
 

 
 

UŽIVATELSKÁ P ÍRU KA 
 

 

Potrubní provedení pro st ední statický tlak 

 

Velice vám d kujeme za zakoupení naší klimatiza ní jednotky.  
P ed použitím klimatiza ní jednotky si pe liv  p e t te tuto p íru ku a uschovejte ji pro budoucí použití. 

 

  



 

 

 

Obr. 1 

 

VNIT NÍ JEDNOTKA VENKOVNÍ JEDNOTKA (A,B,C) 
 

 
 
 

 

 POZNÁMKA 

Všechny obrázky v tomto návodu jsou zde pouze za ú elem vysv tlení.  
Mohou se mírn  lišit od klimatiza ní jednotky, kterou jste zakoupili (v závislosti na modelu). Skute ný tvar má p ednost. 
 

 

VNIT NÍ 

JEDNOTKA 

VENKOVNÍ 

JEDNOTKA 

Výstup vzduchu  

P ívod vzduchu 

Vzduchový filtr (na n kterých modelech)  

Sk í  elektrického ovládání  

Kabelový ovlada  (na n kterých modelech)  

Odtokové potrubí 

P ipojovací potrubí  

P ívod vzduchu 

P ívod vzduchu (postranní a zadní)  

Výstup vzduchu 



 
uživatelská p íru ka 

1 

OBSAH .............................................................................. STRANA 

1. D LEŽITÁ BEZPE NOSTNÍ INFORMACE ........................................................ 1 

2. NÁZVY ÁSTÍ ..................................................................................................... 2 

3. PROVOZ A VÝKON KLIMATIZA NÍ JEDNOTKY .............................................. 3 

4. TYPY PRO EKONOMICKÝ PROVOZ ................................................................. 3 

5. ÚDRŽBA ............................................................................................................. 3 

6. NÁSLEDUJÍCÍ SYMPTOMY NEJSOU PROBLÉMY KLIMATIZA NÍ  
  JEDNOTKY ......................................................................................................... 5 

7. EŠENÍ PROBLÉMU .......................................................................................... 6 

 

 
 

1. D LEŽITÁ BEZPE NOSTNÍ INFORMACE 

Následující pokyny musí být dodrženy, aby se zabránilo zran ní 
uživatele nebo jiných osob a poškození majetku. Nesprávné 
používání z d vodu ignorování pokyn  m že zp sobit zran ní 
nebo jiné škody. 

Bezpe nostní opat ení zde uvedená jsou rozd lena do dvou kategorií.  
V obou p ípadech jsou uvedeny d ležité bezpe nostní informace,  
které si musíte pe liv  p e íst. 

 VAROVÁNÍ 

Neuposlechnutí varování m že mít za následek smrt. Za ízení 
musí být nainstalováno v souladu s národními p edpisy pro 
elektrická zapojení. 

 UPOZORN NÍ 

Neuposlechnutí upozorn ní m že mít za následek zran ní 
nebo poškození za ízení. 

 VAROVÁNÍ 

Požádejte svého dodavatele o instalaci klimatiza ní jednotky. 
Neúplná vámi provedená instalace m že mít za následek 
net snost vody, elektrický šok a požár. 

Požádejte svého dodavatele o vylepšení, opravu a údržbu. 
Neúplné vylepšení, oprava a údržba m že mít za následek 
net snost vody, úraz elektrickým proudem a požár. 

Chcete-li zabránit úrazu elektrickým proudem, požáru nebo 
zran ní nebo pokud zjistíte jakoukoli abnormalitu, jako je 
zápach ohn , vypn te napájení a obra te se na dodavatele. 

Nikdy nedovolte, aby se do vnit ní jednotky nebo dálkového 
ovlada e dostala vlhkost. 
M že to zp sobit úraz elektrickým proudem nebo požár. 

Nikdy netiskn te tla ítko dálkového ovlada e tvrdým 
špi atým p edm tem. 
Dálkový ovlada  se m že poškodit. 

Po spálení pojistky nikdy pojistku nenahrazujte pojistkou  
s nesprávným jmenovitým proudem nebo jinými vodi i. 
Použití drátu nebo m d ného vodi e m že zp sobit selhání 
jednotky nebo zp sobit požár. 

Pro vaše zdraví není dobré vystavit se proudu vzduchu  
na dlouhou dobu. 

Nevkládejte prsty, ty e nebo jiné p edm ty do p ívodu nebo 
výstupu vzduchu. 
Pokud se ventilátor otá í vysokou rychlostí, m žete si zp sobit 
zran ní 

V blízkosti jednotky nikdy nepoužívejte ho lavé spreje, 
jako je sprej na vlasy, lak nebo barva. 
M že to zp sobit požár. 

Nikdy se nedotýkejte výstupu vzduchu nebo vodorovných 
lopatek, zatímco je výkyvná klapka v provozu. 
Mohou být zachyceny prsty nebo se m že poškodit jednotka. 

Nikdy nevkládejte žádné p edm ty do p ívodu nebo výstupu 
vzduchu. 
Kolize p edm tu s ventilátorem ve vysoké rychlosti m že být 
nebezpe ná. 

Nikdy sami nekontrolujte nebo neopravujte jednotku. 
Požádejte kvalifikovanou servisní osobu, aby provedla tuto práci. 

Nelikvidujte tento výrobek jako net íd ný komunální odpad. 
Je nutný sb r takového odpadu pro zvláštní zpracování. 

Nelikvidujte elektrické spot ebi e jako net íd ný komunální 
odpad, využívejte samostatné sb rné dvory. 
Obra te se na místní ú ady ohledn  dostupných systém  
p ipojení. 

Jestliže jsou elektrické spot ebi e likvidovány na zavážkách 
nebo skládkách, mohou nebezpe né látky unikat do spodní  
vody a dostat se do potravinového et zce, což poškozuje 
vaše zdraví. 

Chcete-li zabránit úniku chladiva, obra te se na vašeho 
dodavatele. 
Když je systém nainstalován a je v provozu v malé místnosti,  
je nutné udržet koncentraci chladiva v místnosti pod limitní 
hodnotou, pokud náhodou dojde k jeho úniku. V opa ném 
p ípad  se m že snížit obsah kyslíku v místnosti, což by m lo  
za následek vážnou nehodu. 

Chladivo v klimatiza ní jednotce je zabezpe ené a za 
normálních okolností neuniká. 
Jestliže chladivo uniká v místnosti, m že to vést k vývoji 
škodlivých plyn  p i styku s plamenem ho áku, topení nebo 
sporáku. 

Vypn te všechna spalovací topná za ízení, vyv trejte 
místnost a obra te se na dodavatele, od kterého jste 
jednotku zakoupili. 
Nepoužívejte klimatiza ní jednotku, dokud servisní osoba 
nepotvrdí, že ást odpov dná za únik chladiva, je opravena. 

 UPOZORN NÍ 

Nepoužívejte klimatiza ní jednotku k jiným ú el m. 
Aby se zabránilo zhoršení kvality, nepoužívejte jednotku k 
chlazení nástroj , potravin, rostlin, zví at ani um leckých d l. 

P ed išt ním se ujist te, že provoz je zastaven tak, že 
vypnete jisti  nebo vytáhnete napájecí kabel ze zásuvky. 
V opa ném p ípad  m že dojít k úrazu elektrickým proudem  
a zran ní. 

Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru, 
ujist te se, že je nainstalován detektor svodového proudu  
do zem . 

Ujist te se, že klimatiza ní jednotka je uzemn na. 
Aby se zabránilo úrazu elektrickým proudem, ujist te se,  
že jednotka je uzemn na a že uzem ovací vodi  není p ipojen  
k vodnímu nebo plynovému potrubí, bleskosvodu ani k uzemn ní 
telefonního p ipojení. 
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Aby se zabránilo úrazu, neodstra ujte chráni  ventilátoru 
venkovní jednotky. 

Neovládejte klimatiza ní jednotku mokrou rukou. 
M že dojít k úrazu elektrickým proudem. 

Nedotýkejte se žeber vým níku tepla. 
Tato žebra jsou ostrá a m že dojít k po ezání. 

Nepokládejte pod vnit ní jednotku p edm ty, které by mohly 
být poškozeny vlhkostí. 
Jestliže je vlhkost vyšší než 80 %, když je zablokován odtok nebo 
je zne išt n filtr, m že dojít ke kondenzaci. 

Po dlouhém používání zkontrolujte, zda nedošlo k poškození 
stojanu a armatur jednotky. 
P i poškození m že dojít k pádu jednotky a k úrazu. 

Aby se zabránilo nedostatku kyslíku, jestliže spolu  
s klimatiza ní jednotkou se používá za ízení s ho ákem, 
místnost dostate n  v trejte. 

Uspo ádejte odtokovou hadici tak, aby byl zajišt n 
bezproblémový odtok. 
Neúplný odtok m že zp sobit vlhnutí budovy, nábytku atd. 

Nikdy se nedotýkejte vnit ních ástí ovlada e. 
Neodstra ujte p ední panel. Je nebezpe né dotýkat se n kterých 
vnit ních ástí a m že dojít k poruchám za ízení. 

Nikdy nevystavujte malé d ti, rostliny ani zví ata p ímo 
proud ní vzduchu. 
M že dojít k nep íznivému ú inku na malé d ti, zví ata i rostliny. 

Nedovolte d tem lézt na venkovní jednotku a nepokládejte 
na ni žádné p edm ty. 
M že dojít ke zran ní. 

Nepoužívejte klimatiza ní jednotku, když provádíte kou ovou 
dezinfekci insekticidem. 
Nedodržení tohoto pokynu m že zp sobit, že chemické látky  
se usadí v jednotce, která m že ohrozit zdraví jednotlivc ,  
kte í jsou p ecitliv lí na chemikálie. 

Neumís ujte za ízení, která produkují otev ený plamen, na 
místa vystavená proudu vzduchu z jednotky nebo pod vnit ní 
jednotku. 
M že to zp sobit nedokonalé spalování nebo deformaci jednotky  
vlivem tepla. 

Neinstalujte klimatiza ní jednotku na žádném míst ,  
kde mohou unikat ho lavé plyny. 
Jestliže uniká plyn a z stává v okolí klimatiza ní jednotky,  
m že dojít k požáru. 

Toto za ízení není ur eno pro používání d tmi nebo 
nemocnými osobami bez dozoru. 

Toto za ízení mohou používat d ti od 8 let výše a osoby  
s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními 
schopnostmi, nebo bez pat i ných zkušeností a znalostí, 
pokud jim byl poskytnut dohled nebo pokyny ohledn  
bezpe ného používání za ízení a jestliže rozumí rizik m  
z toho plynoucím. D ti si s tímto za ízením nesmí hrát. 

išt ní a uživatelská údržba nesmí být provád na d tmi  
bez dohledu. 

Toto za ízení není ur eno pro používání osobami (v etn  
d tí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními 
schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, 
pokud jim nebyl poskytnut dohled nebo pokyny ohledn  
použití za ízení osobou odpov dnou za jejich bezpe nost. 

D ti by m ly být pod dohledem, aby se zajistilo,  
že si nebudou hrát se za ízením. 

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

 

2. NÁZVY ÁSTÍ 

Klimatiza ní jednotka se skládá z vnit ní jednotky, venkovní jednotky, 
p ipojovacího potrubí a z dálkového ovlada e.  
(Viz Obr.2-1) 

Indikátory funkcí na zobrazovacím panelu vnit ní jednotky 

 
 

 
 

Panel displeje 

Obr.2-1 
 

Tato funkce se používá pro do asný provoz jednotky v p ípad , že založíte 
dálkový ovlada  nebo jeho baterie jsou vybité. Pomocí do asného tla ítka  
na ovládací sk í ce m ížky p ívodu vzduchu vnit ní jednotky lze vybrat dva 
režimy, a to AUTO (automatický) a FORCED COOL (nucené vychlazení). 
Jakmile stisknete toto tla ítko, klimatiza ní jednotka bude pracovat v tomto 
po adí: AUTO, FORCED COOL, OFF a zp t na AUTO. 

1 AUTO 
Provozní kontrolka svítí a klimatiza ní jednotka pracuje  
v automatickém režimu. innost dálkového ovlada e je povolena 
pro provoz podle p ijímaného signálu. 

2 FORCED COOL 
Provozní kontrolka bliká, klimatiza ní jednotka se p epne  
do režimu AUTO poté, co je vynuceno vychlazení s rychlostí 
proud ní vzduchu HIGH (vysoké) po dobu 30 minut. Provoz 
dálkového ovlada e je zakázán. 

3 OFF 
Provozní kontrolka se vypne. Klimatiza ní jednotka je OFF 
(vypnuta), zatímco innost dálkového ovlada e je povolena. 

 

 POZNÁMKA 

Tato p íru ka neobsahuje innosti dálkového ovlada e, podrobnosti 
naleznete v publikaci "Uživatelská p íru ka pro dálkový ovlada ",  
dodané s jednotkou. 
 

 

Do asné tla ítko 

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

P ijíma  infra erveného 
signálu 

Sv telný digitální displej 

Výstražný indikátor asový indikátor Provozní kontrolka
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3. PROVOZ A VÝKON KLIMATIZA NÍ 
JEDNOTKY 

Pro bezpe ný a efektivní provoz používejte systém p i 
následujících teplotách. Maximální provozní teplota pro 
klimatiza ní jednotku. (Chlazení / topení) 

Tabulka 2-1 

Teplota 

Režim 
Venkovní teplota 

Pokojová 
teplota 

Chlazení 

18 - 43 °C/ 
64 - 109 °F 

17 - 32 °C 
(62 - 90 °F) 

-7 - 43 °C / 
20 - 109 °F 

(pro modely s nízkoteplotním 
chladícím systémem) 

18 - 52 °C /  
64 - 126 °F 

(pro speciální modely  
pro použití v tropech) 

Topení 
(krom  typu, který je pouze  

s chlazením) 

-7 - 24 °C/ 
20 - 76 °F 

0 - 30 °C / 
32 - 86 °F 

Odvlh ování 

18 - 43 °C / 
64 - 109 °F 

17 - 32 °C 
(62 - 90 °F) 

18 - 52 °C /  
64 - 126 °F 

(pro speciální modely  
pro použití v tropech) 

Tabulka 2-2 (pro typ klimatiza ní jednotky s m ni em) 

Teplota 

Režim 
Venkovní teplota 

Pokojová 
teplota 

Chlazení 

0 - 50 °C / 32 -122 °F 

17 - 32 °C 
(62 - 90 °F) 

-15 - 50 °C/ 
5 - 122 °F 

(pro modely s nízkoteplotním  
chladícím systémem) 

Topení 
(krom  typu, který je pouze  

s chlazením) 
-15 - 24 °C/5 - 76 °F 

0 - 30 °C /  
32 - 86 °F 

Odvlh ování 
0 - 50 °C /  
32 - 122 °F 

17 - 32 °C 
(62 - 90 °F) 

 

 POZNÁMKA 

1 Jestliže se klimatiza ní jednotka používá mimo podmínky 
uvedené výše, m že to zp sobit abnormální innost jednotky. 

2 Když je relativní vlhkost v místnosti vyšší, je normální, že na 
povrchu klimatiza ní jednotky m že kondenzovat voda.  
Zav ete dve e a okna. 

3 Optimálního výkonu bude dosaženo v tomto rozmezí provozních 
teplot. 

 

 

T íminutová ochranná funkce 

Ochranná funkce zabra uje aktivaci klimatiza ní jednotky po dobu asi 
3 minut, když se restartuje ihned po vypnutí. 

Výpadek napájení 

Výpadek napájení b hem provozu jednotku zcela zastaví. 

• Provozní kontrolka OPERATION na vnit ní jednotce za ne  
po obnovení napájení blikat. 

• Chcete-li restartovat provoz, stiskn te tla ítko ON/OFF  
na dálkovém ovlada i. 

• Blesk nebo vysílací v z v blízkosti jednotky mohou zp sobit 
poruchu jednotky. 

4. TYPY PRO EKONOMICKÝ PROVOZ 

Pro zajišt ní ekonomického provozu je t eba upozornit na 
následující. (Podrobnosti naleznete v následující kapitole) 

 Nastavte sm r proud ní vzduchu tak, aby nesm oval k vašemu t lu. 

 Nastavte správnou teplotu místnosti tak, aby bylo zajišt no pohodlí  
a nedocházelo k podchlazení nebo p eh átí. 

 P i chlazení zatáhn te záv sy proti p ímému slune nímu zá ení. 

 Pro udržení chladného nebo teplého vzduchu v místnosti nikdy 
neotevírejte dve e nebo okna ast ji, než je nutné. 

 Nastavte asova  na pot ebnou dobu provozu. 

 Nikdy nepokládejte p ekážky poblíž výstupu vzduchu nebo p ívodu 
vzduchu. M že se tak snížit ú innost a dokonce zp sobit i náhlé 
zastavení.  

 Nastavte sm r proud ní vzduchu tak, aby nesm oval k vašemu t lu. 

 Nastavte správnou teplotu místnosti tak, aby bylo zajišt no pohodlí  
a nedocházelo k podchlazení nebo p eh átí. 

 P i chlazení zatáhn te záv sy proti p ímému slune nímu zá ení. 

 Pro udržení chladného nebo teplého vzduchu v místnosti nikdy 
neotevírejte dve e nebo okna ast ji, než je nutné. 

 Pokud nemáte v úmyslu používat jednotku po delší dobu, odpojte 
napájení a vyjm te baterie z dálkového ovlada e. Když je p ipojeno 
napájení, ást energie se bude spot ebovávat, i když klimatiza ní 
jednotka není v provozu. Odpojte proto napájení, chcete-li ušet it 
energii. Pro zajišt ní hladkého provozu zapn te napájení 12 hodin 
p ed restartováním jednotky. 

 Ucpaný vzduchový filtr snižuje ú innost chlazení nebo topení,  
proto jej jednou za dva týdny vy ist te. 

5. ÚDRŽBA 

 UPOZORN NÍ 

P ed zahájením išt ní klimatiza ní jednotky se ujist te, že napájení 
je vypnuto. 

Zkontrolujte, zda kabel není poškozený nebo odpojený. 

Pro ot ení vnit ní jednotky a dálkového ovlada e použijte suchý 
hadr. 

Vlhký hadr použijte na ot ení vnit ní jednotky tehdy, jestliže je velmi 
zne išt ná. 

Nikdy nepoužívejte vlhký hadr na dálkový ovlada . 

Nepoužívejte chemicky ošet enou prachovku k otírání, p ípadn  
nenechávejte takový materiál p sobit na jednotku po dlouhou dobu. 

M že poškodit povrch jednotky nebo zp sobit jeho vyblednutí. 

Nepoužívejte k išt ní benzín, edidlo, leštící prášek nebo podobná 
rozpoušt dla. 
Mohou zp sobit, že plastový povrch popraská nebo se zdeformuje. 
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 Údržba po dlouhé dob  ne innosti 
(nap . na za átku sezóny) 

Zkontrolujte a odstra te vše, co by mohlo blokovat vstupní a výstupní 
otvory z vnit ních a venkovních jednotek. 

Vy ist te vzduchové filtry a sk ín  vnit ních jednotek. 

Podrobnosti o tom, jak postupovat a zajistit instalaci vy išt ných 
vzduchových filtr  zp t do stejné polohy naleznete v oddílu " išt ní 
vzduchového filtru". 

Zkontrolujte a odstra te vše, co by mohlo blokovat vstupní a výstupní 
otvory z vnit ních a venkovních jednotek. 

Vy ist te vzduchové filtry a sk ín  vnit ních jednotek. 

Podrobnosti o tom, jak postupovat a zajistit instalaci vy išt ných 
vzduchových filtr  zp t do stejné polohy, naleznete v oddílu " išt ní 
vzduchového filtru". 

Pro zajišt ní hladkého provozu zapn te napájení nejmén  12 hodin 
p ed uvedením jednotky do provozu. Jakmile je napájení zapnuto, 
objeví se displej dálkového ovlada e. 

 Údržba p ed dlouhou dobou ne innosti 
(nap . na konci sezóny) 

Nechte vnit ní jednotku v provozu asi p l dne pouze s ventilátorem, 
aby se vysušil vnit ní prostor jednotek. 

Vy ist te vzduchové filtry a sk ín  vnit ních jednotek. Podrobnosti  
o tom, jak postupovat a zajistit instalaci vy išt ných vzduchových filtr  
zp t do stejné polohy, naleznete v oddílu " išt ní vzduchového filtru". 

 išt ní vzduchového filtru  
(na n kterých modelech) 

Vzduchový filtr zabra uje prachu a jiných ásticím dostat se dovnit .  
V p ípad  ucpání filtru se m že pracovní ú innost klimatiza ní 
jednotky zna n  snížit. 

Proto je t eba b hem dlouhodobého používání filtr istit jednou za dva 
týdny. 

Jestliže je klimatiza ní jednotka nainstalována v prašném prost edí, 
ist te vzduchový filtr ast ji. 

Je-li nahromad ný prach p íliš obtížné vy istit, vym te filtr za nový 
(vym nitelný vzduchový filtr je volitelné vybavení). 

 

 

 Jestliže vámi zakoupená jednotka má zadní ventilaci, vyjm te 
šrouby pro upevn ní filtru (2 šrouby) a vyjm te filtr z jednotky. 

 

Obr. 5-1 

 Jestliže vámi zakoupená jednotka má spodní ventilaci, zatla te 
mírn  na filtr, aby držák filtru vyklouzl z upev ovacích otvor  
p íruby, a vyjm te filtr podle sm ru šipek na následujícím 
obrázku. 

 

Obr. 5-2 

 

• Vy ist te vzduchový filtr (Pro vy išt ní filtru lze použít vysava  nebo 
istá voda). Jestliže je nahromad ní prachu p íliš silné, použijte m kký 

kartá  a slabý saponát a vy ist te a vysušte filtr na chladném míst ). 

 

Obr.5-3 

 

 

Obr.5-4 
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Strana p ívodu vzduchu by m la být p i použití vysava e obrácena 
vzh ru.  
(Viz Obr.5-4) 

Strana p ívodu vzduchu by m la být p i použití vody obrácena dol . 
(Viz Obr.5-3) 

 

 UPOZORN NÍ 

Nesušte vzduchový filtr na p ímém slunci nebo pomocí ohn . 
 

5. Znovu nainstalujte vzduchový filtr. 

6. Nainstalujte a zav ete m ížku p ívodu vzduchu v obráceném po adí 
krok  1 a 2 a p ipojte kabely ídící sk ín  k odpovídajícím terminál m 
hlavního t lesa. 

6. NÁSLEDUJÍCÍ SYMPTOMY NEJSOU 
PROBLÉMY KLIMATIZA NÍ JEDNOTKY 

Symptom 1: Systém nepracuje 

 Klimatiza ní jednotka se nespustí ihned po stisknutí tla ítka ON/OFF 
na dálkovém ovlada i. 

 Jestliže svítí provozní kontrolka, systém je v normálním stavu. Aby  
se zabránilo p etížení motoru kompresoru, klimatiza ní jednotka se 
spustí 3 minuty po zapnutí. 

 Jestliže svítí provozní kontrolka a indikátor PRE-DEF (typ chlazení  
a topení), nebo indikátor samotného ventilátoru (typ pouze chlazení), 
znamená to, že jste vybrali režim topení. Jestliže jednotku spustíte  
a kompresor nepracuje, vnit ní jednotka zobrazí ochrannou funkci 
"anti cold wind", protože výstupní teplota jednotky je p íliš nízká. 

 

Symptom 2: Jednotka se b hem chladícího režimu p epne do 
ventila ního režimu 

 Aby se zabránilo zamrzání výparníku vnit ní jednotky, systém 
automaticky p epne do režimu ventilátoru a poté se brzy vrátí  
do režimu chlazení. 

 Když teplota v místnosti klesne na nastavenou teplotu, kompresor se 
vypne a vnit ní jednotka se p epne do režimu ventilátoru; když teplota 
stoupne, kompresor se op t spustí. Stejné je to v režimu topení. 

 

Symptom 3: Z jednotky vychází bílá mlha 

Symptom 3.1: Vnit ní jednotka 

 Když je p íliš vysoká vlhkost b hem chlazení a jestliže je vnit ek 
vnit ní jednotky mimo ádn  kontaminovaný, distribuce teploty 
v místnosti bude nerovnom rná. Je nutné vy istit vnit ek vnit ní 
jednotky. Na podrobnosti k išt ní jednotky se zeptejte svého 
dodavatele. Tato innost vyžaduje kvalifikovaného servisního 
technika. 

Symptom 3.2: Vnit ní jednotka, venkovní jednotka 

 Když se systém p epne na režim topení po režimu odmrazování,  
vlhkost vytvo ená odmrazováním se zm ní na páru a je vypušt na. 

 

Symptom 4: Hluk v klimatiza ních jednotkách p i chlazení 

Symptom 4.1: Vnit ní jednotka 

 Když je systém v režimu chlazení nebo je ne inný, je slyšet 
nep etržitý slabý zvuk. 

 Tento zvuk je slyšet, když je odtokové erpadlo (volitelné 
p íslušenství) v provozu. 

 Když se systém zastaví po režimu topení, je slyšet sk ípavý zvuk. 

 Tento zvuk zp sobuje rozpínání nebo smrš ování plastových díl  
vlivem zm ny teploty. 

Symptom 4.2: Vnit ní jednotka, venkovní jednotka 

 Když je systém v provozu, je slyšet kontinuální sy ivý zvuk. 

 Je to zvuk plynného chladiva, které proudí mezi vnit ní a venkovní 
jednotkou. 

 Sy ivý zvuk, který je slyšet p i spušt ní nebo ihned po zastavení 
provozu nebo odmrazování. 

 Je to zvuk chladiva, zp sobený zastavením nebo zm nou toku 
chladiva. 

Symptom 4.3: Venkovní jednotka 

 Když se zm ní tón zvuku provozu. 

 Tento zvuk je zp soben zm nou frekvence. 

 

Symptom 5: Z jednotky vychází prach 

 Když je jednotka použita poprvé po dlouhé dob . Je to zp sobeno 
prachem, který se dostal do jednotky. 

 

Symptom 6: Jednotka produkuje zápach 

 Jednotka m že absorbovat pachy z místnosti, nábytku, cigaret atd.  
a poté je znovu uvolnit. 

 

Symptom 7: Ventilátor venkovní jednotky se neto í 

 B hem provozu. Rychlost ventilátoru je ízena za ú elem optimalizace 
provozu jednotky. 
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7. EŠENÍ PROBLÉMU 

7.1 Problémy a jejich p í iny 

Když dojde k jedné z následujících poruch, zastavte provoz, vypn te 
napájení a obra te se na svého dodavatele. 

 Provozní kontrolka rychle bliká (5 Hz). Tato kontrolka stále rychle 
bliká i po vypnutí a následném zapnutí napájení. (Viz Tabulka 7-1 a, 
Tabulka 7-1 b a Tabulka 7-2) 

 Dálkový ovlada  p ijímá poruchu nebo tla ítko nefunguje správn . 

 Bezpe nostní za ízení, jako jsou pojistky a jisti e, se asto aktivují. 

 Do jednotky se dostane cizí p edm t a voda. 

 Z vnit ní jednotky uniká voda. 

 Jiné poruchy. 

V p ípad , že krom  výše uvedených p ípad  systém správn  nefunguje, 
nebo je z ejmá výše uvedená porucha, zkontrolujte systém podle 
následujících postup . (Viz Tabulka 7-3) 

 UPOZORN NÍ 

Když se objeví výše uvedená porucha, odpojte p ívodní napájení, 
zkontrolujte, zda je nap tí mimo rozsah, zkontrolujte, zda je 
klimatiza ní jednotka nainstalována správn  a po 3 minutách znovu 
zapn te napájení. Jestliže problém stále p etrvává, obra te se vaši 
místní servisní pobo ku nebo na dodavatele za ízení. 
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Tabulka 7-1a 

 

. DEFINICE PORUCHY A OCHRANY 
LED 1  

OPERATION
LED2 

TIMER 
LED3 

DEF.FAN 
LED4 

ALARM 
SV TELNÝ 

DIGITÁLNÍ DISPLEJ

1 
Otá ky motoru ventilátoru vnit ní jednotky jsou mimo 
ovládání 

  
  

E8 

2 
Komunikace vnit ní a venkovní jednotky Kontrolní 
kanál je abnormální 

 
 

  E1 

3 Kontrolní kanál idla teploty místnosti je abnormální 
 

   E2 

4 
Teplota potrubí. Kanál kontroly idla je abnormální 
(T2)  

   E3 

5 
Teplota potrubí. Kanál kontroly idla je abnormální 
(T2B)  

   E4 

6 Porucha pam ti EEPROM   
 

 E7 

7 Porucha z d vodu výstrahy úrovn  vody    
 

EE 

8 Porucha venkovní jednotky    
 

Ed 

9 Porucha komunikace dvou vnit ních jednotek  
 

 
 

F3 

10 Jiná porucha dvou vnit ních jednotek 
 

  
 

F4 

 Sv tlo  Bliká rychlostí 2,5 Hz  Bliká rychlostí 0,5 Hz 

Platí pouze pro klimatiza ní jednotku s m ni em 
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Tabulka 7-1b 

 

. DEFINICE PORUCHY A OCHRANY 
LED 1 

OPERATION 
LED2 

TIMER 
LED3 

DEF.FAN 
LED4 

ALARM 
SV TELNÝ 

DIGITÁLNÍ DISPLEJ

1 
Kontrolní kanál idla teploty místnosti je 
abnormální 

 
 

  E2 

2 Kontrolní kanál idla teploty potrubí je abnormální 
 

   E3 

3 
Kontrolní kanál idla teploty místnosti je 
abnormální 

  
 

 E4 

4 Porucha venkovní jednotky 
    

E6 

5 Porucha teplotního idla erpadla    
 

E5 

6 Porucha pam ti EEPROM 
  

  E7 

7 Porucha z d vodu výstrahy hladiny vody    
 

E8 

8 Otá ky DC motoru jsou mimo ovládání  
 

 
 

Eb 

9 
Porucha z d vodu nízkého tlaku venkovní 
jednotky    

 Ed 

 Sv tlo  Bliká rychlostí 5 Hz  Bliká rychlostí 1 Hz 

Platí jen pro klimatizace se stálou frekvencí kompresoru. 

Tabulka 7-2 

Symptomy P í iny ešení 

Jednotku nelze spustit 

• Výpadek napájení. 

• Spína  napájení je vypnutý. 

• Pojistka spína e napájení m že být spálená. 

• Baterie dálkového ovlada e jsou vybité nebo 
jde o jiný problém s dálkovým ovlada em. 

• ekejte na obnovu napájení. 

• Zapn te napájení. 

• P emíst ní: 

• Vym te baterie nebo zkontrolujte ovlada . 

Vzduch proudí normáln , ale 
nedochází k chlazení. 

• Teplota je nesprávn  nastavena. 

• Období 3 minut ochrany kompresoru. 

• Nastavte správn  teplotu. 

• ekejte. 

Jednotky se asto spouští nebo 
zastavují 

• Chladiva je p íliš málo nebo p íliš mnoho. 

• Vzduch nebo jiný plyn v chladícím okruhu. 

• Porucha kompresoru. 

• Nap tí je p íliš vysoké nebo nízké. 

• Systémový obvod je zablokován. 

• Zkontrolujte net snost a dopl te správné 
množství chladiva. 

• Vakuum a dopl kové chladivo. 

• Údržba nebo zm na kompresoru. 

• Nainstalujte manostat. 

• Nalezn te d vody a ešení. 

Nízký chladící ú inek 

• Tepelný vým ník venkovní a vnit ní jednotky je 
zanesený. 

• Vzduchový filtr je zanesený. 

• P ívod vzduchu/výstup vzduchu 
vnit ních/venkovních jednotek je zablokovaný. 

• Dve e a okna jsou otev ena 

• Slunce svítí p ímo na jednotku. 

• P ílišný tepelný zdroj. 

• Venkovní teplota je p íliš vysoká. 

• Únik chladiva nebo nedostatek chladiva. 

• Vy ist te tepelný vým ník. 

• Vy ist te vzduchový filtr. 

• Odstra te veškeré ne istoty a uvoln te 
proud ní vzduchu. 

• Zav ete dve e a okna. 

• Nainstalujte záv sy pro odstín ní slunce. 

• Redukujte tepelný zdroj. 

• Snižte chladící kapacitu klimatiza ní jednotky 
(na normální úrove ). 

• Zkontrolujte net snost a dopl te správné 
množství chladiva. 

Nízký chladící ú inek 

• Venkovní teplota je nižší než 7 °C 

• Dve e a okna jsou úpln  zav ené. 

• Únik chladiva nebo nedostatek chladiva. 

• Použijte topné za ízení. 

• Zav ete dve e a okna. 

• Zkontrolujte net snost a dopl te správné 
množství chladiva. 
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7.2 Problémy s kabelovým ovlada em a jejich p í iny 

P ed žádostí o servis nebo opravu zkontrolujte následující body. (Viz Tabulka 7-3)  

Tabulka 7-3 

Symptomy ešení P í iny 

Otá ky ventilátoru nelze zm nit. 

•  Zkontrolujte, zda režim (MODE) indikovaný 
na displeji je "AUTO" 

Když je vybrán automatický režim, klimatiza ní 
jednotka automaticky zm ní otá ky ventilátoru. 

•  Zkontrolujte, zda režim (MODE) indikovaný 
na displeji je "DRY" (odvlh ování) 

Když je vybrán režim odvlh ování, klimatiza ní 
jednotka automaticky zm ní otá ky ventilátoru. 
Otá ky ventilátoru mohou být vybrány b hem 
režim  "COOL", "FAN ONLY" a "HEAT" 
(chlazení, jen ventilátor a topení) 

Signál kabelového ovlada e není 
p enášen, i když je stisknuto tla ítko 
ON/OFF. 

• Zkontrolujte, zda je vysíla  signálu 
kabelového ovlada e správn  nasm rován 
na p ijíma  infra erveného signálu na 
vnit ní jednotce. 

Napájení je vypnuto. 

Indikátor teploty se nezobrazuje. 
• Zkontrolujte, zda režim (MODE) indikovaný 

na displeji je "FAN ONLY" (jen ventilátor) 
Teplotu nelze nastavit b hem režimu ventilátoru. 

Indikace na displeji po ur ité dob  
zmizí. 

•  Zkontrolujte, zda provoz asova  byl 
ukon en, když je na displeji zobrazeno 
TIMER OFF ( asova  vypnut). 

Provoz klimatiza ní jednotky se zastaví v 
nastaveném ase. 

Indikátor TIMER ON ( asova  zapnut) 
na displeji po ur ité dob  zmizí. 

•  Zkontrolujte, zda provoz asova  byl 
zahájen, když je na displeji zobrazeno 
TIMER ON. 

V nastaveném ase se klimatiza ní jednotka 
automaticky spustí a zobrazí se odpovídající 
indikátor.  

Z vnit ní jednotky nezní žádné zvukové 
tóny i když je stisknuto tla ítko 
ON/OFF. 

•  Zkontrolujte, zda je vysíla  signálu 
kabelového ovlada e správn  nasm rován 
na p ijíma  infra erveného signálu na 
vnit ní jednotce, když je stisknuto tla ítko 
ON/OFF. 

Nasm rujte p enos signálu vysíla e kabelového 
ovlada e na p ijíma  infra erveného signálu na 
vnit ní jednotce a poté dvakrát stiskn te tla ítko 
ON/OFF. 
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Konstrukce a specifikace se mohou zm nit v d sledku technických vylepšení bez dalšího upozorn ní. 
Ohledn  podrobností se obra te na obchodní zastoupení nebo na výrobce. 
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Záru�ní list klimatiza�ní jednotky 

Typ klimatizace: 

Výrobní �íslo: 

Datum montáže: 

Místo montáže: 
  

Dopln�ní chladiva: typ/množství: 

Celková délka potrubí: 

Tlaková zkouška: 

Objem místností: 

Klimatizování/vytáp�ní: 

Uživatel svým podpisem stvrzuje, že byl montážní  

organizací zaškolený na obsluhu a používání 

klimatiza�ní jednotky ve smyslu tohoto návodu na 

obsluhu. 

                   ------------------------------ 

                         podpis uživatele  

Montážní organizace tímto potvrzuje, že klimatiza�ní 

jednotka byla namontovaná a spušt�ná do provozu na 

základ� instalací na montáž a zapojení jednotky podle 

tohoto návodu a všeobecných zásad p�i montáži 

tlakových – chladicích za�ízení 

                    --------------------------- 

             Razítko a podpis odborn� zp�sobilé 

                                    organizace 

Revizní a garan�ní prohlídky 

Datum: 

Revizi vykonal: 

Zjišt�né závady: 

Popis vykonané práce: 

                ---------------------------------- 

        Razítko a podpis oprávn�né organizace 

Datum: 

Revizi vykonal: 

Zjišt�né závady: 

Popis vykonané práce: 

                ---------------------------------- 

        Razítko a podpis oprávn�né organizace 

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

chlazení - klimatizace 


