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POZNÁMKY:
• Pred použitím tohto zariadenia si dôkladne prečítajte tento návod na obsluhu, hlavne 

časť „Upozornenia“. Tento návod uložte na bezpečnom mieste pre ďalšie použitie.
• Obrázky v tomto návode sú iba informatívne. Skutočné zariadenie sa môže líšiť.
• R05/BGE môžete použiť pre klimatizačné jednotky, ktoré majú iba funkciu chladenia 

alebo funkciu chladenia aj vykurovania.
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UPOZORNENIA

• Klimatizačné zariadenie nie je možné ovládať, ak prenosu signálu z diaľkového ovládača do vnútornej 
jednotky bránia závesy, dvere a podobné prekážky.

• Nedovoľte, aby sa do diaľkového ovládača dostala nejaká tekutina. Chráňte ovládač pred priamym 
slnečným svetlom a teplom.

• Ak na senzor diaľkového ovládania vnútornej jednotky svieti priame slnečné svetlo, nebude diaľkové 
ovládanie dobre fungovať. Použite záves a pod., aby ste zabránili osvetleniu senzoru.

• Pokiaľ je funkcia diaľkového ovládača ovplyvňovaná inými elektrickými zariadeniami, premiestnite ich 
alebo sa poraďte s predajcom.

• Nepoužívajte staré batérie alebo iné typy batérií, inak môže dôjsť k poruche ovládača.
• Ak nebudete diaľkový ovládač dlhšie používať, vyberte z neho batérie. Vytečenie batérií môže poškodiť 

ovládač.
• Keď po stlačení tlačidla RESET ovládač nefunguje správne, vymeňte batérie.
• Vymeňte batérie, keď sa pri použití diaľkového ovládača neozve potvrdzujúci signál z vnútornej jednotky 

alebo keď sa nerozsvieti indikátor vysielania  na displeji ovládača.
• Účinný dosah diaľkového ovládača je asi 8 metrov. Pri používaní ovládača nasmerujte vysielaciu časť 

ovládača na senzor vnútornej jednotky.

PARAMETRE DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA

Model R05/BGE

Menovité napätie 3,0 V (2 alkalické batérie LR03)

Minimálne prevádzkové napätie 2,4 V

Dosah 8 až 11 m

Rozsah teploty okolia –5 až 60 °C
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PREHĽAD FUNKCIÍ TLAČIDIEL OVLÁDAČA

Nastavenie režimu

Nastavenie 

Zapnutie/Vypnutie

Pohyb horizontálnych lamiel

Pohyb vertikálnych lamiel

Reset

Zablokovanie

Chladenie/Vykurovanie

Nastavenie rýchlosti ventilátora

Nastavenie 

Nastavenie smeru vyfukovania 
vzduchu

Nastavenie času

Načasovanie zapnutia

Načasovanie vypnutia

Potvrdzovacie tlačidlo

Ekonomická prevádzka

Obr. 1

1 Tlačidlo MODE: Stlačením tohto tlačidla sa cyklicky prepína režim prevádzky v poradie AUTO 
(automatika), COOL (chladenie), DRY (odvlhčovanie), HEAT (vykurovanie) a FAN (iba ventilátor), ako 
ukazuje nasledujúci obrázok:

 
AUTO COOL DRY HEAT FAN→ → → →

 POZNÁMKA: Pri jednotke, ktorá slúži iba na chladenie, nie je možné použiť funkciu vykurovania.
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2 Tlačidlo FAN SPEED: Stlačením tohto tlačidla sa rýchlosť ventilátora cyklicky prepína v poradí AUTO 
(automatika), LOW (nízka), MED (stredná) a HIGH (vysoká).

 

AUTO LOW MED HIGH→ → →

3 Tlačidlo TEMP : Slúži na zníženie nastavenej teploty. Pri podržaní tlačidla sa bude nastavená teplota 
znižovať každých 0,5 s o 1 °C.

4 Tlačidlo TEMP : Slúži na zvýšenie nastavenej teploty. Pri podržaní tlačidla sa bude nastavená teplota 
zvyšovať každých 0,5 s o 1 °C.

5 Tlačidlo ON/OFF: Slúži na zapnutie/vypnutie klimatizačnej jednotky.

6 Tlačidlo AIR DIRECTION: Stlačením tohto tlačidla je možné nastaviť lamelu na smerovanie prúdu 
vzduchu do požadovaného uhla. Pri každom stlačení sa natočenie lamely zmení o 6°. (Iba keď je 
jednotka vybavená touto funkciou.)

7 Tlačidlo SWING : Zapína/vypína vertikálny pohyb lamiel na smerovanie vyfukovaného vzduchu. (Iba 
keď je jednotka vybavená touto funkciou.)

8 Tlačidlo SWING : Zapína/vypína horizontálny pohyb lamiel na smerovanie vyfukovaného vzduchu. 
(Iba keď je jednotka vybavená touto funkciou.)

9 Tlačidlo CLOCK: Slúži na zobrazenie aktuálneho času. (Pri resetovaní alebo prvom zapnutí sa zobrazí 
12:00.) Pre nastavenie času stlačte tlačidlo CLOCK na 5 sekúnd. Indikácia hodín bude blikať v intervale 
0,5 s. Nastavte hodiny tlačidlom  alebo . Stlačte opäť tlačidlo CLOCK. Indikácia minút bude blikať v 
intervale 0,5 s. Nastavte minúty tlačidlom  alebo . Potvrďte nastavenie tlačidlom OK.

0 Tlačidlo TIMER ON: Stlačte toto tlačidlo pre nastavenie času zapnutia klimatizácie. Každým stlačením sa 
nastavený čas zvýši o 0,5 hodiny. Keď nastavený čas dosiahne 10:00, bude sa každým stlačením tlačidla 
zvyšovať o 1 hodinu. Pre zrušenie funkcie načasovaného zapnutia nastavte čas 0:00.

 Tlačidlo TIMER OFF: Stlačte toto tlačidlo pre nastavenie času vypnutia klimatizácie. Každým stlačením 
sa nastavený čas zvýši o 0,5 hodiny. Keď nastavený čas dosiahne 10:00, bude sa každým stlačením 
tlačidla zvyšovať o 1 hodinu. Pre zrušenie funkcie načasovaného vypnutia nastavte čas 0:00.

 Tlačidlo RESET (interné): Stlačte toto tlačidlo tenkým nástrojom s priemerom 1 mm, aby ste zrušili 
aktuálne nastavenie a resetovali diaľkový ovládač.

 Tlačidlo LOCK (interné): Stlačte toto tlačidlo tenkým nástrojom s priemerom 1 mm, aby ste zablokovali/
odblokovali aktuálne nastavenie.

 Tlačidlo OK: Slúži na potvrdenie nastavenia a zmeny času.

 Tlačidlo COOL/HEAT (interné): Stlačte toto tlačidlo tenkým nástrojom s priemerom 1 mm, aby ste prepli 
na režim umožňujúci iba chladenie alebo režim umožňujúci chladenie aj vykurovanie. Pri nastavení sa 
rozsvieti podsvietenie displeja. Továrenské nastavenie umožňuje chladenia aj vykurovanie.

 Tlačidlo ECO: Slúži na zapnutie/vypnutie energeticky úsporného režimu prevádzky. Tento režim sa 
odporúča zapnúť, skôr ako idete spať. (Len keď je jednotka vybavená touto funkciou.)
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NÁZVY A FUNKCIE INDIKÁTOROV OVLÁDAČA

Panel displeja

1 Hodnota TEMP (Teplota): Zobrazuje nastavenú teplotu. Teplota sa nastavuje tlačidlami  a . V režime 
Ventilátor sa v tejto oblasti nič nezobrazuje.

2 Indikátor TRANSMISSION (Prenos): Tento indikátor bliká, keď diaľkový ovládač vysiela signál do 
vnútornej jednotky.

3 Indikátor ON/OFF (Zapnutie/Vypnutie): Tento symbol sa objaví, keď je jednotka zapnutá diaľkovým 
ovládačom, a zmizne, keď je jednotka vypnutá.

4 Indikátor RUNNING MODE (Režim prevádzky): Zobrazuje aktuálne režimy prevádzky: AUTO 
(Automatika), COOL (Chladenie), DRY (Odvlhčovanie), HEAT (Vykurovanie) a FAN (Ventilátor). Režim 
sa nastavuje tlačidlom MODE. (Režim HEAT (Vykurovanie) je možné použiť iba u jednotky s funkciou 
vykurovania.)

5 Hodnota TIME (Čas): Zobrazuje aktuálne nastavený čas. Pre nastavenie času stlačte tlačidlo CLOCK 
počas 5 sekúnd. Indikácia hodín bude blikať. Nastavte hodiny tlačidlom  alebo . Stlačte opäť tlačidlo 
CLOCK. Indikácia minút bude blikať. Nastavte minúty tlačidlom  alebo . Potvrďte nastavenie tlačidlom 
OK.

6 Indikátor LOCK (Zablokovanie): Tento indikátor sa objaví, keď zablokujete nastavenie stlačením tlačidla 
LOCK, a zmizne, keď tlačidlo opäť stlačíte. V zablokovanom stave nebude fungovať žiadne tlačidlo s 
výnimkou tlačidla LOCK.

7 Indikátor TIME ON/OFF (Načasované zapnutie/vypnutie): Ak je nastavený iba čas zapnutia, zobrazí 
sa ON. Ak je nastavený iba čas vypnutia, zobrazí sa OFF. Keď je nastavený čas zapnutia aj čas vypnutia, 
zobrazí sa ON aj OFF.

8 Indikátor ekonomickej prevádzky: Tento indikátor sa objaví, keď nastavíte ekonomický režim tlačidlom 
ECO. Ďalším stlačením tlačidla ECO sa režim vypne.

9 Indikátor FAN SPEED (Rýchlosť ventilátora): Stlačením tlačidla FAN SPEED nastavte požadovanú 
rýchlosť ventilátora na AUTO (Automatika), LOW (Nízka), MED (Stredná) alebo HIGH (Vysoká). 
Predvolené nastavenie pre jednotky bez strednej rýchlosti je vysoká rýchlosť.

Teplota

Indikácia vysielania

Režim prevádzky

Ekonomický režim

Zapnutie/Vypnutie

Čas

Zablokovanie

Načasovanie zapnutia/
vypnutia

Rýchlosť ventilátora

Obr. 2
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 POZNÁMKA: Všetky symboly sa na displeji zobrazia iba pri prvom vložení batérií alebo resetovaní. V 
skutočnej prevádzke sa však na displeji zobrazia len aktívne položky.

POUŽITIE OVLÁDAČA
Inštalácia/výmena batérií
• Použite dve alkalické suché batérie (LR03).
• Vysuňte kryt priehradky batérií a nainštalujte nové batérie. Dbajte na správnu polaritu (+) a (–) kontaktov 

batérie, ktorá je vyznačená na ovládači.

AUTOMATICKÁ PREVÁDZKA
Zapnite napájanie klimatizačného zariadenia. Indikátor prevádzky na vnútornej jednotke začne blikať.
1. Tlačidlom MODE nastavte režim AUTO.
2. Tlačidlom TEMP.  /  nastavte požadovanú teplotu v miestnosti. Všeobecný rozsah nastavenia je 17–30 

°C.
3. Stlačte tlačidlo ON/OFF, aby ste spustili klimatizačnú jednotku. Indikátor prevádzky na vnútornej jednotke 

svieti. Jednotka bude pracovať v režime AUTO. Rýchlosť ventilátora bude nastavovaná automaticky a nie 
je možné ju meniť.

4. V režime AUTO funguje režim ECO.
5. Na zastavenie prevádzky jednotky stlačte opäť tlačidlo ON/OFF.

REŽIM CHLADENIA / VYKUROVANIA / VENTILÁTOR
1. Tlačidlom MODE nastavte jeden z režimov COOL (Chladenie), HEAT (Vykurovanie, iba pri modeloch s 

touto funkciou) alebo FAN (Ventilátor).
2. Tlačidlom TEMP.  /  nastavte požadovanú teplotu v miestnosti. Všeobecný rozsah nastavenia je 17–30 

°C.
3. Tlačidlom FAN SPEED nastavte požadovanú rýchlosť ventilátora: AUTO (Automatika), HIGH (Vysoká), 

MED (Stredná) alebo LOW (Nízka).
4. Stlačte tlačidlo ON/OFF. Indikátor prevádzky na vnútornej jednotke svieti a klimatizačné zariadenie začne 

pracovať v nastavenom režime. Na zastavenie prevádzky jednotky stlačte opäť tlačidlo ON/OFF.

 POZNÁMKA
V režime FAN (iba ventilátor) nie je možné nastaviť teplotu a režim ECO nefunguje. Krok 2 sa vynecháva.

REŽIM ODVLHČOVANIA
1. Tlačidlom MODE nastavte režim DRY (Odvlhčovanie).
2. Tlačidlom TEMP.  /  nastavte požadovanú teplotu v miestnosti. Všeobecný rozsah nastavenia je 17–30 

°C.
3. Stlačte tlačidlo ON/OFF. Indikátor prevádzky na vnútornej jednotke svieti a klimatizačné zariadenie začne 

pracovať v režime Odvlhčovania. Na zastavenie prevádzky jednotky stlačte opäť tlačidlo ON/OFF.
4. V režime Odvlhčovania nefunguje nastavenie rýchlosti ventilátora a režim ECO.
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POUŽITIE ČASOVAČA
Tlačidlo TIME ON umožňuje nastavenie času pre automatické zapnutie jednotky. Tlačidlo TIME OFF 
umožňuje nastavenie času pre automatické vypnutie jednotky.

Nastavenie času zapnutia
1. Stlačte tlačidlo TIME ON. Na displeji diaľkového ovládača sa zobrazia indikátory SET, HOUR a ON.
2. Stlačte opäť tlačidlo TIMER ON, aby ste nastavili požadovaný čas spustenia jednotky.
3. Každým stlačením sa nastavený čas zvýši o 0,5 hodiny. Keď nastavený čas dosiahne 10 hodín, bude sa 

každým stlačením tlačidla zvyšovať o 1 hodinu.
4. 0,5 sekundy po nastavení vyšle diaľkový ovládač príkaz pre načasované zapnutie do klimatizačnej 

jednotky.

Nastavenie času vypnutia
1. Stlačte tlačidlo TIME OFF. Na displeji diaľkového ovládača sa zobrazia indikátory SET, HOUR a OFF.
2. Stlačte opäť tlačidlo TIMER OFF, aby ste nastavili požadovaný čas zastavenia jednotky.
3. Každým stlačením sa nastavený čas zvýši o 0,5 hodiny. Keď nastavený čas dosiahne 10 hodín, bude sa 

každým stlačením tlačidla zvyšovať o 1 hodinu.
4. 0,5 sekundy po nastavení vyšle diaľkový ovládač príkaz pre načasované vypnutie do klimatizačnej 

jednotky.

Súčasné nastavenie času zapnutia a vypnutia
1. Nastavte automatické zapnutie TIME ON podľa krokov 1 a 2 v bode „Nastavenie času zapnutia“.
2. Nastavte automatické vypnutie TIME OFF podľa krokov 1 a 2 v bode „Nastavenie času vypnutia“.
3. Ak nastavenie časov zapnutia a vypnutia nepresiahne 10 hodín, nastaví sa čas vypnutia o 0,5 hodiny 

väčší, ako je čas zapnutia. Keď nastavenie časov zapnutia a vypnutia presiahne 10 hodín, nastaví sa čas 
vypnutia o 1 hodinu väčší, ako je čas zapnutia.

4. 0,5 sekundy po nastavení vyšle diaľkový ovládač príkaz pre načasované vypnutie do klimatizačnej 
jednotky.

Zmena nastavenia časovača:
Ak chcete zmeniť nastavený čas automatického zapnutia alebo vypnutia, stlačte príslušné tlačidlo časovača 
a zmeňte čas. Na zrušenie nastavenia časovača nastavte čas 0.00.

 POZNÁMKA
• Nastavený čas je relatívny, čo znamená, že nastavenie určuje čas, ktorý uplynie od aktuálneho času.
 Pri nastavení času zapnutia alebo vypnutia nie je možné meniť nastavenie hodín.
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UPOZORNENIE

Neodpájajte napájanie.

Neodpájajte napájanie keď je prístroj zapnutý. 
Ovládajte ho prosím diaľkovým ovládačom.

Neodpájajte 
napájanie.

Pri chladení uveďte lamelu do vodorovnej
polohy.

Zapnite napájanie 12 hodín pred spustením
prístroja.

Na ochranu kompresora zapnite prosím sieťový
vypínač 12 hodín pred spustením prístroja.

O 12 hodín 
skôr.

Neumiestňujte ho k televízoru alebo 
rozhlasovému prijímaču.

Televízor alebo rádio dajte najmenej 1 meter od
klimatizácie, inak bude rušený signál.

Jedna z vnútorných jednotiek nemôže pracovať 
v režime chladenia, zatiaľ čo ostatné vnútorné 
jednotky pracujú v režime ohrievania.

Všetky vnútorné jednotky prosím používajte v
rovnakom režime.
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1. DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Aby nedošlo ku zraneniu užívateľa a ostatných osôb a škodám na majetku, musíte rešpektovať 
nasledujúce pokyny. Nesprávne používanie nedodržaním pokynov môže spôsobiť úraz alebo škody.

Uvedené bezpečnostné opatrenia sú rozdelené do dvoch kategórií. Pre obidva prípady sú uvedené 
dôležité bezpečnostné informácie, ktoré si musíte pozorne prečítať.

VÝSTRAHA

Ak nebudete rešpektovať výstrahu, môže to viesť k usmrteniu. Prístroj musí byť nainštalovaný 
podľa národných inštalačných predpisov.

UPOZORNENIE

Ak nebudete rešpektovať upozornenie, môže to viesť ku zraneniu alebo poškodeniu zariadenia.

VÝSTRAHA

Požiadajte svojho predajcu, aby vám klimatizáciu nainštaloval.
Neúplná inštalácia, ktorú vykonáte sami, môže viesť k úniku vody, úrazu elektrickým prúdom a požiaru.

O zdokonalenie, opravu a údržbu požiadajte svojho predajcu.
Neúplne vykonané zdokonalenie, oprava a údržba môžu viesť k úniku vody, úrazu elektrickým prúdom a 
požiaru.

Aby ste zabránili úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo zraneniu, alebo keď zistíte nenormálne 
príznaky, ako je napríklad zápach dymu, vypnite napájanie a zavolajte vášmu predajcovi ohľadom 
pokynov.

Nikdy nedopusťte zvlhnutie vnútornej jednotky alebo diaľkového ovládača.
Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.
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Nikdy netlačte tlačidlo diaľkového ovládača tvrdým, špicatým predmetom.
Diaľkový ovládač by sa mohol poškodiť.

Keď zhorí poistka, nikdy ju nenahradzujte prúdovo nesprávne dimenzovanou poistkou alebo drôtom.
Použitie drôtu (napríklad medeného) môže viesť k poškodeniu prístroja alebo požiaru.

Pre vaše zdravie nie je dobré vystaviť telo na dlhší čas prúdu vzduchu.

Nestrkajte prsty, tyče alebo iné predmety do vzduchového vstupu alebo výstupu.
Ventilátor otáčajúci sa veľkou rýchlosťou spôsobí zranenie.

V blízkosti prístroja nikdy nepoužívajte horľavý sprej, napr. sprej na vlasy alebo lak na nechty.
Môže spôsobiť požiar.

Keď je v prevádzke natáčanie, nikdy sa nedotýkajte vzduchového výstupu alebo horizontálnych 
lamiel.
Mohlo by dôjsť k zachyteniu prstov alebo poškodeniu prístroja.

Nikdy nedávajte žiadne predmety do vzduchového vstupu alebo výstupu.
Keď sa predmety dotknú rýchlo sa otáčajúceho ventilátora, môže to byť nebezpečné.

Nikdy nevykonávajte inšpekciu alebo údržbu jednotky sami.
O vykonanie týchto prác požiadajte kvalifikovaného servisného technika.

Nelikvidujte tento prístroj ako netriedený komunálny odpad. Odovzdajte ho do zberne na špeciálnu 
likvidáciu.

Nelikvidujte elektrické prístroje ako netriedený komunálny odpad, využívajte zberne triedeného 
odpadu.
Informácie ohľadom dostupných zberných systémov zistíte na miestnych úradoch.

Ak sú elektrické prístroje likvidované na skládkach odpadkov alebo smetisku, môžu z nich unikať 
nebezpečné látky do podzemných vôd, dostať sa do potravného reťazca a poškodiť vaše zdravie a 
pohodu.

Aby ste zabránili úniku chladiva, spojte sa s predajcom.
Ak je prístroj nainštalovaný a používaný v malej miestnosti, je požadované udržať podlimitnú koncentráciu 
chladiva, ak akýmkoľvek spôsobom unikne. Inak sa môže znížiť obsah kyslíka v miestnosti, čo by viedlo k 
ťažkému poškodeniu zdravia.

Chladivo v klimatizácii je bezpečné a za normálnych podmienok nemôže uniknúť.
Ak chladivo unikne do miestnosti, dostane sa do styku s ohňom, horákom, vykurovacím telesom alebo 
varičom, môže vzniknúť škodlivý plyn.

Vypnite všetky spaľovacie vykurovacie zariadenia, vyvetrajte miestnosť a spojte sa s predajcom, od 
ktorého ste prístroj zakúpili.
Klimatizáciu nepoužívajte, pokiaľ servisný technik nepotvrdí, že je netesná časť opravená.
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UPOZORNENIE

Nepoužívajte klimatizáciu pre iné účely.
Nepoužívajte prístroj na chladenie jemných nástrojov, jedla, rastlín, zvierat alebo umeleckých predmetov, aby 
nedošlo ku zhoršeniu ich kvality.

Pred čistením zastavte prevádzku a vypnite vypínač alebo vytiahnite napájací kábel.
Inak môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom a zraneniu.

Aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru, musí byť nainštalovaný prúdový chránič FI.

Klimatizácia musí byť uzemnená.
Aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom, musí byť jednotka uzemnená a zemniaci vodič nesmie byť 
pripojený k plynovému alebo vodovodnému potrubiu, bleskozvodu alebo telefónnemu zemniacemu vodiču.

Aby ste zabránili úrazu, neodstraňujte kryt ventilátora vonkajšej jednotky.

Neobsluhujte klimatizáciu mokrými rukami.
Môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.

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

Nedávajte pod vnútornú jednotku predmety, ktoré by sa mohli poškodiť vlhkosťou.
Keď je vlhkosť vyššia ako 80%, je upchatý vypúšťací výstup alebo je znečistený filter, môže dochádzať ku 
kondenzácii.

Po dlhom používaní skontrolujte podstavec prístroja a armatúry ohľadom poškodenia.
Ak sú poškodené, prístroj môže spadnúť a spôsobiť úraz.

Aby nedošlo k vyčerpaniu kyslíka, keď sú v miestnosti spolu s klimatizáciou zariadenia s horákom, 
miestnosť dostatočne vetrajte.

Vypúšťaciu hadicu nainštalujte tak, aby ste zaistili hladké vypúšťanie.
Pri neúplnom vypustení môže dôjsť k navlhnutiu budovy, nábytku a pod.

Nikdy sa nedotýkajte vnútorných súčastí ovládača.
Neodstraňujte predný panel. Niektoré súčasti vo vnútri sú pri dotyku nebezpečné a môže dôjsť k poruche 
prístroja.

Malé deti, rastliny alebo zvieratá nikdy nevystavujte priamo prúdu vzduchu.
Na malé deti, zvieratá alebo rastliny to môže mať negatívny vplyv.

Nedovoľte deťom, aby liezli na vonkajšiu jednotku, a neukladajte na ňu žiadne predmety.
Pád alebo prevrátenie môžu viesť k úrazu.

Klimatizáciu nepúšťajte, keď používate insekticíd vo forme plynu.
Ak to nedodržíte, môže to viesť k usadeniu chemikálií v prístroji, čo by mohlo ohroziť zdravie ľudí alergických 
na chemikálie.

Nedávajte zariadenie vytvárajúce otvorené plamene na miesta vystavená prúdu vzduchu z prístroja 
alebo pod vnútornú jednotku.
Mohlo by to viesť k nedokonalému spaľovaniu alebo k tepelnej deformácii jednotky.

Neinštalujte klimatizácii na miestach, kde môže unikať horľavý plyn.
Ak plyn unikne a zostane v okolí klimatizácie, môže vypuknúť požiar.
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Prístroj nie je určený na používanie malými deťmi alebo nemohúcimi osobami bez dozoru.

POZNÁMKA

Všetky obrázky v tomto návode sú iba na vysvetlenie. Môžu sa mierne líšiť od vami zakúpenej klimatizácie 
(podľa modelu). Dôležitá je skutočná podoba.

2. NÁZVY SÚČASTÍ
■ Štvorcestný kazetový typ

■ Typ strop-podlaha

Lamela na výstupe vzduchu (nastaviteľná)
Výstup vzduchu nastaviteľný v dvoch alebo troch 
smeroch. Podrobné informácie získate od vášho 
miestneho predajcu.

Uzemňovacia skrutka
(V riadiacej skrinke)

Zaisťovacia spona
(Na uzatvorenie vzduchovej mriežky)

Vstup vzduchu
(Odtiaľ vstupuje vzduch)

Vzduchový filter
(Odfiltruje prach v nasávanom vzduchu)

Obr. 2-1

Horizontálna lamela výstupu vzduchu

Vstup vzduchu
(Tu nasáva vzduch miestnosti)

Vzduchový filter
(Odfiltruje prach vo vzduchu)

Obr. 2-2
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■ Typ pre montáž na stenu

■ Kanálový typ pre montáž na strop

Vstup vzduchu
(Tu nasáva vzduch miestnosti) Uzemňovacia skrutka

(V riadiacej skrinke)

Horizontálna lamela výstupu vzduchu
(Nastavenie smeru výstupného vzduchu.)

Vzduchový filter
(Odfiltruje prach vo vzduchu)

Obr. 2-3

Výstup vzduchu
(Pripojenie kanála)

Uzemňovacia skrutka
(V riadiacej skrinke)

Vstup vzduchu
(Tu nasáva vzduch miestnosti)

Zaisťovacia spona
(Na uzatvorenie mriežky vstupného vzduchu)

Vzduchový filter
(Odfiltruje prach vo vzduchu)

Obr. 2-4



– 9 –

■ Kanálový typ s vysokým statickým tlakom

■ (Tenký) kanálový typ pre montáž na strop

Výmenník tepla
(Mení studený vzduch na teplý)Výstup vzduchu

(Vzduch vystupujúci
do miestnosti)

Vstup vzduchu
(Tu nasáva vzduch miestnosti)

Elektronická riadiaca skrinka

Systém s jedným okruhom chladiva
Obr. 2-5

Vstup vzduchu
(Tu nasáva vzduch miestnosti)

Výstup vzduchu
(Vzduch vystupujúci do miestnosti)

Elektronická 
riadiaca skrinka B

Elektronická 
riadiaca skrinka A

Systém s dvoma okruhmi chladiva
Obr. 2-6

Výstup vzduchu
(Vzduch vystupujúci 
do miestnosti)

Výmenník tepla
(Mení studený vzduch na teplý)

Vstup vzduchu
(Tu nasáva vzduch miestnosti)

Obr. 2-7
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■ Kanálový typ so stredným statickým tlakom

■ Kanálový typ s nízkym statickým tlakom

Vnútorná jednotka

Pripájacia 
rúrka

Nízkotlaková 
rúrka

Vstupná 
rúrka

Elektronická riadiaca skrinkaŠkrtiaci 
diel

Vstupná 
rúrka

Vysokotlaková 
rúrka

Obr. 2-8

Vstup vzduchu
(Tu nasáva vzduch miestnosti)

Elektronická riadiaca skrinka

Výstup vzduchu
(Vzduch vystupujúci 
do miestnosti)

Výmenník tepla (Mení studený vzduch na teplý)

Obr. 2-9

Výstup vzduchu
(Pripojenie kanála)

Vzduchový filter
(Odfiltruje prach vo vzduchu)

Uzemňovacia skrutka
(V riadiacej skrinke)

Vstup vzduchu
(Tu nasáva vzduch miestnosti)Riadiaca skrinka

Obr. 2-10
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3. FUNKCIE A VÝKON KLIMATIZÁCIE
Na zaistenie bezpečnej a účinnej funkcie používajte systém pri nasledujúcich teplotách. Jedná sa o 
maximálnu prevádzkovú teplotu klimatizácie (chladenie/vykurovanie).

Tabuľka 3-1

Režim
Vnútorná teplota

Režim chladenia 17°C až 32°C

Vnútorná vlhkosť pod 80%.
Vlhkosť 80% alebo vyššia vyvolá 
kondenzáciu na povrchu prístroja.

Režim vykurovania
(typ iba pre chladenie)

≤ 27°C

POZNÁMKA

1 Ak je klimatizácia používaná mimo vyššie uvedené teplotné rozsahy, môže jednotka fungovať nesprávne.

2 Je normálne, že sa pri vyššej relatívnej vlhkosti v miestnosti na povrchu klimatizácie objaví kondenzačná 
voda; zatvorte prosím dvere a okno.

3 V uvedenom rozsahu prevádzkových teplôt sa dosiahne optimálny výkon.

4 Ak nie sú splnené vyššie uvedené podmienky, aktivuje sa ochranné zariadenie a prístroj sa zastaví.

■ Používajte prosím prístroj správne podľa nasledujúcich pokynov, aby ste ušetrili energiu a dosiahli 
rýchly a uspokojivý chladiaci/vykurovací účinok.

 • Upchatý vzduchový filter zníži chladiaci/ohrievací účinok.

 • Zatvorte dvere a okno
   Nenechajte unikať teplo/chlad dvermi/oknom.

Teplota

Pravidelne 
kontrolujte

Zatvorte dvere a okno
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 • Nechlaďte ani nekúrte veľmi.
   Nevystavujte sa dlho prúdu studeného vzduchu.
   Nadmernej chladenie škodí vášmu zdraviu.
   Platí to hlavne pre postihnuté a staršie osoby a deti.

 • Na udržanie komfortnej teploty.
   Pomocou lamely na výstupe vzduchu nastavte smer prúdenia vzduchu.

Neprechladzujte
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4. NASTAVENIE SMERU PRÚDENIA VZDUCHU
Pretože studený vzduch klesá dole a teplý vzduch stúpa smerom hore, pre zlepšenie chladiaceho a 
ohrievacieho účinku nastavte prosím nastavovaciu lamelu prúdu vzduchu tak, aby bola teplota v miestnosti 
prirodzená a rovnomerná a vy ste pociťovali vyšší komfort.

POZNÁMKA

1 Ohrievanie s výstupom vzduchu v horizontálnej polohe zvýši teplotné rozdiely v miestnosti.

2 Smer lamely:
 Pri chladení zvoľte režim horizontálneho výstupu. Keď pri chladení prúdi vzduch dole, spôsobí to 

kondenzáciu na výstupe vzduchu a povrchu lamely.

■ Štvorcestný kazetový typ

 • Funkcia chladenia
   Nastavte lamelu vodorovne.

 • Funkcia ohrievania
   Nastavte lamelu dole.

 Ak používate panel s automatickou lamelou, stlačte tlačidlo SWING (natáčanie); lamela sa bude 
automaticky natáčať a bude dosiahnutá najvyššia účinnosť chladenia (ohrievania).

■ Kanálový typ pre montáž na strop

 Následne je vysvetlené, ako nastaviť smer prúdenia vzduchu, keď sa s vnútornou jednotkou používajú 
súčasti výstupu vzduchu (predávané zvlášť).

 • Pri chladení
   Pre účinné vychladenie spodnej časti miestnosti nastavte prosím lamelu dole (obr. 4-9).

Obr. 4-1

Obr. 4-2
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 • Pri ohrievaní
   Pre účinné ohrievanie spodnej časti miestnosti nastavte prosím lamelu dole (obr. 4-10).

■ Typ pre montáž na stenu

 Nastavte smer prúdenia vzduchu smerom hore a dole.

 • Automatické natáčanie
   Keď stlačíte tlačidlo SWING, bude sa lamela natáčať automaticky smerom hore a dole.

 • Manuálne natáčanie
   Nastavte lamelu na dosiahnutie vyššieho účinku chladenia/ohrievania pri chladení/ohrievaní.

 • Pri chladení
   Nastavte lamelu vodorovne.

 • Pri ohrievaní
   Nastavte lamelu dole (vertikálne).

Obr. 4-9 Obr. 4-10

Obr. 4-11

Obr. 4-12

Obr. 4-13
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UPOZORNENIE

1 Keď je prúd výstupného vzduchu nasmerovaný kolmo dole a vykonáva sa chladenie, môžu sa na povrchu 
prístroja alebo horizontálnej lamele vytvárať kvapky vody.

2 Ak prúd výstupného vzduchu smeruje vodorovne, nebude v režime ohrievania rovnomerná teplota vo 
vnútri miestnosti.

3 Nepohybujte horizontálnou lamelou rukami, mohlo by dôjsť k poruche. Nastavte ju tlačidlom SWING na 
drôtovom ovládači.

■ Typ strop-podlaha

 • Automatické natáčanie
   Keď stlačíte tlačidlo SWING, bude sa lamela natáčať automaticky smerom hore a dole (doľava a 
   doprava).

 • Manuálne natáčanie
   Nastavte lamelu na dosiahnutie vyššieho účinku chladenia/ohrievania pri chladení/ohrievaní.

 • Pri chladení
   Nastavte lamelu vodorovne.

 • Pri ohrievaní
   Nastavte lamelu dole (vertikálne).

Obr. 4-14

Obr. 4-15

Obr. 4-16
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5. ÚDRŽBA

UPOZORNENIE

1 Pred čistením klimatizácie musíte vypnúť napájanie.
2 Skontrolujte, či nie je prerušený alebo odpojený kábel.
3 Utrite vnútornú jednotku a diaľkový ovládač suchou handričkou.
4 Keď je vnútorná jednotka veľmi znečistená, môžete použiť vlhkú handričku.
5 Nikdy nepoužívajte mokrú handričku na diaľkový ovládač.
6 Na utieranie nepoužívajte chemicky ošetrenú prachovku a nenechajte taký materiál na prístroji 

dlho. Povrch prístroja by sa mohol poškodiť alebo vyblednúť.
7 Na čistenie nepoužívajte benzín, riedidlo, práškové leštidlo alebo podobné čistiace prostriedky.
 Ich vinou sa môže poškriabať alebo zdeformovať plastový povrch.

■ Postup čistenia vzduchového filtra
• Vzduchový filter bráni vnikaniu prachu a iných častíc do vnútra prístroja. Ak je filter upchatý, môže sa 

značne znížiť účinnosť klimatizácie; preto musíte pri dlhodobom používaní filter raz za dva týždne vyčistiť.

• Ak je klimatizácia umiestnená na prašnom mieste, je potrebné frekvenciu čistenia zvýšiť.

• Keď je nahromadený prach veľmi ťažký a nie je možné ho odstrániť, vymeňte prosím filter za nový 
(náhradný vzduchový filter je špeciálne príslušenstvo).

1. Vyberte mriežku na vstupe vzduchu

• Pre štvorcestný kazetový typ
 Zatlačte poistky mriežky súčasne smerom ku stredu, ako je znázornené na obr. 5-1. Potom vstupnú 

vzduchovú mriežku zatlačte dole. Mriežku vyberte (spolu so vzduchovým filtrom znázorneným na obr. 
5-2). Zatlačte mriežku dole v uhle 45° a zdvihnutím ju vyberte.

Obr. 5-1
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Obr. 5-2

UPOZORNENIE

Káble riadiacej skrinky, ktoré sú pripojené k elektrickým svorkám hlavného telesa, musíte pred vyššie 
uvedenými činnosťami odpojiť.

■ Pre kanálový typ pre montáž na strop
 Zatlačte poistky mriežky v smere šípok a potom mriežku otvorte smerom dole. Odistite vzduchový filter a 

potom vyberte mriežku na vstupu vzduchu.

2. Demontujte vzduchový filter.

3. Vyčistite vzduchový filter
 Vzduchový filter bráni vnikaniu prachu a iných častíc do vnútra prístroja. Ak je filter upchatý, môže sa 

značne znížiť účinnosť klimatizácie.

 Preto musíte filter počas dlhodobého používania raz za dva týždne vyčistiť.

 Vyčistite vzduchový filter vysávačom alebo vodou.

a. Pri použití vysávača by mala strana, kde vstupuje vzduch, smerovať hore. (pozri obr. 5-13.)

b. Pri použití čistej vody by mala strana, kde vstupuje vzduch, smerovať dole. (pozri obr. 5-14.)

 Keď je nahromadený prach veľmi ťažký, použite prosím na jeho odstránenie mäkkú kefku a slabý čistiaci 
prostriedok a filter nechajte vyschnúť na chladnom mieste.

Obr. 5-13

Obr. 5-14
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UPOZORNENIE

1 Vzduchový filter nesušte na priamom slnku alebo ohňom.

4. Nainštalujte opäť vzduchový filter.

5. Nainštalujte a zatvorte mriežku na vstupe vzduchu opačným postupom podľa krokov 1 a 2 a 
pripojte káble riadiacej skrinky k príslušným svorkám hlavného telesa.

■ Údržba pred obdobím dlhej nečinnosti
 (napr. na konci sezóny)

 Nechajte vnútorné jednotky spustené asi pol dňa v režime ventilátor, aby sa vysušilo ich vnútro.

 Vyčistite vzduchové filtre a skrine vnútorných jednotiek.

 Podrobnosti k postupu pozri „Čistenie vzduchového filtraˮ; zaistite, aby boli vyčistené vzduchové filtre 
nainštalované späť na rovnaké miesto.

 Vypnite jednotku tlačidlom „ON/OFFˮ na diaľkovom ovládači a potom odpojte sieť.

POZNÁMKA

 Keď je zapnutý sieťový vypínač, bude sa spotrebovávať trochu energie, aj keď prístroj nebude v 
prevádzke. Pre úsporu energie preto prosím odpojte sieť.

 Po niekoľkých sezónach prevádzky sa nahromadí určité množstvo nečistôt. Odporúčame preto špeciálnu 
údržbu.

 Vyberte batérie z diaľkového ovládača.

■ Údržba po období dlhej nečinnosti
 (napr. na začiatku sezóny)

 Odstráňte všetko, čo by mohlo blokovať vstupné a výstupné otvory vnútorných a vonkajších jednotiek.

 Vyčistite vzduchové filtre a skrine vnútorných jednotiek.
 Podrobnosti k postupu pozri „Čistenie vzduchového filtraˮ; zaistite, aby boli vyčistené vzduchové filtre 

nainštalované späť na rovnaké miesto.

 Pre zaistenie správnej funkcie zapnite napájanie najmenej 12 hodín pred použitím prístroja. Akonáhle je 
zapnutá sieť, rozsvieti sa displej diaľkového ovládača.

■ Pomocné ohrievacie zariadenie digitálnej centrálnej scroll klimatizácie
 Pri odlišnom usporiadaní priestoru a konštrukcie budovy si na zvýšenie výkonu zakúpte na zimu vnútornú 

jednotku s pomocným ohrievaním.

 Pri prechode do režimu ohrievania pracuje klimatizácia v stanovenom čase s pomocným ohrievaním.

 Na mieste pre štvorcestný kazetový typ a kanálový typ pre montáž na strop (s pomocným ohrievaním) 
neinštalujte pomocné ohrievacie zariadenie.
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6. NASLEDUJÚCE PRÍZNAKY NIE SÚ PORUCHY KLIMATIZÁCIE
Príznak 1: Systém nepracuje
■ Klimatizácia sa nespustí ihneď po stlačení tlačidla ON/OFF na diaľkovom ovládači.
 Pokiaľ svieti kontrolka prevádzky, je systém v normálnom stave. Aby sa zabránilo preťaženiu kompresora, 

klimatizácia sa rozbehne 3 minúty po zapnutí.

■ Ak svieti kontrolka prevádzky a indikátor „PRE-DEFˮ (typ na chladenie a ohrievanie) alebo indikátor „iba 
ventilátorˮ (typ len na chladenie), znamená to výber modelu na ohrievanie. Pri prevádzke bez spusteného 
kompresora sa na vnútornej jednotke objaví „anti cold windˮ (ochrana proti fúkaniu studeného vzduchu) 
kvôli jeho veľmi nízkej výstupnej teplote.

Príznak 2: Prechod do režimu ventilátora počas režimu chladenia
■ Aby sa zabránilo zamrznutiu vnútorného výparníka prejde systém automaticky do režimu ventilátora, 

čoskoro ale obnoví režim chladenia.

■ Keď teplota v miestnosti klesne na žiadanú teplotu, kompresor sa vypne a vnútorná jednotka prejde do 
režimu ventilátora; keď sa teplota zvýši, kompresor sa opäť spustí. Rovnaké je to aj v režime ohrievania.

Príznak 3: Z jednotky vystupuje biela hmla
Príznak 3.1: Vnútorná jednotka
■ Keď je veľmi vysoká vlhkosť počas chladenia. Ak je vnútorná časť vnútornej jednotky mimoriadne 

znečistená, bude rozloženie teploty v miestnosti nerovnomerné. Je potrebné vnútornú časť vnútornej 
jednotky vyčistiť. Podrobnosti na čistenie jednotky zistite od predajcu. Táto činnosť si vyžaduje 
kvalifikovaného servisného technika.

Príznak 3.2: Vnútorná jednotka, vonkajšia jednotka
■ Keď systém prejde na funkciu ohrievania po funkcii rozmrazovania. Vlhkosť vytvorená rozmrazovaním sa 

zmení na paru a je vyfukovaná.

Príznak 4: Hluk klimatizácie pri chladení
Príznak 4.1: Vnútorná jednotka
■ Keď je systém v režime chladenia alebo je vypnutý, je počuť trvalý slabý zvuk.
 Tento zvuk je počuť, keď je v prevádzke vypúšťacie čerpadlo (špeciálne príslušenstvo).

■ Keď sa systém zastaví po režime ohrievania, je počuť škrípavý zvuk.
 Tento hluk je vyvolaný plastovými dielmi, ktoré sa vplyvom zmeny teploty rozpínajú alebo zmršťujú.

Príznak 4.2: Vnútorná jednotka, vonkajšia jednotka
■ Keď je systém v prevádzke, je počuť trvalý slabý syčivý zvuk.
 Jedná sa o zvuk chladiaceho plynu pretekajúceho vnútornou aj vonkajšou jednotkou.

■ Syčivý zvuk, ktorý je počuť pri spúšťaní alebo bezprostredne po zastavení alebo rozmrazovaní.
 Jedná sa o hluk chladiva vyvolaný jeho zastavením alebo zmenou toku.

Príznak 4.3: Vonkajšia jednotka
■ Keď sa zmení tón prevádzkového zvuku.
 Tento zvuk je spôsobený zmenou frekvencie.

Príznak 5: Z prístroja vystupuje prach
■ Keď sa prístroj používa prvýkrát po dlhom čase.
 Je to preto, že sa do prístroja dostal prach.

Príznak 6: Prístroje môžu vydávať zápachy
■ Prístroj môže pohltiť pach miestnosti, nábytku, cigariet atď. a potom ho opäť vydávať.

Príznak 7: Netočí sa ventilátor vonkajšej jednotky
■ Počas prevádzky. Otáčky ventilátora sú riadené pre optimalizáciu prevádzky zariadenia.
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7. LOKALIZÁCIA A ODSTRÁNENIE PORÚCH
7.1 Poruchy klimatizácie a ich príčiny
Ak dôjde k jednej z nasledujúcich porúch, prerušte prevádzku, vypnite napájanie a spojte sa s vašim 
predajcom.
■ Porucha diaľkového ovládača alebo nepracuje správne tlačidlo.

■ Často sa aktivuje bezpečnostné zariadenie ako poistka alebo vypínač.

■ Do prístroja sa dostanú cudzie predmety.

■ Z vnútornej jednotky vyteká voda.

■ Iné poruchy.

Pokiaľ systém nepracuje správne, s výnimkou vyššie uvedených prípadov, alebo sú viditeľné vyššie 
uvedené poruchy, vyšetrite systém nasledujúcimi postupmi. (pozri tabuľka 7-1.)

Tabuľka 7-1

Príznaky Príčiny Riešenie

Prístroj sa nespustí ▪ Výpadok napájania.
▪ Je vypnutý sieťový vypínač.
▪ Môže byť poškodená poistka 

alebo sieťový vypínač.
▪ Sú vybité batérie diaľkového 

ovládača alebo iná porucha 
ovládača.

▪ Počkajte na obnovenie napájania.
▪ Zapnite napájanie.
▪ Vymeňte poistku.

▪ Vymeňte batérie alebo skontrolujte 
ovládač.

Vzduch prúdi normálne, 
ale nechladí

▪ Nie je správne nastavená 
teplota.

▪ Stav 3 minútovej ochrany 
kompresora.

▪ Nastavte správne teplotu.

▪ Počkajte.

Jednotky sa často 
spúšťajú alebo 
zastavujú

▪ Je veľmi málo alebo veľmi veľa 
chladiva.

▪ Vzduch alebo neznámy plyn v 
okruhu chladiva.

▪ Porucha kompresora.
▪ Veľmi vysoké alebo veľmi 

nízke napätie.
▪ Je upchatý okruh systému.

▪ Vykonajte kontrolu ohľadom netesností 
a upravte množstvo chladiva.

▪ Vyčerpajte a doplňte chladivo.

▪ Opravte alebo vymeňte kompresor.
▪ Nainštalujte regulátor tlaku.

▪ Zistite dôvody a opravte.

Nízka chladiaca 
účinnosť

▪ Je znečistený výmenník tepla 
vonkajšej jednotky a vnútornej 
jednotky.

▪ Je znečistený vzduchový filter.
▪ Je zablokovaný vstup/výstup 

vzduchu vnútornej/vonkajšej 
jednotky.

▪ Sú otvorené dvere a okná.
▪ Priame slnečné svetlo.

▪ Veľmi veľa tepelných zdrojov.
▪ Je veľmi vysoká vonkajšia 

teplota.
▪ Únik alebo nedostatok 

chladiva.

▪ Vyčistite výmenník tepla.

▪ Vyčistite vzduchový filter.
▪ Odstráňte všetky nečistoty a zaistite 

nerušené prúdenie vzduchu.

▪ Zatvorte dvere a okná.
▪ Zatiahnite záclony, aby ste zatienili 

slnečné svetlo.
▪ Znížte počet zdrojov tepla.
▪ Zníži sa chladiaci výkon klimatizácie 

(normálne).
▪ Vykonajte kontrolu ohľadom netesností 

a upravte množstvo chladiva.
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Tabuľka 7-1

Príznaky Príčiny Riešenie

Nízka ohrievacia 
účinnosť

▪ Vonkajšia teplota je nižšia ako 
7°C.

▪ Nie sú úplne zatvorené dvere a 
okná.

▪ Únik alebo nedostatok 
chladiva.

▪ Použite vykurovacie zariadenie.

▪ Zatvorte dvere a okná.

▪ Vykonajte kontrolu ohľadom netesností 
a upravte množstvo chladiva.

7.2 Poruchy diaľkového ovládača a ich príčiny
Skôr ako si vyžiadate servis alebo opravu, skontrolujte nasledujúce body. (pozri tabuľka 7-2.)

Tabuľka 7-2

Príznaky Príčiny Riešenie

Nie je možné zmeniť 
otáčky ventilátora

▪ Skontrolujte, či je na displeji 
indikovaný REŽIM „AUTOˮ.

Ak je vybraný automatický režim, bude 
klimatizácia meniť otáčky ventilátora 
automaticky.

▪ Skontrolujte, či je na 
displeji indikovaný REŽIM 
„ODVLHČOVANIAˮ (dry).

Ak je vybraná funkcia odvlhčovania, 
klimatizácia mení otáčky ventilátora 
automaticky. Otáčky ventilátora môžete 
vybrať počas „CHLADENIAˮ, „IBA
VENTILÁTORˮ a „OHRIEVANIAˮ.

Nie je vysielaný signál
diaľkového ovládača, 
ani keď stlačíte tlačidlo
ON/OFF.

▪ Skontrolujte, či nie sú vybité 
batérie diaľkového ovládača.

Je vypnuté napájanie.

Nerozsvieti sa indikátor 
teploty TEMP.

▪ Skontrolujte, či je na displeji 
indikovaný REŽIM „IBA 
VENTILÁTORˮ (fan only).

Počas režimu VENTILÁTOR nie je 
možné nastaviť teplotu.

Po uplynutí určitého 
času zmizne indikácia 
na displeji.

▪ Keď je na displeji indikované 
vypnutie časovača TIMER 
OFF, skontrolujte, či bola 
ukončená činnosť časovača.

V nastavenom čase sa funkcia 
klimatizácie zastaví.

Po uplynutí určitého 
času zhasne indikátor 
zapnutia časovača 
TIMER ON.

▪ Keď je na displeji indikované 
zapnutie časovača TIMER ON, 
skontrolujte, či bola spustená 
činnosť časovača.

V nastavenom čase sa klimatizácia 
automaticky zapne a príslušný indikátor 
zhasne.

Z vnútornej jednotky nie 
je počuť zvuk príjmu, 
ani keď je stlačené 
tlačidlo ON/OFF.

▪ Skontrolujte, či je signál 
vysielaný diaľkovým 
ovládačom správne 
nasmerovaný na prijímač 
infračerveného signálu 
vnútornej jednotky, keď stlačíte 
tlačidlo ON/OFF.

Nasmerujte vysielač signálu diaľkového 
ovládača na prijímač infračerveného 
signálu vnútornej jednotky a potom 
dvakrát stlačte tlačidlo ON/OFF.



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.



Centrála NEPA spol. s r.o.
Purkyňova 45
612 00 Brno

Tel.: +420 541 590
Tel. servis: +420 541 590 150
Fax: +420 541 590 123
Fax. servis: +420 541 590 153

www.nepa.cz
Obchod: obchod@nepa.cz
Servis: servis@nepa.cz
Objednávky: brno-fakturace@nepa.cz
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