
Návod pro instalaci a provoz podstropně parapetní klimatizační 
jednotky

Modely: 

KF (R) - 70D(L)W
KF (R) - 100D(L)W
KF (R) - 120D(L)W
KF (R) - 140D(L)W
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Název částí a jejich funkce

● Vnitřní jednotka 

Série 100/120/140

● Venkovní jednotka

Rozměry jednotek :

Vnitřní VenkovníTyp

délka šírka výška délka šířka výška
Série 70 1148 673 243 910 340 810

Série 100/120/140 1530 673 243 910 340 1305
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Pokyny pro provoz
Režim dálkového ovládání nebo ovládání pomocí tlačítek
Víc informací najdete v části Pokyny pro ovládání  pomocí dálkového ovladače nebo Pokyny pro ovládání 
pomocí tlačítek. 

UPOZORNĚNÍ
1. Tento dálkový ovladač může být bežně používaný jak u klimatizačných zařízení typu chlazení -

topení, tak u klimatizačných zařízení určených jen na chlazení. 
2. V místnosti, kde se nachází fluorescenční lampa se může stát, že kvůli účinkům periodického 

zapínání a vypínání vysokonapěťového pulzního regulátoru nebo elektronického regulátoru nebude 
vnitřní jednotka správně přijímat signál. 

 Nouzový režim
Pro případ, že je vybitá baterie v dálkovém ovládaní nebo dálkové ovládání nefunguje, je na něm nouzové 
tlačítko, kterým můžete klimatizaci ovládat. Vždy, když stiskněte toto tlačítko, klimatizační zařízení bude 
reagovat v následující sekvenci: 
(jen chlazení): nouzové chlazení   - stop 
(chlazení/topení): nouzové chlazení – nouzové topení -
stop
V nouzovém režimu provozu budou hodnoty teploty, intenzity proudění vzduchu a směr proudění nastavené 
tak, jak je to uvedené v tabulce: 

     

     
Optimální provozní režimy

 Teplota v místnosti by měla být nastavená tak, aby v ní bylo příjemně
Při ochlazování dosáhnete tepelné pohody, až když je rozdíl mezi venkovní teplotou a teplotou  v místnosti 
menší než 5°C
Při ochlazování každé zvýšené nastavení teploty o 1°C znamená, že ušetříte přibližně 10% spotřeby 
elektrické energie.
Příliš nízké nastavení teploty škodí Vašemu zdraví a znamená mrhání energií. 

 Při ochlazování zabraňte tomu, aby do místnosti svítilo slunce. 
Při ochlazování by mělo být okno, přes které dopadá sluneční světlo, zakryté závěsem (záclonou), aby se 
minimalizovalo teplo produkované sluncem, které se dostává do místnosti. Minimalizujte čas otvírání a 
zavírání dveří

 Pravidelně čistěte prachový filtr.
Zanesený filtr snižuje objem recyklovaného vzduchu, což má vliv na efektivnost na ochlazování/topení a 
může zapříčinit špatné fungování klimatizačního zařízení. Pokud byla klimatizační jednotka odstavena na 
delší dobu, filtr vyčistěte ještě před spuštěním. V prostředí, ve kterém se nachází velké množství prachu, by 
měl být filtr čistěný častěji.

akce Nastavení teploty rychlos t proudění směr proudění
chlazení 26°C auto Měnící se
topení 24°C auto  měnící se
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Opravy a údržba 
Před jakoukoliv opravou nebo údržbou vypněte přístroj

1) Prachový filtr 
Odmontujte mřížku, přes kterou cirkuluje vzduch a vyndejte prachový filtr ven

Filtr zlehka oklepte nebo vyčistěte pomocí sběrače prachu. Pokud je na filtru příliš mnoho prachu, omyjte ho 
teplou vodou, která obsahuje malé množství neutrálního odmašťovacího prostředku a potom opláchněte 
vodou a vysušte.
Nainstalujte filtr a mřížku zpět ve zpětném pořadí.

UPOZORNĚNÍ
 Nesušte filtr přímo na slunci a ani v troubě, zabráníte tím tak zdeformování filtru.
 Nečistěte filtr vodou, která má teplotu vyšší než 50°C, zabráníte tak zdeformování filtru.

2) Klimatizace 
Povrch otřete jemným hadříkem, Pokud se na povrchu nacházejí mastné nečistoty enbo otisky prstů, 
vyčistěte ho pomocí neutrálních domácích prostředků.
Klimatizaci nečistěte prchavými oleji, benzínem, ředidlem, brusným práškem, ne neutrálními čistícími 
prostředky apod.

3) Před spuštěním po dobu sezony
 Ujistěte se, že při výstupní cásti pokojové nebo venkovní jednotky se nenacházejí žádné materiály, 

které by ji mohly blokovat.
 Ujistěte se, že ochranný kryt venkovní jednotky byl odstraněn ještě před tím, než ji spustíte do provozu.
 Ujistěte se,  že uzemňovací kabel je správně připojený.
 Ujistěte se, že flexibilní odpadní potrubí není blokované, ohnuté a nebo není ve spádu.
 Ujistěte se, že filtr byl správně nainstalovaný (Pokud klimatizační zařízení běží bez tohoto filtru, prach 

nebo jiné látky, které se dostanou do něho, mohou zapříčinit problémy)

4) Po použítí po sezoně. 
 Odpojte klimatizační zařízení od přívodu elektrické energie.
 Důkladně vyčistěte a vykonejte údržbu prachového filtru a ostatních částí klimatizačního zařízení.
 Zakryjte venkovní klimatizační jednotku plastickým nebo textilním krytem, abyste zabránili přístupu 

prachu a odpadu.

Řešení problémů. 
Pokud máte podezření, že klimatizační zařízení nefunguje správně, přečtěte si následující seznem ještě 
před tím než zavoláte místní servis.

Problém Projev Příčiny Řešení 
Není dodávka elektrické energie Stlačte tlačítko ON, pokud se 

obnoví normální dodávka 
energie

Dodávka elektřiny je vypnutá Zapněte přívod elektřiny
Pojistka je spálená Vyměnte spálenou pojistku

Klimatizační zařízení 
nefunguje

Pokud stlačíte tlačítko neobjeví se 
v indikační části žádná indikace

Vypínač prosakování je vypnutý Zapněte vypínač prosakování
Teplota je nastavená příliš vysoko 
při chlazení nebo příliš nízko při 
ohřívání

Snižte nebo zvyšte teplotu

V zařízení je příliš mnoho prachu 
nebo látek, které blokují filtr

Vyčistěte filtr

V nasávací nebo vyfukovací části 
pokojové nebo venkovní jednotky je 
překážka

Odstraňte překážku

Vzduch proudí směrem ven, 
avšak není teplý ani studený

Indikace je normální a vzduch 
fouká směrem ven, ale není ani 
teplý ani studený

Dveře nebo okna v místnosti jsou 
otevřené

Zavřete okno nebo dveře

 Pokud uvedené problémy přetrvávají i po zkontrolování a vykonání kroků uvedených v seznamu, 
vypněte přívod elektřiny a informujte o problémech místní servisní službu. 



- 6 -

Upozornění! Po dobu fungování klimatizačního zařízení můžou nastat následující situace: 
 Zápach: Někdy může klimatizační zařízení vydávat zápach. To může být způsobené cigaretovým dýmem 

nebo kosmetickými připravky, které byly použity v místnosti a opětovně se do místnosti vracejí.
Hluk: Po dobu fungování stroje nebo těsně po jeho vypnutí může chladicí jednotka uvnitř vydávat divné 
zvuky. Po začátku nebo ukončení chlazení/topení některé části jako například kryt se roztahují nebo stahují 
v důsledku změny teploty a to může způsobit tření provázené zvukem praskání

Místo instalace
 Vnitřní jednotka

A. Místo, na které se zařízení chystáte umístit, musí mít dobré podmínky pro ventilaci
B. Stěna nebo strop, na který se chystáte umístit klimatizační zařízení musí být dostatečně silné a pevné. 
C. Toto místo musí poskytovat dobré podmínky pro odvádění vody. 
D. Neinstalujte zařízení na místo, které je vystavené slunečnímu teplu nebo vysokým teplotám. 
E. Neinstalujte zařízení na místo, které je vystavené působení rozprášeného oleje, páry nebo hořlavých plynů.
F. Vzdálenost mezí zařízením a TV nebo audio systémem by měla být víc než 1 metr.
G. Zařízení umístěte od jiných přistroju, které vydávají signály s vysokou frekvencí (např.fluoresenční lampa nebo 
lampa s reflektorem) tak daleko, jak jen to jde.

Jsou dvě místa, na které můžete pokojovu jednotku nainstalovat : 

Místo instalace venkovní jednotky 
A. Vyhněte se tomu, aby slunce přímo svítilo na zařízení (ochrana prostřednictvím štítu proti slunci)  
B. Zabraňte tomu, aby bylo zařízení vystavené působení silného větru.
C. Vyhněte se blízkosti hořlavých plynů. 
D. místo by mělo být výhodné z h lediska připojení potrubí a kabelů mezi pokojovou a venkovní jednotkou. 
E. Zabraňte tomu, aby hluk způsobený provozem zařízení nerušil sousedy. 
F. Vyhněte se instalaci na rámu, který by mohl zesílení hluku a vibrací
G. Zařízení instalujte dostatečně vysoko od povrchu země a důkladně utáhněte matice šroubů. 
H. Vezměte v úvahu to, že při topení se v zařízení kondenzuje voda, která je odváděná ze spodní části jednotky

Pokud je otevřená přední strana (vývod  vzduchu)
Pokud je otevřená zadní, konce a vrchní strana

Instalace na stropě   Instalace na podlaze
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Bezpečnostní opatření

Před tím, než toto klimatizační zařízení spustíte do provozu, přečtěte si pozorně tuto část, abyste se ujistitili, 

že výrobek používáte správně.

Následující opatření jsou velmi důležitá co se týká zajištění bezpečnosti.

Nesprávný provoz a nerespektování následujících pravidel můžou vést k nehodám. 

 Elektroinstalace musí být v souladu s požadavky dodavatele elektrické energie a též v souladě se 

standadartem elektrického přístroje, jinak může dojít k závažným nehodám jako je například požár nebo 

poranění elektrickým proudem.

Elektrické kabely pro toto klimatizační zařízení musí být vyhovující a vybavené samostatným jištěním.

Ujistěte se, že velikost a kapacita vypínače, pojistky nebo kabelu jsou v souladě s normou.

Nepoužívejte měděná vlákna jako alternativu pojistky.

Elektrická zástrčka musí být správně připojená do zásuvky a žádná její část nesmí být vystavená působení 

jiné síly. 

Ujistěte se, že zemní svod je správně spojený se zemí. 

 Důkladně upevněte vnitřní  jednotku a venkovní jednotku v souladu se vztahujícími se nařízeními tak, 

abyste se vyhli nežádoucím nehodám, které můžou nastat při  pádu části jednotky nebo celé jednotky

 Nevkládejte prsty nebo tyče do vývodu a přívodu vzduchu, vyhněte se kontaktu s ventilátorem, který rotuje 

vysokou rychlostí nebo kontaktu se „živými“ částmi jednotky, které můžou způsobit elektrický šok.

 Nerozprašujte prostředky na hubení hmyzu nebo hořlavé látky po povrchu jednotek.Při čistění 

klimatizačního zařízení nelejte vodu na jeho těleso.

 Neotvírejte mřížku přívodu vzduchu pokojvé jednotky, pokud je klimatizační zařízení v provozu.

Neblokujte přívody a vývody vzduchu pokojové a ani venkovní jednotky.

 Pokud klimatizační zařízení nefunguje správně, okamžitě ho zastavte, vypněte přívod elektřiny a kontaktujte 

autorizovaný servis. Pokud je klimatizační zařízení opravené samotným zákazníkem nebo neautorizovaným 

poskytovatelem servisních služeb, nezaručujeme, že klimatizační zařízení bude návratné do normálního 

stavu.

 Pokud je klimatizační zařízení odstavené mimo provoz delší dobu, odpojte zařízení od přívodu proudu.
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Návod pro instalaci a provoz
 Výškový rozdíl mezí vnitřní  a venkovní jednotkou, délka potrubí chladicího prostředku a počet ohybů potrubí 

musí být v souladě s následujícími požadavky.

Poznámka: Nezáleží na tom, zda je výše položená pokojová nebo venkovní jednotka,  je potřebné dodržet 
maximální výškový rozdíl.

Instalace zařízení
1. Instalace vnitřní jednotky
    a. Vyberte místo instalace
    Specifikujte polohu instalace vnitřní jednotky

           b. Nainstalujte instalační šrouby
    Namontujte instalační šrouby  na správné místo.

Upozornění : Uživatelé by si měli instalační šrouby připravit sami.
2.Nainstalujte pravý/levý rám
   A. Odmontujte mřížku přívodu vzduchu
   B. Odmontujte levý/pravý kryt 
   C. Odeberte levý/pravý rám z jednotky. 
   D. Upevněte levý/pravý rám instalačními šrouby a utáhněte matice. 

Upozornění : Po instalaci by měl být levý a pravý rám v horizontální podobě, směr instalace je naznačený na 
obrázku vpravo

3.Upevněte vnitřní  jednotku 

   A. Zavěste jednotku na rám   
   B. Utáhněte šrouby
   C. Nainstalujte zpět pravý a levý kryt
   D. Nainstalujte zpět mřížku přivodu vzduchu. 

2) Venkovní jednotka

Nároky na instalaci Při instalaci venkovní jednotky použijte oba dva šrouby s maticí na upevnění nožiček 
(uživatel nebo autorizovaný poskytovatel služeb obstará šrouby sám)
Instalace by měla být dostatečně pevná, aby zařízení odolalo i silnému větru nebo zemetřesení

UPOZORNĚNÍ

Udělejte vše pro to, abyste klimatizační zařízení doručili na místo instalace v původním balení. Pokud těžisko 
venkovní jednotky není totožné s jeho osou, buďte opatrní, když s jednotkou pracujete. Při dodávce nenaklánějte 
zařízení o více než 45° (nepokládejte jednotku na bok)

Typ A: Délka potrubí B: Výškový rozdíl C: počet ohybů
(jednosměrné)

série 70 max 30 m max 30 m max 15 kusů
série 100/120/140 max 30 m max 30 m max 15 kusů

správně
nesprávně
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Návod pro instalaci a provoz

Instalace potrubí
Upozornění: Zvolte izolaci o tloušťce větší než 9 mm, abyste se vyhli kondenzaci
Upozornění: Při instalaci odpadní trubky ji zaizolujte za pomocí izolace o tloušťce větší než 6 mm, abyste 
zabránili kondenzaci.

1) Materiál a velikost chladicí trubky a odpadní trubky

2)Umístění trubek s chladicí látkou a odpadní trubky ve vnitřní  jednotce.

Trubky spojené s vnitřní jednotkou by měly být napojené tak, jek to je naznačené na obrázku. 

a. Pokud trubky vedou ze zadní strany pokojové jednotky

b. Pokud trubky vedou ze spodní strany pokojové jednotky. 

Upozornění: Způsob vedení trubek vedoucích ven souvisí se způsobem instalace pojové jednotky. 

3) Spojení trubek s chladicí látkou
   a. Odmontujte mřížku přívodu vzduchu na pokojové jednotce
   b. Ponechte plynový ventil a ventil kapaliny na venkovní jednotce v původním stavu. Odmontujte jednotlivé 
šrouby a matice, proti prachový kryt  a šrouby upevňující trubky na vnitřní a venkovní jednotce  a rychle 
dokončete spojení rohů trubek (zabraňte tomu, aby se do trubek dostal prach, vlhkost a jiné věci, které mohou  
způsobit problémy). 

 Rozetřete těsnící pastu na povrch závitů před tím , než našroubujete matice.
Při upevňovaní matic nejprve zatlačte pertel do kuželovitého povrchu a držte vodící trubku ve stejné ose a potom 
postupně otáčejte matice ve směru hodinových ručiček, nejprve rukou  a potom ji utáhněte maticovým klíčem. 
Při upevňování matic aplikujte torzní sílu podle tabulky 
napravo. Pokud to není dostatečně upevněné, může nastat
únik chladicí látky, ale pokud to utáhnete příliš silně,
povrch pertlu se může poškodit. 

Typ materiálu a velikost

Název Série 70  Série 100/120/140

Chladicí látka Venkovní průměr měděné
9.52 (3/8°)

Venkovní průměr měděné
9.52 (3/8°)

Odpadní trubka Venkovní průměr měděné
1588 (5/8°)

Venkovní průměr měděné
1588 (5/8°)

Vnější průměr měděné trubky (mm) Torzní sila (NM)

Ø 9.52 35-40
Ø  15.88 73-78
Ø  19.05 98-130
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Návod pro instalaci a provoz

Ukončete spojení postupně, abyste ukončili spojení všech trubek s chladicí látkou.
 Úhel ohybu trubek by neměl být menší než 90 stupňů, poloměr ohybu by neměl být míň než 100 mm a ohybů 

by nemělo být víc než 3
 Po ukončení připojení všech trubek, proveďte test s mýdlovou vodou na to, abyste zkontrolovali, zda trubky na 

některém místě neprofukují.
 Spojovací části trubek by měly být zakryté ochrannými návleky, aby se zabránilo kondenzaci vody na těchto 

místech tak, že izolační návleky pro trubky vedoucí plyn a kapaliny, natáhnete přes tyto spoje. 

c. Vysajte vzduch z otvoru určeného pro údržbu pomocí vakuovací pumpy, abyste uvnitř trubek vytvořili vákuum.
d. Po ukončení výše uvedených kroků otevřete oba dva ventily, aby se pokojová a venkovní jednotka navzájem propojily.

4.) Kontrola množství chladicí látky
Upozornění: Nepokoušejte se vytlačit vzduch z trubek pomocí chladicí látky v pokojové jednotce. 
Upozornění: Při doplnění chladicí látky použijte plnicí ventil na venkovní jednotce.

 Maximální délka trubek (v jednom směru) by měla být 30m. Pokud je délka menší než 10m není potřeba 
doplnit chladicí látku. Pokud je trubka delší než 10 m, chladicí látku doplňujte dle následující tabulky.

Objem chladicí látky na doplnění (g)Typ Maximální
délka trubky
(jeden směr) 10m 15m 20m 25m 30m

série 70 30m 150 300 450 600
Série 100/120/140   30m 250 150 750 900

5.) Instalace odpadní trubky
 Trubka vnitřní jednotky by měla být nakloněná směrem dolů a ubezpečte se, že v ní není voda
 Spojovací část trubky by měla být důkladně upevněná, aby přes ní neprosakovala voda
 Nezavádějte trubku do odpadu, ze kterého může pronikat prach. 

6.)  Přezkoušení 
 Po instalaci potrubí se ubezpečte, že voda z něho odtéká a nejsou na něm žádné průsaky. 
 Při kontrole potrubí vnitřní jednotky lejte vodu z boční strany výměníku tepla. 

Poznámka. 
Typ chlazení/topení - Pokud probíhá topeníí, ve venkovní jednotce se kondenzuje voda. Na spodní straně 
instalujte odpadní trubku: zatlačte konektor odpadní trubky do odpadního výstupu na spodní části venkovní 
jednotky takto: větší konec konektoru směrem k odpadní trubce na menší konec konektoru (pozn.konektor se 
nachází v balení venkovní jednotky, odpadní trubky si musí zákazník obstarat sám)
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Návod pro instalaci a provoz

Elektroinstalace
Upozornění: Připojte k vhodnému zdroji elektrické energie, zajistěte pomocí bezpečnostního vypínače
Upozornění: Pokud je zařízení připojené nesprávně, kompresor nebude fungovat

1) Vnitnří jednotka
    1. Odmontujte mřížku na přívodu vzduchu a kryt elektroinstalace. 
    2. Připojte elektrický kabel a komunikační  kabel do konektorů. Další pokyny najdete v části 3, která se 
nazýváPŘIPOJENÍ KONEKTORŮ
    3. Zafixujte připojené kabely pomocí svorek, nálepek, proužků apod.
   4. Po zapojení kabelů nainstalujte odmontované části zpět. 

2) Venkovní jednotka 
    1. Odmontujte destičku v části určené pro údržbu tím, že uvolníte šrouby. 
    2. Uvolněním šroubů na kabelových svorkách uvolněte svorkový bod. 
    3. Připojte elektrický kabel a signální kabel do konektorů, další pokyny najdete v části 3
        PŘIPOJENÍ KONEKTORŮ

3)Připojení konektorů
Připojení konektorů je naznačené v následujících nákresech.
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Návod pro instalaci a provoz

Upozornění

Při elektroinstalaci přísně dodržujte návod podle těchto obrázků, jinak můžete způsobit problémy. 

Existuje polarita, řiďte se označením konektorů a připojte je v souladě s tímto označením.
Konektory označené L, N jsou určené na připojení ke zdroji elektrické energie, neoznačený konektor je určený 
na uzemnění.

4) Připojení a uspořádání elektrických kabelů: 

 Elektroinstalace by měla být vykonaná autorizovaným elektrikářem a splňovat nařízení místního dodavatele 
elektrické energie a též normy elektrického zařízení.

 Pokojová a venkovní jednotka by měla být správně uzemněná. 
 Je potřebné vzít do úvahy i podmínky daného prostředí (teplota, přímé slunce apod) při instalaci elektrických 

kabelů a připojení
 Rozměry kabelů představují minimální hodnoty pro kabely s kovovým jádrem. Vezměte do úvahy pokles 

napětí a použijte kabel s jádrem vyššího napětí
 Pokud je poškozené vedení elektrické energie, je potřeba kontaktovat příslušné oddělení údržby kvůli výměně 

speciálního elektrického kabelu.
 Elektrický kabel použítý pro pokojovou jednotku nesmí být záporný ke kabelu, který je pokrytý PVC (kabel 

53 v IEC 227)
 Elektrický kabel použitý pro venkovní jednotku nesmí být neoprénový PVC kabel (kabel 57 v IEC 245)

Zkušební provoz
 Opatření před zkušebním provozem

Po instalaci pokojové a venkovní jednotky, potrubí, elektroinstalaci opět zkontrolujte, jestli nedochází k úniku 
chladicí látky, uvolnění elektrických kabelů a komunikačního kabelu a zda je jejich polarita správná.

 Režim zkušebního provozu
   1.) Provoz s použitím nouzového tlačítka
   Stiskněte tlačítko, vyberte režim chlazení nebo topení a nechte zařízení běžet víč než 30 minut, abyste mohli 
   zkontrolovat výsledek provozu. 

  2.) Provoz s použitím dálkového ovládání
  Podle pokynů uvedených v příručce používání dálkovéh ovládání, vyberte režim chlazení nebo topení a 
  nechte zařízení běžet víc než 30 minut, abyste si ověřili výsledek provozu.. 

 Pokud zařízení nefunguje správně, přestane automaticky fungovat a zároveň se indikátory na provozním 
panelu rozsvítí a začnou blikat., znamená to, že došlo k chybě. Okamžitě kontaktujte místní servis
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NÁZEV A FUNKCE KAŽDÉHO TLAČÍTKA DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ
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ZPŮSOB POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ A AUTOMATICKÉHO PROVOZU

VENKOVNÍ JEDNOTKA
 Zasuňte napájecí šňůru do zásuvky a zapněte síťové napájení.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
 Odstraňte zadní víko
 Vložte baterie, nezaměňte póly „+“ a „-“.
 Založte zadní víko.

ZPŮSOB POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ
 Pokud nebudete používat dálkové ovládání delší dobu, vyndejte z něho baterie.
 Maximální vzdálenost signálu dálkového ovládání je 6 m. Jedno nebo dvě pípnutí se ozvou po 

zachycení signálu jednotkou.
 Pokud vnější jednotka nezachytí signál nebo displej zůstane nejasný, vyměňte obě dvě baterie.
 Část dálkového ovládání přenášející signál, by měla být nasměrovaná na přijímač signálu na 

panelu vnější jednotky.
 Nepoužívejte nabíjecí baterie.

AUTOMATICKÝ PROVOZ
Podle teploty v místnosti se automaticky volí režim provozu mezi CHLAZENÍM, SUŠENÍM a 
TOPENÍM (u modelů jen s chlazením se volí provoz VENTILÁTOR)

Jak začít provoz
1.Stiskněte tlačítko síťového napájení (ON/OFF).

2.Stiskntě tlačítko výběru druhu provozu a vyberte automatický provoz.

Při každém stisknutí tohoto tlačítka se změní režim provozu v pořadí: 

Pokud je příliš teplo nebo příliš chladno
Pokud 15 minut po začátku provozu cítíte, že je trochu teplo nebo naopak chladno:
Stiskněte tlačítko  za účelem zvýšení teploty. Jedno stisknutí  zvýší teplotu o 1°C.
Stisknětě tlačítko  za účelom snížení teploty. Jedno stisknutí sníží teplotu o 1°C.

UPOZORNĚNÍ
 Při režimu provozu  „SUŠENÍ“ jsou nastavené nízké otáčky ventilátoru a nastavení teploty se 

nezobrazuje.
 Při režimu provozu „AUTOMATICKÁ, SUŠENÍ“ se může řídit teplota.
 Pokud je atmosferická teplota příliš vysoká, teplota v místnosti nemusí dosáhnout nastavenou 

teplotu, protože jednotka je provozovaná na chlazení při vysoké zátěži (REŽIM CHLAZENÍ)
 Modely, které jen chladí, nemají funkci topení.

Teplota v místnosti 
při začátku provozu

Režim provozu

>27°C CHLAZENÍ

21°C-27°C SUŠENÍ

<21°C TOPENÍ / VENTILÁTOR

P
oužívání a údržba
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DRUHY PROVOZU CHLAZENÍ, TOPENÍ, SUŠENÍ, VENTILÁTOR

Jak nastavit režim „CHLAZENÍ“, „TOPENÍ“, „SUŠENÍ“, VENTILÁTOR

1. Pro spuštění provozu stiskněte tlačítko
2. Vyberte režim provozu stlačením tlačítka .

Při každém stlačení tohoto tlačítka se změní režim provozu v tomto pořadí:

Příklad pro výběr režimu provozu CHLAZENÍ: opakovaně stiskněte
TLAČÍTKO  VÝBĚRU DRUHU PROVOZU dokud se na displeji nezobrazí.

3. Zvolte otáčky ventilátoru stlačením tlačítka   viz str. 7

4. Zvolte směr proudění vzduchu stlačením tlačítka viz str. 7

5. Pro ukončení provozu stiskněte tlačítko

POZN.: V případě, že byl režim provozu zvolený, ten stejný režim provozu se spustí po opětovném 
zapnutí tlačítka ON/OFF

Pokud je potřebné změnit nastavenou teplotu

Stiskntěte tlačítko  za účelem snížení teploty

Jedno stisknutí  sníží teplotu o 1°C.
Stiskněte tlačítko  za účelem zvýšení teploty. 
Jedno stisknutí  zvýší teplotu o 1°C.

Při provozu „TOPENÍ“

 Účinnost klimatizační jednotky je závislá na venkovní teplotě.
 Při velmi nízkých venkovních teplotách a pokud jsou ventilátory venkovní a vnitřní 

jednotky mokré, probíhá rozmrazovací provoz. Rozmrazovací provoz probíhá 6-10 min. 
za účelem ochrany venkovního výměníku před zamrznutím.

Při provozu „SUŠENÍ“
 Při provozu „SUŠENÍ“ není možné měnít otáčky ventilátoru.
 Ventilátory ve venkovní a vnitřní jednotce pracují při provozu „SUŠENÍ“ příležitostně.
 V tomto težimu provozu je teplota místnosti trochu nižší. Funkce „SUŠENÍ“ se nedá provozovat, pokud 

teplota v místnosti je 18°C nebo nižší

UPOZORNĚNÍ
 Pokud je atmosferická teplota příliš vysoká, teplota v místnosti nemusí dosáhnout nastavenou 

teplotu

P
oužívání a údržba
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NASTAVOVÁNÍ RYCHLOSTI A SMĚRU PROUDĚNÍ VZDUCHU

1. Stiskněte tlačítko           Při každém stlačení tohoto tlačítka se změní otáčky 
ventilátoru v tomto pořadí:

2. Pro změnu proudění vzduchu ve vertikálním směru stiskněte tlačítko. Při  
každém stisknutí tlačítka        se úhel otevření  horizontálních žaluzií mění 
v pořadí:

UPOZORNĚNÍ

Nastavte směr vertikálního proudění vzduchu pomocí dálkového ovládání.
Pokud se směr vertikálního proudění vzduchu řídí dálkovým ovládáním, nastaví se tento směr 
proudění vzduchu automaticky podle skutečných podmínek:
- Pokud při provozu CHLAZENÍ  a SUŠENÍ je klimatizační jednotka v provozu 1 hodinu 

s nasměrováním vzduchu směrem dolů, směr vzduchu se automaticky nastaví do takové polohy, 
aby se zabránilo kapání zkondenzované vody do místnosti.

- Při provozu TOPENÍ a při rozmrazovacím režimu se horizontální žaluzie nastaví směrem nahoru, 
aby chladný vzduch neproudil přímo dolů na Vaše tělo.

Jak změnit horizontální směr proudění vzduchu

Nastavte ručně vertikální žaluzie PŘED začátkem provozu. Pokud se horizontální žaluzie pohybují 
automaticky, dávejte pozor, aby nezachytily Vaše prsty.

Provoz ZMĚNA (SWING)

Při každém stisknutí tlačítka     se změní režim ZMĚNA na jiný v pořadí ZMĚNA (SWING), 
AUTOMATICKÝ, PŘESNÝ UHEL (5 uhlů).

UPOZORNĚNÍ

V režimu provozu SWING je na displeji zobrazené „SWING“. Pokud jsou otáčky ventilátoru 
nastavené do polohy AUTOMATICKÉ, směr proudění vzduchu není možné změnit.
Pokud se po dobu režimu provozu SWING změní druh provozu, automaticky se režim provozu 
SWING vypne. Pokud je nastavený časovač, režim provozu SWING nefunguje.

P
oužívání a údržba
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NÁHRADNÍ PROVOZ (OVERRIDE) A PROVOZ S ČASOVAČEM

Náhradní provoz (OVERRIDE)
Pokud se baterie dálkového ovládání vybijou nebo signál dálkového ovladače nedosáhne 
přijímáč, použijte prosím tlačítko náhradní provoz (OVERRIDE)
 Stiskněte tlačítko OVERRIDE.
 Model s chlazením a topením : stiskněte tlačítko, jednotka se automaticky vybere podle 

teploty v místnosti režim CHLAZENÍ, TOPENÍ nebo SUŠENÍ. Stiskněte toto  tlačítko
znovu, jednotka se vypne.
Model jen s chlazením: stiskněte tlačítko, jednotka automaticky vybere podle teploty 
v místnosti režim CHLAZENÍ nebo SUŠENÍ. Stiskněte toto tlačíto, jednotka se vypne.

Provoz s časovačem

Jak nastavit (zapnout, resp. vypnout) ČASOVAČ

Nastavte čas časovače pomocí tlačítek  a .
Jedno stisknutí tlačítka  zvýší nastavený čas časovačeo 30 min.
Jedno stisknutí tlačítka  sníží nastavený čas časovače o 30 min.

Stisknutím TLAČÍTKA NASTAVENÍ ČASOVAČE zapnete, resp. 
vypnete jednotku. Po stlačení tohoto tlačítka bude nastavený čas 
časovače blikat.
Po opětovném stlačení TLAČÍTKA NASTAVENÍ ČASOVAČE
nastavený čas časovača přestane blikat a funkce časovače  je nastavená. 
Pokud toto tlačítko znovu stlačíte, bude funkce časovače zrušená.

Pokud je na jednotce nastavený zapnutý časovač, jednotka může začít 
pracovat dřív, než se dosáhne nastavený čas.

Teplota v místnosti
 při začátku provozu

Režim provozu

>27°C CHLAZENÍ
21°C-27°C SUŠENÍ

<21°C TOPENÍ/VENTILÁTOR

P
oužívání a údržba
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PROVOZ SPÁNKOVÉHO REŽIMU

Nastavení SPÁNKOVÉHO REŽIMU

 Zapněte vzduchovou klimatizační jednotku.
 Stiskněte tlačítko           pro výběr SPÁNKOVÉHO REŽIMU.

Při provozu „SPÁNKOVÉHO REŽIMU“
 Ventilátor vnitřní jednotky se automaticky nastaví na NÍZKÉ otáčky.
 Při provozu „CHLAZENÍ“ sa nastavená teplota zvyšuje o 1,5°C každou hodinu, maximálně však 

o 3°C.
 Při proovzu „TOPENÍ“ sa nastavená teplota snižuje o 1,5°C každou hodinu, maximálne však o 

3°C.
 Při provozu „SUŠENÍ“ sa nastavená teplota nemění.
 Při provozu „VENTILÁTOR“, pokud je jednotka zapnutá, SPACÍ REŽIM není k dispozici.

Zrušení SPÁNKOVÉHO REŽIMU
Jakýkoliv z následujících kroků zruší provoz SPACÍHO REŽIMU:
 Znova stiskněte tlačítko

 Stiskněte tlačítko

 Stiskněte tlačítko
.

 Stiskněte tlačítko (ON/OFF)

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

ZDRAVÝ PROVOZ

Generátor kladných a záporných iontů produkuje velké množství iontů, které mohou účinně držet rovnováhu 
iontů ve vzduchu, zabíjet mikroby a čistit vzduch.

1. Stiskněte tlačítko pro spuštění jednotky do provozu. Nastavte druh provozu.

2. Zdravý provoz:
Stiskněte tlačíkto znak “ „ se zobrazí, ZDRAVÝ PROVOZ je nastavený.

Opět stiskněte tlačítko  znak “ „ se ztratí, ZDRAVÝ PROVOZ se zruší.

PROVOZ VÝMĚNY ČERSTVÉHO VZDUCHU

Při nastaveném  PROVOZU VÝMĚNY ČERSTVÉHO VZDUCHU je přes potrubí z venkovního
prostředí do místnosti dopravovaný čerstvý vzduch.

Stiskněte tlačítko znak “         „ se zobrazí a nepřetržitá výměna čerstvého vzduchu se začne. 
Stiskněte to stejné tlačítko podruhé, periodická výměna čerstvého vzduchu se začne. Stiskněte stejné 
tlačítko ještě jednou ,znak“         „ se ztratí a tato funkce bude zrušená.

P
oužívání a údržba
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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


