
Návod pro instalaci a provoz kanálové  klimatizační jednotky
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BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Z bezpečnostních důvodů si před používáním jednotky pozorně přečtěte tento návod.

Upozornění:

Na připojení nepoužívejte rozdvojku, prodlužovací kabel, ani k jedné zásuvce nepřipojujte více  elektrických 

spotřebičů. 

V případě výskytu nějaké neobvyklé události (zápach po spálení) jednotku vypněte, odpojte ze sítě nebo vypněte 

jistič.

Dbejte na to, aby se přívodní šňůra nepoškodila.

Netahejte přívodní šňůru ze  zásuvky.

Před čištěním odpojte ze sítě.

Nedotýkejte se vypínačů mokrýma rukama.

Jednotku nepokládejte na poškozený podklad.

Klimatizaci nečistěte  vodou.

Do proudu vzduchu z jednotky neukládejte pokojové rostliny či domácí zvířata. 

Na jednotku neaplikujte prostředky proti hmyzu ani hořlavé spreje.

Jednotku nenechávejte běžet při vysoké vlhkosti, např. při otevřených dveřích nebo okně.

V případě, že jednotku nebudete používat delší čas, odpojte jí ze sítě.

Nestoupejte na vnější kryt jednotky, ani na něj nic nepokládejte.

Uzemnění:

Nepřipojujte vodič  na uzemnění k plynovému nebo vodovodnímu potrubí, atd.

Neinstalujte jednotku na místo, kde by mohl unikat plyn. V případě, že uniká plyn a nahromadí se v blízkosti 

jednotky, může dojít k  explozi.

Odpadní voda musí být úplně vypuštěná. 

Pokud není, voda může kapat z jednotky a poškodit nábytek.nic jiného. 

Je to velmi nebezpečné. 
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NÁZVY JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ

VENKOVNÍ JEDNOTKA 

Tyto nákresy se můžou v drobných detailech odlišovat od skutečných modelů
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NÁZEV A FUNKCE JEDNOTLIVÝCH TLAČÍTEK NA DÁLKOVÉM OVLADAČI 

POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ A AUTOMATICKÉHO REŽIMU

VENKOVNÍ JEDNOTKA DÁLKOVÝ OVLADAČ
 Připojte do elektrické . Odstraňte zadní kryt.
 sítě a zapněte jednotku. . Vložte baterie. Při vkládaní 

  dbejte na správné uložení „+“ a  „-“.
. Kryt uložte zpět.

POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE
 Vyberte baterie, pokud nebudete ovladač používat delší čas.
 Maximální dosah signálu je 6 metrů. Po přijetí signálu jednotkou uslyšíte jedno nebo dvě pípnutí. 
 Pokud vnitřní jednotka nemůže přijmout signál nebo displej na ovladači neukazuje žádné hodnoty, je 

potřebné vyměnit obě baterie.
 Dálkový ovládač by měl být namířený částí vysílací signál na panel vnitřní jednotky, který signál 

přijímá.
 Nepoužívejte nabíjecí baterie.

AUTOMATICKÝ REŽIM                    Informace k automatickému režimu
Režim je automaticky zvolený z režimů CHLAZENÍ,  
SUŠENÍ, TOPENÍ (modely bez funkce TOPENÍ 
vyberou režim VENTILÁTOR) podle pokojové teploty.
Pokud je však jednotka zapnutá do dvou hodin
 po tom co  byla vypnutá, je zvolený stejný režim, 
jaký byl zvolený před vypnutím.
 Pokud je provozní režim nastavený, nezmění se, 
ani když se změní pokojová teplota. 
Pokud režim neodpovídá pokojové teplotě, zvolte požadovaný režim: 

Na spuštění režimu:
1. Stlačte tlačítko ZAP/VYP 
2. Stlačte tlačítko ZVOLENÍ REŽIMU a zvolte automatický režim 

Při každém stlačení tohoto tlačítka se mění režim v následujícím pořadí:

Pokud je v místnosti příliš teplo nebo příliš chladno:
Pokud se 15 minut po spuštění  režimu cítíte mírně teplo nebo chladno:
Stlačte tlačítko ▲ na zvýšení teploty. Jedno stisknutí zvýši teplotu o 1ºC.
Stlačte tlačítko ▼ na snížení teploty. Jedno stisknutí sníží teplotu o 1ºC.

Upozornění
 V režime SUŠENÍ jsou nastavené nízké otáčky ventilátoru a nastavená teplota není zobrazená. 
 V automatickém režimu SUŠENÍ není možné nastavit teplotu.
 Pokud je okolní teplota příliš vysoká, v místnosti nebude možné dosáhnout nastavenou teplotu, 

protože jednotka chladí při vysoké zátěži. (REŽIM CHLAZENÍ)
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POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE A AUTOMATICKÉHO REŽIMU

VENKOVNÍ JEDNOTKA DÁLKOVÝ OVLADAČ
 Připojte do elektrické sítě  Odstraňte zadní kryt.

a zapněte jednotku. Vložte baterie, při vkládání dbejte na správné uložení „+“ a  „-“.
Kryt vložte zpět

POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE
 Pokud nebudete používat baterie delší dobu, vyndejte je (nepoužívejte nabíjecí baterie)

 Maximální dosah signálu je 6 metrů. Po přijetí signálu jednotkou je slyšet jedno nebo dvě pípnutí. 

●    Pokud vnitřní jednotka nemůže přijmout signál nebo displej na ovladači neukazuje žádné hodnoty, je

potřebné  vyměnit obě baterie.

●    Dálkový ovladač by měl být namířený částí vysílající signál na panel vnitřní jednotky, která signál 

       přijímá.

AUTOMATICKÝ REŽIM       Informace k automatickému režimu
Režim je automaticky zvolený z režimů  CHLAZENÍ,  SUŠENÍ, TOPENÍ
(modely bez funkce topení vyberou režim VENTILÁTOR) podle pokojové 
teploty.
Pokud je však jednotka zapnutá do dvou hodin po tom co byla vypnutá, je 
zvolený stejný režim jaký byl zvolen před vypnutím. Pokud je provozní režim 
nastavený, nezmění se, ani pokud se změní pokojová teplota.

Pokud režim neodpovídá pokojové teplotě, zvolte požadovaný režim: 

Na spuštění režimu:
3. Stlačte tlačítko ZAP/VYP 
4. Stlačte tlačítko ZVOLENÍ REŽIMU a zvolte automatický režim 

Při každém stlačení tohoto tlačítka se změní režim v následujícím pořadí:

Pokud je v místnosti příliš teplo nebo příliš chladno:
Pokud  15 minut po spuštění  režimu cítíte mírné teplo nebo chladno:
Stlačte tlačítko ▲ na zvýšení teploty. Jedno stisknutí zvýší teplotu o 1ºC.
Stlačte tlačítko ▼ na snížení teploty. Jedno stisknutí sníží teplotu o 1ºC.

Upozornění:
 V režimu SUŠENÍ jsou nastavené nízké otáčky ventilátoru a nastavená teplota není zobrazená. 

 V automatickém režimu SUŠENÍ není možné nastavit teplotu.

 Pokud je okolní  teplota příliš vysoká, v místnosti nebude možné dosáhnout nastavenou teplotu, protože 

jednotka chladí při vysoké zátěži. (REŽIM CHLAZENÍ)

Modely s funkcí jen chlazení nemají funkci topení

Pokojová 
teplota při 
zapnutí

Režim

>27ºC CHLAZENÍ
21-27ºC SUŠENÍ

<21ºC
TOPENÍ/
VENTILÁTOR
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REŽIM CHLAZENÍ, TOPENÍ, SUŠENÍ , VENTILÁTOR

Zvolení režimu CHLAZENÍ, TOPENÍ, SUŠENÍ , VENTILÁTOR
1.Stlačte  na spuštění režimu.
2.Zvolte režim stlačením       tlačítka 
Každým stlačením tlačítka se změní režim v následujícím  pořadí:

(Příklad: Na zvolení režimu CHLAZENÍ, stiskněte tlačítko ZVOLENÍ REŽIMU, dokud se na obrazovce displeje 
nezobrazí    
3.Zvolte otáčky ventilátoru stlačením tlačítka         viz strana 7. 

4.Zvolte směr proudění vzduchu   stlačením tlačítka         viz. strana 7. 
5.Pro vypnutí stlačte  tlačítko 

Poznámka

Pokud je režim zvolený, stejný režim bude spuštěný i po stlačení tlačítka ZAP/VYP.

Pokud je potřebné změnit nastavenou teplotu.
.  Na snížení teploty stlačte tlačítko ▼.  Jedno stlačení sníží teplotu o 1ºC.
.  Na zvýšení teploty stlačte tlačítko ▲. Jedno stlačení zvýší teplotu o 1ºC. 

V režimu „TOPENÍ“
 Účinnost klimatizace je závislá od venkovní teploty. 
 Odmrazovací funkce: Pokud je venkovní teplota velmi nízká, ventilátory venkovní  i vnitřní  jednotky stojí, 

zatímco běží odmrazování, aby se odstranila námraza z venkovního výměníku.  tepla.

V režimu SUŠENÍ 
 V režimu  SUŠENÍ není možné měnit otáčky ventilátoru.
 Ventilátory venkovní i vnitřní jednotky běží přerušovaně v režimu SUŠENÍ . 
 V tomto režimu se pokojová teplota mírně sníží. Funkce SUŠENÍ nemůže být spuštěná, pokud je pokojová 

teplota 18ºC nebo nižší.

Upozornění:
 Pokud je okolní teplota příliš vysoká, v místnosti nebude možné dosáhnout nastavenou teplotu, protože 

jednotka chladí při vysokém zatížení. (REŽIM CHLAZENÍ)
 Start opoždění o 3 minuty

Aby se snížilo vysoké zatížení kompresoru, jednotka nemůže běžet po dobu asi 3 minut, jen pokud pracuje 
elektrický ventilátor.  Toto je účinné v následujících podmínkách:

- přerušení dodávky proudu,  -vypnutý hlavní vypínač
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NASTAVENÍ  RYCHLOSTI PROUDĚNÍ A SMĚRU VZDUCHU  

1.  Stlačte tlačítko       Při každém stlačení tlačítka se změní otáčky ventilátoru v následujícím pořadí, jako 
ukazuje nákres:

2. Stlačte tlačítko            pokud chcete změnit PROUDĚNÍ VZDUCHU vertikálně. Každým 
stlačením tlačítka se změní uhel horizontální lamely jak ukazuje následující nákres:

Při každém stlačení tlačítka  se změní režim kmitání v pořadí od KMITANÍ, AUTOMATICKÝ, 
SPECIÁLNÍ ÚHEL (5 úhlů): 

Upozornění

 Nastavte vertikální směr PROUDĚNÍ VZDUCHU dálkovým ovladačem.  
 Pokud je  vertikální směr PROUDĚNÍ VZDUCHU ovládaný dálkovým ovládačem, směr  PROUDĚNÍ 

VZDUCHU se automaticky nastaví v následujících podmínkách:
- V režimu CHLAZENÍ a SUŠENÍ, pokud klimatizace běží s nastaveným PROUDĚNÍM VZDUCHU směrem dolů 

po dobu jedné hodiny, směr proudění vzduchu se automaticky nastaví na takovou úroveň, aby se zabránilo kapání 
zkondenzované vody. 

- V režimu topení a odmrazování je pozice horizontální lamely nastavená směrem nahoru, aby se zabránilo proudění 
vzduchu směrem dolů přímo na vás.
Pokud chcete změnit směr  PROUDĚNÍ VZDUCHU horizontálně
Nastavte polohu vertikálních lamel ručně ještě PŘED spuštěním režimu.  Jestli se horizontální lamela pohybuje 
automaticky, mohla by vám zachytit prsty a přiskřípnout je.
Upozornění:
V režimu kmitání je na displeji  zobrazené  KMITÁNÍ.  Pokud jsou otáčky ventilátoru nastavené na 
AUTOMATICKÝ REŽIM, není možné změnit směr proudění vzduchu.
Pokud se změní provozní režim po dobu režimu KMITÁNÍ, režim KMITÁNÍ je zrušený automaticky. Pokud je 
nastavený ČASOVAČ, režim KMITÁNÍ nemůže být spuštěný NÁHRADNÍ PROVOZ A REŽIM ČASOVAČE
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Náhradní provoz
Pokud baterie v dálkovém ovládání dojdou nebo přijímač nemůže přijmout signál z dálkového ovládání, použijte 
tlačítko na vypnutí dálkového ovládaní (override) .
 Stiskněte tlačítko na vypnutí dálkového ovládání na vnitřní jednotce (override)







 Modely s chlazením a topením: Stiskněte tlačítko, klimatizační jednotka automaticky vybere z režimů 

CHLAZENÍ, TOPENÍ nebo SUŠENÍ podle pokojové teploty. Stiskněte toto tlačítko znovu, jednotka se vypne.
 Model s funkcí jen chlazení:  Stiskněte tlačítko, klimatizační jednotka automaticky vybere z režimů 

CHLAZENÍ nebo SUŠENÍ podle pokojové teploty. Stiskněte toto tlačítko znovu, jednotka se vypne.

Upozornění: 
1. Pokud je jednotka ovládaná v náhradním provozu, režim se změní  následovně:

Pokojová teplota ≥27ºC 21ºC<T<27ºC ≤21ºC
Nastavení teploty 

27ºC
Pokojová 
teplota

21ºC

Režim TOPENÍ SUŠENÍ TOPENÍ/VENTILÁTOR

2.Model jen s chlazením nemá funkci TOPENÍ

REŽIM ČASOVAČE
Nastavení Časovače ZAP/VYP

Stiskněte TLAČÍTKO NASTAVENÍ ČASOVAČE na zapnutí/vypnutí jednotky.  Pokud 
stisknete toto tlačítko, nastavený čas časovače bude blikat. 
Pokud znovu stiskněte TLAČÍTKO NASTAVENÍ ČASOVAČE, čas přestane blikat a funkce 
časovače je nastavená. Pokud tlačítko stisknete ještě jednou, nastavený čas časovače se vypne.

Na nastavení času časovače použijte tlačítka ▼a ▲.
Jedním stisknutím tlačítka ▲ se nastavený čas časovače zvýší o 1 minutu, držte tlačítko 
stisknuté, nastavovaný čas se bude zvyšovat po 10 minutách.  
Jedním stisknutím tlačítka ▼ se nastavený čas časovače  sníží o 1 minutu, držte tlačítko 
stisknuté, nastavovaný čas se bude snižovat po 10 minutách.
3.Pokud jednotka běží, stiskněte režim spánek se spustí, po opětovném stlačení se režim 
spánek zruší.   
Nastavení času:
Pokud je jednotka vypnutá, stiskněte hodiny, hodiny blikají a nyní můžete nastavit čas. 
Stiskněte ▼a ▲ na nastavení požadovaného času. Po nastavení opět stiskněte a nastavený čas 
se zobrazí.
I když  je  režim Časovač nastavený, jednotka může pracovat i před nastaveným časem 



10

PROVOZ SPÁNKOVÝ REŽIM

Nastavení Spánkového režimu
 Zapněte klimatizační            jednotku. 
 Stlačte tlačítko     na zvolení režimu SPÁNEK.

Při provozu Spánkového režimu
 Otáčky  ventilátoru  venkovní jednotky  se automaticky změní na NÍZKÉ
 V režimu CHLAZENÍ teplota klesne o 1,5°C za hodinu, maximálně však o 3°C.
 V režimu TOPENÍ teplota stoupne o 1,5°C za hodinu, maximálně však o 3°C.
 V režimu SUŠENÍ zůstane nastavená teplota nezměněná
 V režimu VENTILÁTOR, pokud je jednotka v provozu, není režim SPÁNEK k dispozici.

Na ukončení provozu Spánkového režimu
Jeden z následujících kroků zruší provoz v režimu SPÁNEK

 Stlačte opět tlačítko.
 Stlačte  tlačítko.
 Stlačte tlačítko.
 Stlačte  (ZAP/VYP) tlačítko. 

ZDRAVÝ  PROVOZ,   REŽIM VÝMĚNY ČERSTVÉHO VZDUCHU (VOLITELNÉ FUNKCE – pouze na 
objednávku)

ZDRAVÝ PROVOZ
Generátor kladných  a záporných iontů produkuje velké množství iontů, které efektivně udržují rovnováhu iontů ve 
vzduchu, ničí bakterie a očišťují ovzduší. 

1.Stlačte tlačítko      ,  aby se zapnula jednotka. Nastavte režim. 
2.Zdravý provoz

Stlačte  tlačítko     ,  zobrazí se        a zdravý provoz je nastavený. 
Stlačte opět  tlačítko      , symbol     zmizí a zdravý provoz je vypnutý. 

REŽIM VÝMĚNA ČERSTVÉHO VZDUCHU

Po dobu režimu VÝMĚNA ČERSTVÉHO VZDUCHU se čerstvý vzduch z venku přivádí do místnosti přes 
potrubí. 

Stlačte tlačítko     ,  zobrazí se      a spustí se plynulá výměna čerstvého vzduchu, stlačte tlačítko  dvakrát 
a spustí se  přerušovaná výměna čerstvého vzduchu 
(hodina výměny čerstvého vzduchu je následovaná hodinou nečinnosti); 
stlačte znova tlačítko, symbol       zmizí a režim bude zrušený.
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MANUÁL -  VNITŘNÍ  NÁSTĚNÝ  OVLADAČ 
POPIS

1. tlačítko pro zapnutí a vypnutí klimatizace
2. zobrazení teploty
3. zobrazení hodin
4. zobrazení ON/OFF časovače
5. intenzity ventilátoru
6. zobrazení režimu pro spánek
7. zobrazení kontroly sítě
8. zobrazení režimů 

9. zobrazení elektrického topení
10. tlačítko na volení režimů 
- auto
- chlazení
- topení
- průtok vzduchu
11. volbu intenzity ventilátoru
- nízký
- střední
- vysoký
- auto
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12. tlačítka na volení teploty (od 16°C do 30°C)
13. pro nastavení hodin
14. potvrzení nastavení časovače a hodin
15. tlačítko spořiče – použijte k nastavení režimu spaní
16. tlačítko pro nastavení času
17. restart tlačítko
18. tlačítko pro nastavení časovače
19. zámek display
20. infračervené přijímání

Úprava hodin
Po prvním zapnutí jednotky potřebujete nastavit čas a to následujícím způsobem:

1. stiskněte 13, display ukazuje „AM“ nebo „PM“
2. stiskněte šipku nahoru nebo šipku dolu pro nastavení času, stisknete-li přidá se nebo se ubere 1minuta, 

opakovaným stlačením nastavíte čas rychleji.
3. po nastavení času, stiskněte tlačítko 14, „AM“ nebo „PM“ přestane blikat a hodiny začnou pracovat

AUTO/CHLAZENÍ/ODVLHČENÍ/TOPENÍ

1. zapněte (display ukazuje poslední režim – nepočítá se režim spaní)
2. zvolte režim 

3. nastavte teplotu
- šipkou nahoru přidáte 1°C
- šipkou dolu uberete 1°C
4. nastavte intenzitu ventilátoru

5. zapněte,stiskněte ON/OFF, display zobrazuje teplotu a hodiny

AUTO REŽIM
Jednotka si vybere chlazení nebo průtok vzduchu vzhledem k teplotě v místnosti

PRŮTOK VZDUCHU
Neznamená, že je jednotka na režimu chlazení či topení – pouze pracuje na režimu průtoku vzduchu.
Dle situace, klimatizace nemůže pracovat na auto průtok vzduchu.
Mimoto nastavená teplota se neobjeví na displeji

1. zapněte
2. zvolte režim 
3. zvolte intenzitu ventilátoru
4. zapněte
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VYPNUTÍ / ZAPNUTÍ FUNKCÍ ČASOVAČE

Před použitím jednotky nastavte hodiny
1. po zapnutí a nastavení  – display ukáže režim
2. nastavení času – stisknutím tlačítka změníte časový režim. Ujistěte se, že je časovač ON-OFF , ON bliká
3. nastavení – zapnutí času
stiskněte 16 a každým stiskem šipky nahoru se čas zvýší o 10minut, šipkou dolu se čas snižuje
„AM“ ráno (od půlnoci do 12 dopoledne)
„PM“ odpoledne (po 12 dopoledne do půlnoci)
4. potvrďte čas stisknutím „ON“ nebliká, „OFF“ bliká
5. vypnutí času – stejným způsobem jako při nastavení času
6. potvrzení vypnutí času – „OFF“ přestane blikat

NASTAVENÍ REŽIMU 
1. CHLAZENÍ / ODVLHČOVÁNÍ: pokud je jednotka na režimu spaní, teplota je 1°C vyšší než 

nastavená teplota. Při této teplotě se jednotka navýší o 1°C znovu za další hodinu.
2. TOPENÍ: Pokud je jednotka na režimu spaní – teplota se sníží o 1°C za 1 hodinu. Při této teplotě se 

jednotka sníží na 2°C v další hodině.

POZNÁMKA
- pokud je jednotka na auto režimu, jednotka je též na režimu spaní
- po nastavení režimu spaní, neměňte hodiny
- pokud jste vypnuli časovač a poté režim spaní, jednotka pracuje v režimu spaní. 
- Před vybráním režimu, musíte nastavit čas. Jinak se spořič bude rušit.

POUŽITÍ SPÁNKOVÉHO REŽIMU
Po zapnutí – nastavte režim, poté 1x stiskněte tlačítko spaní, nastavení času je ukazován naposled. Poté, co se 
ukáže režim spaní – stiskněte buď šipku nahoru či dolu a vyberte od 1 až do 8 hodiny. Každé stisknutí, 1 hodinu 
přidá či ubere. Po chvilce „xh“ ukazuje a „timer off“ se objeví. Pokud znovu stisknete režim spaní, zrušíte funkci 
spaní a signály zmizí. 

BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBA

Správné používání jednotky
Pro zvýšenou účinnost provozu jednotky a  s ohledem na Vaše zdraví, dodržujte následující:  
CHLAZENÍ
           

Pro účinné chlazení zavřete okna a stáhněte rolety. Tím se sníží intenzita slunečního záření a zvýší se 
účinnost chlazení.  

 Na okna  nalepte tepelnou izolační folii. Tím se sníží teplo vnikající do místnosti.

Chraňte venkovní jednotku před přímým slunečním světlem. Tím se šetří energie.



14

Pokud se klimatizace nebude používat delší čas.

 Nechte jednotku běžet v režimu Ventilátor 3  až 4 hodiny, aby se vysušil vnitřek klimatizační jednotky.
 Vyndejte baterie z dálkového ovládání.
 Odpojte z elektrické sítě.


Příprava a údržba pro opětovné použití klimatizační jednotky.

 Vyčistěte vzduchový filtr a umístěte zpátky do vnitřní jednotky.
 Zkontrolujte, zda vstup a výstup vzduchu vnitřní i venkovní jednotky není blokovaný. 
 Zapojte do sítě.

Údržba v období používání

V období používání by se jednotka měla pravidelně čistit.
 Před čistěním odpojte z elektrické sítě.
 Vnitřní jednotku čistěte měkkou suchou houbičkou. Pokud je jednotka velmi znečistěná, použijte roztok 

saponátu ve vlažné vodě, potom očistěte ještě měkkou houbičkou namočenou v čisté vodě.
 Vzduchový filtr čistěte pravidelně. (Podrobnosti viz. „Čištění vzduchového filtru“)
 Pokud je venkovní jednotka umístěná  na střeše, čistěte okolí jednotky pravidelně, aby nečistoty 

neblokovaly výměník tepla.

Upozornění

 Klimatizaci nenechávejte běžet bez vzduchového filtru.
 Při čištění klimatizační jednotky nepoužívejte benzín, leštící a čistící prostředky ani horkou vodu (40ºC 

nebo více).  
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NEŽ ZAVOLÁTE SERVIS

Pokud klimatizační jednotka neběží, zkontrolujte:

1. zda je jednotka zapojená do sítě, zda je hlavní vypínač zapnutý a pojistka není přepálená, zda jistič není 
vypnutý.

2. zda není odpojený zdroj napětí.
3. klimatizační jednotka neběží i přesto, že je zapnutá. Poté co jste zkontrolovali zdroj elektrické energie, 

vypněte a zapněte hlavní vypínač ještě jednou.
4. zkontrolujte, zda není  nastavený časovač.

Pokud jednotka dostatečně nechladí nebo netopí, zkontrolujte:

1. zda je teplota nastavená správně. V režimu CHLAZENÍ by měla být nastavená teplota nižší, než je 
pokojová teplota. V režimu TOPENÍ by měla být nastavená teplota vyšší, než je pokojová teplota.  

2. zda nejsou otevřené dveře, zda v místnosti není příliš mnoho lidí, příp. zda velký počet zdrojů tepla 
neprodukuje příliš mnoho tepla. 

3. zda výstup a vstup venkovní jednotky není blokovaný.
4. zda není znečistěný vzduchový filtr.

Pokud displej dálkového ovládání nezobrazuje žádné údaje nebo pokud přijímač nemůže přijmout signál 
z dálkového ovládání , zkontrolujte:

1. zda baterie nejsou prázdné
2. zda jsou baterie správně vložené do ovládače („+“ a „-“)

Upozornění:
V případě bouřky, vypněte jednotku, odpojte ze sítě nebo vypněte hlavní vypínač, jinak se mohou elektrické časti 
poškodit. Pokud jednotka běží v prostoru se slabým příjmem rádiového signálu, může v rádiu na krátkých vlnách 
vznikat nežádoucí šum. V místnostech, ve kterých se používá zářivka, můžou nastat problémy s příjem signálu 
z dálkového ovládání.

Pokud ani po zkontrolovaní a nápravě těchto problémů klimatizační jednotka neběží, víc jí nepoužívejte a 
zkontaktujte servis, příp. výrobce, uveďte výrobní typ a popište vyskytující  se problém. 
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BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Před instalací klimatizační jednotky si pozorně přečtěte tyto bezpečnostní předpisy, aby jednotka byla 
nainstalována správně.

 Zákazník by neměl instalovat klimatizační jednotku sám. Pokud je jednotka nainstalována nesprávně, 
může způsobit požár, úraz elektrickým proudem, úraz při spadnutí jednotky, únik vody a pod.

 Instalace musí být provedená podle instrukcí pro instalaci. 
 Vnitřní a venkovní jednotku připojte normovaným kabelem.  
 Při připojování odpadního potrubí a chladícího potrubí se podívejte na popis instalace.
 Po instalaci zkontrolujte, zda náhodou na některém místě/bodě

 neuniká chladivo. 
 Při připojování do sítě nepoužívejte rozdvojku nebo prodlužovací kabel ani nepřipojujte do jedné zásuvky  

víc elektrických spotřebičů.
 Jednotku instalujte na místo, které unese přiměřenou váhu.
 Jednotku uzemněte. Uzemňovací kabel nepřipojujte na plynové potrubí, vodovodní potrubí, hromosvod 

nebo telefonní kabel. 
 Neinstalujte jednotku do míst, na kterých by mohl unikat hořlavý plyn.
 Nainstalujte přepěťovou ochranu v závislosti od místa, na kterém bude klimatizační jednotka 

nainstalovaná (vlhké místo). 


POKUD SI MYSLÍTE, ŽE SE VYSKYTL NĚJAKÝ PROBLÉM

V následujících  situacích nejde o poruchu  
1. Klimatizační jednotka nemůže běžet asi 3 minuty po restartu. To chrání klimatizační jednotku instrukcemi 

z mikroprocesoru. 
2. V režimu TOPENÍ nefouká vzduch z jednotky okamžitě. Počkejte, než je klimatizační jednotka připravená 

na foukání teplého vzduchu. 
3. Jednotka neběží v režimu TOPENÍ asi 2 až 10 minut, pokud

svítí kontrolka režimu. 
Odmrazování venkovní jednotky (režim Odmrazování) probíhá, pokud je venkovní teplota příliš nízká 
nebo vlhkost příliš vysoká, pokud se na venkovní jednotce vytvoří námraza

Někdy je slyšet praskavý zvuk vycházející z vnitřní jednotky. Tento zvuk je způsoben roztahováním a stahováním 
předního panelu z důvodu změn teploty.

5.  Ventilátor se zastaví v režimu SUŠENÍ 
Pokud se voda vysrážená ve  výměníku tepla znovu vypaří, zvýší se vlhkost.  Aby se této situaci zabránilo, 
ventilátor vnitřní jednotky se zastaví,  pokud pokojová teplota dostatečně klesne.

6.    Po dobu chodu jednotky je slyšet  zvuk tekoucí vody
Toto je zvuk chladiva tekoucího  uvnitř  klimatizační jednotky.

7.    V režimu CHLAZENÍ vychází z jednotky mlha
Teplý vzduch v místnosti se chladí, a když je pokojová teplota a vlhkost vysoká, vytváří se mlha. Pokud 
teplota a vlhkost klesne, mlha zmizí.

8.   Po dobu chodu jednotky je slyšet mechanický zvuk 
Toto je zvuk vypínače, kterým se zapíná a vypíná ventilátor nebo kompresor.

9. Z venkovní jednotky uniká voda
V režimu chlazení je potrubí nebo spoj potrubí chladný a to způsobuje zkondenzování vody.  
Voda uchycená na výměníku tepla v režimu TOPENÍ kape. 
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10. Bouřka může způsobit selhání provozu

Jednotku vypněte a odpojte z elektrické sítě a vypněte jistič. Po přibližně 3 minutách jednotku uveďte 
znovu do chodu. 

11. Přijímač nemůže přijmout signál z dálkového ovládání   
Pokud na přijímač signálu z dálkového ovládání na vnitřní jednotce svítí sluníčko nebo silné světlo lampy,  
nemůže tento přijmout signál z dálkového ovládání . Chraňte tento před přímým slunečním světlem a 
silným světlem lampy.

12. Po dobu chodu jednotky se mění směr proudění vzduchu
Pokud vzduch fouká směrem dolů po dobu 1hodiny v režimu CHLAZENÍ nebo SUŠENÍ, směr proudění se 
automaticky změní, aby se předešlo kapání zkondenzované vody.Pokud je teplota vycházejícího vzduchu 
příliš nízká nebo pobíhá odmrazovaní v režimu TOPENÍ, pozice příčné lamely se automaticky nastaví na 
horizontálnu polohu.

13. Na vertikálních lamelách je námraza
Pokud jednotka běží při vysoké vlhkosti delší  čas, může voda na vertikálních lamelách zkondenzovat a 
kapat.

Pokud  ani po zkontrolování a nápravě těchto problémů klimatizační jednotka neběží,      víc jí nepoužívejte 
a zkontaktujte servis příp. výrobce  a uveďte výrobní typ a popište nastalý problém.
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MÍSTO INSTALACE

Zvolení místa instalace vnitřní  jednotky

 Instalujte na místě, kde není blokovaný vstup a výstup vzduchu. 
 Instalujte na místě, kde výstupní proud vzduchu dosáhne každé místo v místnosti. 
 Maximální výškový rozdíl mezi vnitřní a venkovní jednotkou je přibližně 5m. Maximální vzdálenost mezi 

vnitřní a venkovní jednotkou je přibližně 10m.
 Instalujte na silnou stěnu, abyste zabránili vibracím. 
 Vyhněte se místům, kde může dojít k přímému  slunečnímu záření. 
 Instalujte na místě, kde odpadní voda může z jednotky odtékat 
 Dodržujte vzdálenost minimálně 1m od televizního přijímače a rádio přijímače pro minimalizaci rušení 

obrazu a zvuku. 
 Abyste zabránili efektu zářivky nebo odporové zářivky, umístěte je v co největší vzdálenosti od jednotky. 

V opačném případě může dojít k rušení signálu dálkového ovladače.
 Instalujte na místě, kde filtr na čistění vzduchu může být volně vyměnitelný.


Zvolení místa instalace venkovní jednotky.

 Zvolte místo, kde nedochází k silnému proudění větru. 
 Zvolte místo, kde je dobré větrání  a nízká prašnost. 
 Instalujte na místo, které není vystavené přímému slunečnímu záření a dešti.
 Zvolte místo, kde teplý vzduch a zvuk produkovaný jednotkou nebude rušit sousedy.
 Instalujte na silnou plochou podložku, abyste zabránili zvýšení vibrací. 
 Vyhněte se místům, kde může unikat hořlavý plyn.
 Ujistěte se, že podpěry venkovní jednotky jsou ukotvené pomocí šroubů s maticí, v případě, že je jednotka 

instalovaná na vyšším místě. 

PROVOZNÍ LIMITY

venkovní teplota 43˚C
Maximální podmínky

vnitřní teplota 32˚C s.t. 23˚C m.t.
venkovní teplota 15˚CCHLAZENÍ

Minimální podmínky
vnitřní teplota 21˚C s.t. 15˚C m.t.
venkovní teplota 24˚C s.t. 18˚C m.t.

Maximální podmínky
vnitřní teplota 27˚C s.t.
venkovní teplota -7°C s.t.-8°C m.t.

TOPENÍ
Minimální podmínky

Vnitřní  teplota 20˚C s.t. 13˚C m.t
HLAVNÍ ZDROJ 

PROUDU
Nominální jednofázové napětí
Provozní  limity napětí

220V 1fáze 50Hz
198V ~ 264V

Poznámka: s.t.  suchá teplota m.t. mokrá teplota

Upozornění
V režimu tepelného čerpadla jednotka vykoná několik odmrazovacích cyklů  na eliminované hromadění ledu na 
venkovní jednotce po dobu velmi nízkých venkovních teplot. Po dobu těchto cyklů se automaticky sníží otáčky 
ventilátoru a nemůžou být měněné, dokud odmrazovací cyklus neskončí. 
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INSTALACE VNITŘNÍ  JEDNOTKY

1. Upevnění instalační ocelové desky

Zvolte místo na instalaci 

Aby se zabránilo mírné vibraci od instalační desky, otvory označené ← musí být upevněné v každém případě, 
otvory neoznačené  můžou být upevněné. 

 Pokud se  použijí šrouby na zapuštění do betonové stěny,  upevněte instalační desku elipsovitými otvory 
11x20, 11x26, jejichž rozmezí je přibližně 450mm. Pokud jsou šrouby příliš dlouhé, použijte kratší.

2.Vyvrtání otvoru do stěny
 Vyvrtejte  otvor s průměrem 65mm a vložte zásuvku na omítku.

3.Instalace chladicího a odpadního potrubí

 Podle požadavků místa instalace chladící a odpadní potrubí může být vyvedené směrem vlevo, vpravo, 
dolů nebo dozadu.

 Omotejte přívodní a vývodní potrubí výměníku tepla  spolu s odpadním potrubím izolační páskou. 
 Zajistěte, aby odpadní potrubí bylo uložené pod chladicím potrubím

4.Změna směru odpadního potrubí 

 Pokud má být potrubí vyvedené z levé strany, musí se provést změna. Jinak by to mohlo způsobit únik 
vody. obrázek: odpadní otvor
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INSTALACE VENKOVNÍ JENOTKY A ZAPOJENÍ POTRUBÍ

Instalace venkovní jednotky

1. Snažte se přemístit jednotku na místo instalace v originálním balení.
2. Venkovní jednotka by se neměla po dobu transportu naklánět o víc než 30%.
3. Instalujte venkovní jednotku na betonový základ nebo na ocelovou vzpěru s ostrým úhlem a ukotvěte nohy 

venkovní jednotky pomocí šroubů nebo zajišťovacích pomůcek.
I .  Zapojení chladicího potrubí venkovní jednotky 

Zapojení potrubí

1. Odstraňte spojovací matici a ochranný kryt
      z chladicího potrubí tepelného výměníku.  
2. Aplikujte tenkou vrstvu přiloženého oleje na vnitřní stranu hrdla 
      spojovací trubky.
3. Spojte chladící potrubí pomocí spojovací matice a rukou 3-4 x zašroubujte. 
4. Pevně utáhněte spojovací matici pomocí dvou vhodných klíčů. 

II.Připojení chladícího potrubí venkovní jednotky je stejné jako vnitřní jednotky. Připojte chladící potrubí 
k uzavíracímu ventilu vnitřní jednotky. Pro specifikaci klíčů a kroutícího momentu se podívejte na následující 
tabulku (viz.str.18)

Model
Průměr 
Plyn

Potrubí(mm)
Voda

Průměr 
Plyn

Potrubí(palec)
Voda

7000~9000BTU
(7000~9000)x2BTU

9,52 6,35 3/8" 1/4"

11000~18000BTU
12000x2BTU

12,7 6,35 1/2" 1/4"

(9000+12000) 9,52+12,7 6,35 3/8"+1/2" 1/4"
22000~24000BTU 15,88 9,52 5/8" 3/8"

Průměr 
potrubí(palec)

Kroutící 
moment
(kp/cm2)

1/4" 220-280
3/8" 350-420
1/2" 530-590
5/8" 750-800
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III. Odstraňte vzduch ve vnitřní jednotce a potrubí
Vzduch, vlhkost a jiné cizí látky  ve vnitřní jednotce můžou způsobit tlakové přetížení a zablokovat trubky. To 
může vést k  poruše na zařízení. Odstraňte vzduch a vlhkost následujícím způsobem:  

1. Odstraňte uzávěry ze servisního ventilku pro kapalinový uzavírací ventil  a ze servisního  a plnícího ventilku 
pro plynový uzavírací ventil. 

2. Napojte hadičku na plnící otvor a zařízení vyvákuujte.
3. Imbusovým klíčem pro šestihranné šrouby otevřete plynový  a kapalinový  uzavírací ventil úplně.
4. Našroubujte uzávěry servisních ventilků (kapalinový a plynový) a plnícího ventilku.

VI. Zjištění úniku
Po připojení potrubí detektorem netěsnosti nebo mýdlovou vodou zkontrolujte každý spoj, servisní ventilek 
a plnící ventilek, zda na některém místě neuniká plyn. 

V.         Izolování spojů a potrubí
1. Zaizolujte obrubové spoje vnitřního výměníku tepla a připojovacího potrubí tak, aby ani jedna část nebyla 

odkrytá. Jinak můžou spoje způsobit  kapání rezavé vody. 
2. Spojovací potrubí vnitřní a venkovní jednotky by mělo být omotané izolační páskou. 
3. Pokud je připojovací potrubí vedené po střeše, přes koupelnu nebo jiné místo  s vysokou teplotou nebo 

vlhkostí,  je potřebné použít dodatečnou izolaci, aby se předešlo  kondenzaci.

Upozornění:
 Dbejte na to, aby se po dobu instalace do potrubí nedostala nečistota, vlhkost nebo jiné látky.
 Průměr ohnutí potrubí by měl být větší než  100mm. 
 Je lepší, když se použije momentový klíč. Nepoužívejte nastavitelný klíč.

Pokud použijete pevný klíč, kroutící moment možno odhadnout následovně:
Pokud se hrdlo matice přitahuje klíčem a kroutící moment se prudce zvyšuje, na chvíli zastavte a potom otočte
o 60-90 stupňů.

Pokud je potrubí delší než 7m, naplňte systém dodatečným chladivem.  

V. Instalace odpadního potrubí 
Aby byla odpadní voda odvedená spolehlivě, nainstalujte odpadní hadici tak, aby směrovala dolů (obr. 1) 
Neinstalujte jí způsobem jak ukazují obrázky 2 až 5.
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VII. Zatmelení otvoru ve stěně a upevnění potrubí

1. Zatmelte mezeru mezi spojkou a otvorem ve stěně.
2. Upevněte potrubí ke stěně nebo k naznačenému bodu páskou.

 Pokud není odpadní hadice ve vnitřní jednotce dostatečně dlouhá, můžete  použít hadici z krabice
s příslušenstvím

     Pokud odpadní hadice prochází přes vnitřní prostory, spojte je izolační páskou s připojovacím potrubím. (viz.též 
str. 16)

ELEKTROINSTALACE A ZKUŠEBNÍ PROVOZ

Elektroinstalace
Upozornění

1. Zajistěte vlastní elektrický okruh pro napájení klimatizační  jednotky. Kapacita kabeláže by měla být 
dostatečná. 

2. Použijte spínač a pojistku odpovídající klimatizační jednotce. 
3. Vždy použijte uzemnění klimatizační jednotky. 
4. Y přípojka
      V případě, že je napájecí kabel poškozený, je nutné, 

aby ho výrobce nebo jiná kvalifikovaná osoba vyměnila,
      aby se předešlo poškození nebo úrazu. 
     Odstraňte servisní kryt a připojte vodiče vnitřní               
     jednotky ke spojovací desce venkovní  jednotky  podle
    diagramu elektroinstalace vnitřní  a venkovní               
     klimatizační jednotky. 
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POZNÁMKA:  Modely s funkcí jen chlazení neobsahují červený a žlutý vodič (signální vodiče);  červený a černý 
vodič je používaný pro funkci Výměna čerstvého vzduchu. 
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POZOR

1. Nezapojujte elektroinstalaci nesprávně. Po skončení opětovně překontrolujte zapojení.
2. Pevně přišroubujte ukončení vodičů ke spojovací desce. 
3. Ujistěte se, že konce vodiče jsou pevně přišroubovány ke svorkovnicím. 

Zkušební provoz:

Před zkušebním provozem se ujistěte, že vodiče nejsou uvolněné, zapojené s nesprávnou polaritou a pod.
1. Připojte síťový kabel  a zapněte hlavní vypínač. Sledujte, zda kontrolka provozu blikne. V případě, že 

kontrolka blikne, indikuje, že je slabé spojení signálních vodičů  vnitřní -venkovní jednotky. Překontrolujte 
spojení. 

2. Zkušební provoz pokračuje v chladicím módu přibližně půl hodinu podle provozní metody na straně 6. (Pro 
chlazení a zahřívání jednotky v závislosti na ročním období zvolte CHLAZENÍ nebo TOPENÍ). Studený 
vzduch je vypouštěný z klimatizační jednotky. 

3. Nastavte sílu a směr vzduchu podle metody uvedené na straně 7. Horizontální lamelu můžete průběžně 
nastavovat a rychlost vzduchu se změní. 

4. Provoz jednotky by měl být hladký, plynulý, bez zjevných vibrací nebo nepřiměřeného zvuku. V případě 
zjevných vibrací nebo nepřiměřeného zvuku, překontrolujte montáž a posilněte protivibrační opatření.

5. Zkontrolujte vnitřní odtok, abyste se přesvědčili, zda těsní. 

Upozornění:

1. Po skončení zkušebního provozu použijte manuál a pomocí něho vysvětlete provoz zákazníkovi
            Před používáním jednotky si přečtěte tento manuál.  Manuál uschovejte pro další použití
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Záruční list klimatizační jednotky

Typ klimatizace:
Výrobní číslo:
Datum montáže:
Místo montáže:

Doplnění chladiva: typ/množství:
Celková délka potrubí:
Tlaková zkouška:
Objem místností:
Klimatizování/vytápění:

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

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

Montážní organizace tímto potvrzuje, že klimatizační 
jednotka byla namontovaná a spuštěná do provozu na 
základě instalací na montáž a zapojení jednotky podle 
tohoto návodu a všeobecných zásad při montáži 
tlakových – chladicích zařízení

                    ---------------------------
             Razítko a podpis odborně způsobilé
                                    organizace

Revizní a garanční prohlídky

Datum:
Revizi vykonal:
Zjištěné závady:

Popis vykonané práce:

                ----------------------------------
        Razítko a podpis oprávněné organizace

Datum:
Revizi vykonal:
Zjištěné závady:

Popis vykonané práce:

                ----------------------------------
        Razítko a podpis oprávněné organizace

Upozornění: Podmínkou pro uznání záruky je vyplněný záruční list oprávněnou montážní organizací v oboru 
chlazení - klimatizace


