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Nastavení hodin
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Tichý provoz QUITE Provoz chlazení, vytáp ní a ání

POWER POWER
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Zdravý proud vzduchu (Health aiflow)
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Pohyb lamel (SWING)

TIMER ON

TIMER OFF

ON OFF
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Funkce automatického restartu a ochrany kompresoru

Pozn. k funkci automatického restartu

Funkce komfortního spánku SLEEP

Provoz pouze ventilátor

N 

FAN MODE
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Chytrý provoz SMART

POWER
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Provoz ON/OFF a testovací provozFunkce HEALTH
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Než za nete:

   Ov te, že router vysílá na frekvenci 2,4 GHz.
Pokud má router dvoupásmové vysílání, ov te, že se názvy sítí (SSID) liší. Další pomoc vám

poskytne váš router/poskytovatel internetu.
Ov te, zda je heslo Wi-Fi šifrováno WPA2-PSK a zda je typ autorizace nastaven na AES.

Ujist te se, že je router v blízkosti klimatizace, aby proces párování a bezdrátový provoz nebránily.

Krok 1: Stáhn te a nainstalujte aplikaci „Inventor Control“ z obchodu Google Play nebo IOS App

Store

Krok 2: Vyberte „Registrovat“ pro
vytvo ení nového ú tu nebo „P ihlásit se
stávajícím ú tem“

Poznámka:

Pe liv  si p e t te Zásady ochrany
osobních údaj  a pokra ujte kliknutím na
„Souhlasím“.
Pro vytvo ení ú tu je vyžadován e-mail
nebo mobilní íslo. Zadejte kód, který jste
obdrželi ve svém registrovaném e-mailu
nebo telefonním ísle, do pole „Zadejte
ov ovací kód“ a pokra ujte v procesu
párování.

Krok 3: hcete-li p idat za ízení, vyberte
„Moje spot ebi e“ a stiskn te „+“ v pravém
horním rohu nebo „P idat za ízení“ a
vyberte jednotku.

WiFi p ipojení k aplikaci Inventor Control 



14

Krok 4: Vyberte sí  Wi-
Fi a zadejte heslo.
Pokra ujte stisknutím
Potvrdit. Proces
párování m že chvíli
trvat.

Poznímka: Indikace
párování na displeji
klimatizace, m že b hem
tohoto kroku zmizet.

Krok 6: Stisknutím tla ítka „P ejít na p ipojení“ vstoupíte
do nastavení svého mobilního za ízení. P ipojte se k WiFi
s názvem (SSID) „U-AC-XXXX“. Po p ipojení se vra te do
aplikace Inventor Control.

Krok 5: P ipojte klimatizaci

ke zdroji napájení a zapn te

ji. Nastavte klimatizaci na

režim chlazení, nízkou

rychlost ventilátoru a teplotu

30 °C. Pokra ujte stisknutím

Potvrdit.

Odstra ování problém :

Pokud proces párování není úsp šný:

- Ov te, že router vysílá na frekvenci 2,4 GHz.
- Pokud má router dvoupásmové vysílání, ov te, že se
názvy sítí (SSID) liší. Další pomoc vám poskytne váš router/
poskytovatel internetu.
- Ov te, zda je heslo Wi-Fi šifrováno WPA2-PSK a zda je
typ autorizace nastaven na AES.
- Ujist te se, že router je v dosahu WLAN klimatizace a že
nejsou nainstalovány žádné opakova e.
- Vypn te router, klimatizaci a za ízení (tablet nebo mobil) a
po kejte 5 minut.

- Restartujte proces párování od kroku 2.
- Pokud se párování nezda í, opakujte proces s jiným
chytrým za ízením (tabletem nebo mobilem).
- Kontaktujte odd lení poprodejních služeb spole nosti
Inventor.

Krok 7: Proces párování

zahájíte stisknutím „Potvrdit

p ipojení aktivního bodu,

další“, jak je vyzna eno na

obrázku výše.
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Instalace vnitřní jednotky

Šroubováky Momentový klíč
(17mm,22mm,26mm)Štípačky

Vykružovák, vodováha

Pilka na železo Řezačku potrubí

Detektor úniku chladiva nebo
mýdlový roztok 

Vrtačka s nástavci Kalíškovač

Klíč           (17,19 and 26mm) Nůž
Metr pásmo

Nezbytné nářadí pro instalaci Napájení

Před připojení napájení do jednotky se vždy přesvědčete multimetrem
že je napájení v pořádku a v souladu s požadavkem 220V/1f/50Hz

Typ napájení je vždy uveden také na štítku jednotky.

Napájení by mělo být opatřeno samostaným jistícím prvkem a být samostané.

V případě, kdy dodávaný napájecí kabel není dostatečné dlouhý,
nikdy jej nezkracujte ale použijte nový s odpovídající vzdáleností.

Výběr instalačního místa

Instalační místo by mělo být pevné, bez možností přenášení
vybrací a bez možnosti poškození okolními vlivy. 
Instalační místo nesmí být nikterak ovlivňování okolními
vlivy jako teplo, chlad, vlhko, elektromagnetické záření apod.
Z instalačního místa musí být co nejjednodušší odvod kondenzátu
pokud možno gravitační metodou do venkovního prostředí.
Distribuce vzduchu by z takového místa měla být snadná.
Místo s optimálním dosahem / připojením napájení jednotky.

Instalační místo nesmí být v žádném případě ovlivňováno

Dálkový ovladač může být upevněný na zdi, a takové místo
musí také odpovídat výše uvedeným požadavků.

Vyobrazení instalační pozice vnitřní jednotky
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1. Kabely protáhněte s potrubím do jednotky ze zadní strany.

2.Respektive kabel je připravený na místě budoucí isntalace jednotky

Před zapojením kabelu a jeho oživení se 100 % ujistěte, že máte kabely

správně zapojené v souladu s předpisy a zapojení je stejné na venkovní 

jednotce, na vnitřní jednotce i na hlavním přívodu. V opačném případě

může dojít i k poškození zařízení.

Kabel přivedené po potrubí protáhněte připraveným prostorem ke svorkovnici.

Povolte šrouby na svorkovnici a kabel řádně upevněte dle uvedných barev, 

popisů a schématu níže.

Kabel po kabelu (vodič kabelu) volně zatáhněte a zkontrolujte tak jejich

řádné upevnění ve svorkovnici.

Po kontrole řádného upevnění vždy zavřete a přišroubujte kryt svorkovnice

vč. pohledového plastu.

Připojení kabelu po instalaci vnitřní jednotky

Připojení kabelu před instalací vnitřní jednotky

Pozn.:

1. Pokud je používána dodávaná zástrčka na konci kabelu u jednotky a dojde k

jejímu poškození je nutné jí vyměnit odpovědným pracovníkem typ:

     

H 07RN-F.

2. Na elektronické desce je pojistka. Pokud je pojistka poškozená vyměňte jí za novou

3. Veškeré kabelové provedení musí být v souladu s normami.

4. Po zapojení a instalaci musí být vždy snadno přístupné vypnutí napájení k zařízení.

T. 3.15A/250 VAC (vnitřní)

Venkovní jednotky

Chybová

hláška Pop is  chyby p a

E1

E2

E4

E7

E14

Chyba EEPROM

t ky

C or

t o

P or or

C

or ce

P ka

C i

t o

P k a

C  EEPROM

P  EEPROM

P ka

C

P lo

P ka

Napájení musí být samostatné pro klimatizační jednotku.
V případě, že bude jednotka instalována ve vlhkém prostředí instalujte

vždy proudový chránič na přívod jednotky.
Napájení jednotky musí být vždy osazeno odpovídajícím jistícím prvkem.

Zkracování potrubí musí být provedeno řezačkou a veškeré otřepy musí být odstraněny.

Následně je nutné srazit hrany, osadit matici a provést šroubovaný spoj.

Instalace napájení

Instalace potrubí

ChybněSprávně

Odvod kondenzátu

Převýšení Rozdíl mezi 

podlahou je malý

Bez sifonu

možná zápach

Není

rovné

Zakončení je

v hladině vody

Instalace odvodu kondezátu musí být jednoduchá, se spádem.

Nikdy neinstalujte odvod kondenzátu viz obr. níže.

Po instalaci odvodu kondenzátu vždy nejdříve čistou vodu vyzkoušejte

jeho funkčnost a těsnost.

Pokud je potrubí odvodu kondenzátu vedeno v místnosti, vždy jej 

opatřete tepelnou izolací pro zamezení vzniku kondenzace vodní páry.

Méně než

5cm

Vnitřní jednotka

Kontrolní body testu

Kontrola úniku chladiva potrubní vedením
Připojení potrubí je opatřeno tepelnou izolací?

Propojovací kabel je správně upevněný ve svorkovnici

vnitřní a venkovní jednotky bez možnosti vypadnutí?
Napájecí kabel venkovní jednotky je řádně upevněn a zapojen?

Je správně instalovaný odvod kondenzátu bez úniků?

je zapojené zěmění jednotky? (vodič)

Je vnitřní jednotka bezpečně a řádně upevněna?
Je napětí v napájecím kabelu v odpovídajícím rozmezí?

Je při provozu slyšet nadměrný hluk?
Displej jednotky normálně svítí?

Je výkon chlazení a vytápění dle standardů? Sací tlak / výp. teplota? 

Je regulace jednotky dle nastavené a aktuální teploty v místnosti

normální?

Před předáním jednotky vždy důkladně informujte

zákazníka jak ovládat klimatizační jednotkou.

Označte jednotlivé body níže

Přesah potrubí
1.Zkrácení potrubí 2.Odstranění otřepů

3.Nasazení matice
4.Tvorba kalíšku

Chybové hlášky

Kontrola instalace a provozní test

Min. délka propojovcího potrubí mezi vnitřní a venkovní jednotkou je 2m!

5. Vždy musí být instalován jistič. Jistič musí být 2 pólový se vzdáleností mezi

kontakty více než 3 mm-

C
h
y
b
n
ě
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