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Pozor:
Na Vašom výrobku je uvedený 
tento symbol. Znázorňuje, že 
sa elektrické a elektronické 

spotrebiče nemajú likvidovať 
s domácim odpadom, ale 

sa majú vracať oddelene do 
špecializovanej zberne.

A.	 Informácie	k	likvidácii	pre	súkromných	užívateľov
1. V Európskej únii
Pozor: Tento spotrebič nelikvidujte s bežným domácim odpadom!
Podľa novej smernice EÚ, ktorá udáva správny spôsob spätného 
odberu použitých elektrických a elektronických spotrebičov, 
zaobchádzanie s nimi a ich recykláciu, sa musia staré elektrické a 
elektronické spotrebiče zlikvidovať oddelene.
Po zavedení smernice v členských krajinách EÚ môžu teraz 
súkromné domácnosti odovzdávať svoje použité elektrické a 
elektronické spotrebiče bezplatne v stanovených zberniach*.
V niektorých krajinách* môžete staré spotrebiče odovzdať 
bezplatne aj Vášmu špeciálnemu predajcovi, ak si zakúpite 
podobný nový spotrebič.
*) Ďalšie podrobnosti získate na obecnom alebo mestskom úrade. 
Pokiaľ Vaše použité elektrické a elektronické spotrebiče obsahujú 
batérie alebo akumulátory, mali by ste ich najskôr vybrať a 
zlikvidovať oddelene podľa miestneho platného nariadenia.
Správnou likvidáciou prispejete ku správnemu zberu starých 
spotrebičov, zaobchádzaniu s nimi a ich používaniu. Odbornou 
likvidáciou tak zabránite možným škodlivým dopadom na životné 
prostredie a zdravie.

2.	 V	ostatných	krajinách	mimo	Európskej	únie
Informujte sa prosím na Vašom obecnom alebo mestskom úrade 
ohľadom správneho postupu pri likvidácii tohto spotrebiča.

B.	 Informácie	k	likvidácii	pre	priemyselných	užívateľov
1. V Európskej únii
Pokiaľ ste tento výrobok používali pre živnostenské účely a teraz 
ho chcete zlikvidovať:
Obráťte sa prosím na Vášho špecializovaného predajcu, ktorý 
Vás môže informovať o vrátení výrobku. Možno budete musieť za 
odber a recykláciu zaplatiť. Za malé výrobky (a malé množstvo) 
možno nie.

2.	 V	ostatných	krajinách	mimo	EÚ
Na správny postup likvidácie tohto spotrebiča sa informujte na 
obecnom alebo mestskom úrade. 
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1	BEZPEČNOSTNÉ	POKYNY

 VAROVANIE! Táto značka označuje postupy, ktorých nesprávne vykonanie môže 
spôsobiť smrť alebo vážne zranenie užívateľa.

 UPOZORNENIE! Táto značka označuje postupy, ktorých nesprávne vykonanie môže 
spôsobiť poranenie užívateľa alebo poškodenie majetku.

 VAROVANIE!
 Pre zaistenie správnej prevádzky nainštalujte klimatizačné zariadenie tak, ako je to opísané v 

tomto návode.
 Prepojte vnútornú jednotku s vonkajšou jednotkou pomocou štandardne dodávaných rúrok a 

káblov. Tento návod opisuje správne zapojenie pomocou štandardne dodávanej sady inštalačných 
dielov.

 Inštaláciu musia vykonávať len autorizovaný pracovníci v súlade s platnými normami a predpismi.
 Pokiaľ dôjde počas inštalácie k úniku chladiva, poriadne vyvetrajte zasiahnutý priestor. Keď sa 

chladivo dostane do styku s otvoreným ohňom, vznikajú toxické plyny.
 Nepripájajte napájanie, pokiaľ nie sú ukončené všetky inštalačné práce.
 Pred spustením kompresoru skontrolujte, či je potrubie chladiva dobre a správne pripojené. 

Nespúšťajte kompresor, keď nie je potrubie chladiva dobre pripojené a je otvorený 2-cestný a 
3-cestný ventil. Môže to vyvolať abnormálny tlak v chladiacom okruhu a poškodiť zariadenie alebo 
dokonca spôsobiť zranenie.

 Počas demontáže skontrolujte, či je kompresor vypnutý, skôr ako odpojíte potrubie chladiva. 
Neodpájajte spojovacie potrubie, keď je kompresor zapnutý a je otvorený 2-cestný a 3-cestný 
ventil. Môže to vyvolať abnormálny tlak v chladiacom okruhu a poškodiť zariadenie alebo dokonca 
spôsobiť zranenie.

 Počas inštalácie alebo pri premiestňovaní dbajte na to, aby sa do chladiaceho okruhu nedostal iný 
plyn, ako je určené chladivo (R410A). Pokiaľ sa do chladiaceho okruhu dostane vzduch alebo iný 
plyn, tlak v okruhu sa abnormálne zvýši a dôjde k poškodeniu zariadenia, zraneniu a pod.

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

 Deti majte pod dozorom, aby sa so zariadením nehrali.
 Keď je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, autorizovaným servisom alebo 

osobou s príslušnou kvalifikáciou, aby sa znížilo možné riziko.
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2	JEDNOTKA	A	HLAVNÉ	ČASTI

Vnútorná	jednotka

Obr. 1

Výfuk vzduchu

Napájanie

Prívod vzduchu

Prívod vzduchu

Výfuk vzduchu

Vonkajšia	jednotka

1. Lamela pre smerovanie vzduchu
2. Vzduchový filter
3. Káblový ovládač
4. Bezdrôtový ovládač
5. Ovinovacia páska
6. Odtoková rúrka
7. Rúrka plynu
8. Rúrka kvapaliny
9. Veľká rukoväť
10. Predný panel
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3 PRÍPRAVA NA INŠTALÁCIU

3.1	Štandardné	príslušenstvo
Nižšie sú uvedené štandardne dodávané diely. Použite ich podľa potreby.

Tabuľka 1: Príslušenstvo vnútornej jednotky

Č. Názov Vzhľad Počet Použitie

1 Matica s podložkou 8 Na upevnenie háčiku na kryte 
jednotky

2 Diaľkový ovládač + batérie 1+2 Na ovládanie vnútornej jednotky

3 Izolácia 1 Na izoláciu potrubia plynu

4 Izolácia 1 Na izoláciu potrubia kvapaliny

5 Inštalačná šablóna 2

6 Upevňovacia páska 4 Na upevnenie izolácie

7 Prevlečná matica 1 Na pripojenie potrubia plynu

8 Prevlečná matica 1 Na pripojenie potrubia kvapaliny

Tabuľka 2: Príslušenstvo vonkajšej jednotky

Č. Názov Vzhľad Počet Použitie

1 Uzáver odtoku 3 Na uzatvorenie nepoužitého 
odtokového otvoru

2 Vývod odtoku

 alebo 

1 Na pripojenie odtokového 
potrubia z tvrdého PVC
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3.2	Výber	miesta	na	inštaláciu
 VAROVANIE!

Jednotka musí byť nainštalovaná na mieste, ktoré je dostatočne pevné, aby udržalo váhu jednotky, a 
musí byť dobre pripevnená. Inak by sa mohla uvoľniť a spadnúť.

 UPOZORNENIE!
 Neinštalujte jednotku tam, kde hrozí nebezpečenstvo úniku horľavých plynov.
 Neinštalujte jednotku blízko zdroja tepla, pary alebo horľavých plynov.
 Deti mladšie ako 10 rokov majte pod dozorom, aby so zariadením nemanipulovali.

Rozhodnite o mieste inštalácie podľa nasledujúcich požiadavok:

3.2.1	Vnútorná	jednotka

1. Nainštalujte jednotku na mieste, ktoré je dostatočne pevné, aby udržalo váhu jednotky.
2. Prívod a výfuk vzduchu jednotky nesmú byť nikdy zablokované, aby vzduch mohol voľne prúdiť po 

celej miestnosti.
3. Nechajte okolo jednotky voľné miesto na údržbu, ak je to zobrazené na obr. 2

Podparapetný	typ

Podstropný	typ

Obr. 2

Jednotka:	mm

Jednotka:	mm
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4. Umiestnite jednotku tam, kde môžete bez problémov nainštalovať odtokové potrubie.
5. Pre zaistenie pohodlnej údržby by mala byť vzdialenosť medzi jednotkou a stropom čo najväčšia.

3.2.2	Vonkajšia	jednotka

 VAROVANIE!
 Nainštalujte jednotku tam, kde nebude naklonená o viac ako 5°.
 Pokiaľ by jednotka mohla byť počas inštalácie vystavená silnému vetru, musí byť poriadne 

pripevnená.

Ak je to možné, neinštalujte jednotku tam, kde by na ňu svietilo priame slnečné svetlo.
(Podľa potreby nainštalujte ochranný kryt, ktorý nebude brániť prúdeniu vzduchu.)

1. Nainštalujte vonkajšiu jednotku na mieste, kde bude čo najlepšie chránená pred špinou a 
navlhnutím od dažďa.

2. Nainštalujte vonkajšiu jednotku na mieste, kde sa bude dať bez problémov pripojiť k vnútornej 
jednotke.

3. Nainštalujte vonkajšiu jednotku na mieste, odkiaľ sa bude dobre odvádzať voda skondenzovaná 
počas prevádzky v režime kúrenia.

4. Nedávajte do dráhy výfuku teplého vzduchu zvieratá ani rastliny.
5. Vezmite v úvahy hmotnosť jednotky a vyberte miesto, kde nebude vznikať veľký hluk a vibrácie.
6. Vyberte miesto, ktoré udrží váhu jednotky a kde bude vznikať čo najmenší hluk a vibrácie.
7. Zaistite voľný priestor podľa obr. 3, aby nebolo blokované prúdenie vzduchu. Pre zaistenie účinnej 

prevádzky nechajte tri zo štyroch smerov vonkajšej konštrukcie otvorené.

Obr. 3

Jednotka:	mm
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6	SKÚŠOBNÁ	PREVÁDZKA

6.1	Skúšobná	prevádzka	a	testovanie

Význam	chybových	kódov

Tabuľka 10:

Číslo Kód 
poruchy

Porucha Poznámka

1 E1 Ochrana proti vysokému tlaku kompresora

2 E2 Ochrana proti zamŕzaniu vnútornej jednotky

3 E3 Ochrana proti nízkemu tlaku kompresora, únik chladiva

4 E4 Ochrana proti vysokej teplote na výstupu z kompresora

5 E6 Chyba počas komunikácie

6 E8 Porucha motora ventilátora vnútornej jednotky

7 E9 Ochrana proti pretečeniu vody

8 F0 Porucha senzoru teploty okolia pri vnútornej jednotke

9 F1 Porucha senzoru teploty výparníka

10 F2 Porucha senzoru teploty kondenzátora

11 F3 Porucha senzoru teploty okolia pri vonkajšej jednotke

12 F4 Porucha senzoru teploty na výstupe

13 F5 Porucha senzoru teploty pri káblovom ovládači

15 C5 Chybný kód výkonu

16 EE Porucha pamäťového čipu vonkajšej jednotky

17 PF Porucha senzoru elektrickej skrinky

18 H3 Ochrana proti preťaženiu kompresora

19 H4 Preťaženie

20 H5 Ochrana IPM

21 H6 Porucha DC motora ventilátora

22 H7 Ochrana proti strate synchronizácie motora 
kompresora / zlyhanie kompresora (DC Inverter)

23 Hc Ochrana PFC

25 Lc Porucha počas aktivácie

26 Ld Ochrana proti chybnému poradiu fáz na kompresore

27 LE Ochrana proti zablokovaniu kompresora

28 LF Ochrana napájania

29 Lp Nezhoda medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou

30 U7 Ochrana proti zmene smeru pri 4-cestnom ventile
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Číslo Kód 
poruchy

Porucha Poznámka

31 P0 Ochrana resetovania riadiaceho modulu

32 P5 Ochrana proti prepätiu

33 P6 Chyba komunikácie medzi hlavnou doskou a riadiacim 
modulom

34 P7 Porucha senzoru riadiaceho modulu

35 P8 Ochrana proti vysokej teplote riadiaceho modulu

36 P9 Ochrana AC prúdu

37 PA Chyba prúdu riadiaceho modulu

38 Pc Ochrana pripojenia senzoru

39 Pd Ochrana pri nesprávne pripojenom teplotnom snímači 
do riadiaceho modulu

40 PE Ochrana pri teplotnom drifte

41 PL Ochrana proti nízkemu napätiu zbernice

42 PH Ochrana proti vysokému napätiu zbernice

43 PU Porucha nabíjacieho okruhu

44 PP Abnormálne vstupné napätie

45 ee Porucha pamäťového čipu riadiacej dosky vonkajšej 
jednotky

Poznámka: Keď je jednotka pripojená kú káblovému ovládaču, bude sa kód chyby zobrazovať zároveň 
taktiež na ňom.

Informácie	o	indikátoroch	na	paneli	vnútornej	jednotky

Stavy indikátorov
1 Indikátor „POWER“:
 Indikátor svieti, keď je jednotka zapnutá, a nesvieti, keď je 

vypnutá.
2 Indikátor „COOL“:
 Indikátor svieti, keď je aktivovaný režim Chladenia, a 

nesvieti, keď je režim Chladenia deaktivovaný.
3 Indikátor „HEAT“:
 Indikátor svieti, keď je aktivovaný režim Kúrenia, a 

nesvieti, keď je režim Kúrenia deaktivovaný.
4 Indikátor „TIMER“:
 Indikátor svieti, keď je aktivovaný režim Časovača, a 

nesvieti, keď je režim Časovača deaktivovaný.
Obr. 36
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6.2	Rozsah	prevádzkových	teplôt

Tabuľka 11:

Podmienky testovania Vnútorná strana Vonkajšia strana

DB (°C) WB (°C) DB (°C) WB (°C)

Minimálne chladenie 27 19 35 24

Minimálne kúrenie 20 – 7 6

Menovité chladenie 32 23 48 –

Chladenie pri nízkej teplote 21 15 -15 –

Menovité kúrenie 27 – 24 18

Kúrenie pri nízkej teplote 20 – -10 -11

Poznámka:
 Konštrukcia tejto jednotky spĺňa požiadavky podľa normy EN14511.
 Objem vzduchu sa meria pri príslušnom štandardnom externom statickom tlaku.
 Vyššie uvedený výkon chladenia (kúrenia) sa meria v obvyklých pracovných podmienkach 

zodpovedajúcich štandardnému externému statickému tlaku. Parametre môžu byť z dôvodu 
zlepšenia zariadenia zmenené. Riaďte sa podľa údajov na výrobnom štítku.
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7	RIEŠENIE	PROBLÉMOV	A	ÚDRŽBA

7.1	Riešenie	problémov
Pokiaľ klimatizačné zariadenie nefunguje správne alebo má poruchu, skontrolujte pred vyžiadaním 
opravy nasledujúce body:

Tabuľka 12:

Porucha Možné	príčiny
Jednotku nie je možné 
spustiť.

 Nie je pripojené napájanie.
 Prebíjanie prúdu na klimatizačnej jednotke vypína prúdový 

chránič.
 Ovládacie tlačidlá sú zablokované.
 Porucha na ovládaní.

Jednotka chvíľu pracuje a 
potom sa zastaví.

 Pred kondenzátorom je prekážka.
 Porucha na ovládaní.
 Je nastavená operácia chladenia, keď je vonkajšia teplota nad 

48 °C.

Nedostatočné chladenie.  Vzduchový filter je špinavý alebo zablokovaný.
 V miestnosti je zdroj tepla alebo veľmi veľa ľudí.
 Dvere alebo okná sú otvorené.
 Prekážka pri prívode alebo výfuku vzduchu.
 Nastavená teplota je veľmi vysoká.
 Dochádza k úniku chladiva.
 Zhoršená funkcia senzoru teploty v miestnosti.

Nedostatočné kúrenie.  Vzduchový filter je špinavý alebo zablokovaný.
 Dvere alebo okná nie sú poriadne zatvorené.
 Nastavená teplota je veľmi nízka.
 Dochádza k úniku chladiva.
 Vonkajšia teplota je nižšia ako -5 °C.
 Porucha na ovládaní.

Poznámka: Ak po vykonaní vyššie uvedených kontrol a opatrení pre vyriešenie problému nefunguje 
klimatizačné zariadenie stále správne, ihneď ukončite jeho prevádzku a kontaktujte autorizované 
servisné stredisko.

7.2	Pravidelná	údržba
 UPOZORNENIE!

 Pred čistením zariadenie vypnite a odpojte od napájania. Inak hrozí úraz elektrickým prúdom.
 Chráňte zariadenie pred navlhnutím; inak môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom. Nikdy 

neoplachujte zariadenie vodou.
 Prchavé kvapaliny, napríklad riedidlo alebo benzín, poškodia vzhľad klimatizačného zariadenia. Na 

čistenie predného panela používajte iba mäkkú suchú tkaninu alebo tkaninu navlhčenú neutrálnym 
čistiacim roztokom.
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1.	Spôsob	demontáže	filtra	a	krytu	elektrickej	skrinky

1. Otvorte mriežku prívodu vzduchu.
 a) Najskôr uvoľnite dve zarážky na mriežke, 

ako to je zobrazené na obrázku.
 b) Pomocou skrutkovača vyberte skrutky pod 

zarážkami a potom otvorte mriežku prívodu 
vzduchu.

Vyberte skrutku

2. Vyčistite filter
 Vyčistite filter vysávačom alebo ho 

prepláchnite vodou. Pokiaľ na filtri zostanú 
olejové škvrny, umyte ho teplou vodou s 
rozpusteným čistiacim prostriedkom. Vysušte 
filter na tienistom mieste.

Poznámka:
 Nikdy nepoužívajte vodu teplejšiu ako 45 

°C; inak môže dôjsť k vyblednutiu alebo 
zožltnutiu.

 Nikdy nesušte filter nad ohňom; filter by sa 
mohol vznietiť alebo zdeformovať.

3. Odmontujte ľavý a pravý kryt.
 a) Po vybratí mriežky odskrutkujte skrutky 

podľa obrázka.
 b) Zatlačte bočný kryt v smere šípky a 

vyberte ho.

Vyberte skrutku

4. Odmontujte pravý kryt. Odmontujte pravý kryt podľa kroku 3.

5. Odmontujte kryt elektrickej skrinky. Po 
zložení pravého krytu sa objaví kryt 
elektrickej skrinky. Odskrutkujte zaisťovaciu 
skrutku na kryte a zložte kryt.

Kryt elektrickej skrinky

 Ľavý kryt
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2.	Pred	začatím	sezónnej	prevádzky

a) Skontrolujte, či nie je prívod a výfuk vzduchu blokovaný na vnútornej aj vonkajšej jednotke.
b) Zavolajte elektrikára, aby skontroloval, či je zariadenie poriadne uzemnené.
c) Skontrolujte, či je potrebné vložiť do diaľkového ovládača nové batérie.
d) Zavolajte servisného technika, aby skontroloval, či je vzduchový filter správne nainštalovaný.

Pokiaľ zariadenie nebolo dlhšie používané, nechajte istič pred spustením zapnutý počas 8 hodín.

Poznámka: Všetky vyššie uvedené operácie by mal vykonávať skúsený servisný technik.

3.	Po	ukončení	sezónnej	prevádzky

a) Vypnite hlavný vypínač napájania.
b) Zavolajte servisného technika, aby vyčistil vzduchové filtre a ďalšie diely.
c) Nechajte zapnutý ventilátor počas 2–3 hodín, aby sa vysušilo vnútro jednotky.

Poznámka: Všetky vyššie uvedené operácie by mal vykonávať skúsený servisný technik.
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DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ

1 Ovládacie prvky a displej

Tabuľka 2-2-1 Pokyny na použitie diaľkového ovládača

1 Vysielač signálu  Vysiela infračervený signál do prijímača vnútornej jednotky.

2 Tlačidlo ON/OFF  Stlačením tohto tlačidla zapnete jednotku. Opätovným stlačením 
tlačidla vypnete jednotku. Vypnutím jednotky bude zrušená funkcia 
Spánok, ale prednastavený čas zostane zachovaný.

3 Tlačidlo MODE  Pri každom stlačení tlačidla sa cyklicky prepína režim prevádzky v 
poradí Automatika, Chladenie, Odvlhčovanie, Ventilátor a Kúrenie. 
Po pripojení k napájaniu je štandardne nastavený režim Automatika. 
V režime Automatika sa nastavená teplota nezobrazuje. V režime 
Kúrenia je predvolená teplota 28 °C, v ostatných režimoch je 
predvolená teplota 25 °C.

 

  Automatika,  Chladenie,  Odvlhčovanie,  Ventilátor,  
Kúrenie (iba pri modeloch s funkciou kúrenia).

4 Tlačidlo –  Stlačením tohto tlačidla znížite nastavenú teplotu. Keď stlačíte a 
podržíte tlačidlo dlhšie ako 2 sekundy, začne sa hodnota nastavenej 
teploty rýchlo znižovať, až kým tlačidlo neuvoľníte. V režime 
Automatika sa teplota nenastavuje. Rozsah nastavenia je 16–30 °C.

Tlačidlo +  Stlačením tohto tlačidla zvýšite nastavenú teplotu. Keď stlačíte a 
podržíte tlačidlo dlhšie ako 2 sekundy, začne sa hodnota nastavenej 
teploty rýchlo zvyšovať, až kým tlačidlo neuvoľníte. V režime 
Automatika sa teplota nenastavuje. Rozsah nastavenia je 16–30 °C
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5 Tlačidlo FAN  Stlačte toto tlačidlo pre cyklické prepínanie rýchlosti ventilátora v 
poradí Automatická, Nízka, Stredná a Vysoká.

 
  Nízka rýchlosť
  Stredná rýchlosť
  Vysoká rýchlosť

6 Tlačidlo  Stlačte toto tlačidlo pre nastavenie smeru vyfukovania vzduchu 
hore/dole. Nastavenie sa mení cyklicky v nasledujúcom poradí.

 

 Ak je funkcia smerovania vzduchu vypnutá, keď sa smerovacia 
lamela otáča striedavo smerom hore a dole, zostane lamela stáť v 
aktuálnej polohe.

 Symbol  znázorňuje, že sa smerovacia lamela pohybuje smerom 
hore a dole medzi piatimi smerovacími pozíciami. (Nastavenie 
zjednodušenej funkcie vychyľovania smerovacej lamely, ktorá sa 
dá použiť pri niektorých jednotkách: Po vložení batérií do ovládača 
a pri vypnutej jednotke, stlačte súčasne tlačidlá (+) a ; symbol 

 dvakrát blikne. Po zapnutí jednotky môžete potom funkciu 
smerovania vzduchu aktivovať stlačením ; zapnutie funkcie je 
znázornené symbolom . Ďalším stlačením tlačidla sa funkcia 
vypne.)

7 Tlačidlo CLOCK  Stlačte toto tlačidlo aby ste nastavili hodiny. 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 10 minút. Po nastavení času potvrďte nastavenie 
stlačením tlačidla CLOCK. Po vložení batérií do ovládača je 
predvolený čas 12.00.

8 Tlačidlo
TIMER ON

 Týmto tlačidlom môžete nastaviť načasované zapnutie jednotky. Po 
stlačení tlačidla začne blikať indikátor ON a indikátor  zmizne. 
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 najskôr rýchlo zvyšovať/znižovať o 1 minútu a po uplynutí 2,5 
sekundy sa bude zvyšovať/znižovať o 10 minút. Počas 5 sekúnd 
po nastavení požadovaného času potvrďte nastavenie stlačením 
tlačidla TIMER ON. Pred týmto nastavením je potrebné správne 
nastaviť aktuálny čas (tlačidlom CLOCK).

9 Tlačidlo X-FAN  Týmto tlačidlom sa aktivuje/deaktivuje funkcia X-FAN. Ak stlačíte 
tlačidlo X-FAN v režime Chladenia alebo Odvlhčovania a zobrazí 
sa indikátor , znamená to, že je funkcia aktivovaná. Po ďalšom 
stlačení tohto tlačidla indikátor  zmizne a funkcia je deaktivovaná. 
Po pripojení napájania je funkcia X-FAN štandardne deaktivovaná. 
Ak je jednotka vypnutá, je možné funkciu X-FAN deaktivovať, ale 
nie je možné ju aktivovať.

VYP
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10 Tlačidlo TEMP  Stlačením tohto tlačidla môžete vybrať zobrazovanie nastavenej 
teploty alebo teploty v miestnosti na displeji vnútornej jednotky.

 Po zapnutí vnútornej jednotky sa štandardne zobrazuje nastavená 
teplota.

 Keď sa po stlačení tlačidla TEMP zobrazí symbol , bude displej 
vnútornej jednotky ukazovať nastavenú teplotu; pri zobrazení 

 sa ukazuje teplota v miestnosti; voľba  nie je funkčná. Keď 
sa ukazuje teplota v miestnosti a jednotka príjme ďalší signál 
z diaľkového ovládača, zobrazí sa nastavená teplota a po 5 
sekundách sa obnoví zobrazenie teploty v miestnosti. (Táto funkcia 
je k dispozícii len pri niektorých modeloch.)

11 Tlačidlo
TIMER OFF

 Týmto tlačidlom môžete nastaviť načasované vypnutie jednotky. 
Postup je rovnaký ako pri načasovanom zapnutí, ale bliká indikátor 
OFF.

12 Tlačidlo TURBO  Stlačením tohto tlačidla v režime Chladenia alebo Kúrenia môžete 
zapnúť/vypnúť funkciu Turbo. Keď je funkcia aktivovaná, zobrazí sa 
symbol . Pri zmene prevádzkového režimu alebo zmene rýchlosti 
ventilátora bude táto funkcia automaticky zrušená. (Táto funkcia je k 
dispozícii len pri niektorých modeloch.)

13 Tlačidlo SLEEP  Stlačením tohto tlačidla môžete zapnúť/vypnúť funkciu Spánok. 
Po pripojení napájania je funkcia štandardne vypnutá. Po vypnutí 
jednotky je funkcia Spánok zrušená. Pri zapnutí funkcie sa zobrazí 
symbol . Táto funkcia nie je k dispozícii v režimoch Ventilátor a 
Automatika.

14 Tlačidlo LIGHT  Stlačením tohto tlačidla môžete zapnúť/vypnúť osvetlenie displeja. 
Pri zapnutom osvetlení displeja sa zobrazuje indikátor . Keď je 
osvetlenie vypnuté, indikátor  zmizne.
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Výmena batérií

1. Odoberte krytku priestoru pre batérie na zadnej strane 
diaľkového ovládača. (Pozri obrázok.)

2. Vyberte staré batérie.
3. Vložte dve nové 1,5 voltové suché batérie typu AAA – dajte 

pozor na polaritu.
4. Založte opäť krytku priestoru pre batérie.

► Poznámky:
 Keď vymieňate batérie, vymeňte všetky naraz a 

nepoužívajte batérie rôzneho typu, inak môže dôjsť k 
poruche.

• Ak nebudete diaľkový ovládač dlhšie používať, vyberte 
prosím batérie, aby nevytiekli do ovládača.

• Počas používania rešpektujte rozsah príjmu.
• Diaľkový ovládač by myl byť vo vzdialenosti 1 metra od 

televízora alebo rádia.
• Keď diaľkový ovládač nefunguje normálne, vyberte prosím 

batérie a po 30 sekundách ich opäť vložte do diaľkového 
ovládača. Ak diaľkový ovládač stále nefunguje správne, 
batérie vymeňte.

Zobrazenie výmeny batérií
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POKYNY PRE UŽÍVATEĽA

Pred inštaláciou a použitím tohto zariadenia si pozorne prečítajte tento návod.

Ďakujeme, že ste si zakúpili toto zariadenie. Pred manipuláciou so zariadením si pozorne prečítajte 
tento návod a potom si ho odložte pre ďalšie použitie. Venujte pozornosť nasledujúcim symbolom.

Značka Význam

 Varovanie Varovanie: Znamená, že nesprávne zaobchádzanie môže spôsobiť smrť 
alebo vážne zranenie osôb.

 Upozornenie Upozornenie: Znamená, že nesprávne zaobchádzanie môže spôsobiť 
zranenie osôb alebo poškodenie majetku.

 Upozornenie
• Káblový ovládač nikdy neinštalujte na vlhkom mieste a nevystavujte ho priamemu slnečnému 

svetlu.
• Chráňte káblový ovládač pred nárazom a pádom. Nevykonávajte veľmi často demontáž/montáž 

ovládača.
• Nemanipulujte s káblovým ovládačom, keď máte mokré ruky, a dajte pozor, aby sa do ovládača 

nedostala žiadna kvapalina.
• Nevykonávajte inštaláciu/demontáž káblového ovládača sami. V prípade potreby kontaktujte 

autorizovaný zákaznícky servis.
• Tento diaľkový ovládač je univerzálny a môže byť používaný pre niekoľko modelov klimatizačných 

zariadení s rôznymi funkciami. Pokiaľ niektorý z modelov nemá tu popisované funkcie, nie je 
možné ich používať. Tento návod neobsahuje informácie o funkciách konkrétnych modelov.

• Pred manipuláciou so zariadením si pozorne prečítajte tento návod a potom si ho odložte pre 
ďalšie použitie.
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1 POPIS KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA

Obr. 1: Vzhľad káblového ovládača

1.1 Displej

Obr. 2: Vzhľad LCD displeja
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1.2 Symboly na displeji

Tabuľka 1

Č. Symbol Popis funkcie

1 Smerovanie vzduchu vľavo/vpravo

2 Smerovanie vzduchu hore/dole

3 Funkcia Vetranie

4 Funkcia Spánok

5 Režim Automatika

6 Režim Chladenie

7 Režim Odvlhčovanie

8 Režim Ventilátor

9 Režim Kúrenie

10 Funkcia Zdravie

11 Funkcia I-Demand

12 Funkcia Dovolenka

13 Zobrazenie stavu riadiaceho a podriadeného káblového ovládača

14 Ochrana nastavenia
Funkcie tlačidiel, nastavenie teploty, zapnutie/vypnutie, nastavenie režimu 
a nastavenie úspory energie sú zablokované.

15 Rýchlosť ventilátora

16 Funkcia Pamäť
Po obnove napájania bude jednotka pokračovať v činnosti podľa pôvodne 
nastaveného režimu.

17 Funkcia Turbo

18 Funkcia Úspora energie
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Č. Symbol Popis funkcie

19 Okolitá/nastavená teplota

20 Elektrické kúrenie

21 Vyfúkanie vlhkosti (predĺžený dobeh ventilátora)

22 Odmrazovanie

23 Čistenie filtra

24 Nastavenie času

25 Ovládanie kartou / spustenie zariadenia pri zasunutí karty hosťa v hoteli

26 Tichá prevádzka

27 Zablokovanie tlačidiel ovládača
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2 FUNKCIE TLAČIDIEL

2.1 Tlačidlá

Obr. 3: Tlačidlá ovládača

2.2 Použitie tlačidiel
Č. Tlačidlo Popis funkcie

1 Enter/Cancel 1) Potvrdenie/zrušenie funkcie.
2) Stlačte na 5 sekúnd pre zistenie vonkajšej teploty a teploty v 

interiéri.

2 ▲ 1) Nastavenie požadovanej teploty vnútornej jednotky v rozmedzí 
16– 30 °C.

2) Nastavenie časovača v rozmedzí 0,5–24 hodín.
3) Nastavenie funkcie Vzduch.
4) Uloženie nastavenia.
5) Vymazanie nastavenia.

6 ▼

3 Fan Nastavenie rýchlosti ventilátora v rozmedzí Vysoká/Stredne 
vysoká/Stredná/Stredne nízka/Nízka/Automatická.

4 Mode Nastavenie režimu: Chladenie/Kúrenie/Ventilátor/Odvlhčovanie.

5 Function Prepínanie funkcií Smerovanie vzduchu/Vzduch/Spánok/Zdravie/
I-Demand/Dovolenka/Turbo/Úspora energie/Elektrické kúrenie/
Vyfúkanie vlhkosti/Tichá prevádzka.

7 Timer Nastavenie časovača.

8 On/Off Zapnutie/Vypnutie vnútornej jednotky.

4 + 2 Mode + ▲ Zapamätanie stavu. Keď je jednotka vypnutá, stlačte súčasne 
tlačidlá Mode a ▲ počas 5 sekúnd, aby ste aktivovali/deaktivovali 
funkciu Pamäť. (Ak je funkcia Pamäť aktivovaná, bude vnútorná 
jednotka po výpadku a obnove napájania pokračovať v pôvodne 
nastavenom režime prevádzky. Ak nie je funkcia aktivovaná, 
jednotka sa po obnove napájania nezapne. Pamäťová funkcia je 
štandardne zapnutá.)
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Č. Tlačidlo Popis funkcie

2 + 6 ▲ + ▼ Zablokovanie klávesnice. Keď je jednotka zapnutá a bez porúch 
alebo keď je jednotka vypnutá, stlačte súčasne tlačidlá ▲ a ▼ 
počas 5 sekúnd, aby ste zablokovali klávesnicu ovládača. V tomto 
stave nebudú žiadne iné tlačidlá reagovať na stlačenie. Stlačte 
opäť súčasne tlačidlá ▲ a ▼ počas 5 sekúnd, aby ste klávesnicu 
odblokovali.

4 + 6 Mode + ▼ Prepínanie °F / °C. Keď je jednotka vypnutá, stlačte súčasne 
tlačidlá Mode a ▼ počas 5 sekúnd, aby ste prepli zobrazenie 
teploty medzi stupňom Celzia a Fahrenheita.

3 OVLÁDANIE

3.1 Zapnutie/Vypnutie

Pre zapnutie/vypnutie jednotky stlačte tlačidlo On/Off.
Poznámky:
1. Obrázok 4 ukazuje stav jednotky „Vypnutá“ po pripojení napájania.
2. Obrázok 5 ukazuje stav jednotky „Zapnutá“ po pripojení napájania.

Obr. 4: Stav „Vypnutá“ Obr. 5: Stav „Zapnutá“
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3.2 Nastavenie režimu prevádzky

Keď je jednotka zapnutá, stlačte tlačidlo Mode na prepínanie režimu prevádzky v nasledujúcom 
poradí: Automatika ( ), Chladenie ( ), Odvlhčovanie ( ), Ventilátor ( ) a Kúrenie ( ) (pozri obr. 
6.)

Obr. 6

3.3 Nastavenie teploty

Keď je jednotka zapnutá, stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼ pre zvýšenie alebo zníženie nastavenej teploty. 
Počas držania tlačidla sa bude teplota po každej 0,5 sekundy postupne zvyšovať alebo znižovať o 1 
°C.
V režime Chladenie, Odvlhčovanie, Ventilátor a Kúrenie je rozsah nastavenia teploty 16–30 °C.
V režime Automatika sa teplota nedá nastaviť.

Nastavenie ukazuje obr. 7:

Automatika Chladenie Odvlhčovanie Ventilátor Kúrenie
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Obr. 7: Nastavenie teploty

3.4 Nastavenie rýchlosti ventilátora

Stlačením tlačidla Fan môžete cyklicky prepínať rýchlosť ventilátora vnútornej jednotky v 
nasledujúcom poradí (pozri obr. 8):

Obr. 8: Nastavenie rýchlosti ventilátora

Nízka Stredne nízka Stredná Stredne vysoká

Automatika Veľmi vysoká Vysoká
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3.5 Smerovanie vzduchu vľavo/vpravo

Aktivácia funkcie: Keď je jednotka zapnutá, vyberte pomocou tlačidla Function funkciu Smerovanie 
vzduchu vľavo/vpravo a potom stlačte tlačidlo Enter/Cancel, aby ste ju aktivovali.
Deaktivácia funkcie: Keď je funkcia smerovania vzduchu aktívna, vyberte pomocou tlačidla 
Function funkciu Smerovanie vzduchu vľavo/vpravo a potom stlačte tlačidlo Enter/Cancel, aby ste ju 
deaktivovali.

Nastavenie funkcie Smerovania vzduchu vpravo/vľavo ukazuje obrázok 9.

Obr. 9: Nastavenie funkcie Smerovania vzduchu vľavo/vpravo

Jednotka zapnutá, smerovanie 
vzduchu vľavo/vpravo vypnuté.

Pomocou tlačidla Function 
vyberte funkciu Smerovanie 

vzduchu vľavo/vpravo.

Stlačením tlačidla Enter/Cancel 
aktivujte funkciu Smerovanie 

vzduchu vľavo/vpravo.

Stlačením tlačidla Enter/Cancel 
zrušte funkciu Smerovanie 

vzduchu vľavo/vpravo.

Pomocou tlačidla Function 
vyberte funkciu Smerovanie 

vzduchu vľavo/vpravo.
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3.6 Smerovanie vzduchu hore/dole

Aktivácia funkcie: Keď je jednotka zapnutá, vyberte pomocou tlačidla Function funkciu Smerovanie 
vzduchu hore/dole a potom stlačte tlačidlo Enter/Cancel, aby ste ju aktivovali.
Deaktivácia funkcie: Keď je funkcia smerovania vzduchu aktívna, vyberte pomocou tlačidla Function 
funkciu Smerovanie vzduchu hore/dole a potom stlačte tlačidlo Enter/Cancel, aby ste ju deaktivovali.

Nastavenie funkcie Smerovania vzduchu hore/dole ukazuje obrázok 10.

Obr. 10: Nastavenie funkcie Smerovania vzduchu hore/dole

Jednotka zapnutá, smerovanie 
vzduchu hore/dole vypnuté.

Pomocou tlačidla Function 
vyberte funkciu Smerovanie 

vzduchu hore/dole.

Stlačením tlačidla Enter/Cancel 
aktivujte funkciu Smerovanie 

vzduchu hore/dole.

Stlačením tlačidla Enter/Cancel 
zrušte funkciu Smerovanie 

vzduchu hore/dole.

Pomocou tlačidla Function 
vyberte funkciu Smerovanie 

vzduchu hore/dole.
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3.7 Nastavenie časovača

Načasovanie zapnutia jednotky
Slúži pre nastavenie času, kedy sa má jednotka spustiť. Keď je jednotka vypnutá, stlačte tlačidlo 
Timer. Na displeji sa zobrazí xx. HOUR a blikajúce ON. Pomocou tlačidiel ▲/▼ nastavte požadovaný 
čas pre zapnutie a potvrďte nastavenie tlačidlom Timer.
Ak je pred potvrdením nastavenia stlačené tlačidlo Mode, prejde sa na nastavenie načasovania 
vypnutia. Po načasovaní vypnutia sa na displeji zobrazuje xx. HOUR ON OFF, kde xx. ukazuje čas pre 
spustenie jednotky, zatiaľ čo čas pre zastavenie jednotky sa nezobrazuje.

Načasovanie vypnutia jednotky
Slúži pre nastavenie času, kedy sa má jednotka zastaviť. Keď je jednotka zapnutá, stlačte tlačidlo 
Timer. Na displeji sa zobrazí xx. HOUR a blikajúce OFF. Pomocou tlačidiel ▲/▼ nastavte požadovaný 
čas pre vypnutie a potvrďte nastavenie tlačidlom Timer.
Ak je pred potvrdením nastavenia stlačené tlačidlo Mode, prejde sa na nastavenie načasovania 
zapnutia. Po načasovaní zapnutia sa na displeji zobrazuje xx. HOUR ON OFF, kde xx. ukazuje čas 
pre zastavenie jednotky, zatiaľ čo čas pre spustenie jednotky sa nezobrazuje.

Zrušenie nastavenia časovača
Nastavenie časovača môžete zrušiť tlačidlom Timer. Po zrušení nastavenia sa xx. HOUR nezobrazuje.

Nastavenie časovača pri zapnutej jednotke ukazuje obr. 11:

Obr. 11: Nastavenie časovača pri zapnutej jednotke

Jednotka zapnutá, načasovanie 
nie je nastavené.

Stlačte tlačidlo Timer pre 
načasovanie vypnutia.

Pomocou tlačidiel ▲/▼ nastavte 
čas pre vypnutie.

Pomocou tlačidiel ▲/▼ nastavte 
čas pre zapnutie.

Stlačte tlačidlo Mode pre 
načasovanie zapnutia.

Stlačte tlačidlo Timer pre 
aktiváciu časovača.
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Rozsah nastavenia časovača: 0,5–24 hodín. Po každom stlačení tlačidla ▲ alebo ▼ sa nastavený čas 
zvýši alebo zníži o 0,5 hodiny. Keď niektoré z tlačidiel pridržíte, bude sa nastavený čas po každej 0,5 
sekunde automaticky zvyšovať/znižovať o 0,5 hodiny.

Poznámky:
1. Keď je nastavené načasované zapnutie aj vypnutie, zobrazuje sa pri vypnutej jednotke čas pre 

zapnutie a pri zapnutej jednotke čas pre vypnutie.
2. Načasované zapnutie sa začína odpočítavať od okamihu, kedy je zapnutá jednotka vypnutá. 

Načasované vypnutie sa začína odpočítavať od okamihu, kedy je vypnutá jednotka zapnutá.

3.8 Nastavenie funkcie Vetrania

Aktivácia funkcie: Keď je jednotka zapnutá, vyberte pomocou tlačidla Function funkciu Vetranie. Keď 
vybraný symbol funkcie bliká, nastavte pomocou tlačidla ▲ alebo ▼ požadovaný typ funkcie Vetranie 
a potom stlačte tlačidlo Enter/Cancel, aby ste ju aktivovali.
Keď je táto funkcia aktívna, bude sa zobrazovať jej symbol. Predvolený typ tejto funkcie je „1“.
Existuje celkom 10 možností nastavenia časov funkcie vetrania. (Iba 1–2 časy môžete použiť pre 
bezdrôtový diaľkový ovládač - potrebné preveriť funkciu s modelom diaľkového ovládača).
1 – Jednotka pracuje trvalo 60 minút a čerstvý vzduch sa privádza počas 6 minút.
2 – Jednotka pracuje trvalo 60 minút a čerstvý vzduch sa privádza počas 12 minút.
3 – Jednotka pracuje trvalo 60 minút a čerstvý vzduch sa privádza počas 18 minút.
4 – Jednotka pracuje trvalo 60 minút a čerstvý vzduch sa privádza počas 24 minút.
5 – Jednotka pracuje trvalo 60 minút a čerstvý vzduch sa privádza počas 30 minút.
6 – Jednotka pracuje trvalo 60 minút a čerstvý vzduch sa privádza počas 36 minút.
7 – Jednotka pracuje trvalo 60 minút a čerstvý vzduch sa privádza počas 42 minút.
8 – Jednotka pracuje trvalo 60 minút a čerstvý vzduch sa privádza počas 48 minút.
9 – Jednotka pracuje trvalo 60 minút a čerstvý vzduch sa privádza počas 54 minút.
10 – Jednotka pracuje trvalo 60 minút a čerstvý vzduch sa privádza stále.

Deaktivácia funkcie:  Keď je funkcia Vetrania aktívna, vyberte pomocou tlačidla Function funkciu 
Vetranie, a keď vybraný symbol funkcie bliká, stlačte tlačidlo Enter/Cancel, aby ste ju deaktivovali. 
Symbol funkcie zmizne.

Nastavenie funkcie Vetrania ukazuje obr. 12:

Jednotka zapnutá, funkcia 
Vetranie nie je nastavená.

Pomocou tlačidla Function 
vyberte funkciu Vetranie.

Pomocou tlačidiel ▲/▼ nastavte 
typ vetrania.
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Obr. 12: Nastavenie funkcie Vetrania

3.9 Nastavenie funkcie Spánok

Aktivácia funkcie: Keď je jednotka zapnutá, vyberte pomocou tlačidla Function funkciu Spánok a 
potom stlačte tlačidlo Enter/Cancel, aby ste ju aktivovali.
Deaktivácia funkcie: Keď je funkcia Spánok zapnutá, vyberte pomocou tlačidla Function funkciu 
Spánok a potom stlačte tlačidlo Enter/Cancel, aby ste ju deaktivovali.

Nastavenie funkcie Spánok ukazuje obr. 13:

Stlačením tlačidla Enter/Cancel 
zrušte funkciu Vetranie.

Pomocou tlačidla Function 
vyberte funkciu Vetranie.

Stlačením tlačidla Enter/Cancel 
aktivujte funkciu Vetranie.

Jednotka zapnutá, funkcia 
Spánok nie je nastavená.

Pomocou tlačidla Function 
vyberte funkciu Spánok.

Stlačením tlačidla Enter/Cancel 
aktivujte funkciu Spánok.
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Stlačením tlačidla Enter/Cancel 
zrušte funkciu Spánok.

Pomocou tlačidla Function 
vyberte funkciu Spánok.

Obr. 13: Nastavenie funkcie Spánok

Poznámky:
1. Funkcia Spánok je po obnove napájania štandardne vypnutá.
2. Funkcia Spánok nie je dostupná v režime Ventilátor.
3. Keď je aktivovaná funkcia Tichá prevádzka, zostane táto funkcia stále zapnutá bez ohľadu na 

aktiváciu alebo deaktiváciu funkcie Spánok.
4. Režim Chladenia: Keď je zapnutá funkcia Spánok, môžete nastaviť rozsah teplôt 16–23 °C, 24–27 

°C, 28–29 °C alebo 30 °C. Každý z nich má inou krivku priebehu, ako ukazuje obr. 14.

Príklad: Ak je nastavená teplota 25 °C, zvýši sa teplota každú hodinu o 1 °C, až kým nedosiahne 
hodnotu 27 °C. O 7 hodín neskôr klesne teplota na 26 °C. Potom jednotka pracuje pri tejto teplote.

Obr. 14: Krivka funkcie Spánok v režime Chladenia

Čas [hod.]

Te
pl

ot
a 

[°
C

]
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Režim Kúrenia: Keď je zapnutá funkcia Spánok, môžete nastaviť rozsah teplôt 16 °C, 17–20 °C, 
21–27 °C alebo 28–30 °C. Každý z nich má inú krivku priebehu, ako ukazuje obr. 15. Príklad: Ak je 
nastavená teplota 22 °C, klesne teplota každú hodinu o 1 °C, až kým nedosiahne hodnotu 20 °C. 
Potom jednotka pracuje pri tejto teplote.

Obr. 15: Krivka funkcie Spánok v režime Kúrenia

3.10 Nastavenie funkcie Zdravia

Aktivácia funkcie: Keď je jednotka zapnutá, vyberte pomocou tlačidla Function funkciu Zdravie, a 
keď symbol funkcie bliká, stlačte tlačidlo Enter/Cancel, aby ste ju aktivovali.
Deaktivácia funkcie: Keď je funkcia Zdravia aktívna, vyberte pomocou tlačidla Function funkciu 
Zdravie, a keď symbol funkcie bliká, stlačte tlačidlo Enter/Cancel, aby ste ju deaktivovali.

Nastavenie funkcie Zdravia ukazuje obr. 16:

Čas [hod.]

Te
pl

ot
a 

[°
C

]

Jednotka zapnutá, funkcia 
Zdravia nie je nastavená.

Pomocou tlačidla Function 
vyberte funkciu Zdravie.

Stlačením tlačidla Enter/Cancel 
aktivujte funkciu Zdravie.
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Stlačením tlačidla Enter/Cancel 
zrušte funkciu Zdravie.

Pomocou tlačidla Function 
vyberte funkciu Zdravie.

Obr. 16: Nastavenie funkcie Zdravia

Poznámky:
1. Funkciu Zdravia môžete zrušiť vypnutím jednotky.
2. Funkciu Zdravia nie je možné zrušiť prepínaním režimov.
3. Po obnovení prevádzky jednotky zostane funkcia Zdravia zachovaná.

3.11 Nastavenie funkcie I-Demand

Aktivácia funkcie: V režime Chladenia vyberte pomocou tlačidla Function funkciu I-Demand, a keď 
symbol funkcie bliká, stlačte tlačidlo Enter/Cancel, aby ste ju aktivovali.
Deaktivácia funkcie: Keď je funkcia I-Demand aktívna, vyberte pomocou tlačidla Function funkciu 
I-Demand, a keď symbol funkcie bliká, stlačte tlačidlo Enter/Cancel, aby ste ju deaktivovali.

Nastavenie funkcie I-Demand ukazuje obr. 17:

Jednotka zapnutá, funkcia 
I-Demand nie je nastavená.

Pomocou tlačidla Function 
vyberte funkciu I-Demand.

Stlačením tlačidla Enter/Cancel 
aktivujte funkciu I-Demand.
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Stlačením tlačidla Enter/Cancel 
zrušte funkciu I-Demand.

Pomocou tlačidla Function 
vyberte funkciu I-Demand.

Obr. 17: Nastavenie funkcie I-Demand

Poznámky:
1. Funkciu I-Demand nie je možné zrušiť prepínaním režimov ani vypnutím/zapnutím jednotky.
2. Po opätovnom zapnutí jednotky zostane funkcia I-Demand zachovaná.
3. Funkcia I-Demand nemôže byť nastavená spolu s funkciami Spánok alebo Tichá prevádzka a 

nastavením týchto funkcií sa zruší.
4. Keď je nastavená funkcia I-Demand, jednotka pracuje ako by bola nastavená automatická rýchlosť 

ventilátora. Turbo rýchlosť nie je možné použiť.
5. Keď je nastavená funkcia I-Demand, je nastavená teplota 27 °C a nie je možné ju zmeniť.
6. Keď je nastavenie teploty chránené diaľkovým ovládaním, nie je možné funkciu I-Demand nastaviť.

3.12 Nastavenie funkcie Dovolenka

Funkcia Dovolenka sa používa na udržiavanie teploty v interiéri a aktiváciu rýchleho kúrenia.
Aktivácia funkcie: V režime Kúrenia vyberte pomocou tlačidla Function funkciu Dovolenka, a keď 
symbol funkcie bliká, stlačte tlačidlo Enter/Cancel, aby ste ju aktivovali.
Deaktivácia funkcie: Keď je funkcia Dovolenka aktívna, vyberte pomocou tlačidla Function funkciu 
Dovolenka, a keď symbol funkcie bliká, stlačte tlačidlo Enter/Cancel, aby ste ju deaktivovali.

Nastavenie funkcie Dovolenka ukazuje obr. 18:

Jednotka zapnutá, funkcia 
Dovolenka nie je nastavená.

Pomocou tlačidla Function 
vyberte funkciu Dovolenka.

Stlačením tlačidla Enter/Cancel 
aktivujte funkciu Dovolenka.
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Stlačením tlačidla Enter/Cancel 
zrušte funkciu Dovolenka.

Pomocou tlačidla Function 
vyberte funkciu Dovolenka.

Obr. 18: Nastavenie funkcie Dovolenka

Poznámky:
1. Funkciu Dovolenka môžete nastaviť len v režime Kúrenia.
2. Keď je nastavená funkcia Dovolenka, bude zrušená funkcia Turbo.
3. Keď je nastavená funkcia Dovolenka, budú zrušené funkcie Spánok a Tichá prevádzka.
4. Po obnove prevádzky jednotky zostane funkcia Dovolenka zachovaná.
5. Keď je nastavená funkcia Dovolenka, nie je možné nastavenie teploty chrániť diaľkovým 

ovládaním. Naopak, keď je nastavená diaľková ochrana, nie je možné nastaviť funkciu Dovolenka.
6. Keď je nastavená funkcia Dovolenka, zobrazuje sa na káblovom ovládači nastavená teplota 8 °C. 

Ventilátor vnútornej jednotky pracuje s automatickým nastavením rýchlosti.
7. Funkciu Dovolenka môžete zrušiť prepnutím režimu. Obnoví sa pôvodné nastavenie teploty pred 

aktiváciou funkcie Dovolenka.
8. Po vypnutí a opätovnom zapnutí jednotky zostane funkcia Dovolenka zachovaná.

3.13 Nastavenie funkcie Turbo

Pri nastavení funkcie TURBO pracuje ventilátor na najvyššej rýchlosti, takže je možné dosiahnutie 
rýchleho zníženia alebo zvýšenia teploty v miestnosti na požadovanú hodnotu.
Aktivácia funkcie: V režime Chladenia alebo Kúrenia vyberte pomocou tlačidla Function funkciu 
Turbo a stlačte tlačidlo Enter/Cancel, aby ste ju aktivovali.
Deaktivácia funkcie: Keď je funkcia Turbo aktívna, vyberte pomocou tlačidla Function funkciu Turbo 
a stlačte tlačidlo Enter/Cancel, aby ste ju deaktivovali.

Nastavenie funkcie Turbo ukazuje obr. 19:



– 20 –

Jednotka zapnutá, funkcia Turbo 
nie je nastavená.

Pomocou tlačidla Function 
vyberte funkciu Turbo.

Stlačením tlačidla Enter/Cancel 
aktivujte funkciu Turbo.

Stlačením tlačidla Enter/Cancel 
zrušte funkciu Turbo.

Pomocou tlačidla Function 
vyberte funkciu Turbo.

Obr. 19: Nastavenie funkcie Dovolenka

Poznámky:
1. Počas výpadku napájania zostane funkcia Turbo zachovaná. V režimoch Odvlhčovanie, Ventilátor 

a Automatika nie je funkcia Turbo dostupná a symbol funkcie sa nezobrazuje.
2. Pri aktivácii funkcie Tichá prevádzka bude funkcia Turbo automaticky deaktivovaná.
3. Pre nastavenie funkcie Turbo môžete použiť taktiež tlačidlo Fan.
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3.14 Nastavenie funkcie Úspora energie

Funkcia Úspora energie spôsobí, že klimatizácia pracuje v menšom rozsahu teplôt. Zmení sa dolný 
limit nastavovanej teploty v režime Chladenia alebo Odvlhčovania a horný limit teploty v režime 
Kúrenia.
Aktivace funkce:
1. Úspora energie v režime Chladenia:
 Keď jednotka pracuje v režime Chladenia alebo Odvlhčovania, vyberte pomocou tlačidla Function 

funkciu Úspora energie (SAVE), a keď symbol vybranej funkcie bliká, nastavte pomocou tlačidiel 
▲/▼ dolný limit teploty. Potvrďte nastavenie stlačením tlačidla Enter/Cancel, aby ste funkciu 
aktivovali.

2. Úspora energie v režime Kúrenia:
 Keď jednotka pracuje v režime Kúrenia, vyberte pomocou tlačidla Function funkciu Úspora energie 

(SAVE), a keď symbol vybranej funkcie bliká, stlačte tlačidlo Mode na prepnutie do nastavenia 
úsporného režimu kúrenia. Potom nastavte pomocou tlačidiel ▲/▼ horný limit teploty. Potvrďte 
nastavenie stlačením tlačidla Enter/Cancel, aby ste funkciu aktivovali.

Deaktivácia funkcie: Aktivovanú funkciu Úspora energie môžete deaktivovať tak, že vyberte 
pomocou tlačidla Function funkciu Úspora energie a potom stlačte tlačidlo „Enter/Cancel“.

Nastavenie funkcie Úspora energie ukazuje obr. 20:

Obr. 20: Nastavenie funkcie Úspora energie

Jednotka zapnutá, funkcia 
Úspora energie nie je nastavená.

Pomocou tlačidla Function 
vyberte funkciu Úspora energie.

Pomocou tlačidiel ▲/▼ nastavte 
dolný limit teploty pre Chladenie. 

Stlačením tlačidla Enter/Cancel 
aktivujte funkciu Úspora energie.

Pomocou tlačidiel ▲/▼ nastavte 
horný limit teploty pre Kúrenie.

Stlačením Mode prejdite do 
nastavenia úspornej teploty pre 

Kúrenie.
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Poznámky:
1. Keď je funkcia Úspora energie aktivovaná v režime Automatika, jednotka ukončí režim Automatika 

a prejde do aktuálneho prevádzkového režimu. Pri aktivácii funkcie Úspora energie je navyše 
deaktivovaná funkcia Spánok.

2. Keď je počas nastavovania funkcie Úspora energie stlačené tlačidlo Function alebo nie je počas 
5 sekúnd po poslednom stlačení tlačidla vykonaná žiadna operácia, systém ukončí nastavovanie 
funkcie Úspora energie a aktuálne nastavenie sa neuloží.

3. Nastavenie funkcie Úspora energie bude pri výpadku napájania zachované.
4. Dolný limit pre režim Chladenia je 16 °C a horný limit pre režim Kúrenia je 30 °C.
5. Pokiaľ je pri nastavení funkcie Úspora energie očakávaná nastavená teplota mimo limit, má vždy 

prednosť limitná teplota.

3.15 Nastavenie funkcie Elektrické kúrenie

V režime Kúrenia je možné použiť pomocné elektrické kúrenie, aby sa zvýšila účinnosť vykurovania. 
Všeobecne sa elektrické kúrenie aktivuje automaticky, hneď ako jednotka prejde pri nejakom 
nastavení do režimu Kúrenia.
Aktivácia funkcie: Pomocou tlačidla Function vyberte funkciu Elektrické kúrenie (E-HEATER), a keď 
symbol vybranej funkcie bliká, stlačte tlačidlo Enter/Cancel, aby ste ju aktivovali.
Deaktivácia funkcie: Pomocou tlačidla Function vyberte funkciu Elektrické kúrenie (E-HEATER), a 
keď symbol vybranej funkcie bliká, stlačte tlačidlo Enter/Cancel, aby ste ju deaktivovali.

Nastavenie funkcie Elektrické kúrenie ukazuje obr. 21:

Jednotka zapnutá, funkcia 
Elektrické kúrenie nie je 

nastavená.

Pomocou tlačidla Function 
vyberte funkciu Elektrické 

kúrenie.

Stlačením tlačidla Enter/Cancel 
aktivujte funkciu Elektrické kúrenie.

Stlačením tlačidla Enter/Cancel 
zrušte funkciu Elektrické kúrenie.

Pomocou tlačidla Function 
vyberte funkciu Elektrické 

kúrenie.
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Obr. 21: Nastavenie funkcie Elektrické kúrenie

Poznámky:
Funkcia Elektrické kúrenie nie je k dispozícii v režimoch Chladenia, Odvlhčovania a Ventilátor.
Symbol Elektrického kúrenia sa v týchto režimoch nezobrazuje.

3.16 Nastavenie funkcie Vyfúkanie vlhkosti

Funkcia Vyfúkania vlhkosti: Po vypnutí jednotky bude ventilátor jednotky pokračovať ešte nejaký čas v 
prevádzke, aby sa odparila voda na výparníku jednotky a zabránilo sa tvorbe plesne.
Aktivácia funkcie: V režime Chladenia alebo Odvlhčovania vyberte pomocou tlačidla Function 
funkciu Vyfúkanie vlhkosti (BLOW), a keď symbol vybranej funkcie bliká, stlačte tlačidlo Enter/Cancel, 
aby ste ju aktivovali.
Deaktivácia funkcie: Pomocou tlačidla Function vyberte funkciu Vyfúkanie vlhkosti (BLOW), a keď 
symbol vybranej funkcie bliká, stlačte tlačidlo Enter/Cancel, aby ste ju deaktivovali.

Nastavenie funkcie Vyfúkanie vlhkosti ukazuje obr. 22:

Obr. 22: Nastavenie funkcie Vyfúkanie vlhkosti

Jednotka zapnutá, funkcia 
Vyfúkanie vlhkosti nie je 

nastavená.

Pomocou tlačidla Function 
vyberte funkciu Vyfúkanie 

vlhkosti.

Stlačením tlačidla Enter/Cancel 
aktivujte funkciu Vyfúkanie vlhkosti.

Stlačením tlačidla Enter/Cancel 
zrušte funkciu Vyfúkanie vlhkosti.

Pomocou tlačidla Function 
vyberte funkciu Vyfúkanie 

vlhkosti.
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Poznámky:
1. Keď je aktivovaná funkcia Vyfúkanie vlhkosti, potom po vypnutí jednotky tlačidlom On/Off bude 

zapnutý ventilátor vnútornej jednotky na nízkej rýchlosti ešte ďalších 10 minút. Keď je funkcia 
Vyfúkanie vlhkosti deaktivovaná, zastaví sa ventilátor vnútornej jednotky ihneď po jej vypnutí.

2. Funkcia Vyfúkanie vlhkosti nie je k dispozícii v režimoch Ventilátor a Kúrenie.

3.17 Nastavenie funkcie Filter

Aktivácia funkcie: Keď je jednotka zapnutá, vyberte pomocou tlačidla Function funkciu Filter 
(FILTER). Keď symbol vybranej funkcie bliká, zobrazí sa namiesto času nastavenie stupňa 
znečistenia. Nastavte pomocou tlačidiel ▲/▼ stupeň znečistenia (zobrazuje sa v poli časovača) a 
potvrďte nastavenie stlačením tlačidla Enter/Cancel, aby ste funkciu aktivovali.
Deaktivácia funkcie: Keď je funkcia Filter nastavená, vyberte pomocou tlačidla Function funkciu Filter 
(FILTER). Keď symbol vybranej funkcie bliká, nastavte pomocou tlačidiel ▲/▼ stupeň znečistenia 00 
(zobrazuje sa v poli časovača). Potvrďte nastavenie stlačením tlačidla Enter/Cancel, aby ste funkciu 
deaktivovali.

Nastavenie funkcie Filter ukazuje obr. 23:

Jednotka zapnutá, funkcia Filter 
nie je nastavená.

Pomocou tlačidla Function 
vyberte funkciu Filter.

Pomocou tlačidiel ▲/▼ nastavte 
stupeň znečistenia.

Pomocou tlačidiel ▲/▼ nastavte 
stupeň znečistenia 00.

Pomocou tlačidla Function 
vyberte funkciu Filter.

Stlačením tlačidla Enter/Cancel 
aktivujte funkciu Filter.
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Obr. 23: Nastavenie funkcie Filter

Pri nastavení funkcie Filter sa namiesto času zobrazujú dve číslice. Prvá číslica udáva stupeň 
znečistenia. Druhá číslica udáva celkový prevádzkový čas ventilátora vnútornej jednotky. Existujú 
celkom 4 stavy:
1. Funkcia Filter nie je nastavená (namiesto času sa zobrazuje „00“).
2. Keď filter dosiahne nízky stupeň znečistenia, zobrazí sa na prvej pozícii „1“. Keď sa na druhej 

pozícii zobrazuje „0“, dosiahol celkový prevádzkový čas 5500 hodín. Každé zvýšenie čísla 
znamená navýšenie o ďalších 500 hodín. Keď sa zobrazuje „9“, znamená to, že prevádzkový čas 
dosiahol 10 000 hodín.

3. Keď filter dosiahne stredný stupeň znečistenia, zobrazí sa na prvej pozícii „2“. Keď sa na druhej 
pozícii zobrazuje „0“, dosiahol celkový prevádzkový čas 1400 hodín. Každé zvýšenie čísla 
znamená navýšenie o ďalších 400 hodín. Keď sa zobrazuje „9“, znamená to, že prevádzkový čas 
dosiahol 5000 hodín.

4. Keď filter dosiahne veľký stupeň znečistenia, zobrazí sa na prvej pozícii „3“. Keď sa na druhej 
pozícii zobrazuje „0“, dosiahol celkový prevádzkový čas 100 hodín. Každé zvýšenie čísla znamená 
navýšenie o ďalších 100 hodín. Keď sa zobrazuje „9“, znamená to, že prevádzkový čas dosiahol 
1000 hodín.

Stupne znečistenia s príslušnými prevádzkovými časmi pozri tabuľka 3:

Tabuľka 3

Stupeň 
znečistenia

Celkový 
prevádzkový 

čas (hod.)

Stupeň 
znečistenia

Celkový 
prevádzkový 

čas (hod.)

Stupeň 
znečistenia

Celkový 
prevádzkový 

čas (hod.)

10 5500 20 1400 30 100

11 6000 21 1800 31 200

12 6500 22 2200 32 300

13 7000 23 2600 33 400

14 7500 24 3000 34 500

15 8000 25 3400 35 600

16 8500 26 3800 36 700

17 9000 27 4200 37 800

18 9500 28 4600 38 900

19 10000 29 5000 39 1000

Stlačením tlačidla Enter/Cancel 
deaktivujte funkciu Filter.
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Poznámky:
1. Keď je nastavená funkcia Filter, zobrazuje sa symbol .
2. Pokiaľ nie je potrebné vyčistiť filter, potom bez ohľadu na to, či sa zmenilo alebo nezmenilo 

nastavenie, jednotka pri stlačení tlačidla Enter/Cancel nevykoná reštart časovania.
3. Pokiaľ má byť filter vyčistený, bude v stave zapnuté/vypnuté blikať v intervalu 0,5 sekundy symbol 

, aby upozornil užívateľa na vyčistenie filtra. Pomocou tlačidla Function vyberte blikajúci 
symbol. Pomocou tlačidiel ▲/▼ nastavte stupeň znečistenia a potom stlačte tlačidlo Enter/Cancel, 
aby ste funkciu aktivovali. Ak je nastavený stupeň znečistenia nižší ako predtým, bude symbol  
ďalej blikať. Ak je nastavený stupeň znečistenia vyšší ako predtým, symbol  zhasne a funkcia Filter 
bude pokračovať.

4. Jediný spôsob, ako zrušiť funkciu Filter, je nastaviť počas blikajúceho symbolu  stupeň znečistenia 
„00“. Tým sa celkový čas vynuluje.

3.18 Nastavenie funkcie Tichá prevádzka

Aktivácia funkcie: Pomocou tlačidla Function vyberte funkciu Tichá prevádzka (QUIET), a keď 
symbol vybranej funkcie bliká, stlačte tlačidlo Enter/Cancel, aby ste ju aktivovali.
Deaktivácia funkcie: Pomocou tlačidla Function vyberte funkciu Tichá prevádzka (QUIET), a keď 
symbol vybranej funkcie bliká, stlačte tlačidlo Enter/Cancel, aby ste ju deaktivovali.

Nastavenie funkcie Tichá prevádzka ukazuje obr. 24:

Obr. 24: Nastavenie funkcie Tichá prevádzka

Jednotka zapnutá, funkcia Tichá 
prevádzka nie je nastavená.

Pomocou tlačidla Function 
vyberte funkciu Tichá prevádzka.

Stlačením tlačidla Enter/Cancel 
aktivujte funkciu Tichá prevádzka.

Stlačením tlačidla Enter/Cancel 
zrušte funkciu Tichá prevádzka.

Pomocou tlačidla Function vyberte 
funkciu Tichá prevádzka.
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Poznámky:
1. Funkcia Tichá prevádzky nie je k dispozícii v režimoch Ventilátor a Odvlhčovanie.
 Pri výpadku napájania je funkcia Tichá prevádzka štandardne deaktivovaná.
2. Keď je nastavená funkcia Tichá prevádzka, deaktivuje sa funkcia Turbo.

3.19 Nastavenie funkcie Ultra-odvlhčovanie

Aktivácia funkcie: Keď je v režime Odvlhčovania nastavená teplota 16 °C, stlačte dvakrát tlačidlo ▼. 
Nastavená teplota sa zmení na 12 °C a aktivuje sa funkcia ultra-odvlhčovania.
Deaktivácia funkcie: Keď je aktivovaná funkcia Ultra-odvlhčovanie, môže byť zrušená stlačením 
tlačidla ▲ alebo stlačením tlačidla Mode na prepnutie režimu.

3.20 Ostatné funkcie

3.20.1 Funkcia Zablokovania klávesnice
Keď je jednotka zapnutá a bez porúch alebo keď je jednotka vypnutá, stlačte súčasne tlačidlá ▲ a ▼ 
počas 5 sekúnd, aby ste zablokovali klávesnicu ovládača. V tomto stave sa zobrazí symbol . Stlačte 
opäť súčasne tlačidlá ▲ a ▼ počas 5 sekúnd, aby ste odblokovali klávesnicu. V zablokovanom stave 
nebude ovládač reagovať na žiadne iné operácie s tlačidlami.

3.20.2 Funkcia Pamäť
Prepínanie funkcie Pamäť: Keď je jednotka vypnutá, stlačte súčasne tlačidlá Mode a ▲ počas 5 
sekúnd, aby ste aktivovali/deaktivovali funkciu Pamäť. Keď je funkcia aktívna, zobrazuje sa indikátor 
MEMORY.
Keď je funkcia Pamäť deaktivovaná a dôjde k výpadku napájania, zostane jednotka po obnove 
dodávky prúdu vypnutá.
Obnova prevádzky: Keď funkcia Pamäť aktivovaná, káblový ovládač po výpadku a následnej obnove 
napájania nastaví opäť pôvodný prevádzkový režim zariadenia.
Poznámka: Uloženie údajov trvá asi 5 sekúnd. Počas tohto času neprerušujte napájanie, inak sa údaje 
neuložia.

3.20.3 Prepínanie stupňov Celzia/Fahrenheita
Keď je jednotka vypnutá, stlačte súčasne tlačidlá Mode a ▼ počas 5 sekúnd, aby ste prepli 
zobrazenie teploty medzi stupňom Celzia a Fahrenheita.

3.20.4 Zistenie okolitej teploty
Keď je jednotka zapnutá alebo vypnutá, stlačte tlačidlo Confirm počas 5 sekúnd, aby sa nastavil režim 
zisťovania teploty. V tomto okamihu sa v poli časovača zobrazuje typ okolitej teploty 01 alebo 02 a 
namiesto nastavenej teploty sa zobrazuje nameraná teplota. Typ 01 znamená vonkajšiu teplotu a typ 
02 znamená teplotu v miestnosti. Typ meranej teploty môžete prepínať tlačidlom Mode. Pri stlačení 
akéhokoľvek iného tlačidla okrem Mode alebo počas prijatia signálu z diaľkového ovládača sa funkcia 
zisťovania teploty ukončí. Funkcia sa ukončí automaticky taktiež v prípade, že počas 20 sekúnd nie je 
vykonaná žiadna operácia.
Poznámky:
1. Pokiaľ k jednotke nie je pripojený senzor okolitej teploty, bude po 12 hodinách od pripojenia 

napájania zobrazenie senzoru okolitej teploty zablokované.
2. Pokiaľ má senzor vonkajšej teploty poruchu, bude po 12 hodinách od pripojenia napájania 

zobrazenie senzoru okolitej teploty zablokované.
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3.20.5 Nastavenie režimu vypínania ventilátora vnútornej jednotky
Keď je jednotka vypnutá, stlačte súčasne tlačidlá Function a Timer počas 5 sekúnd; káblový ovládač 
prejde do režimu nastavenia parametrov. Stláčajte tlačidlo Mode, až kým sa v poli zobrazenia teploty 
neobjaví „05“. Jednotka prejde do režimu nastavenia vypínania ventilátora. Pre režim vypínania 
ventilátora sú k dispozícii dve voľby:
• Režim 1: Keď teplota dosiahne určité hodnoty, ventilátor vnútornej jednotky sa nevypne v 

žiadnom režime okrem režimu Kúrenia. Keď je jednotka vypnutá, bude ventilátor pri kanálových a 
podstropných/parapetných jednotiek vyfukovať zvyšné teplo počas 60 sekúnd a potom sa zastaví. 
Pri kazetových jednotkách je zapnutý ventilátor na nízkej rýchlosti a bude vyfukovať zvyšné teplo 
počas 60 sekúnd, len ak nastane porucha jednotky.

• Režim 2: Bez ohľadu na prevádzkový režim jednotky bude ventilátor po dosiahnutí určitej teploty 
pokračovať v prevádzke počas 10 sekúnd a potom sa zastaví.

Pomocou tlačidiel ▲ / ▼ nastavte režim vypínania ventilátora. Pri režime 1 sa v poli zobrazenia 
časovača ukazuje 00, pri režime 2 sa v poli zobrazenia časovača ukazuje 01. Potom nastavenie uložte 
stlačením tlačidla Enter/Cancel.

Postup nastavenia ukazuje obr. 25:

Obr. 25: Nastavenie režimu vypínania ventilátora vnútornej jednotky

Jednotka vypnutá. Stlačte súčasne tlačidlá Function 
a Timer počas 5 sekúnd; káblový 

ovládač prejde do režimu 
nastavenia parametrov.

Stláčajte tlačidlo Mode, až kým sa 
v poli zobrazenia teploty neobjaví 
„05“. Jednotka prejde do režimu 
nastavenia vypínania ventilátora.

Stlačením tlačidla Enter/Cancel 
uložte nastavenia a ukončite 

režim nastavovania parametrov.

Pomocou tlačidiel ▲ / ▼ nastavte 
režim vypínania ventilátora.
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Poznámka:
Spôsob vypínania ventilátora môžete nastaviť, len keď sa v režime nastavenia parametrov zobrazuje 
„05“. Ostatné parametre nie je dovolené meniť a naša firma nepreberá žiadnu zodpovednosť za 
poškodenie jednotky alebo majetkovú ujmu, spôsobenú zmenou parametrov užívateľom.

4 INŠTALÁCIA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA

4.1 Štandardné diely

Obr. 26: Štandardné diely káblového ovládača

4.2 Výber miesta na inštaláciu

1. Neinštalujte káblový ovládač na miesta, kde je vlhko alebo kde svieti priame slnečné svetlo.
2. Neinštalujte káblový ovládač blízko predmetov s vysokou teplotou alebo na miesta, kde môže dôjsť 

k postriekaniu ovládača vodou.
3. Neinštalujte káblový ovládač priamo oproti oknu, aby nedošlo k chybnému fungovaniu v prípade 

náhodného rušenia rovnakého modelu káblového ovládača od susedov.
4. Umiestnite káblový ovládač v dostatočnej vzdialenosti od elektrického rozvodu v stene.
 Kábel ovládača nesmie byť vedený spoločne so silovými vodičmi.
5. Aby ste zabránili nesprávnemu fungovaniu spôsobenému elektromagnetickým rušením alebo inými 

príčinami, dodržiavajte pri zapájaní nasledujúce pokyny:
 a. Skontrolujte, či je komunikačný kábel pripojený ku správnym svorkám, inak nebude spojenie 

fungovať.
 b. Komunikačný kábel k ovládaču a napájací kábel musí byť od seba vzdialený minimálne 20 cm, 

inak môže dochádzať k chybám pri komunikácii.
 c. Pokiaľ má byť klimatizačné zariadenie nainštalované na mieste, kde môže dochádzať k 

elektromagnetickému rušeniu, je potrebné použiť tienený komunikačný kábel.

Tabuľka 4: Štandardné diely

Č. Popis Počet

1 Montážna krabica 1

2 Zadný kryt 1

3 Skrutka M4×25 2

4 Predný panel 1
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4.3 Inštalácia káblového ovládača

Najskôr vyberte vhodný kábel a spôsob jeho pripojenia.
1. Vyberte vhodný komunikačný kábel na pripojenie káblového ovládača: signálový kábel s 2 vodičmi 

(prierez vodiča ≥ 0,75 mm2, dĺžka < 30 m, odporúčaná dĺžka: 8 m).
2. Odpojte vnútornú jednotku od napájania a pripojte komunikačný kábel k príslušným svorkám na 

svorkovnici vnútornej jednotky pomocou skrutiek.

Potom vykonajte jednotlivé kroky inštalácie zobrazené na obr. 27:

Obr. 27: Inštalácia káblového ovládača

Skrátené pokyny:
1. Pretiahnite dvoj-žilový signálový kábel montážnym otvorom a prestrčte ho cez okrúhly otvor v 

dolnej časti káblového ovládača.
2. Pripevnite zadný kryt káblového ovládača ku stene pomocou skrutiek M4×25.
3. Pripojte signálový kábel k medeným svorkám X1 a X2. Skontrolujte, či je kábel dobre pripevnený a 

nehrozí nebezpečenstvo skratu.
4. Nasaďte predný panel na zadný kryt a zacvaknite.
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4.4 Demontáž káblového ovládača

Káblový ovládač môžete jednoducho demontovať podľa obrázka 28:

Obr. 28: Demontáž káblového ovládača

5 ZOBRAZENIE CHÝB

Keď nastane porucha jednotky, zobrazí sa na káblovom ovládači kód chyby. Keď dôjde k niekoľkým 
chybám naraz, budú sa kódy chýb zobrazovať striedavo. Keď nastane porucha, vypnite ihneď 
jednotku a kontaktujte zákaznícke stredisko. Príklad zobrazenia chyby na obrázku 29 ukazuje hlásenie 
ochrany pri vysokom tlaku.

Obr. 29
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Chybové kódy a ich význam

Tabuľka 5

Číslo Kód 
chyby

Popis chyby

1 E1 Ochrana proti vysokému tlaku kompresora

2 E2 Ochrana proti namŕzaniu vnútornej jednotky

3 E3 Ochrana proti nízkemu tlaku kompresora, nedostatok chladiva

4 E4 Ochrana pri vysokej teplote na výstupe kompresora

5 E6 Chyba pri komunikácii

6 E8 Porucha motora ventilátora vnútornej jednotky

7 E9 Ochrana proti pretečeniu vody

8 F0 Porucha senzoru teploty v miestnosti

9 F1 Porucha senzoru teploty na výparníku

10 F2 Porucha senzoru teploty na kondenzátore

11 F3 Porucha senzoru vonkajšej teploty

12 F4 Porucha senzoru teploty na výstupe

13 F5 Porucha senzoru teploty na káblovom ovládači

14 C5 Chybný kód výkonu

15 EE Porucha pamäťového čipu vonkajšej jednotky

16 PF Porucha senzoru elektrickej skrinky

17 H3 Ochrana proti preťaženiu kompresora

18 H4 Preťaženie

19 H5 Ochrana IPM

20 H6 Porucha DC motora ventilátora

21 H7 Ochrana proti strate synchronizácie (zlyhanie kompresora (DC Inverter))

22 Hc Ochrana Pfc

23 L1 Porucha senzoru vlhkosti

24 Lc Chyba pri aktivácii

25 Ld Ochrana poradia fáz kompresora

26 LF Ochrana napájania

27 Lp Nezhoda medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou

28 U7 Ochrana pri zmene smeru pri 4-cestnom ventile

29 P0 Ochrana resetovania výkonového stupňa

30 P5 Ochrana proti prepätiu

31 P6 Chyba komunikácie medzi hlavným riadením a výkonovým stupňom

32 P7 Porucha senzoru modulu výkonového stupňa

33 P8 Ochrana proti vysokej teplote modulu výkonového stupňa
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Číslo Kód 
chyby

Popis chyby

34 P9 Ochrana pri priechode nulou

35 PA Ochrana striedavého prúdu

36 Pc Chyba prúdu výkonového stupňa

37 Pd Ochrana pripojenia senzoru

38 PE Ochrana pri teplotnom drifte

39 PL Ochrana pri nízkom napätí zbernice

40 PH Ochrana pri vysokom napätí zbernice

41 PU Porucha nabíjacie slučky

42 PP Abnormálne vstupné napätie

43 ee Porucha pamäťového čipu výkonového stupňa

Na odstránenie poruchy zavolajte zákaznícky servis alebo kontaktujte dodávateľa klimatizácie.



Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia
(súkromné domácnosti)

Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú 
elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom. 
V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto produkty na 
určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty 
vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok. 
Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym 
vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho 
zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom 
úrade. 
V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou. 

Pre právnické osoby v Európskej únii 
Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate 
od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa. 

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na 
miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.


