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Pozor: 

 
Na Vašem výrobku je uve-
den tento symbol. Říká, že 
se elektrické a elektronické 
přístroje nemají likvidovat s 
domácím odpadem, nýbrž 
se mají vracet zvlášť do 
specializované sběrny. 

A. Informace k likvidaci pro soukromé uživatele 
1. V Evropské unii 
Pozor: Tento přístroj nelikvidujte s normálním domácím od-
padem! 
Podle nové směrnice EU, která stanovuje správný způsob 
zpětného odběru použitých elektrických a elektronických 
přístrojů, nakládání s nimi a jejich recyklace, se musí staré 
elektrické a elektronické přístroje likvidovat zvlášť. 
Po zavedení směrnice v členských zemích EU mohou nyní 
soukromé domácnosti odevzdávat svoje použité elektrické 
a elektronické přístroje bezplatně ve stanovených sběr-
nách*. 
V některých zemích* můžete staré přístroje případně ode-
vzdat bezplatně i u Vašeho specializovaného prodejce, po-
kud si koupíte srovnatelný nový přístroj. 
*) Další podrobnosti obdržíte od Vašeho obecního úřadu. 
Jestliže Vaše použité elektrické a elektronické přístroje ob-
sahují baterie nebo akumulátory, měli byste je nejprve vy-
jmout a zlikvidovat zvlášť podle místního platného nařízení. 
Řádnou likvidací přispějete ke správnému sběru starých 
přístrojů, nakládání s nimi a jejich používání. Odbornou 
likvidací tak zabráníte možným škodlivým dopadům na ži-
votní prostředí a zdraví. 
2. V ostatních zemích Evropské unie 
Informujte se prosím na Vašem obecním úřadě na správný 
postup při likvidaci tohoto přístroje. 
B. Informace k likvidaci pro průmyslové uživatele 
1. V Evropské unii 
Jestliže jste tento výrobek používali pro živnostenské účely 
a nyní ho chcete zlikvidovat: 
Obraťte se prosím na Vašeho specializovaného prodejce, 
který Vás může informovat o vracení výrobku. Možná bude-
te muset za odběr a recyklaci zaplatit. Malé výrobky (a malá 
množství) možná ne.  
2. V ostatních zemích mimo EU 
Na správný postup likvidace tohoto přístroje se informujte 
na Vašem obecním úřadě. 
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Princip funkce a provozní rozsah 
 Rozsah pracovních teplot 

 Vnitřní jednotka DB/WB (°C) Venkovní jednotka DB/WB (°C) 

Max. chlazení 32/23 43/26 

Min. chlazení 21/15 21/15 

Max. topení 27/– 24/18 

Min. topení 20/– –5/–6 

 Schéma funkce 
1. Schéma modelu jen pro chlazení 

 

2. Schéma modelu s tepelným čerpadlem 

 
 
 
1. Výměník vnitřní jednotky 2. Spojovací potrubí 3. Zpětný ventil 

4. Sběrač 5. Kompresor 6. Filtr 

7. Výměník venkovní jednotky 8. Hlavní kapilára 9. Pomocná kapilára 

10. Jednocestný ventil 11. Čtyřcestný vratný ventil  
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Názvy a funkce částí 
 Vnitřní jednotka 

Lamela pro směrování proudu 
vzduchu 

Potrubí chladiva a připojovací 
elektrický kabel 

Dálkový ovladač 

Výfuk vzduchu 

Zabudovaný 
vzduchový filtr. 

Mřížka přívodu 
vzduchu 

Odtoková hadice 

 

 Venkovní jednotka 

Potrubí chladiva 

Výfuk vzduchu 

Přívod vzduchu 

 
 
 

ASC-12A

ASC-18A
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Bezpečnostní pokyny 
Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte následující pokyny. 

Varování 
Dbejte na to, aby vzduch z jednotky nefou-
kal přímo na vaše tělo a nenastavujte příliš 
vysokou nebo nízkou teplotu. Jinak se ne-
budete cítit dobře a může to zhoršit vaše 
zdraví. 

 

Zkontrolujte, zda je nainstalovaný podsta-
vec i po dlouhé době provozu stále dosta-
tečně pevný.  
Není-li opotřebovaný podstavec opraven, 
může se jednotka převrátit a způsobit zra-
nění. 

 

Nesundávejte z venkovní jednotky ochran-
nou mřížku. 
Nestrkejte ruce ani žádné předměty do vý-
fuku vzduchu. 

 

Nestoupejte si na vnější jednotku ani na ni 
nepokládejte žádné předměty. Mohli byste 
spadnout nebo by mohlo dojít ke zranění 
osob padajícími předměty. 

 
Pokud zpozorujete něco neobvyklého 
(např. zápach spáleniny), odpojte ihned 
napájení jednotky a kontaktujte servisní 
středisko. 

 

Na jednotku nestříkejte žádnou barvu nebo 
pesticid. Mohlo by dojít k požáru. 

 
Je-li vzduch v místnosti dusný, provětrejte 
místnost krátkým otevřením dveří nebo ok-
na. Při provozu jednotky však zatáhněte 
závěsy, abyste zabránili úniku klimatizova-
ného vzduchu 

 

Jako náhradu pojistek předepsané hodnoty 
nepoužívejte drát. Mohlo by dojít k poško-
zení jednotky nebo požáru. 
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Varování 
Neprovádějte kontrolu nebo opravu za 
chodu jednotky. Je to velmi nebezpečné. 
 
 
 

 

Blízko klimatizačního zařízení nepoužívejte 
jiné zdroje tepla.  
Ovlivnilo by to funkci chlazení. 

 
Blízko otvorů pro přívod a výfuk vzduchu nedávejte nikdy žádné předměty. Mohlo by to 
ovlivnit nebo zastavit chod jednotky. 

 

Nestříkejte vodu do vnitřní jednotky. Mohlo 
by dojít k závadě nebo úrazu elektrickým 
proudem. 

 

Chraňte dálkový ovladač před nárazy a ne-
tiskněte tlačítka na dálkovém ovladači po-
mocí špičatého předmětu, jinak může dojít 
k poškození ovladače. 
 

 



 

– 6 – 

Popis a funkce dálkového ovladače 
Poznámky: 
• Ujistěte se, že mezi dálkovým ovladačem a jednotkou nejsou žádné překážky. 
• Nepusťte dálkový ovladač na zem a neházejte s ním. 
• Nenechávejte dálkový ovladač na přímém slunečním světle. 

 Funkce tlačítek 

ON/OFF

Tlačítka TEMP. 
Stisknutím tlačítka (+) 
se požadovaná teplota  
zvýší o 1 °C. 
Stisknutím tlačítka (–) 
se požadovaná teplota 
sníží o 1 °C.  
V režimech Chlazení,  
Odvlhčování a Topení  
lze nastavit teplotu od 
16 do 30 °C. 

Tlačítko SWING 
Po stisknutí tlačítka se 
začnou lamely pro 
směrování vzduchu au-
tomaticky natáčet. Po 
dalším stisknutí se la-
mely zastaví. 

Tlačítko MODE.  
Stisknutím se mění re-
žim provozu v pořadí: 

AUTO

Tlačítko FAN 
Stisknutím změníte 
rychlost ventilátoru: 

AUTO FAN

Indikace režimu: 
AUTO Automatika 

 Chlazení 
 Odvlhčování 
 Ventilátor 
 Topení 

Tlačítko ON/OFF 
Stisknutím tohoto tla-
čítka zapnete nebo vy-
pnete jednotku. 
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Poznámka: 
• Tento typ dálkového ovladače se používá i pro jiné modely jednotek s dalšími funkcemi. 

Tlačítka, jejichž funkce tento model klimatizačního zařízení nepodporuje, nebudou v ná-
vodu popsána. 

ON/OFFMODE

Tlačítko SLEEP 
Zapíná/vypíná režim 
Spánek. 

Tlačítko TIMER-OFF 
Stisknutím TIMER-OFF 
za chodu jednotky na-
stavíte čas vypnutí 
v rozmezí 0 – 24 hodin, 
kdy se má jednotka au-
tomaticky vypnout. 

Tlačítko TIMER-ON 
Stisknutím TIMER-ON 
při zastavené jednotce 
nastavíte čas zapnutí 
v rozmezí 0 – 24 hodin, 
kdy se má jednotka au-
tomaticky spustit. 

LCD displej 
Zobrazuje všechny na-
stavené hodnoty. 
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 Nastavení režimu CHLAZENÍ 
• Mikroprocesor řídí chlazení podle rozdílu mezi teplotou místnosti a nastavenou teplotou. 
• Je-li teplota v místnosti vyšší než nastavená hodnota, kompresor běží v režimu CHLA-

ZENÍ. 
• Je-li teplota v místnosti nižší než nastavená teplota, kompresor se zastaví a běží jen 

vnitřní ventilátor. 
• Nastavená teplota může být v rozmezí 16 až 30 °C.  

 

ON/OFFMODE

1. Připojte napájení a 
zapněte jednotku tla-
čítkem ON/OFF. 

2. Stisknutím tlačítka 
MODE nastavte re-
žim .  

5. Stisknutím tlačítka 
TEMP. nastavte po-
žadovanou teplotu.  

3. Stisknutím tlačítka 
SWING se začnou 
automaticky natáčet 
lamely. Po dalším 
stisknutí se zastaví. 

4. Stisknutím tlačítka 
FAN nastavte rych-
lost ventilátoru.  
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 Nastavení režimu TOPENÍ 
• Je-li teplota v místnosti nižší než nastavená hodnota, kompresor běží v režimu TOPENÍ. 
• Je-li teplota v místnosti vyšší než nastavená teplota, zastaví se kompresor a venkovní 

ventilátor a běží jen vnitřní ventilátor. 
• Nastavená teplota může být v rozmezí 16 až 30 °C.  

ON/OFFMODE 1. Připojte napájení a 
zapněte jednotku tla-
čítkem ON/OFF. 

2. Stisknutím tlačítka 
MODE nastavte re-
žim .  

5. Stisknutím tlačítka 
TEMP. nastavte po-
žadovanou teplotu.  

3. Stisknutím tlačítka 
SWING se začnou 
automaticky natáčet 
lamely. Po dalším 
stisknutí se zastaví. 

4. Stisknutím tlačítka 
FAN nastavte rych-
lost ventilátoru.  
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 Nastavení režimu ODVLHČOVÁNÍ 
• Je-li teplota v místnosti o 2 °C nižší než nastavená hodnota, zastaví se kompresor a 

venkovní a vnitřní ventilátor. 
• Je-li teplota v místnosti v rozmezí ±2 °C od nastavené teploty, klimatizační zařízení od-

vlhčuje vzduch. 
• Je-li teplota v místnosti o 2 °C vyšší než nastavená teplota, aktivuje se režim CHLAZE-

NÍ. 
• Nastavená teplota může být v rozmezí 16 až 30 °C.  

ON/OFFMODE

1. Připojte napájení a 
zapněte jednotku tla-
čítkem ON/OFF. 

2. Stisknutím tlačítka 
MODE nastavte re-
žim . 

4. Stisknutím tlačítka 
TEMP. nastavte po-
žadovanou teplotu.  

3. Stisknutím tlačítka 
SWING se začnou 
automaticky natáčet 
lamely. Po dalším 
stisknutí se zastaví. 
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 Nastavení režimu AUTOMATIKA 
• V režimu AUTOMATIKA je pro režim CHLAZENÍ standardní teplota 25 °C a pro režim 

TOPENÍ je standardní teplota 20 °C. 

1. Připojte napájení a 
zapněte jednotku tla-
čítkem ON/OFF. 

2. Stisknutím tlačítka 
MODE nastavte 
režim AUTO. Mik-
roprocesor pak
podle teploty
v místnosti auto-
maticky nastavuje 
režim 

 
 

,  nebo 
 aby bylo dosa-

ženo nejlepšího 
účinku. 

ON/OFFMODE
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 Nastavení režimu ČASOVAČ  

ON/OFFMODE

Tlačítko TIMER-OFF 
Stisknutím TIMER-OFF 
za chodu jednotky na-
stavíte čas vypnutí 
v rozmezí 0 – 24 hodin, 
kdy se má jednotka au-
tomaticky vypnout. 

Tlačítko TIMER-ON 
Stisknutím TIMER-ON 
při zastavené jednotce 
nastavíte čas zapnutí 
v rozmezí 0 – 24 hodin, 
kdy se má jednotka au-
tomaticky spustit. 
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 Nastavení režimu SPÁNEK 
• Když jednotka chladí nebo odvlhčuje a je nastaven režim SPÁNEK, měla by se nasta-

vená teplota zvýšit za hodinu o 1 °C a za dvě hodiny o 2 °C. Vnitřní ventilátor běží níz-
kou rychlostí. 

• Když jednotka topí a je nastaven režim SPÁNEK, měla by se nastavená teplota snížit 
za hodinu o 1 °C a za dvě hodiny o 2 °C. Vnitřní ventilátor běží nízkou rychlostí. 

1. Připojte napájení a 
zapněte jednotku tla-
čítkem ON/OFF. 

2. Stisknutím tlačítka 
MODE nastavte re-
žim ,  nebo .  

3. Stisknutím tlačítka 
SWING se začnou 
automaticky natáčet 
lamely. Po dalším 
stisknutí se zastaví. 

4. Stisknutím tlačítka 
FAN nastavte rych-
lost ventilátoru.  

ON/OFFMODE

6. Stisknutím tlačítka 
SLEEP nastavte re-
žim Spánek. 

5. Stisknutím tlačítka 
TEMP. nastavte po-
žadovanou teplotu.  
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 Postup vložení baterií 
1. Sejměte kryt baterií na zadní straně dálkového ovladače. 
2. Vložte dvě baterie (dva suché články typu AAA) a stiskněte tlačítko „ACL“. 
3. Nasaďte kryt. 
 

1. Sejměte kryt. 
3. Nasaďte kryt 

2. Vložte 2 AAA baterie. 

 
Poznámky: 
• Nepoužívejte současně nové a vybité baterie nebo různé typy baterií. 
• Nebudete-li dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte z něj baterie. 
• Dosah dálkového ovladače je až 10 m. 
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Optimální provoz 
Nastavte vhodnou teplotu místnosti. 

Nastavte vhodnou teplotu místnosti tak, 
abyste se cítili příjemně. 

 
Pod vnitřní jednotku nestavějte nikdy nic, co musí zůstat suché. 

Pokud vlhkost překročí 80 % nebo se ucpe 
odtoková hadice, může z jednotky začít 
odkapávat voda. 

 
Nebudete-li klimatizační zařízení delší dobu používat, vypněte hlavní vypínač. 

Když je hlavní vypínač zapnut, spotřebo-
vává se stále určité malé množství elek-
trické energie, i když jednotka nepracuje. 
Vypnutím hlavního vypínače se ušetří 
energie. 

 

 

Během provozu klimatizačního zařízení nenechávejte dlouho otevřené dveře nebo 
okna. 

Pokud zůstanou dveře nebo okna dlouho 
otevřená, ovlivní to účinnost chlazení nebo 
topení. 

 
Umístěte TV, rádio, zvukovou aparaturu apod. nejméně 1 m od vnitřní jednotky 

nebo dálkového ovladače. 
Mohlo by dojít k rušení obrazu nebo zvu-
ku. 

 
Dávejte pozor, aby vzduch z jednotky nefoukal přímo na domácí zvířata nebo  

květiny. 
Mohlo by jim to uškodit. 
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Řešení potíží 
 Varování 

* Zpozorujete-li něco neobvyklého (divný zápach apod.), vypněte ihned hlavní vypínač a 
kontaktujte servisní středisko. 

* Nepokoušejte se opravit klimatizační zařízení sami. Neodborná oprava může způsobit 
požár. Kontaktujte servisní středisko. 

* Zařízení by neměly používat bez dozoru děti. 

 Než zavoláte servisní středisko, prověřte tyto položky: 
Závada Příčina Náprava 

Vypnuté napájení nebo spálená 
pojistka. 

Obnovte napájení nebo vyměňte 
pojistku. 

Výpadek napájení. Provoz se spustí po obnově napá-
jení. 

Uvolněná zástrčka. Připojte zástrčku. 

Vybité baterie v dálkovém ovlada-
či. 

Vyměňte baterie. 

Systém vůbec 
nepracuje. 

Dálkový ovladač mimo dosah. Udržujte vzdálenost max. 8 m. 

Systém se 
hned po spuš-
tění zastaví 

Cizí předmět v cestě přívodu nebo 
výfuku vzduchu klimatizačního za-
řízení. 

Odstraňte jej. 

Cizí předmět v přívodu nebo výfu-
ku vzduchu vnitřní nebo vnější 
jednotky. 

Odstraňte jej. 

Chybné nastavení teploty. Viz strana 6. 

Nízká rychlost ventilátoru. Viz strana 6. 

Nesprávný směr proudění vzdu-
chu. 

Viz strana 6. 

Otevřené dveře nebo okna. Zavřete je. 

Přímé sluneční světlo. Zatáhněte závěs nebo zavřete 
okenní žaluzie. 

Příliš mnoho lidí v místnosti.  

Příliš mnoho tepelných zdrojů.  

Chlazení nebo 
topení nefun-
guje. 

Špinavý vzduchový filtr. Vyčistěte jej. 
 
Poznámka. 
Pokud potíže i po prověření výše uvedených položek stále přetrvávají, kontaktujte servisní 
středisko. 
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 Následující stavy nejsou považovány za závadu: 
 „Závada“ Příčina 

Zapnutí hned po vypnutí. 

Stisknutí SET TEMP. a pak oka-
mžité uvolnění. 

Po zastavení nebude jednotka 
z důvodu ochrany součástí 3 mi-
nuty pracovat. 

Jednotka ne-
pracuje, když: 

Zapnuto napájení. Počkejte 1 minutu. 

Z jednotky vy-
stupuje mlha. 

Během chlazení. Vzduch v místnosti je rychle 
ochlazován a sráží se vodní pára. 

Venkovní jed-
notka je horká. 

Po zastavení jednotky. Kompresor vyzařuje teplo, aby byl 
připraven na další spuštění. 

Při spuštění je slyšet bzučení. Je to zvuk spouštění kompresoru 
a po 1 minutě se ztiší. 

Během provozu je slyšet zvuk 
tekoucí vody. 

Je to způsobeno prouděním chla-
diva uvnitř jednotky. 

Syčivý zvuk, který je slyšet při 
spuštění nebo hned po zastavení 
operace, nebo který je slyšet při 
spuštění nebo hned po ukončení 
odmrazování. 
Stálý slabý syčivý zvuk je slyšet, 
když systém chladí nebo při za-
stavení. 

Je to zvuk, který vzniká při zasta-
vení nebo změně toku chladiva. 
Zvuk je slyšet při provozu odvod-
ňovacího čerpadla. 

Hluk 

Během provozu nebo po zastave-
ní je slyšet praskání. 

Je to způsobeno roztahováním 
nebo smršťováním panelu vlivem 
změn teploty. 

Z jednotek se 
vyfukuje prach. 

Spuštění chodu po dlouhé pro-
vozní přestávce. 

Vyfukuje se prach nahromaděný 
v jednotce. 

Vyfukovaný 
vzduch pách-
ne. 

Během provozu. Je to způsobeno zápachem 
v místnosti, který se nasaje do 
klimatizační jednotky. 
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Pokyny pro instalaci 
Umístění Hluk 

• Klimatizační jednotka musí být pevně 
nainstalována a každý rok 3–4× kontro-
lována.  

• Neinstalujte jednotku na místech, kam 
se snadno dostanou děti. 

• Vyhýbejte se jiným zdrojům tepla a pří-
mému slunečnímu světlu. 

• Nainstalujte vnitřní jednotku v dostateč-
né vzdálenosti od TV a rádia. 

• Neinstalujte jednotku v místech, kde 
může dojít k úniku hořlavých plynů. 

• Před instalací v místech blízko mořské-
ho pobřeží, horkých siřičitých pramenů 
apod. se zeptejte prodejce, zda je pou-
žívání v těchto místech bezpečné. 

• Zařízení neinstalujte v prádelnách. 

• Vyberte si dobře větrané místo, jinak se 
to může projevit ve zvýšení hlučnosti.  

• Nainstalujte klimatizační zařízení na 
podklad, který vydrží jeho váhu. Jinak 
může dojít k pádu zařízení a zranění. 

• Vyberte místo, kde nebudou sousedé 
obtěžováni teplým vzduchem nebo hlu-
kem. 

• Nikdy nestavějte blízko otvorů pro přívod 
nebo výfuk vzduchu nebo k jednotce 
žádné předměty. Může to nepříznivě 
ovlivnit výkon nebo hlučnost. 

• Je-li zařízení během provozu velmi hluč-
né, kontaktujte prodejce. 

Instalace a přeprava Elektrický rozvod 
• Instalaci a přepravu jednotky musí pro-

vádět kvalifikované osoby. 
• Pro instalaci používejte jen určené do-

plňky a díly, jinak může dojít k úrazu 
elektrickým proudem, úniku chladiva 
nebo požáru. 

• Instalaci provádějte s ohledem na silný 
vítr, tajfun nebo zemětřesení. Nespráv-
ná instalace může způsobit pád zaříze-
ní a úraz. 

• Je-li třeba jednotku přemístit, poraďte 
se nejprve s prodejcem. 

• Sací mřížku smí otevřít jen kvalifikovaní 
pracovníci. 

• Zajistěte, aby byla elektrická instalace 
provedena kvalifikovanými osobami 
podle platných předpisů a pokynů v tom-
to návodu. Pro napájení je třeba použít 
samostatný napájecí okruh s vhodným 
jištěním. 

• Je třeba nainstalovat proudový chránič. 
• Napájecí kabel musí mít dostatečný prů-

řez. 
• Je-li napájecí kabel poškozen, musí být 

vyměněn výrobcem, autorizovaným ser-
visem nebo příslušně kvalifikovaným 
pracovníkem, aby se zabránilo možným 
rizikům. 

• Zařízení musí být nainstalováno v sou-
ladu s příslušnými předpisy. 

Uzemnění: Zařízení musí být řádně uzemněno podle platných předpisů v místě použití. 
Nainstalujte proudový chránič. Jistič jednotky musí být dimenzován na pří-
slušný proud. Nepřipojujte zemnicí vodič na plynové nebo vodovodní potru-
bí, svod bleskosvodu, uzemnění telefonní linky apod. 

Vodovodní potrubí 
Některé části vodo-
vodního potrubí mohou 
být zhotoveny z plastů 
a nejsou vhodné pro 
uzemnění.  

Plynové potrubí 
Pokud dojde k probíje-
ní napětí z klimatizač-
ního zařízení, hrozí 
nebezpečí požáru ne-
bo výbuchu.  
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Péče a údržba 
Nebudete-li klimatizační zařízení používat, odpojte zástrčku napájecího kabelu 

Varování 

 Před čištěním odpojte zástrčku  
napájecího kabelu. 

 Nestříkejte vodu přímo na jednotku. 

 

Čištění vzduchového filtru 

1. Otevřete sací mřížku. 
 Pomocí šroubováku odšroubujte dva 

šrouby. 
 Posuňte současně oba knoflíky podle 

obrázku a pak je pomalu vytáhněte 
směrem dolů. 

 
 
 

                   Úchytky mřížky 

 

2. Vyjměte vzduchové filtry. 
 Posuňte knoflíky vzadu na sací mřížce 

směrem ven a vyjměte vzduchový filtr. 
 Pak z něj vyjměte tři čističe vzduchu. 
 
 
 
 

Vzduchový filtr    

 

 

3. Vyčistěte vzduchový filtr. 
 Vyčistěte vzduchový filtr vysavačem ne-

bo vodou. Je-li filtr velmi špinavý, použij-
te neutrální čisticí prostředek a vodu. 
Nechejte filtr přirozeným způsobem vy-
schnout na stinném místě. 

 
 Poznámka: 
 Nečistěte filtr horkou vodou. 
 Nesušte nad ohněm. 
 Nezapínejte klimatizační jednotku bez 

filtru. 
 Sací mřížku smí otevřít jen kvalifikovaný 

pracovník.  
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4. Upevněte vzduchové filtry 
• Vložte vzduchový filtr zpět do držáku. 
• Při vložení filtru do držáku zkontrolujte, 

zda se dotýká zarážky. 
 
 
 

5. Zavřete sací mřížku. Viz krok 1. 

Úchytka mřížky Držák filtru 
Mřížka přívodu 
vzduchu 

Vzduchový filtr Zarážka filtru

 
 
 

Čištění sací mřížky 

1. Otevřete sací mřížku. Viz krok 1 v „Čištění vzduchového filtru“. 

2. Vyjměte vzduchové filtry. Viz krok 2 v „Čištění vzduchového filtru“. 

3. Vyjměte sací mřížku. 
 Otevřete sací mřížku do úhlu 45° a pak 

ji zvedněte. 
 
 
 
 
  

4. Umyjte vodou. 
 Je-li sací mřížka velmi špinavá, použijte 

měkký kartáč a neutrální čisticí prostře-
dek. Opláchněte vodou a sušte na stin-
ném místě. 

 Poznámka: Neumývejte horkou vodou. 
  

5. Upevněte sací mřížku. Viz krok 3. 

6. Upevněte vzduchový filtr. Viz krok 4 v „Čištění vzduchového filtru“. 

7. Zavřete sací mřížku. Viz krok 1. 
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Před prvním spuštěním klimatizačního zařízení na začátku sezóny 

1. Zkontrolujte, že přívod a výfuk vzduchu 
vnitřní i venkovní jednotky není bloko-
ván žádnými překážkami. 

2. Zkontrolujte, zda je připojen zemnicí vo-
dič a zda není poškozen. 

3. Zkontrolujte, zda jsou vzduchové filtry 
čisté. 

4. Zapněte napájení 6 hodin před spuště-
ním klimatizačního zařízení. 

 

Čištění na konci sezóny 

1. Vypněte napájení. 
2. Vyčistěte filtr a skříň jednotky. 
3. Očistěte venkovní jednotku od prachu. 
4. Je-li na venkovní jednotce rez, je třeba 

poškozené místo očistit a natřít barvou, 
aby se rezivění nerozšířilo.  
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 Požadavky na napájení a kabely 
1. Frekvence napájení klimatizační jednotky by měla být 50 Hz, napětí: 
 230 V st ± 10 % 
 Vyšší napětí může způsobit poškození součástí elektrických obvodů. Příliš nízké napětí 

může způsobit chvění kompresoru, což může poškodit chladicí systém nebo kompresor 
a další části nebudou fungovat. Napětí by mělo být stabilní bez velkých výkyvů. 

2. Zařízení musí být řádně uzemněno (viz požadavky na uzemnění). 
3. Příkon klimatizačního zařízení je poměrně velký. Přívod napájení musí splňovat násle-

dující požadavky: 
a) Zvláštní napájecí okruh pro klimatizační zařízení. 
b) Přívod by měl být dimenzován na min. 1,5 násobek maximálního proudu, průřez vo-

dičů musí odpovídat maximální hodnotě. 
c) Musí být nainstalována ochrana proti probíjení napětí na kostru zařízení. 
d) Jistič musí být dimenzován podle níže uvedené tabulky. Jistič musí chránit obvod 

před zkratem a přetížením. (Upozornění: Pro ochranu obvodu nepoužívejte jen tavné 
pojistky.) 

 
Klimatizační zařízení (W) Proud jističe 

5000 16 A 

3500 16 A 
 
 

 Požadavky na elektrické připojení 
1. Je nutné zajistit správné uzemnění (viz požadavky na uzemnění). 
2. Šrouby upevňující vodiče musí být pevně dotaženy, poškozené šrouby je třeba vyměnit. 

Pro připevnění vodičů nelze používat samořezné šrouby. 
3. Měly by být použity dodávané kabely. Neměňte druh kabelu, délku ani zakončení. Po-

třebujete-li kabel upravit, kontaktujte servisní středisko. 
4. Neopravujte napájecí kabel nebo zástrčku sami. 
5. Elektrické kabely vnitřní a vnější jednotky by neměly být mechanicky namáhány nebo 

zkrucovány. 
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 Schéma zapojení 
viz. kapitola ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ 

 
 Upozornění 

1. Před zkušebním spuštěním zkontrolujte uzemnění zařízení. 
2. Napájecí napětí musí odpovídat jmenovitým hodnotám. Velikost napětí by neměla být 

příliš vysoká (normálně u jednotky 9000 BTU max. o 15 V, u jednotky 18000 BTU max. 
o 10 V, u jednotky 28 000BTU max. o 5 V). 

3. Elektroměr musí být dimenzován na příslušný proud a výkon. 
 

 Další požadavky 
1. Klimatizační zařízení musí být nainstalováno v dostatečné vzdálenosti od hořlavých 

předmětů, například záclon, závěsů apod. Výfuk a přívod vzduchu klimatizačního zaří-
zení s elektrickým vytápěním nesmí být blokován hořlavými látkami, např. záclonami 
nebo závěsy. 

2. Pro připojení zařízení nepoužívejte rozdvojky nebo prodlužovací šňůry. 
3. Vypněte jednotku, pokud ji nebudete delší dobu používat. Doporučuje se vypnout vypí-

nač a odpojit zástrčku napájecí šňůry ze zásuvky. 
4. Klimatizační zařízení se bude automaticky zapínat a vypínat podle nastaveného režimu 

klimatizace. Zařízení zbytečně sami nezapínejte a nevypínejte, protože tím ztrácíte vý-
hody jeho použití. 

5. Neinstalujte jednotku na místech, kde jsou hořlavé nebo korozivní látky nebo kde půso-
bí silná elektromagnetická pole. 

6. Před použitím zařízení blízko pobřeží moře (slané vody) nebo blízko horkých siřičitých 
pramenů kontaktujte prodejce. 
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Technické údaje 
 
Model ASC-18A 

Funkce Chlazení/Topení 

Výkon chlazení (W) 5000 

Výkon topení (W) 5500 

Jmenovité napětí a frekvence 220–230 V~, 50 Hz 

Napájecí proud při chlazení/topení (A) 10/9,5 

Maximální proud při chlazení/topení (A) 15 

Jmenovitý příkon při chlazení/topení 
(kW) 

2,0/2,1 

Objem proudícího vzduchu (m3/h) 680 

Chladivo (kg) R410A / 2,0 

Vodotěsnost IPX4

Hlučnost (vnitřní/ venkovní) (dB(A)) 47/59 

Typ klimatu T1 

Elektrická ochrana I 

Hmotnost (hlavní jednotka/panel/ ven-
kovní) (kg) 

20/5/65 

Rozměry (š × v × h) (cm) hl avní jednotka: 60 × 60 × 23 
panel: 65 × 65 × 5 
venkovní: 95 × 70 × 41,2 

 
* Všechny výše uvedené parametry mohou být bez upozornění změněny.  
* Skutečné hodnoty jsou uvedeny na štítku jmenovitých hodnot. 
* Pojistka: T200mAL(250V), T3.15AL(250V) 
 

ASC-12A 

Chlazení/Topení 

3500 

4150 

220–230 V~, 50 Hz 

5,36/5,51 

8,23 

1,58/1,56 

680 

R410A / 1,3 

44/54 

20/5/44 

hl avní jednotka: 60 × 60 × 23 
panel: 65 × 65 × 5 
venkovní: 84,8 × 54 × 32  
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Příslušenství a instalační výkresy 
 Příslušenství 
Číslo Název Vzhled Počet Parametry Poznámky 

1 Odtoková hadice  1  
Připojení trubky 
na straně vnitřní 
jednotky 

2 Svorka  1  Pro otvor 

3 Upevňovací pásek  4 L = 200  

4 Podložka  10 10  

5 Papírová instalační 
podložka   1   

6 Šrouby  4 ST4.8 × 13-F Použijte pro in-
stalaci 

7 Izolace trubky  2   

8 Velký utěsňovací plát  1 5 × 160 × 300  

9 Utěsňovací plát  1 5 × 45 × 300  

10 Malý utěsňovací plát  2 3 × 30 × 150  

11 Utěsňovací blok  1 120 × 65 × 25  

12 PVC páska  2 30 × 10  

13 Šrouby  8 ST4.2 × 
9.5PA 

 

14 Dálkový ovladač  1   

15 Baterie  2 AAA 1,5 V Pro dálkový ovla-
dač 

16 Ovládací kabel  2   

17 Napájecí kabel  1   

18 Spojovací napájecí 
kabel  1   
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 Instalační výkresy 
Vnitřní jednotka 

Strop s dostatečnou nosností

min. 2300 mm 

min. 1000 mm 

m
in

. 2
50

 m
m

 

Překážka 

 
Obr. 1 

 
 

Venkovní jednotka 

min. 500 mm min. 500 mm 

min. 300 mm 

min.  
2000 mm Výfuk vzduchu 

Podlaha 

min.  
1000 mm 

min.  
1000 mm

min.  
2000 mm 

 
Obr. 2 

Poznámka: 
Klimatizační zařízení musí být nainstalováno kvalifikovanými pracovníky podle tohoto ná-
vodu. 
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Instalace vnitřní jednotky 
 Umístění 

1. Nedávejte do blízkosti výfuku vzduchu žádné předměty, aby mohl klimatizovaný vzduch 
volně proudit do celé místnosti. 

2. Nainstalujte vnitřní jednotku pevně a vodorovně. 
3. Vyberte místo, které udrží čtyřnásobek váhy vnitřní jednotky a nezvýší hluk a vibrace. 
4. Vyberte místo, odkud půjde dobře odvádět zkondenzovaná voda a odkud bude možné 

snadné připojení k vnější jednotce. 
5. Ujistěte se, že je dostatečný prostor pro údržbu, a zkontrolujte, zda je vzdálenost mezi 

jednotkou a zemí min. 1,8 m. 

Klimatizační zařízení 

Odsavač s dostatečně 
velkou kapacitou Teplo 

min. 4 m 

6. Ujistěte se, že upevňovací šrouby udrží čtyřnásobek váhy vnitřní jednotky. V případě 
potřeby použijte silnější šrouby. 

 
Poznámka 
1. Nainstalujte jednotku dostatečně 

daleko od kuchyně. 
2. Zařízení by se nemělo instalovat 

v prádelně. 
 

 Otvory ve stropu a umístění upevňovacích šroubů (M10) 

60
6 

m
m

 (p
oz

ic
e 

šr
ou

bů
) 

650 mm (rozměr mřížky) 
400 mm (pozice šroubů) 

66 mm

44
0 

m
m

  

 
 Příprava na zavěšení 

Pevně upevněte zavěšovací šrouby podle obrázku 4 nebo jiným způsobem. 

Vložit Ukotvení
Beton 

Délka (H) = h-9-21/32" 
(viz obrázek 6) Zavěšovací šroub

(M10) 

Obr. 4 

 



 

– 28 – 

Obr. 5 

60 mm 

Odtoková trubka (1.D. Ø 32 mm) 

600 mm  
(vzdálenost otvorů ve stropu) 

13
1 

m
m

 
11

1 
m

m
 

47
 m

m
 

46 mm 
86 mm 

54
 m

m
 

25
0 

m
m

 

 
1. Nainstalujte na zavěšovací šrouby speciální matici A a pak speciální matici B (viz 

obr. 6). 
2. Zvedněte jednotku a namontujte její závěsy na zavěšovací šroub mezi speciální matice 

(viz obr. 6) 
3. Otočením speciální matice B nastavte výšku jednotky (viz obr. 6). 
4. Pomocí vodováhy nebo vinylové hadice naplněné vodou vyrovnejte jednotku do vodo-

rovné polohy. 

Varování 
Proveďte konečné upevnění pevným utažením dvojice matic. 
 
 
Obr. 6 

Podhled 

min. 30 mm 

Závěs 

Speciální matice A 

Speciální matice B

Zavěšovací šroub

15 mm

Po nainstalování 
jednotky utáhněte 
matice 
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Obr. 7 

Vinylová hadice 
 

 
 

 Instalace odtokové trubky 
• Nainstalujte odtokovou trubku se sklonem směrem dolů (1/50 až 1/100) tak, aby na ní 

nebyly oblouky směrem nahoru nebo dolů. 
• Použijte běžnou trubku z tvrdého polyvinylchloridu (VP25) (vnější průměr 1-1/4“ (32 

mm)) a spojujte ji lepidlem (na polyvinylchlorid), aby nedošlo k úniku vody. 
• Je-li potrubí příliš dlouhé, nainstalujte držáky. 
• Odtokovou trubku vždy tepelně izolujte od vnitřního prostoru. 
• Je-li požadována velká výška trubky, zvedněte ji max. 150 mm od jednotky o max. 

400 mm. Překročení těchto hodnot způsobí únik vody. 
 
Obr. 7 

Ohyb nahoru Ohyb dolů 

1,5 až 2 m 
Průnik vzduchu 

max. 150 mm

max. 400 mm 

Držák 
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 Připojení potrubí 
• Při připojování nebo odpojování potrubí k/od jednotky používejte dvojici klíčů, jak ukazu-

je obrázek. 
• Potrubí pro přívod/odvod vody má závit G3/4. Povrch závitu by měl být omotán 2–3 zá-

vity těsnění. 
• Po pevném připojení trubky pro přívod a odvod vody spusťte vodní čerpadlo a zkontro-

lujte těsnost. 
• Izolujte podle obrázku níže. 
• Pro omotání trubky pro přívod/odvod vody použijte utěsňovací plát (10) a izolaci (7). 
 
Obr. 9 

Nástrčný klíč 

Momentový klíč 

 
Obr. 10 

Střední izolace (9) 
Obalte spoj izolačním materiálem 

Svorka (X4) 

Izolace spojů 
(přibalena (7)) 

Trubka přívodu vody 
Trubka odvodu vody 
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 Elektrické kabely 
Připojení vodičů k svorkám 
A. Vodič s plným jádrem 
1. Ustřihněte konec vodiče a pak odstraňte izolaci v délce asi 25 mm. 
2. Pomocí šroubováku odšroubujte šrouby svorek na svorkovnici. 
3. Pomocí kleští ohněte konec drátu do tvaru smyčky podle velikosti šroubu. 
4. Vytvarujte smyčku kolem šroubu, zasuňte šroub do svorky a dobře utáhněte šroubová-

kem. 
B. Lankový vodič (splétaný) 
1. Ustřihněte konec vodiče a pak odstraňte izolaci v délce asi 10 mm. 
2. Pomocí šroubováku odšroubujte šrouby svorek na svorkovnici. 
3. Pomocí kleští nalisujte na každý odizolovaný konec vodiče kulatou koncovku (kabelové 

oko). 
4. Vložte do koncovky šroub, zasuňte jej do svorky a utáhněte šroubovákem. 

C. Upozornění 
Při použití pevného přívodu napájení je třeba zapojit vypínač odpojující všechny póly, je-
hož kontakty jsou od sebe v rozepnutém stavu vzdáleny min. 3 mm.  
 
Obr. 11 

A. Pevný vodič B. Lankový vodič 

Smyčka 
Kabelové oko 

Izolace 

O
di

zo
lo

va
t 2

5 
m

m
 

O
di

zo
lo

va
t 1

0 
m

m
 

Šroub se speciální podložkou 

Kabelové oko 

Svorkovnice 

Vodič

Šroub se speciální podložkou 

Kabelové oko 
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 Bok vnitřní jednotky 
Sejměte kryt řídícího obvodu a nainstalujte spojovací kabel (obr. 12 a 13). 
 
Obr. 12 Obr. 13 

Kryt řídícího obvodu 
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Kabel se 3 vodiči 
(k venkovní jednotce) 

 

Poznámka:  
• Teplota chladicího okruhu může být vysoká. Veďte spojovací kabel v dostatečné vzdá-

lenosti od trubky chladiva. 
• Při použití pevného přívodu napájení je třeba zapojit vypínač odpojující všechny póly, 

jehož kontakty jsou od sebe v rozepnutém stavu vzdáleny min. 3 mm, a také proudový 
chránič s jmenovitým proudem nad 10 mA. Řiďte se místními předpisy. 

 
 Schéma zapojení 

Vnitřní jednotka 

MOTOR 
ČERPADLA
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TEPLOTY
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TRUBKY
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 Přišroubování mřížky k tělu jednotky 
Namontujte mřížku k jednotce pomocí čtyř šroubů, pružných podložek a podložek. 
 
Obr. 16 

Podložka 

Pružná podložka 

Šroub 

Mezi podhledem a mřížkou 
nesmí být po celém obvodu 
žádná mezera. 

 
 

 Připojení kabelu od jednotky dálkového ovládání 
1. Připojte konektor podle detailního výřezu části A. 
2. Zajistěte vodiče svorkou tak, aby se nedotýkaly rotujících částí. 
 
Obr. 17 Obr. 18  

Výřez části A 

Svazek vodičů 
obvodu displeje

Spojovací vodiče (lamela) 

Vodiče (lamela) 

Svazek vodičů 
obvodu displeje
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 Instalace mřížky přívodu vzduchu 
1. Zasuňte závěsy mřížky přívodu vzduchu úplně do pravoúhlých otvorů v panelu. 
 
Obr. 19 

Panel 
 
 
Pravoúhlý otvor 
 
 
 
Závěs mřížky 
 
 
 

Mřížka přívodu vzduchu 
 

 
 
2. Zavřete mřížku přívodu vzduchu a pak posuňte zarážky zajišťující mřížku směrem ven. 
 
Obr. 20 

Zarážka mřížky 
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 Vyjmutí mřížky přívodu vzduchu 
1. Posuňte dvě zarážky mřížky směrem dovnitř (do středu) a pak otevřete mřížku přívodu 

vzduchu. 
 
Obr. 21 

Zarážka mřížky 

 
2. Vyjměte šrouby zajišťující závěsy mřížky a pak otevřete mřížku přívodu vzduchu 
 
Obr. 22 

Závěs 
mřížky 

 
3. Otevřete mřížku přívodu vzduchu do úhlu 20° až 40° a pak mřížku vyjměte. 
 
Obr. 23 

 
 
Upozornění: 
1. Úhel lamel nelze měnit, pokud není jednotka zapnuta (při pokusu o ruční posunutí může 

dojít k poškození). 
2. Mřížku je třeba natočit vzhledem k tělesu jednotky. 
3. Nainstalujte mřížku tak, aby mezi ní a tělesem jednotky nebyla žádná mezera. 
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 Připojení potrubí chladiva 
• Při připojování nebo odpojování potrubí jednotky používejte současně nástrčný a mo-

mentový klíč, jak ukazuje obrázek. 
• Správný utahovací moment udává tabulka 1 (nadměrné utažení může poškodit hrdlo a 

způsobit netěsnost). 
• Při připojování matice hrdla natřete hrdlo uvnitř i vně olejem pro chladicí stroje a první 

3–4 závity utáhněte rukou. 
• Zkontrolujte spojení potrubí na netěsnost a pak je izolujte podle níže uvedeného obráz-

ku. 
• Pro omotání spoje mezi trubkami plynu použijte utěsňovací plát (11) a izolaci (8). 

Zde natřete olejem pro chladicí stroje 
Utěsňovací plát (11) 
(omotejte spoj izolačním 
materiálem) 

Momentový klíč 

Nástrčný klíč 

Spojení potrubí 

Matice hrdla 

Svorka (4) (× 4) 

Izolace spoje 
(dodávána (9)) 

(pro trubku kapaliny)
Izolace spoje 

(dodávána (8)) 
(pro trubku plynu) Potrubí 

plynu 
Potrubí 
kapaliny 

 
 

Tabulka 1 
Rozměr trubky Utahovací moment Poznámky 

Ø 9,52 30–40 Nm 

Ø 16 60–65 Nm 

Ø 6 15–20 Nm 

Ø 12 50–55 Nm 

Přidat 30 g 

 
Maximální délka potrubí chladiva je 20 metrů. Pokud délka překročí 10 metrů, je třeba při-
dat chladivo podle délky potrubí. 
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Instalace venkovní jednotky 
 Výběr místa pro instalaci 

• Pro instalaci vyberte místo, které vyhovuje požadavkům uživatele a splňuje následující 
podmínky. 

• Místa, která jsou dobře větraná. 
• Místa, která bezpečně vydrží váhu a vibrace jednotky a kde lze nainstalovat jednotku 

rovně. 
• Místa, kde jednotka nebude obtěžovat nejbližší sousedy. 
• Místa, kde nemůže dojít k úniku hořlavého plynu. 
• Místa, kde nejsou věci, které by mohly být poškozeny vodou vytékající z jednotky. 
• Místa, kde lze zajistit dostatečný prostor pro údržbu. 
• Místa, kde na jednotku nemůže foukat silný vítr. 

 Instalace venkovní jednotky 
1. Namontujte jednotku pevně pomocí šroubů 

M10 nebo silnějších a matic na základ, který 
spolehlivě udrží váhu jednotky, a zkontroluj-
te, zda jednotka stojí svisle. 

2. Neinstalujte jednotku na střechu budovy. 
3. Pokud vibrace způsobují hluk, vložte mezi 

jednotku a základ pryžovou izolaci. 
4. Když klimatizační zařízení topí nebo odmra-

zuje, odvádějte z venkovní jednotky odtékají-
cí vodu hadicí na vhodné místo. 

5. Způsob montáže: Namontujte hlavici pro od-
tokovou hadici do otvoru v šasi venkovní 
jednotky a pak připojte odtokovou hadici 
k hubici odtokové trubky. 

 Vyčerpání vzduchu a test těsnosti 

Manometr 

Matice 

Obr. 8 

Obr. 9 

Trubka 
kapaliny 

Trubka 
plynu 

Vývěva 

1. Sejměte maticový kryt přívodu chladiva. 
2. Připojte hadici manometru k vakuové vývěvě 

a nízkotlaký vývod připojte k přívodu chladi-
va. 

3. Spusťte vakuovou vývěvu. Když manometr 
ukáže –1 bar, zavřete nízkotlaký ventil a za-
stavte vývěvu. Počkejte 15 minut a zkontro-
lujte, zda se tlak nezměnil. 

4. Sejměte kryt ventilu plynu a kryt ventilu kapa-
liny. 

5. Uvolněte stopku ventilu kapaliny, dokud se 
tlak nezvýší na 0 bar. 

6. Odpojte hadici od přívodu chladiva a upevně-
te kryt přívodu. 

7. Uvolněte úplně stopku ventilu plynu a také 
stopku ventilu kapaliny. 

8. Upevněte kryt ventilu plynu a ventilu kapaliny 
a zkontrolujte, zda neuniká chladivo. 

ASC-12A ASC-18A
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 Elektrické zapojení 
1. Prohlédněte si pečlivě štítek se jmenovitými hodnotami a pak připojte vodiče podle 

schématu zapojení. 
2. Musí být nainstalován jistič schopný vypnout napájení celého systému. 
3. Zařízení správně uzemněte. 
4. Všechny elektrické spoje musí být zapojeny kvalifikovaným elektrotechnikem podle 

schématu. Chybné zapojení může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. 
Připojení napájecích kabelů 
1. Sejměte kryt přední strany (obr. 10). 
2. Prorazte otvor pro kabel a vložte pryžovou průchodku. 
3. Protáhněte všechny vodiče přes pryžovou průchodku. 
4. Připojte vnější jednotku podle schématu zapojení pro 

venkovní jednotku. Zkontrolujte, zda jsou vodiče dobře 
utaženy.  

5. Upevněte vodiče úchytkou a sponkou. 

Svorkovnice napájení 

Kryt zadní strany 

Úchytka 

Sponka 
Otvor pro kabely 
a průchodku 

Kabely 

Kryt 
přední 

Poznámka 
1. Jednotku řádně uzemněte. 
2. Vodiče dobře utáhněte. 
3. Netahejte příliš silně za konektor. 
4. U typu jen pro chlazení: 
 Připojte napájecí kabel (3 vodi-

če) ke svorkám L, N a  a kabel 
vnitřní jednotky ke svorkám L1, 
N1 a . 

5. Připojte správně ostatní vodiče. 
• Netahejte za vodiče, když je 

upevňujete svorkou a spon-
kou. strany 

• Nenechávejte vodiče ve 
venkovní jednotce v prostoru 
kompresoru příliš volné. 

6. Varování: Před odkrytím svor-
kovnice je nutné odpojit napáje-
ní. Obr. 10 

7. Zařízení musí být nainstalováno 
ve shodě s místními předpisy. 

ASC-12A

ASC-18A

pokorny
Obdélník
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Kontrola a testování po instalaci 
 Test funkce 

1. Příprava na test 
a) Nepřipojujte napájení, dokud není instalace dokončena. 
b) Připojte vodiče správně a pevně. 
c) Otevřete zpětný ventil. 
d) Odstraňte všechen prach. 

2. Testování 
a) Zapněte hlavní vypínač a stiskněte tlačítko „ON/OFF“. 
b) Tlačítkem „MODE“ nastavte režimy Chlazení, Topení, 

Ventilátor atd. a vyzkoušejte, zda fungují správně. 
3. Nouzové ovládání 
 Pokud se baterie v dálkovém ovladači vybijí nebo ovladač 

nemáte, můžete jednotku ovládat následovně: 
• Když jednotka stojí, můžete tisknout tlačítko „AUTO“ na 

krytu II. Jednotka bude v režimu Automatika. Klimati-
zační zařízení si automaticky volí režim Chlazení, To-
pení, Odvlhčování nebo Ventilátor. 

• Když jednotka pracuje, stiskněte tlačítko „AUTO“. Kli-
matizační zařízení se vypne. 

Poznámka: Tlačítko TEST na krytu II je určeno pro testování klimatizačního zařízení. 
Když se stiskne, bude klimatizační zařízení nuceně zapnuto nebo vypnuto. Během nor-
málního provozu toto tlačítko nepoužívejte. 
Během instalace věnujte pozornost těmto bodům a po instalaci je zkontrolujte. 
 
Kontrolovaná položka Rizika při nedodržení Kontrola 
Je vnitřní jednotka dobře upevněna? Hrozí pád, vibrace a vyšší hlučnost.  
Je proveden test na únik plynu? Chlazení může být nedostatečné.  
Je jednotka dobře izolována? Může kapat zkondenzovaná voda.  
Je odtokové potrubí správně nain-
stalováno? 

Může kapat zkondenzovaná voda.  

Odpovídá napájecí napětí jmenovi-
tým hodnotám na štítku? 

Může dojít k závadě nebo spálení 
součástek jednotky. 

 

Je připojení kabelů a potrubí správ-
né? 

Může dojít k závadě nebo spálení 
součástek jednotky. 

 

Je jednotka řádně uzemněna? Nebezpečí probíjení napětí na kostru.  
Jsou použity správně dimenzované 
kabely? 

Může dojít k závadě nebo spálení 
součástek jednotky 

 

Jsou přívody nebo výfuky vzduchu 
vnitřní nebo venkovní jednotky blo-
kovány? 

Chlazení může být nedostatečné.  

Znáte délku potrubí chladiva a bylo 
doplněno další chladivo? 

Množství chladiva v systému může 
být nesprávné. 

 

 
Poznámka pro pracovníka provádějícího instalaci: 
Nezapomeňte seznámit zákazníka s obsluhou systému a ukažte mu přiložený návod na 
obsluhu. 
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