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1. POSTUP INSTALACE  

1.1 Instalace panelu displeje 

 

Obr. 1: Instalace panelu ovladače 

 
1. Zasuňte 2 instalační šrouby do zadní části (šasi) panelu ovladače a připevněte ji na 

instalační krabici.  

2. Připojte všechny vodiče.  

3. Nasaďte panel ovladače na zadní část připevněnou na stěně, jak ukazuje obr. 1.  

Poznámka: 

1. Neinstalujte panel displeje na místo, kam může zatékat voda nebo kam svítí přímé sluneční 
světlo. 

2. Chraňte panel displeje před nárazy a pády. Neprovádějte montáž a demontáž panelu displeje 
příliš často. 

3. Před montáží, opravou nebo údržbou odpojte napájení. 

 

Č. Název 

1 Instalační krabice 86 

2 Šasi panelu ovladače 

3 Šroub M4x25 

4 Panel ovladače 
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1.2 Instalace elektrické skříňky 

1.2.1 Vnější rozměry elektrické skříňky 

 
1.2.2 Instalace elektrické skříňky 

 

1 Pryžová kabelová průchodka 5 Kryt elektrické skříňky 

2 Hlavní deska 6 Nosný rám 

3 Tělo elektrické skříňky 7 Šroub M4×6 

4 Transformátor   

 

 Když je elektrická skříňka expedována z továrny, jsou díly č. 1 až 5 smontovány, takže při 
instalaci je zapotřebí pouze přišroubovat nosný rám k tělu skříňky. 

Průchodka pro kabel 
k panelu displeje 

Průchodka pro 
napájecí kabel 

Průchodka pro kabel 
k fancoilové jednotce 
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 Když chcete připojit kabely, uvolněte šroub M4×6 v dolní části elektrické skříňky a sundejte 
kryt. Po připojení kabelů je třeba namontovat kryt nazpět. 

 Když instalujete elektrickou skříňku, musíte nainstalovat na strop dva držáky, jejichž 
vzdálenost odpovídá vzdálenosti dvou otvorů (10×15) uprostřed nosného rámu.  
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2. ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ 

 
Obr. 2: Elektrické zapojení 

Podle schématu zapojení zapojte kabel mezi hlavní deskou ovladače a fancoilovou jednotkou a 
kabel mezi hlavní deskou ovladače a panelem displeje. Před připojením napájení zkontrolujte, 
zda je zapojení správné. 

 

Označení Význam 

BK Černý 

BN Hnědý 

BU Modrý 

RD Červený 

WH Bílý 

YE Žlutý 

YE/GN Žlutozelený 

LCD Panel displeje 

M1, M2 Motor ventilátoru 

PCB Hlavní deska ovladače 

Power  Napájení (N=nulový 
vodič, L=fáze, PE=zem)  

Transformer Transformátor 

Water valve Vodní ventil 

Poznámka: Některé jednotky mají jen jeden 
motor. 

LCD 
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3. POPIS FUNKCÍ KABELOVÉHO OVLADAČE 

 

Obr. 3: Popis panelu ovladače 

Části ovládacího panelu: 

1 Indikátory režimu provozu 9 
Tlačítko ▲(Zvýšení požadované 
teploty/nastavení časovače) 

2 
Zobrazení okolní teploty nebo kódu 
poruchy 

10 
Tlačítko ▼ (Snížení požadované 
teploty/nastavení časovače) 

3 Zobrazení rychlosti ventilátoru 11 Tlačítko FAN (Rychlost ventilátoru) 

4 
Indikace automatického režimu 
(rezervováno) 

12 Tlačítko SLEEP (Spánek) 

5 Zobrazení nastavené teploty 13 Tlačítko TIMER (Časovač) 

6 Zobrazení nastavení časovače 14 Tlačítko ON/OFF (Zapnutí/Vypnutí) 

7 Přijímač signálu 15 Indikace funkce Spánek 

8 Tlačítko Mode (Režim provozu)   

 

3.1 Zapnutí/Vypnutí 

 Stiskněte tlačítko ON/OFF. Jednotka začne pracovat. 

 Stiskněte znovu tlačítko ON/OFF. Jednotka přestane pracovat. 

Poznámka: Když je připojeno napájení, bude se na displeji zobrazovat okolní teplota bez 
ohledu na to, zda je zařízení v zapnutém nebo vypnutém stavu. 

 

3.2 Nastavení časovače 

 Čas pro spuštění je možné nastavit, když je jednotka vypnutá, a čas pro zastavení je možné 
nastavit, když je jednotka zapnutá. 

 Když není časovač nastaven (v poli časovače na displeji se nic nezobrazuje) a stisknete 
tlačítko TIMER, zobrazí se na displeji indikace „TIMER x.x HOUR“ (kde „x.x“ je poslední 
nastavený čas) a číslice času budou blikat v půlsekundovém cyklu, což znamená, že je 
možné nastavit časovač pomocí tlačítka ▲ nebo ▼. Po nastavení požadovaného času 
stiskněte znovu tlačítko TIMER. Číslice času přestanou blikat, což znamená, že nastavení 
časovače bylo dokončeno. Když číslice nastavovaného času blikají a do 10 sekund 
nestisknete znovu tlačítko TIMER, indikace nastavení časovače se přestane zobrazovat a 
nastavování časovače bude zrušeno. 
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 Když je časovač nastaven (číslice času se zobrazují trvale bez blikání) a stisknete znovu 
tlačítko TIMER, nastavení časovače se přestane zobrazovat, což znamená, že je poslední 
nastavení časovače zrušeno. 

 Stiskněte tlačítko TIMER, abyste nastavili časovač. Rozsah nastavení času je 0,5~24 hodin. 
Po každém stisknutím tlačítka ▲ / ▼ se nastavený čas zvýší / sníží o 0,5 hodiny. Po 
nastavení času stiskněte znovu tlačítko TIMER, abyste nastavení potvrdili. Rozsah nastavení 
pomocí tlačítek ▲ a ▼ je 0 až 24 hodin a čas se dá nastavovat opakovaně. 

 

3.3 Nastavení funkce Spánek 

 V režimu Chlazení, Odvlhčování nebo Topení stiskněte tlačítko SLEEP, abyste spustili funkci 
Spánek. Stiskněte toto tlačítko znovu, abyste funkci Spánek ukončili. 

 Když je tato funkce zapnutá, zobrazuje se indikátor . Po vypnutí funkce indikátor zmizí. 

 Když zapne funkci Spánek v režimu Chlazení nebo Odvlhčování, nastavená teplota se za 
1 hodinu zvýší o 1 °C a za 2 hodiny se zvýší o další 1 °C. Pak indikátor funkce zmizí a 
jednotka bude pokračovat v chodu v příslušném režimu při této nastavené teplotě. 

 Když zapne funkci Spánek v režimu Topení, nastavená teplota se za 1 hodinu sníží o 1 °C a 

za 2 hodiny se sníží o další 1 °C. Pak indikátor  zmizí a jednotka bude pokračovat 
v chodu v režimu Topení při této nastavené teplotě. 

 Funkce Spánek se nedá použít v režimu Ventilátor. 

 V jakémkoli režimu rozsah nastavené teploty nikdy nepřekročí 16~30 °C. 

 

3.4 Nastavení rychlosti ventilátoru 

 Při každém stisknutí tlačítka FAN se rychlost ventilátoru změní takto: 

 

AUTO Automatika,  Nízká rychlost,  Střední rychlost,  Vysoká rychlost 

 V režimu Odvlhčování se rychlost ventilátoru jednotky automaticky nastaví na nízkou 
rychlost. 

 

3.5 Nastavení teploty 

 Když ovladač není v režimu nastavení času, stiskněte pro nastavení požadované teploty 
tlačítko ▲ nebo ▼. 

▲: Pro zvýšení teploty vždy o 1 °C. 

▼: Pro snížení teploty vždy o 1 °C. 

 Rozsah nastavení teploty v jednotlivých režimech: 

Topení: 16~30 °C 

Chlazení: 16~30 °C 

Odvlhčování: 16~30 °C 

Ventilátor: Teplotu není možné nastavit, bude standardně 24 °C. 
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3.6 Nastavení režimu provozu 

Při každém stisknutí tlačítka MODE se bude režim provozu měnit v následujícím pořadí:  

 

 Chlazení,  Odvlhčování,  Ventilátor,  Topení 

 V režimu Chlazení se bude zobrazovat indikátor . Aby zařízení přešlo do režimu Chlazení, 
musí být nastavená teplota nižší, než je okolní teplota. 

 V režimu Odvlhčování se bude zobrazovat indikátor . Motor ventilátoru poběží nízkou 
rychlostí v určitém rozmezí. Účinnost odvlhčování je v tomto režimu vyšší než v režimu 
Chlazení a ušetří se také více energie. 

 V režimu Topení se bude zobrazovat indikátor . Aby zařízení přešlo do režimu Topení, 
musí být nastavená teplota vyšší, než je okolní teplota. 

 V režimu Ventilátor se bude zobrazovat indikátor . 

 

3.7 Zobrazení poruchy snímače teploty 

Pokud nastane porucha snímače teploty u vnitřní jednotky, zobrazí se v poli displeje pro 
zobrazování okolní teploty kód poruchy „F0“. 

Když ovladač oznamuje poruchu, zastavte jednotku a požádejte opravnu o pomoc.  
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4. POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE  
(DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ) 

4.1 Označení a funkce tlačítek 

Poznámka: 

 Tento typ dálkového ovladače se používá pro více modelů zařízení. Tlačítka ovladače, která 
není možné u tohoto klimatizačního zařízení použít, nebudou popsána. 

 Dbejte na to, aby mezi dálkovým ovladačem a okénkem pro příjem signálu nebyly žádné 
překážky. 

 Dosah signálu dálkového ovladače je asi 8 m. 

 Dávejte pozor, aby ovladač nespadl na zem, a neházejte s ním. 

 Dbejte na to, aby se do dálkového ovladače nedostala žádná tekutina, a nenechávejte ho 
ležet na přímém slunečním světle nebo na velmi teplém místě.  

 

Tlačítko SWING (Směrování 
vzduchu) 
Poznámka: Kanálové 
klimatizační jednotky nemají 
funkci směrování 
vyfukovaného vzduchu. 

Tlačítko TEPLOTA  
Každým stisknutím tlačítka + 
se teplota zvýší o 1 °C a 
každým stisknutím tlačítka − 
se teplota sníží o 1 °C. 
Rozsah nastavení teplot: 
Chlazení: 16 až 30 °C. 
Odvlhčování: 16 až 30 °C. 
Topení: 16 až 30 °C. 

Tlačítko MODE (Režim 
provozu)  
Stiskněte teto tlačítko pro 
změnu režimu provozu 
v následujícím pořadí: 

 
Poznámka: Klimatizační 
jednotky určené jen pro 
chlazení nemohu pracovat 

v režimu Topení „ “. 

Tlačítko FAN (Ventilátor) 
Stiskněte toto tlačítko pro 
změnu rychlosti ventilátoru. 

 

Indikace režimů: 

: Režim Chlazení  

: Režim Odvlhčování 

: Režim Ventilátor 

: Režim Topení 

Tlačítko ON/OFF 
(Zapnutí/Vypnutí) 
Stiskněte toto tlačítko pro 
zapnutí/vypnutí jednotky. 
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4.2 Nastavení režimu Chlazení 

Zapněte jednotku stisknutím tlačítka ON/OFF, pak pomocí tlačítka MODE vyberte indikátor 
Chlazení  a nakonec nastavte teplotu pomocí tlačítka + nebo −. 
 

4.3 Nastavení režimu Topení 

Zapněte jednotku stisknutím tlačítka ON/OFF, pak pomocí tlačítka MODE vyberte indikátor 

Topení  a nakonec nastavte teplotu pomocí tlačítka + nebo −. 
 

4.4 Nastavení režimu Odvlhčování 

Zapněte jednotku stisknutím tlačítka ON/OFF, pak pomocí tlačítka MODE vyberte indikátor 
Odvlhčování  a nakonec nastavte teplotu pomocí tlačítka + nebo −. 
 

4.5 Nastavení režimu Ventilátor 

Zapněte jednotku stisknutím tlačítka ON/OFF, pak pomocí tlačítka MODE vyberte indikátor 

Ventilátor  a nakonec nastavte vysokou, střední nebo nízkou rychlost ventilátoru pomocí 
tlačítka FAN. 
 

4.6 Instalace baterií  

Podrobnost viz obr. 5. 

 
Obr. 5: Výměna baterií 

 

 Po vložení baterií do dálkového ovladače se na chvíli zobrazí všechny indikátory a poté je 
možné začít ovladač používat. 

 Životnost baterií je asi jeden rok. 

 Nekombinujte staré a nové baterie nebo různé typy baterií. 

 Pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, vždy z něj vyjměte baterie. 

 

2. Vložte dvě baterie velikosti AAA. 
 
 
1. Sundejte kryt  
3. Nasaďte kryt 





ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROODPADU 

 
Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo 
elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné 
likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou 
likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci 
potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky 
nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího 
sběrného místa. 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
  

 
 

VÝROBCE 

 
SINCLAIR CORPORATION Ltd. 
1-4 Argyll St. 
London W1F 7LD 
Great Britain 
 
www.sinclair-world.com 
 
Zařízení bylo vyrobeno v Číně (Made in China). 
 
 

ZÁSTUPCE, SERVISNÍ PODPORA 

 
Centrála NEPA spol. s r.o. 
Purkyňova 45 
612 00 Brno 
Česká republika 
 
Tel.: +420 541 590 140 
Tel. servis: +420 541 590 150     
Fax: +420 541 590 124   
Fax. servis: +420 541 590 153   
Bezplatná infolinka: +420 800 100 285  
 
www.sinclair-solutions.com 
Obchod: info@sinclair-solutions.com 
Servis: servis@nepa.cz 
Objednávky: brno-fakturace@nepa.cz 
 


