
Před použitím klimatizační jednotky si pečlivě 
přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

DĚLENÝ TYP POKOJOVÉ KLIMATIZAČNÍ 
JEDNOTKY S MĚNIČEM

ŘADA MĚNIČE iPLUS 

42HVS09A/38YVS09A 
42HVS12A/38YVS12A 
42HVS18A/38YVS18A 
42HVS24A/38YVS24A

Přečtěte si tuto příručku 
Uschovejte tuto příručku na místě, kde ji obsluha 
může snadno nalézt. Najdete v ní mnoho 
užitečných tipů pro správnou instalaci a použití 
klimatizační jednotky. Minimální preventivní péče 
vám může ušetřit spoustu času a peněz v průběhu 
životnosti klimatizační jednotky. Mnoho odpovědí 
na obecné problémy najdete v přehledu tipů pro 
odstraňování problémů. Nejdříve si prohlédněte 
přehled tipů pro řešení problémů, nemusíte nutně 
kontaktovat servis.



Konstrukce a specifikace se mohou bez předchozího upozornění měnit, a to v důsledku 
různých technických inovací. Ohledně podrobností se obraťte na obchodní zastoupení 
nebo na výrobce. 
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UPOZORNĚNÍ

● V případě opravy nebo údržby této jednotky se obraťte na oprávněného servisního 
technika. 

● V případě instalace této jednotky se obraťte na instalačního technika. 
● Toto zařízení není určeno pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, 

smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osobami s nedostatkem zkušeností 
a znalostí, pokud jim nebyl poskytnut dohled nebo pokyny ohledně použití zařízení 
osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. 

● Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si s klimatizační jednotkou 
nebudou hrát. 

● Jestliže je třeba vyměnit napájecí kabel, výměnu smí provádět pouze oprávněný 
personál. 

● Instalace musí být provedena pouze oprávněnými osobami v souladu s národními 
normami pro elektroinstalace.
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POZNÁMKA

Při používání této klimatizační jednotky v evropských zemích musí být 
dodržovány následující informace: 

LIKVIDACE: Nelikvidujte tento výrobek jako netříděný komunální odpad. 
Tento odpad musí být sbírán za účelem speciálního zpracování. 

Toto zařízení nesmí být likvidováno jako běžný domovní odpad. 
Pro likvidaci existuje několik možností: 
A) Obec má zavedený systém sběru, kde je možné bezplatně likvidovat 

elektronický odpad. 
B) Prodejce bezplatně přebírá zpět starý výrobek při nákupu nového výrobku. 
C) Výrobce bezplatně přebírá zpět starý výrobek k likvidaci. 
D) Protože staré výrobky obsahují cenné suroviny, mohou být prodávány jako 

kovový šrot. 
Divoká likvidace odpadu v lesích a krajině ohrožuje vaše zdraví, protože 
nebezpečné látky pronikají do podzemních vod a nacházejí si cestu do 
potravinového řetězce. 



Významy symbolů použitých v tomto návodu jsou zobrazeny níže.

Toto nikdy nedělejte.

Toto vždy dělejte.

VAROVÁNÍ 
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VAROVÁNÍ

UPOZORNĚNÍ

Tento symbol indikuje možnost ohrožení života nebo vážného 
zranění. 

Tento symbol indikuje možnost zranění nebo poškození majetku. 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

Následující pokyny musí být dodrženy, aby se zabránilo zranění uživatele nebo jiných osob 
a poškození majetku. Nesprávné používání z důvodu ignorování pokynů může způsobit 
zranění nebo jiné škody. Závažnost je klasifikována podle následujících upozornění.

!   Správně připojte napájení.   Nezapínejte a nevypínejte 
jednotku zapnutím nebo 
vypnutím napájení.

 Nepoužívejte poškozený 
nebo nespecifikovaný 
napájecí kabel.  

● Může dojít k úrazu elektrickým 
proudem nebo požáru vlivem 
nadměrného zahřátí. 

● Může dojít k úrazu elektrickým 
proudem nebo požáru vlivem 
zahřátí.

● Může dojít k úrazu elektrickým 
proudem nebo požáru.

 Neměňte délku napájecího 
kabelu a nesdílejte napájecí 
zástrčku s jinými spotřebiči.

 Neovládejte zařízení 
mokrýma rukama nebo 
ve vlhkém prostředí.

 Nesměrujte přímý proud 
vzduchu na osoby 
v  místnosti.

● Může dojít k úrazu elektrickým 
proudem nebo požáru vlivem 
zahřátí.

● Může dojít k úrazu elektrickým 
proudem. 

● Může dojít k poškození vašeho 
zdraví.

!   Vždy zajistěte účinné 
uzemnění.

 Nedovolte, aby se voda 
dostala do elektrických částí. 

!   Vždy nainstalujte jistič  
a k tomu určený výkonový 
obvod.

● Bez uzemnění může dojít  
k úrazu elektrickým proudem.

● To může způsobit poruchu 
zařízení nebo úraz elektrickým 
proudem.

● Chybějící instalace může 
způsobit požár a úraz 
elektrickým proudem.

!   Odpojte napájení, jestliže 
ze zařízení vycházejí divné 
zvuky, zápach nebo kouř.  

 Nepijte vodu, která odtéká 
z klimatizační jednotky.

 Neotvírejte jednotku během 
provozu. 

● Můžete způsobit požár a úraz 
elektrickým proudem.

● Jednotka obsahuje znečisťující 
látky, které mohou způsobit 
nevolnost.

● Může dojít k úrazu elektrickým 
proudem.  

!   Použijte správně 
specifikovaný jistič nebo 
pojistku.

 Neveďte napájecí kabel 
v  blízkosti tepelných 
zařízení.

 Jednotku nerozebírejte  
a nemodifikujte.

● Existuje riziko požáru nebo 
úrazu elektrickým proudem.

● Můžete způsobit požár a 
úraz elektrickým proudem.

● Můžete způsobit poruchu  
a úraz elektrickým proudem. 

!   Před použitím klimatizační jednotky vyvětrejte 
místnost, pokud došlo k úniku plynu z jiného 
zařízení.

 Nepoužívejte napájecí kabel v blízkosti 
hořlavého plynu nebo hořlavých látek  
(benzín, benzen, ředidlo atd.).

● Můžete způsobit výbuch, požár a popáleniny. l Může dojít k výbuchu nebo požáru.
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UPOZORNĚNÍ

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

 Při výměně vzduchového 
filtru se nedotýkejte kovových 
částí jednotky.

 Nečistěte klimatizační 
jednotku vodou.

 Dobře vyvětrejte místnost, 
pokud je zároveň používán 
sporák apod.

● Může to způsobit zranění. ● Voda se může dostat 
do jednotky a poškodit 
izolaci. Může dojít k úrazu 
elektrickým proudem.

● Existuje riziko nedostatku 
kyslíku.

!   Když je potřeba jednotku 
vyčistit, vypněte ji a vypněte  
i jistič. 

 Nenechávejte zvířata nebo 
rostliny na místech, kde 
budou vystavena přímému 
proudění vzduchu.

 Nepoužívejte jednotku 
pro speciální účely. 

● Nečistěte jednotku, když je 
zapojeno napájení, protože 
to může způsobit požár, úraz 
elektrickým proudem  
a zranění.

● Může dojít k poranění zvířete 
nebo rostliny.  

● Nepoužívejte toto klimatizační 
zařízení pro ochranu 
přesných zařízení, potravin, 
zvířat, rostlin a uměleckých 
předmětů. Můžete způsobit 
zhoršení kvality atd.  

!   V případě bouřky nebo 
vichřice zastavte provoz 
jednotky a zavřete okno.

 Nepokládejte překážky okolo 
přívodu vzduchu nebo do 
výstupu vzduchu.

!   Když nepoužíváte jednotku 
delší dobu, vypněte hlavní 
vypínač.

● Provoz s otevřenými okny 
může způsobit vlhnutí 
vnitřního prostoru a nábytku.

● Může to způsobit poruchu 
zařízení nebo nehodu.

● Může to způsobit poruchu 
výrobku nebo požár. 

 Nepoužívejte silný detergent 
(vosk nebo ředidlo). Pro 
čištění používejte měkkou 
látku.

!   Ujistěte se, že instalační 
konzola venkovní jednotky 
není poškozena v důsledku 
dlouhodobé činnosti.  

!   Vždy vkládejte filtry 
bezpečným způsobem. 
Čistěte filtr jednou za dva 
týdny. 

● Vzhled se může zhoršit 
v důsledku změny barvy 
výrobku nebo poškrábání 
jeho povrchu.

● Jestliže je poškozena 
konzola, je na místě obava 
z poškození v důsledku pádu 
jednotky.

● Provoz bez filtrů může 
způsobit poruchu.  

 Nepokládejte těžké předměty 
na napájecí kabel a dbejte na 
to, aby kabel nebyl stlačován.

!   Jednotku rozbalte a opatrně 
nainstalujte. Ostré hrany 
mohou způsobit zranění.

!   Jestliže do jednotky vnikne 
voda, vypněte ji, odpojte 
napájecí kabel a obraťte se 
na kvalifikovaného servisního 
technika.  

● Existuje zde riziko požáru 
nebo úrazu elektrickým 
proudem.
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POZNÁMKA: 
● Všechny obrázky v tomto 

návodu mají pouze 
vysvětlující charakter.  
Vaše klimatizační jednotka  
se může mírně lišit.  
Skutečný tvar má přednost.

NÁVOD K POUŽITÍ

Názvy částí

Venkovní jednotka

Vnitřní jednotka 

1. Panel displeje 
2. Rám panelu 
3. Kostra 
4. Přední panel 
5. Horizontální lamela 
6. Vertikální lamela 
7. Vzduchový filtr 
8. Tlačítko ručního ovládání  
9. Držák dálkového ovladače
10. Dálkový ovladač 
11. Připojovací potrubí 
12. Odtoková hadice  

Venkovní jednotka
13. Spojovací kabel 
14. Připojovací potrubí  
15. Uzavírací ventil

Přívod vzduchu

Výstup  
vzduchu

Přívod vzduchu (zadní) Přívod vzduchu 
(boční)

Výstup 
vzduchu

Vnitřní jednotka
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Panel LED displeje

NÁVOD K POUŽITÍ

�	Kontrolka AUTO 
 Tato kontrolka svítí, když je 

klimatizační jednotka v režimu 
AUTO.

�	Kontrolka DEFROST 
 (Pouze pro modely  

chlazení & topení) 
 Tato kontrolka svítí, když 

klimatizační jednotka začne 
automaticky odmrazovat nebo 
když je během topení aktivována 
funkce řízení teplého vzduchu. 

�	Kontrolka OPERATION 
FREQUENCY 

 Toto zobrazení je rozděleno do 
pěti zón. Zóny se rozsvítí podle 
aktuálních otáček kompresoru. 
Například při vysoké frekvenci  
svítí více zón. 

�	Kontrolka TEMPERATURE 
● Zobrazuje nastavení teploty, když  

je klimatizační jednotka v provozu. 
● Zobrazuje kód poruchy. 
● Zobrazuje teplotu místnosti v režimu 

pouze s ventilátorem. 

�	Kontrolka OPERATION 
 Tato kontrolka bliká po zapnutí 

jednotky a svítí, když je klimatizační 
jednotka v provozu. 

�	Kontrolka TIMER 
 Tato kontrolka svítí, když je 

program TIMER zapnutý/vypnutý. 

�	Kontrolka CLEAN AIR  
(u některých modelů): 

 Svítí, jestliže je aktivována 
funkce CLEAN AIR.

Přijímač 
signálu



Chlazení Topení Odvlhčování

Pokojová teplota ≥ 17 °C (62 °F) ≤ 30 °C (86 °F) > 10 °C (50 °F)

Venkovní teplota

0 °C ~ 50 °C 
(32 °F ~ 122 °F) 

-15 °C ~ 30 °C 
(5 °F ~ 86 °F) 

0 °C ~ 50 °C 
(32 °F ~ 122 °F)(-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 klimatizační 

zařízení používáno mimo výše uvedený rozsah, mohou být některé funkce na ochranu 
bezpečnosti uvedeny do provozu a způsobit abnormální funkci jednotky. 

2. Jestliže klimatizační jednotka pracuje v místnosti, jejíž relativní vlhkost převyšuje 80 %, 
může dojít ke kondenzaci na povrchu klimatizační jednotky. Nastavte lamelu vertikálního 
proudění vzduchu na maximální úhel (kolmo k podlaze) a nastavte vysoké otáčky 
ventilátoru. 

Návrh: Protože jednotka zahrnuje elektrický ohřívač, důrazně doporučujeme nechat přístroj 
zapojen, pokud je venkovní teplota nižší než 0 °C (32 °F), aby byl zaručen hladký provoz.
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Přední panel

Tlačítko  
ručního ovládání  

AUTO/COOL

Teplota
Režim

NÁVOD K POUŽITÍ

POZNÁMKA: Tato příručka nepopisuje provoz dálkového ovladače; podrobnosti naleznete 
v publikaci „Uživatelská příručka pro dálkový ovladač“, dodávané s jednotkou. 

Provozní teplota

Ruční provoz 
Ruční ovládání lze použít dočasně v případě,  
kdy nelze použít dálkový ovladač nebo pokud  
je nezbytná údržba.

POZNÁMKA: Jednotka musí být před použitím 
ručního ovládacího tlačítka vypnutá. Jestliže je 
jednotka v provozu, stiskněte opakovaně tlačítko 
ručního ovládání, dokud se jednotka nevypne.
�	Otevřete a zvedněte přední panel až do 

určitého úhlu, a to tak, aby zůstal zafixován. 
Musí se ozvat cvaknutí.

�	Jedním stisknutím tlačítka ručního ovládání 
zapnete vynucený automatický provoz. 
Jestliže stisknete tlačítko ručního ovládání 
dvakrát během pěti sekund, jednotka bude 
pracovat v režimu vynuceného chlazení.

�	Zavřete panel pevně do původní polohy.

UPOZORNĚNÍ:
● Toto tlačítko se používá pouze pro testovací 

účely. Nedoporučujeme jeho běžné 
používání. 

● Chcete-li obnovit provoz dálkového ovládání, 
použijte přímo dálkový ovladač.



Rozsah 

UPOZORNĚNÍ  
● Neprovozujte klimatizační jednotku delší dobu  

s nastaveným prouděním vzduchu směrem dolů  
v režimu chlazení nebo odvlhčování. V takovém 
případě může dojít ke kondenzaci na povrchu 
horizontální lamely, což způsobí kapání vody  
na podlahu nebo na vybavení místnosti. 

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

● Když je klimatizační jednotka spuštěna okamžitě  
po zastavení, horizontální lamela se nemusí pohnout 
po dobu asi 10 sekund. 

● Úhel otevření horizontální lamely by neměl být příliš 
malý, protože výkon chlazení nebo vytápění se může 
snížit v důsledku příliš omezeného průřezu proudění 
vzduchu. 

● Nepoužívejte jednotku s horizontální lamelou  
v zavřené poloze. 

● Když je klimatizační jednotka připojena k napájení 
(počáteční výkon), horizontální lamela může  
generovat zvuk po dobu 10 sekund, což je normální.
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Vertikální 
lamela 

Rozsah

Ovládání směru proudění vzduchu

NÁVOD K POUŽITÍ

Nastavte směr proudění vzduchu správně, jinak by to 
mohlo způsobit nepohodlí nebo nerovnoměrnost teplot 
v místnosti. 
Nastavte horizontální lamelu pomocí dálkového ovladače. 
Vertikální lamelu nastavte ručně. 

Nastavení vertikálního směru proudění vzduchu 
(nahoru/dolů) 
Proveďte tuto funkci, zatímco je jednotka v provozu.  
K nastavení směru proudění vzduchu použijte dálkový 
ovladač. Horizontální lamela mění sklon o 6 stupňů 
při každém stisknutí, nebo se naklání nahoru a dolů 
automaticky. Další podrobnosti najdete v příručce 
„NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE“. 

Nastavení horizontálního směru proudění vzduchu 
(doleva/doprava) 
● Posuňte tyč vertikální lamely ručně pro nastavení 

proudění vzduchu ve směru, který vám vyhovuje.  
DŮLEŽITÉ: Před nastavením vertikálních lamel  
je nutné odpojit zdroj napájení. 

● U některých modelů lze vertikální lamelu nastavit 
pomocí dálkového ovladače. Další podrobnosti 
najdete v příručce „NÁVOD K POUŽITÍ 
DÁLKOVÉHO OVLADAČE“.
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NÁVOD K POUŽITÍ

Jak pracuje klimatizační jednotka

Funkce SLEEP (spánek)

Nastavení  
teploty

1 hodina

7 hodin, časovač vypnutý

1 hodina

Funkce SLEEP (spánek)

Topení

Chlazení

Automatický provoz 
● Když nastavíte klimatizaci do automatického 

režimu, automaticky se vybere chlazení, topení 
(pouze modely chlazení/topení), nebo pouze provoz 
ventilátoru v závislosti na zvolené teplotě a teplotě  
v místnosti. 

● Klimatizační jednotka bude automaticky regulovat 
teplotu na nastavenou hodnotu. 

● Pokud vám automatický režim nevyhovuje, můžete 
nastavit požadovanou teplotu. 

Funkce SLEEP (spánek) 
Když stisknete tlačítko SLEEP na dálkovém ovladači  
v režimu chlazení, topení (pouze u modelů s chlazením 
a topením) nebo v automatickém režimu, klimatizační 
jednotka automaticky zvýší (chlazení) nebo sníží (topení) 
teplotu o 1 C/2 F za hodinu během prvních dvou hodin, 
během následujících pěti hodin bude teplotu udržovat  
a poté se vypne. Tento režim šetří energii a přináší vám 
pohodlí v nočním provozu.  

Odvlhčování 
● Otáčky ventilátoru budou při odvlhčování automaticky 

regulovány. 
● Při odvlhčování a v případě, že teplota v místnosti je 

nižší než 10 °C (50 °F), se kompresor zastaví a znovu 
se spustí, když je teplota v místnosti vyšší než 12 °C 
(54 °F). 

Optimální provoz 
● Pro dosažení optimálního výkonu proveďte 

následující: 
● Nastavte správně směr proudění vzduchu, aby 

nesměroval na osoby v místnosti. 
● Nastavte teplotu pro dosažení maximální úrovně 

pohodlí. Nenastavujte jednotku na příliš vysokou 
teplotu. 

● Zavřete okna a dveře při režimech chlazení a topení, 
jinak dojde ke snížení výkonu. 

● Použijte tlačítko TIMER ON na dálkovém ovladači  
a vyberte čas, kdy chcete spustit klimatizaci. 

● Nepokládejte žádné předměty v blízkosti přívodu 
nebo výstupu vzduchu, protože to může snížit 
účinnost klimatizační jednotky a jednotka se může 
zastavit. 

● Pravidelně čistěte vzduchový filtr, jinak může dojít  
ke snížení výkonu chlazení nebo topení. 

 Nepoužívejte jednotku s horizontální lamelou  
v zavřené poloze.

1 hodina 1 hodina

7 hodin, časovač vypnutý

Nastavení  
teploty
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UPOZORNĚNÍ 

● Vlhkou látku namočenou ve studené vodě  
lze použít na vnitřní jednotku tehdy, když  
je tato jednotka velmi špinavá. Poté otřete 
jednotku suchou látkou. 

● Při čištění jednotky nepoužívejte chemicky 
ošetřenou látku nebo prachovku. 

● Při čištění nepoužívejte benzín, ředidlo, 
leštící prášek nebo podobná rozpouštědla. 
Mohou způsobit popraskání nebo deformaci 
plastového povrchu. 

● Při čištění nikdy nepoužívejte vodu teplejší  
než 40 °C (104 °F), může to způsobit 
deformaci nebo odbarvení. 

Rukojeť filtru

Péče a údržba

PÉČE A ÚDRŽBA

Čištění mřížky, skříně a dálkového ovladače
● Před čištěním vypněte systém. Otírejte jednotku 

měkkou suchou látkou. Nepoužívejte bělící 
prostředky nebo abraziva.

POZNÁMKA: Před čištěním musí být odpojen zdroj 
napájení.

Čištění vzduchového filtru 
Ucpaný vzduchový filtr snižuje účinnost chlazení  
jednotky. Čistěte filtr jednou za dva týdny. 
1. Nadzvedněte panel vnitřní jednotky až do úhlu,  

kdy se s kliknutím zastaví. 
2. Uchopte vzduchový filtr za rukojeť, mírně  

jej nadzvedněte a zatáhnutím dolů jej vyjměte  
z držáku filtru.

3. Vyjměte vzduchový filtr z vnitřní jednotky.  
● Vzduchový filtr čistěte jednou za dva týdny. 
● Vyčistěte vzduchový filtr vodou nebo vysavačem  

a potom jej vysušte na chladném místě.
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UPOZORNĚNÍ

● Při odstraňování filtru se nedotýkejte kovových 
částí jednotky. Ostré hrany mohou být příčinou 
zranění. 

● Nepoužívejte vodu k čištění vnitřního prostoru 
klimatizační jednotky.  
Voda může zničit izolaci, což může vést  
k úrazu elektrickým proudem. 

● Při čištění jednotky se nejprve ujistěte,  
že jsou vypnuty napájecí systém a jističe. 

PÉČE A ÚDRŽBA

4. Vyjměte filtr pro čištění vzduchu z opěrného rámu 
(u některých modelů). 

 (Volitelné filtry zahrnují: plazmový sběrač prachu / 
stříbrný ionizační filtr / biofiltr / filtr s vitamínem C / 
filtr pro čištění vzduchu 3M atd. Metody odebírání 
a instalace se mírně liší, prostudujte si obrázky 
označené� a � vlevo.

● Čistěte filtr pro čištění vzduchu nejméně jednou  
za měsíc a vyměňujte jej každých 4–5 měsíců.  

● Vyčistěte filtr vysavačem, potom jej usušte na 
chladném místě. 

Filtru plazmového sběrače prachu 
se nedotýkejte 10 minut po otevření 
předního panelu, mohli byste si přivodit 
úraz elektrickým proudem. 

5. Nainstalujte filtr pro čištění vzduchu zpět na místo. 
6. Vložte horní část vzduchového filtru zpět do 

jednotky, dejte pozor, aby levý a pravý okraj  
byly správně vyrovnány, a vložte filtr na místo. 

Údržba 

Jestliže chcete jednotku vypnout na delší dobu, 
proveďte následující: 
(1)  Spusťte ventilátor na dobu poloviny dne, vnitřek  

 jednotky musí vyschnout. 
(2)  Zastavte klimatizační jednotku a odpojte napájení.  

 Vyjměte baterie z dálkového ovladače. 
(3)  Venkovní jednotka vyžaduje periodickou údržbu  

 a čištění. Tuto činnost neprovádějte sami. Obraťte  
 se na dodavatele nebo servisního technika. 

Kontroly před spuštěním  
● Zkontrolujte, zda kabel není poškozený nebo 

odpojený. 
● Zkontrolujte, zda je nainstalován vzduchový filtr. 
● Zkontrolujte, zda po dlouhém období nečinnosti 

nedošlo k zablokování přívodu nebo výstupu 
vzduchu. 

Filtr pro čištění vzduchu

Filtr pro čištění 
vzduchu
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Během běžného provozu může dojít k následujícím událostem. 

1. Ochrana klimatizační 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 se výměník 

tepla vnitřní jednotky nachází v jedné z následujících tří situací a nebylo dosaženo 
nastavené teploty. 

 A)  Když vytápění právě začalo 
 B)  Rozmrazování 
 C)  Nízkoteplotní vytápění 
● Ventilátor vnitřní nebo venkovní jednotky se při rozmrazování zastaví (pouze modely 

chlazení a topení). 
Rozmrazování (pouze modely chlazení a topení) 

● Pokud je venkovní teplota nízká a vlhkost vysoká, může se na venkovní jednotce během 
tepelného cyklu vytvořit námraza, což vede ke snížení tepelné účinnosti klimatizační 
jednotky. 

● V tomto případě klimatizační jednotka zastaví provoz topení a automaticky spustí proces 
rozmrazování. 

● Doba rozmrazování se může měnit od 4 do 10 minut, v závislosti na venkovní teplotě  
a množství nahromaděné námrazy na venkovní jednotce. 

2. Z vnitřní jednotky vychází bílá mlha  
● Bílá mlha se může vytvářet kvůli velkému rozdílu teplot mezi přívodem a výstupem  

vzduchu v režimu chlazení ve vnitřním prostředí, při němž je relativní vlhkost vysoká. 
● Bílá mlha se může vytvářet vlivem vlhkosti generované v procesu rozmrazování,  

když je klimatizační jednotka restartována v režimu topení po rozmrazení. 

3. Nízkofrekvenční hluk klimatizační jednotky  
● Když je kompresor v chodu nebo se právě zastavil, můžete slyšet hluboký syčivý zvuk.  

Je to zvuk proudícího chladiva nebo zvuk zastavujícího proudění. 
● Když je kompresor v chodu nebo se právě zastavil, je možné slyšet hluboký kvičivý zvuk. 

To je způsobeno tepelnou roztažností plastových částí jednotky a jejich smršťováním při 
ochlazování, při změnách teploty. 

● Při prvním zapnutí napájení je možné slyšet hluk lamel, které se nastavují do původní 
polohy. 

4. Z vnitřní jednotky je vyfukován prach.  
Toto je normální stav v případě, když klimatizace nebyla používána delší dobu nebo při prvním 
použití jednotky. 

5. Z vnitřní jednotky vychází zvláštní zápach.  
To je způsobeno pachy, které pocházejí ze stavebního materiálu, nábytku nebo kouře a 
prostupují vnitřní jednotkou. 
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6. Klimatizace se mění z režimu chlazení nebo topení na režim samotného ventilátoru 
(pouze pro modely chlazení a topení). 
Když teplota v místnosti dosáhne nastavené teploty na klimatizační jednotce, kompresor 
se automaticky zastaví a klimatizace přejde na režim samotného ventilátoru. Kompresor se 
spustí znovu, když vnitřní teplota stoupne na nastavenou hodnotu při režimu chlazení nebo 
klesne při režimu topení (pouze pro modely chlazení a topení).

7. Na povrchu vnitřní jednotky se může při chlazení za vysoké relativní vlhkosti (vyšší než 
80 %) vytvářet 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) 
Během režimu topení čerpá klimatizace teplo z venkovní jednotky a předává je přes  
vnitřní jednotku. Při poklesu venkovní teploty se odpovídajícím způsobem sníží 
teplo čerpané klimatizací. Zároveň se tepelné zatížení klimatizační jednotky zvyšuje 
v důsledku vyššího rozdílu mezi vnitřní a venkovní teplotou. Jestliže klimatizační 
jednotka nemůže dosáhnout komfortní teploty, doporučujeme použít doplňkové topné 
zařízení. 

9. Funkce automatického restartu 
Výpadek napájení během provozu jednotku zcela zastaví. 
● U jednotky bez funkce automatického restartu začne v případě obnovení napájení 

blikat kontrolka provozu na vnitřní jednotce. Chcete-li provoz restartovat, stiskněte 
tlačítko ON/OFF na dálkovém ovladači. U jednotky s funkcí automatického restartu  
se v případě obnovení napájení jednotka automaticky restartuje se všemi předchozími 
nastaveními, která jsou uložená v paměti. 

● Na některých modelech je zařízení doplněno funkcí automatického restartování úhlu 
otevření horizontální lamely. Výpadek napájení během provozu nebo stisknutí tlačítka 
ON/OFF na dálkovém ovladači jednotku zcela zastaví. Když se napájení obnoví nebo 
když stisknete tlačítko ON/OFF na dálkovém ovladači, jednotka se pomocí funkce 
paměti automaticky spustí s předcházejícím úhlem horizontálních lamel. Důrazně 
doporučujeme, aby úhel otevření horizontálních lamel nebyl nastaven na příliš 
nízkou hodnotu, a to proto, aby se nevytvořila zkondenzovaná voda a neukapávala 
z horizontální lamely. Pokud dochází ke kondenzaci vody, která kape z horizontální 
lamely,  
stiskněte tlačítko AUTO/COOL pod předním panelem a obnovte úhel otevření 
horizontální lamely do polohy standardního úhlu. 

10. Blesky nebo automobilový bezdrátový telefon, vysílající v blízkosti jednotky, mohou 
způsobit poruchu jednotky. Odpojte napájení jednotky a poté opět napájení jednotky 
zapojte. Chcete-li restartovat provoz, stiskněte tlačítko ON/OFF na dálkovém ovladači.



Pokud dojde k jedné z následujících závad, ihned zastavte klimatizační jednotku, odpojte zdroj 
napájení a znovu jej připojte. Pokud problém přetrvává, odpojte zdroj napájení a obraťte se na 
nejbližší zákaznické centrum.

Problém

Kontrolka OPERATION/RUN nebo ostatní kontrolky pořád blikají.

Často dochází ke spálení pojistky nebo vypadávání jističe.

Cizí objekty nebo voda padají do klimatizační jednotky.

Dálkový ovladač nefunguje nebo funguje abnormálně.

Pokud se na displeji zobrazí jeden z následujících kódů:
E0,E1,E2,E3.....nebo P0,P1,P2,P3......

Poruchy Příčina Co by se mělo udělat?

Jednotku  
nelze spustit

Výpadek napájení Počkejte na obnovení napájení.

Jednotka mohla být odpojena. Zkontrolujte, zda je zástrčka 
bezpečně zapojena do zásuvky.

Mohlo dojít ke spálení pojistky. Vyměňte pojistku.

Baterie v dálkovém ovladači může 
být vybitá. Vyměňte baterii.

Čas nastavený pomocí časovače  
je nesprávný.

Počkejte nebo zrušte nastavení 
časovače.

Jednotka nechladí 
nebo nevytápí 
(pouze modely 
chlazení/topení) 
místnost dostatečně 
dobře; vzduch proudí 
z klimatizační  
jednotky

Nesprávné nastavení teploty.

Nastavte teplotu správně. 
Podrobný popis metody 
naleznete v části „Používání 
dálkového ovladače“.

Vzduchový filtr je ucpaný. Vyčistěte vzduchový filtr.

Dveře nebo okna jsou otevřena. Zavřete dveře nebo okna.

Přívod nebo výstup vzduchu na 
vnitřní nebo venkovní jednotce je 
zablokovaný.

Nejdříve odstraňte překážky,  
poté restartujte jednotku.

Byla aktivována tříminutová 
ochrana kompresoru. Čekejte.

Jestliže nebyl problém napraven, obraťte se na místního dodavatele nebo na nejbližší 
zákaznické centrum. Poskytněte jim podrobné informace o poruchách a modelu jednotky.
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Tipy pro řešení problémů

Poznámky:   Nepokoušejte se opravit jednotku sami. 
        Vždy se obraťte na oprávněného poskytovatele servisu.

TIPY PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ


