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1. DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ 
INFORMÁCIE 

Aby sa zabránilo zraneniu užívate ľa alebo iných ľudí a 
poškodeniu majetku, je potrebné dodržiava ť nasledujúce 
inštrukcie. Nesprávne používanie zariadenia pre ign orovanie 
inštrukcií môže spôsobi ť zranenia alebo škody. 
 

Tu uvedené bezpečnostné pokyny sú rozdelené do dvoch kategórií. 
V obidvoch kategóriách sú dôležité bezpečnostné informácie, ktoré 
je potrebné pozorne prečítať. 

 

 
VAROVANIE 

 Nedodržanie týchto pokynov môže spôsobiť smrteľné 
zranenie. Zariadenie musí byť nainštalované podľa 
miestnych noriem a predpisov. 

 

 
UPOZORNENIE 

 Nedodržanie týchto pokynov môže spôsobiť zranenie osôb 
alebo poškodenie zariadenia. 

 

 
VAROVANIA 

 
■ O inštalácii klimatiza čného zariadenia požiadajte predajcu.  

Zariadenie musí byť nainštalované podľa miestnych noriem a 
predpisov. Ak vykonáte inštaláciu neodborne sami, hrozí 
nebezpečenstvo úniku vody, úrazu elektrickým prúdom alebo 
požiaru. 
 

■ O vylepšenie, opravu a údržbu požiadajte predajcu.  
Neodborné vylepšenie, oprava alebo údržba môžu spôsobiť 
únik vody, úraz elektrickým prúdom alebo požiar. 
 

■ Ak nastane neobvyklá situácia, napríklad je cíti ť, že sa 
niečo páli, vypnite napájanie a požiadajte predajcu o r adu, 
aby ste sa vyhli nebezpe čenstvu úrazu elektrickým 
prúdom, požiaru alebo zraneniu. 
 

■ Nikdy nenahrádzajte spálenú poistku drôtom alebo 
poistkou s iným menovitým prúdom. 
Použitie drôtu alebo inej nevhodnej náhrady môže spôsobiť 
poškodenie jednotky alebo požiar. 
 

■ Nestrkajte prsty, ty če alebo iné predmety do otvorov pre 
prívod alebo výfuk vzduchu. 
Keď sa ventilátor točí vysokou rýchlosťou, môže dôjsť k 
zraneniu. 
 

■ Nikdy nepoužívajte v blízkosti jednotky hor ľavé spreje, 
napríklad lak na vlasy alebo farbu. 
Môže to spôsobiť požiar. 
 

■ Nikdy sa nedotýkajte výfuku vzduchu alebo pohybujúc ich 
sa lamiel na smerovanie vzduchu. 
Mohlo by dôjsť k pricvaknutiu prstov alebo poškodeniu jednotky. 
 

■ Zariadenie musí by ť nainštalované pod ľa miestnych 
noriem a predpisov. 

■ Nikdy zariadenie nekontrolujte ani neopravujte sami . 
O vykonanie takej práce požiadajte vždy kvalifikovaného 
servisného technika. 
 

■ Nevyhadzujte tento produkt do netriedeného komunáln eho 
odpadu. Produkt je potrebné odovzda ť na príslušnom 
zbernom mieste. 
 

■ Nevyhadzujte zariadenie ako netriedený komunálny od pad, 
použite príslušné zberne takého odpadu. 
Informácie o zberniach odpadu získate od orgánov miestnej 
samosprávy. 
 

■ Ak sú elektrické zariadenia vyhodené v prírode aleb o na 
skládku, môžu z nich unika ť nebezpečné látky do 
podzemných vôd a dostáva ť sa do potravinového re ťazca, 
čo môže poškodi ť vaše zdravie a životné prostredie. 
 

■ Umiestnite jednotku v dostato čnej vzdialenosti od 
vysokofrekven čných zariadení.  
 

■ Neinštalujte jednotku na nasledujúcich miestach: 
Miesta, kde sú olejové výpary, slaný vzduch, blízko pobrežia 
more (s výnimkou modelov odolných proti korózii) alebo 
agresívnych plynov (napr. sírovodík z horúcich prameňov). 
Inštalácia na týchto miestach môže spôsobiť poruchu alebo 
skrátiť životnosť zariadenia. 
 

■ Ak v mieste fúka silný vietor, zaistite, aby nepôso bil proti 
vzduchu vyfukovanému z vonkajšej jednotky. 
 

■ Ak v mieste padá sneh, je potrebné postavi ť nad vonkajšou 
jednotkou ochrannú striešku. Podrobnosti konzultujt e s 
miestnym predajcom. 
 

■ V miestach častých búrok je potrebné zaisti ť ochranu proti 
úderu blesku. 
 

■ Konzultujte s predajcom opatrenia pre prípad úniku 
chladiva. 
Keď je systém nainštalovaný a prevádzkovaný v malej 
miestnosti, je potrebné zaistiť, aby pri prípadnom náhodnom 
úniku chladiva nedošlo k zvýšeniu jeho koncentrácie vo 
vzduchu nad určitý limit. Inak môže dôjsť k úbytku kyslíku v 
miestnosti a vážnemu ohrozeniu zdravia. 
 

■ Chladivo v klimatiza čnom zariadení je bezpe čné a bežne 
neuniká. 
Ak chladivo náhodne unikne do miestnosti, môže v styku 
s plameňom horáka, kúrenia alebo sporáka vznikať škodlivý 
plyn. 
 

■ Vypnite všetky ohrevné zariadenia, vyvetrajte miest nos ť a 
kontaktujte predajcu jednotky. 
Nepoužívajte klimatizačné zariadenie, pokým servisný technik 
neopraví miesto úniku chladiva. 
 

 
 
 

 
UPOZORNENIA 

 
■ Vnútorná jednotka, ktorá má funkciu chladenia aj kú renia, 

môže by ť pripojená k vonkajšej jednotke, ktorá má funkciu 
chladenia aj kúrenia alebo len funkciu chladenia. F unkciu 
kúrenia je možné pri vnútornej jednotky použi ť, len keď je 
pripojená k vonkajšej jednotke s funkciou chladenia  aj 
kúrenia. 

 
■ Nepoužívajte klimatiza čné zariadenie na žiadne iné ú čely. 

Nepoužívajte jednotku na chladení presných prístrojov, jedla, 
rastlín, zvierať alebo umeleckých diel, aby ste zabránili 
zhoršeniu ich kvality.  
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■ Pred čistením je nutné zastavi ť prevádzku a vypnú ť isti č 
alebo odpoji ť napájací kábel. 
Inak môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo inému 
zraneniu. 
 

■ Aby ste obmedzili riziko úrazu elektrickým prúdom a lebo 
požiaru, nainštalujte prúdový chráni č. 
 

■ Uistite sa, že je klimatiza čné zariadenie správne uzemnené. 
Aby ste zabránili úrazu elektrickým prúdom, skontrolujte, že je 
zariadenie uzemnené a že zemniaci vodič nie je pripojený na 
plynové alebo vodovodné potrubie, bleskozvod alebo 
uzemnenie telefónnej linky. 
 

■ Aby ste zabránili zraneniu, nedemontujte ochranný k ryt 
ventilátora vonkajšej jednotky. 
 

■ Nemanipulujte s klimatiza čným zariadením, ke ď máte 
mokré ruky. 
Môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom. 
 

■ Nedotýkajte sa rebier tepelného výmenníka. 
Tieto rebrá sú ostré a mohli by ste sa o ne porezať. 
 

■ Po dlhej prevádzke skontrolujte, či je podstavec a upevnenie 
jednotky v poriadku. 
Pri poškodení môže jednotka spadnúť a spôsobiť zranenia. 
 

■ Ak je spolu s klimatiza čným zariadením používané 
zariadenie s horákom (pec, sporák a pod.), dostato čne 
vetrajte miestnos ť, aby ste zabránili nedostatku kyslíku. 
 

■ Nainštalujte odtokovú hadicu tak, aby bol zaistený dobrý 
odtok vody.  
Zlý odtok vody môže spôsobiť vlhnutie budovy, nábytku, atď. 
 

■ Nenechávajte fúka ť vzduch priamo na malé deti, rastliny 
alebo zvieratá. 
Mohlo by to na ne mať nepriaznivý vplyv. 
 

■ Neinštalujte zariadenie na miesta, kde sa môže ľahko šíri ť 
alebo zvyšova ť prevádzkový hluk zariadenia. 
 

■ Hlučnos ť sa zvýši, napríklad ke ď niečo blokuje výfuk 
vzduchu vonkajšej jednotky. 
 

■ Vyberte vhodné miesto tak, aby hluk alebo teplý/stu dený 
vzduch vyfukovaný z vonkajšej jednotky nerobil prob lémy 
susedom a nepôsobil na zvieratá alebo rastliny. 
 

■ Nedovo ľte deťom, aby liezli na vonkajšiu jednotku, a 
nedávajte na vonkajšiu jednotku žiadne predmety. 
Pri páde osôb a predmetov alebo pri prevrátení jednotky môže 
dôjsť k zraneniu. 
 

■ Nepoužívajte klimatiza čné zariadenie, ke ď v miestnosti 
aplikujete plyn proti hmyzu (insekticíd) a pod. 
Chemikálie by sa mohli usadiť v jednotke a ohroziť zdravie 
osôb, ktoré sú na také látky alergické. 
 

■ Nedávajte zariadenia s otvoreným oh ňom na miesta, kam 
fúka vzduch z jednotky, alebo pod jednotku. 
Môže to spôsobiť nedokonalé spaľovanie alebo tepelnú 
deformáciu jednotky. 
 

■ Neinštalujte klimatiza čné zariadenie na žiadne miesto, kde 
môže dôjs ť k úniku hor ľavého plynu. 
Keby plyn unikol a dostal sa do blízkosti jednotky, mohlo by 
dôjsť k požiaru. 
 

■ Zariadenie by nemali používa ť malé deti alebo 
nedostato čne spôsobilé osoby bez dozoru. 
 

■ Na deti je potrebné dohliada ť, aby sa so zariadením nehrali. 

2. NÁZVY ČASTÍ 

Obr. 2-1 
 

1 Vyššie uvedený obrázok je len ilustračný. Riaďte sa podľa 
skutočného vzhľadu zariadenia. 

2 Prívod vzduchu (zľava, sprava a zozadu) Pripojenie rúrok 
chladiva a káblov 

3 Pevná nožička 

4 Výfuk vzduchu (pri chladení sa vyfukuje teplý vzduch, pri 
kúrení studený) 

 

 POZNÁMKA 
 
■ Všetky obrázky v tomto návode sú len orientačné. Skutočné 

zariadenie sa môže trochu líšiť (podľa modelu). Rozhodujúci je 
skutočný vzhľad zariadenia. 

 
■ Z bezpečnostných dôvodov nevkladajte do otvorov v zariadení 

tyče ani žiadne iné predmety.  
 
■ Pred spustením nechajte klimatizačné zariadenie minimálne 12 

hodín predhriať. Nevypínajte napájanie, ak chcete odstaviť 
zariadenie na menej ako 24 hodín. (Dôvodom je, aby fungoval 
ohrievač skrine kompresora a zabránilo sa studenému štartu 
kompresora.) 

 
■ Skontrolujte, či nie je prívod a výfuk vzduchu ničím blokovaný, 

inak môže dôjsť k zníženiu výkonu klimatizačného zariadenia 
alebo sa aktivuje ochrana, ktorá zariadenie zastaví. 

 

3. OVLÁDANIE A PREVÁDZKA 

■ Ovládanie funkcie Chladenie a Kúrenie pri centrálne j 
klimatizácii s invertorom 

 
• Vnútorné jednotky tohto zariadenia je možné ovládať 

samostatne. V rámci jedného systému nemôžu jednotky 
pracovať v režime Chladenie a zároveň v režime Kúrenie. 

 
• Ak dôjde ku konfliktu režimov Chladenie a Kúrenie, postupuje 

sa podľa nastavenia režimu vonkajšej jednotky (kód voľby 
režimu S5). 

 
1. Ak bol nastavený režim Priorita kúrenie, vnútorná jednotka 

v režime Chladenie sa zastaví a na ovládacom paneli sa bude 
indikovať stav Standby (pohotovosť) alebo No Priority (nemá 
prioritu). Vnútorné jednotky, ktoré pracujú v režime Kúrenie, 
budú pokračovať v prevádzke. 

 
2. Ak bol nastavený režim Priorita Chladenie, vnútorná jednotka 

v režime Kúrenie sa zastaví a na ovládacom paneli sa bude 
indikovať stav Standby (pohotovosť) alebo No Priority (nemá 
prioritu). Vnútorné jednotky, ktoré pracujú v režime Chladenie, 
budú pokračovať v prevádzke. 
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3. Keď bol nastavený režim Priorita a prvá vnútorná jednotka bude 
pracovať v režime Kúrenie, bude mať prioritu Kúrenie. Logika 
riadenia viď bod 1. Keď bol nastavený režim Priorita a prvá 
vnútorná jednotka bude pracovať v režime Chladenie, bude mať 
prioritu Chladenie. Logika riadenia viď bod 2. 

 
4. Ak je povolený len režim Kúrenie, bude vnútorná jednotka 

pracovať v režime Kúrenie normálne, ale pri prepnutí do režimu 
Chladenie alebo Ventilátor sa bude indikovať konflikt režimov. 

 
5. Ak je povolený len režim Chladenie, bude vnútorná jednotka 

pracovať v režime Chladenie alebo Ventilátor normálne, ale pri 
prepnutí do režimu Kúrenie sa bude indikovať konflikt režimov. 

 
■ Funkcie v režime Kúrenie 

• Teplý vzduch nezačne fúkať hneď po spustení funkcie Kúrenie, 
ale až po 3–5 minútach (závisí od teploty v miestnosti a vonku). 
Teplý vzduch sa začne vyfukovať, keď sa zahreje tepelný 
výmenník vnútornej jednotky. 

• Počas prevádzky sa môže motor ventilátora vonkajšej jednotky 
pri vysokej teplote zastaviť. 

• Ak vnútorná jednotka pracuje v režime Ventilátor a iné vnútorné 
jednotky pracujú v režime Kúrenie, môže sa ventilátor zastaviť, 
aby sa zabránilo fúkaniu teplého vzduchu. 

■ Odmrazovanie po čas funkcie Kúrenie 

• Počas funkcie Kúrenie vonkajšia jednotka občas zamrzne. Na 
zvýšenie účinnosti prevádzky spustí jednotka automaticky 
odmrazovanie (trvá asi 2–10 minút) a z vonkajšej jednotky 
odtečie voda. 

• Počas odmrazovania prestanú pracovať motory ventilátorov 
vonkajších aj vnútorných jednotiek. 

■ Prevádzkové podmienky 

Na zaistenie dobrej funkcie prevádzkujte klimatizačné 
zariadenie za nasledujúcich teplotných podmienok: 

 
Tabuľka 3-1 

 
Teplota  

 
Režim  

Vonkajšia 
teplota 

Teplota 
v miestnosti 

Relatívna 
vlhkos ť 

v miestnosti 

Režim 
Chladenie -5–48 °C 17–32 °C nižšia ako 

80 % 

Režim Kúrenie -20–24 °C ≤ 27 °C  

  

 POZNÁMKA 

 Pri prevádzkovaní jednotky mimo vyššie uvedených 
podmienok sa môže aktivovať ochranná funkcia, ktorá 
zabráni prevádzke jednotky. 

 
 

■ Ochranné funkcie 
Ochranné funkcie zastavia jednotku automaticky v prípade, že 
je klimatizačné zariadenie v abnormálnom stave. Keď sa 
aktivuje ochranná funkcia, indikátor prevádzky svieti a indikátor 
kontroly stavu bliká. Ochranná funkcia sa môže aktivovať v 
nasledujúcich situáciách: 
 
■ Funkcia Chladenie: 

• Prívod alebo výfuk vzduchu vonkajšej jednotky je 
zablokovaný. 

• Do výfuku vzduchu vonkajšej jednotky neustále fúka 
silný vietor. 

■ Funkcia Kúrenie: 

• Vzduchový filter vnútornej jednotky je upchatý prachom 
alebo inými nečistotami. 

■ Výpadok napájania 

• Keď dôjde počas prevádzky k výpadku napájania, všetky 
funkcie sa okamžite zastavia. 

• Keď je napájanie obnovené, indikátor prevádzky na káblovom 
ovládači bliká. 

• Stlačte opäť tlačidlo ON/OFF (Zap./Vyp.), keď chcete jednotku 
opäť spustiť. 

■ Abnormálna prevádzka  

Ak zariadenie pre úder blesku alebo vysokofrekvenčné rušenie 
prestane fungovať normálne, odpojte ho od napájania a potom 
napájanie opäť pripojte. Stlačte tlačidlo ON/OFF (Zap./Vyp.), 
aby ste zariadenie reštartovali. 

■ Výkon kúrenia 

• Pri funkcii Kúrenie sa pomocou tepelného čerpadla absorbuje 
teplo z vonku a potom sa uvoľňuje v dome. Pri poklese 
vonkajšej teploty sa úmerne znižuje výkon kúrenia. 

• Ak je vonkajšia teplota nízka, je potrebné použiť ďalšie 
vykurovacie zariadenie. 

• V miestach, kde bývajú veľmi nízke teploty, odporúčame použiť 
jednotku spolu s pomocným vykurovacím zariadením 
(podrobnosti viď Návod na obsluhu vnútornej jednotky). 

 POZNÁMKA 

 Odpojte zariadenie od napájania, keď sa aktivuje istič. 
Nezapínajte zariadenie skôr, ako je skontrolované a 
opravené. 

 
 

4. PROBLÉMY A PRÍČINY 

 

 
UPOZORNENIA 

 
■ Ak dôjde k nasledujúcim poruchám, vypnite napájanie a 

kontaktujte miestneho predajcu.  
 
• Nesprávny priebeh zapnutia/vypnutia. 
 
• Istič (poistka) alebo prúdový chránič sa často vypína. 
 
• Do jednotky sa dostal cudzí predmet alebo voda. 
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Skôr ako zavoláte servis, skúste odstrániť problém podľa pokynov v nižšie uvedenej tabuľke. 

Tabuľka 4-1 
 

 Problémy  Príčiny  

Normálny stav (nie je 
porucha) 

Vonkajšia jednotka  
• Biela hmla alebo voda 
 
• Zvuk syčania 

• Ventilátor sa automaticky zastaví kvôli 
odmrazovaniu. Je to zvuk, ktorý vzniká pri 
zapínaní/vypínaní cievky ventilu. 

 
• Na začiatku a na konci prevádzky sa ozve zvuk, 

ako keď voda prúdi ventilom, ktorý bude silnieť 3–
15 minút. Je to spôsobené procesom odvlhčovania 
chladiva. 

 
• Slabé syčanie je spôsobené tepelným 

výmenníkom pri zmenách teploty. 

Vnútorná jednotka  
• Je cítiť zápach 
 
• Indikátor prevádzky bliká 
 
• Na paneli sa zobrazuje indikácia No priority (nemá 

prioritu) alebo Standby (pohotovosť). 
 

• V jednotke sa usadili čiastočky zo steny, koberca, 
nábytku, šiat, cigariet, kozmetiky. 

 
• Obnovenie napájania po výpadku. 
 
• Funkcia Chladenie bola zastavená kvôli príprave 

režimu Kúrenie na inej jednotke. 
 
• Obsluha nastavila opačný režim, ako pevne 

nastavený režim Kúrenie alebo Chladenie. 
 
• Ventilátor sa zastaví, aby sa nevyfukoval studený 

vzduch. 
 
• Keď nastane konflikt režimov medzi riadiacou 

jednotkou a podriadeným jednotkami, zariadenie 
pracuje podľa nastavenia riadiacej jednotky. 

Skontrolujte a skúste 
opäť 

• Prevádzka sa automaticky zastavuje a spúšťa. • Nesprávne nastavený časovač. 

• Zariadenie nepracuje. • Nie je pripojené napájanie. 
 
• Nie je zapnutý manuálny spínač.  
 
• Je spálená poistka. 
 
• Aktivovala sa ochrana zariadenia. (indikátor 

prevádzky svieti) 
 
• Je nastavený časovač. 

• Nedostatočné chladenie 
 
• Nedostatočné kúrenie 
 

• Prívod alebo výfuk vzduchu vonkajšej jednotky je 
zablokovaný. 

 
• Sú otvorené dvere a okná v miestnosti.  
 
• Vzduchový filter je upchatý prachom. 
 
• Lamely na smerovanie vzduchu nie sú v správnej 

polohe. 
 
• Nízka rýchlosť ventilátora alebo je nastavený režim 

Ventilátor. 
 
• Nesprávne nastavená teplota.  
 
• Súčasne nastavené režimy Chladenie a Kúrenie. 

(na paneli svieti indikátor Standby (Pohotovosť) 
alebo No Priority (Nemá prioritu)) 
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5. PORUCHY 

Zobrazenie poruchy na DSP1 vonkajšej jednotky 
Tabuľka 5-1 

 
Č. Kód poruchy  Typ ochrany alebo poruchy Poznámka 

1 E0 Porucha komunikácie vonkajšej jednotky  Zobrazuje sa len na podriadenej jednotke 

2 E1 Ochrana fázy  

3 E2 Porucha komunikácie s vnútornou jednotkou  
20 minút po prvom zapnutí alebo keď je prerušená 
komunikácia vnútornej a vonkajšej jednotky na dlhšie ako 2 
minúty po uplynutí 20 minút od prvého zapnutia 

4 E3 Rezervované  

5 E4 Porucha snímača vonkajšej teploty  

6 E5 Ochrana proti abnormálnemu napätiu  

7 E6 Rezervované  

8 E7 Porucha snímača teploty na výtlaku kompresora  

9 E8 Chybná adresa vonkajšej jednotky   

10 xE9 Nesúhlasí typ výkonového modulu X reprezentuje systém, 1 je systém A, 2 je systém B 

11 xH0 COMM. Porucha komunikácie medzi IR341 a hlavným čipom  

12 H1 COMM. Porucha komunikácie medzi 0537 a hlavným čipom  

13 H2 Porucha kvôli zníženiu počtu vonkajších jednotiek Zobrazuje sa len na hlavnej jednotke 

14 H3 Porucha kvôli zvýšeniu počtu vonkajších jednotiek Zobrazuje sa len na hlavnej jednotke 

15 xH4 Neustála aktivácia ochrany modulu (P6) X reprezentuje systém, 1 je systém A, 2 je systém B. Je nutné 
odpojiť a opäť pripojiť napájanie. 

16 H5 3× aktivácia ochrany P2 počas 60 minút Je nutné odpojiť a opäť pripojiť napájanie. 

17 H6 3× aktivácia ochrany P4 počas 100 minút Je nutné odpojiť a opäť pripojiť napájanie. 

18 H7 Porucha kvôli zníženiu počtu vnútorných jednotiek 
Vnútorná jednotka odpojená dlhšie ako 3 minúty; porucha trvá 
až do obnovenia počtu jednotiek  

19 H8 Porucha snímača vysokého tlaku Tlak na výtlaku kompresora Pc ≤ 0,3 MPa 

20 H9 3× aktivácia ochrany P9 počas 60 minút Je nutné odpojiť a opäť pripojiť napájanie. 

21 Hc Rezervované  

22 F0 3× aktivácia ochrany PP počas 150 minút Je nutné odpojiť a opäť pripojiť napájanie. 

23 C7 3× aktivácia ochrany PL počas 100 minút Je nutné odpojiť a opäť pripojiť napájanie. 

24 yHd Porucha podriadenej jednotky (y = 1, 2, 3. Napr. 1Hd znamená 
poruchu podriadenej jednotky 1) 

Y reprezentuje jednotku, ktorá nemá číslo 0 

25 P0 Ochrana proti vysokej teplote kompresora s invertorom   

26 P1 Ochrana proti vysokému tlaku  

27 P2 Ochrana proti nízkemu tlaku Po 3× aktivácii ochrany P2 počas 60 minút sa ohlási porucha 
H5 

28 xP3 Ochrana proti nadprúdu kompresora X reprezentuje systém, 1 je systém A, 2 je systém B 

29 P4 Ochrana proti vysokej teplote na výtlaku  
Po 3× aktivácii ochrany P4 počas 100 minút sa ohlási 
porucha H6 

30 P5 Ochrana proti vysokej teplote kondenzátora  

31 xP6 Ochrana modulu invertora 
X reprezentuje systém, 1 je systém A, 2 je systém B. Po 3× 
aktivácii ochrany P6 počas 60 minút sa ohlási porucha H4 

32 P9 Ochrana DC ventilátora Po 3× aktivácii ochrany P9 počas 60 minút sa ohlási porucha 
H9 

33 PL Porucha snímača teploty invertorového modulu Po 3× aktivácii ochrany PL počas 100 minút sa ohlási 
porucha C7 

34 PP 
Ochrana proti nedostatočnému stupňu prehriatia na výtlaku 
kompresora 

Po 3× aktivácii ochrany PP počas 150 minút sa ohlási 
porucha F0 

35 xL0 Porucha modulu DC invertorového kompresora X reprezentuje systém, 1 je systém A, 2 je systém B 

36 xL1 Ochrana proti nízkemu napätiu DC zbernice X reprezentuje systém, 1 je systém A, 2 je systém B 

37 xL2 Ochrana proti vysokému napätiu DC zbernice X reprezentuje systém, 1 je systém A, 2 je systém B 

38 xL3 Rezervované X reprezentuje systém, 1 je systém A, 2 je systém B 

39 xL4 Porucha MCE/Synchronizácia/uzatvorená slučka  X reprezentuje systém, 1 je systém A, 2 je systém B 

40 xL5 Ochrana proti nulovej rýchlosti X reprezentuje systém, 1 je systém A, 2 je systém B 

41 xL6 Rezervované X reprezentuje systém, 1 je systém A, 2 je systém B 

42 xL7 Ochrana fázy X reprezentuje systém, 1 je systém A, 2 je systém B 

43 xL8 Ochrana proti jednorázovej zmene frekvencie o viac ako 15 Hz X reprezentuje systém, 1 je systém A, 2 je systém B 

44 xL9 
Ochrana, keď je rozdiel požadovanej a skutočnej frekvencie väčší 
ako 15 Hz X reprezentuje systém, 1 je systém A, 2 je systém B 

 
AK problém stále trvá, kontaktujte predajcu alebo servisné stredisko a oznámte im označenie modelu a podrobnosti o poruche. 
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6. VYNÚTENÉ CHLADENIE A ZISŤOVANIE 
STAVU 

■ Vynútené chladenie 
Po stlačení tlačidla pre vynútené chladenie (viď obrázok 
vpravo) budú všetky vnútorné jednotky nastavené do režimu 
vynúteného chladenia s vysokou rýchlosťou ventilátora. 

 
■ Na kontrolu stavu použite tla čidlo SW2 

Tabuľka 6-1 

Č. Obsah displeja (normálne 
zobrazenie) Poznámka 

1 Adresa vonkajšej jednotky 0, 1, 2, 3 

2 Výkon samotnej vonkajšej jednotky 8, 10, 12, 14, 16, 18, 
20, 22 

3 Počet modulárnych vonkajších 
jednotiek  

Dostupné na hlavnej 
jednotke 

4 Nastavenie počtu vnútorných 
jednotiek 

Dostupné na hlavnej 
jednotke 

5 Celkový výkon vonkajších jednotiek Požadovaný výkon 

6 Celkový požadovaný výkon 
vnútorných jednotiek 

Dostupné na hlavnej 
jednotke 

7 Celkový požadovaný korigovaný 
výkon hlavnej jednotky 

Dostupné na hlavnej 
jednotke 

8 Režim prevádzky  0, 2, 3, 4 

9 Aktuálny prevádzkový výkon tejto 
vonkajšej jednotky 

Požadovaný výkon 

10 Rýchlosť ventilátora A   

11 Rýchlosť ventilátora B  

12 Priemerná teplota T2B/T2  Aktuálna hodnota 

13 Teplota rúrky T3 Aktuálna hodnota 

14 Okolitá teplota T4 Aktuálna hodnota 

15 Teplota na výtlaku invertorového 
kompresora A Skutočná hodnota 

16 Teplota na výtlaku invertorového 
kompresora B Skutočná hodnota 

17 Teplota chladiča Skutočná hodnota 

18 
Tlak na výtlaku, zodpovedajúci 
teplote nasýtenia (saturačnej 
teplote) 

Skutočná hodnota + 
30 

19 Prúd invertorového kompresora A  Skutočná hodnota 

20 Prúd invertorového kompresora B  Skutočná hodnota 

21 Uhol otvorenia exp. ventilu EXV A   

22 Uhol otvorenia exp. ventilu EXV B  

23 Vysoký tlak Zobrazená hodnota 
× 0,1 MPa 

24 Nízky tlak (rezervované)   

25 Počet vnútorných jednotiek 

Ktoré môžu 
komunikovať 
s vnútornými 
jednotkami 

26 Počet pracujúcich vnútorných 
jednotiek Skutočná hodnota 

27 Prioritný režim 0, 1, 2, 3, 4 

28 Režim potlačenia hluku v noci 0, 1, 2, 3 

29 Režim statického tlaku 0, 1, 2, 3 

30 DC napätie A   

31 DC napätie B   

32 Rezervované  

33 Kód poslednej poruchy alebo 
ochrany 

Ak neexistuje, na 
paneli sa zobrazí 
8.8.8. 

34 Počet mazania porúch  

35  
Koniec zisťovania 
stavu 

 

 
Obr. 6-1 

 
Obsah displeja je nasledujúci: 
1. Normálne zobrazenie: V pohotovostnom stave sa na vyššej 

pozícii zobrazuje adresa vonkajšej jednotky a na nižšej pozícii 
sa zobrazuje počet vnútorných jednotiek, ktoré môžu 
komunikovať s vonkajšou jednotkou. Počas prevádzky sa 
zobrazuje frekvencia kompresora. 

2. Prevádzkový režim: 0: Vypnuté; 2: Chladenie; 3: Kúrenie; 4: 
Nútené chladenie 

3. Rýchlosť ventilátora: 0: ventilátor stojí; 1–15: postupné 
zvyšovanie rýchlosti, 15 je max. rýchlosť ventilátora. 

4. Uhol otvorenia expanzného ventilu (EXV): Počet impulzov = 
zobrazená hodnota × 8 

5. Prioritný režim: 0: Priorita Kúrenie; 1: Priorita Chladenie; 2: 
Adresa 63 alebo prvý nastavený režim prevádzky; 3: Len režim 
Kúrenie; 4: Len režim Chladenie. 

6. Režim potlačenia hluku: 0: Nočný tichý chod; 1: Tichý chod; 2: 
Supertichý chod; 3: Žiadny tichý režim  

7. Režim statického tlaku: 0: Statický tlak je 0 MPa; 1: Režim 
statického tlaku nastavený na nízky tlak; 2: Režim statického 
tlaku nastavený na stredný tlak; 3: Režim statického tlaku 
nastavený na vysoký tlak. 

 
 

7. POPREDAJNÝ SERVIS 

Ak klimatizačné zariadenie nepracuje normálne, odpojte najskôr 
napájanie a potom kontaktujte stredisko popredajných služieb alebo 
špecializovaného predajcu. Podrobnosti viď priložené pokyny pre 
služby zákazníkom. 
 

HLAVNÁ DOSKA 
(VONKAJŠIA JEDNOTKA) 

Tlačítko na zistenie 
stavu 

Tlačilo vynúteného 
chladenia 





  

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 
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 
United Kingdom 
www.sinclair-eu.com 
 
Zariadenie bolo vyrobené v Číne (Made in China). 
 
 

ZÁSTUPCA, SERVISNÁ PODPORA 

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


