
NÁVOD K OBSLUZE

KAZETOVÉ JEDNOTKY

UNI DC INVERTER SERIE OBILE SERIES

  

ASC-18AIA, ASC-24AIA, ASC-36AIA, ASC-42AIA

 
ASGE-18AIA WK, ASGE-24AIA WK, ASGE-36AIA WK

 
ASGE-36AIA-3 WK, ASGE-42AIA-3 WK



 

 

Upozornění pro uživatele 
 

 Zajistěte jednotné napájení pro každou vnitřní jednotku. 

 Nikdy neumísťujte kabelový ovladač na mokré místo nebo na přímý sluneční svit. 

 V prostoru s elektromagnetickým rušením je třeba použít jako signální nebo komunikační kabel 
kabelového ovladače stíněnou kroucenou dvojlinku. 

 Přesvědčte se, že je přenosový kabel připojen do správného portu, abyste předešli selhání přenosu. 

 Kabelovým ovladačem nikdy nebouchejte, nehažte jím a nerozebírejte jej příliš často. 

 Nikdy nemějte při práci s kabelovým ovladačem mokré ruce. 
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Úvahy o bezpečnosti 
Před použitím si prosím přečtěte tento manuál a řiďte se podle jeho instrukcí. 
Věnujte zvláštní pozornost těmto dvěma symbolům: 

Symbol ukazuje, že nesprávný zásah může lidem způsobit smrt nebo těžké zranění. 
Symbol ukazuje, že nesprávný zásah může způsobit škodu na lidském majetku. 

Tato jednotka se bude používat v kancelářích, restauracích, obydlích a na podobných místech. 
POZOR! 

• Pro montáž vyhledejte prosím autorizovaný servis. Nesprávná montáž může způsobit prosakování vody, 
úraz elektrickým proudem nebo požár. 
• Proveďte prosím montáž na dostatečně stabilním místě, které udrží váhu klimatizační jednotky. V 
opačném případě může klimatizace spadnout a způsobit lidem zranění nebo smrt. 
• Aby bylo zajištěno správné odvodnění, musí být odvodňovací trubka nainstalována správně podle 
montážních  instrukcí. Učiňte vhodná opatření pro zachování tepla, aby se zabránilo kondenzaci. Nesprávná 
instalace trubek může způsobit prosakování, což může způsobit navlhnutí předmětů v  místnosti. 
• Nepoužívejte a neumísťujte poblíž klimatizace hořlavé, výbušné, jedovaté nebo jiné nebezpečné látky. 
• V případě jakéhokoliv problému (např. při pachu něčeho spáleného), odpojte prosím ihned hlavní 
napájení klimatizační jednotky. 
• Větrejte, abyste zabránili nedostatku kyslíku v místnosti. 
• Nikdy nevkládejte prsty nebo jakýkoliv jiný objekt do vzduchového výfuku nebo do vstupního roštu. 
• Nikdy nevypínejte a nezapínejte klimatizační jednotku přímým zapojením nebo odpojením napájecího 
kabelu. 
• Kontrolujte prosím neustále montážní stojan, zda není dlouhodobým používáním poškozen. 
• Nikdy klimatizaci neupravujte. Kontaktujte prosím dodavatele nebo profesionální servis, chcete-li 
klimatizaci opravit nebo ji přemístit. 
• Zařízení nelze instalovat v prádelně. 
• Před instalací prosím zkontrolujte napájení, zda vyhovuje zatížitelnosti, uvedené na štítku. Zkontrolujte 
také bezpečnost napájení. (Provádí profesionál) 
• Před použitím prosím zkontrolujte a prověřte, zda jsou kabely, odvodňovací trubky a potrubí správně 
připojeny, aby se zabránilo riziku prosakování vody, úniku mrazící kapaliny, úrazu elektrickým proudem 
nebo požáru. 
• Hlavní napájení musí být bezpečně uzemněné, aby byla zajištěna efektivní ochrana klimatizační jednotky 
zemněním a aby se zabránilo riziku úrazu elektrickým proudem. Nepřipojujte prosím zemnicí vodič na 
plynové potrubí, vodovodní potrubí, bleskosvod nebo telefonní linku. 
• Jakmile je klimatizace nastartována, nesmí se vypnout dříve než za 5 minut; jinak bude ovlivněn zpětný 
tok oleje do kompresoru. 
• Nenechte děti, aby manipulovaly s klimatizační jednotkou. 
• Nepracujte s klimatizační jednotkou s mokrýma rukama. 
• Před čistěním klimatizace nebo před výměnou vzduchového filtru odpojte prosím síťové napájení. 
(Provádí profesionál) 
• Odpojte prosím síťové napájení, pokud má být klimatizace na delší dobu mimo provoz. 
• Nevystavujte prosím klimatizační jednotku přímo korozivnímu prostředí s vodou nebo s vlhkostí. 
• Nestoupejte prosím na klimatizační jednotku a neumísťujte na ni žádné předměty. Klimatizační jednotka 
bude po elektrické instalaci aktivována z důvodu měření elektrického svodu. (Provádí profesionál) 
• Pokud je napajecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní pracovník nebo jiná podobně 
kvalifikovaná osoba, aby se předešlo riziku. 
• Vícepólový odpojovač, který má u všech pólů mezeru mezi kontakty alespoň 3 mm, by měl být začleněn 
do pevného zapojení. 
• Zařízení musí být instalováno v souladu s národními směrnicemi pro elektroinstalaci. 
• Teplota chladicího okruhu bude vysoká, mějte tedy prosím propojovací kabel dál od měděné trubky. 
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Čtěte pečlivě následující text, abyste mohli zařízení používat bezpečně. 
 

 
 
 

 POZNÁMKA: Děti by měly být pod dohledem, aby si se zařízením nemohly hrát. 

Zabraňte, abyste byli vystaveni přímému proudění 
vzduchu, a zamezte nadměrnému topení či chlazení, 
které může být nepříjemné a může škodit zdraví. 

Zkontrolujte, zda je nainstalovaný stojan i po 
dlouhodobém provozu jednotky dostatečně 
stabilní. Pokud ne, může se jednotka převrhnout a 
způsobit škodu. 

Neodstraňujte síťku ochranného roštu venkovní 
jednotky. Nevkládejte ruce nebo cokoliv jiného do 
vzduchového výfuku jednotky. 

Nikdy nezkratujte pojistku drátem. Používání 
železného nebo měděného drátu může způsobit 
poruchu jednotky nebo požár. 

Nestůjte na venkovní 
jednotce ani na ni nic 
nepokládejte, protože 
můžete spadnout nebo 
se mohou lidé zranit od 
padajících předmětů. 

Pokud zjistíte něco neobvyklého (např. zápach 
ohně), okamžitě odpojte napájení a kontaktujte 
servisní centrum. 

Nesprejujte na 
jednotku žádnou barvu 
nebo pesticidy, což by 
mohlo způsobit požár. 

Je-li vzduch v místnosti vydýchaný, vyvětrejte ji a 
na chvíli otevřete dveře i okna. Během 
manipulace s jednotkou zatáhněte prosím záclony, 
abyste zabránili úniku klimatizovaného vzduchu. 

Upozornění 
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Poznámka: Tohle zařízení by neměly používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými či 

duševními schopnostmi nebo osoby nezkušené a neznalé, pokud nejsou pod dohledem nebo pokud nebyly 
zaškoleny jako uživatelé tohoto zařízení osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. 

Upozornění 

Nekontrolujte a neopravujte jednotku během 
provozu. Je to velmi nebezpečné. 

Nepoužívejte 
žádná topná 
zařízení poblíž 
klimatizace. 
Postihne to 
chladicí výkon. 

Nikdy neumísťujte žádné předměty poblíž přívodu nebo vývodu 
vzduchu. Může to postihnout výkon nebo přerušit činnost jednotky. 

Na pokojovou jednotku nestříkejte vodu. 
Může to způsobit poruchu nebo úraz 
elektrickým proudem. 

Nebouchejte dálkovým ovladačem a 
nemačkejte tlačítka dálkového ovladače 
špičatými předměty, protože může dojít 
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1 Názvy a funkce jednotlivých dílů 

 
 

Pokojová jednotka Venkovní jednotka 

ASC-18AIA ASGE-18AIA WK 

ASC-24AIA  ASGE-24AIA WK 
  

ASC-36AIA 
ASGE-36AIA WK 

ASGE-36AIA-3 WK 

ASC-42AIA ASGE-42AIA-3 WK 
 
 

Pokojová jednotka 

Odvodňovací zařízení (vestavěné) 
Odváděná voda je odstraněna z vnitřní 
jednotky během chlazení 

Venkovní jednotka 

Odvodňovací trubka 

 

Vzduchová klapka 
(v přívodu vzduchu) 

 

Potrubí chladicí kapaliny, 
propojovací elektrický 
vodič 

 
Dálkový ovladač 

Vývod vzduchu 

 

Zabudovaný vzduchový filtr 
odstraňuje prach a nečistoty 

Rošt přívodu vzduchu 

Trubka chladicí kapaliny 

Vývod vzduchu 

Přívod vzduchu 
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2 Zobrazovací část 
 
 
 

 

Obr. 1 Pohled na kabelový ovladač 
 
 
 
2.1 LCD displej kabelového ovladače 
 
 

Obr. 2 LCD displej 
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2.2 Instrukce k LCD displeji 
 

Tab.1 Instrukce k LCD displeji 
Číslo Popis Vysvětlení zobrazeného obsahu 

1 Natáčení Funkce natáčení 

2 Vzduch * Funkce výměny vzduchu 

3 Spánek Stavy spánku 

4 Provozní stav Všechny druhy provozního stavu pokojové jednotky 
(automatický stav) 

5 Chlazení Režim chlazení 

6 Vysušování Režim vysušování 

7 Ventilace Režim ventilace 

8 Topení Režim topení 

9 Odmrazování Režim odmrazování 

10 Karta pro ovládání 
brány 

Ovládání brány 

11 Uzamknutí Stav uzamknutí 

12 Shield 
Stav zablokování (tlačítka: teplota, zapnuto/vypnuto, 
řežim nebo úspora energie je zablokován dálkovým 
ovládáním 

13 Turbo Stav turbo 

14 Memory Paměťový stav (pokojová jednotka obnovuje původní 
nastavení po výpadku napájení a jeho obnovení) 

15 Blikání Bliká, když je jednotka zapnutá bez ovládání pomocí 
tlačítek 

16 Save Stav úspory energie 

17 Teplota Teplota okolí nebo nastavená teplota 

18 E-Heater * Toto zobrazení znamená, že je k dispozici elektrický 
ohřívač 

19 Blow Značka pro foukání 

20 Časovač Místo pro zobrazení časovače 

21 Quiet Stav tichý (dva druhy: tichý a automatický tichý) 

Poznámka: funkce označené hvězdičkou * jsou vyhrazené pro jiné modely a neplatí pro 
modely uvedené v tomto manuálu. 
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3 Tlačítka 
3.1 Rozložení tlačítek 

 
Obr. 3 Rozložení tlačítek 

 
3.2 Návod k funkcím tlačítek 

Tab. 2 Návod k funkcím tlačítek 
Číslo Popis Funkce tlačítka 

1 Enter/Cancel 
① Funkce výběru a rušení. 

② Pro zjištění venkovní teploty stiskni po dobu 5s. 

2 ▲ ① Nastavení provozní teploty pokojové jednotky v rozsahu: 16 ～ 30°C. 

② Nastavení časovače, rozsah: 0.5-24 hod. 
③ Přepínání mezi režimy tichý a automaticky tichý. 6 ▼ 

3 Fan Nastavení rychlosti ventilátoru na vysokou/střední/nízkou/automatickou. 

4 Mode Nastavení módu pokojové jednotky na chlazení/topení/ventilátor/vysušování. 

5 Function Přepínání mezi funkcemi vzduch/spánek/turbo/úspora/e-topení/foukání/tichý. 

7 Timer Nastavení časovače. 

8 On/off Zapnutí/vypnutí pokojové jednotky. 

4 Mode 
a 

2 ▲ 

Memory 
function 

Při vypnuté jednotce stiskněte po dobu 5s tlačítka Mode a ▲, abyste 
vložili/zrušili funkci paměti. (Pokud je nastavena funkce paměti, obnoví 
pokojová jednotka po poruše a obnově napájení původní nastavení. V 
opačném případě zůstává pokojová jednotka po obnově napájení vypnutá. 
Před odesláním výrobku je funkce paměti standardně nastavena.) 

2 ▲ 
a 

6 ▼ 
Lock 

Při bezchybném startu jednotky nebo při vypnuté jednotce stiskněte současně 
tlačítka ▲ ▼ po dobu 5s do stavu uzamknutí. V tomto stavu nebudou žádná 
jiná tlačítka funkční. Stiskněte opět tlačítka ▲ ▼ po dobu 5s a stav 
uzamknutí zrušíte. 
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4 Instalace kabelového ovladače 

 
Obr. 4 Náčrt pro instalaci kabelového ovladače 

 
Číslo 1 2 3 4 5 

Popis Základní krabice 
zapuštěná do zdi 

Spodní panel 
ovladače Šroub M4×25 Přední panel 

ovladače 
Šroub 
ST2.2×6.5 

  
Během instalace kabelového ovladače věnujte pozornost následujícím bodům: 
1. Před instalací vypněte napájení u silnoproudého vodiče v montážním otvoru ve zdi. Veškerá činnost 

pod proudem je zakázaná. 
2. Vytáhněte čtyřvodičový kroucený kabel do montážního otvoru a protáhněte ji skrz čtvercový otvor v 

zadní části spodního panelu ovladače. 
3. Připevněte spodní panel ovladače na stěnu a přišroubujte ji do montážního otvoru pomocí šroubů 

M4×25. 
4. Vložte čtyřvodičový kroucený kabel skrz čtvercový otvor do štěrbiny ovladače a zaklapněte přední i 

spodní panel ovladače do sebe. 
5. Nakonec upevněte přední panel ovladače pomocí šroubů ST2.2×6.5. 

 
Upozornění: 
Během zapojování drátů věnujte zvláštní pozornost následujícím bodům, abyste zabránili 

elektromagnetickému rušení jednotky nebo dokonce jejímu selhání. 
1. Aby byla zajištěna správná komunikace jednotky, signálový kabel a zapojení komunikačních vodičů 

kabelového ovladače by měly být oddělené od napájecího kabelu a od vnitřních/venkovních propojovacích 
kabelů. Vzdálenost mezi nimi by měla být minimálně 20 cm. 

2. Pokud je jednotka nainstalována v místě s elektromagnetickým rušením, signálový kabel a 
komunikační vodiče kabelového ovladače musí být ze stíněné kroucené dvojlinky. 
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5 Instrukce k provozu 
5.1 Zapnutí/vypnutí 
 

Zapněte jednotku stisknutím tlačítka On/Off. 
Vypněte jednotku opětovným stisknutím tohoto tlačítka. 
Poznámka: Obr. 5 ukazuje stav vypnutí jednotky po její aktivaci. 

Obr. 6 ukazuje stav zapnutí jednotky po její aktivaci. 

 
Obr. 5 Vypnutá jednotka Obr. 6 Zapnutá jednotka 

 
5.2 Nastavení módu 

Při zapnuté jednotce stiskněte tlačítko Mode. Takto budete přepínat módy v následujícím pořadí: 

 
Obr. 7 
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5.3 Nastavení teploty 
Při zapnuté jednotce stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼, abyste zvýšili nebo snížili nastavenou teplotu. Pokud 

stisknete kterékoliv z nich trvale, teplota se bude zvyšovat nebo snižovat o 1°C za každé půl sekundy. 
Pro módy Cooling, Dry, Fan a Heating je interval nastavení 16°C~30°C. 
V módu Auto není nastavování teploty možné. 
Jak ukazuje obr. 8: 

 

 
Obr. 8 

 
 
5.4 Nastavení rychlosti ventilátoru 

Stiskněte tlačítko Fan a rychlost ventilátoru pokojové jednotky se bude měnit podle obrázku 9: 

 
Obr. 9 

5.5 Funkce řízení natáčení 
Při zapnuté jednotce stiskněte tlačítko Function, dokud se neobjeví funkce řízení natáčení. Poté stiskněte 

tlačítko Enter/Cancel, abyste tuto funkci zapnuli. 
Během aktivní funkce natáčení stiskněte tlačítko Function, dokud se neobjevi funkce řízení natáčení. 

Poté stiskněte tlačítko Enter/Cancel, abyste tuto funkci zrušili. 
Nastavení funkce řízení natáčení je zobrazeno na obr. 10: 
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Zapněte jednotku, funkce 
natáčení je vypnutá 

 Tlačítkem „Function“ vyberte 
funkci natáčení 

 
Tlačítkem „Function“ vyberte 
funkci natáčení 

 Stiskněte tlačítko 
„Enter/Cancel“ a zapněte 
funkci natáčení 

  

Stiskněte tlačítko „Enter/Cancel“ 
a vypněte funkci natáčení 

  

Obr. 10 Nastavení řízení funkce natáčení 
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5.6 Nastavení časovače 
Stiskněte tlačítko Timer a vypněte časovač. Je-li jednotka vypnutá, stiskněte tlačítko Timer, abyste 

stejným způsobem časovač zapnuli. 
Nastavení zapnutí časovače: při vypnuté jednotce (off-state), kdy časovač není nastaven, se při 

stisknutém tlačítku Timer zobrazí na LCD displeji údaj xx. Hour a blikající text ON. Nastavte nyní časovač 
stisknutím tlačítka▲ nebo ▼ a poté potvrďte stisknutím tlačítka Timer. Pokud stisknete tlačítko Mode před 
potvrzením tlačítkem Timer, bude mód časovače přepnut do módu nastavení vypínání časovače. V tomto 
případě zobrazí LCD displej údaj xx. Hour s blikajcím OFF. Nyní stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼, nastavte 
vypnutí časovače a poté potvrďte stisknutím tlačítka Timer. Když LCD displej zobrazí údaj: "xx. Hour on 
off"; údaj xx. Hour znamená čas zapnutí časovače. Čas jeho vypnutí nebude zobrazen. 

Nastavení vypnutí časovače: pokud stisknete tlačítko Timer při zapnuté jednotce-state bez nastavení 
časovače, LCD displej zobrazí údaj xx. Hour a blikající text OFF. Nastavte nyní vypnutí  časovače tlačítky 
▲ nebo ▼ a potvrďte stisknutím tlačítka Timer. Stisknete-li tlačítko Mode ještě před potvrzením tlačítkem 
Timer, bude časovač přepnut do módu nastavení zapnutí časovače. V tomto případě bude LCD displej 
zobrazovat údaj xx. Hour s blikajícím ON. Nastastavte tlačítky▲ nebo ▼ zapnutí časovače a potvrďte 
tlačítkem Timer. Když LCD diplej zobrazí údaj xx. Hour On Off, xx. Hour znamená čas vypnutí časovače. 
Čas jeho zapnutí nebude zobrazen. 

Zrušení časovače: stisknutím tlačítka Timer po nastavení časovače nebude LCD displej zobrazovat údaj 
xx. Hour, takže nastavení časovače je zrušeno. 

Nastavení vypnutí časovače během zapnuté jednotky ukazuje obr. 11: 
 

 
Zapněte jednotku, časovač není 
nastaven 

 Stiskněte tlačítko „Timer“ 

 
Stiskněte tlačítko „Mode“ a přepněte 
se do nastavování zapnutí časovače 

 Nastavte čas pomocí tlačítek 
„▲“ nebo „▼“ 
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Pokračování 

 
Nastavte čas pomocí tlačítek „▲“ 
nebo „▼“ 

 Potvrďte nastavení času 
tlačítkem „Timer“ 

Obr. 11 Nastavení časovače při zapnuté jednotce 
 

Rozsah nastavení časovače: 0.5-24 hodin. Každý stisk tlačítka ▲ nebo ▼ zvýší či sníží nastavovaný čas 
o půl hodiny. 

Pokud budete kterékoliv z nich držet nepřetržitě, nastavovaný čas se bude automaticky zvyšovat/snižovat 
o půl hodiny za každou půlvteřinu. 

Poznámka: 
1. Pokud je zapnutí i vypnutí časovače nastaveno na rozhraní při zapnuté jednotce, zobrazí kabelový 

ovladač pouze čas vypnutí. Pokud jsou obě tyto hodnoty nastaveny při vypnuté jednotce, bude zobrazen 
pouze čas zapnutí časovače. 

2. Zapnutí časovače jednotky při zapnuté jednotce se počítá od okamžiku, kdy byla jednotka vypnutá a 
vypnutí časovače vypnuté jednotky se počítá od okamžiku, kdy byla jednotka zapnutá. 
 
5.7 Nastavení výměny vzduchu ＊ 

Zapnutí funkce vzduch: 
Při zapnuté jednotce vyberte nastavování této funkce pomocí tlačítka Function (bliká symbol Air). Na 

zobrazovači okolní teploty (888) se standardně zobrazuje AIR 1. Po provedení změny bude zobrazeno vždy 
poslední nastavení. Druh vzduchu nastavte stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼. Stiskněte tlačítko Enter/Cancel, 
abyste funkci vzduch zapnuli nebo vypnuli. Po zapnutí funkce se objeví její značka. 
Existuje 10 druhů výměny vzduchu, ale u dálkového ovládání jsou jen 1-2 druhy. Zde je bližší vysvětlení: 
1――Jednotka běží nepřetržitě 60 min. a ventil čerstvého vzduchu 6 min. 
2――Jednotka běží nepřetržitě 60 min. a ventil čerstvého vzduchu 12 min. 
3――Jednotka běží nepřetržitě 60 min. a ventil čerstvého vzduchu 18 min. 
4――Jednotka běží nepřetržitě 60 min. a ventil čerstvého vzduchu 24 min. 
5――Jednotka běží nepřetržitě 60 min. a ventil čerstvého vzduchu 30 min. 
6――Jednotka běží nepřetržitě 60 min. a ventil čerstvého vzduchu 36 min. 
7――Jednotka běží nepřetržitě 60 min. a ventil čerstvého vzduchu 42 min. 
8――Jednotka běží nepřetržitě 60 min. a ventil čerstvého vzduchu 48 min. 
9――Jednotka běží nepřetržitě 60 min. a ventil čerstvého vzduchu 54 min. 
10――Jednotka běží nepřetržitě 60 min. a ventil čerstvého vzduchu nepřetržitě. 

Vypnutí funkce vzduch: stiskněte během funkce vzduch tlačíto Function a nastavte funkci vzduch. V 
tomto případě indikátor air bliká. Poté stiskněte tlačítko Enter/Cancel a funkci vypnete. Poté indikátor air 
zmizí. 

Nastavení funkce vzduch je na obr. 12: 
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Zapněte jednotku, funkce 
vzduch není zapnutá 

 Tlačítkem „Function“ vyberte 
funkci vzduch 

 
Tlačítkem „Enter/Cancel“ 
zapněte funkci vzduch 

 Tlačítky „▲“ nebo „▼“ 
nastavte druh výměny 
vzduchu 

 
Tlačítkem „Function“ 
vyberte funkci vzduch 

 Tlačítkem „Enter/Cancel“ 
vypněte funkci vzduch 

 

Obr. 12 Zařízení pro funkci vzduch 
 

Poznámka: Pokud v módu pro výměnu vzduchu stisknete tlačítko Function nebo nebude během pěti 
sekund po poslední operaci s tlačítky provedena žádná jiná operace, systém ukončí nastavování funkce  
vzduch a aktuální data ohledně úspory energie nebudou uložena do paměti. 
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5.8 Nastavení spánku 
Zapnutí spánku: Při zapnuté jednotce stiskněte tlačítko Function, nastavte funkci spánku a poté 

stiskněte tlačítko Enter/Cancel, abyste tuto funkci nastavili. 
Vypnutí spánku: Během zapnutého spánku stiskněte tlačítko Function, nastavte funkci spánku a vypněte 

tuto funkci stisknutím tlačítka Enter/Cancel. 
Nastavení spánku je zobrazeno na obr. 13: 

 
Zapněte jednotku, funkce 
spánku není zapnutá 

 Tlačítkem „Function“ 
vyberte funkci spánku 

 
Tlačítkem „Function“ vyberte 
funkci spánku 

 Tlačítkem „Enter/Cancel“ 
zapněte funkci spánku 

  

Tlačítkem „Enter/Cancel“ 
vypněte funkci spánku 

  

 
Obr. 13 Nastavení spánku 
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Při poruše napájení a jeho obnovení se nastavení spánku vymaže. V režimech automaticky a ventilátor 
není funkce spánek k dispozici. 

Poznámka: 
Pokud byla jednotka v provozu s funkcí spánku v režimu chlazení a vysušování po dobu 1 hodiny, 

přednastavená teplota se zvýší o 1°C a o další 1°C po následující 1 hodině. Poté jednotka poběží s touto 
teplotou. Pokud byla jednotka v provozu s funkcí spánku v režimu topení, přednastavená teplota se sníží o 
1°C a o další 1°C po následující hodině. Poté jednotka poběží s touto teplotou. 
 
5.9 Nastavení funkce Turbo 

Funkce TURBO: Jednotka je schopna při vysoké rychlosti ventilátoru pracovat v režimu rychlého 
chlazení nebo topení tak, aby se pokojová teplota rychle přiblížila teplotě nastavené. 

V režimu chlazení nebo topení stiskněte tlačítko Function, dokud nebude na jednotce nastavena funkce 
TURBO a poté tuto funkci zapněte stisknutím tlačítka Enter/Cancel. 

Je-li funkce TURBO zapnutá, stiskněte tlačítko Function, dokud nebude na jednotce nastavena funkce 
TURBO a pak tuto funkci zrušte stisknutím tlačítka Enter/Cancel. 

Nastavení funkce TURBO je na obr. 14: 
 

 
Zapněte jednotku, funkce turbo 
není zapnutá 

 Tlačítkem „Function“ vyberte 
funkci turbo 

 
Tlačítkem „Function“ vyberte 
funkci turbo 

 Tlačítkem „Enter/Cancel“ 
zapněte funkci turbo 
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(pokračování) 
 

Tlačítkem „Enter/Cancel“ vypněte 
funkci turbo 

 
 

Obr. 14 Nastavení funkce Turbo 
 

Poznámka: 
Při poruše napájení a jeho obnovení bude funkce TURBO vypnutá. V režimech vysušování, ventilátor a 

automaticky nelze funkci TURBO nastavit a symbol TURBO nebude zobrazen. 
Funkce TURBO bude automaticky zrušena po nastavení funkce quiet (tichý režim).  

 
5.10 Nastavení funkce úspory energie (SAVE) 

Funkce úspory energie: umožňuje klimatizaci běžet v menším teplotním intervalu tak, že je nastaven nižší 
teplotní limit v režimu chlazení nebo vysušování a horní limit v režimu topení. 

① Nastavení úspory energie pro režim chlazení 
Při zapnuté jednotce a v režimu chlazení nebo vysušování vyberte tlačítkem Function funkci úspory 

energie, zatímco symbol SAVE bliká. V režimu chlazení upravte tlačítky ▲ nebo ▼ dolní mezní hodnotu 
nastavené teploty. Poté zapněte funkci úspory energie stisknutím tlačítka Enter/Cancel pro režim chlazení. 

② Nastavení úspory energie pro režim topení 
Při zapnuté jednotce a v režimu topení vyberte tlačítkem Function funkci úspory energie, zatímco symbol 

SAVE bliká. Tlačítkem Mode vyberte funkci úspory energie pro režim topení a upravte horní mezní teplotu 
tlačítky ▲ nebo ▼. Poté nastavte funkci úspory energie pro režim topení tlačítkem Enter/Cancel. 

Po zapnutí funkce úspory energie stiskněte tlačítko Function, vyberte funkci úspory energie a zrušte ji 
tlačítkem Enter/Cancel. 

Nastavení funkce úspory energie ukazuje obr. 15:  
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Zapněte jednotku, funkce 
úspory energie není zapnutá 

 Tlačítkem „Function“ vyberte 
funkce chlazení a úspory 
energie  

 
Tlačítkem „Mode“ vyberte 
funkce topení a úspory energie 

 Tlačítky „▲“ nebo „▼“  
změňte dolní mez pro režim 
chlazení 

 
Tlačítky „▲“ nebo „▼“  
změňte horní mez pro režim 
topení 

 Tlačítkem „Enter/Cancel“ 
zapněte funkci úspory 
energie 

Obr. 15 Nastavení úspory energie  
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Poznámka: 
1. V režimu automaticky (Auto) se zapnutou funkcí pro úsporu energie bude jednotka nuceně přepnuta z 

režimu Auto do aktuálního provozního režimu. Po nastavení režimu úspory energie bude zrušena funkce 
spánku.  

2. Pokud stisknete tlačítko Function v režimu úspory energie nebo pokud během pěti sekund po poslední 
operaci s tlačítkem nedošlo k žádné další činnosti, bude funkce úspory energie vypnuta a aktuální data 
nebudou uložena do paměti. 

3. Po poruše napájení a jeho následného obnovení bude nastavení funkce úspory energie zachováno v 
paměti. 

4. Dolní mezní hodnota je v režimu chlazení 16°C a horní mezní hodnota v režimu topení je 30°C. 
5. Pokud bude po nastavení funkce úspory energie spadat nastavená teplota mimo rozsah tohoto režimu, 

použije se jeho krajní hodnota. 
 
5.11 Nastavení funkce elektrického ohřívače (E-HEATER) * 

Elektrický ohřívač: v režimu topení je možné zapnout elektrický ohřívač (E-heater) z důvodu zvýšení 
výkonnosti. Pokud je zapnut režim topení pomocí tlačítek, bude automaticky zapnuta pomocná funkce 
elektrického topení. 

Stiskněte tlačítko Function v režimu topení a vyberte funkci pomocného elektrického topení, dokud 
nebude blikat symbol E-Heater. Zapněte tuto funkci tlačítkem Enter/Cancel. V tomto případě bude 
zobrazen symbol E-HEATER, což znamená, že zapnutí této funkce je povoleno. 

Pokud je funkce pomocného elektrického topení zapnutá, potvrďte volbu tlačítkem Function nebo 
stiskněte tlačítko Enter/Cancel a funkci zrušte. V tomto případě nebude symbol E-HEATER zobrazen, což 
znamená, že zapnutí této funkce je zakázáno. Nastavení této funkce je zobrazeno na obr. 16: 
 
 

Funkce pomocného elektrického 
topení bude v režimu topení 
zapnuta automaticky 

 Tlačítkem „Function“ vyberte funkci 
elektrického ohřívače 

  

 
 



Instalační a provozní manuál klimatizace kazetového typu s DC invertorem 
 

20 
 

(pokračování) 
 

Tlačítkem „Function“ vyberte funkci 
elektrického ohřívače 

 Tlačítkem „Enter/Cancel“ vypněte 
funkci elektrického ohřívače 

  

Tlačítkem „Enter/Cancel“ zapněte 
funkci elektrického ohřívače 

  

 
Obr. 16 Nastavení funkce pomocného elektrického topení 

 
Poznámka: 
Funkci elektrického ohřívače nelze nastavit v režimu chlazení, vysušování a ventilátor, ve kterých nebude 

symbol E-Heater zobrazen. Nastavení je zobrazeno na obr. 16. 
 
5.12 Nastavení funkce foukání (BLOW) 

Funkce foukání: Po vypnutí jednotky se bude voda ve výparníku pokojové jednotky automaticky 
odpařovat, aby se předešlo vzniku plísní. 

Tiskněte v režimu chlazení a vysušování tlačítko Function, dokud se jednotka nepřepne do funkce 
foukání s blikajícím symbolem BLOW. 

Tiskněte v režimu foukání tlačítko Function, dokud se jednotka nepřepne do funkce foukání a pak funkci 
zrušte stisknutím tlačítka Enter/Cancel. 

Nastavení funkce foukání ukazuje obr. 17: 
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Zapněte jednotku, funkce foukání 
není zapnutá 

 Tlačítkem „Function“ vyberte 
funkci foukání 

 
Tlačítkem „Function“ vyberte 
funkci foukání 

 Tlačítkem „Enter/Cancel“ 
zapněte funkci foukání 

  

Tlačítkem „Enter/Cancel“ vypněte 
funkci foukání 

  

 
Obr. 17 Nastavení funkce foukání 
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Poznámka: 
Po nastavení funkce foukání a vypnutí jednotky tlačítkem On/Off na dálkovém ovladači poběží pokojový 

ventilátor při nízké rychlosti ještě 10 minut. (Je zobrazen symbol BLOW). Je-li naopak funkce foukání 
zrušena, bude pokojový ventilátor hned vypnut. 

Režimy ventilátor nebo topení funkci foukání nemají. 
 
 
5.13 Nastavení funkce tichý (QUIET) 

Jsou dva druhy funkce tichý: tichý (quiet) a automatický tichý (auto quiet). 
Stiskněte tlačítko Function, dokud se jednotka nepřepne do funkce tichý. Symbol Quiet nebo Auto Quiet 

bliká. Nyní lze mezi stavy tichý a automatický tichý přepínat tlačítky ▲ nebo ▼. Pak vyberte tuto funkci 
tlačítkem Enter/Cancel. 

V tichém režimu stiskněte tlačítko Function, dokud se jednotka nepřepne do funkce tichý. Nyní bliká 
ikona Quiet nebo Auto Quiet. Tuto funkci zrušíte stiskem klávesy Enter/Cancel. 

Nastavení funkce tichý ukazuje obr. 18:  
 

 
Zapněte jednotku, funkce tichý 
není zapnutá 

 Tlačítkem „Function“ vyberte 
funkci tichý 

 

Tlačítky „▲“ nebo „▼“ 
nastavte funkci automatický 
tichý 

 Tlačítkem „Function“ zapněte 
druh funkce tichý 

 



Instalační a provozní manuál klimatizace kazetového typu s DC invertorem 
 

23 
 

(pokračování) 
 

 
Tlačítkem „Function“ vyberte 
funkci tichý 

 Tlačítkem „Enter/Cancel“ 
vypněte funkci tichý 

Obr. 18 Nastavení funkce Quiet 
Poznámka: 
1. Během funkce tichý nelze nastavovat rychlost ventilátoru. 
2. Při zapínání funkce automatický tichý bude jednotka nastavena na běh tichý podle teplotního rozdílu 

mezi pokojovou a nastavenou teplotou. V tomto případě je rychlost ventilátoru nastavitelná. Pokud je 
teplotní rozdíl mezi pokojovou teplotou a nastavenou teplotou větší nebo roven 4°C, uchová si ventilátor 
svou aktuální rychlost; pokud bude tento rozdíl větší nebo roven 2°C a menší nebo roven 3°C, bude rychlost 
ventilátoru snížena o jeden stupeň. Pokud ale bude na minimálním stupni, není možné rychlost ventilátoru  
nastavit. Pokud je teplotní rozdíl menší nebo roven 1°C, rychlost ventilátoru bude na minimálním stupni. 

3. V režimu automatický tichý nelze zvyšovat rychlost ventilátoru, ale jen snižovat. Pokud je rychlost 
ventilátoru nastavena ručně, režim automatický tichý bude zrušen. 

4. V režimu ventilátoru nebo vysušování neexistuje funkce automatický tichý. Po poruše a obnově 
napájení je standardně tichý režim vypnutý. 

5. Po nastavení funkce tichý bude zrušena funkce turbo. 
 
5.14 Doplňkové funkce 

Při vypnuté jednotce tiskněte tlačítka Function a Timer po dobu pěti sekund a vstoupíte do menu pro 
ladění. Tiskněte tlačítko Mode pro výběr nastavované položky a použijte tlačítka ▲ a ▼ pro nastavení 
aktuálních hodnot. 
5.14.1 Nastavení snímačů okolní teploty 

V režimu servisního nastavování stiskněte tlačítko Mode pro úpravu údaje 00 zobrazujícího se na displeji 
teploty. Pomocí tlačítek ▲ a ▼ upravte nastavení na zobrazovači časovače. Existují tři možnosti výběru: 

• Pokojová teplota na vstupu vracejícího se vzduchu (na zobrazovači časovače se zobrazuje 01) 
• Pokojová teplota v místě mřížky (na zobrazovači časovače se zobrazuje 02) 
• Teplotní snímač na vstupu vracejícího se vzduchu se vybírá pro režimy chlazení, vysušování a 
ventilátor, teplotní snímač kabelového ovladače (na zobrazovači časovače se zobrazuje 03) se vybírá pro 
režimy topení a automaticky. 

5.14.2 Tři stupně rychlosti pro pokojový ventilátor ＊ 
V režimu nastavení servisních funkcí stiskněte tlačítko Mode a vyberte místo pro zobrazení teploty s 

hodnotou 01 a tlačítkem ▲ nebo ▼ vyberte druh nastavení v místě zobrazení časovače. Existují dva druhy 
výběru: 
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• 3 nízké stupně (LCD zobrazuje 01) 
• 3 vysoké stupně (LCD zobrazuje 02) 
Tři nízké stupně znamenají vysoký, střední a nízký stupeň. Tři vysoké stupně znamenají super-vysoký, 

vysoký a střední stupeň. 
Stiskněte tlačítko Enter/Cancel, uložte nastavení a ukončete činnost. Pokud v tomto rozhraní nedojde k 

žádné operaci během 20s po reakci systému na poslední operací s tlačítkem, systém toto menu opustí a 
zobrazí normální stav vypnutí s tím, že aktuální stav nebude uložen. 
5.15 Ostatní funkce 
5.15.1 Funkce uzamknutí (lock) 

Při bezchybném startu jednotky nebo při vypnuté jednotce stiskněte zároveň tlačítka ▲ a ▼ po dobu pěti 
sekund, dokud nebude kabelový ovladač přepnut do stavu uzamknutí. LCD zobrazí symbol . Poté tato dvě 
tlačítka po dobu pěti sekund opět stiskněte, čímž tento režim zrušíte. 

V režimu uzamknutí nebudou na stisk reagovat žádná tlačítka. 
5.15.2 Funkce paměti 

Přepínání paměti: při vypnuté jednotce stiskněte zároveň tlačítka Mode a ▲ na 5s a přepněte režimy 
paměti. Během nastavování režimu paměti bude zobrazen text Memory. Pokud tato funkce není nastavená, 
bude po poruše napájení a jeho obnově jednotka vypnutá. 

Obnova paměti: Pokud byl pro kabelový ovladač nastaven režim paměti, bude u něj po poruše napájení a 
jeho obnově obnoven původní provozní stav. 

Poznámka: Ukládání všech informací zabere asi 5s, takže prosím nevypínejte v tomto okamžiku napájení, 
nebo se ukládání nezdaří. 
5.15.3 Zjišťování venkovní okolní teploty 

Je-li jednotka vypnutá, stiskněte po dobu 5s tlačítko Enter/Cancel. Venkovní okolní teplota se po 
zvukovém signálu kliknutí zobrazí v místě pro zobrazení teploty. Tento stav dotazování bude zrušen 
stisknutím jakéhokoliv dalšího tlačítka. Pokud po dobu 20s nenásleduje žádná činnost, bude tento stav zrušen 
automaticky. 

Poznámka: U některých modelů bez venkovních senzorů okolní teploty bude tato funkce zablokována po 
dvanáctihodinové aktivaci. Podívejte se prosím do Instrukcí na další podrobnosti. 

Pokud dojde u venkovních senzorů k chybě, bude tato funkce zablokována během 12 hodin. 
5.15.4 Výběr stupnice dle Celsia nebo Fahrenheita 

Je-li jednotka vypnutá, stiskněte najednou tlačítka Mode a ▼ po dobu pěti sekund a zobrazovací jednotka 
se bude přepínat mezi stupni Celsia a Fahrenheita.  
5.15.5 Nastavení kabelového ovladače do režimu Master/Slave 

Je-li jednotka vypnutá, stiskněte najednou tlačítka "Enter/Cancel" a "Mode" po dobu pěti sekund a 
vyberte nastavovací rozhraní kabelového ovladače master/slave. Pak stiskněte tlačítka ▲ nebo ▼ a proveďte 
nastavení. Nyní se na displeji pro zobrazení teploty ukazují čísla: 01 pro režim master kabelového ovladače 
nebo 02 pro režim slave. 

Pak stiskněte tlačítko "Enter/Cancel", uložte nastavení a zrušte toto rozhraní. Pokud v tomto rozhraní 
neprovedete během 20s po posledním stisku tlačítka žádnou operaci, systém se automaticky přepne na 
normální status off, aniž by ukládál aktuální nastavení. 

Poznámka: Máme-li jen jeden kabelový ovladač, lze jej nastavit jedině jako master. Jinak nebude 
jednotka fungovat správně. 
5.15.6 Zobrazovací funkce řízení brány * 

Pokud máte systém řízení brány, může jednotka pracovat po vložení karty a zastavit se po jejím vyjmutí. 
Pokud je funkce paměti zapnutá, bude jednotka po vyjmutí karty a jejím vložení pracovat podle nastavení 

paměti. Pokud karta není vložena (nebo je vložena špatně), ukáže se značka  a jednotka bude vypnuta. 
Pokud je funkce paměti vypnutá, bude jednotka po vyjmutí karty vypnuta a ukáže ze značka. Pokud 

opětovně kartu zasunete, značka  zmizí a jednotka se vypne. 
Poznámka: 
1. Během monitorování na dlouhou vzdálenost nelze jednotku ovládat kartou, ale při vložení karty se 
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značka  objeví. 
2. Po vyjmutí karty nelze jednotku ovládat tlačítky.  

 
6 Zobrazování chyb 

Pokud dojde během práce systému k chybě, LCD zobrazí na místě pro výstup teploty chybový kód. 
Pokud se objeví více chyb, zobrazované chybové kódy se budou střídat. Jde-li o více obvodových systémů, 
bude číslo systému s poruchou zobrazeno před dvojtečkou (ne v případě jednoduchého systému). 

Pokud dojde k selhání, vypněte jednotku a kontaktujte nejbližšího prodejce ohledně pomoci. 
Obr. 19 ukazuje kód pro ochranu před vysokým tlakem u systému 2 u zapnuté jednotky. 

 

 
Obr. 19 

 
Význam chybových kódů: 

Kód chyby Porucha 

E0 Porucha vodního čerpadla  

E1 Ochrana před vysokým tlakem kompresoru 

E3 Ochrana před nízkým tlakem kompresoru 

E4 Ochrana před vysokou teplotou kompresoru 

E5 Přetížení kompresoru nebo chyba pohonu 

E6 Porucha v komunikaci 

E9 Ochrana před přeplněním vodou 

F0 Porucha senzoru pokojové jednotky, umístěného u vzduchového vratného otvoru 

F1 Porucha senzoru výparníku 

F2 Porucha senzoru kondenzátoru 

F3 Porucha senzoru okolní teploty u venkovní jednotky 

F4 Porucha senzoru výstupní teploty 

F5 Porucha senzoru okolní teploty na zobrazovači (nebo LED panelu) 
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Definice chybových kódů DC invertoru obecné venkovní jednotky (V1.6) 
Tato tabulka je platná pro elektrické ovládací boxy jiných modelů řady C klimatizací s DC invertory. 

Chybová položka 
Displej venkovní jednotky s 

dvoumístným sedmisegmentovým 
zobrazovačem 

Displej pokojové jednotky 
 

Přepěťová ochrana DC-přípojnice PH E5 

Příliš vysoká teplota PFC nebo IPM P8 E5 

Porucha aktuálního senzoru Pc E5 

Chyba teplotního senzoru PFC nebo 
IPM P7 E5 

Proudová ochrana kompresoru P5 E5 

Podpěťová ochrana DC-přípojnice PL E5 

Porucha při startu kompresoru Lc E5 

Nesprávná funkce PFC Hc E5 

Resetování pohonu P0 E5 

Motor kompresoru ztrácí 
synchronizaci H7 E5 

Chybějící fáze, ztráta rychlosti Ld E5 

Porucha komunikace mezi pohonnou 
jednotkou a hlavním ovládáním P6 E5 

Ochrana modulu IPM H5 E5 

Ochrana připojení snímače Pd E5 

Ochrana před vyskokým tlakem E1 E1 

Ochrana před nízkým tlakem E3 E3 

Ochrana výfuku E4 E4 

Ochrana před přetížením kompresoru H3 E5 

Porucha komunikace (mezi pokojovou 
jednotkou, venkovní jednotkou a 
kabelovým ovladačem) 

E6 E6 

Porucha senzoru venkovní teploty F3 F3 

Porucha tepelného senzoru uprostřed 
potrubní spirály venkovní jednotky F2 F2 

Porucha tepelného senzoru výfuku F4 F4 

Odmrazování (nejde o poruchu) 08 defrost 

Zpětný tok oleje (nejde o poruchu) 09 nezobrazuje se 

Záměna modelu pokojové jednotky LP nezobrazuje se 

Ochrana v obvodu střídavého proudu 
(vstupní část) PA E5 

Porucha senzoru okolní teploty desky 
pohonu PF E5 

Nesprávné vstupní střídavé napětí  *  PP E5 

Porucha nabíjecího obvodu *  PU E5 

Porucha DC ventilátoru H6 E5 
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Instrukce ke kontrolkám indikujícím chyby na panelu jednotky kazetového typu. 
 

 
 

Instrukce pro kontrolky chyb na přístrojové desce přijímače jednotky kazetového typu jsou popsány níže. 
Jakmile ruční ovladač pracuje, bude na něm zobrazen chybový kód. 

Instrukce ke třem kontrolkám na přístrojové desce přijímače jednotky kazetového typu. 
Indikační kontrolka časovače (žlutá): bliká, je-li časovač zapnut a zhasne, je-li časovač vypnut. 

Bliká, pokud nastane chyba u teploměru: 

Blikne jednou, pokud dojde k poruše teplotního senzoru pokojové teploty. 

Bliká dvakrát, pokud dojde k poruše teplotního senzoru výparníku. 

Bliká třikrát, pokud dojde k poruše teplotního senzoru kondenzátoru. 

Bliká čtyřikrát, pokud dojde k poruše teplotního senzoru venkovní teploty. 

Bliká pětkrát, pokud dojde k poruše teplotního senzoru pro teplotu vypouštěného vzduchu. 
 
Indikační kontrolka kompresoru (zelená): bliká, je-li kompresor zapnutý a zhasne, je-li kompresor vypnutý. 

Bliká v případě chyby při odmrazování nebo poruše kompresoru: 

Blikne jednou ve stavu konfliktu režimů. 

Bliká dvakrát při stavu odmrazování. 

Bliká třikrát při stavu vysokého tlaku. 

Bliká čtyřikrát při stavu nízkého tlaku. 

Blik pětkrát při stavu přetížení. 

Bliká šestkrát při vypouštění vzduchu. 
 
Indikační kontrolka pro provoz (červená): bliká, je-li jednotka zapnutá a zhasne při vypnuté jednotce. 

Blíká, když dojde k chybě pokojové jednotky: 

Blikne jednou, dojde-li k poruše v komunikaci. 

Bliká dvakrát, dojde-li k chybě přetečení vody. 

Bliká třikrát, dojde-li k chybě ochrany proti zamrznutí. 

Bliká čtyřikrát při vysoké teplotě. 

Bliká pětkrát při nuceném běhu testu. 
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7 Postup při práci s dálkovým ovládáním (standardní vybavení) 
7.1 Názvy a funkce tlačítek dálkového ovladače 

Poznámka: 
• Přesvědčte se, že mezi přijímačem a dálkovým ovladačem nejsou žádné překážky. 
• Nenechte dálkový ovladač upadnout a neházejte s ním. 
• Nedovolte, aby se do ovladače dostala jakákoliv tekutina, nevystavujte jej přímému slunečnímu svitu 

a nepokládejte na žádné horké místo. 
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7.2 Názvy a funkce tlačítek dálkového ovladače (sejmutý kryt) 
 

Poznámka: 
Jedná se o nový typ dálkového ovladače. Některá tlačítka ovladače, která nejsou u této klimatizace 

funkční, zde nebudou popsána. 

 
  Činnost s tlačítky, o kterých se zde nezmiňujeme, nebude mít vliv na běžné používání 
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7.3 Postup při práci v režimu chlazení (COOL) 
 Podle rozdílu mezi pokojovou a nastavenou teplotou může mikropočítač zapnout nebo vypnout chlazení. 
 Pokud je pokojová teplota vyšší než nastavená, kompresor běží v režímu COOL. 
 Pokud je pokojová teplota nižší než nastavená, kompresor je vypnut a funguje pouze vnitřní ventilátor. 
 Nastavení teploty může být v intervalu mezi 16°C a 30°C. 
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7.4 Postup při práci v režimu topení (HEAT) 
Pokud je pokojová teplota nižší než nastavená, kompresor pracuje v režimu topení. 
Pokud je pokojová teplota vyšší než nastavená, kompresor a motor venkovního ventilátoru se zastaví. 

Běží pouze vnitřní ventilátor. 
Nastavená teplota by měla být v intervalu 16°C až 30°C. 
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7.5 Postup při práci v režimu vysušování (DRY) 
Pokud je pokojová teplota nižší než teplota nastavená o více než  2°C, kompresor i ventilátor venkovní 

jednotky se zastaví, ventilátor vnitřní jednotky běží při nízké rychlosti. 
Pokud se pokojová teplota liší v rozmezí 2°C od nastavené teploty, kompresor a ventilátor venkovní 

jednotky poběží po dobu 6 minut a na 4 minuty zastaví. Tento cyklus se neustále opakuje. Ventilátor vnitřní 
jednotky poběží při nízké rychlosti. 

Poud je pokojová teplota vyšší než teplota nastavená o více než 2°C, kompresor a ventilátor venkovní 
jednotky poběží jako v režimu chlazení, ventilátor vnitřní jednotky poběží při nízké rychlosti. 
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7.6 Postup při práci v režimu automaticky (AUTO) 
Podle pokojové teploty může mikropočítač automaticky nastavovat provozní režimy chlazení, topení, 

vysušování tak, aby bylo dosaženo co nejlepšího efektu. 
V provozním režimu automaticky je standardní teplota 26°C pro režim chlazení, 24°C pro režim 

vysušování a 20°C pro režim topení. 
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7.7 Postup při práci v režimu ventilátor (FAN) 
Připojte jednotku na síť. 
Stiskněte tlačítko "ON/OFF". 
Stiskněte tlačítko MODE a vyberte režim ventilátor. Jednotka poběží v režimu ventilátor. 
Stisněte tlačítko "FAN" a vyberte vysokou, střední nebo nízkou rychlost. 

 

 
 



Instalační a provozní manuál klimatizace kazetového typu s DC invertorem 
 

35 
 

7.8 Postup při práci s časovačem (TIMER) 
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7.9 Postup při práci v režimu spánku (SLEEP) 
Když je jednotka ve stavu chlazení nebo vysušování a je-li nastavena činnost SLEEP, údaj TEMP. vzroste 

o 1°C za hodinu a o 2°C během dvou hodin. Vnitřní ventilátor běží při nízké rychlosti. 
Když je jednotka ve stavu topení a je-li nastavena činnost SLEEP, údaj TEMP. se sníží o 1°C za hodinu a 

o 2°C během dvou hodin. Pokojový ventilátor běží při nízké rychlosti. 
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7.10 Jak vkládat baterie 
 
1. Sejměte kryt na zadní části dálkového

ovladače. 
2. Vložte dvě baterie (dvě suché baterie

typu AAA) a stiskněte tlačítko "ACL" 
3. Nasaďte kryt 

 

Poznámka: 
 
• Nespleťte si nové a vybité baterie či 

baterie různého typu. 
• Pokud nebudete ovladač používat delší

dobu, vyjměte baterie. 
• Signál dálkového ovladače lze přijímat

do vzdálenosti přibližně 10m. 
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8 Instrukce k instalaci jednotky 
8.1 Poznámky k instalaci 

Umístění Hluk 

• Klimatizace musí být pevně namontovaná a každý 
rok je nutné provést 3 až 4 zátěžové testy. 

• Vyhněte se místům, kam mohou děti snadno 
dosáhnout. 

• Nevystavujte jednotku  přímému svitu slunce nebo 
jiným zdrojům tepla. 

• Pokojovou jednotku instalujte dále od televize nebo 
rádia. 

• Vyhněte se místům, kde může unikat hořlavý plyn. 
• Ve slaných pobřežních oblastech nebo tam, kde jsou 

sirnaté horké prameny, kontaktujte prosím před 
instalací vašeho prodejce a ujistěte se, že můžete 
jednotku používat. 

• Neinstalujte jednotku v prádelnách. 

• Vyberte si místo s dobrou ventilací, protože může dojít 
k ovlivnění výkonu nebo zvýšení hlučnosti. 

• Klimatizaci instalujte na takových základech, které 
vydrží její váhu. Nedostatečná nosnost může způsobit 
pád zařízení a zranění. 

• Vyberte takové místo, abyste neobtěžovali své sousedy 
horkým vzduchem nebo hlukem. 

• Nikdy neumísťujte žádné předměty blízko výfuku 
vzduchu jednotky, protože může dojít k ovlivnění 
výkonu nebo zvýšení hlučnosti. 

• Pokud bude provoz doprovázet abnornální hluk, 
kontaktujte okamžitě prodejce. 

 

Instalace a transport Elektroinstalace 

• Instalaci a převoz musí provádět zkušený personál. 
• Přesvědčte se, že budete používat jen náležitá 

příslušenství a součástky. Jinak může dojít k úrazu 
elektrickým proudem, prosakování nebo k požáru. 

• Instalaci provádětje se zřetelem k silným větrům, 
tajfunům nebo zemětřesením. Nesprávná instalace 
může mít za důsledek nehody v důsledku pádu 
zařízení. 

• Má-li být jednotka přemístěna na jiné místo, 
kontaktujte prosím nejdříve prodejce. 

 

• Zabezpečte, aby elektroinstalaci prováděl školený 
personál podle ustanovení a předpisů a podle tohoto 
manuálu. Použijte vyhrazený napájecí okruh a vhodnou 
pojistku. 

• Zabezpečte, aby byl nainstalován proudový chránič. 
• Průměr napájecího vedení musí být dostatečně velký. 
• Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být nahrazen 

výrobcem, jeho servisním pracovníkem nebo podobně 
kvalifikovanou osobou, aby se předešlo riziku. 

• Zařízení musí být instalováno v souladu s příslušnými 
předpisy pro elektroinstalaci. 

 

Uzemnění 

Zabezpečte připojení zemnicího vodiče k uzemnění budovy. Instalujte proudový chránič.  
 
Nepřipojujte zemnicí vodič k plynovému nebo vodovodnímu potrubí, bleskosvodu nebo 
telefonnímu kabelu. 

 

 
Vodovodní potrubí 
 
Některé části vodovodního potrubí jsou vyrobeny z plastů 
a nejsou vhodné pro zemnění. 
 

 
 

 
Plynové potrubí 
 
Pokud u klimatizace dojde k náhodnému elektrickému 
svodu, může lehce způsobit požár nebo výbuch. 
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8.2 Montáž pokojové jednotky kazetového typu 
8.2.1 Schematický diagram montážního prostoru 
 

 
Modely H(mm) 

ASC-18AIA, ASC-24AIA 260 

ASC-36AIA, ASC-42AIA 360 
 
8.2.2 Výběr místa pro montáž pokojové jednotky 

1. Je nutné odstranit překážky u vstupního nebo výstupního větracího otvoru pokojové jednotky, aby 
bylo možné foukat vzduch po celé místnosti. 

2. Proveďte instalaci podle požadavků schematického výkresu montážního prostoru. 
3. Zvolte místo, které vydrží čtyřikrát větší váhu, než má pokojová jednotka, a které nebude příčinou 

provozního hluku či vibrací. 
4. Je třeba zajistit horizontální polohu montážního místa. 
5. Vyberte místo, odkud je možné odvádět kondenzační vodu jednoduchým způsobem a které je možné 

jednoduše propojit s venkovní jednotkou. 
6. Zajistěte dostatečný prostor pro údržbu a obsluhu. Postarejte se o to, aby pokojová jednotka byla 

minimálně 1800mm nad podlahou. 
7. Při montáži závěsného šroubu zkontrolujte, zda místo pro instalaci vydrží váhu čtyřikrát vyšší, než je 

váha jednotky. Pokud ne, před montáží je vyztužte. (Místo vyztužení zvolte podle papírové montážní 
šablony.) 

Poznámka: 
Na ventilátoru, tepelném výměníku a vodním čerpadle v jídelně nebo v kuchyni se bude usazovat spousta 

sazí a prachu. To bude snižovat kapacitu tepelného výměníku, povede k úniku vody a nesprávnému provozu 
vodního čerpadla. 

Za těchto okolností je třeba provést následující opatření: 
1. Zabezpečte, aby měl odsávač nad vařičem dostatečnou kapacitu odstraňování sazí, což má zabránit 

jejich nasávání klimatizací. 
2. Umístěte klimatizaci dál od kuchyně, aby nemohlo dojít k nasávání sazí. 

8.2.3 Důležité upozornění 
Pro zabezpečení dobrého výkonu je nezbytné, aby jednotku instaloval profesionální personál v souladu s 

tímto návodem. 
Před montáží prosím kontaktujte místní autorizovaný servis firmy Sinclair. Jakékoliv selhání jednotky, 

instalované jiným než autorizovaným servisem firmy Sinclair by znamenalo komplikace v obchodních 
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vztazích. 
8.2.4 Rozměry stropního otvoru a umístění upínacího šroubu (M10) 
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Vrtání děr do stropu musí provádět profesionální pracovníci. 
 

Obr. 20 
Poznámky: 
Rozměry stropních otvorů označených hvězdičkou * mohou dosáhnout až 910mm. Ale části stropu by se 

neměly překrývat s dekorativním panelem klimatizace o méně než 20mm.  
 
8.2.5 Hlavní těleso závěsné klimatizace 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 21 
 

3. První krok v instalaci pokojové jednotky. 
Při montáži závěsného držáku na závěsný šroub použijte nahoře a dole matici a těsnění. Podložka těsnění 

může zabránit jeho prasknutí. 
4. Použijte papírovou instalační šablonu 
Podívejte se prosím na papírovou instalační šablonu, zda odpovídá rozměrům stropního otvoru. 
Značka pro střed stropního otvoru je umístěna na papírové instalační šabloně. 
Připevněte papírovou instalační šablonu pomocí šroubů (3 kusy) a připevněte hranu odvodňovací trubky 

na výstupní otvor šroubem. 
5. Přizpůsobte jednotku vhodnému montážnímu umístění. 
6. Zkontrolujte, že je jednotka v horizontální pozici. 
Součástí pokojové jednotky jsou vnitřní odvodňovací čerpadlo a plovákový přepínač. Pomocí vodováhy 
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zkontrolujte, zda jsou u každé jednotky její 4 hrany v horizontální poloze. (Pokud se jednotka svažuje 
směrem k místu, které leží proti proudu srážené vody, může dojít k poruše plovákového přepínače a k 
poklesu vodní hladiny.) 

7. Povytáhněte podložku těsnění chránící těsnění před poškozením a utáhněte je maticí. 
8. Vyjměte papírovou instalační šablonu. 
Poznámka: Dávejte prosím pozor na utahování matic a šroubů, aby nedošlo k poškození klimatizace. 

 
8.2.6 Připojte trubku chladiva 

Výběr propojovací trubky. 
Chladicí kapalinou je R410A, GWP=2020 ODP=0 

 
Tab. 3 Výběr trubky pro chladicí kapalinu 

 
 
                                               Položka 
 
           Model 

Rozměry fitinku 
trubky 
(palec) 

Max. 
délka 
trubky 

(m) 
 

Max. výškový 
rozdíl mezi 
venkovní a 
pokojovou 

jednotkou (m)

Množství 
dodatečného 

chladiva, které 
je třeba doplnit 

(pro zvláště 
dlouhé potrubí) 

Odtoková trubka 
pokojové 
jednotky 
(průměr 

× tloušťka stěny) 
(mm) 

Trubka 
plynu 

Trubka 
kapaliny

ASC-18AIA, ASGE-18AIA WK 1/2 1/4 20 15 30g/m 

Φ32×3 

ASC-24AIA, ASGE-24AIA WK 

5/8 3/8 
30 15 

60g/m 
ASC-36AIA, ASGE-36AIA WK 

ASC-36AIA, ASGE-36AIA-3 WK 

ASC-42AIA, ASGE-42AIA-3 WK 50 30 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poznámka: 
1. Standardní délka trubky je 5m. Pokud je délka (L) propojovací trubky kratší nebo rovna 7m, není 

nutné přidávat další chladivo. Pokud je propojovací trubka delší než 7m, je nutné chladivo přidat. Jak 
ukazuje výše uvedená tabulka, množství chladiva, které je pro uvedené modely nutné přidat, se udává pro 
každý přídavný metr délky potrubí. 

2. Při tloušťce stěny trubky 0.5-1.0mm vydrží trubka tlak 6,0 MPa. 
3. Čím je propojovací trubka delší, tím nižší je účinek chlazení nebo topení. 
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Obr. 22 

• Během připojování trubky k jednotce nebo při jejím vyjímání používejte prosím obyčejný klíč i 
momentový klíč podle obr. 22. 
• Natřete během připojování vnitřní i vnější část převlečné matice studeným motorovým olejem, ručně ji 
zašroubujte a pak utáhněte klíčem.  
• Ověřte si dle tabulky 4, jak má být utahování silné (příliš silné utahování by mohlo matici značně 
poškodit a vést k prosakování). 

Tabulka 4 Moment nutný k utahování matice 
Průměr(palec) Tloušťka povrchu (mm) Utahovací moment(N·m) 

φ1/4 ≥0.5 15-30 

φ3/8 ≥0.71 30-40 

φ1/2 ≥1 45-50 

φ5/8 ≥1 60-65 

φ3/4 ≥1 70-75 
• Zkontrolujte si propojovací trubku, zda nedochází k úniku plynu a pak se věnujte montáži tepelné 
izolace podle obrázku 22. 
• Použijte střední těsnící těleso, kterým obklopte drátové spojení plynové trubky a tepelného 
ochranného pouzdra sběrné plynové trubky. 

8.2.7 Odtoková hadice 
1. Instalujte odtokovou hadici 
• Průměr odtokové hadice by měl být roven nebo větší, než je průměr propojovací hadice. (Průměr 
polyetylénové trubky: vnější průměr 25mm, tloušťka stěny ≥1.5mm) 
• Odtoková hadice by měla být krátká a gradient klesání by měl být alespoň 1/100, aby se předešlo 
tvorbě vzduchových bublin. 
• Pokud nemá odtoková hadice dostatečný spád, je třeba použít odtokovou stoupací trubku. 
• Aby se předešlo průhybu odtokové hadice, měla by být vzdálenost mezi závěsy od 1 do 1.5 m. 
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• Použijte odtokovou hadici a svorku z 
příslušenství. Vložte odtokovou hadici do 
odtokového otvoru a svorku utáhněte. 

• Omotejte svorku těsněním kvůli tepelné 
izolaci  

• Pokojová odtoková hadice by se měla 
tepelně izolovat. 

 
 

Poznámka k odtokové spádové trubce: 
• Výška instalované spádové odtokové 

trubky by měla být menší než 280mm. 
• Odtoková spádová trubka by měla svírat s jednotkou pravý úhel a vzdálenost od jednotky by neměla 

být větší než 300mm. 

 
2. Instrukce 
• Spád připojené odtokové hadice by měl být menší než 
75mm, aby nebylo odtokové ústí zbytečně vystaveno 
vnějším silám. 
• V případě, že je třeba propojit dohromady několik 
odtokových hadic, instalujte je prosím následujícím 
způsobem. 

Specifikace jednotlivých odtokových hadic by měla vyhovovat provozní kapacitě jednotky 
 

• Po instalaci si zkontrolujte plynulost odtoku. 
• Zkontrolujte si stav odtoku tak, že pomalu vstříknete 600ml vody do odtokového vývodu nebo 
testovacího otvoru. 
• Po instalaci elektrických obvodů zkontrolujte odtok v režimu chlazení. 



Instalační a provozní manuál klimatizace kazetového typu s DC invertorem 
 

45 
 

 

 
• Upozornění: Před přístupem ke svorkám musí být odpojeny všechny napájecí obvody. 

8.3 Elektroinstalace  
1. Veškeré lokálně dodávané díly a materiály musí vyhovovat místním zákonům a předpisům. 
2. Během elektroinstalace se řiďte elektroinstalačním schématem, které je na tělese jednotky. 
3. Veškeré elektroinstalační práce musí být provedeny kvalifikovaným technikem. 
4. V pevném zapojení musí být instalován jistič, který je schopen odpojit napájení celého systému a který 

má alespoň tří-milimetrovou mezeru rozpojenými kontakty. 
5. Proveďte řádně uzemnění. 
6. Elektroinstalace musí vyhovovat národním zákonům a předpisům. 
7. Pevná elektroinstalace musí být nainstalována s proudovým chráničem s maximálním svodovým 

proudem 30 mA. 
8. Pokud je napájecí kabel poškozený, musí jej vyměnit výrobce, servisní pracovník nebo podobně 

kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí. 
Upozornění: při provádění následujících zapojení buďte velmi opatrní, abyste se vyhnuli poruchám 

klimatizační jednotky vlivem elektromagnetického rušení. 
• Signálové vedení kabelového ovladače musí být oddělené od napájecího kabelu a spojovacího vedení 
(signálového vodiče) mezi pokojovou a venkovní jednotkou. 
• Pokud je jednotka nainstalovaná v místě s nebezpečím elektromagnetického rušení, použijte raději 
jako signálový vodič stíněný kabel nebo kroucenou dvojlinku. 

8.3.1 Elektroinstalace pokojové jednotky 
① Sejměte víčko ovládacího boxu. Protáhněte vnitřní dráty skrz pryžovou vložku podle elektrického 

schématu a utáhněte pomocí svorky. 
② Zapojte napájecí kabel na svorky „L, N“ a zemnicí šroub 
③ Použijte kabelovou svorku ke svázání a upevnění kabelů. 
④ Po dokončení elektroinstalace upevněte dráty svorkou a zavřete víko ovládacího boxu. 
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Upozornění: Zajistěte, abyste připojili pokojovou a venkovní jednotku na správné vývody. 
 
8.3.2 Připojení signálového vedení drátového ovladače 

1. Sejměte kryt elektrické skříňky pokojové jednotky. 
2. Protáhněte signálový kabel drátového ovladače skrz pryžovou průchodku. 
3. Zapojte signálový vodič drátového ovladače do čtyř-kolíkové zdířky na elektrické desce pokojové 

jednotky. 
4. Použijte kabelovou svorku k přichycení a upevnění signálového kabelu. 
 

8.4 Montáž panelu  
1. Umístěte panel tělesa pokojové jednotky tak, aby umístění motoru pro natáčení klapek dekorativního 

panelu odpovídalo umístění trubek pokojové jednotky, jak ukazuje obr. 23. 
2. Montáž dekorativního panelu 
Zavěste dočasně západku, která se nachází na panelu naproti motoru pro natáčení klapek, na hák 

pokojové jednotky. (Pozice 2) 
Zavěste dočasně zbývající 2 západky na postranní háky pokojové jednotky. (Dbejte, aby se přívodní dráty 

natáčecího motoru nezapletly do izolačního materiálu.) 
Zašroubujte všechny čtyři šrouby s šestihrannou hlavou, které se nacházejí asi 15mm pod západkami. 

(Panel se zvedne) 
Nastavte panel otáčením ve směru šipek na obr. 23 tak, aby byl stropní otvor zcela zakryt. 
Utahujte šrouby, dokud se tloušťka izolačního materiálu mezi panelem a tělesem pokojové jednotky 

nesníží na 5 – 8 mm. 
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Obr. 23 
Upozornění: 

1. Nesprávné přišroubování může způsobit potíže, jak ukazuje obr. 24 
 

Obr. 24 
2. Pokud po utažení šroubů zůstává stále mezi stropem a panelem mezera, poopravte výšku pokojové 

jednotky (viz obr. 25). 

 
Obr. 25 

Po přišroubování se přesvědčte, že mezi stropem a panelem není žádná mezera. 
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3. Elektroinstalace dekorativního panelu 
Propojte spoje pro přívodní dráty natáčecího motoru (ve dvou místech), které jsou umístěny na panelu 

(viz obr. níže) 

 
Obr. 26 

POZNÁMKA: Dvě svorky propojené s panelem musí být umístěny uvnitř elektrické krabice a zakryty 
jejím víkem. 

 

8.5 Montáž venkovní jednotky 
8.5.1 Rozměry profilu venkovní jednotky 

Obr. 27 
Tabulka 7 Jednotka: mm 

                                     Položka 
Model A B C D E 

ASGE-18AIA WK  955 396 700 560 360 

ASGE-24AIA WK  980 427 790 610 395 

ASGE-36AIA WK 
ASGE-36AIA-3 WK 
ASGE-42AIA-3 WK 

1107 440 1100 631 400 
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8.5.2 Schéma montážního prostoru 

 
Obr. 28 

8.5.3 Bezpečnostní opatření během montáže venkovní jednotky 
Aby byla zajištěna správná funkce jednotky, musí výběr montážního místa splňovat následující pravidla: 
1. Venkovní jednotka musí být namontovaná tak, aby se do ní nevracel vypouštěný vzduch a aby bylo 

kolem ní dost místa na provádění oprav. 
2. Místo montáže musí být dobře větrané, aby venkovní jednotka mohla nasávat a vypouštět dostatečné 

množství vzduchu. Zabezpečte, aby v cestě přívodu a výfuku vzduchu venkovní jednotky nestály žádné 
překážky. Pokud nějaká překážka blokuje přívod či výfuk vzduchu, odstraňte ji. 

3. Montážní místo musí být dostatečně pevné, aby uneslo váhu venkovní jednotky, a musí chránit před 
hlukem a vibracemi.  

4. Nevystavujte jednotku přímému slunečnímu svitu. Je lépe použít jako ochranu sluneční štít. 
5. Je nutné, aby z montážního místa bylo možné odvádět dešťovou nebo tající vodu. 
6. Montážní místo musí zajišťovat, aby jednotka nezapadla sněhem a nebyla vystavena vlivu odpadu 

nebo olejového znečistění. 
7. Montážní místo musí být na takovém místě, aby výstupní otvor nesměřoval proti silnému větru. 
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8.5.4 Potrubí chladiva  
 
Pracovní postup 

 
 
 

"3 zásady pro potrubí chladiva", které je třeba přesně dodržet 
 Příčina problému Kroky k odtranění problému 

Su
ch

o 

Dešťová, pracovní voda aj. 
proniká do potrubí z okolí 
Vlhkost vznikající uvnitř 
potrubí díky kondenzaci 

 

Č
is

to
ta

 

Tvorba oxidů uvnitř potrubí 
díky pájení 
 

Nečistoty, prach nebo jiný 
cizí materiál proniká z okolí 
do potrubí 

 

V
zd

uc
ho

tě
sn

os
t 

Netěsnost pájených spojů 
 
 
 
 
 
Netěsnost kuželových ploch 
 
Netěsnost čelních ploch 

 

 
3 zásady pro potrubí chladiva 

Sucho Čistota Vzduchotěsnost 

Zabezpečte, aby se v trubkách 
nenacházela žádná vlhkost 

Zabezpečte, aby se v trubkách 
nenacházely žádné nečistoty 

Zabezpečte, aby nikde neunikalo 
chladivo 
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8.5.5 Příprava trubek 
 
 

1. Řezání trubek a elektrických drátů 
• Použijte řezné nástroje, které jsou na trhu lehce 
dostupné. 
• Změřte přesně jak vnitřní, tak i vnější trubky. 
• Délka trubky by měla být o něco delší než skutečná 
naměřená hodnota. 
• Drát by měl být o 1.5m delší než trubka chladiva. 

 
 
 
 
 

2. Vystružování 
• Vyčistěte vnitřní povrch chladicí trubky. 
• Během vystružování musí být trubka nad 
výstružníkem, aby do ní nepadal prach. 

 
 
 
 
 
 
 

3. Zapouštění konce trubky 
• Oba konce trubky zapustěte pomocí zapouštěcího 
přípravku utažením převlečné matice před začátkem 
práce. Nastavte zápustku na trubce tak, aby konec 
trubky vyčníval 0.5mm nad povrch zápustky. Pak 
zkontrolujte, zda je konec trubky zarovnaný a 
rovnoměrně kulatý. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Spojování drátů a ovinutí páskou 
(Viz obrázek vpravo) 
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8.5.6 Spojování trubek 
1. Umístěte zapouštěnou část měděné trubky na střed šroubového spojení a ručně utáhněte převlečnou 

matici. 
2. Utahujte převlečnou matici momentovým klíčem, dokud nezačne klapat, jak ukazuje další obrázek. 

 
V tabulce 5 naleznete správné hodnoty pro utahování momentovým klíčem (přílišné utažení může 

poškodit matici a způsobit netěsnosti). 
Tabulka 5 Krouticí moment potřebný pro utažení matice 

Průměr(palec) Tloušťka pláště (mm) Utahovací moment (N·m) 

φ1/4  ≥0.5  15-30 

φ3/8  ≥0.71  30-40 

φ1/2  ≥1  45-50 

φ5/8  ≥1  60-65 

φ3/4  ≥1  70-75 
3. Poloměr ohybu trubky nesmí být příliš malý, protože by se trubka mohla zlomit. Pro ohýbání trubky je 

třeba použít ohýbací přípravek. 
4. Během pájení používejte hořákový vlet v horizontální nebo svislé poloze. Vyhýbejte se pájení s 

hořákem směrem nahoru, protože se snadno znehodnocuje kvalita spojení, což může způsobit netěsnosti. 

 

5. Obalte propojovací trubku a její spoje, které nejsou izolovány, těsněním a oviňte je plastickou páskou. 
8.5.7 Odvzdušňování  
Důvodem této činnosti je odstranit ze systému vlhkost a 
vzduch, které mohou způsobit neúčinnost kompresoru, což 
má přímý vliv na chladicí výkon. 

1. Odvzdušňování pomocí vakua 
• Odstraňte maticový uzávěr přívodu chladicí kapaliny. 
• Spojte trubku s vakuovými indikátorem tak, aby byl 
konec nízkotlaké trubky propojen s přívodem chladicí 
kapaliny. Viz obrázek vpravo. 
• Spusťte vakuové čerpadlo. Když bude indikátor 
ukazovat na číslici 1, uzavřete rukojetí nízký tlak a 
zastavte čerpadlo. Ponechte 15 minut a přesvědčte se, že 
se vakuum zachová. 

Převlečná matice 

Převlečná 
matice

Momentový  klíč
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• Vyjměte krytku plynového ventilu společně s kapalinovým ventilem. 
• Uvolněte lanko kapalinového ventilu, dokud tlak neklesne na 0 barů. 
• Odmontujte trubku od krytu přívodu chladicí kapaliny a kryt připevněte. 
• Uvolněte zcela lanko plynového i kapalinového ventilu. 
• Upevněte krytku plynového i kapalinového ventilu, aby bylo možné zkontrolovat, zda nedošlo k 
úniku. 

 
2. Test úniku mezerami 
• Zkontrolujte únik pomocí mýdlové vody a prověřte pečlivě každý 
spoj. Po kontrole je pečlivě otřete. 
• Obalte spoje pokojové jednotky izolací pro trubky a čtyřmi 
plastovými páskami, aby se předešlo kondenzaci v místě spojů. 

 
 
 
8.5.8 Kapalinová a odvodňovací trubka 

• Pokud je venkovní jednotka položena níže než jednotka pokojová. 
• Odvodňovací trubka by měla být nad zemí a její konec nesmí být 
ponořen do vody. Všechny trubky musí být připevněny ke zdi pomocí 
příchytek. 
• Omotání trubky páskou se musí provádět zezdola nahoru. 
• Všechny trubky jsou svázány společně páskou a ke zdi jsou uchyceny 
pomocí příchytek. 

 
 
 

 
• Pokud je venkovní jednotka položena výše než pokojová. 
• Omotání páskou by se mělo provádět od spodní k horní části. 
• Všechny trubky jsou svázány a omotány páskou společně a opatřeny 
vodním lapačem, aby voda nemohla téci do pokoje. 
• Připevněte ke zdi všechny trubky pomocí příchytek. 

 
8.5.9 Montáž ochranné vrstvy propojovací trubky 

• Aby se předešlo vzniku kondenzátu a prosakování, musí být velká a 
malá trubka propojovacího potrubí pokryta tepelně izolačním 
materiálem, musí být obalena lepicí páskou a izolována od vzduchu. 
• Místo spojení u pokojové jednotky musí být obaleno tepelně 
izolačním materiálem. Ve spoji propojovací trubky s bočnicí pokojové 
jednotky nesmí být mezera. Viz obrázek vpravo. 

 

 
       Upozornění: 
① Po obalení trubek ochranným materiálem je nikdy neohýbejte ani do malých úhlů, protože jinak 

mohou popraskat nebo se zlomit. 
② Neutahujte ochrannou pásku příliš silně, protože může dojít ke zhoršení izolačních vlastností. 

Přesvědčte se o tom, že je kondenzační odvodňovací pružná trubka ve svazku od ostatních trubek oddělená. 
③ Po dokončení ochranných prací a po obalení trubek ucpěte díru ve zdi izolačním materiálem, aby se do 

pokoje nedostal déšť nebo vítr. 

La
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8.5.10 Propojovací trubka 
Umístěte zapouštěnou měděnou trubku na střed šroubového připojení a ručně přišroubujte převlečnou matici. 
Zašroubujte kuželovou matici momentovým klíčem, dokud nebude klíč klapat, jak ukazuje následující 
obrázek. 

 

K obalení trubek použijte lepicí pásku 
① Pro svázání propojovací trubky a kabelů použijte lepicí pásku. Aby se 

zabránilo přetečení kondenzátu z odvodňovací trubky, oddělte ji od propojovací 
trubky a kabelů. 

② Pro obalování trubek použijte tepelně izolační pásku a postupujte od spodní 
části venkovní jednotky až po horní konec, kde trubka prochází stěnou. Při 
obalování tepelně izolační páskou musí následující závit pokrýt polovinu pásky 
předchozího závitu. Viz obrázek vpravo. 

③ Obalená trubka musí být připevněna ke zdi pomocí svorek pro trubky. 

8.5.11 Upozornění při spojování trubek  
Plán spojování trubek musí vyhovovat následujícím pravidlům podle aktuální situace. 

Délka propojovací trubky musí být co nejkratší a je lepší ji omezit na délku do 5m. 
Snižte výškový rozdíl mezi pokojovou a venkovní jednotkou na co nejnižší hodnotu. 
Instalujte venkovní a vnitřní jednotku tak, aby výškový rozdíl byl co nejmenší. 
Omezte počet ohybů na co nejmenší míru. 
Pokud délka propojovací trubky přesáhne 20m, zkontrolujte, zda je v systému dost maziva. Pokud ne, 
přidejte ho do olejového jímače. 
Množství chladicí kapaliny u venkovní jednotky vyhovuje pro propojovací trubku délky 7m. Bude-li se 
trubka prodlužovat, je třeba přidat odpovídající množství chladicí kapaliny. Pro každý metr navíc je třeba 
přidat množství podle tabulky 3. Zde naleznete také maximální povolenou délku trubky. 
Pokud během montáže jednotky přesáhne rozdíl mezi pokojovou a venkovní jednotkou 10m, je zapotřebí 
každých 6m jedna olejová smyčka. Nákres potrubí je na obr. 29. 
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                                 Trubka kapaliny(tenká) 
- - - - - - - - - - - - - - Trubka plynu(masivní) 

 
Obr. 29 

8.5.12 Místo a montáž kabelového ovladače  
1. Jeden konec ovládacího kabelu dálkového kabelového ovladače je připojen do elektrické krabice 

pokojové jednotky; měl by být připevněn drátovou svorkou, zatímco druhý konec by měl být připojen do 
kabelového ovladače. Mezi pokojovou jednotkou a dálkovým kabelovým ovladačem se používá speciální 
ovládací kabel, jehož délka je 8m. 

2. Materiál použitý pro ovládací kabel by měl být z kovu. Kabelový ovladač by se neměl rozmontovávat 
a uživatel by neměl ovládací kabel kabelového ovladače upravovat.  Montáž a údržbu by měl provádět 
dodavatel. 

3. Nejdříve vyberte montážní místo. V souladu s rozměry ovládacího kabelu dálkového kabelového 
ovladače vytvořte prohlubeň nebo zapuštěný kanálek, do kterého se umístí komunikační vedení. 

4. Pokud je ovládací kabel mezi dálkovým kabelovým ovladačem a pokojovou jednotkou veden 
povrchově, použijte kovovou trubku 1 a vytvořte ve zdi odpovídající prohlubeň (viz obr. 30). Pokud má být 
vodič skrytý, lze použít trubku 1 (viz obr. 31). 

5. Bez ohledu na to, zda vedení bude na povrchu nebo skryté, je zapotřebí vyvrtat 2 díry (ve stejné výšce) 
vzdálené od sebe 60mm, což je vzdálenost montážních děr ve spodním štítku kabelového ovladače. Pak do 
každé díry vložte dřevěný čep, připevněte na ně spodní štítek kabelového ovladače, zapojte ovládací kabel na 
ovládací panel a nakonec panel namontujte na kabelový ovladač. (Viz obr. 4) 

 

 
 

 Obr. 30 Obr. 31 
 

Upozornění: 
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Během montáže spodního štítku kabelového ovladače věnujte pozornost orientaci spodního štítku. Strana 
se dvěma zářezy musí být ve spodní pozici, jinak není možné panel kabelového ovladače správně 
nainstalovat. 
 

 
  Upozornění: 

1. Komunikační vzdálenost mezi hlavním panelem a kabelovým ovladačem může být až 20m (obvyklá 
vzdálenost je 8m). 

2. Kabelový ovladač se nesmí nainstalovat v místě s kapající vodou s velkým množstvím vodních par. 
 

8.5.13 Příprava zapojení síťového kabelu  
Upozornění: Před montáží elektrického zařízení, věnujte prosím pozornost následujícím bodům, které 

speciálně vytipovali konstruktéři: 
① Zkontrolujte, zda použité napájení vyhovuje jmenovitým údajům, uvedeným na štítku. 

② Napájení musí mít dostatečnou kapacitu. Plocha průřezu pevného pokojového vodiče musí být větší, 
než ukazuje tabulka 6. 

③ Kabely musí instalovat profesionální pracovník. 
Na pevném vedení musí být nainstalován proudový chránič a jistič s mezerou mezi rozpojenými kontakty 

větší než 3mm. 
1. Připojení jednoduchého vodiče (!!! Zde je signal wire, ale v předchozím dokumentu je single) 
• Odizolujte 25mm izolační vrstvy z konce drátu pomocí kleští na stahování izolace. 
• Uvolněte šroub na svorkovnici klimatizační jednotky. 
• Použijte kleště k ohnutí konce drátu a vytvořte smyčku odpovídající velikosti šroubu. 
• Vložte šroub do smyčky z jednoduchého drátu a připevněte ho na svorkovnici. 

 
2. Připojení lankového vodiče 
① Použijte kleště na stahování izolační vrstvy (v délce 10mm) z konců vodičů. 

② Uvolněte šroub ze svorkovnice klimatizační jednotky. 

③ Použijte kleště a připojte konce vodičů ke svorkovnici (tak, aby odpovídaly velikosti šroubu). 

④ Vložte šrouby do koncovek vodičů a připevněte je na svorkovnici. 
Výstraha: 
• Pokud se poškodí pružné napájecí vedení nebo signálové vedení zařízení, použijte k jeho výměně 
pouze speciální pružné vedení. 
• Před zapojením vedení si přečtěte hodnoty napětí pro relevantní části zařízení z jeho štítku. Poté 
zapojte vodiče podle schématu. 
• Klimatizační jednotka má pro případ přetížení speciální napájecí kabel vybavený proudovým 

A: jednoduchý vodič B: lankový vodič 
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chráničem a jističem. 
• Klimatizační jednotka musí být uzemněna, aby se předešlo nebezpečí při poruše izolace. 
• Všechny vodiče musí mít nakrimpované koncovky nebo je třeba použít jednoduchý drát. Během 
připojování lankových vodičů ke svorkovnici může dojít ke vzniku elektrického oblouku. 
• Všechny vodiče musí být zapojeny podle schématu. Chybné zapojení může způsobit nesprávnou 
činnost nebo poškodit klimatizační jednotku. 
• Nedovolte, aby se kterýkoliv kabel dotýkal trubky chladiva, kompresoru nebo pohyblivých částí, jako 
je ventilátor. 
• Neprovádějte žádné změny v zapojení vnitřních vodičů uvnitř klimatizační jednotky. Výrobce 
nezodpovídá za žádnou škodu nebo nesprávnou funkci, způsobenou chybným zapojením. 

 
8.5.14 Zapojení síťového kabelu  

1. Klimatizační jednotka s jednofázovým napájením  
① Sejměte čelní panel venkovní jednotky. 
② Protáhněte kabel skrz pryžovou průchodku. 
③ Připojte napájecí kabel na vývody „L, N“ a na šroub uzemnění. 
④ Použijte stahovací pásek ke svázání a připevnění kabelu. 

2. Klimatizační jednotka s třífázovým napájením 
① Sejměte čelní panel venkovní jednotky. 
② Vložte pryžovou průchodku do díry pro kabely venkovní 

jednotky. 
③ Protáhněte kabel skrz průchodku. 
④ Připojte síťový kabel na svorkovnici a zemnicí šroub označené 
“L1, L2, L3 & N”. 
⑤ Použijte stahovací pásek ke svázání a připevnění kabelu. 

8.6 Materiál pro elektrickou instalaci 

 
Schéma zapojení: 
• Montáž by se měla provádět podle národních předpisů pro elektroinstalaci. 
• Klimatizace musí být napájena samostatným napájením se jmenovitým napětím. 
• Síťový kabel by měl být spolehlivý a fixovaný, aby nebyla svorkovnice zatížena silou. Při práci s 
kabelem nepoužívejte násilí. 
• Průměr síťového kabelu by měl být dostatečně velký. Pokud je síťový kabel nebo spojovací kabel 
poškozený, měl by být vyměněn za jiný a kvalitní. 
• Veškerá elektroinstalace musí být provedena profesionálním pracovníkem a v souladu s místními 
zákony, předpisy a tímto manuálem. 
• Zařízení musí být spolehlivě uzemněné a musí být připojené na speciální zemnicí zařízení. Montážní 
práce musí být provedeny profesionálním pracovníkem. 
• Je nutné nainstalovat proudový chránič a jistič. 
• Jistič by měl mít teplenou a magnetickou pojistku jako ochranu před zkratem a přetížením. 
• Zapojení na místě by mělo odpovídat obvodovému schématu, které je nalepené na tělese jednotky. 

Upozornění: 
Během montáže buďte zvlášť 
opatrní, aby nedocházelo k 
poruchám klimatizační jednotky 
kvůli elektromagnetickému 
rušení: 
Pokud je jednotka nainstalována 
v místě s nebezpečným 
elektromagnetickým rušením,  
je lepší použít jako signálový 
vodič stíněný vodič nebo 
kroucenou dvojlinku. 

Upozornění! 

Jednotka musí být spolehlivě uzemněna. Pokud není, může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
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Tabulka 6 Výběr typu a doporučené jističe a síťové kabely 

Typ Napájecí 
napětí 

Parametry 
jističe 

Minimální průřez 
zemnicího vodiče 

Minimální průřez 
napájecího kabelu 

(A) (mm2) (mm2) 

ASGE-18AIA WK+ASC-18AIA 

220-240V~
50Hz 

+20/6.0 
4.0/1.0 4.0/1.0 ASGE-24AIA WK+ASC-24AIA 

ASGE-36AIA WK+ASC-36AIA 
25/6.0 +25/6.0 

ASGE-36AIA-3 WK+ASC-36AIA 380-415V 
3N~ 
50Hz 

+16/6.0 2.5/1.0 2.5/1.0 ASGE-42AIA-3 WK+ASC-42AIA 

  
 

1. Síťový kabel, který se v jednotce používá, je měděný. Pracovní teplota by neměla překročit 
stanovenou hodnotu. 

2. Pokud je síťový kabel delší než 15 metrů, je třeba adekvátně zvýšit jeho průřez, aby nedošlo k poruše 
způsobené přetížením. 

3. Specifikace zde uváděného síťového kabelu vychází z požadované specifikace pro instalaci BV kabelu 
s jednoduchým jádrem (2 ~ 4 kusy) zakrytého v trubce z PVC při okolní teplotě 40°C. Jistič by měl být 
vybrán pro práci v podmínkách s teplotu 40°C. Pokud se podmínky montážního místa změní, zvažte použití 
napájecího kabelu a jističe s jinými specifikacemi podle údajů z manuálu dodávaného výrobcem. 
 

Požadavky na zemnění: 
① Klimatizace je elektrické zařízení třídy ochrany I, a je tedy nutné přijmout opatření pro jeho spolehlivé 

uzemnění. 
② Žlutozelený dvoubarevný drát klimatizace je její zemnicí vodič a nelze jej použít pro jiné účely. Nelze 

jej odříznout a připevnit šroubem, protože by to mohlo způsobit úraz elektrickým proudem. 
③ Uživatel musí poskytnout spolehlivou zemnicí svorku. Nepřipojujte prosím zemnicí vodič na 

následující místa: 
• Vodní potrubí; 
• Plynové potrubí; 
• Vzduchové potrubí; 
• Ostatní místa, která profesionální pracovník označí jako nespolehlivá. 
④ Připojení napájecí kabelu, komunikačního vodiče mezi pokojovou a venkovní jednotkou. 

⑤ Průřez kabelu zvoleného uživatelem nesmí být menší, než udávají hodnoty z tabulky 6. 
Signálový vodič mezi pokojovou a venkovní jednotkou musí mít stínění. 
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8.7 Schéma propojení jednotek  
 

 
 
 

ASGE-36AIA WK+ASC-36AIA 
1. Napájecí kabel 3×4.0 mm2 (H07RN-F)     2. Napájecí kabel 3×1.0 mm2 (H05VV-F) 
3. Komunikační kabely 

 
 
 
 

 
 
 
 

ASGE-18AIA WK+ASC-18AIA 
ASGE-24AIA WK+ASC-24AIA 

1. Napájecí kabel 3×4.0 mm2 (H07RN-F) 2. Napájecí kabel 3×1.0 mm2 (H05VV-F) 
3. Komunikační kabely 
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ASGE-36AIA-3 WK+ASC-36AIA 
ASGE-42AIA-3 WK+ASC-42AIA 

1. Napájecí kabel 5×2.5mm2 (H07RN-F) 2. Napájecí kabel 3×1.0mm2 (H05VV-F) 
3. Komunikační kabely 

 
9 Testování 
9.1 Příprava na testy 

• Nezapínejte síťový vypínač, dokud není vše nainstalováno. 
• Dráty připojte správně a pevně. 
• Otevřete ovládací ventil. 
• Odstraňte veškerý prach. 

9.2 Testování 
• Zapněte síťový vypínač a stiskněte tlačítko ON/OFF. 
• Stiskněte tlačítko MODE a vyberte chlazení, topení, ventilátor atd., abyste se přesvědčili, zda režimy  
fungují správně. 

9.3 Nouzový provoz 
• Když se vybijí baterie nebo když nemáte dálkový ovladač, postupujte podle následujících pokynů. 
• Během zastavování tiskněte tlačítko AUTO na krytu č. II, dokud jednotka nebude v režimu 
automaticky. 
• Kryt č. II je součástí panelu. Viz následující obrázek: 

 

• Klimatizace prochází automaticky režimy chlazení, topení, vysušování, ventilátor. 
• Během provozu stiskněte tlačítko AUTO a klimatizace se zastaví. 
Poznámka: Tlačítko “TEST” na krytu č. II je určeno speciálně pro testování klimatizace. Po jeho stisknutí 
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bude klimatizaci vnucen buď pracovní režim, nebo se zastaví. Tlačítko nepoužívejte, běží-li klimatizace v 
normálním provozu. 
 
Během montáže věnujte zvýšenou opatrnost následujícím bodům a závěrem je zkontrolujte. 
 
Kontrolované položky Co se může stát, když kontrolu neprovedete správně 

Je pokojová jednotka dobře upevněna? Jednotka může spadnout, vibrovat nebo vydávat hluk. 

Byl proveden test na únik plynu? Může dojít k nedostatečnému chlazení. 

Je jednotka dobře zaizolovaná? Zkondenzovaná voda může odkapávat. 

Funguje odvodnění plynule? Zkondenzovaná voda může odkapávat. 

Odpovídá napájecí napětí hodnotě, uvedené na 
štítku? 

Jednotka nemusí fungovat správně nebo její komponenty 
mohou shořet. 

Je elektroinstalace a potrubí v pořádku? Jednotka nemusí fungovat správně nebo její komponenty 
mohou shořet. 

Je jednotka řádně uzemněná? Riziko elektrického svodu. 

Odpovídají rozměry kabelů specifikacím? Jednotka nemusí fungovat správně nebo její komponenty 
mohou shořet. 

Nebrání něco výfuku nebo přívodu vzduchu u 
venkovní nebo pokojové jednotky? 

Může dojít k nedostatečnému chlazení. 

Zaznamenali jste délku chladícího potrubí a 
přidané množství chladiva? 

Není známo množství chladiva v systému.. 

 
Poznámka pro montáž: 
• Nezapomeňte instruovat zákazníky, jak zacházet se zařízením a ukázat jim provozní manuál, který je 
součástí dodávky. 
• Přesvědčte se, že hodnoty použitého elektrického napájení leží v povoleném pásmu (+/-10%, +/-1Hz). 
• Okolní teplota by měla být v rozsahu 5-40°C, a vlhkost 30%-95%. 
• Teplota při přepravě a skladování by měla být v rozsahu -25-55°C a po krátkou dobu, která nepřesáhne 
24h, do +70°C. 
• Montážní místo leží ve výšce do 1000m. 
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10 Optimální provoz 

Nastavte správně pokojovou teplotu 
 
Nastavte vhodnou pokojovou teplotu a vytvořte 
pohodlné prostředí 

 

Nikdy neumísťujte pod pokojovou jednotku cokoliv, co má zůstat suché 
 
Při vlhkosti nad 80% nebo při ucpaném 
odvodňovacím vývodu může z pokojové jednotky 
kapat voda. 

 

Vypněte hlavní napájení, pokud zařízení nebudete používat po delší dobu 
 
Když je hlavní síťový vypínač zapnut, spotřebovává 
se určitý elektrický výkon, i když zařízení nepracuje. 
Chcete-li šetřit energii, vypněte hlavní síťový 
vypínač. 

 

Je-li klimatizace v provozu, neotevírejte nadlouho dveře ani okna 
 
Dlouhodobé otevírání dveří a oken ovlivňuje 
chladicí i tepelný výkon. 

 

TV, rádio, stereo atd. umísťujte ve vzdálenosti minimálně 1m od pokojové jednotky nebo dálkového 
ovladače 

 
Může docházet k rušení obrazu i zvuku. 

 

Nenechte klimatizaci foukat přímo na rostliny nebo domácí zvířata 
 
Může jim to ublížit. 
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11 Péče a údržba (Měla by být prováděna profesionály) 

 

Jak čistit vzduchový filtr 

 
1. Otevřete sací rošt 

Odšroubujte oba dva šrouby. 
Posuňte současně obě držadla, jak ukazuje 
obrázek, 
a pomalu je táhněte směrem dolů. 

 

 
2. Sejměte vzduchové filtry 

Posuňte držadla na zadní části sacího roštu 
směrem ven a sejměte vzduchový filtr. Pak 
z něj vyjměte tři čistící vložky. 

 

 

 
3. Vyčistěte vzduchový filtr. 

Filtr umyjte vodou nebo použijte vysavač. 
Pokud je příliš zašpiněný, použijte vodu a 
neutrální detergent. Nechte filtr uschnout ve 
stínu přirozeným způsobem. 

 
Poznámka:  
Nepoužívejte horkou vodu. 
Nesušte filtr nad ohněm. 
Nespouštějte klimatizaci bez vzduchového 
filtru. 

 

 

 

 

Vytáhněte prosím síťovou zástrčku, jakmile přestanete klimatizaci používat 

 
Před čistěním vytáhněte síťovou zástrčku  Nestříkejte vodu přímo na jednotku 

Varování
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4. Vložte vzduchové filtry. 

• Vložte tři vzduchové čističe do 
vzduchového filtru a upevněte tento filtr 
k sacímu roštu tak, že jej zavěsíte 
k vyčnívající části nad sacím roštem. 
• Upevněte vzduchový filtr tak, že 
posunete držadla na zadní části sacího roštu 
směrem dovnitř. 

 

 

Zavřete sací rošt Viz krok 1. 

 
Čistění sacího roštu 

1. Otevřete sací rošt. Viz krok 1 „Jak čistit vzduchový filtr“ 

2. Vyjměte vzduchové filtry. Viz krok 2 „Jak čistit vzduchový filtr“ 

 
3. Vyjměte sací rošt 

Otevřete sací rošt pod úhlem 45o a 
zatáhněte. 

 

 
4. Umyjte jej ve vodě 

V případě silného znečistění použijte jemný 
kartáč a neutrální čisticí prostředek. Setřeste 
vodu a usušte ve stínu. 
 
Poznámka: Neumývejte v horké vodě. 

 

5. Namontujte sací rošt. Viz krok 3 

6. Namontujte vzduchový filtr. Viz krok 4 „Jak čistit vzduchový filtr“ 

7. Uzavřete sací rošt. Viz krok 1 
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Výměna čističe vzduchu 

1. Otevřete sací rošt Viz krok 1 „Jak čistit vzduchový filtr“ 

 
2. Odmontujte čistič vzduchu 

Odmontujte vzduchový filtr a po povolení 
šroubů odmontujte čistič vzduchu. 

 

 
3. Sejměte balící sáček a vložte nový 

elektrostatický vláknový filtr. Pak jej 
připevněte na vzduchový filtr. 

 

4. Připevněte vzduchový filtr Viz krok 4 „Jak čistit vzduchový filtr“ 

Časové cykly pro funkci a servis vzduchového čističe 

 
• Absorbuje nečistoty ze vzduchu, jako je kysličník uhelnatý, kysličník uhličitý, benzen atd. 
• Absorbuje škodlivé částice větší než 1.0 um, jako je prach, pyl, mikroorganismy, viry apod. 
• Lze jej používat zhruba od půl do jednoho roku 

 
 
 
 



Instalační a provozní manuál klimatizace kazetového typu s DC invertorem 
 

66 
 

 
Jak vyčistit vzduchový výfuk a kazetu. 

• K čistění použijte jemný hadřík a neutrální detergent 
• Nepoužívejte benzín, benzen, ředidlo, čistící prášek, kapalné insekticidy, které mohou narušit barvu 

nebo způsobit deformace. Jsou-li natáčecí lamely silně znečistěné, odmontujte je a očistěte, jak je 
vyobrazeno níže. 

Montáž a demontáž natáčecího zařízení 
 

1. Odmontujte natáčecí zařízení 
Uvolněte šrouby po stranách natáčecího 
zařízení. 
Vyčistěte jemným hadříkem. 

 

 
2. Připevněte natáčecí zařízení 

Umístěte žebra po stranách vzduchového 
výfuku do zářezu natáčecího zařízení a pak jej 
sešroubujte dohromady 

 

 
 
 

Před prvním spuštěním klimatizace v sezoně 
 

 
1. U venkovní i pokojové jednotky zkontrolujte, 

že přívodu ani výfuku vzduchu nepřekáží 
žádný předmět. 

2. Zkontrolujte, zda je zemnicí vodič zapojen a 
zda není poškozen. 

3. Zkontrolujte, zda je vzduchový filtr vyčistěný. 
4. Před spuštěním klimatizace zapněte na 6 

hodin napájení. 
 

 

Čistění na konci sezony 
 

 
1. Vyčistěte filtr a kazetu jednotky. 
2. Vypněte napájení. 
3. Vyčistěte venkovní jednotku od prachu. 
4. Pokud je nějaká část venkovní jednotky 

zkorodovaná, měla by se natřít, aby se rez 
dále nešířila. 

 
 

Práce s tlačítky, o kterých se nezmiňujeme, nemá mít vliv na běžné používání. 
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12 Odstraňování závad 
Varování: 
• V případě čehokoliv neobvyklého (například v případě nepříjemného zápachu) vypněte okamžitě 
síťový vypínač a kontaktujte servisní centrum. 
• Neopravujte klimatizaci sami, protože nesprávná oprava může způsobit požár. Kontaktujte prosím 
servisní centrum, aby tuto práci pro vás provedli. 

 
Dříve než se obrátíte na servisní centrum se podívejte se na níže uvedené položky. 

Symptom Příčina Opravné prostředky 

Zařízení vůbec nefunguje 

Chybná fáze nebo špatná pojistka Změňte fázi nebo vyměňte pojistku

Vypnuté napájení  Po zapnutí napájení se bude 
zařízení restartovat 

Uvolněná pojistka Dotáhněte pojistku 

Baterie dálkového ovladače jsou 
vybité 

Vyměňte baterie 

Mimo rozsah pro dálkové ovládání Udržujte vzdálenost do 10m 

Zařízení se zastaví ihned po 
nastartování 

U výfuku nebo přívodu vzduchu 
klimatizace je nějaký předmět 

Odstraňte jej 
 

Chlazení a topení nefungují 
správně 

U výfuku nebo přívodu vzduchu 
klimatizace je nějaký předmět 

Odstraňte jej 
 

Špatně nastavená teplota Podívejte se na nastavování teploty 
a nastavování funkce pro úsporu 
paměti 

Nízká rychlost ventilátoru Podívejte se na nastavování 
rychlosti ventilátoru a nastavení 
funkce tichý 

Směr vzduchu není správný Podívejte se na ovládání funkce 
natáčení 

Jsou otevřené dveře nebo okna Zavřete je 

Přímý sluneční svit Zatáhněte záclonu nebo žaluzie 

V místnosti je příliš mnoho lidí Vyměňte klimatizaci za větší nebo 
omezte ostatní tepelné zdroje Příliš mnoho tepelných zdrojů 

Znečistěný vzduchový filtr Vyčistěte jej 
 

Poznámka: Pokud i po kontrole těchto příčin porucha stále trvá, kontaktujte prosím servisní centrum. 
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Pokud vaše klimatizační jednotka selhala nebo nefunguje normálně, zkontrolujte prosím následující body: 
 

Závada Možné důvody 

Jednotku nelze nastartovat 

• Napájení není připojené 
• Elektrický svod klimatizační jednotky zapíná ochranný jistič. 
• Elektrické napětí napájecího vedení je nízké. 
• Jsou zablokovaná pracovní tlačítka. 
• Porucha na řídicí smyčce. 

Jednotka chvíli pracuje a pak se 
zastaví. 

• Před kondenzátorem je nějaká překážka. 
• Řídicí smyčka nefunguje správně. 
• Je zvoleno chlazení, zatímco venkovní teplota je nad 52. 

Nedostatečný chladicí účinek 

• Vzduchový filtr je znečistěný nebo zablokovaný. 
• V místnosti je příliš mnoho lidí nebo je tam tepelný zdroj. 
• Dveře nebo okna jsou otevřená. 
• V přívodu nebo výfuku vzduchu je nějaká překážka. 
• Nastavená teplota je příliš vysoká a tudíž je chlazení ztížené. 
• Došlo k úniku chladicí kapaliny. 
• Zhoršila se činnost pokojového teplotního senzoru. 

Nedostatečné topení 

• Vzduchový filtr je znečistěný nebo zablokovaný. 
• Dvěře nebo okna nejsou dobře zavřená. 
• Nastavená pokojová teplota je příliš nízká a tudíž je topení 
ztížené. 
• Došlo k úniku chladicí kapaliny. 
• Venkovní teplota je nižší než -7o C. 
• Ovládací vedení nefunguje správně. 

Pokojový ventilátor nestartuje v 
režimu topení. 

• Potrubní senzor není nainstalován na vhodném místě. 
• Potrubní senzor není správně zapojen. 
• Spojovací vodič potrubního senzoru je přerušený. 
• Svod elektrického kondenzátoru. 

 
Poznámka: 
Pokud i po kontrole všech výše uvedených položek a po provedení relevantních opatření k vyřešení 

nalezených problémů nebude klimatizace fungovat správně, zastavte prosím okamžitě jednotku a kontaktujte 
místní servis. O kontrolu a opravu jednotky požádejte jen profesionální servis. 
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Následující body nejsou poruchy: 
 

 
 

 „Porucha“ Příčina 

Když jednotka 
nepracuje 

Opakované spuštění ihned po 
zastavení 

Pokud jednotku zastavíte,  z 
bezpečnostních důvodů nebude pracovat 
po dobu asi 3 minut. Stiskněte SET TEMP a poté tlačítka 

ihned uvolněte 

Napájení je zapnuté Čekejte po dobu 1 minuty. 

Vznik mlhy Během chlazení Pokojový vzduch se rychle ochlazuje a 
vytváří mlhu. 

Venkovní jednotka je 
zahřátá 

Po zastavení jednotky Kompresor vydává teplo, aby byl 
připraven na restart. 

Hluk Během startu je slyšet bzučení Tento zvuk vydává termostat při startu a 
po  
1 minutě se ztiší 

Během provozu je slyšet zvuk tekoucí 
vody 

Je to způsobeno tokem chladicí kapaliny 
uvnitř jednotky 

Při startu nebo bezprostředně po 
ukončení činnost, dále po startu nebo 
bezprostředně po ukončení 
odmrazování je slyšet zvuk "šu". 
Nepřetržitý hluboký zvuk "ša" lze 
slyšet, když se zařízení nachází v 
režimu chlazení nebo během 
zastavování. 

Tento zvuk chladiva je způsoben změnou 
nebo zastavením toku. 
Zvuk je slyšet při práci odvodňovací 
pumpy. 

Během činnosti nebo po ní lze slyšet 
praskavý zvuk. 

Je to způsobeno roztahováním nebo 
smršťováním panelu v důsledku 
teplotních změn. 

Z jednotky vychází 
prach 

Pracuje-li jednotka po dlouhé 
odstávce. 

Prach, usazený v jednotce, je vyfukován 
ven. 

Proud vzduchu z 
výfuku zapáchá 

Během činnosti Je to způsobeno pachem z místnosti, 
který se dostal do klimatizace. 
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13 Dodatek 
 

Jmenovité pracovní podmínky a rozsahy: 

Podmínky testu 
Vnitřní část Venkovní část 

DB (oC ) WB (oC ) DB (oC) WB (oC) 

Nominální chlazení  27 19 35 24 

Nominální topení 20 — 7 6 

Jmenovité chlazení 32 23 48 — 

Nizkoteplotní chlazení 21 15 18(-15) — 

Jmenovitý topení 27 — 24 18 

Nízkoteplotní topení 20 — -7 -8 
 

Poznámka: 
• Konstrukce jednotky vyhovuje požadavkům normy EN14511. 
• Množství vzduchu se měří při nominálním standardním vnějším statickém tlaku. 
• Chladicí (topný) výkon, uvedený výše, se měří při nominálních pracovních podmínkách, 
odpovídajících standardnímu vnějšímu statickému tlaku. Parametry se mohou díky zdokonalování 
výrobků měnit. V takovém případě jsou relevantní údaje ze štítku zařízení. 
• V této tabulce obsahuje venkovní teplota DB pro nízkoteplotní chlazení dvě hodnoty. Hodnota v 
závorkách platí pro pracovní podmínky s funkcí nízkoteplotního chlazení. 

 
VAROVÁNÍ: 

• Zařízení by neměli používat lidé (včetně dětí) se sníženým vnímáním nebo s jinými omezenými  
schopnostmi, s nedostatkem zkušeností nebo osoby neznalé, pokud nejsou pod dohledem nebo pokud 
nebyly zaškoleny jako uživatelé tohoto zařízení osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. 
• Děti by měly být pod dohledem, aby si se zařízením nemohly hrát. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tento výrobek nesmí být likvidován spolu s běžným domácím odpadem, ale 
musí být uložen na místo určené pro recyklaci elektrických a elektronických 
zařízení. 
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