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Tento výrobek je v souladu se směrnicí Evropské unie o nízkém napětí (2006/95/ES)  
a směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě (2004/108/ES). 

 

 

Správná likvidace tohoto výrobku 
(Odpadní elektrická a elektronická zařízení) 

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

– Toto označení uvedené na výrobku nebo průvodní dokumentaci znamená, že odpadní elektrická a elektronická zařízení  
(OEEZ podle směrnice 2002/96/ES) by neměla být smíchána s běžným komunálním odpadem. 
Toto zařízení nesmí být likvidováno jako běžný domovní odpad. Pro likvidaci existuje několik možností: 
1. Obec má zavedený systém sběru, kde je možné bezplatně likvidovat elektronický odpad. 
2. Prodejce bezplatně vezme zpět starý výrobek při nákupu nového výrobku. 
3. Výrobce bezplatně vezme zpět starý výrobek k likvidaci. 
4. Protože staré výrobky obsahují cenné suroviny, mohou být prodány jako kovový šrot. 
Neřízená likvidace odpadu v lesích a krajině ohrožuje vaše zdraví, protože nebezpečné látky pronikají do podzemních vod a nacházejí  
si cestu do potravinového řetězce. 

 

Vnitřní jednotka Venkovní jednotka 
Jmenovité napětí  

a frekvence 

42QHC009DS*/42QHC009ES* 38QHC009DS*/38QHC009ES* 

220–240 V ~ 50/60 Hz 
42QHC012DS*/42QHC012ES* 38QHC012DS*/38QHC012ES* 

42QHC018DS*/42QHC018ES* 38QHC018DS*/38QHC018ES* 

42QHC024DS*/42QHC024ES* 38QHC024DS*/38QHC024ES* 

 
 

 
 

■ Před použitím tohoto výrobku si přečtěte tento návod! 

■ Toto zařízení mohou používat děti od 8 let výše a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, 
nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo pokyny ohledně bezpečného  
používání zařízení a jestliže rozumí rizikům z toho plynoucím. 

■ Děti si s tímto zařízením nesmějí hrát. Čištění a uživatelská údržba nesmějí být prováděny dětmi bez dohledu. 

■ Pohyblivé části zařízení musí být nainstalovány/umístěny na úrovni nejméně 2,3 m od podlahy.  

■ ELEKTROINSTALAČNÍ práce smí provádět pouze oprávněný personál v souladu s národními normami pro elektrická 
zapojení. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo obdobně 
kvalifikovanými pracovníky, aby se předešlo možnému nebezpečí. 
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– Toto zařízení není určeno pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo 
duševními schopnostmi, nebo 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 se zařízením nebudou hrát. 

 

VAROVÁNÍ! 
 

UPOZORNĚNÍ 
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 1.1  Bezpečnostní opatření 

 
 

• Důsledně se řiďte podle těchto pokynů, chcete-li: 

– se vyhnout nesprávnému používání, 
– zabránit zranění osob nebo následnému poškození, 
– optimalizovat dobu životnosti výrobku 

• Úroveň závažnosti je klasifikována následovně: 

 

 VAROVÁNÍ  

 
 UPOZORNĚNÍ 

Tento symbol indikuje možnost vážného nebo  
smrtelného zranění. 

Tento symbol indikuje možnost poškození majetku nebo 
vážných následků. 

 

• Symboly použité v tomto návodu. 

 

  ZAKÁZÁNO     PROVEĎTE 

 

 

 
Instalace tohoto výrobku musí být provedena 
pouze kvalifikovaným a zkušeným personálem. 

 
 

Zástrčka elektrického napájení musí být pevně 
zasunuta do zásuvky. 

  
 

 

Nezapínejte a nevypínejte zařízení zapojením 
nebo odpojením zástrčky. 

 
 

Nepoužívejte prodlužovací kabel a nesdílejte 
stejnou zásuvku s jinými spotřebiči. 

  
 

 

 

V klimatizované oblasti nepoužívejte hořlavý plyn 
nebo hořlavé látky jako benzín, benzen, ředidlo 
atd. 

 

 

V klimatizované oblasti nepoužívejte vytápěcí 
zařízení. 

 
 

 

 

Dětem je nutné vysvětlit, že si nesmějí  
hrát s ovládacími prvky klimatizační jednotky, 
pohyblivými částmi nebo chladicími  
a elektrickými přípojkami. 

 

 

Dlouhodobé vystavení průvanu může vést  
ke svalovému nepohodlí a suchým očím. 

  

 

 

Ovládání jednotky mokrýma rukama může 
způsobit úraz elektrickým proudem. 

 

 

Vypněte jednotku, všimnete-li si neobvyklého 
zápachu, zvuků nebo vibrací.  
Obraťte se na autorizovaného dodavatele. 

 
 

 

 

Nepokoušejte se opravovat, přemísťovat  
nebo modifikovat vaši klimatizační jednotku. 

 
 

Vyhledejte odbornou pomoc – obraťte  
se na autorizovaného prodejce. 

  
 

VAROVÁNÍ 
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Pokud není jednotka používána po delší dobu, 
odpojte ji. 

 
 

Tento výrobek je určen POUZE pro lidské 
pohodlí. 

  
 

 

Nešplhejte na jednotku a nepokládejte  
na ni předměty. 

 

 

Neblokujte vstupy nebo výstupy vzduchu.  
Mělo by to za následek zhoršený výkon, zvýšené 
provozní náklady a sníženou životnost výrobku. 

 

 

 

 
Odpojte PŘED čištěním nebo opravou.  

 
Pravidelně kontrolujte vzduchové filtry a podle 
potřeby je vyčistěte. 

 
 

 

 

Při čištění používejte vodu šetrně, aby nedošlo 
k úrazu elektrickým proudem. 

 

 

Nikdy na tento výrobek nepoužívejte 
koncentrované čisticí prostředky,  
rozpouštědla nebo abrazivní leštidla. 

 

 
 

 

 1.2  Názvy částí 
 

■ Vnitřní jednotka 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ Venkovní jednotka 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

■ Symboly na displeji 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Poznámka: Pokyny k použití infračerveného dálkového ovladače najdete v návodu k dálkovému ovladači. 

Zobrazuje nastavení teploty za normálního provozu. 
 
Zobrazuje teplotu místnosti v režimu FAN (Ventilátor). 
 

Zobrazí se po dobu tří sekund, když je nastaven časovač na zapnutí nebo jsou aktivovány funkce čištění  
vzduchu*, Swing, Turbo a Silence*. 
 

Zobrazí se po dobu tří sekund, když je nastaven časovač na vypnutí nebo jsou zrušeny funkce čištění vzduchu*, 
Swing, Turbo a Silence*. 
 

Operace odmrazování* 
 

Prevence studeného průvanu* 

 
Samočištění* 

 
Ochrana proti zamrznutí* 
 

Je-li aktivována funkce ECO*, displej zobrazí sekvenci  „   nastavení teploty  “ v intervalu  

jedné sekundy. 

 
Funkce WiFi (pouze pro model s WiFi modulem)*    [*] Podle modelu 

1. Přední panel 

2. Přívod vzduchu 

3. Displej 

4. Vzduchový filtr 

5. Lamela 

6. Mřížka 

7. Servisní ventil 

Zobrazený symbol představuje: 

UPOZORNĚNÍ 



PROVOZ 

 

 
 
 

8 7 

 

 2.1  Provozní teplota 

 

 Vnitřní Venkovní 

Chlazení 
Horní limit 32 °C DB 46 °C DB 

Spodní limit 18 °C DB -15 °C DB 

Vytápění 
Horní limit 27 °C DB 24 °C DB 

Spodní limit 0 °C DB -15 °C DB 

Poznámka: DB – Suchá teplota 
1. Optimálního výkonu bude dosaženo v tomto rozmezí provozních teplot. 
2. Když jednotka pracuje dlouho nad nebo pod tímto rozmezím, diagnostika systému může detekovat poruchu a jednotka nebude  
pracovat správně. 
3. Relativní vlhkost – méně než 80 %. Pracuje-li klimatizační jednotka mimo tento rozsah, může povrch klimatizační jednotky  
přitahovat kondenzaci. Nastavte lamelu proudění vzduchu na maximální úhel a nastavte režim ventilátoru HIGH (vysoké otáčky). 

 
 

 2.2  Ruční provoz 

 

 

Pro ovládání jednotky je k dispozici ruční provoz, když není po ruce dálkový ovladač. 

PŘÍSTUP 

Opatrně otevřete přední panel současným 
zvednutím obou konců. 
Jakmile je panel dostatečně zvednutý, ozve  
se cvaknutí a panel se stane samonosným. 
 

OVLÁDÁNÍ 

Opakovaně stiskněte tlačítko ručního ovládání, chcete-li změnit  
režimy následujícím způsobem: 
a Jedenkrát = režim AUTO [vytápění, chlazení nebo ventilátor 
a automatické otáčky ventilátoru]. 
b Dvakrát = režim COOL [přepne se do režimu AUTO po 30 minutách (používá se hlavně pro testování)]. 
c Třikrát = VYPNUTO. 

DOKONČENÍ 

Zavřete panel důrazným zatáhnutím směrem dolů na obou koncích, dokud se nevrátí do své původní 
polohy. 

OBNOVENÍ 

Pomocí dálkového ovladače vrátíte jednotku do normálního provozu. 
 

 

 2.3  POPIS ČINNOSTI! 
 

Základní provozní režimy    

AUTO / COOL / DRY / HEAT* / FAN (AUTOMATICKÝ / CHLAZENÍ / ODVLHČOVÁNÍ / VYTÁPĚNÍ / VENTILÁTOR)  
[*] Podle modelu 

Režim AUTO 

● V tomto nastavení systém automaticky změní režimy a otáčky ventilátoru podle nastavené teploty. 
● [Na jaře a na podzim může užší regulace teploty vyžadovat změny režimů COOL/HEAT.] 

Režim DRY 

V tomto režimu je důraz kladen na odvlhčování vzduchu. K tomuto účelu a k regulaci teploty v místnosti se používají nízké  
otáčky ventilátoru a cykly kompresoru. 

Režim SLEEP (Spánek) 

Při této volbě se nastavená teplota zvýší (chlazení) nebo sníží (vytápění) o 1 °C za hodinu po dobu prvních 2 hodin.  
Potom se tato teplota udržuje po dobu 5 hodin, načež dojde k vypnutí. 
Tento režim šetří energii a zlepšuje komfort v nočních hodinách synchronizací s tělesným metabolismem. 

Režim ECO* 

ECO režim může být aktivován v režimu chlazení za účelem úspory energie. V tomto režimu bude jednotka automaticky  
regulovat otáčky ventilátoru a rychlost kompresoru. To vám poskytne stejný komfort při minimální spotřebě elektrické  
energie za 8 hodin provozu. 
Je-li aktivován režim ECO, lze teplotu nastavit v rozmezí 24~30 °C. 
 

Tipy pro ekonomický provoz 
● Nastavte teplotu pro dosažení přiměřené úrovně pohodlí. 
● Při nadměrně nízkých nebo vysokých teplotách dochází k plýtvání energií. 
● Výkon je lepší se zavřenými okny a dveřmi.  
● Využití energie [dobu chodu] omezíte použitím funkce TIMER (Časovač). 

 
chladno            horko 

 

 
 
● Neblokujte vstupy nebo výstupy vzduchu. Mělo by to za následek zhoršený výkon, zvýšené provozní náklady a sníženou  

životnost výrobku. 
● Pravidelně kontrolujte vzduchové filtry a v případě potřeby je vyčistěte. 

Tlačítko ručního ovládání 

Zavřete 

Vyčistěte 
Používejte 
časovač 
efektivně 
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 2.4  Směrové ovládání 
 

Nastavení vertikálního proudění vzduchu 

● Chcete-li nastavit směr proudění vzduchu, stiskněte tlačítko „AIR DIRECTION“  
(směr proudění vzduchu) na dálkovém ovladači.  
Pozice lamely se při každém stisknutí tlačítka mírně posune. 
● Stiskněte tlačítko „SWING“ (naklápění), chcete-li aktivovat kontinuální pohyb lamely. 
Poznámka: Další podrobnosti najdete v příručce „NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE“. 

 

Nepokoušejte se o toto nastavení, je-li přístroj v provozu.  
Náhodný kontakt s ventilátorem může způsobit vážné zranění 

Nastavení horizontálního proudění vzduchu 

Krok 1 
ODPOJTE jednotku HLAVNÍM vypínačem (nebo ji odpojte ze zásuvky). 

Krok 2 
Stáhněte vodorovnou lamelu oběma rukama dolů. 

Krok 3 
Najděte páčku/páčky podle označení. 
[Páčky se nachází na nejvrchnější části výstupu vzduchu a jsou spojeny se zapuštěnými vertikálními lopatkami]. 

 

Krok 4 
Pohněte páčkou/páčkami doleva nebo doprava pro nasměrování vzduchu do požadovaného směru. 

Krok 5 
ZAPOJTE jednotku HLAVNÍM vypínačem! (nebo zástrčkou do zásuvky) 
Pozor: Odpojením hlavního napájení se synchronizuje horizontální lamela. 
 

POLOHA  

LAMELY 
 

Vlastnosti (Podle modelu) 

■ Automatické natáčení horizontálního proudění vzduchu 
Stiskněte tlačítko „SWING“ po dobu dvou sekund,  
chcete-li spustit natáčivý pohyb vertikálních lopatek.  
Poznámka: Další podrobnosti najdete v příručce „NÁVOD 
K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE“. 

■ Paměť lamely 
Úklon horizontální lamely se uloží do paměti a vrátí  
se do poslední polohy zvolené uživatelem. 
To neplatí pro režim TURBO, při provozu prostřednictvím 
tlačítek ručního ovládání, nebo po přerušení napájení. 

V dolním maximu  
V režimu COOL nebo DRY se může tvořit kondenzát 
a při vysoké vlhkosti kapat z jednotky. 

S úzkým otvorem 
Omezené proudění vzduchu snižuje výkon a může 
způsobit tvorbu kondenzátu. 

Uzavřená 
Nelze-li lamelu otevřít, nezapínejte jednotku – může  
dojít k poškození. 

Činnost lamely 
Po rychlém opětovném spuštění může lamela zůstat 
statická po dobu asi 10 s. 

 

 2.5  Speciální funkce 
 

 

■ Zpoždění kompresoru 
Časová prodleva 3–4 minuty chrání kompresor při spuštění. 

■ Automatické odmrazování 
V režimu vytápění se na venkovní jednotce vytváří led.  
Aby se tento led rozmrazil, vnitřní ventilátor se zastaví  
na několik minut, a poté vytápění pokračuje. 

■ Prevence studeného průvanu 
Aby se zabránilo nepříjemnému průvanu, když klimatizační 
jednotka přejde do režimu vytápění, vnitřní jednotka  
se před spuštěním ventilátoru předehřívá.  
Toto zpoždění by mělo trvat jen několik minut. 

■ Automatické restartování 
Po výpadku napájení se jednotka automaticky restartuje. 
Všechna předchozí uživatelská nastavení jsou obnovena. 

■ Automatická detekce netěsnosti 
Je-li detekován únik chladiva, jednotka zobrazí kód „EC“  
nebo začnou blikat diody [podle modelu]. 

■ Prevence plísně* 
Tato funkce udržuje chod vnitřního ventilátoru v nízkých 
otáčkách po dobu 7~10 minut po vypnutí uživatelem  
v režimu chlazení. 
Sušení kapek vody na výměníku vnitřní jednotky zabraňuje 
růstu plísní. 

■ Ovládání pomocí WiFi* 
Funkce WiFi umožňuje ovládat jednotku buď dálkovým 
ovladačem nebo pomocí mobilního telefonu. Chcete-li 
funkci aktivovat, připojte WiFi modul a komunikační  
modul s panelem displeje. 

■ Čištění vzduchu* 

Ionizátor* 

Do vzduchu se přidávají záporné ionty a simulují účinky 
lesů a vodopádů. 

Plasma* 

Prachové částice jsou v procházejícím proudu vzduchu 
elektricky nabity. Tím se zvyšuje sběr prachu, redukuje 
zápach a snižuje výskyt bakterií ve vzduchu. 

■ Samočištění* 
Bakterie obsažené ve vzduchu rostou vždy za předpokladu, 
že výměník tepla vnitřní jednotky je na povrchu  
vlhký. Pravidelné sušení výměníku brání tomuto růstu.  
Po stisknutí tlačítka „SELF CLEAN“ převezme  
regulátor řízení procesu automaticky. 

■ Turbo 
Funkce Turbo zvyšuje výkon jednotky, aby bylo dosaženo 
požadované teploty v co nejkratším čase. 

 

 

Přerušení tohoto procesu může zmást řídicí logiku. 
Proces můžete obnovit krátkým odpojením od elektrické 
sítě. 

[*]  Podle modelu. 

 

VAROVÁNÍ! 

 

Páčka 

UPOZORNĚNÍ 
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 Péče a údržba 
 

 

ODPOJTE jednotku od elektrické sítě 
PŘED čištěním nebo servisem. 

Všeobecné čištění 
Při čištění mřížky, krytu a dálkového ovladače použijte 
měkký vlhký hadřík. 

 
● Žádné chemikálie, např. čisticí prostředky, 

rozpouštědla, abrazivní leštidla atd. 
● Žádné teplo (nad 40 °C) 

 

 

 

Čištění filtru 
 

1  Opatrně otevřete přední panel zvednutím obou konců 
současně.  
V určitém úhlu uslyšíte cvakání a panel se stane 
samonosným. 

 

2  Držte filtr za záložku a posuňte jej trochu nahoru, 
poté jej lehce potáhněte k sobě. Nyní vyjměte filtr 
jemným zatáhnutím směrem dolů. 

 
 

3  Uvolněte malý specializovaný filtr. 

 

4  Vyčistěte velký vzduchový filtr/filtry mýdlovou vodou. 
Pak jej opláchněte čistou vodou. Oklepte přebytečnou 
vodu. 

 
 

5  Vyčistěte malý filtr/filtry vysavačem. [Příležitostně vyměňte] 

 

6  Připevněte malý filtr na velký filtr. 

 
 

7  Vraťte filtr do jednotky v opačném pořadí, viz bod 2 výše. 

 

8  Uzavřete přední panel. 

 

Příprava na uskladnění [dlouhá období nečinnosti] 
1) Vyčistěte vzduchové filtry 
2) Ve vlhkém podnebí použijte pouze v režimu FAN, dokud jednotka nevyschne. 
3) Vypněte klimatizační jednotku pomocí dálkového ovladače a vyjměte baterie. 
4) Odpojte jednotku od elektrické sítě. 

 

Opětovné použití po uskladnění 
1) Připojte jednotku k elektrické síti. 
2) Počkejte 24 hodin, je-li okolní teplota nízká (v případě modelu s měničem). 
3) Nainstalujte baterie zpět do dálkového ovladače a zapněte jednotku. 

 

Preventivní údržba 
Pravidelně kontrolujte jednotku ohledně: 
1. Omezeného průtoku vzduchu vnitřní a venkovní jednotkou. 
2. Netěsností vody nebo oleje. 
3. Poškozených nebo odpojených kabelů. 
 
 

 

 
 
Kovové části mohou mít ostré hrany, které mohou způsobit zranění. Buďte opatrní! 
 
Pravidelná údržba vnitřní a venkovní jednotky na vysoké úrovni je zásadní. 

– Pro hloubkové čištění, mazání a funkční kontrolu všech kritických komponent je nutná odborná ÚDRŽBA. 
– Nepokoušejte se o takovou práci vlastními silami. 
– Obraťte se na vhodnou servisní firmu. 
 

UPOZORNĚNÍ 

UPOZORNĚNÍ 
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 Pokyny, tipy a upozornění 
 
Při běžném provozu se mohou vyskytnout následující situace, aniž by šlo o závadu. 
 

Případ Vysvětlení 

Chlazení nebo vytápění je zpožděno. Zpoždění 3 minuty chrání kompresor. 

Změny otáček ventilátoru – vypnuté, velmi pomalé 
a poté normální 

Automaticky se tak děje v režimu vytápění – zabraňuje proudění chladného 
vzduchu na přítomné osoby. 

Provoz vytápění se náhle zastaví a kontrolka 
rozmrazování bliká. 

Probíhá odstraňování námrazy z venkovní jednotky (5–10 minut). 

Z vnitřní jednotky vychází bílá mlha. 
To se může stát, když je teplota jednotky nízká a vzduch v místnosti je teplý 
a vlhký. 

Klimatizační jednotka vydává slabé zvuky. 

„Syčení“: normální – tlak plynu se vyrovnává, když se kompresor zastaví nebo 
se spustí. 

„Skřípání“: normální expanze a kontrakce plastových a kovových dílů. 

Proudící vzduch – normální, když lamela mění svou polohu. 

Z jednotky vystupuje prach. 
To může nastat, když se klimatizace používá poprvé nebo nebyla delší dobu 
použita. 

Jednotka vydává zvláštní zápach. 
To je obvykle způsobené chemikáliemi, cigaretovým kouřem, vařením atd. 
Pokud tomu tak není, obraťte se na vhodnou servisní firmu. 

Změna na režim ventilace pouze při chlazení  
nebo vytápění. 

Pokojová teplota je stejná jako teplota zvolená dálkovým ovladačem.  
Pokud tomu tak není, obraťte se na vhodnou servisní firmu. 

Slabý výkon vytápění 

K tomuto může dojít, když je venkovní teplota poblíž nuly nebo pod bodem 
mrazu. 

Pokud tomu tak není, obraťte se na vhodnou servisní firmu. 

Zapíná se automaticky To je normální, když je napájení po výpadku obnoveno. 

Provoz je nevyrovnaný, nepředvídatelný  
nebo bez odezvy. 

Interference z vysílačů mobilní sítě a dálkových zesilovačů může způsobit 
poruchu jednotky. 

Odpojte napájení a poté je znovu připojte. 

Chcete-li restartovat provoz, stiskněte tlačítko ON/OFF na dálkovém ovladači. 

Pokud se nedaří problém vyřešit, obraťte se na vhodnou servisní firmu. 

Klimatizace sestávající z více jednotek nemůže pracovat v různých provozních režimech současně, například jedna jednotka v režimu „COOL“ 
a druhá jednotka v režimu „HEAT“. 
Při nastavení různých provozních režimů bude mít přednost režim „HEAT“.  
Vnitřní jednotka, která pracuje v režimu „COOL“ nebo „FAN“, se zastaví a zobrazí „P5“. 

 

 

PROBLÉM NEJPRVE ZKONTROLUJTE! 

Jednotku nelze spustit. 

• Došlo k výpadku napájení? 

• Je vypínač vypnutý, jističe aktivovaný nebo pojistka spálená? 

• Jsou baterie v dálkovém ovladači nabité? 

• Jsou hodiny a časovač na dálkovém ovladači správně nastavené? 

Jednotka dostatečně 
nechladí/nehřeje. 

• Jsou nastavení teploty a provozního režimu správná? 

• Jsou vzduchové filtry čisté? 

• Jsou okna a dveře zavřené? 

• Je proudění vzduchu přes vnitřní a venkovní jednotku neomezeno? 

• Jsou otáčky ventilátoru vysoké a umožňují lamely maximální průtok? 

 
 

JEDNOTKA NEREAGUJE PODLE POTŘEBY? 
• Zaznamenejte číslo modelu výrobku, 
• Obraťte se na vhodnou servisní firmu. 

• Sdílejte všechny pozorované podrobnosti! 

 
 
 

 

 
 

V každém z následujících případů jednotku ihned vypněte! 
 

• Napájecí kabel je poškozený nebo abnormálně teplý. 
• Je cítit zápach spáleniny. 
• Jsou slyšet hlasité nebo neobvyklé zvuky. 
• Často se spálí pojistka nebo rozpojí jistič. 
• Do jednotky nebo z jednotky teče voda nebo padají jiné předměty. 
• Indikátory nepřetržitě blikají. 
• Zobrazí se kód samostatné diagnostiky, například E0, E1, E2 … nebo P0, P1, P2… atd. 
 
 

 

Nepokoušejte se napravit tyto situace vlastními silami!  
Obraťte se na specializovanou servisní firmu! 

 

UPOZORNĚNÍ 


