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DÔLEŽITÁ POZNÁMKA:
Pred inštaláciou a použitím vášho nového klimatizačného
zariadenia si pozorne prečítajte tento návod. Návod si potom
dobre odložte pre ďalšie použitie.
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Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt. 
Jednou z výhod vyplývajúcich z použitia klimatizácie je nielen komfortné prostredie, ale 
taktiež lepšie zdravie. Tento návod vás oboznámi s viacerými užitečnými funkciami, ktoré 
táto jednotka ponúka. Poskytne vám taktiež dôležité informácie o údržbe, servise a 
ekonomickej prevádzka. Venujte niekoľko minút Vášho času na to, aby ste zistili, ako 
najlepšie dosiahnete teplotný komfort a ekonomickú prevádzku s vaším novým 
klimatizačným zariadením.  
 
DÔLEŽITÉ POZNÁMKY: 
 Pred inštaláciou a použitím vášho nového klimatizačného zariadenia si pozorne prečítajte 

tento návod. Návod si potom dôkladne odložte pre ďalšie použitie. 

 Obrázky v tomto návode sú iba orientačné a môžu sa odlišovať od skutočného vzhľadu 
zariadenia. Riaďte sa podľa skutočného vzhľadu zariadenia. 

 Toto zariadenie by nemali obsluhovať osoby (vrátane detí), ktoré majú znížené fyzické, 
zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo nemajú dostatok potrebných vedomostí a 
skúseností, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo nie sú poučené o obsluhe zariadenia osobou, 
ktorá zodpovedá za ich bezpečnosť. 

 Toto zariadenie môžu používať taktiež deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými 
fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo osoby s nedostatočnými 
skúsenosťami a vedomosťami, pokiaľ sú pod dozorom alebo ak boli poučené, ako zariadenie 
bezpečne používať a sú si vedomé možných rizík. Deti sa nesmú hrať so zariadením. Deti 
nesmú bez dozoru vykonávať čistenie alebo bežnú používateľskú údržbu. 

 Externý statický tlak zariadnia bol testovaný pri 0 Pa. 

 Parametre poistky: T250 V; 3,15 A 

 

Tento symbol označuje, že tento produkt nesmie byť v krajinách EÚ vyhodený do bežného 
komunálneho odpadu. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo zdravia ľudí 
kvôli nekontrolovanému ukladaniu odpadu, odovzdajte ho zodpovedne na recykláciu, aby ste podporili 
trvalo udržateľné opätovné využitie materiálnych zdrojov. Na uloženie použitého zariadenia využite 
príslušnú zberňu odpadu alebo kontaktujte predajcu, od ktorého ste zariadenie zakúpili. Ten môže 
prevziať toto zariadenie pre ekologicky šetrnú recykláciu. 
R410A(R32/125: 50/50): 2088 
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0POKYNY NA POUŽITIE 
1 2Prevádzka a údržba 
 Toto zariadenie môžu používať taktiež deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými 

fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo osoby s nedostatočnými 
skúsenosťami a vedomosťami, pokiaľ sú pod dozorom alebo ak boli poučené, ako zariadenie 
bezpečne používať a sú si vedomé možných rizík. 

 Deti sa nesmú hrať so zariadením. 

 Čistenie a bežnú používateľskú údržbu zariadenia nesmú vykonávať deti bez dozoru. 

 Na pripojenie klimatizačného zariadenia nepoužívajte predlžovací kábel s viacerými 
zásuvkami alebo rozdvojku. Inak môže dôjsť k požiaru. 

 Pred čistením odpojte klimatizačné zariadenie od napájania. Inak môže dôjsť k úrazu 
elektrickým prúdom. 

 Keď je prívodný kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, autorizovaným servisom 
alebo osobou, ktorá má príslušnú kvalifikáciu, aby sa zabránilo možnénu riziku. 

 Neumývajte klimatizačné zariadenie vodou, inak hrozí úraz elektrickým prúdom. 

 Nestriekajte na vnútornú jednotku vodu. Inak môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo 
poškodeniu zariadenia. 

 Po vybratí filtra sa nedotýkajte rebier výmenníka, aby ste sa neporanili o ostré hrany. 

 Na sušenie filtra nepoužívajte oheň alebo sušič vlasov, inak môže dôjsť k deformácii filtra 
alebo požiaru. 

 Údržbu musia vykonávať pracovníci, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu. Inak môže dôjsť k 
poraneniu osôb alebo poškodeniu majetku. 

 Klimatizačné zariadenie sami neopravujte. Inak môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo 
poškodeniu zariadenia. Ak potrebujete klimatizačné zariadenie opraviť, kontaktujte predajcu. 

 Nestrkajte prsty ani žiadne predmety do otvorov na prívod alebo výfuk vzduchu. Inak môže 
dôjsť k poraneniu osôb alebo poškodeniu zariadenia. 

 Neblokujte prívod alebo výfuk vzduchu. Mohlo by dôjsť k poruche. 

 Nelejte na diaľkový ovládač vodu, inak sa môže ovládač poškodiť. 

 Pokiaľ nastanú nižšie uvedené stavy, ihneď klimatizačné zariadenie vypnite a odpojte od 
napájania. Potom požiadajte predajcu alebo autorizovaný servis o opravu. 

 Prívodný kábel sa prehrieva alebo je poškodený. 

 Abnormálny hluk počas prevádzky. 

 Istič sa často vypína. 

 Z klimatizačného zariadenia cítite zápach, ako keď sa niečo páli. 

 Z vnútornej jednotky uniká chladivo. 

 Pokiaľ klimatizačné zariadenie pracuje v abnormálnych podmienkach, môže to spôsobiť 
poruchu, úraz elektrickým prúdom alebo požiar. 

 Pri zapínaní alebo vypínaní jednotky pomocou spínača núdzového ovládania stlačte tento 
spínač pomocou elektricky nevodivého predmetu. Nepoužívajte kovový predmet. 

 Nestúpajte si na horný panel vonkajšej jednotky ani naň nedávajte ťažké predmety. Mohlo by 
dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo poraneniu osôb. 
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1 3Inštalácia 
 Inštaláciu musia vykonávať pracovníci, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu. Inak môže dôjsť k 

poraneniu osôb alebo poškodeniu zariadenia. 

 Pri inštalácii jednotky je potrebné dodržiavať elektrotechnické bezpečnostné normy a predpisy. 

 Použite samostatný napájací okruh a istič s požadovanými parametrami podľa príslušných 
bezpečnostných predpisov. 

 Nainštalujte istič. Inak môže dôjsť k poškodeniu zariadenia. 

 Pri pevnom pripojení k elektrickému rozvodu musí byť na vypínanie jednotky použitý vypínač, 
ktorý odpája všetky póly a ktorého kontakty sú od seba vo vypnutom stave vzdialené min. 3 mm. 

 Pri výbere ističa sa riaďte podľa príslušných parametrov jednotky. Istič by mal chrániť pred 
nadmerným prúdom (skratom) a preťažením. 

 Klimatizačné zariadenie musí byť správne uzemnené. Nesprávne uzemnenie môže spôsobiť 
úraz elektrickým prúdom. 

 Nepoužívajte nevhodný prívodný kábel. 

 Skontrolujte, či napájanie zodpovedá požiadavkám klimatizačného zariadenia. Nestabilné 
napájanie alebo nesprávne zapojenie môže spôsobiť poruchu. Pred použitím klimatizačného 
zariadenia nainštalujte vhodné prívodné káble. 

 Zapojte správne fázový, nulový a zemniaci vodič elektrickej zásuvky. 

 Pred začatím akejkoľvek práce na elektrickom zariadení odpojte napájanie. 

 Nepripájajte napájanie pred dokončením inštalácie. 

 Keď je prívodný kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, autorizovaným servisom 
alebo osobou, ktorá má príslušnú kvalifikáciu, aby sa zabránilo možnému riziku. 

 Teplota v chladiacom okruhu môže byť vysoká. Veďte prepájací kábel v dostatočnej 
vzdialenosti od potrubia chladiva. 

 Zariadenie musí byť nainštalované podľa štátnych noriem a predpisov. 

 Inštaláciu musia vykonávať iba autorizovaný pracovníci v súlade s platnými normami a predpismi. 

 Klimatizačné zariadenie je elektrické zariadenie triedy I. Musí byť správne uzemnené podľa 
platných noriem. Pripojenie uzemnenia musí vykonať kvalifikovaný odborník. Zaistite stálu 
kontrolu funkčnosti uzemnenia, inak môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom. 

 Žltozelený vodič v klimatizačnom zariadení je uzemňovací vodič, ktorý nesmie byť použitý na 
iné účely. 

 Uzemňovací odpor musí vyhovovať platným elektrotechnickým bezpečnostným normám. 

 Zariadenie musí byť umiestnené tak, aby bola jeho elektrická zástrčka ľahko prístupná. 

 Všetky vodiče vo vnútornej a vonkajšej jednotke musí pripojiť odborník. 

 Pokiaľ dĺžka prívodného kábla nestačí, požiadajte dodávateľa o nový, dostatočne dlhý kábel. 
Napájanie káblov nie je povolené. 

 Ak je klimatizačné zariadenie pripojené cez zástrčku, mala by byť zástrčka po dokončení 
inštalácie ľahko prístupná. 

 Pri klimatizačnom zariadení bez zástrčky musí byť v obvode zapojený vypínač alebo istič. 

 Pokiaľ potrebujete premiestniť klimatizačné zariadenie na iné miesto, môže túto prácu 
vykonať iba pracovník s príslušnou kvalifikáciou. Inak môže dôjsť k poraneniu osôb alebo 
poškodeniu zariadenia. 

 Vyberte miesto, ktoré je mimo dosahu detí a je vzdialené od zvierat a rastlín. Ak je to 
z bezpečnostných dôvodov potrebné, postavte okolo jednotky plot. 

 Vnútorná jednotka by mala byž nainštalovana blízko steny. 
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11 NÁZVY A FUNKCIE ČASTÍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Upozornenie 
Pred otvorením predného panela vypnite 
zariadenie a odpojte ho od napájania (vypnite 
istič). Nedotýkajte sa kovových častí vo vnútri 
jednotky, aby ste sa neporanili. 

 

  1. Titan-apatitový fotokatalytický filter 
na čistenie vzduchu. 
 Tieto filtre sú nainštalované vo 

vzduchových filtroch. 
  2. Výfuk vzduchu 
  3. Displej 
  4. Predný panel 
  5. Lamely (zvislé lišty) 

 Lamely sú vo vnútri výfuku vzduchu. 
  6. Prívod vzduchu 
  7. Vzduchový filter 
  8. Klapka (vodorovná lišta) 
  9. Indikátor režimu „Chladenie“ 
10. Indikátor režimu „Kúrenie“ 
11. Indikátor režimu „Odvlhčovanie“ 
12. Indikátor „Prevádzka“ 
13. LED displej 
14. Vypínač vnútornej jednotky 

 Jedným stlačením sa jednotka zapne. 
Ďalším stlačením sa jednotka vypne. 

 Režim prevádzky udáva nasledujúca 
tabuľka: 

Model Režim 
Nastavená 

teplota 
Ventilátor 

Iba 
chladenie 

Chladenie 25 °C Automatika

Chladenie 
a kúrenie 

Automatika 25 °C Automatika

 Tento vypínač sa hodí, keď nie je 
k dispozícii diaľkový ovládač. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. Prijímač signálu 

 Prijíma signál z diaľkového ovládača 
 Počas prijatia signálu je počuť krátka pípnutie 
 Počas zmeny nastavenia je počuť sériu pípnutí 

16. Prepínač vyfukovania vzduchu 
17. Senzor teploty v miestnosti 

 Meria teplotu vzduchu okolo jednotky 

Vnútorná jednotka 

Prepínač výfuku vzduchu 

S týmto nastavením fúka 
vzduch iba z horného 
výfuku. 

S týmto nastavením fúka 
vzduch automaticky 
podľa režimu a 
podmienok. 

Odporúča sa použiť toto 
nastavenie. 
 

Jednotka je dodávaná 
s týmto nastavením od 
výrobcu. 

Otvorený predný panel 

Konektor na pripojenie 
vnútornej jednotky 

Označenie vodičov: 
BU – modrý 
BK – čierny 
BN – hnedý 
YEGR – žltozelený 
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22 DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ 
1 4Popis diaľkového ovládača 

 

  1 ON/OFF 
Zapnutie alebo vypnutie jednotky. 

  2 –  
Zníženie nastavenej teploty. 

  3 +  
Zvýšenie nastavenej teploty. 

  4 MODE 
Výber režimu prevádzky  
(Automatika  / Chladenie  / Odvlhčovanie  / 

Ventilátor  / Kúrenie .) 

  5 FAN 
Nastavenie rýchlosti ventilátora. 

  6 SWING 
Nasmerovanie vyfukovaného vzduchu. 

  7 I FEEL 
Výber senzoru teploty. 

  8 /  
Nastavenie funkcie Zdravie alebo Ventilácia. 

  9 SLEEP 
Nastavenie režimu Spánok. 

10 TEMP 
Zobrazenie teploty v miestnosti. 

11 QUIET 
Nastavenie tichej prevádzky. 

12 CLOCK 
Nastavení hodín. 

13 T-ON/T-OFF 
Nastavenie automatického zapnutia alebo vypnutia 
(časovača). 

14 TURBO 
Zrýchlenie klimatizácie. 

15 LIGHT 
Zapnutie/vypnutie osvetlenia. 

16 WiFi 
Funkcia Wi-Fi. 

 
 

5 



Poznámka: 
 Tento diaľkový ovládač je univerzálny a môže byť použitý pre klimatizačné jednotky s rôznymi 

funkciami. Pokiaľ stlačíte tlačidlo funkcie, ktorú daný model nemá, jednotka bude pokračovať 
v pôvodnom režime prevádzky. 

 
  1 ON/OFF (Zapnutie/Vypnutie):  

Stlačte toto tlačidlo pre zapnutie jednotky. Pre vypnutie jednotky stlačte tlačidlo opäť. 

  2 – (Zníženie hodnoty):  
Stlačte toto tlačidlo pre zníženie nastavenej teploty. Keď tlačidlo stlačíte a podržíte dlhšie 
ako 2 sekundy, začne sa hodnota nastavenej teploty rýchlo znižovať. V režima Automatika 
sa teplota nenastavuje. 

  3 + (Zvýšenie hodnoty):  
Stlačte toto tlačidlo pre zvýšenie nastavenej teploty. Keď tlačidlo stlačíte a podržíte dlhšie 
ako 2 sekundy, začne sa hodnota nastavenej teploty rýchlo zvyšovať. V režime Automatika 
sa teplota nenastavuje. 

  4 MODE (Režim prevádzky):  
Pri každom stlačení tlačidla sa cyklicky prepína režim prevádzky v nasledujúcom poradí: 
Automatika (AUTO ), Chladenie (COOL ), Odvlhčovanie (DRY ), Ventilátor (FAN ) 

a Kúrenie (HEAT )*. 

 

* Iba pri modeloch s funkciou kúrenia. 

 Po pripojení k napájaniu je štandardne nastavený režim Automatika, nastavená teplota sa 
na displeji vnútornej jednotky nezobrazuje a jednotka bude automaticky nastavovať vhodný 
režim prevádzky podľa teploty v miestnosti tak, aby v nej bolo príjemné prostredie. 

  5 FAN (Rýchlosť ventilátora):  
Toto tlačidlo sa používa pre cyklické prepínanie rýchlosti ventilátora v poradí Automatika 
(AUTO), nízka rýchlosť , stredne nízka rýchlosť , stredná rýchlosť , stredne 
vysoká rýchlosť  a vysoká rychlosť . 

Auto

 

 Funkcia X-FAN (Dobeh ventilátora/Vyfúkanie vlhkosti): 
Keď v režime Chladenia alebo Odvlhčovania stlačíte na 2 sekundy tlačidlo pre nastavenie 
rýchlosti ventilátora, zobrazí sa indikátor  a po vypnutí jednotky bude ventilátor zapnutý 
ešte niekoľko minút, aby sa vysušilo vnútro jednotky. Po pripojení napájania je funkcia X-
FAN štandardne vypnutá. Funkciu X-FAN nie je možné použiť pre režim Automatika, 
Ventilátor alebo Kúrenie. 

 Táto funkcia umožňuje vysušiť vlhkosť na výparníku vnútornej jednotky potom, čo je 
jednotka vypnutá, aby sa zabránilo rastu plesne. 

  Keď je funkcia X-FAN zapnutá: Po vypnutí jednotky stlačením tlačidla ON/OFF bude 
ventilátor vnútornej jednotky zapnuntý ešte niekoľko minút nízkou rýchlosťou. V tomto 
čase je možné zastaviť ventilátor vnútornej jednotky priamo stlačením tlačidla pre 
nastavenie rýchlosti ventilátora počas 2 sekúnd. 

  Keď je funkcia X-FAN vypnutá: Po vypnutí jednotky stlačením tlačidla ON/OFF sa celá 
jednotka ihneď zastaví. 
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  6 SWING (Nasmerovanie vyfukovaného vzduchu): 
Stlačte toto tlačidlo pre cyklické nastavenie smeru vyfukovania vzduchu. 

VYP 
 

 Tento diaľkový ovládač je univerzálny a používa sa pre jednotky s rozdielnými funkciami. Ak 

je pri tejto jednotka zadaný povel ,  alebo , jednotka ho vykoná ako funkciu .  

 Funkcia  znamená, že sa bude lišta na smerovanie vyfukovaného vzduchu pohybovať 

medzi krajnými polohami: .  

  7 I FEEL (Výber senzoru teploty): 
Stlačte toto tlačidlo pre zapnutie funkcie I FEEL. Jednotka bude regulovať teplotu podľa 
teploty nameranej senzorom diaľkového ovládača. Stlačte toto tlačidlo opäť na zrušenie 
funkcie I FEEL. 

  8 /  (Zdravie/Ventilácia): 

Stlačte toto tlačidlo pre zapnutie/vypnutie funkcie Zdravie (generovanie iónov) alebo 
Ventilácia. Pri prvom stlačení tlačidla sa aktivuje funkcia Ventilácia – na displeji sa zobrazí 

. Pri druhom stlačení sa zapnú súčasne funkcie Ventilácia a Zdravie – na displeji sa 
zobrazí  a . Pri treťom stlačení tlačidla sa funkcie Zdravie a Ventilácia vypnú. Pri 
štvrtom stlačení tlačidla sa zapne funkcia Zdravie; na displeji sa zobrazí . Pri ďalšom 
stlačení tlačidla sa celý cyklus opakuje.  

Poznámka: Tieto funkcie sú dostupné iba pri niektorých modeloch. 

  9 SLEEP (Režim Spánok): 
Stlačením tohto tlačidla môžete cyklicky nastavovať režim Spánok 1 ( ), Spánok 2 ( ), 
Spánok 3 ( ) alebo režim Spánok vypnúť. Po zapnutí zariadenia je režim Spánok 
štandardne vypnutý. 

 Režim Spánok 1: 
V režime Chladenia a Odvlhčovania: 
Po zapnutí režimu Spánok 1 sa po 1 hodine zvýši nastavená teplota o 1 °C a po 2 
hodinách sa nastavená teplota zvýši o 2 °C. Jednotka potom pokračuje v prevádzke 
s touto nastavenou teplotou. 
V režime Kúrenia: 
Po zapnutí režimu Spánok 1 sa po 1 hodine zníži nastavená teplota o 1 °C a po 2 
hodinách sa nastavená teplota zníži o 2 °C. Jednotka potom pokračuje v prevádzke 
s touto nastavenou teplotou. 

 Režim Spánok 2 
V tomto režime bude klimatizácia pracovať podľa výrobcom prednastaveného priebehu 
teplôt (skupiny teplotných kriviek) pre spánkový režim. 

 Režim Spánok 3 
V tomto režime bude klimatizácia pracovať podľa používateľom nastaveného priebehu 
teplôt (teplotnej krivky) pre spánkový režim. 

1) V režime Spánok 3 podržte stlačené tlačidlo TURBO, aby sa diaľkový ovládač prepol 
do režimu používateľského nastavenia priebehu teplôt. Na displeji ovládača sa v poli 
hodín zobrazí 1 hodina a v poli nastavenia teploty bude blikať príslušná naposledy 
nastavená teplota pre spánkový režim (pri prvom nastavení to bude teplota 
prednastavená výrobcom). 
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2) Pomocou tlačidla + alebo – zmeňte podľa potreby nastavenú hodnotu a potvrďte 
nastavenie stlačením tlačidla TURBO. 

3) Po tejto operácii sa čas v poli hodín zvýši automaticky o 1 hodinu (tzn. na 2 hodiny a 
v ďalších cykloch postupne na 3 až 8 hodín) a v poli nastavenia teploty bude blikať 
príslušná naposledy nastavená teplota. 

4) Opakujte kroky 2 až 3, pokiaľ nie je dokončené nastavenie požadovanej teploty pre 
8. hodinu. Tým sa nastavenie priebehu teploty v spánkovom režimu ukončí. Na displeji 
diaľkového ovládača sa obnoví zobrazenie aktuálneho nastavenia času a teploty.  

 Pokiaľ chcete skontrolovať používateľské nastavenie teplôt pre režim Spánok 3, postupujte 
ako pri nastavovaní, nemeňte však teplotu a iba ju potvrdzujte stlačením tlačidla TURBO. 

Poznámka: Ak v režime nastavovania alebo prezerania hodnôt teploty pre režim Spánok 3 
nie je počas 10 sekúnd stlačené žiadne tlačidlo, režim sa ukončí a na displeji diaľkového 
ovládača sa obnoví predchádzajúci stav. Režim nastavovania alebo prezerania hodnôt 
teploty pre režim Spánok 3 môžete ukončit taktiež stlačením tlačidla ON/OFF, MODE, T-
ON/T-OFF alebo SLEEP. 

10 TEMP (Zobrazenie teploty): 
Stlačením tohto tlačidla môžete prepínať medzi zobrazením nastavenej teploty a meranej 
teploty v miestnosti. Pri prvom zapnutí jednotky sa bude zobrazovať nastavená teplota. Po 
prepnutí do režimu zobrazenia teploty v miestnosti sa na displeji objaví indikátor . 
Prepnutie späť do režimu zobrazenia nastavenej teploty prebehne automaticky po 5 
sekundách alebo skôr po vyslaní iného povelu z diaľkového ovládača. Pokiaľ používateľ 
nenastaví režim zobrazovania teploty, bude sa zobrazovať nastavená teplota. 

11 QUIET (Tichá prevádzka): 
Stlačením tohto tlačidla môžete cyklicky prepínať Automatický tichú prevádzku (zobrazí sa 
indikátor  a AUTO), Tichú prevádzku (zobrazí sa iba indikátor  ) alebo vypnutie tichej 
prevádzky (indikátor  sa nezobrazuje). Po zapnutí zariadenia je Tichá prevádzka 
štandardne vypnutý. Poznámka: Funkciu Tichá prevádzka nie je možné nastaviť pre režim 
Ventilátor a Odvlhčovanie. V režime Tichá prevádzka (pri zobrazenom indikátore  ) nie je 
možné nastaviť rýchlosť ventilátora. 

12 CLOCK (Nastavenie hodín): 
Stlačte tlačidlo CLOCK pre nastavenie hodín. Začne blikať indikátor . Počas 5 sekúnd 
stlačte tlačidlo (+) alebo (–), aby ste nastavili aktuálny čas. Keď niektoré z týchto tlačidiel 
podržíte stlačené dlhšie ako 2 sekundy, začne sa čas zvyšovať alebo znižovať po každej 
0,5 sekunde o 1 minútu a potom po každej 0,5 sekunde o 10 minút. Počas blikania po 
nastavení času potvrďte nastavenie stlačením tlačidla CLOCK. Indikátor  prestane blikať. 

13 T-ON/T-OFF (Načasovanie zapnutia/vypnutia) 
Stlačte tlačidlo T-ON pre spustenie nastavenia načasovaného zapnutia. Pre zrušenie 
programu automatického časovača stlačte opäť toto tlačidlo. Po stlačení tlačidla T-ON 
zmizne indikátor  a začne blikať indikátor ON. Ako čas zapnutia sa zobrazí 00:00. Počas 
5 sekúnd stlačte tlačidlo + alebo –, aby ste nastavili čas zapnutia. Každým stlačením týchto 
tlačidiel sa čas zmení o 1 minútu. Keď niektoré z týchto tlačidiel podržíte stlačené, začne sa 
čas rýchlo zvyšovať a znižovať o 1 minútu a potom o 10 minút. Počas 5 sekúnd po 
nastavení času potvrďte nastavenie stlačením tlačidla T-ON. 

Stlačte tlačidlo T-OFF pre spustenie nastavenia načasovaného vypnutia. Pre zrušenie 
programu automatického časovača stlačte opäť toto tlačidlo. Postup nastavenia 
načasovaného vypnutia je rovnaký ako pri nastavení načasovaného zapnutia. 

14 TURBO (Zrýchlenie klimatizácie): 
Stlačte toto tlačidlo pre zapnutie/vypnutie funkcie Turbo, ktoré umožňuje, aby jednotka 
dosiahla nastavené teploty v čo najkratšom čase. V režime Chladenia bude jednotka 
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vyfukovať veľmi chladný vzduch pri maximálnej rýchlosti ventilátora. V režime Kúrenia bude 
jednotka vyfukovať veľmi teplý vzduch pri maximálnej rýchlosti ventilátora. 

15 LIGHT (Osvetlenie displeja): 
Stlačte tlačidlo LIGHT pre zapnutie/vypnutie osvetlenia displeja. Pri zapnutom osvetlení sa 
zobrazuje indikátor . Keď je osvetlenie vypnuté, indikátor  zmizne.  

16 Wi-Fi (Funkcia Wi-Fi): 
Stlačte tlačidlo WIFI pre zapnutie alebo vypnutie funkcie Wi-Fi. Keď je funkcia Wi-Fi 
zapnutá, bude sa na diaľkovom ovládači zobrazovať indikátor „WIFI“. Pre obnovu 
predvoleného továrenského nastavenia Wi-Fi modulu stlačte, keď je jednotka vypnutá 
súčasne tlačidlá MODE a WiFi počas 1 sekundy. 

 Táto funkcia je k dispozícii iba pri niektorých modeloch. 
17 Kombinácia tlačidiel + a – (Zablokovanie ovládača): 

Súčasným stlačením tlačidiel + a – sa zablokujú alebo odblokujú tlačidlá ovládača. Keď je 
diaľkový ovládač zablokovaný, zobrazuje sa indikátor  a pri stlačení ľubovoľného tlačidla 
indikátor  trikrát zabliká. 

18 Kombinácia tlačidiel MODE a – (Prepínanie °C/°F): 
Keď je jednotka vypnutá, stlačte súčasne tlačidlá MODE a – na prepnutie zobrazenia 
teploty v stupňoch Celzia (°C) alebo stupňoch Fahrenheita (°F). 

19 Kombinácia tlačidiel TEMP a CLOCK v režime Chladenie (Úspora energie): 
V režime Chladenia stlačte súčasne tlačidlá TEMP a CLOCK, aby ste zapli funkciu úspory 
energie. Na displeji diaľkového ovládača sa zobrazí „SE“. Opakujte túto operáciu pre 
vypnutie funkcie. 

20 Kombinácia tlačidiel TEMP a CLOCK v režime Kúrenia (Kúrenie 8 °C): 
V režime Kúrenia stlačte súčasne tlačidlá TEMP a CLOCK, aby ste zapli funkciu Kúrenia 8 
°C. Na displeji diaľkového ovládača sa zobrazí indikátor „ “ a nastaví sa teplota 8 °C 
(alebo 46 °F). Opakujte túto operáciu pre vypnutie funkcie. 

21 Funkcia podsvietenia displeja: 
Pri prvom zapnutí svieti osvetlenie jednotky 4 s, potom pri stlačení tlačidla svieti 3 s.  

1 5Výmena batérií 
1. Odoberte kryt batérií zo zadnej strany diaľkového ovládača 

(viď obrázok). 

2. Vyberte staré batérie. 

3. Vložte dve nové 1,5 V batérie veľkosti AAA. Dbajte na 
správnu polaritu. 

4. Nasaďte kryt batérií. 

5 4Poznámky: 

 Pri výmene batérií nekombinujte staré a nové batérie alebo 
rôzne typy baterií. Mohlo by dôjsť k poruche. 

 Pokiaľ nebudete diaľkový ovládač dlhšie používať, vyberte 
z neho batérie, aby nevytiekli. 

 Ovládač môžete používať iba v dosahu jeho signálu. 

 Ovládač by myl byť umiestnený minimálne 1 m od TV alebo 
zvukovej aparatúry. 

 Pokiaľ diaľkový ovládač nefunguje správne, vyberte z neho 
batérie a po 30 sekundách ich opäť nainštalujte. Ak ani 
potom nefunguje, vymeňte batérie. 

 

Postup výmeny batérií 
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33 ÚDRŽBA 
Pred kontrolou a údržbou jednotky nastavte hlavný vypínač do polohy VYP (OFF), aby ste 
odpojili jednotku od napájania. 

1 63.1 Jednotky 
3 3Vnútorná jednotka, vonkajšia jednotka a diaľkový ovládač 
 Utrite zariadenie suchou mäkkou tkaninou. 

3 4Predný panel 
1. Otvorte predný panel. 

 Posuňte dve zarážky na ľavej a pravej strane 
smerom dole, aby sa ozvalo cvaknutie. 

2. Vyberte predný panel.  
 Vyberte šnúrku. 
 Vyklopte predný panel smerom dopredu, aby 

ste ho mohli vybrať. 

3. Vyčistite predný panel. 
 Vyčistite predný panel mäkkou tkaninou 

navlhčenou vo vode. 
 Na čistenie môžete použiť iba neutrálny 

čistiaci prostriedok. 
 Pokiaľ umyjete predný panel vodou, vysušte 

ho tkaninou a potom nechajte vyschnúť v tieni. 

4. Nasaďte predný panel 
 Nasaďte predný panel do zárezov v jednotke 

(3 miesta). 
 Pripojte šnúrku k pravej vnútornej strane 

prednej mriežky. 
 Zatvorte pomaly panel. 

Šnúrka 

Šnúrka 

Nasaďte 
predný panel 
do zárezov. 

5 5Upozornenie 

 Nedotýkajte sa kovových častí vnútornej jednotky. Mohli by ste sa poraniť. 
 Pri vyberaní alebo nasadzovaní predného panelu pri jednotke, ktorá je nainštalovaná vo 

väčšej výške použite pevnú stoličku a postupujte opatrne. 
 Na čistenie nepoužívajte vodu teplejšiu ako 40 °C, benzen, benzín, riedidla alebo iné prchavé 

látky, leštidla, kefy a pod. 
 Po vyčistení a nasadení panelu skontrolujte, či panel drží dobre na mieste. 

1 73.2 Filtre 
1. Otvorte predný panel. 

2. Vyberte vzduchový filter. 
 Stlačte zľahka zarážky na pravej a ľavej strane 

vzduchového filtra a vytiahnite filter smerom 
hore. 

3. Vytiahnite titan-apatitový fotokatalytický filter na 
čistenie vzduchu. 
 Držte výstupky rámika a uvoľnite zarážky na 4 

miestach. 
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4. Každý filter vyčistite alebo vymeňte. 

 Viď obrázok. 

 
 
 
 
 

5. Vložte titan-apatitový fotokatalytický filter na čistenie 
vzduchu späť na miesto a zatvorte predný panel. 
 Prevádzka bez vzduchových filtrov môže 

spôsobiť problémy, napríklad nahromadenie 
prachu vo vnútornej jednotke. 

 

 

6. Vzduchové filtre čistite vodou alebo vysávačom. 

 Pokiaľ sa filtre nedajú ľahko vyčistiť, umyte ich 
neutrálnym čistiacim prostriedkom rozpusteným 
vo vlažnej vode. Potom ich nechajte vyschnúť v 
tieni. 

 Odporúčame čistiť vzduchové filtre každý týždeň. 

Titan-apatitový 
fotokatalytický 
filter na čistenie 
vzduchu Vzduchový

filter

 
1 83.3 Titan-apatitový fotokatalytický filter na čistenie vzduchu 
Účinnosť titan-apatitového fotokatalytického filtra na čistenie vzduchu je možné obnoviť umytím 
vodou vždy raz za 6 mesiacov. Odporúčame filter vždy po 3 rokoch vymeniť.  

3 5Údržba 
1. Vysajte prach z filtra vysávačom, a pokiaľ je filter veľmi znečistený, ponorte ho asi na 10 až 

15 minút do teplej vody. 

2. Nevyťahujte filter z rámika, keď ho umývate vodou. 

3. Po umytí vytrepte z filtra zvyšnú vodu a nechajte ho vyschnúť v tieni. 

4. Filter je vyrobený z papiera. Nežmýkajte filter, keď z neho chcete odstrániť vodu. 

3 6Výmena 
 Uvoľnite zarážky na rámiku filtra a vymeňte filter za nový. 

 Starý filter zlikvidujte ako horľavý odpad. 

5 6Poznámka 
Prevádzka so znečistenými filtrami prináša tieto problémy: 

 Nie je možné odstrániť zápach zo vzduchu. 

 Nie je možné čistiť vzduch. 

 Zníži sa účinnosť chladenia alebo kúrenia. 

 Môže spôsobovať zápach. 
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3 7Kontrola 
 Skontrolujte, či sa podklad, podstavec a ostatné montážne prvky vonkajšej jednotky 

nerozpadajú alebo nekorodujú. 

 Skontrolujte, či nič neblokuje prívod a výfuk vzduchu pri vnútornej a vonkajšej jednotke. 

 Skontrolujte, či počas prevádzky v režime Chladenia alebo Odvlhčovania vyteká z odtokovej 
hadice plynule skondenzované voda. Pokiaľ voda neodteká, môže to byť spôsobené jej 
unikaním z vnútornej jednotky. V takom prípade zastavte prevádzku a zavolajte servisné 
stredisko. 

1 93.4 Pred dlhodobím odstavením 
1. Počas pekného dňa spusťte jednotku na niekoľko hodín v režime Ventilátor, aby vnútro 

jednotky dobre vyschlo. 

 Tlačidlom MODE nastavte režim Ventilátor ( ). 

 Spusťte prevádzku stlačením tlačidla ON/OFF. 

2. Po ukončení prevádzky vypnite istič klimatizačného zariadenia. 

3. Vyčistite vzduchové filtre a nainštalujte ich naspäť. 

4. Vyberte batérie z diaľkového ovládača. 

5 7Poznámka: 
Pokiaľ je na vonkajšiu jednotku napojených niekoľko vnútorných jednotiek, skontrolujte pred 
použitím režimu Ventilátor, či žiadna z jednotiek nepracuje v režime Kúrenia. 
 
3 8Rozsah pracovných teplôt 

 Vo vnútri DB/WB (°C) Vonku DB/WB (°C) 

Maximálne chladenie 32/23 43/26 

Maximálne kúrenie 27/– 24/18 

Rozsah prevádzkových (vonkajších) teplôt pre jednotku, ktorá má iba funkciu chladenia, je −15 
až 43 °C, pre jednotku s funkciou chladenia aj kúrenia je to −22 až 43 °C. 
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44 POKYNY NA PREVÁDZKU 
2 0Princíp činnosti a špeciálne funkcie pre chladenie 
3 9Princíp 
Klimatizačné zariadenie absorbuje teplo z miestnosti, prenáša ho von a vyžaruje do okolia, aby 
sa teplota vo vnútri miestnosti znížila. Výkon chladenia sa bude zvyšovať alebo znižovať v 
závislosti od teploty okolia.  

4 0Ochrana proti zamrznutiu 
Keď jednotka pracuje v režime Chladenia na nízkej teplote, bude sa na tepelnom výmenníku 
vnútornej jednotky pri poklese teploty pod 0 °C tvoriť námraza. V takom prípade riadiaci obvod 
vnútornej jednotky zastaví kompresor a ochráni jednotku pred zamrznutím. 

2 1Princíp činnosti a špeciálne funkcie pre kúrenie 
4 1Princíp 
 Klimatizačné zariadenie absorbuje teplo z vonkajšieho prostredia a prenáša ho dovnútra, aby 

sa zvýšila teplota v miestnosti. Toto je princíp fungovania tepelného čerpadla, ktorého 
vykurovací výkon sa znižuje s poklesom vonkajšej teploty. 

 Pokiaľ je vonkajšia teplota veľmi nízka, použite na kúrenie iné zariadenie. 

4 2Odmrazovanie 
 Keď je vonkajšia teplota nízka, ale vzduch má vysokú vlhkosť, bude sa vo vonkajšej jednotke 

počas dlhej prevádzky tvoriť námraza, ktorá znižuje účinnosť kúrenia. V takom prípade sa 
spustí funkcia automatického odmrazovania a funkcia kúrenia sa asi na 8 až 10 minút preruší. 

 Počas automatického odmrazovania sa ventilátory vnútornej a vonkajšej jednotky zastavia. 

 Počas odmrazovania bliká indikátor na vnútornej jednotke a z vonkajšej jednotky môže unikať 
para. To je spôsobené odmrazovaním a nejedná sa o poruchu. 

 Po ukončení odmrazovania sa automaticky obnoví funkcia kúrenia. 

4 3Funkcia ochrany proti vyfukovaniu studeného vzduchu 
V režime Kúrenia sa v nasledujúcich troch prípadoch nespustí ventilátor vnútornej jednotky, 
pokiaľ teplota výmenníka vnútornej jednotky nedosiahne určité hodnoty. To zabraňuje 
vyfukovaniu chladného vzduchu z jednotky (ventilátor sa spustí počas 3 minút). 

1. Funkcia kúrenia bola práve spustená. 

2. Po dokončení funkcie automatického odmrazovania. 

3. Kúrenie pri nízkej teplote. 

Klimatický typ jednotky je uvedený na štítku menovitých hodnôt. 
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Počas chladenia nenastavujte nižšiu teplotu, 
ako je potrebné. Inak sa zvýšia vaše výdaje 
za energiu. 

 
 

Pre rozptýlenie chladného vzduchu po 
miestnosti nastavte vhodný spôsob 
vyfukovania vzduchu (viď obrázok). 

 

Čistite vzduchový filter každý týždeň, aby 
bola zachovaná účinnosť zariadenia.  
 

 

Počas chladenia neotvárajte zbytočne okná 
a dvere, aby chladný vzduch neunikal a 
neplýtvalo sa energiou. 

 
 

Pokiaľ počas chladenia svieti do miestnosti 
priame slnečné svetlo, zakryte okno napr. 
závesom, aby sa vzduch v miestnosti 
neohrieval a nezvyšovali sa výdaje za 
energiu. 

 

Pri nedostatočnom vetraní otvorte občas 
okno, aby ste miestnosť vyvetrali, ale nie na 
dlho, aby chladný vzduch zbytočne neunikal 
von. 
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55 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

Napájanie zariadenia (napätie a frekvencia) 
musí zodpovedať parametrom na štítku 
menovitých hodnôt. Používajte iba predpísaný 
typ poistiek a nenahrazujte ich drôtom. 
 

 
 

A počas prevádzky dochádza 
k elektromagnetickému rušeniu, vypnite 
klimatizačné zariadenie. Ak nebudete 
zariadenie dlhšie používať, vypnite hlavný 
vypínač napájania. 

 
 

Nestrkajte do otvorov na prívod a výfuk 
vzduchu žiadne predmety, inak by mohlo 
dôjsť k poruche zariadenia alebo poraneniu 
osôb. Dávajte dobrý pozor, keď sa okolo 
zariadenia pohybujú deti. 

 
 

Nestavajte do cesty prúdiaceho vzduchu 
z vnútornej a vonkajšej jednotky žiadne 
prekážky. Mohlo by dôjsť k zníženiu výkonu 
alebo poruche. 
 

 

 
Nesmerujte vyfukovaný vzduch priamo na 
ľudí, hlavne nie na deti alebo staršie a choré 
osoby. 

 

Nedávajte blízko jednotky žiadne 
vykurovacie teleso alebo iný zdroj tepla. 
Teplo môže zdeformovať plastové diely. 
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66 SKÔR AKO ZAVOLÁTE ZÁKAZNÍCKY SERVIS 
Skôr ako zavoláte do zákazníckeho servisu, pozrite sa do nasledujúcej tabuľky. Môžete tam 
nájsť riešenie vašich problémov. Ak to nepomôže a zariadenie stále nepracuje správne, 
kontaktujte predajcu alebo autorizovaný servis. 
 

Problém Príčiny a riešenie 

Zariadenie vôbec nepracuje.  Skontrolujte, či nie je poškodený prívodný kábel alebo 
vypnutý istič. 

 Skontrolujte, či je v poriadku napájanie. 

 Skontrolujte, či nie je aktivovaný časovač pre 
zapnutie/vypnutie jednotky. 

Klimatizačné zariadenie pracuje, 
ale málo chladí. 

 Skontrolujte, či nie je nastavená veľmi vysoká teplota. 

 Skontrolujte, či do miestnosti nesvieti priame slnečné 
svetlo. 

 Skontrolujte, či nie sú otvorené dvere alebo okná. 

 Skontrolujte, či nič nebráni voľnému prúdeniu 
vzduchu. 

 Skontrolujte, či funguje ventilátor na výfuku vzduchu. 

 Skontrolujte, či nie je vzduchový filter znečistený 
alebo upchatý. 

Počas prevádzky z jednotky 
vychádza para alebo hmla.  

 Teplý vzduch z miestnosti sa mieša s chladným 
vzduchom z jednotky. To môže spôsobiť zráženie 
vlhkosti vo vzduchu. 

Diaľkový ovládač nefunguje.  Prekážka v ceste signálu medzi jednotkou a 
diaľkovým ovládačom. 

 Skontrolujte, či sú batérie vložené so správnou 
polaritou. 

 Skontrolujte, či nie sú batérie vybité. 
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77 INŠTALÁCIA VNÚTORNEJ JEDNOTKY 
2 2Výber miesta na inštaláciu 

Nezakrytá Spolovice skrytá Skrytá

 Miesto, kde môže chladný vzduch prúdiť do 
celej miestnosti. Montážná doska 

 Miesto, odkiaľ môžete ľahko odvádzať 
skondenzovanú vodu. 

 Miesto, ktoré unesie váhu jednotky. 

 Miesto, kde je ľahký prístup pri vykonávaní 
údržby. 

Lišta

Mriežka (nedodáva sa)
Inštalácia na podlahe Inštalácia na stene 

2 3Nevhodné miesta na inštaláciu 
Miesto na pripevnenie inštalačného panela  Kde je veľmi vlhko, napríklad v práčovni. 

 Kde je veľmi veľa oleja. 

 Kde sú kyseliny. 

 Kde sú poruchy v dodávle elektriny. 

2 4Spôsob inštalácie 
Podľa umiestnenia jednotky sú možné dva typy 
inštalácie: 

 Inštalácia na strop 

 Inštalácia na podlahu/stenu 
Postup inštalácie je v obidvoch prípadoch 
podobný. Vnútorná jednotka by mala byť 
umietnená tam, kde: 
1. Sú splnené podmienky na inštaláciu podľa 

inštalačného výkresu. 

2. Privádzaný aj vyfukovaný vzduch môže voľne 
prúdiť. 

3. Na jednotku nesvieti priame slnečné svetlo. 

4. Jednotka je dostatočne ďaleko od zdrojov 
tepla alebo pary. 

5. Nedochádza k úniku olejových výparov (ktoré 
môžu skrátiť životnosť jednotky). 

6. Studený/teplý vzduch môže voľne prúdiť po 
celej miestnosti. 

7. V dostatočnej vzdialenosti od 
fluorescenčných lámp (výbojok, žiariviek), 
ktoré môžu spôsobiť skrátenie dosahu 
diaľkového ovládača. 

8. Je vzdialená minimálne 1 m od televízora 
alebo rádia (jednotka môže rušiť obraz alebo 
zvuk). 

2 5Výkres na inštaláciu jednotky 
Vnútorná jednotka môže byť namontovaná 
niektorým z troch uvedených spôsobov. 
Konzolová jednotka by mala byť nainštalovaná 
na podlahu alebo 0,3 m nad podlahou. 

Výkres umiestnenie závesov 

INŠTALAČNÁ 
PAPIEROVÁ 
ŠABLÓNA 

Min. 50 mm

Min. 70 mm 

Min. 50 mm

200mm

16
0

30

57
0

700

200

12
0

22
0

17
0

30

644

12
0

22
0

006
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2 6Potrubie chladiva 
1. Vyvŕtajte otvor (s priemerom 55 mm) v mieste, ktoré označuje symbol  na obrázku nižšie. 

2. Umiestnenie otvoru závisí od toho, na ktorej strane bude vyvedené potrubie. 

3. Postup pripojenia viď „Pripojenie potrubia chladiva“ nižšie. 

4. Okolo potrubia nechajte voľné miesto, aby sa dalo jednoduchšie pripojiť k vnútornej jednotke. 

(Jednotka: mm)
Stena 

4
5

6
0

4
5

4
5

4
5

45

75

75

75

75

Potrubie zdola zľava Potrubie zdola sprava 

Potrubie 
zozadu 
zľava 

Potrubie 
zozadu 
sprava Potrubie zľava/sprava 

 

 

 Upozornenie 
Minimálna povolená dĺžka 

 Odporúčaná najkratšia dĺžka potrubia je 2,5 m, aby sa zabránilo prenosu hluku a vibrácií z 
vonkajšej jednotky. (Hluk a vibrácie môžu nastať v závislosti od spôsobu inštalácie jednotky a 
mieste prevádzky.) 

 Maximálna dĺžka potrubia viď návod na inštaláciu vonkajšej jednotky. 

 Pripojenie viacerých vnútorných jednotiek viď návod na inštaláciu vonkajšej jednotky 
multisystému. 

Stena 

4
5

75

3
5

0

Pozrubie chladiva

Podlaha 
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4 4Vyvŕtanie otvoru do steny a inštalácia priechodky 
 Pri stenách, ktoré obsahujú kovovú armatúru, použite 

priechodku do steny a kryt s otvorom na pretiahnutie 
potrubia, aby ste zabránili prenikaniu vody. 

 Priestor medzi potrubím a stenou utesnite izolačným 
materiálom, aby ste zabránili prenikaniu vody. 

1. Vyvŕtajte do steny otvor s priemerom 55 mm so 
sklonom dole smerom k vonkajšej strane steny. 

2. Nainštalujte do otvoru priechodku. 

3. Zasuňte do priechodky kryt. 

4. Po dokončení inštalácie potrubia chladiva, kábla a 
odtokového potrubia utesnite otvor v stene izolačným 
materiálom. 

 

Priechodka 
do steny 
(nie je 
dodávaná) 

Tesnenie 

Ø55
Kryt otvoru 

Priechodka do 
steny (nie je 
dodávaná) 

2 7Odtokové potrubie 
1. Použite bežne predávanú neohybnú rúrku z PVC (typ VP 20, vonkajší priemer 26 mm, 

vnútorný priemer 20 mm). 

2. Spolu s vnútornou jednotkou je dodávaná odtoková hadica (vonkajší priemer 18 mm na 
pripájacom konci, dĺžka 220 mm). Pripravte odtokovú hadicu podľa obrázka nižšie. 

3. Odtokové potrubie by malo mať taký sklon, aby v ňom mohla voľne prúdiť voda a 
nehromadila sa v potrubí (nesmie na ňom byť napr. ohyb, ktorý by bránil odtoku vody). 

4. Zasuňte odtokovú hadicu do odtokového potrubia tak hlboko, aby sa z neho nevysúvala.  

5. Izolujte odtokové potrubie vo vnútri miestnosti v dĺžke aspoň 10 cm tepelne izolačným 
materiálom, aby sa zabránilo kondenzácii vody. 

6. Vyberte vzduchové filtre a nalejte do odtokovej vaničky v jednotke trochu vody, aby ste zistili, 
či voda dobre odteká. 

150

100

1
0

0

Nesmie byť 
prekážka 
v odtoku vody 

Nedávať 
koniec do 
vody 

Min. 50 mm Odtoková hadica 

Odtokové potrubie z PVC Redukcia
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2 8Inštalácia vnútornej jednotky 
1. Príprava 
 Otvorte predný panel, odskrutkujte 

4 skrutky a vytiahnite prednú mriežku 
z jednotky smerom vpred. 

 Podľa vyznačených šípok uvoľnite 
zarážky na prednej časti skrine, aby 
ste ju mohli vybrať. 

 Pri demontáži krytov a líšt postupujte 
podľa pokynov nižšie.  

 

Pri použití líšt 
 Odstráňte záslepky otvorov. 

(Odstráňte výlisky na spodnom ráme 
pomocou klieští.) 

 
Pre vyvedenie potrubia z boku 
 Odstráňte záslepky otvorov. 

1. Odskrutkujte 7 skrutiek. 

2. Vyberte horný kryt (2 zarážky). 

3. Vyberte pravý a ľavý kryt (2 zarážky 
na každej strane). 

4. Odstráňte záslepky na spodnom 
ráme a krytoch pomocou klieští. 

5. Namontujte diely naspäť v opačnom 
poradí (kroky 3>2>1). 

3 zarážky 

Kryt 

Predná 
mriežka 

Predný 
panel 

Vyberte 
prednú 
mriežku 

Otvorte 
predný panel

Vyberte 4 skrutky 

2. Horný kryt 

3. 
Bočný 
kryt 

3. Bočný 
kryt 

Odstráňte 
záslepky 

Vyberte 7 skrutiek 

Spodný rámKryt 

 
4 52. Inštalácia 
 Pri inštalácii na podlahu pripevnite jednotku pomocou 6 skrutiek. (Nezabudnite pripevniť 

zadnú stenu.) 

 Pri inštalácii na stenu pripevnite montážnú dosku pomocou 5 skrutiek a vnútornú jednotku 
pomocou 4 skrutiek. 

Odstráňte 
záslepku 

Odstráňte 
záslepku 

Kryt 
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Montážna doska musí byť nainštalovaná na stenu, ktorá udrží váhu jednotky. 
1. Pripevnite montážnú dosku provizórne na stenu, skontrolujte, či je vodorovne, a vyznačte na 

stenu miesta na vyvŕtanie otvorov. 

2. Po vyvŕtaní otvorov pripevnite montážnu dosku pomocou skrutiek na stenu. 

Inštalácia na podlahu Inštalácia na stenu 

Kryt 200mm

Lišta 

6 skrutiek 6 skrutiek  
3. Po pripojení potrubia pre chladivo a odtokového potrubia vyplňte voľné miesto v otvore 

izoláciou. Pri ponechaní voľného miesta môže dochádzať ku kondenzácii vody na potrubí 
chladiva alebo odtokového potrubia a otvorom by sa taktiež mohol dostávať dovnútra hmyz. 

4. Po dokončení všetkých pripojení namontujte predný panel a prednú mriežku na pôvodné miesto. 

4 6Nálevkovité rozšírenie konca potrubia 
1. Odrežte koniec potrubia pomocou rezača rúrok. 

2. Odstráňte nerovnosti. Držte pritom rúrku rezanou stranou smerom dole, aby sa kúsky 
materiálu nedostali dovnútra potrubia. 

3. Nasaďte na rúrku prevlečnú maticu. 

4. Rozšírte nálevkovito konoec rúrky. 

5. Skontrolujte, či je rozšírenie správne prevedené. 

 Varovanie: 

 Namažte rozšírenú časť minerálnym olejom. 

 Dbajte na to, aby sa do systému nedostal minerálny olej, pretože by to mohlo znížiť životnosť 
jednotiek. 

 Nikdy nepoužívajte rúrky, ktoré boly použité v predošlých inštaláciách. Používajte iba diely 
dodávané spolu s jednotkou. 

 Do tejto R410A jednotky nikdy nedávajte vysúšač, aby bylo možné zaručiť jej životnosť. 

 Vysúšací materiál sa môže rozpustiť a poškodiť systém. 

 Nesprávne rozšírenie konca rúrky môže spôsobiť unikanie chladiva. 
Koniec rúrky 
musí byť 
rovnomerne 
rozšírený 
v dokonalom 
kruhu 

Vnútorná 
plocha musí 
byť bez 
škrabancov 

Rozšírenie rúrky 

Nastavte presne do nižšie uvedenej pozície 

 

Odstráňte 
nerovnosti 

Nezabudnite 
nasadiť maticu 

Odrežte 
prsne 
v pravom 
uhle 

Rozšírujúci nástroj 
pre R410A 

Konvenčný rozšírujúci nástroj 
 A Typ so svorkou 

(Ridgid) 
Typ s krídlovou 

maticou (Imperiál) 
Typ so svorkou  

Forma 
A 0–0,5 mm 1,0–1,5 mm 1,5–2,0 mm 
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4 7Pripojenie potrubia chladiva 
1. Dotiahnite prevlečné matice pomocou momentového kľúča, aby ste zabránili ich poškodeniu 

a následnému úniku chladiva. 
Tu namažte olejom 
pridávaným do chladiva Nástrčný kľúč (pevný) 

Prevlečná matica 

Momentový kľúč Spojovacia rúrka 
Potrubie z vnútornej jednotky  

2. Dajte konce rúrok k sebe, zarovnajte ich stredy a dotiahnite prevlečné matice rukou o 3 alebo 
4 závity. Potom matice dotiahnite momentovým kľúčom na predpísaný moment. 

3. Aby ste zabránili unikaniu chladiva, namažte vnútorný aj vonkajší povrch rozšíreného konca 
rúrky olejom, ktorý je vhodný pre príslušné chladivo (Použite olej pre chladivo R410A). 

Doťahovací moment prevlečnej matice 
Strana plynu Strana kvapaliny 

09K/12K 18K 09K/12K/18K 
3/8" 1/2" 1/4" 

31–35 Nm 50–55 Nm 15–20 Nm 
 

4 8Pokyny pre manipuláciu s potrubím 
1. Chráňte otvorený koniec rúrky pred prachom 

a vlhkosťou. 

2. Všetky ohyby potrubia by mali byť čo 
najmiernejšie. Na ohýbanie používajte 
ohýbačku rúrok. (Polomer ohybu by mal byť 
minimálne 30–40 mm.) 

 

Nasaďte 
krytku  

Ak nemáte vhodnú 
krytku na rozšírený 
koniec rúrky, 
obaľte ho páskou, 
aby sa dovnútra 
nedostala špina a 
voda. 

4 9Voľba medených rúrok a tepelne izolačných materiálov 
Pri používaní komerčne dostupných medených 
rúrok a inštalačných materiálov dodržiavajte 
nasledujúce pokyny: 
1. Izolačný materiál: Polyetylénová pena 

Súčiniteľ tepelnej vodivosti: 0,041 až 0,052 
W/mK (0,035 až 0,045 kcal/mh°C) 

Povrch rúrky s chladivom môže mať teplotu 
max. 110 °C. 

Zvoľte tepelne izolačný materiál, ktorý túto 
teplotu vydrží. 

Kábel medzi jednotkami 
Potrubie 
plynu Potrubie 

kvapaliny

Izolácia 
potrubia 
kvapaliny

Izolácia 
potrubia 
plynu 

Omotanie 
páskou 

2. Izolujte potrubie s plynom aj potrubie s kvapalinou podľa nasledujúcej tabuľky. 

Strana plynu 
Strana 

kvapaliny 
Tepelná izolácia potrubia plynu 

Tepelná izolácia 
potrubia kvapaliny 

09K/12K 18K  09K/12K 18K  
Vonkajší 

priemer: 9,5 mm 
Vonkajší priemer: 

12,7 mm 
Vonkajší 

priemer: 6,4 mm 
Vnútorný priemer: 

12–15 mm 
Vnútorný priemer: 

14–16 mm 
Vnútorný priemer:  

8–10 mm 

Hrúbka: 0,8 mm Hrúbka: 10 mm 

3. Potrubie plynu a kvapaliny izolujte oddelene. 
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5 0Kontrola unikania chladiva 
1. Po odstránení vzduchu z potrubia 

skontrolujte, či neuniká chladivo. 

2. Pokyny na odstránenie vzduchu a kontrolu 
chladiva viď návod na inštaláciu vonkajšej 
jednotky. 

 

Skontrolujte tesnosť 
v tomto mieste. Na 
kontrolu unikania 
plynu použite 
mydlovú vodu. Po 
kontrole mydlovú 
vodu utrite. 

5 1Zakrytie spoja potrubia 
Po kontrole tesnosti potrubia zakryte spoje rúrok nasledujúcim postupom. 

1. Rozrežte izoláciu potrubia chladiva tak, aby boli zárezy v mieste napojenia rúrok. 

2. Nasuňte narezanú časť na ďalšiu izoláciu potrubia tak, aby v mieste spoja neboli žiadne medzery. 

3. Obaľte výrezy a miesto napojenia rúrok dodávaným izolačným plátom tak, aby v mieste spoja 
neboli žiadne medzery. 

Izolácia potrubia 
chladiva Izolácia potrubia 

chladiva 
Izolácia potrubia 
chladiva 

Zárez 
Zárez 

Izolačný plát 

Páska 

Izolácia pripájaného 
potrubia chladiva 

 

 Upozornenie 

 Spoje potrubia dobre zaizolujte. Nedostatočná izolácia môže spôsobiť kondenzáciu a 
odkvapkávanie vody. 

 Zatlačte potrubie dovnútra, aby netlačilo príliš na prednú mriežku. 

 
5 2Pripojenie odtokovej hadice 
1. Nasaďte dodávanú C odtokovú hadicu na 

vývod odtokovej vaničky. 

2. Nasuňte odtokovú hadici na vývod tak, 
aby priliehala k tesneniu odtoku. 

 

Odtoková vanička

Tesnenie
Odtoková 
vanička Odtoková 

hadica Tesnenie 
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5 3Elektrické pripojenie 
Přočasi pripájania systému s viacerými vnútornými jednotkami postupujte podľa inštalačného 
návodu, ktorý je dodávaný s vonkajšou jednotkou pre multisystém.  
 Zdvihnite dosku so senzorom, vyberte predný kovový kryt a pripojte prepájací kábel ku 

svorkovnici. 

1. Odizolujte konce vodičov (v dĺžke 15 mm) 

2. Priskrutkujte poriadne jednotlivé vodiče do svorkovnice vo vnútornej a vonkajšej jednotke tak, 
aby farba vodičov zodpovedala príslušným číslam svoriek. 

3. Pripojte zemniace vodiče do príslušných svoriek. 

4. Zatiahnite za vodiče, aby ste skontrolovali, či sú poriadne pripojené, a potom pripevnite kábel 
úchytkou, aby ste zabránili ich náhodnému vytrhnutiu. Natvarujte vodiče tak, aby sa dal 
kovový kryt dobre zatvoriť. 

N(1) 2 3

Doska so 
senzorom Vonkajšia 

jednotka 
Pripevnite vodiče pomocou 
skrutiek svorkovnice 

Vytvarujte vodiče 
tak, aby sa dal 
predný kovový 
kryt dobre 
zatvoriť. 

Keď je kábel dlhší ako 10 
m, použite vodiče 
s priemerom 2 mm  

Svorkovnice 

Elektrická 
skrinka 

Úchytku kábla 
dobre priskrutkujte, 
aby vodiče neboli 
namáhané 
vonkajším ťahom 

Úchytka kábla

Vnútorná  
jednotka 

Kábel 
Predný 
kovový kryt 

Pripevnite vodiče pomocou 
skrutiek svorkovnice

 

 Upozornenie 

 Nepoužívajte káble s poškodenou izoláciou, káble s lankovými vodičmi, predlžovacie káble 
alebo rozdvojky, pretože by mohlo dôjsť k prehriatiu, úrazu elektrickým prúdom alebo 
požiaru. 

 Ku svorkovnici jednotky nepripájajte žiadne iné zariadenie (čerpadlo skondenzovanej vody 
atď.). Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru. 
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88 PRÍPRAVA POTRUBIA 
 

2 98.1 Rezanie rúrok a kábla 
 Použite komerčne dostupný rezací nástroj. 

 Zmerajte dôkladne potrebnú dĺžku rúrok. 

 Odrežte rúrku o trochu dlšiu, ako je nameraná 
dĺžka. 

 Kábel musí byť o 1,5 m dlhší, ako je dĺžka 
rúrok chladiva. 

  

3 08.2 Odstránenie nerovností 
 Vyčistite vnútro rúrky. 

 Pri použití odhrotovača musí koniec rúrky 
smerovať dole, aby sa do rúrky nedostali 
žiadne nečistoty. 

  

3 18.3 Rozšírenie konca rúrky 
 Navlečte na rúrku prevlečné matice a rozšírte 

obidva konce rúrky pomocou súpravy na 
rozširovanie rúrok. Zasuňte rúrku do formy tak, 
aby koniec rúrky vyčnieval 0,5 mm nad formu. 
Skontrolujte, či je koniec rúrky rovný a 
dokonalo kruhový. 

  

3 28.4 Prepájací kábel a omotanie 
(Viď obrázok vpravo.) 

Rezací nástroj Správne Nesprávne 

Šikmý rez Nerovný rez

Rúrka chladiva 

Odhrotovač 

Nakloniť dole 

Nástroj na 
rozširovanie

0,5 mm 

Rúrka chladiva 

Skosené Poškrabané Nalomené Nerovnomerná 
hrúbka 

30–40 mm 
Rúrka pre nízky tlak 

Kábel 

Rúrka pre vysoký tlak 

K vonkajšej jednotke K vnútornej jednotke 
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99 RÚRKY CHLADIVA 
1. Vyberte vhodné rúrky pre plyn a kvapalinu podľa nižšie uvedenej tabuľky. 

2. Na ochranu proti prachu a vlhkosti musia byť obidva konce rúrok až do pripojenia zakryté. 

3. Ohýbajte rúrky čo najmenej. Polomer ohybu musí byť minimálne 3 alebo 4 cm. 

 

Izoláciu rúrky plynu a rúrky kvapaliny zvoľte s ohľadom na veľkosť rúrky tak, aby bola hrúbka 
izolácie minimálne 1 cm. 
 
Tabuľka rúrok plynu 

Model Veľkosť rúrky 

09K 3/8" 

12K 3/8" 

18K 1/2" 
 
Tabuľka rúrok kvapaliny 

Model Veľkosť rúrky 

09K 1/4" 

12K 1/4" 

18K 1/4" 
 

Prepájací kábel 

Rúrka kvapaliny 
Rúrka plynu 

Omotávacia páska Odtoková rúrka s 
priemerom 1/2" 

 
4. Prepojenie medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou.  

 Odskrutkujte prevlečnú maticu na uvoľnenie stlačeného plynu vo vnútornej jednotke. 

 Pokiaľ neuniká vysokotlakový plyn, signalizuje to netesnosť vnútornej jednotky. 

 Navlečte prevlečnú maticu na rúrku kvapaliny. Rozšírte koniec rúrky pomocou nástroja na 
rozširovanie rúrok. 

 Dotiahnite obidve prevlečné matice na rúrke plynu a rúrke kvapaliny na vnútornej jednotke 
pomocou dvojice kľúčov. 
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1 010 KONTROLA PO INŠTALÁCII 
Kontrolované body Možná porucha Stav 

Je jednotka dobre pripevnená? Jednotka by mohla spadnúť, vibrovať 
alebo vydávat hluk. 

 

Bola vykonaná kontrola unikania 
chladiva? 

Môže sa znížiť chladiaci výkon jednotky.  

Je tepelná izolácia dostatočná? Môže dôjsť ku kondenzácii a 
odkvapkávaniu vody. 

 

Je zaistený dobrý odtok vody 
z jednotky? 

Môže dôjsť ku kondenzácii a 
odkvapkávaniu vody. 

 

Je napájacie napätie v súlade 
s menovitým napájacím napätím na 
výrobnom štítku? 

Môže dôjsť k poruche alebo poškodeniu 
dielov. 

 

Je potrubie a elektrické káble správne 
a bezpečne nainštalované? 

Môže dôjsť k poruche alebo poškodeniu 
dielov. 

 

Je jednotka správne uzemnená? Môže dôjsť k prebíjaniu prúdu.  

Je použitý odporúčaný prívodný 
kábel? 

Môže dôjsť k poruche alebo poškodeniu 
dielov. 

 

Sú otvory na prívod a odvod vzduchu 
voľné? 

Môže sa znížiť chladiaci výkon jednotky.  

Zodpovedá množstvo chladiva dĺžke 
potrubia? 

Nesprávne množstvo chladiva môže 
ovplyvniť funkčnosť klimatizácie. 

 

Je otvor na pretiahnutie prepájacích 
rúrok dobre zakrytý a utesnený? 

Mohlo by dôjsť ku zníženiu výkonu 
chladenia (kúrenia) a plýtvaniu elektrinou. 
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1 111 KONFIGURÁCIA PREPÁJACÍCH RÚROK 
1. Štandardná dĺžka prepájacej rúrky je 5 m, 7,5 m, 8 m 

2. Minimálna dĺžka prepájacej rúrky je 3 m. 

3. Maximálna dĺžka prepájacej rúrky 

 

Výkon chladenia 
Maximálna dĺžka 
prepájacej rúrky 

 Výkon chladenia 
Maximálna dĺžka 
prepájacej rúrky 

5000 Btu/h 
(1465W) 

15 
 24000 Btu/h 

(7032W) 
25 

7000 Btu/h 
(2051W) 

15 
 28000 Btu/h 

(8204W) 
30 

9000 Btu/h 
(2637W) 

15 
 36000 Btu/h 

(10548W) 
30 

12000 Btu/h 
(3516W) 

20 
 42000 Btu/h 

(12306W) 
30 

18000 Btu/h 
(5274W) 

25 
 48000 Btu/h 

(14064W) 
30 

 
4. Dodatočné množstvo oleja do chladiva a kvapaliny, potrebné pri predĺžení prepájacej rúrky. 

 Keď je dĺžka prepájacej rúrky predĺžená o 10 m nad štandardnú dĺžku, je potrebné pridať 5 
ml oleja do chladiva na každých dodatočných 5 m prepájacej rúrky. 

 Postup výpočtu dodatočného množstva chladiva (na základe dĺžky potrubia kvapaliny): 

 Dodatočné množstvo chladiva = predĺžená dĺžka potrubia kvapaliny × dodatočné 
množstvo chladiva na 1 meter dĺžky. 

 Pridajte potrebné množstvo chladiva podľa dĺžky štandardného potrubia, ako zobrazuje 
nasledujúca tabuľka. Dodatočné množstvo chladiva na 1 meter sa odlišuje podľa priemeru 
potrubia kvapaliny. Viď nasledujúca tabuľka: 
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Dodatočné množstvo chladiva R22, R407C, R410A a R134a 

 

Priemer prepájacej rúrky Typ vonkajšej jednotky 

Rúrka kvapaliny  
(mm) 

Rúrka plynu  
(mm) 

Iba pre chladenie 
(g/m) 

Pre chladenie aj 
kúrenie (g/m) 

Ø6 Ø9,52 alebo Ø12 15 20 

Ø6 alebo Ø9,52 Ø16 alebo Ø19 15 50 

Ø12 Ø19 alebo Ø22,2 30 120 

Ø16 Ø25,4 alebo Ø31,8 60 120 

Ø19 – 250 250 

Ø22,2 – 350 350 

 
 



SPÄTNÝ ODBER ELEKTROODPADU 

Uvedený symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo 
elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej 
likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma. Správnou 
likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii 
potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky 
nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo 
najbližšieho zberného miesta. 

 

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA POUŽITÉHO 
CHLADIACEHO PROSTRIEDKU 

Informácie týkajúce sa použitého chladiaceho prostriedku 
Toto zariadenie obsahuje fluórované skleníkové plyny zahrnuté v Kjótskom protokole. Údržba a likvidácia musí byť 
vykonaná kvalifikovaným personálom. 
Typ chladiaceho prostriedku: R410A 
Zloženie chladiaceho prostriedku R410A: (50% HFC-32, 50% HFC-125) 
Množstvo chladiaceho prostriedku: viď prístrojový štítok. 
Hodnota GWP: 2088 (1 kg R410A = 2,088 t CO2 eq) 
GWP = Global Warming Potential (potenciál globálneho otepľovania) 
 
V prípade poruchy, problémov s kvalitou alebo iných, odpojte zariadenie od napájania a kontaktujte prosím 
miestneho predajcu alebo autorizované servisné stredisko. 
Tiesňové volanie - telefónne číslo: 112 
 

VÝROBCA 

SINCLAIR CORPORATION Ltd. 
1-4 Argyll St. 
London W1F 7LD 
Great Britain 
 
www.sinclair-world.com 
 
Zariadenie bolo vyrobené v Číne (Made in China). 
 

ZÁSTUPCA 

SINCLAIR EUROPE spol. s r.o. 
Purkynova 45 
612 00 Brno 
Czech Republic 
 

SERVISNÁ PODPORA 

NEPA Slovakia, spol. s r.o. 
Technická 2 
821 04 Bratislava 
Slovenská republika 
 
Tel.: +421 2 3260 5050 
Fax: +421 2 4341 0786 
 
www.sinclair-solutions.com 
Obchod: obchod@nepa.sk 
Servis: servis@nepa.sk, tel. servis: +421 2 3260 5030 
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