pro vytvoĜení
spoje pomocí expandéru.

trubka

tvrdá
forma

expandér

ĜH]DþNDWUXEHN

šikmý

nerovný

trubka

RWĜHS

POZNÁMKA:
• RozmČr „A“ je rĤzný – v závislosti na
prĤmČru (viz tabulka):
A (mm)

VnČjší prĤmČr
(mm)

B: OdstranČní otĜepĤ
• OdstraĖte otĜepy pomocí odhrotovaþe
a dbejte pĜitom na to, aby se otĜepky
nedostaly do potrubí.
trubka

Max

Min

Ø 6 – 6,35 (1/4")

1,3

0,7

Ø 9,52 (3/8")

1,6

1,0

Ø 12 – 12,7 (1/2")

1,8

1,0

RGKURWRYDþ

F: Kontrola
• Zkontrolujte kvalitu rozšíĜeného
konce. Pokud zjistíte chyby, pak
proces rozšiĜování na základČ výše
uvedených krokĤ zopakujte.

VPČUHP
GROĤ

C: Nasazení vhodné izolaþní trubky na
stávající potrubí
D: Nasazení pĜevleþné matice
• OdstraĖte pĜevleþnou matici na vnitĜním spojovacím potrubí a na venkovním ventilu. Nasaćte pĜevleþnou
matici na trubku.

hladký povrch
QHYKRGQpUR]ãtĜHQt

SĜHYOHþQiPDWLFH

šikmé poškozený
povrch

délka je stejná

trubka
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trhlina QHURYQRPČUQi
WORXãĢND

Poznámky

42

Poznámky
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UpozornČní na platnost

S pĜípadnými dotazy, jakoåLúdråbou a opravami Vašeho zaĜízení se obraĢte na
Vašeho odborného poradce. Seznam odborných poradcĤ ve Vašem blízkém okolí
naleznete napĜíklad na webových stránkách na adrese www.viessmann.cz

Viessmann, spol. s r.o.
PlzeĖská 189
252 19 ChrášĢany
Tel.: +420 257 090 900
Fax: +420 257 950 306
www.viessmann.cz

5785 244-2 CZ

Vaše kontaktní osoba

Technické zmČny vyhrazeny!

Platí pro Vitoclima 300-S
vnitĜQí jednotky:
typ: W2026MHE2, W2035MHE2, W2053MHE2
Objþ7714324, 7714326, 7714328

