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BEZPEÈNOSTNÍ INFORMACE
Pøed pouitím pøístroje si peèlivì proètìte následující bezpeènostní informace a postupujte podle nich.
Vekeré instrukce se vztahují k bezpeènému a bezproblémovému provozu klimatizaèní jednotky.
Uchovejte tento manuál pro budoucí pouití.

VÝSTRAHA

UPOZORNÌNÍ
Nedodrení tìchto pokynù mùe vést k úrazu nebo kodám na majetku.

Nedodrení tìchto pokynù mùe vést k vánému nebo smrtelnému úrazu.
Tento symbol oznaèuje NEDOVOLENOU èinnost.

Tento symbol oznaèuje POVINNOU èinnost.

VÝSTRAHA








Ovládání této jednotky není urèeno pro osoby se
sníenými fyzickými, psychickými nebo smyslovými
schopnostmi; osoby, které nejsou seznámeny
s obsluhou pøístroje v rozsahu tohoto návodu, nebo
dìtmi bez dozoru odpovìdné osoby.
Klimatizaèní jednotka neobsahuje èásti, které by
mohly být opraveny uivatelem. Vekerou instalaci,
opravy nebo pøemisování jednotky musí provádìt
servisní technik. Neodborná manipulace se zaøízením
by mohla vést k nesprávné funkci (napø. úniku
provozních kapalin, poáru) nebo úrazu elektrickým
proudem.
V pøípadì patné funkce klimatizaèní jednotky (napø.
zápach z hoøení) ji okamitì vypnìte, pøívodní òùru
vytáhnìte ze zásuvky a okamitì kontaktujte servisní
organizaci.
Nesnate se opravit pokozený pøívodní kabel.
Kontaktujete servisního technika. Neodborná
manipulace s pokozeným kabelem mùe zpùsobit
poár nebo úraz elektrickým proudem.

















V pøípadì úniku chladiva odstraòte z blízkosti
jednotky otevøený oheò a vekeré hoølavé látky.
Kontaktujte servisního organizaci.
Bìhem bouøky preventivnì vypnìte jednotku
ovladaèem. Nedotýkejte se jednotky nebo pøívodního
kabelu.
Neinstalujte jednotku v prostorách se zvýenou
koncentrací olejù a par v ovzduí (jako továrny nebo
kuchynì).
Nezapínejte nebo nevypínejte jednotku zapojením
nebo odpojením pøívodního kabelu nebo zapnutím
a vypnutím hlavního jistièe.
V blízkosti jednotky nepouívejte hoølaviny. Mohlo by
dojít k poáru.
Nadmìrnì se nevystavujte pøímému proudìní
vzduchu z jednotky.
Nestrkejte prsty a jiné pøedmìty do vstupních
a výstupních otvorù v jednotce.
Neovládejte jednotku mokrýma rukama.

UPOZORNÌNÍ










Dostateènì vìtrejte místnost bìhem pouívání.
Klimatizaèní jednotku zapínejte pouze tehdy, kdy je
nainstalovaný vzduchový filtr.
Ujistìte se, e jsou vekeré elektrické pøístroje alespoò
1 metr od jednotky.
Vypnìte hlavní vypínaè (pøívod el. proudu) klimatizaèní
jednotky, pokud ji delí dobu nepouíváte.
Pravidelnì kontrolujte stav klimatizaèní jednotky.
Pøi instalaci jednotky zvate její umístìní vzhledem
k moné pøítomnosti dìtí, nemocných nebo starích lidí.


















Neinstalujte klimatizaèní jednotku blízko otevøeného
ohnì nebo jiných tepelných zdrojù.
Nepøikrývejte vstupní a výstupní èásti a kryty klimatizaèní
jednotky nebo pøed nì nedávejte pøedmìty.
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Na klimatizaèní jednotku nepokládejte a nezavìujte
pøedmìty.
Do klimatizaèní jednotky se nesmí dostat voda.
Nepokládejte na ni nádoby s vodou.
Neumisujte pøístroje pøímo pod jednotku. Mohly by
být pokozeny kapajícím kondenzátem.
Jednotka neslouí k uchování jídla, rostlin, zvíøat
a citlivých pøístrojù nebo umìleckých dìl.
Nedávejte zvíøata nebo rostliny pøed pøímý proud
vzduchu.
Nepijte zkondenzovanou vodu.
Netahejte za pøívodní òùru.
Netlaète pøíli na ebroví u tepelného výmìníku.
Nemanipulujte s vestavìnými èástmi jednotky. Mohlo
by dojít k úrazu nebo pokození jednotky.

VNITØNÍ JEDNOTKA A JEJÍ ÈÁSTI
1

Pøední kryt

2

MANUÁLNÍ REIM

(stisknìte na více ne 3 sekundy)

Pøed zahájením provozu se ujistìte, e je pøední kryt správnì uzavøen.
Neúplné zavøení mùe ovlivnit správnou funkci nebo výkon jednotky.
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NUCENÝ REIM CHLAZENÍ
(stisknìte na více ne 10 sekund)

1

Tlaèítko MANUAL AUTO: manuální ovládání
Toto tlaèítko pouijte v pøípadì poruchy nebo ztráty dálkového
ovladaèe.

13
3

Stav

Akce

Výsledek

V provozu

Stisknìte na více ne 3 sekundy

Zastaví se

Zastavená

Stisknìte na více ne 3 sekundy
a ménì ne 10 sekund

Automatický reim

Stisknìte na více 10 sekund
(pouze pro servis*)

Nucené chlazení

Stisknìte na ménì ne 3 sekundy

Reset indikátoru filtru

Po èitìní

4
12
5

* Nucený reim chlazení vypnete stisknutím tohoto tlaèítka nebo tlaèítka START/STOP
na dálkovém ovladaèi.
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3

Pøední panel

4

Vertikální lamela

6
7
8

Kadým stisknutím tlaèítka SET na dálkovém ovladaèi se smìr proudìní
vzduchu zmìní podle níe uvedeného diagramu:

10
9

Reim Chlazení
nebo Vysouení

Reim Topení

1

1*

2

2

3

4

5

6

7*

11

3
4
5

Nastavení horizontálních lamel proveïte ruènì pomocí 2 páèek.

*: Základní nastavení pro daný reim
6

Horizontální lamely

7

UPOZORNÌNÍ

 Nenastavujte vertikální lamelu ruènì.
 Na zaèátku automatického reimu nebo reimu topení mohou být
lamely pøechodnì na pozici 1.
 Pøi nastavení lamel na pozice 4-7 na dobu delí ne 30 minut pøi
reimech chlazení a vysouení se klapky automaticky vrátí na pozici 3.
Pøi reimech chlazení a vysouení mùe pøi delím nastavení na pozice
4-7 zaèít kapat z jednotky zkondenzovaná voda.

Ne zaènete nastavovat horizontální lamely, ujistìte se, e se
vertikální lamela úplnì zastavila.

12

Vzduchový ﬁltr

viz str. 6

Jednodue udrovatelné vzduchové filtry odolné proti plísním.

5

Difuzor
13

Spolu s pohybem vertikálních lamel se mìní pozice difuzoru následovnì:

Èisticí vzduchové ﬁltry

viz str. 7

Filtry, které èistí a deodorizují vzduch.
Vertikální lamely

1

Difuzor

1

2

3

5

4

2

6

3

7

Pøísluenství vnitøní jednotky

4

 Pøi kývavém rozptylu vzduchu SWING se difuzor nehýbe.

6

Odvod kondenzátu

7

Pøijímaè signálu z dálkového ovladaèe
dálkový ovladaè

UPOZORNÌNÍ

drák dálkového
ovladaèe

roubky
(M3 × 12 mm)

Pro zajitìní správného pøenosu signálu mezi pøijímaèem signálu
a dálkovým ovladaèem umístìte pøijímaè mimo dosah:
- pøímého sluneèního záøení a silného svìtla,
- ploché TV obrazovky.
baterie

èisticí filtry

drák filtrù

V místnostech s intenzivním fluorescentním záøením nemusí být
signál pøenesen správnì.

VÝSTRAHA

8

Indikátor úporného reimu ECONOMY (zelený)

Uchovejte baterie mimo dosah dìtí. Mohlo by dojít ke spolknutí
baterií.

Indikátor svítí, kdy je sputìn úsporný reim a reim 10°C HEAT.

9

Indikátor èasovaèe TIMER (oranový)

Instalace dráku dálkového ovladaèe

Indikátor svítí, kdy je zapnutý èasovaè; pomalu bliká, kdy je chyba
v nastavení èasovaèe.
Více o chybách v nastavení èasovaèe - viz str. 5 Auto-restart.

1

2

3
vysunout

10

Indikátor provozu (zelený)

roubky
vloit

Indikátor svítí, kdy je jednotka v provozu, pomalu bliká pøi reimu
automatického odmrazování.

2

DÁLKOVÝ OVLADAÈ A JEHO FUNKCE
UPOZORNÌNÍ
Abyste zabránili patné funkci nebo pokození ovladaèe:
 nevystavujte ho vlivu pøímého sluneèního záøení
nebo nadmìrnému teplu,
 vyjmìte baterie, pokud ovladaè delí dobu
nepouíváte,
 nenechávejte vybité baterie v ovladaèi a ihned
je vymìòte.

 Jestlie se vyteèený elektrolyt dostane do kontaktu s vaí
kùí, oèima nebo rty, ihned potøísnìné místo umyjte
velkým mnostvím vody a navtivte lékaøe.
 Pøekáky, jako jsou napø. závìsy nebo stìny, mohou
ovlivnit správný pøenos signálu z ovladaèe do jednotky.
 Chraòte ovladaè pøed pøílinými otøesy.
 Zabraòte vniknutí vody do ovladaèe.
 Nesnate se znovu nabít baterie.

Vloení baterií (AAA/R03/LR03 × 2) a pøíprava dálkového ovladaèe

3

4

6

1
5
7

2

5
6

Poznámky:
 Pouívejte pouze uvedené typy baterií.
 Nepouívejte baterie rùzných typù, nebo staré a nové souèasnì.
 Baterie vydrí pøiblinì jeden rok pøi normálním pouívání.
 Jakmile se zaène funkèní dosah sniovat, vymìòte baterie
a stisknìte tlaèítko RESET.

Stisknìte tlaèítko CLOCK ADJUST pro nastavení èasu.
Nastavte èas pomocí tlaèítka SELECT.
Po kadém stisknutí tlaèítka se hodnota sníí nebo zvýí
o 1 minutu. Pokud budete dret tlaèítko stisknuté, hodnoty
se budou mìnit po 10 minutách.
Znovu stisknìte tlaèítko CLOCK ADJUST pro dokonèení
nastavení èasu.
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Rychlé zahájení provozu je moné pomocí následujících 3 krokù:

1

Tlaèítko START/STOP

2

Tlaèítko MODE: výbìr reimù

Tato funkce je aktivována pøi úvodním nastavení. Pro deaktivaci funkce
kontaktujte autorizovaný servis.
I kdy je nastavení zmìnìno, pokud je rychlost ventilace nastavena na AUTO
v reimech Chlazení nebo Vysouení, tato funkce stále pracuje, aby potlaèila
cirkulaci vnitøní vlhkosti.

Stisknutím pøepínáte mezi reimy v následujícím poøadí:
AUTO

COOL

DRY

FAN

HEAT

(automatický)

(chlazení)

(vysouení)

(ventilace)

(topení)

3

Tlaèítko SET TEMP.: nastavení teploty
Stisknutím nastavte poadovanou teplotu.
V reimu Chlazení/Vysouení nastavená hodnota by mìla být nastavena
níe, ne je pokojová teplota, v reimu Topení výe ne pokojová teplota.
Jinak se daný reim nespustí.

Poznámky k reimu Topení:
 Po sputìní pracuje vnitøní jednotka velmi nízkou rychlostí
pøiblinì 3-5 minut. Pak se pøepne na nastavenou rychlost ventilace.
 Automatické odmrazování, kdy se spustí, má prioritu pøed reimem
Topení.

Rozsah nastavení teploty:

Poznámky k reimu Chlazení:
Ventilátor vnitøní jednotky se mùe obèas zastavit, aby se provedla jeho
kontrola pro energii etøící provoz, bìhem kterého se rotace ventilátoru
vnitøní jednotky zastaví, kdy se zastaví venkovní jednotka.

AUTO (automatický)

18 - 30°C

COOL (chlazení) / DRY (vysouení)

18 - 30°C

HEAT (topení)

16 - 30°C

* V reimu FAN (ventilace) není moné nastavovat teplotu.

7

4

6
2

8

19

9

18

10

3
5

17
16

11

15

12

14

13

1

3

DÁLKOVÝ OVLADAÈ A JEHO FUNKCE
4
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Displej dálkového ovladaèe

Ovládá vertikální smìr proudìní vzduchu.

V tomto návodu je displej dálkového ovladaèe pro ilustraèní úèely
zobrazen se vemi monými indikátory. Za normálního provozu jsou
zobrazeny jen nastavované hodnoty nebo hodnoty relevantní
pro danou operaci.

5

Tlaèítko SET

11

Tlaèítko SLEEP: spánkový èasovaè

viz str. 5

Zapne spánkový èasovaè, který zabraòuje pøílinému chlazení nebo
topení bìhem spánku.

Tlaèítko POWERFUL: reim vysokého výkonu
Tlaèítkem POWERFUL spustíte reim vysokého výkonu, který se pouívá
k rychlému ochlazení nebo vytopení místnosti.
Kdy stisknete tlaèítko, jednotka vydá 3 krátké pípnutí.

12

Tlaèítko CANCEL
Stisknutím zruíte nastavený èasovaè.

Reim vysokého výkonu se automaticky vypne v následujících situacích:
 Pokojová teplota dosáhla nastavené úrovnì v reimech chlazení,
topení nebo vysouení.
 Uplynulo 20 minut od zapnutí reimu.

13

Poznámky:
 Bìhem reimu vysokého výkonu je smìr a síla proudìní vzduchu
nastavena automaticky.
 Reim vysokého výkonu a úsporný reim nelze spustit souèasnì.
Reim vysokého výkonu vypnete opìtovným stisknutím tlaèítka
POWERFUL. Jednotka vydá 2 krátké pípnutí.

6

RESET

Tlaèítko 10°C HEAT
Spustí reim temperování na 10°C, který udruje teplotu na 10°C, aby se
zabránilo pøílinému ochlazení místnosti. Stisknutím tlaèítka 10°C HEAT
spustíte reim. Jednotka vydá 2 krátké pípnutí a zelený indikátor
ECONOMY se rozsvítí.

14

Poznámky:
 V tomto reimu lze nastavit pouze vertikální smìr proudìní vzduchu,
a to pomocí tlaèítka SET
.
 Reim topení se nespustí, pokud je pokojová teplota dostateènì
vysoká.
 V pøípadì jednotek typu Multi: Pokud je jiná vnitøní jednotka vyuita
k topení, teplota v pokoji, kde byl zvolen Reim 10°C, vzroste. Proto
doporuèujeme, aby vechny jednotky byly zapnuty v Reimu 10°C.

15

16

17

LOW
(nízká)

QUIET
(tichá)

19

Stisknutím se spustí nebo zastaví vertikální kývavý rozptyl vzduchu.
Rozsah vertikálního kývavého rozptylu vzduchu:

Reim Topení
nebo Ventilace

3

4

5

6

7

viz str. 3

3
4
5

6

Tlaèítko ECONOMY: úsporný reim

Poznámky:
 Pøi maximálním výkonu pracuje klimatizace v úsporném reimu
na cca 70% normálního chladícího nebo topícího výkonu.
 Bìhem automatického reimu nelze spustit úsporný reim.
 U jednotek typu Multi se reim spustí jen na té jednotce, na jejím
ovladaèi byl sputìn.

1
2

2

Tlaèítko OUTDOOR UNIT LOW NOISE

Tlaèítkem spustíte nebo zastavíte úsporný reim. Tento reim sniuje
spotøebu energie tím, e pøizpùsobuje teplotu v místnosti.
Bìhem reimu svítí indikátor ECONOMY na vnitøní jednotce.
 Bìhem reimu chlazení bude teplota automaticky o nìkolik stupòù
zvýena, ne je nastavená teplota.
 Bìhem reimu topení bude teplota automaticky o nìkolik stupòù
sníena, ne je nastavená teplota.
 Zejména pøi chlazení se zlepí odvlhèování vzduchu bez významného
poklesu teploty místnosti.

Tlaèítko SWING

1

Tlaèítko SELECT

Poznámky:
 Reim nízké hluènosti venkovní jednotky nelze zapnout bìhem reimù
ventilace FAN, vysouení DRY a POWERFUL.
 Tuto funkci nelze pouít u jednotek typu Multi. Pokud ji omylem
zapnete, je tøeba ji zruit, jinak by nebyl pøijímán signál z dálkového
ovladaèe.

* Pøi nastavení na AUTO je rychlost automaticky pøizpùsobována
podle probíhajícího reimu.

Reim Chlazení,
Ventilace nebo Vysouení

viz str. 5

Zapne/vypne reim nízké hluènosti venkovní jednotky, který sniuje
hluènost venkovní jednotky omezením rychlosti ventilace a sníením
otáèek kompresoru.
Po vypnutí reimu se jednotka vrátí k pùvodnímu provoznímu
nastavení, které zùstane uloené.
Pøi zapnutém reimu nízké hluènosti venkovní jednotky se na displeji
dálkového ovladaèe objeví nápis
.

Tlaèítko FAN: rychlost ventilace

MED
(støední)

viz str. 5

Pro nastavení èasu nebo èasovaèe.

Stisknutím nastavte poadovanou rychlost ventilace:

9

Tlaèítko OFF

18

HIGH
(vysoká)

Tlaèítko ON

Zapne OFF èasovaè.

Vysílaè signálu

AUTO
(automatická)

viz str. 3

Zapne ON èasovaè.

Namiøte ovladaè smìrem k pøijímaèi signálu na vnitøní jednotce.
 Ikonka na dálkovém ovladaèi ukazuje, zda byl signál správnì
vyslán.
 Provozní rozsah je cca 7 m.
 Pøi správném pøenosu signálu se ozve pípnutí. Kdy se pípnutí
neozve, vylete signál jetì jednou.

8

Tlaèítko CLOCK ADJUST
Pro nastavení èasu.

Pro ukonèení reimu stisknìte tlaèítko START/STOP.
Indikátor ECONOMY zhasne.

7

Tlaèítko RESET
Pro stisknutí tlaèítka pouijte pièku propisovací tuky nebo jiný
zapièatìlý pøedmìt. Pøedmìt drte kolmo k ovladaèi, jak je
ilustrováno na obrázku níe.

7

Poznámka:
Kývavý rozptyl vzduchu se mùe pøechodnì zastavit, kdy ventilátor
pracuje pøi nízkých otáèkách.
V reimu Ventilace se rozsah pohybu nastaví podle vertikálního smìru
proudìní nastaveného pøed sputìním kývavého rozptylu.

: Nastavení musí být provedeno bìhem doby, kdy je indikátor aktivní.
: Nastavení lze provést pouze pøi zapnuté jednotce.

4

ÈASOVAÈE
Poznámka k èasovaèùm:
Pøi pøeruení dodávky elektrického proudu nepracují vnitøní hodiny správnì.
V tomto pøípadì bliká indikátor èasovaèe na vnitøní jednotce. Je potøeba èasovaè znovu nastavit.

ON a OFF èasovaè

Spánkový reim

ON TIMER: Jednotka se zapne ve vámi zvolený èas.
OFF TIMER: Jednotka se vypne ve vámi zvolený èas.

1

Pokud je jednotka vypnutá, zapnìte ji tlaèítkem START/STOP. Rozsvítí
se indikátor provozu na vnitøní jednotce.

2

Stisknìte tlaèítko ON nebo OFF.
Èasový údaj na displeji dálkového ovladaèe zaène blikat a rozsvítí se
indikátor èasovaèe na vnitøní jednotce.

3

Nastavte èas pomocí tlaèítka SELECT.
Po více ne 5 sekundách neèinnosti se displej vrátí do standby reimu.

Stisknìte tlaèítko SLEEP. Rozsvítí se indikátory provozu a èasovaèe na
vnitøní jednotce.

2

Nastavte èas pomocí tlaèítka SELECT.
Po více ne 5 sekundách neèinnosti se displej vrátí do standby reimu.
Po kadém stisknutí tlaèítka se èas zmìní následovnì:

0,5
(30 min.)

1,0

2,0

3,0

5,0

7,0

9,0
hodin

Pro zopakování èasovaèe, stisknìte tlaèítko SLEEP, kdy na displeji dálkového
ovladaèe nesvítí symbol
.

Nastavený èasovaè zruíte stisknutím tlaèítka CANCEL.
Programový èasovaè (kombinace ON a OFF èasovaèe)

Aby se pøedelo pøílinému chlazení nebo topení bìhem spánku, funkce
spánkového reimu automaticky modifikuje nastavení termostatu. Jakmile
uplyne nastavený èas, jednotka se vypne.

Je moné nastavit kombinované ON-OFF a OFF-ON èasovaèe.
Jako první se spustí nastavení, které je nejblíe aktuálnímu èasu.

Èasovaè

1

Bìhem reimu topení

Zobrazení na displeji dálkového ovladaèe

1°C

ONOFF èasovaè

2°C

3°C

Bìhem reimu chlazení
a vysouení

4°C

OFFON èasovaè

Nastavený èas

Nastavená
teplota

30 min.

Poznámky:
 Pokud zmìníte nastavené hodnoty èasovaèe po nastavení programového
èasovaèe, odpoèítávání se resetuje.
 Pozdìji nastavený èas zaène odpoèítávat, jakmile skonèilo odpoèítávání
pøedchozího nastaveného èasu.
 Èasovaè je moné nastavit maximálnì 24 hodin pøedem.

1 hod.

1 hod.

1,5 hod.
Nastavený èas

1°C

2°C

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROVOZU
Reim automatického odmrazování

Multi splity

Pokud je venkovní teplota nízká s vysokou vlhkostí, mùe se
na venkovní jednotce pøi reimu topení tvoøit námraza, a tím
se sníí výkon jednotky.
Jednotka je proto vybavena mikroprocesorem, který v pøípadì
námrazy doèasnì vypne jednotku a spustí automatické
odmrazování (na max. 15 minut).
Bìhem reimu automatického odmrazování bliká indikátor
provozu (OPERATION) na vnitøní jednotce.

Tuto vnitøní jednotku je moné pøipojit na venkovní multi jednotku.
Vnitøní jednotky v tomto uspoøádání mohou pracovat v rùzných
místnostech a také simultánnì.

Simultánní pouití jednotek
 Pokud jsou dvì nebo více jednotek ze stejné skupiny pouity
simultánnì, úèinnost topení a chlazení bude mení ne pøi pouití
jednotek samostatnì. Pokud si pøejete pouívat zároveò více ne
jednu jednotku pro chlazení, mìlo by to být v dobì, kdy není tak
velká zátì, napø. v noci. Pokud si stejným zpùsobem pøejete topit,
je dobré mít nìjaké dodateèné zdroje tepla.
 Sezónní výkyvy teploty, struktura místností a poèet lidí v nich mùe
mít také vliv na úèinnost jednotky. Doporuèujeme proto vyzkouet
rùzné varianty pro optimalizaci zpùsobu pouití jednotek tak, aby
to nejlépe vyhovovalo vaemu stylu.
 Pokud zjistíte, e jedna z jednotek míò chladí èi topí, doporuèujeme
ukonèit simultánní reim.
 Simultánní reim nelze pouít v následujících rozdílných pracovních
reimech:
- reim topení a reim chlazení (nebo vysouení)
- reim topení a ventilace
(jednotka, která byla sputìna pozdìji, se zastaví a bude blikat
indikátor provozu)
 Reim (topení, chlazení nebo vysouení) venkovní jednotky bude
urèen reimem vnitøní jednotky, která bude sputìna jako první.
Pokud první vnitøní jednotka zahájí v reimu ventilace, reim
venkovní jednotky nebude urèen.
Pøíklad: Pokud vnitøní jednotka A byla sputìna v reimu ventilace,
a pak jednotka B spustí reim topení, indikátor OPERATION na
jednotce A zaène blikat a jednotka A pøejde do reimu stand-by.
Jednotka B bude pracovat v reimu topení.

Funkce automatického restartu
V pøípadì pøeruení dodávky elektrického proudu se jednotka
vypne. Po opìtovném sputìní pak jednotka pracuje v reimu,
ve kterém byla pøed pøeruením.
Pokud byla pøeruena dodávka elektrického proudu bìhem
nastaveného èasovaèe, odpoèítávání se resetuje. Indikátor
èasovaèe (TIMER) na vnitøní jednotce blikáním upozoròuje
na pøeruení èinnosti. V tomto pøípadì je nutné èasovaè
pøenastavit.

Nesprávná funkce jednotky pøi pouití dalích elektrických
spotøebièù
Pouití jiných elektrických spotøebièù (jako holící strojek, rádio,
vysílaèka apod.) v tìsné blízkosti jednotky mùe zpùsobit nesprávnou
èinnost jednotky.
Pokud se tak stane, vypnìte jednotku a znovu zapnìte - na dálkovém
ovladaèi pak znovu nastavte poadované hodnoty.
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PÉÈE A ÚDRBA
UPOZORNÌNÍ
Pøed èitìním jednotky se pøesvìdèete, zda je vypnutá. Vypnìte hlavní vypínaè.
Pøed opìtovným sputìním jednotky se ujistìte, e je pøední kryt správnì nainstalován a úplnì zavøený.
Pøi vyjímání a vkládání filtrù dbejte na to, abyste se nedotkli tepelného výmìníku - mohlo by dojít k úrazu.
Nepouívejte v blízkosti vnitøní jednotky ádné spreje (napø. sprej na vlasy) a tekuté chemikálie.

Denní péèe

Èitìní vzduchových filtrù

Pøi èitìním jednotky dbejte následujícíh pokynù:
 Nepouívejte vodu teplejí ne 40°C.
 Nepouívejte ádné hrubé pasty, øedidla nebo rozpoutìdla.
 Otøete jednotku jemným hadøíkem.

Periodické èitìní vzduchových filtrù zabrání pøípadnému poklesu
výkonnosti jednotky zpùsobeného zanesenými filtry.
pinavé filtry sníí výkonnost jednoty, omezí proudìní vzduchu
a zvýí hluènost jednotky.
Pøi bìném provozu èistìte filtry jednou za 2 týdny.

Èitìní pøedního krytu
1

Otevøete pøední kryt ve smìru ipky (A). Jemnì zatlaète na závìsy
pøedního krytu smìrem ven (B) a sundejte kryt ve smìru ipky (C).

1

Otevøete pøední kryt.

2

Zatáhnìte za ruèku (A) ve smìru ipky a uvolnìte 2 háèky (B).
Vytáhnìte filtry smìrem dolù (C).

c

c

a

b

c

b

a

a

b

a

3

2

Umyjte pøední kryt vodou nebo jemnì utøete mìkkým
navlhèeným hadøíkem. Dosucha vytøete.

3

Drte pøední kryt vodorovnì, nasaïte závìsy do dráek (A),
dokud se neozve klapnutí. Zavøete kryt (B).

b

Drák filtrù a èisticí filtry jsou umístìny na zadní stranì.
Vyjmìte filtry (D).

d

d

d

d

a
a

4

b

b

5

6
4

Zaklapnìte kryt na 4 místech.

6

Odstraòte prach vysavaèem nebo omytím vodou. Pøi mytí
pouívejte vlanou vodu a neutrální èistící prostøedky.
Pøed opìtovnou instalací nechejte filtry dùkladnì proschnout
na stinném místì.
Znovu nasaïte filtry. Zarovnejte filtry na obou stranách a úplnì
zatlaète.
Ujistìte se, e oba háèky (B) jsou zaklapnuté.

Zavøete pøední kryt.

PÉÈE A ÚDRBA
Výmìna èisticích vzduchových filtrù

Èistící vzduchové filtry
Následující dva typy èisticích vzduchových filtrù jsou k dispozici
k pouití s touto klimatizaèní jednotkou:

1

Vyjmìte vzduchový filtr (viz postup na str. 6).

2

Uvolnìte 2 západky (A) na dráku filtru a vyklopte drák ve smìru
ipky (B).
Vyjmìte èisticí vzduchový filtr.

Polyfenolový katechinový filtr: UTR-FA16

a

a

Jemné prachové èástice, spóry a mikroorganismy jsou pohlcovány
filtrem nabitým statickou elektøinou a jejich dalí rùst je brzdìn
polyfenolickým extraktem z jablek.
 Tento filtr je na jedno pouití (nelze je umýt a znovu pouít).
 Po otevøení balení pouijte filtr co nejdøíve. Pokud zùstane balení
dlouho otevøené, úèinnost filtru se zmenuje.
 Filtry by se mìly vymìòovat jednou za tøi mìsíce.
 Efekt filtru se zvìtí, pokud nastavíte rychlost ventilátoru na HIGH.

b

Ionizaènì dezodoraèní filtr: UTR-FA16-2
c

3

Oxidaèní a redukèní úèinky iontù generovaných pomocí ultra jemných
keramických èástic umístìných ve filtrech, úèinnì eliminují
absorbované pachy.

Vlote nové filtry (nebo vyèitìné) do dráku na rámu (D).
Je jedno, jestli upevníte filtr do pravého nebo levého rámu.

 Aby byla zachována dezodoraèní úèinnost, èistìte filtry jednou za tøi
mìsíce:
1) Vyjmìte filtry.
2) Promyjte filtry pod proudem horké vody, dokud není povrch
zcela pokryt vodou.
3) Opláchnìte neutrálním èistícím prostøedkem. Nikdy povrch
mechanicky netøete.
4) Opláchnìte vodou.
5) Nechejte usuit na stinném místì.
6) Znovu nainstalujte filtry.
 Filtry by se mìly vymìòovat jednou za tøi roky.

d

4

Zaklapnìte západky na dráku (E).

e

e

Pøi delí odstávce jednotky
Pokud byla jednotka vypnutá na delí dobu ne 1 mìsíc, nechejte na
cca pùl dne sputìný reim ventilace (FAN), aby se vysuily vnitøní
komponenty jednotky.

5

Vlote vzduchový filtr zpìt. Zavøete pøední kryt.

Servisní prohlídky
Po èase se mùe i pøes pravidelnou údrbu uvnitø jednotky zaèít
hromadit prach a drobné neèistoty, které vedou ke sníenému výkonu
jednotky.
V tomto pøípadì kontaktujte servisní organizaci, aby provedla
kontrolu zaøízení.
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ODSTRANÌNÍ ZÁVAD
VÝSTRAHA
Pokud se objeví nìjaké problémy (napø. kouø, zápach), neprodlenì vypnìte jednotku, vypnìte hlavní vypínaè a odpojte jednotku ze sítì.
Poté kontaktujte servisní organizaci.
Pokud je jednotka v síti, je pod proudem, i kdy je vypnutá.
Následující pøíznaky neznamenají poruchu pøístroje, ale patøí k normálnímu provozu jednotky.
Pøíznak

Pøíèina

Po restartu jednotka
nepracuje ihned

Pokud jednotka zastaví a je bezprostøednì poté zapnuta, kompresor asi 3 minuty nepracuje, aby nedolo
k pøetíení a vyhození pojistek.

Jsou slyet zvuky

Bìhem provozu a ihned po zastavení jednotky mùe být v klimatizaèní jednotce slyet zvuk tekoucí vody.
Zvuk také mùete slyet 2-3 minuty po zapnutí daného reimu (hluk chladícího média).

Viz str.
_

_

Bìhem provozu mùe být slyet tichý pískot. Ten je zpùsoben nepatrným staením a roztaením pøedního
panelu v dùsledku teplotních zmìn.
Bìhem reimu topení se mùe objevit syèivý zvuk, který je dùsledkem probíhajících automatického
odmrazování.

5

Z jednotky vychází zápach

Bìhem provozu se do jednotky mùe nasát pokojový pach (nábytek, tabák...), který je pak jedntkou
vypoutìn.

_

Pøístroj vypoutí páru

Bìhem reimu chlazení nebo vysouení mùe být z jednotky vypoutìna pára. Ta je výsledkem náhlého
ochlazení pokojového vzduchu a následné kondenzace.

_

Bìhem reimu topení se ventilátor venkovní jednotky mùe zastavit a z jednotky mùe stoupat pára
v dùsledku automatického odmrazování.

5

Proud vzduchu je slabý
nebo se úplnì zastaví

Jakmile se zahájí reim topení, rychlost ventilátoru se pøechodnì výraznì sníí, aby se ohøály vnitøní èásti
jednotky.

_

Pokud bìhem reimu topení stoupne teplota místnosti nad nastavenou úroveò, venkovní jednotka se
zastaví a ventilátor vnitøní jednotky bude pracovat nízkou rychlostí.

Ve venkovní jednotce
kondenzuje voda

Bìhem reimu topení se jednotka mùe náhle zastavit (na maximálnì 15 min), protoe probíhá reim
automatického odmrazování.

5

Bìhem reimu vysouení mùe ventilátor bìet velmi pomalu nebo se úplnì zastavit, protoe je ve fázi
udrování vlhkosti v místnosti.

_

Bìhem reimu chlazení se mùe ventilátor zastavit, kdy se zastaví venkovní jednotka.

3

Bìhem tichého reimu pracuje ventilátor pøi nízkých otáèkách a proud vzduchu je slabý.

_

Bìhem automatického reimu pøi monitorování teploty pracuje ventilátor pøi nízkých otáèkách.

_

Pokud u zapojení typu multi jsou jednotky sputìny v níe uvedených kombinacích reimù, jednotka, která
byla sputìna pozdìji, se zastaví a bude blikat indikátor provozu:
- reim topení a reim chlazení (nebo vysouení)
- reim topení a ventilace

5

Bìhem reimu topení mùe z venkovní jednotky unikat voda, která vznikla pøi automatickém odmrazování
jednotky.

_

Pøíznak
Vùbec nepracuje

Málo chladí/topí

Pøíèina

Viz str.

Není závada v pøívodu elektrické energie?
Nejsou vyhozené pojistky nebo není pøeruen el. okruh?
Není hlavní vypínaè vypnutý?

_

Nepracuje èasovaè?

5

Není zanesený vzduchový filtr?

6

Nejsou otvory pro pøívod a odvod vzduchu nìèím blokovány?

_

Nastavili jste správnì pokojovou teplotu na termostatu?

3

Není otevøené okno nebo dveøe?
Nedopadá v reimu chlazení pøíli mnoho sluneèního svìtla oknem do místnosti ? (Zatáhnìte záclony).

_

Není v místnosti pøi reimu chlazení pøíli mnoho lidí nebo pracující zdroj tepla nebo poèítaè?
Neprobíhá právì tichý reim (QUIET)?
Jednotka pracuje
odlinì od nastavení
na dálkovém ovládání

4

Nejsou baterie v dálkovém ovladaèi vybité?
Jsou baterie vloeny správnì?

Ihned zastavte jednotku a spojte se servisní organizací, pokud:
 problémy pøetrvávají i po provedení doporuèené kontroly,
 pokud cítíte spálený zápach,
 nebo pokud svìtelné indikátory provozu (OPERATION) a èasovaèe (TIMER) blikají a indikátor úsporného reimu (ECONOMY) bliká rychle.
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