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KLIMATIZACE SPLITOVÉHO TYPU 
Pro všeobecné veřejné použití 
 
Vnit řní jednotka 
Řady 42UQV025M, 035M, 050M, 060M 
 
Venkovní jednotka 
Řady 38UYV025M, 035M, 050M, 060M 



Bezpečnostní opat ření 
 

 NEBEZPEČÍ 
• Neinstalujte, neopravujte, neotevírejte, ani nevyjímejte kryt. Můžete být vystaveni nebezpečnému napětí. O tyto práce požádejte obchodního zástupce nebo 

specialistu. 
• Pouhé vypnutí napájení nezabrání možnému úrazu elektrickým proudem. 
• Spotřebič se musí instalovat v souladu s národním předpisem o zapojení. 
• Do pevného propojení musí být pro všechny póly nainstalovány prostředky pro odpojení od napájení s mezerou mezi kontakty nejméně 3 mm. 
 

 VÝSTRAHA 
• Nevystavujte své tělo přímému proudu chladicího vzduchu po dlouhou dobu. 
• Nevkládejte prsty nebo jakékoliv předměty do vstupu/výstupu vzduchu. 
• Pokud se vyskytne nějaká mimořádnost (zápach po spálenině atd.), zastavte klimatizaci a vypněte odpojovací jistič. 
• Instalaci musí provést maloobchodní zastoupení nebo odborní dodavatelé montáže. Instalace vyžaduje speciální znalosti a zkušenosti. Pokud ji zákazník provádí 

sám, může způsobit požár, úraz elektrickým proudem, zranění nebo únik vody. 
• Pro instalaci nevybírejte místo, kde může unikat hořlavý plyn. Pokud by v blízkosti jednotky unikal plyn nebo se kolem ní nahromadil, může dojít k požáru. 
• Nezapínejte/nevypínejte (ON/OFF) odpojovací jistič a neovládejte tlačítka vlhkou rukou. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem. 
• Jednotku sami nerozebírejte, neupravujte ani nepřemisťujte. Mohlo by to způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo únik vody. Při opravě nebo přemístění si, 

prosím, vyžádejte servis od maloobchodního zastoupení. 
• Nevybírejte pro instalaci místo s nadměrnou vlhkostí, např. koupelnu. Poškození izolace může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár. 
• Při přemístění nebo opravě jednotky si vyžádejte pomoc maloobchodního zastoupení. Pokud by v zapojení došlo k překroucení vodičů, může to způsobit úraz 

elektrickým proudem nebo požár. 
• Během poruchy (např. pach po spálenině, jednotka nechladí, nebo netopí), zastavte její provoz a vypněte odpojovací jistič. Trvalý provoz by mohl způsobit úraz 

elektrickým proudem. Opravu nebo servis si, prosím, vyžádejte u maloobchodního zastoupení. 
• Uzemnění musí provést maloobchodní zastoupení nebo odborní dodavatelé montáží. Nedostatečné uzemnění může způsobit úraz elektrickým proudem. 

Nepřipojujte zemní vodič na plynové nebo vodní potrubí, bleskosvod, nebo zemní vodič telefonu. 
• Pokud dojde kvůli přemístění vnitřní jednotky k odkrytí výstupu potrubí, otvor uzavřete. Dotyk s interními elektrickými díly může způsobit zranění nebo úraz 

elektrickým proudem. 
• Nevkládejte jakékoliv předměty (kov, papír) a nelijte vodu do vstupního nebo výstupního otvoru vzduchu. Ventilátor může mít vysoké otáčky a uvnitř mohou být díly 

o vysokém napětí, což může způsobit zranění nebo úraz elektrickým proudem. 
• Pro napájení musíte používat samostatnou motorovou zásuvku. Pokud budete používat jinou než samostatnou zásuvku, může to způsobit požár. 
• Pokud klimatizace nechladí nebo netopí, může docházet k úniku chladiva. Obraťte se, prosím, na maloobchodní zastoupení. Chladivo používané v klimatizaci je 

bezpečné. Za normálních provozních podmínek neuniká, pokud však unikne do místnosti a přijde do styku se zdrojem tepla, např. ohřívačem nebo kamny, může 
způsobit škodlivou reakci. 

• Pokud do vnitřních částí pronikne voda nebo cizí látky, zastavte okamžitě provoz jednotky a vypněte odpojovací jistič. Trvalý provoz za těchto podmínek může 
způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Spojte se, prosím, s maloobchodním zastoupením. 

• Sami nečistěte vnitřek klimatizace. O vyčištění vnitřku klimatizace požádejte maloobchodní zastoupení. Nesprávné čištění může způsobit lom pryskyřičných dílů 
nebo vady izolace elektrických dílů, což má za následek únik vody, úraz elektrickým proudem nebo požár. 

• Nepoškozujte a neupravujte napájecí kabel. Nepřipojujte jednotku uprostřed kabelu, ani nepoužívejte prodlužovací šňůru s více zásuvkami sdílenými s jinými 
zařízeními. Nedodržení tohoto pokynu může způsobit požár. 

• Na napájecí kabel nepokládejte žádné těžké předměty, nevystavujte jej horku a netahejte za něj. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru. 
• Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo nedostatečnými zkušenostmi 

a znalostmi, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly poučeny o používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. 
• Je třeba dohlédnout na děti, aby si se spotřebičem nehrály. 
• Nepoužívejte jiné chladivo než to, které je pro plnění nebo výměnu určeno. 
• Jinak by v cyklu chlazení mohlo dojít k vytvoření mimořádně vysokého tlaku, což může mít za následek poruchu nebo výbuch spotřebiče nebo osobní zranění. 
 

  UPOZORNĚNÍ 
• Zkontrolujte, zda je správně nainstalován odpojovací jistič. Pokud není odpojovací jistič správně nainstalován, může dojít k úrazu elektrickým proudem. Ke kontrole 

způsobu instalace se, prosím, obraťte na maloobchodní zastoupení nebo odborného dodavatele, který instaloval jednotku. 
• Při použití jednotky v uzavřené místnosti, nebo při provozu s jinými topnými spotřebiči, zajistěte občasné otevření oken za účelem větrání. Nedostatečné větrání 

může způsobit zadušení v důsledku nedostatku kyslíku. 
• Vyvarujte se dlouhého provozu v prostředí s vysokou vlhkostí (více než 80 %), např. se zavřenými okny a dveřmi. Na vnitřní jednotce může kondenzovat vlhkost a 

kapičky mohou padat na nábytek. 
• Pokud se jednotka nebude po delší dobu používat, vypněte hlavní vypínač nebo odpojovací jistič. 
• Doporučuje se, aby po delší době provozu byla provedena údržba odborníkem. 
• Nejméně jednou za rok zkontrolujte, zda není poškozena montážní deska venkovní jednotky. Pokud by bylo poškození ignorováno, jednotka může spadnout nebo 

se překlopit a způsobit zranění. 
• Při vkládání a vyjímání čelního panelu/vzduchového filtru/čisticího filtru vzduchu stůjte na pevném žebříku. Nedodržení tohoto pokynu může způsobit pád nebo 

zranění. 
• Na venkovní jednotce nestůjte ani na ní nic nepostavujte. Mohlo by dojít ke zranění v důsledku pádu nebo překlopení. Jakékoliv poškození jednotky může způsobit 

úraz elektrickým proudem nebo požár. 
• Nepoužívejte topné spotřebiče v přímém průtoku vzduchu vycházejícího z klimatizace. Nedokonalé spalování topného spotřebiče může způsobit udušení.  
• Neumisťujte žádné předměty kolem venkovní jednotky a nenechte kolem ní nahromadit listí. Pokud padají listy, mohou se dovnitř dostat malá zvířata a přijít do styku 

s vnitřními elektrickými díly s následkem poruchy nebo požáru. 
• Nedávejte zvířata a rostliny na místa, kam proudí vzduch přímo z klimatizace. Může to mít na zvířata a rostliny negativní vliv. 
• Zajistěte odtok vytékající vody. Pokud není proces odtoku vody dostatečný, voda může uniknout a způsobit poškození nábytku. Ke kontrole správného způsobu 

instalace se, prosím, obraťte na maloobchodní zastoupení nebo odborného dodavatele, který instaloval jednotku. 
• Nepokládejte na jednotku nádoby, např. vázu s tekutinou. Může způsobit proniknutí vody do jednotky a poškození elektrické izolace a následně může dojít k úrazu 

elektrickým proudem. 
• Nepoužívejte jednotku pro zvláštní použití, např. ukládání potravin nebo zvířat, nebo k vystavení rostlin, přesných přístrojů, či uměleckých předmětů. Nepoužívejte ji 

na lodích nebo v jiných dopravních prostředcích. 
 Může to způsobit poruchu v klimatizaci. Navíc může tyto součásti poškodit. 
• Nepokládejte elektrické spotřebiče nebo nábytek pod jednotku. Padající kapky vody mohou způsobit poškození nebo poruchu. 
• Při čištění musíte zastavit provoz jednotky a vypnout odpojovací jistič. Protože vnitřní ventilátor se otáčí vysokou rychlostí, může způsobit zranění. 
• Nemyjte klimatizaci vodou. Mohlo by to způsobit úraz elektrickým proudem. 
• Po vyčištění čelního panelu/vzduchového filtru otřete veškerou vodu a nechte součásti vysušit. Pokud by zde zůstala voda, mohla by způsobit úraz elektrickým 

proudem. 
• Po sejmutí čelního panelu se nedotýkejte kovových částí jednotky. Můžete si způsobit zranění. 
• Nedotýkejte se úseku výstupu vzduchu nebo hliníkových žeber jednotky. Mohli byste si způsobit zranění. 
• Pokud slyšíte zahřmění a mohlo by dojít k úderu blesku, zastavte provoz jednotky a vypněte odpojovací jistič. Úder blesku může způsobit poruchu. 
• Baterie jednotky dálkového ovládání: 

- Baterie je třeba vložit se správnou polaritou (+) a (-). 
- Nepoužívejte nabíjecí akumulátory. 
- Nepoužívejte baterie s prošlou „doporučenou dobou použití“. 
- Vybité baterie nenechávejte uvnitř jednotky dálkového ovládání. 
- Nemíchejte různé druhy baterií a nové a staré baterie. 
- Přímo na bateriích nepájejte. 
- Nezkratujte je, nerozebírejte, nevystavujte horku a nevhazujte do ohně. Pokud nejsou baterie správně uloženy, mohou explodovat nebo vytéci, což může 

způsobit popáleniny nebo zranění. Při styku s vyteklou kapalinou z baterií postižené místo důkladně omyjte vodou. Pokud dojde k potřísnění zařízení, otřete je, 
abyste se vyvarovali přímému styku. 

- Neukládejte je v blízkosti malých dětí. Pokud by došlo ke spolknutí baterií, vyhledejte okamžitě lékaře. 
 

• Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za poškození způsobená nedodržováním pokynů v této příručce. 



 Displej vnit řní jednotky  
Modely: Řady 42UQV035M, 050M, 060M Modely: Řada 42UQV025M 

 

1 VYSOKÝ VÝKON 
2 FILTR 
3 PŘEDEHŘÍVÁNÍ/ROZMRAZOVÁNÍ 
4 ČASOVAČ 
5 PROVOZ 
6 Tlačítko RESET 

 

1 PROVOZ 
2 ČASOVAČ 
3 Tlačítko RESET 

 Příprava p řed použitím  
Příprava filtr ů 

1. Otevřete mřížku přívodu vzduchu a vyjměte vzduchové filtry.  
2. Upevněte filtry (podrobnosti viz list příslušenství).  

Vložení baterií (p ři použití dálkového ovládání) 
1. Vyjměte posuvný kryt. 
2. Vložte 2 nové baterie (typu AAA) a dodržte přitom polaritu (+) a (–). 

Nastavení hodin 

1. Stiskněte hrotem tužky tlačítko . 
 Pokud bliká indikátor časovače (timer), přejděte k dalšímu kroku 2. 

2. Stiskněte  nebo : nastavte hodiny. 

3. Stiskněte : nastavte aktuální čas. 
Reset dálkového ovládání 
Stiskněte hrotem tužky  nebo 
1. Vyjměte baterii.  

2. Stiskněte . 
3. Vložte baterii. 

 
 

 

 Směr průtoku vzduchu  

1 Stiskněte : Přesuňte žaluzie do požadované svislé polohy 

 

2 Stiskněte : automaticky nasměrujte vzduch a znovu stiskněte tlačítko a pohyb žaluzií 
zastavte. 

 

3 Nastavení ve vodorovném směru je nutné provést ručně. 

 
Poznámka: 

• Nepohybujte žaluzií ručně pomocí ostatních žaluzií.  
• Žaluzie může zaujmout polohu automaticky přechodem do určitého provozního režimu.  

 

 Dálkové ovládání 
1 Vysílač infračerveného signálu 

2 Tlačítko start/stop  

3 Tlačítko volby režimu  

4 Tlačítko teploty  
5 Tlačítko otáček ventilátoru  

6 Tlačítko automatického pohybu žaluzií  

7 Tlačítko nastavení žaluzií  

8 Tlačítko zapnutí časovače  

9 Tlačítko vypnutí časovače  
10 Tlačítko spánku ECO  

11 Tlačítko nastavení  

12 Tlačítko vymazat  

13 Tlačítko paměti a přednastavení  

14 Tlačítko vysokého výkonu  

15 Tlačítko úspory energie  

16 Tlačítko tichého chodu  

17 Tlačítko resetu filtru  

18 Tlačítko nastavení hodin  

19 Tlačítko kontroly  

20 Tlačítko resetu  
 

 
Poznámka: 

• Dodávané dálkové ovládání je bezdrátové, umožňuje však i použití s pevným zapojením. Viz odstavec „Jak připojit dálkové ovládání pro provoz v pevném 
zapojení”, v pokynech k instalaci, pokud je potřeba ovládání v pevném zapojení.  

• V provozu s pevným zapojením se dálkové ovládání vrátí zpět do počátečního stavu (PŘEDNASTAVENÍ (PRESET), ČASOVAČ (TIMER) a HODINY (CLOCK) 
se vrátí zpět do výchozího stavu), pokud uživatel vypne napájení klimatizace. 



 Automatický provoz  
Pokud chcete automaticky zvolit chlazení, vytápění nebo pouze provoz ventilátoru 
1. Stiskněte : zvolte A. 
2. Stiskněte : Nastavte požadovanou teplotu. 
3. Stiskněte : Zvolte , nebo .      

 Provoz chlazení/vytáp ění/pouze ventilátor  
1. Stiskněte : Zvolte nebo . 
2. Stiskněte : Nastavte požadovanou teplotu.     
 Chlazení: Min. 17 °C, Vytáp ění: Max. 30 °C, Pouze ventilátor: 
 Bez indikace teploty     
3. Stiskněte : Zvolte  nebo .      

 Provoz odvlh čování  
Pro odvlhčování je přiměřený výkon chlazení ovládán automaticky. 

1. Stiskněte : Zvolte Odvlhčování . 
2. Stiskněte : Nastavte požadovanou teplotu. 

 Provoz s velkým výkonem  
Pro automatické řízení pokojové teploty a průtoku vzduchu pro rychlejší chlazení nebo vytápění (kromě režimů ODVLHČOVÁNÍ (DRY) a POUZE VENTILÁTOR (FAN 
ONLY)) 
 Stiskněte : Spuštění a zastavení provozu. 

 Ekonomický provoz (ECO)  
Pro automatické řízení pokojové teploty k úspoře energie (kromě režimů ODVLHČOVÁNÍ (DRY) a POUZE VENTILÁTOR (FAN ONLY)) 
 Stiskněte : Spuštění a zastavení provozu. 
Poznámka : Provoz chlazení: Nastavená teplota se zvyšuje automaticky o 1 stupeň/hodinu po dobu 2 hodin (maximální zvýšení je 2 stupně). Pro provoz vytápění se 

nastavená teplota snižuje. 

 Dočasný provoz bez dálkového ovládání  
V případě chybně vložených nebo vybitých baterií v dálkovém ovládání 

• Stisknutím tlačítka RESET se jednotka spustí nebo zastaví bez použití dálkového 
ovládání. 

• Provozní režim je nastaven na AUTOMATICKÝ provoz, přednastavená teplota je 24 
°C a otá čky ventilátoru jsou automatické. 

 

 Provoz v režimu časovače 
Nastavte časovač v době, kdy je klimatizace v provozu. 
 

Nastavení zapnutí (ON) časovače Nastavení vypnutí (OFF) časovače 

1 Stiskněte : Nastavte požadovaný čas zapnutí 
časovače. 

Stiskněte : Nastavte požadovaný čas vypnutí 
časovače. 

2 
Stiskněte : Nastavte časovač. Stiskněte : Nastavte časovač. 

3 
Stiskněte : Zrušte nastavení časovače Stiskněte : Zrušte nastavení časovače. 

Denní časovač umožní, aby uživatel nastavil jak zapnutí (ON), tak i vypnutí (OFF ) časovače a časovač se aktivoval denn ě. 
 
 Nastavení časovače na každý den 

1 
Stiskněte : Nastavte čas zapnutí časovače. Stiskněte . 

2 
Stiskněte : Nastavte čas vypnutí časovače (OFF). 

Stiskněte tlačítko v době, kdy bliká symbol 

(  nebo ). 

• Během aktivace každodenního časovače se rozsvítí obě šipky (  nebo ). 
 
Poznámka: 
• Ponechte dálkové ovládání na místě přístupném pro přenos na vnitřní jednotku, jinak nastane časové zpoždění až 15 minut. 
• Nastavení se uloží pro další podobný provoz. 

 Provoz s osobním nastavením  
 Nastavte svůj oblíbený provoz pro pozdější použití. Nastavení se uloží do paměti jednotky pro pozdější použití (s výjimkou směru průtoku vzduchu). 
1. Zvolte svůj oblíbený provoz. 

2. Stiskněte a přidržte tlačítko  po dobu 3 sekund, nastavení se uloží do paměti. Zobrazí se značka . 
3. Stiskněte : Nyní bude provoz probíhat podle přednastavení. 

 Provoz s automatickým op ětovným spušt ěním  
Automatický restart klimatizace po výpadku napájení (napájení jednotky musí být zapnuto). 
Nastavení 

1. K nastavení provozu stiskněte a přidržte tlačítko RESET na vnitřní jednotce po dobu 3 sekundy (zazní 3 pípnutí a bliká kontrolka PROVOZ (OPERATION) 
5x/sek. po dobu 5 sekund). 

2. Ke zrušení provozu stiskněte a přidržte tlačítko RESET na vnitřní jednotce po dobu 3 sekundy (zazní 3 pípnutí, kontrolka PROVOZ však nebliká). 
• V případě nastavení časovače na zapnutí nebo vypnutí se provoz AUTO RESTART neaktivuje. 

 Tichý provoz  
Pro provoz při velmi nízkých otáčkách ventilátoru pro tichý provoz (s výjimkou režimu ODVLHČOVÁNÍ (DRY)) 

Stiskněte : Spuštění a zastavení provozu. 
Poznámka : Za určitých podmínek nemůže tichý provoz (QUIET) zajistit odpovídající chlazení kvůli nedostatečnému výkonu při nízké hlučnosti. 

 Ekonomický provoz ECO SLEEP  
Pro úsporu energie během spánku (ECO sleep) automaticky ovládá průtok vzduchu a automaticky vypne. 

Stiskněte : Pro vypnutí časovačem zvolte dobu 1, 3, 5 nebo 9 hodin. 
Poznámka : Provoz chlazení: Nastavená teplota se zvyšuje automaticky o 1 stupeň/hodinu po dobu 2 hodin (maximální zvýšení je 2 stupně). Pro provoz vytápění se 

nastavená teplota snižuje. 



 Údržba  

Nejprve vypněte odpojovací jistič. 
Reset filtru 
Svítí kontrolka FILTER: musí se vyčistit filtr. 
Kontrolku filtru vypnete tak, že stisknete tlačítko RESET na vnitřní jednotce, nebo tlačítko FILTER na dálkovém ovládání. 
Vnit řní jednotka a dálkové ovládání 

• V případě potřeby očistěte vnitřní jednotku a dálkové ovládání vlhkou utěrkou.  
• Nepoužívejte benzín, ředidlo, lešticí prášek nebo chemicky ošetřenou prachovku.  

 Provoz a výkon  
1. Tříminutová ochranná funkce: K zabránění aktivace jednotky na dobu 3 minuty při náhlém restartu nebo zapnutí.  
2. Provoz předehřívání: Před vyfukováním teplého vzduchu ohřívejte jednotku po dobu 5 minut.  
3. Řízení teplého vzduchu: Jakmile dosáhne pokojová teplota nastavené teploty, otáčky ventilátoru se automaticky sníží a venkovní jednotka se zastaví.  
4. Automatické rozmrazování: Během rozmrazování se ventilátor zastaví.  
5. Topný výkon: Teplo je absorbováno zvenku a uvolňuje se do místnosti. Pokud je venkovní teplota příliš nízká, použijte jiný doporučený topný přístroj v kombinaci s 

klimatizací.  
6. Úvahy o nahromadění sněhu: Vyberte takové místo pro venkovní jednotku, kde nebude ovlivněna sněhovými návějemi, hromaděním listů nebo jinými sezónními 

nečistotami.  
7. Při provozu jednotky může být slyšet menší praskavý zvuk. To je zcela normální, protože praskavý zvuk může být způsoben rozpínáním/smršťováním plastu.  
 
Poznámka : Položka 2 až 6 platí pro modely s vytápěním 
 
Provozní podmínky klimatizace 

Teplota  
Provoz 

Venkovní teplota  
Pokojová teplota 

Řady 42UQV035M, 050M, 060M Řada 42UQV025M 
Vytápění -15 °C ~ 24 °C -10 °C ~ 24 °C Mén ě než 28 °C 
Chlazení -10 °C ~ 46 °C 15 °C ~ 43 °C 21 °C ~ 32 °C 
Odvlhčení -10 °C ~ 46 °C 15 °C ~ 43 °C 17 °C ~ 32 °C 

 Odstra ňování závad (kontrolní bod)  
Jednotka nepracuje  Mimo řádně nízké chlazení  

• Je vypnut hlavní vypínač. 
• Odpojovací jistič zaúčinkoval a odpojil napájení. 
• Elektrická porucha. 
• Je nastaven časovač pro zapnutí (ON). 
 

• Filtry jsou zaneseny prachem. 
• Teploty byly nesprávně nastaveny. 
• Jsou otevřena okna nebo dveře. 
• Je ucpaný přívod nebo odvod vzduchu venkovní jednotky.  
• Otáčky ventilátoru jsou příliš nízké. 
• Provozní režim je VENTILÁTOR (FAN) nebo ODVLHČENÍ (DRY). 

 Dálkové ovládání - volba mezi jednotkami A a B  
Pro oddělené použití dálkového ovládání pro každou vnitřní jednotku v případě, že jsou 2 klimatizace nainstalovány blízko sebe. 
 
Nastavení dálkového ovládání na B. 
1. K zapnutí klimatizace stiskněte tlačítko RESET na vnitřní jednotce. 
2. Namiřte dálkové ovládání na vnitřní jednotku. 
3. Stiskněte a přidržte tlačítko  na dálkovém ovládání hrotem tužky. Na displeji se objeví „00”. 
4. Stiskněte tlačítko  během stisknutí tlačítka . Na displeji se objeví „B”, „00” zmizí a klimatizace se vypne. Dálkové ovládání B je uloženo v paměti. 
 
Poznámka : 1. K resetu dálkového ovládaní na A opakujte výše uvedený krok. 

2. Dálkové ovládání A nezobrazuje „A”. 
3. Výchozí nastavení dálkového ovládání z výroby je A. 
 

 
     
       
              
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
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 
     


