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Velice Vám děkujeme za koupi naší klimatizace.  
Před používáním klimatizace si prosím pozorně přečtěte tuto příručku a uložte ji pro budoucí nahlédnutí. 

vodního uživatelského návoduůeklad přP



 
 

 Výstup vzduchu  Pevná noha 
 Vstup vzduchu  Připojovací součást 

 potrubí chladiva 
 (připojovací součást uvnitř) 

 

 
POZNÁMKA 

Zařízení vyhovuje IEC 61000-3-12.  
Všechny obrázky v této příručce jsou pouze pro vysvětlení. Mohou se mírně lišit od vámi 
zakoupené klimatizace (podle modelu). Důležitá je skutečná podoba. 
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1. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 
 
Aby nedošlo ke zranění uživatele a ostatních osob a škodám na majetku, musíte respektovat 
následující pokyny. Nesprávný provoz vinou nedbání pokynů může způsobit úraz nebo škody. 
 

Zde uvedená bezpečnostní opatření jsou rozdělena do dvou kategorií. Pro oba případy jsou uvedeny 
důležité bezpečnostní informace, které si musíte pozorně přečíst. 

 
 

 
VÝSTRAHA 

Pokud nebudete respektovat výstrahu, může to vést k smrti. Přístroj musí být nainstalován podle 
národních instalačních předpisů. 

 
 

 
UPOZORNĚNÍ 

Pokud nebudete respektovat upozornění, může to vést ke zranění nebo poškození zařízení. 
 
 

 
VÝSTRAHA 

 
Požádejte svého prodejce, aby vám klimatizaci nainstaloval. 
Neúplná instalace, kterou si provedete sami, může vést k úniku vody, úrazu elektrickým proudem a 
požáru. 
 
O zdokonalení, opravu a údržbu požádejte svého prodejce. 
Neúplně provedené zdokonalení, oprava a údržba mohou vést k úniku vody, úrazu elektrickým proudem 
a požáru. 
 
Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranění, nebo když zjistíte nenormální 
příznaky, jako je například zápach kouře, vypněte napájení a zavolejte vašemu prodejci ohledně 
pokynů. 
 
Nikdy nedopusťte zvlhnutí vnitřní jednotky nebo dálkového ovladače. 
Může to způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár. 
 
Nikdy netiskněte tlačítko dálkového ovladače tvrdým, špičatým předmětem. 
Dálkový ovladač by se mohl poškodit. 
 
Když shoří pojistka, nikdy ji nenahrazujte proudově špatně dimenzovanou pojistkou nebo drátem. 
Použití drátu (například měděného) může vést k poškození přístroje nebo požáru. 
 
Pro vaše zdraví není dobré vystavit tělo po dlouhou dobu proudu vzduchu. 
 
Nestrkejte prsty, tyče nebo jiné předměty do vzduchového vstupu nebo výstupu. 
Ventilátor otáčející se vysokou rychlostí způsobí zranění. 
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V blízkosti přístroje nikdy nepoužívejte hořlavý sprej, např. sprej na vlasy nebo lak na nehty. 
Může způsobit požár. 
 
Když je v provozu natáčení, nikdy se nedotýkejte vzduchového výstupu nebo horizontálních 
lamel. 
Mohlo by dojít k zachycení prstů nebo poškození přístroje. 
 
Nikdy nedávejte žádné předměty do vzduchového vstupu nebo výstupu. 
Když se předměty dotknou rychle se otáčejícího ventilátoru, může to být nebezpečné. 
 
Nikdy neprovádějte inspekci nebo údržbu jednotky sami. 
O provedení těchto prací požádejte kvalifikovaného servisního technika. 

 

 

Nelikvidujte tento přístroj jako netříděný komunální odpad. Dávejte ho do sběrny pro 
speciální likvidaci. 

 
Nelikvidujte elektrické přístroje jako netříděný komunální odpad, využívejte sběrny tříděného odpadu. 
Informace ohledně dostupných sběrných systémů zjistíte na místních úřadech. 
 
Jsou-li elektrické přístroje likvidovány na skládkách odpadků nebo smetištích, mohou z nich 
unikat nebezpečné látky do podzemních vod, dostat se do potravního řetězce a poškodit vaše 
zdraví a pohodu. 
 
Abyste zabránili úniku chladiva, spojte se s prodejcem. 
Jestliže je přístroj nainstalován a provozován v malé místnosti, je požadováno udržet podlimitní 
koncentraci chladiva, pokud jakýmkoli způsobem unikne. Jinak se může snížit obsah kyslíku v místnosti, 
což by vedlo k těžkému poškození zdraví. 
 
Chladivo v klimatizaci je bezpečné a za normálních okolností nemůže uniknout. 
Pokud chladivo unikne do místnosti, dostane se do styku s ohněm, hořákem, topným tělesem nebo 
vařičem, může vzniknout škodlivý plyn. 
 
Vypněte všechna spalovací topná zařízení, vyvětrejte místnost a spojte se s prodejcem, od něhož 
jste přístroj zakoupili. 
Klimatizaci nepoužívejte, dokud servisní technik nepotvrdí, že je netěsná část opravená. 

 
 

 
 

 
UPOZORNĚNÍ 

 
Nepoužívejte klimatizaci k jiným účelům. 
Nepoužívejte přístroj k chlazení jemných nástrojů, jídla, rostlin, zvířat nebo uměleckých předmětů, aby 
nedošlo ke zhoršení jejich kvality. 
 
Před čištěním zastavte chod a vypněte vypínač nebo vytáhněte napájecí kabel. 
Jinak může dojít k úrazu elektrickým proudem a zranění. 
 
Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo požáru, musí být nainstalován proudový chránič 
FI. 
 
Klimatizace musí být uzemněná. 
Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, musí být jednotka uzemněná a zemnicí vodič nesmí být 
připojený k plynovému nebo vodovodnímu potrubí, hromosvodu nebo telefonnímu zemnicímu vodiči. 
 
Abyste zabránili úrazu, neodstraňujte kryt ventilátoru venkovní jednotky. 
 
Neobsluhujte klimatizaci mokrýma rukama. 
Může dojít k úrazu elektrickým proudem. 
 
Nedotýkejte se žeber výměníku tepla. 
Tato žebra jsou ostrá a mohli byste se o ně pořezat. 
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Nedávejte pod vnitřní jednotku předměty, které by se mohly poškodit vlhkostí. 
Když je vlhkost vyšší než 80%, je ucpaný vypouštěcí výstup nebo je znečištěný filtr, může docházet ke 
kondenzaci. 
 
Po dlouhém používání zkontrolujte podstavec přístroje a armatury ohledně poškození. 
Jsou-li poškozené, přístroj může spadnout a způsobit úraz. 
 
Aby nedošlo k vyčerpání kyslíku, když jsou v místnosti spolu s klimatizací zařízení s hořákem, 
místnost dostatečně větrejte. 
 
Vypouštěcí hadici nainstalujte tak, abyste zajistili hladké vypouštění. 
Při neúplném vypuštění může dojít k navlhnutí budovy, nábytku apod. 
 
Nikdy se nedotýkejte vnitřních součástí ovladače. 
Neodstraňujte přední panel. Některé součásti uvnitř jsou při dotyku nebezpečné a může dojít k závadě 
přístroje. 
 
Malé děti, rostliny nebo zvířata nikdy nevystavujte přímo proudu vzduchu. 
Na malé děti, zvířata nebo rostliny to může mít negativní vliv. 
 
Nedovolte dětem, aby lezly na venkovní jednotku, a nepokládejte na ni žádné předměty. 
Pád nebo převrácení mohou vést k úrazu. 
 
Klimatizaci neprovozujte, když používáte insekticid ve formě plynu. 
Pokud to nedodržíte, může to vést k usazení chemikálií v přístroji, což by mohlo ohrozit zdraví lidí 
alergických na chemikálie. 
 
Nedávejte zařízení vytvářející otevřené plameny na místa vystavená proudu vzduchu z přístroje 
nebo pod vnitřní jednotku. 
Mohlo by to vést k nedokonalému spalování nebo k tepelné deformaci jednotky. 
 
Neinstalujte klimatizaci na místech, kde může unikat hořlavý plyn. 
Pokud plyn unikne a zůstane v okolí klimatizace, může vypuknout požár. 
 
Přístroj není určený k používání malými dětmi nebo nemohoucími osobami bez dozoru. 
 
Malé děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si s přístrojem nebudou hrát. 
 
Pokud je výkon vnitřních jednotek vyšší než 100% výkonu venkovní jednotky, výkon vnitřní 
jednotky může být nižší. 
 
Pokud je výkon vnitřních jednotek vyšší nebo roven 120% výkonu venkovní jednotky, pro zajištění 
účinnosti přístroje vypněte vnitřní jednotky a pak je zkuste zapnout v různých okamžicích. 
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2. NÁZVY SOUČÁSTÍ 
 
Klimatizace se skládá z vnitřní jednotky, venkovní jednotky, spojovacího potrubí a dálkového 
ovladače. 
 
Ovladač nuceného chlazení 
 
 

 
 

Obr. 2-1 
 
Ovladač nuceného chlazení 
 
Pro vydání povelu nuceného chlazení vnitřní jednotky stiskněte jedenkrát ovladač nuceného chlazení 
venkovní jednotky. Když se frekvence venkovní jednotky změní na 62 Hz a pak je s ní přístroj provozován, 
běží vnitřní ventilátor vysokými otáčkami. Opakovaným stisknutím tlačítka je nucené chlazení opuštěno. 
 
Funkce displeje 
 
Text cirkuluje následujícím způsobem. 
 
220 V 380 V 
 

Normální indikace   Provozní režim    Otáčky ventilátoru 
  
 Požadavek na výkon 
  
 Teplota kondenzátoru T3 
  
   Komp. výstupní teplota T5 
  
   Teplota okolí T4 
  
Otevření čelistí PMV      Velikost proudu 
 

  

Normální indikace    Provozní režim   Otáčky ventilátoru 
   
Displej "- -" Požadavek na výkon 
   
Kód závady Teplota kondenzátoru T3 
   
Počet vnitřních jednotek   Komp. výstupní teplota T5 
   
Hodnota napětí   Teplota okolí T4 
   
Otevření čelistí PMV      Velikost proudu 
 

 
 

 
POZNÁMKA 

 
• Po zapnutí síťového vypínače je nutné 12hodinové předehřívání. Pokud předpokládáte, že budete 

jednotku za 24 hodin nebo dříve provozovat, nevypínejte prosím napájení. (Napájení je nezbytné pro  
zahřátí skříně kompresoru a zabránění studenému startu kompresoru.) 

 
• Dávejte pozor, abyste nezablokovali vstup a výstup vzduchu. 
 Zablokování může snížit účinnost jednotky nebo aktivovat ochranné zařízení, které vypne chod. 
 

 

 
 
 

Ovládací tlačítko  
nuceného chlazení sw2 

Ovládací tlačítko  
displeje sw1 

HLAVNÍ DESKA 
(VENKOVNÍ JEDNOTKA) 

Displej "- -" 
 
 
 
 

    
 
 
 
 

Hodnota napětí 
 
 
 
 

    
 
 
 
 

Kód závady 
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3. PROVOZNÍ ROZSAH 
 
Pro zajištění bezpečné a účinné funkce používejte systém při následujících teplotách. Jedná se o 
maximální provozní teplotu klimatizace (chlazení/topení). 
 
Tabulka 3-1 

Teplota 
Režim 

Venkovní teplota Vnitřní teplota 

Režim chlazení -15°C až 43°C 17°C až 32°C 

Režim topení -15°C až 24°C ≤ 27°C 
 
 

 
POZNÁMKA 

1 Jestliže je klimatizace používána mimo výše uvedené teplotní rozsahy, může jednotka fungovat 
nenormálně. 

2 Je normální, že se při vyšší relativní vlhkosti v místnosti na povrchu klimatizace objeví kondenzační 
voda; zavřete prosím dveře a okno. 

3 V uvedeném rozsahu provozních teplot se dosáhne optimálního výkonu. 
 

 
 

4. FUNKCE A VÝKON 
 
4.1. Ochranné zařízení 
 
Ochranné zařízení umožní zastavení klimatizace při přikázaném nuceném provozu. 
 
Když se ochranné zařízení aktivuje, stále svítí indikátor provozu, zatímco klimatizace již neběží. Svítí ale 
indikátor kontroly. 
 
Ochranné zařízení se může aktivovat za následujících podmínek: 
 

 Funkce chlazení 

• Je zablokovaný vstup nebo výstup vzduchu venkovní jednotky. 

• Trvale fouká silný vítr do výstupu vzduchu venkovní jednotky. 
 

 Funkce topení 

• Prachový filtr ve vnitřní jednotce je zanesený příliš velkým množstvím prachu a nečistot. 

• Je ucpaný výstup vzduchu vnitřní jednotky. 
 
 

 
POZNÁMKA 

Když vybaví ochranné zařízení, vypněte prosím manuální síťový vypínač a po odstranění problému 
restartujte provoz. 

 

 
 
4.2. Výpadek elektrického proudu 
 
• Pokud za provozu dojde k výpadku elektrického proudu, neprodleně zastavte všechny funkce. 
 
• Obnovení elektrického proudu. Bliká kontrolka na zobrazovacím panelu vnitřní jednotky. Potom se 

jednotka automaticky restartuje. 
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• Provozní porucha: 
 Pokud dojde k poruše vinou blesku nebo mobilního vysokofrekvenčního zařízení, vypněte prosím 

manuální síťový vypínač a zase ho zapněte, potom stiskněte tlačítko ON/OFF. 
 
 
4.3. Topný výkon 
 
• Topení je zajištěno tepelným čerpadlem, kdy je pohlcováno teplo venkovního vzduchu a uvnitř je 

uvolňováno. Když poklesne venkovní teplota, odpovídajícím způsobem se sníží topný výkon. 
 
• Když je venkovní teplota příliš nízká, doporučujeme používat další topné zařízení. 
 
• V některých mimořádně vysoko položených studených oblastech doporučujeme pro získání lepšího 

výkonu zakoupit přídavné elektrické topné těleso. (Podrobnosti viz návod k používání vnitřní jednotky.) 
 
 

 
POZNÁMKA 

 
1. Jestliže vnitřní jednotka obdrží během topení povel OFF (vypnout), motor ve vnitřní jednotce bude 

pokračovat 20 až 30 sekund v běhu, aby odstranil zbytkové teplo. 
 
2. Pokud kvůli rušení dojde k selhání klimatizace, klimatizaci prosím vypněte a pak opět zapněte. 
 

 

 
 
4.4. Tříminutová ochrana 
 
• Pokud je klimatizace po vypnutí zapnuta dříve než za 3 minuty, ochrana to nedovolí. 
 
 
4.5. Funkce chlazení a topení 
 
• Vnitřní jednotka centralizované invertorové klimatizace může být řízena samostatně, ale vnitřní jednotky 

ve stejném systému nemohou běžet současně v režimu chlazení a topení. 
 
• Pokud jsou funkce chlazení a topení ve vzájemném konfliktu, vnitřní jednotky běžící v režimu chlazení se 

zastaví a na ovládacím panelu se zobrazí Standby (pohotovost) nebo No Priority (nemá prioritu). Vnitřní 
jednotky běžící v režimu topení stále poběží. 

 
• Jestliže správce klimatizace nastavil režim chodu, nemůže klimatizace běžet v jiných než 

přednastavených režimech. Na ovládacím panelu se zobrazí Standby (pohotovost) nebo No Priority 
(nemá prioritu). 

 
 
4.6. Vlastnosti funkce topení 
 
• Teplý vzduch nebude vyfukován hned na začátku funkce topení, ale až po 3 až 5 minutách (podle vnitřní 

a venkovní teploty), dokud se nezahřeje vnitřní výměník tepla. 
 
• Během provozu se při vysoké teplotě může zastavit motor ventilátoru ve venkovní jednotce. 
 
• Pokud během funkce ventilátoru běží jiné vnitřní jednotky v režimu topení, může se ventilátor zastavit, 

aby nevyfukoval proud horkého vzduchu. 
 
 
4.7. Odmrazování při topení 
 
• Během topení venkovní jednotka někdy namrzne. Pro zvýšení účinnosti jednotka automaticky spustí 

odmrazování (asi 2 až 10 minut) a pak je z venkovní jednotky vypouštěna voda. 
 
• Během odmrazování se zastaví motor ventilátoru venkovní jednotky i vnitřní jednotky. 
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5. PORUCHOVÉ KÓDY VENKOVNÍ JEDNOTKY 
 
Tabulka 5-1 

Displej Porucha nebo ochrana 

E0 Závada paměti EEPROM 

E2 Porucha komunikace mezi vnitřní a venkovní jednotkou 

E3 Porucha komunikace mezi DSP a venkovní jednotkou 

E4 Chyba snímače teploty T4 

E5 Napěťová ochrana 

E6 Ochrana modulu PFC (jednofázový) 

P0 Ochrana proti příliš vysoké teplotě kompresoru 

P1 Vysokotlaká ochrana 

P2 Nízkotlaká ochrana 

P3 Proudová ochrana 

P4 Ochrana výstupní teploty kompresoru 

P5  Ochrana proti vysoké teplotě kondenzátoru 

P6  Ochrana IPM 

P7  Ochrana proti vysoké teplotě výparníku 

 
Vysvětlení funkce displeje: 

1. V pohotovostním režimu se na zobrazovači zobrazuje počet vnitřních jednotek, které jsou online 
a komunikují s venkovními jednotkami. 

2. Za provozu se na zobrazovači zobrazuje hodnota frekvence kompresoru. 
3. Během odmrazování se na zobrazovači zobrazuje “dF”. 
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6. NÁSLEDUJÍCÍ PŘÍZNAKY NEJSOU ZÁVADY KLIMATIZACE 
 
Příznak 1: Systém nepracuje 
 

 Klimatizace se nespustí neprodleně po stisknutí tlačítka ON/OFF na dálkovém ovladači. 
 Jestliže svítí kontrolka provozu, je systém v normálním stavu. Aby se zabránilo přetížení motoru 

kompresoru, klimatizace se rozběhne 3 minuty po zapnutí. 
 

 Jestliže svítí kontrolka provozu a indikátor "PRE-DEF" (typ pro chlazení a topení) nebo indikátor "jen 
ventilátor" (typ jen pro chlazení), znamená to výběr modelu pro topení. Při spuštění bez spuštěného 
kompresoru se na vnitřní jednotce objeví "anti cold wind" (ochrana proti foukání studeného vzduchu) kvůli 
jeho příliš nízké výstupní teplotě. 

 
Příznak 2: Přechod do režimu ventilátoru během režimu chlazení 
 

 Pro zabránění zamrznutí vnitřního výparníku přejde systém automaticky do režimu ventilátoru, brzy ale 
obnoví režim chlazení. 

 
 Když teplota v místnosti klesne na žádanou teplotu, kompresor se vypne a vnitřní jednotka přejde do 

režimu ventilátoru; když se teplota zvýší, kompresor se zase spustí. Stejné je to v režimu topení. 
 
Příznak 3: Z jednotky vystupuje bílá mlha 
 
Příznak 3.1: Vnitřní jednotka 
 

 Když je příliš vysoká vlhkost během chlazení. Jestliže je vnitřek vnitřní jednotky mimořádně znečištěný, 
bude rozložení teploty v místnosti nerovnoměrné. Je nutné vnitřek vnitřní jednotky vyčistit. Na 
podrobnosti k čištění jednotky se zeptejte prodejce. Tato činnost vyžaduje kvalifikovaného servisního 
technika. 

 
Příznak 3.2: Vnitřní jednotka, venkovní jednotka 
 

 Když systém přejde na funkci topení po funkci odmrazování. Vlhkost vytvořená odmrazováním se změní 
na páru a je vyfukována. 

 
Příznak 4: Hluk klimatizace při chlazení 
 
Příznak 4.1: Vnitřní jednotka 
 

 Když je systém v režimu chlazení nebo stojí, je slyšet trvalý slabý zvuk. 
 Tento zvuk je slyšet, když je v provozu vypouštěcí čerpadlo (zvláštní příslušenství). 
 

 Když se systém zastaví po režimu topení, je slyšet skřípavý zvuk. 
 Tento hluk je vyvolán plastovými díly, které se vlivem změny teploty rozpínají nebo smršťují. 
 
Příznak 4.2: Vnitřní jednotka, venkovní jednotka 
 

 Když je systém v provozu, je slyšet trvalý slabý syčivý zvuk. 
 Jedná se o zvuk chladicího plynu protékajícího vnitřní i venkovní jednotkou. 
 

 Syčivý zvuk, který je slyšet při spouštění nebo bezprostředně po zastavení nebo odmrazování. 
 Jedná se o hluk chladiva vyvolaný jeho zastavením nebo změnou toku. 
 
Příznak 4.3: Venkovní jednotka 
 

 Když se změní tón provozního zvuku. 
 Tento hluk je způsoben změnou frekvence. 
 
Příznak 5: Z přístroje vystupuje prach 
 

 Když se přístroj používá poprvé po dlouhé době. 
 Je to proto, že se do přístroje dostal prach. 
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Příznak 6: Přístroje mohou vydávat zápachy 
 

 Přístroj může pohltit pach místnosti, nábytku, cigaret atd. a pak ho zase vydávat. 
 
Příznak 7: Netočí se ventilátor venkovní jednotky 
 

 Za provozu. Otáčky ventilátoru jsou řízené pro optimalizaci provozu výrobku. 
 
 
 

7. LOKALIZACE A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD 
 
7.1. Závady klimatizace a jejich příčiny 
 
Pokud dojde k jedné z následujících závad, přerušte provoz, vypněte napájení a spojte se s vaším 
prodejcem. 
 

 Rychle bliká kontrolka provozu (dvakrát za sekundu).  
Po vypnutí a opětovném zapnutí napájení kontrolka stále rychle bliká. 

 
 Závada dálkového ovladače nebo nepracuje správně tlačítko. 

 
 Často se aktivuje bezpečnostní zařízení jako pojistka nebo vypínač. 

 
 Do přístroje se dostanou cizí předměty. 

 
 Z vnitřní jednotky vytéká voda. 

 
 Jiné závady. 

 
Jestliže systém nepracuje správně, s výjimkou výše uvedených případů, nebo jsou patrné výše 
uvedené závady, vyšetřete systém následujícími postupy. (Viz tabulka 7-1.) 
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Tabulka 7-1 

Příznaky Příčiny Řešení 

Přístroj se nespustí 

• Výpadek napájení. 
• Je vypnutý síťový vypínač. 
• Může být shořelá pojistka nebo síťový 

vypínač. 
• Jsou vybité baterie dálkového ovladače 

nebo jiná závada ovladače. 

• Počkejte na obnovení napájení. 
Zapněte napájení. 

• Vyměňte pojistku nebo síťový vypínač. 
• Vyměňte baterie nebo zkontrolujte 

ovladač. 

Vzduch proudí normálně, ale 
nechladí 

• Není správně nastavená teplota. 
• Stav 3minutové ochrany kompresoru 

• Nastavte správně teplotu. 
• Počkejte. 

Jednotky se často spouštějí 
nebo zastavují 

• Je příliš málo nebo příliš mnoho 
chladiva. 

• Vzduch nebo neznámý plyn v okruhu 
chladiva. 

• Závada kompresoru. 
• Příliš vysoké nebo příliš nízké napětí. 
• Je ucpaný okruh systému. 

• Proveďte kontrolu ohledně netěsností 
a upravte množství chladiva. 

• Vyčerpejte a doplňte chladivo. 
• Opravte nebo vyměňte kompresor. 
• Nainstalujte regulátor tlaku. 
• Zjistěte důvody a opravte. 

Nízká chladicí účinnost 

• Je znečištěný výměník tepla venkovní 
jednotky a vnitřní jednotky. 

• Je znečištěný vzduchový filtr. 
• Je zablokovaný vstup/výstup vzduchu 

vnitřní/venkovní jednotky. 
• Jsou otevřené dveře a okna. Přímé 

sluneční světlo. 
• Příliš mnoho tepelných zdrojů. 
• Je příliš vysoká venkovní teplota. 
• Únik nebo nedostatek chladiva. 

• Vyčistěte výměník tepla. 
• Vyčistěte vzduchový filtr. 
• Odstraňte všechny nečistoty a zajistěte 

nerušené proudění vzduchu. 
• Zavřete dveře a okna. 
• Zatáhněte záclony, abyste zastínili 

sluneční světlo. 
• Snižte počet zdrojů tepla. 
• Sníží se chladicí výkon klimatizace 

(normální). 
• Proveďte kontrolu ohledně netěsností 

a upravte množství chladiva. 

Nízká topná účinnost 

• Venkovní teplota je nižší než 7°C. 
Nejsou úplně zavřené dveře a okna. 

• Únik nebo nedostatek chladiva. 

• Použijte topné zařízení. 
• Zavřete dveře a okna. 
• Proveďte kontrolu ohledně netěsností 

a upravte množství chladiva. 
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7.2. Závady dálkového ovladače a jejich příčiny 
 
Než si vyžádáte servis nebo opravu, zkontrolujte následující body. 
(Viz tabulka 7-2.) 
 
Tabulka 7-2 

Příznaky Příčiny Řešení 

Nelze změnit otáčky 
ventilátoru. 

• Zkontrolujte, zda je na displeji indikován 
REŽIM "AUTO". 

• Jestliže je vybrán automatický režim, 
bude klimatizace měnit otáčky 
ventilátoru automaticky. 

• Zkontrolujte, zda je na displeji indikován 
REŽIM "ODVLHČOVÁNÍ" (dry). 

• Klimatizace automaticky mění otáčky 
ventilátoru. Otáčky ventilátoru lze vybrat 
během "CHLAZENÍ", "JEN 
VENTILÁTOR" a "TOPENÍ". 

Není vysílán signál dálkového 
ovladače, ani když stisknete 
tlačítko ON/OFF. 

• Zkontrolujte, zda nejsou vybité baterie 
dálkového ovladače. 

• Je vypnuté napájení. 

Nerozsvítí se indikátor teploty 
TEMP. 

• Zkontrolujte, zda je na displeji indikován 
REŽIM "JEN VENTILÁTOR" (fan only). 

• Během režimu VENTILÁTOR nelze 
nastavit teplotu. 

Po uplynutí určité doby zmizí 
indikace na displeji. 

• Když je na displeji indikováno vypnutí 
časovače TIMER OFF, zkontrolujte, zda 
byla ukončena činnost časovače. 

• V nastaveném čase se funkce 
klimatizace zastaví. 

Po uplynutí určité doby 
zhasne indikátor zapnutí 
časovače TIMER ON. 

• Když je na displeji indikováno zapnutí 
časovače TIMER ON, zkontrolujte, zda 
byla spuštěna činnost časovače. 

• V nastaveném čase se klimatizace 
automaticky zapne a příslušný indikátor 
zhasne. 

Po uplynutí určité doby 
zhasne indikátor zapnutí 
časovače TIMER ON. 

• Zkontrolujte, zda je signál vysílaný 
dálkovým ovladačem správně 
nasměrován na přijímač infračerveného 
signálu vnitřní jednotky, když stisknete 
tlačítko ON/OFF. 

• Nasměrujte vysílač signálu dálkového 
ovladače na přijímač infračerveného 
signálu vnitřní jednotky a pak dvakrát 
stiskněte tlačítko ON/OFF. 

 

Viktor Froňk
Note
Režim AUTO se vztahuje pouze k chodu ventilátoru, nemá vliv na činnost jednotky z hlediska provozního režimu.
Systém SDV4 neumožňuje současný provoz v režimu chlazení a topení.


