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|BezpeÏnostní opatěení
VAROVÁNÍ: Symbol nebezpeÏí, je velmi dıležité vÝnovat pozornost níže uvedenému varování k zamezení vážnému zranÝní.
VAROVÁNÍ: Abyste pěedešli vážným zranÝním nebo možnému poškození jednotky, pěeÏtÝte si prosím pozornÝ a dodržujte následující bezpeÏnostní pokyny:
- Instalace této jednotky musí být v souladu s tímto návodem, protože nesprávná instalace mıže
zpısobit únik vody, úraz elektrickým proudem nebo dokonce požár.
- Používejte pouze pěiložené díly a pěíslušenství a urÏené nástroje pro instalaci vaší pěenosné klimatizace. Použití dílı, které nejsou souÏástí tohoto balení, mıže vést k úniku vody, úrazu elektrickým proudem, požáru, zranÝní a možnému poškození majetku.
- UjistÝte se, že používaná zásuvka je ěádnÝ uzemnÝna a má správné napÝtí. Těíkolíkový napájecí
kabel je navržen tak, aby chránil pěed nárazem. Informace o napÝtí naleznete na typovém štítku
vaší jednotky.
- Tato jednotka musí být pěipojena ke správnÝ uzemnÝnému zdroji napájení. Pokud napájecí
zdroj není uzemnÝn nebo chránÝn pojistkou nebo jistiÏem (správná pojistka je urÏena maximálním proudem jednotky, který je uveden na typovém štítku zaěízení), dıraznÝ se doporuÏuje
obrátit se na kvalifikovaného elektrikáěe. nainstalujte správný napájecí zdroj.
-Instalujte na rovnou a pevnou podlahu. Nenainstalujete-li tímto zpısobem, mıže dojít k poškození, nadmÝrnému hluku a dokonce vibracím.
- Toto zaěízení by mÝlo být umístÝno mimo jakékoli pěekážky, aby byla zajištÝna jeho správná a
správná funkce a aby se pěedešlo možným nebezpeÏím.
- K napájení jednotky NEPOUŽÍVEJTE prodlužovací kabel ani žádným zpısobem neupravujte
délku kabelu.
- NEKOMBINUJTE jednu zásuvku s jinými elektrickými spotěebiÏi. Nepravidelné napájení mıže
zpısobit úraz elektrickým proudem a možný požár.
- NEINSTALUJTE tuto jednotku do velmi vlhké místnosti, jako je koupelna nebo prádelna.
NadmÝrné vystavení vodÝ mıže zpısobit zkrat vnitěních elektrických souÏástí.
- NEINSTALUJTE na místo vystavené hoělavým plynım, protože by to mohlo zpısobit požár.
- Zaěízení je vybaveno koleÏky pro snadnou mobilitu. NedoporuÏuje se používat na tlusté koberce, protože to mıže zpısobit jeho zakopnutí.
- NEPOUŽÍVEJTE tuto jednotku, pokud spadla nebo byla jakýmkoli zpısobem poškozena.
- U modelı s možností ohěevu by mÝl být alespoĊ 1 metr volný prostor od jakýchkoli hoělavých
materiálı.
- Nedotýkejte se tohoto zaěízení mokrýma nebo vlhkýma rukama nebo když jste bosí.
- Pokud se pěenosná klimatizace bÝhem provozu pěevrhne, okamžitÝ ji vypnÝte a vytáhnÝte zástrÏku ze zásuvky. Zkontrolujte zaěízení, zda není viditelnÝ poškozeno. Pokud to tušíte
došlo k poškození jednotky, je nutné kontaktovat technika nebo zákaznickou podporu pro další
pomoc.
-V pěípadÝ bouěky se doporuÏuje jednotku vypnout, protože existuje možnost poškození v dısledku nestabilního napájení.
- Vaše pěenosná klimatizace by mÝla být provozována takovým zpısobem, aby byla chránÝna
pěed vlhkostí. Neumisħujte jednotku do oblasti, kde mıže dojít k zakopnutí do vody. V takovém
pěípadÝ okamžitÝ odpojte napájecí kabel.
- Veškeré zapojení musí být provedeno pěesnÝ podle schématu zapojení, které je umístÝno
uvnitě.
- Deska plošných spojı jednotky (PCB) je navržena s nadproudovou ochrannou pojistkou. Specifikace pojistky jsou vytištÝny na desce plošných spojı tímto zpısobem: T3,15A/250V.
CZ
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|UpozornÝní
832Z251Ü1Í
- Tento spotěebiÏ mohou používat dÝti ve vÝku od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou
pod dohledem nebo jsou pouÏeny o používání spotěebiÏe bezpeÏným zpısobem a rozumí související nebezpeÏí. DÝti si se spotěebiÏem nesmí hrát. ÎištÝní a uživatelskou údržbu nesmÝjí
provádÝt dÝti bez dozoru.
- Tento spotěebiÏ není urÏen pro použití osobami (vÏetnÝ dÝtí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod
dohledem osoby odpovÝdné za jejich bezpeÏnost nebo pokud jim nebyla poskytnuta instrukce
ohlednÝ používání spotěebiÏe. (Platí pro mimoevropské zemÝ)
- Nezletilí by mÝli být pod dohledem, aby se zajistilo, že nedojde k nesprávnému zacházení se zaěízením. DıraznÝ se doporuÏuje, aby nezletilí byli neustále pod dozorem, když jsou v blízkosti této jednotky. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vymÝnit výrobce nebo jeho servisní zástupce nebo podobnÝ kvalifikovaná osoba, aby se pěedešlo možnému nebezpeÏí.
-Pěed ÏištÝním nebo údržbou klimatizace se prosím ujistÝte, že je jednotka nejprve vypnutá a odpojená od sítÝ.
- NeodstraĊujte žádné pevné kryty. Pokud máte podezěení, že jednotka nepracuje správnÝ nebo
pokud spadla nebo se jakkoli poškodila, nikdy ji nepoužívejte
- Neumisħujte napájecí kabel pod žádné koberce, pěedložky, bÝhouny nebo podobné krytiny, pod
nábytek nebo jiné spotěebiÏe. Napájecí kabel by mÝl být umístÝn tak, aby bylo zabránÝno náhodnému zakopnutí.
- Pokud je poškozen napájecí kabel, musí jej vymÝnit výrobce nebo jeho servisní zástupce nebo
podobnÝ kvalifikovaná osoba, aby se pěedešlo nebezpeÏí.
- Abyste snížili riziko možného požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nekombinujte používání
vašeho zaěízení s žádným polovodiÏovým regulátorem rychlosti (stmívaÏem)
- Tato jednotka musí být instalována v souladu s národními pěedpisy pro elektroinstalaci.
- Pro správnou údržbu této jednotky se prosím obraħte na autorizovaného technika.
- Pokud je nutná jakákoliv instalace, kontaktujte prosím autorizovaného profesionálního instalaÏního technika.
- Vstupní nebo výstupní měížky by nikdy nemÝly být ucpané
- Tato jednotka by mÝla být provozována pouze v souladu s pokyny v tomto návodu a ne pro
žádné jiné použití. - Pěed ÏištÝním jednotku vypnÝte a odpojte ze zásuvky.
- V pěípadÝ jakéhokoli neobvyklého chování (napě. zápach spáleniny) doÏasnÝ odpojte napájení a
kontaktujte místního prodejce.
- Neovládejte tlaÏítka digitálního ovládacího panelu niÏím jiným než rukama.
- Nezapínejte/nevypínejte toto zaěízení zapojováním nebo odpojováním napájecího kabelu.
- Tato jednotka by se nikdy nemÝla Ïistit pomocí nebezpeÏných chemikálií. Jednotka by nikdy nemÝla být provozována v pěítomnosti hoělavých látek, jako je Ïistý alkohol, benzín atd.
- Pěenosnou klimatizaci vždy pěemisħujte do svislé polohy a mÝla by být vždy umístÝna ve svislé
poloze.
- Pěi vytahování ze zásuvky ěádnÝ uchopte zástrÏku.
- Pěi dlouhodobé neÏinnosti vypnÝte napájení a odpojte jej
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|Varování (pouze pro jednotky s chladivem R290/R32)
- K urychlení procesu odmrazování nebo ÏištÝní jednotky nepoužívejte žádné jiné prostěedky
než ty doporuÏené výrobcem.
- Toto zaěízení by nikdy nemÝlo být skladováno v prostoru v kombinaci s jinými zdroji vznícení
(napěíklad: plynový spotěebiÏ, elektrický ohěívaÏ, otevěený oheĊ atd.)
- Nepokoušejte se proniknout do jednotky nástrojem nebo se popálit
- BuÑte zvláštÝ opatrní, protože plynné chladivo mıže být bez zápachu.
-SpotěebiÏ pro 9000 Btu/h by mÝl být instalován, provozován a skladován v místnosti s podlahovou plochou vÝtší než 9 m2.
- Vždy je nutné dodržovat národní pěedpisy pro plyn.
- Udržujte ventilaci vzduchu bez jakýchkoli pěekážek
- Jednotka by mÝla být uložena tak, aby nedošlo k jejímu mechanickému poškození.
- Vždy provozujte toto zaěízení v doběe vÝtraném prostoru, kde velikost místnosti odpovídá specifikacím zaěízení pro optimální výkon.
-Jakékoli osoby, které se podílejí na provozu a manipulaci s chladicím okruhem této jednotky, by
mÝly být certifikovány pěíslušným akreditovaným prımyslem a oprávnÝny jako kompetentní
manipulovat s chladivy bezpeÏnÝ a v souladu s bezpeÏnostními standardy daného odvÝtví.
- Servis by mÝl provádÝt pouze certifikovaný technik podle doporuÏení výrobce. Jakoukoli požadovanou údržbu nebo opravu by mÝl provádÝt kvalifikovaný personál, který je kompetentní v
používání hoělavých chladiv.

8SR]RUQÝQ¯5L]LNRSRž£UXKRě
ODYýFKPDWHUL£Oı
(Pouze pro chladivo R32/ R290)

DİLEŽITÁ POZNÁMKA: Pěed instalací a provozem zaěízení si peÏlivÝ pěeÏtÝte tento návod! DoporuÏuje se
uschovat tento návod pro budoucí použití.

Popis zobrazených symbolı (*Platí pouze pro jednotky s chladivem R32/R290)

CZ

Varování

THQWRV\PEROR]QDÏXMHSRXžLW¯KRěODY«KRFKODGLYD3RNXGGRMGHN¼QLNX
FKODGLYDQHERSRNXGMHFKODGLYRY\VWDYHQRYQÝMš¯PX]GURMLY]Q¯FHQ¯
MHPRžQ«QHEH]SHÏ¯SRž£UX

Pozor

Tento symbol znamená, že je těeba si pozornÝ pěeÏíst návod k použití.

Pozor

Tento symbol oznaÏuje, že s touto jednotkou by mÝl zacházet profesionální servisní technik s odkazem na uživatelskou pěíruÏku.

Pozor

Tento symbol oznaÏuje pěítomnost uživatelské nebo instalaÏní pěíruÏky
5

|Varování (pouze pro jednotky s chladivem R290/R32)
1. Pěeprava zaěízení obsahujícího hoělavá
chladiva Viz pěepravní pěedpisy
2. OznaÏení zaěízení pomocí znaÏek Viz místní pěedpisy
3. Likvidace zaěízení s použitím hoělavých
chladiv Viz národní pěedpisy.
4. Skladování zaěízení/spotěebiÏı
Skladování zaěízení by mÝlo být v souladu s
návodem k použití.
5. Skladování zabaleného (neprodaného) zaěízení
Skladování balíku by mÝlo být konstruováno
tak, aby v pěípadÝ jakéhokoli mechanického
poškození zaěízení nedošlo k úniku chladiva.
6. Informace o servisu
1) Kontrola prostoru
Pěi poÏáteÏních pracích týkajících se systémı obsahujících hoělavá chladiva jsou vyžadovány povinné bezpeÏnostní kontroly, aby
bylo zajištÝno, že riziko možného vznícení je
minimalizováno. Pěed jakoukoli opravou
chladicího systému proveÑte následující
2) Pracovní postup
Jakákoli manipulace by mÝla být provádÝna
podle kontrolovaného postupu, aby se minimalizovalo riziko pěítomnosti hoělavých plynı pěi provádÝní práce.
3) Obecná pracovní oblast Všichni pěíslušní
pracovníci údržby a všichni ostatní pracující v
oblasti by mÝli být jasnÝ pouÏeni o povaze
postupu. Je těeba se vyhnout jakékoli údržbÝ
ve stísnÝných prostorách. Prostor kolem pracovního prostoru by mÝl být bezpeÏnÝ rozdÝlen. UjistÝte se, že podmínky v oblasti jsou
bezpeÏné a že hoělavý materiál je pod kontrolou.
4) Pěed a bÝhem pracovní operace by mÝl
být prostor zkontrolován a monitorován
vhodným detektorem chladiva, který rovnÝž
zajistí, aby si technici byli vÝdomi potenciálnÝ
hoělavých materiálı v atmosféěe. Je velmi dıležité, aby použitý detektor chladiva
byl vhodný pro použití s hoělavými chladivy.
5) Pěítomnost hasicího pěístroje
Pokud se má provádÝt jakákoli práce, která
zahrnuje teplo, mÝlo by být vždy k dispozici
vhodné hasicí zaěízení. V blízkosti nabíjecího
prostoru by mÝl být k dispozici suchý
práškový nebo CO2 hasicí pěístroj.
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 Ž£GQ«]GURMHY]Q¯FHQ¯
3U£FHNWHU£VRXYLV¯VFKOD]HQ¯P
V\VW«PNWHUý]DKUQXMHRGKDOHQ¯MDN«KRNROL
SRWUXE¯NWHU«REVDKXMHQHERREVDKRYDOR
KRěODY«FKODG¯F¯SO\Q\E\PÝOEýWSURYHGHQ
ž£GQ«RVRE\SURWRžHE\WRPRKORY«VWN
UL]LNXSRž£UX9šHFKQDPRžQ£QHEH]SHÏ¯
SRž£UXMDNRMHNRXěHQ¯FLJDUHWPXV¯EýW
XP¯VWÝQDGDOHNRRGP¯VWDRSUDY\GHPRQW£žHLQVWDODFHQHEROLNYLGDFHNGHPıžHGRM¯WN
¼QLNXFKODGLF¯KRSO\QXGRDWPRVI«UD3ěHG
SURY£GÝQ¯PMDN«NROLSURY£GÝQ«SU£FHE\
PÝODEýWREODVWNROHP]Dě¯]HQ¯PRQLWRURY£
QDD]NRQWURORY£QDDE\E\ORMLVW«žHQHH[LV
WXM¯ž£GQ£KRěODY£QHEH]SHÏ¯QHERQHEH]SHÏ¯
Y]Q¯FHQ¯=QDÏN\=Á.$=.28Ě(1ÍMVRXSR
YLQQ«DPXV¯EýWY\VWDYHQ\
 9ÝWUDQýSURVWRU
3ěHGMDNRXNROLSUDF¯VHXMLVWÝWHžHMHSURVWRU
GREěHYÝWUDQýQHERRWHYěHQý3ěLMDN«NROL
SU£FLMHQXWQ«QHXVW£O«YÝWU£Q¯9ÝWU£Q¯E\
PÝOREH]SHÏQÝUR]SWýOLWMDNýNROLPRžQý¼QLN
FKODGLYD]YHQÏ¯GRDWPRVI«U\
 .RQWURO\FKODGLF¯KR]Dě¯]HQ¯
3RNXGVHPÝQ¯HOHNWULFN«VRXÏ£VWLPÝO\E\
EýWYKRGQ«SURGDQý¼ÏHODVHVSU£YQýPL
VSHFLILNDFHPL9žG\MHWěHEDGRGUžRYDWSRN\
Q\YýUREFHSUR¼GUžEXDVHUYLV3RNXGP£WH
QÝMDN«SRFK\EQRVWLSRUDÑWHVHVYýUREFHP
7HFKQLFNýGOXK]DSRPRF8LQVWDODF¯VKRě
ODYýPLFKODGLY\E\PÝO\EýWYžG\SURYHGHQ\
Q£VOHGXM¯F¯NRQWURO\9HOLNRVWQ£SOQÝMHY
VRXODGXVYHOLNRVW¯P¯VWQRVWLYHNWHU«MVRX
FKODGLF¯Ï£VWLLQVWDORY£Q\8MLVWÝWHVHžHMH
YHQWLODFHIXQNÏQ¯D]NRQWUROXMWH]GDYýVWXS\
QHPDM¯ž£GQ«SěHN£žN\3RNXGMHSRXžLWQH
Sě¯PýRNUXKFKODGLYDPÝOE\EýWWHQWR
VHNXQG£UQ¯RNUXK
]NRQWURORYDWSě¯WRPQRVWFKODGLYD-DN«NROL
]QDÏHQ¯QD]Dě¯]HQ¯E\PÝOREýWMDVQ«DYLGL
WHOQ«=QDÏHQ¯D]QDÏN\NWHU«QHMVRXMDVQ«
E\PÝO\EýWRSUDYHQ\-DN«NROLFKODGLF¯SR
WUXE¯QHERNRPSRQHQW\E\PÝO\EýWLQ
VWDORY£Q\WDNRYýP]SıVREHPDE\QLNG\QH
E\O\Y\VWDYHQ\MDN«NROLO£WFHNWHU£E\PRKOD
Y«VWNHNRUR]LNRPSRQHQWREVDKXM¯F¯FKFKOD
GLYRSRNXGW\WRNRPSRQHQW\QHMVRXQDYUžH
Q\MDNRRGROQ«YıÏLPRžQ«NRUR]LQHER
RGROQ«YıÏLNRUR]L
 .RQWURO\HOHNWULFNýFK]Dě¯]HQ¯
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|Varování (pouze pro jednotky s chladivem R290/R32)
Oprava a údržba elektrických souÏástí musí zahrnovat bezpeÏnostní kontroly a také postupy
kontroly souÏástí. Li
dojde k nÝjaké závadÝ, která mıže ohrozit bezpeÏnost provádÝné práce, pak by nemÝl být k
obvodu pěipojen žádný elektrický zdroj, dokud
nebude opravena. Pokud nelze poruchu
okamžitÝ odstranit, ale je nutné pokraÏovat v
provozu, lze použít doÏasné ěešení, jako je hlášení majiteli zaěízení, aby byly informovány
všechny strany. PoÏáteÏní bezpeÏnostní kontroly zahrnují:
Kondenzátory jsou vybíjeny bezpeÏným zpısobem, aby se zabránilo jakémukoli možnému jiskěení. BÝhem nabíjení, obnovy nebo ÏištÝní
systému nejsou odkryty žádné aktivní elektrické souÏásti a kabely. Že je správnÝ uzemnÝná.
7. Opravy utÝsnÝných souÏástí
1) Pěi jakékoli opravÝ utÝsnÝných souÏástí musí
být pěed tím odpojeny veškeré elektrické
zdroje od zaěízení
akt. Pokud je nutné mít k zaěízení bÝhem jeho
servisu elektrické napájení, pak by mÝl být použit detektor netÝsností, který varuje, pokud
existují jakékoli známky potenciálního nebezpeÏí.
2) Je těeba vÝnovat zvláštní pozornost následujícímu, aby bylo zajištÝno, že pěi práci na elektrických souÏástech nedojde k žádným
zmÝnám
k plášti tak, aby byla ovlivnÝna úroveĊ ochrany.
To zahrnuje poškození kabelı, nadmÝrný poÏet pěipojení, terminály, které nejsou navrženy
podle pıvodních specifikací,
jakékoli poškození tÝsnÝní, nesprávná montáž
ucpávek atd.
UjistÝte se, že je jednotka bezpeÏnÝ namontována.
ZajistÝte, aby tÝsnÝní nebo jakékoli tÝsnicí materiály neznehodnotily takovým zpısobem, že
by již nesloužily svému úÏelu a zabraĊovaly
vniknutí hoělavých plynı do atmosféry. Jakékoli
náhradní díly by mÝly být v souladu se specifikacemi výrobce.
POZNÁMKA: Použití silikonového tmelu mıže
ovlivnit úÏinnost nÝkterých typı zaěízení pro
detekci netÝsností. BezpeÏné souÏásti nemusí
být pěed prací izolovány.
8. Opravy jiskrovÝ bezpeÏných souÏástí Neaplikujte na obvod žádné trvalé indukÏní nebo
kapacitní zátÝže bez
zajistit, aby to nepěekroÏilo povolené napÝtí a
proud, povolené pro používané zaěízení. JiskrovÝ bezpeÏné komponenty
CZ

jsou jediným typem, na kterém lze pracovat,
zatímco žijete v pěítomnosti hoělavé atmosféry.
Testovací zaěízení by mÝlo být správnÝ
hodnocení. Jakákoli výmÝna dílı by mÝla probíhat podle pokynı výrobce, protože jiné díly
mohou mít za následek vznícení plynného chladiva z možného úniku.
9. Kabeláž
Zkontrolujte, zda kabely nejsou vystaveny opotěebení, korozi, nadmÝrnému tlaku, vibracím
nebo jiným nepěíznivým vlivım prostěedí. Je
těeba vzít v úvahu také stárnutí nebo neustálé
vibrace.
10. Detekce hoělavých chladiv
Za žádných okolností nesmí být použit potenciální zdroj vznícení, jako je halogenidový hoěák
nebo jakýkoli detektor s použitím plamene.
11. Metody detekce netÝsností
Následující metody detekce netÝsností jsou pěijatelné pro systémy obsahující hoělavá chladiva. K detekci hoělavých chladiv lze použít
elektronické detektory netÝsností. Citlivost však
nemusí být dostateÏná nebo je možné, že bude nutné provést rekalibraci.
(DetekÏní zaěízení by mÝlo být kalibrováno v
prostoru bez chladiva) MÝlo by být zajištÝno, že
detektor není možné vznítit
zdroj a je vhodný pro použité chladivo. Zaěízení
pro detekci netÝsností by mÝlo být nastaveno
na procento LFL použitého chladiva. Zaěízení
pro detekci netÝsností by mÝlo být nastaveno
na procento LFL chladiva a mÝlo by být kalibrováno na použité chladivo a je potvrzeno pěíslušné procento plynu (maximálnÝ 25 %).
Kapaliny pro detekci netÝsností jsou vhodné
pro použití s vÝtšinou chladiv, ale je těeba se
vyvarovat použití Ïisticích prostěedkı obsahujících chlór, protože chlór mıže reagovat s chladivem a korodovat mÝdÝné potrubí. Pěi podezěení na únik je nutné uhasit všechny plameny.
Pokud je zpozorován únik chladiva, který vyžaduje pájení natvrdo, veškeré chladivo se musí
získat zpÝt ze systému nebo izolovat (pomocí
uzavěení ventilı) v Ïásti systému mimo únik.
Bezkyslíkový dusík (OFN) by pak mÝl být propláchnut systémem jak pěed, tak bÝhem procesu pájení.
12. Odsun a evakuace
Pěi zásahu do okruhu chladiva
7

|Varování (pouze pro jednotky s chladivem R290/R32)
za úÏelem provedení jakýchkoli oprav nebo
pro jakékoli jiné úÏely by mÝly být použity konvenÏní postupy. DıraznÝ se však doporuÏuje,
aby byly dodržovány bezpeÏné postupy a mÝla
by se vzít v úvahu hoělavost.
Je těeba dodržet následující postup:
OdstraĊte chladivo,
VyÏistÝte okruh inertním plynem,
Vypusħte chladivo
Znovu propláchnout inertním plynem,
Otevěete obvod provedením ěezu nebo pájení.
NáplĊ chladiva by mÝla být obnovena do pěiěazených a správných regeneraÏních lahví. Systém musí být propláchnut pomocí OFN, aby
byla jednotka bezpeÏná. Tento proces lze
nÝkolikrát opakovat. K tomuto úkonu nesmí
být použit kyslík ze stlaÏeného vzduchu.
Proplachování lze dosáhnout pěerušením vakua v systému pomocí OFN a pokraÏováním v
plnÝní, dokud není dosaženo pracovního tlaku,
poté odvÝtráním do atmosféry a nakonec stažením do vakua. Tento proces by se mÝl opakovat, dokud v systému nezıstane žádné chladivo. Když se použije poslední náplĊ OFN, systém musí být odvzdušnÝn až na atmosférický
tlak, aby bylo možné provést jakoukoli práci.
Tato operace je naprosto klíÏová, pokud se zamýšlí provádÝt operace pájení na potrubí. ZajistÝte, aby se výstup vakuové pumpy nenacházel v blízkosti zdrojı vznícení a aby bylo k
dispozici dostateÏné vÝtrání
13. Postupy nabíjení KromÝ klasického nabíjení
postupy, mÝly by být dodrženy následující
požadavky.
ZajistÝte, aby pěi použití plnicího zaěízení nedocházelo ke kontaminaci rızných chladiv. Hadice nebo vedení musí být co nejkratší, aby se
minimalizovalo množství chladiva v nich obsaženého.
Lahve musí být udržovány ve svislé poloze.
UjistÝte se, že je chladicí systém uzemnÝn
pěed plnÝním systému jakýmkoli chladivem.
Po dokonÏení nabíjení oznaÏte systém (pokud
již není oznaÏen).
Je těeba dbát zvýšené opatrnosti, abyste nepěeplnili chladicí systém. Pěed opÝtovným nabitím systému je nutné provést tlakovou
zkoušku s OFN.
8
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vyěazeno z provozu a vypuštÝno chladivo. Štítek musí být datován a podepsán. UjistÝte se,
že na zaěízení jsou štítky s informací, že zaěízení obsahuje hoělavé chladivo.
16.Obnova
Pěi odstraĊování chladiva ze systému, aħ už za
úÏelem servisu nebo vyěazení z provozu, se
doporuÏuje, aby byla všechna chladiva odstranÝna bezpeÏným zpısobem. Pěi pěeÏerpávání chladiva do lahví zajistÝte, aby byly použity
pouze vhodné lahve pro regeneraci chladiva.
UjistÝte se, že je k dispozici správný poÏet lahví
pro udržení celkové náplnÝ systému. Všechny
použité lahve jsou urÏeny pro regenerované
chladivo a jsou pro toto chladivo oznaÏeny (tj.
speciální lahve pro regeneraci chladiva). Lahve
musí být kompletní s pěetlakovým ventilem a
souvisejícími uzavíracími ventily v dobrém
provozním stavu. Prázdné regeneraÏní lahve
jsou pěed regenerací evakuovány a pokud
možno ochlazeny.
Zaěízení pro zpÝtné získávání musí být v
dobrém provozním stavu se souborem pokynı týkajících se zaěízení, které je k dispozici,
a musí být vhodné pro zpÝtné získávání hoělavých chladiv. KromÝ toho musí být k dispozici
a v dobrém provozním stavu sada kalibrovaných vah. Hadice musí být kompletní s netÝsnými rozpojovacími spojkami a v dobrém
stavu. Pěed použitím regeneraÏního stroje
zkontrolujte, zda je v uspokojivém provozním
stavu, byl ěádnÝ udržován a zda jsou všechny
související elektrické souÏásti utÝsnÝny, aby se
zabránilo vznícení v pěípadÝ úniku chladiva. V
pěípadÝ pochybností se poraÑte s výrobcem.
Regenerované chladivo musí být vráceno dodavateli chladiva ve správné láhvi na rekuperaci a pěíslušné pěepravÝ odpadu
Poznámka uspoěádána. Nemíchejte chladiva v
regeneraÏních jednotkách a zejména ne v lahvích. Pokud kompresory nebo kompresorové
oleje mají
být odstranÝny, zajistÝte, aby byly vypuštÝny
na pěijatelnou úroveĊ, aby se zajistilo, že hoělavé chladivo nezıstane v mazivu. Proces evakuace musí být proveden pěed vrácením
kompresoru dodavateli. K urychlení tohoto
procesu se smí používat pouze elektrický
ohěev tÝlesa kompresoru. VypuštÝní oleje
CZ

ze systému, musí být provedeno bezpeÏnÝ.
Dıležitá poznámka týkající se fluorovaných
plynı
-Fluorované skleníkové plyny jsou obsaženy v
pevnÝ uzavěených zaěízeních. Konkrétní informace o typu, množství a ekvivalentu CO2 v
tunách fluorovaného skleníkového plynu (u
nÝkterých modelı) naleznete na pěíslušném
štítku na samotné jednotce.
-Instalaci, servis, údržbu a opravy této
jednotky smí provádÝt pouze certifikovaný
technik.
- Demontáž jednotky a její recyklaci musí
provést certifikovaný technik.
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|Pěíprava
Ovládací panel
Manuální ovládání
horizontální lamely

Manuální ovládání
vertikální lamely

Rukojeħ na
obou stranách
9]GXFKRYýILOWU
Horní pěívod
vzduchu
VypouštÝcí otvor
Vývod vzduchu

Panel
Spodní pěívod
vzduchu

KoleÏka

3ěHGQ¯VWUDQD

10

VypouštÝcí otvor
spodního zásobníku

Zadní strana
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Vyberte správné umístÝní
- Klimatizace by mÝla být umístÝna na pevném podkladu,
aby se minimalizoval hluk a vibrace. Pro bezpeÏné a bezpeÏné umístÝní umístÝte jednotku na hladkou, rovnou podlahu dostateÏnÝ pevnou, aby jednotku podpírala.
- Jednotka musí být umístÝna v blízkosti ěádnÝ dimenzované
uzemnÝné zásuvky.
-Pro úÏinnou klimatizaci ponechte alespoĊ 30 cm prostoru
od stÝny.
-Nikdy neblokujte vstup nebo výstup vzduchu z jednotky

DoporuÏená instalace

POZNÁMKA:
Všechny ilustrace v této pěíruÏce slouží pouze pro úÏely vysvÝtlení. Vaše klimatizace se mıže mírnÝ lišit. SkuteÏný tvar a
velikost se mohou lišit.
Jednotku lze ovládat samotným ovládacím panelem jednotky
nebo pomocí dálkového ovladaÏe. Tato pěíruÏka nezahrnuje
ovládání dálkového ovladaÏe, podrobnosti naleznete na
<<Ilustraci dálkového ovládání>> dodaném s jednotkou.
Mezi uživatelskou pěíruÏkou a vyobrazenými fotografiemi dálkového ovladaÏe se mohou lišit, informace naleznete vždy v
návodu.

50cm
19.7inch

3RWěHEQ«Q£VWURMH
- Stěední šroubovák Philips;
- Svinovací metr nebo pravítko;
- Nıž nebo nıžky;
- Pila (volitelnÝ, pro zkrácení okenního adaptéru pro úzká okna)
Pěíslušenství
=NRQWUROXMWHYHOLNRVWRNQDDSěL]SıVREWHYRG¯F¯OLšWXYHOLNRVWLRNQD

CZ
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1 ks

Výfuková hadice

1 ks

*

Adaptér posuvného okna

1 ks

*

Adaptér výfukového systému pro zeÑ A

1 ks

Adaptér výfukového systému pro zeÑ B - s krytkou

1 ks

1 ks

*

Vodící lišta okna B

1 ks

SWIN G

TEMP

Vodící lišta okna A

FAN

*

MODE

Šroub a kotva (pouze pro
instalaci na stÝnu)

1 ks

* BezpeÏnostní držák a šroub 1 sada

ON/OFF

*

Množství

Šroub

*

SHOR T
CUT

*

Popis

VypouštÝcí hadice

1 ks

*

TÝsnÝní C (nepěilnavé)

1 ks

*

TÝsnÝní A (samolepící)

2 ks

*

TÝsnÝní B (samolepící)

2 ks

Dálkový ovladaÏ

1 ks

LED

Adaptér jednotky

Îást

TIME R
ON

Množství

TIME R
OFF

Popis

SLEE P

Îást

1 sada

POZNÁMKA: Položky oznaÏené * jsou volitelné.
Mohou se vyskytnout drobné odchylky v designu.

Window Kit - volitelné pěíslušenství
.URN3ě¯SUDYDYýIXNRY«KRSRWUXE¯
ZatlaÏte na výfukové potrubí a okenní adaptér na jedné
stranÝ a adaptér jednotky na druhé stranÝ, pěipevnÝte je
pomocí elastických pěezek umístÝných na adaptérech.

Výfuková hadice
Zatlaþit
Zatlaþit

Sestava výfukové
hadice

Adaptér jednotky Adaptér okna

.URNΖQVWDODFHVHVWDY\YýIXNRY«KDGLFH
Pěipojte výfukovou hadici k výstupu vzduchu jednotky pomocí šipek.
.URN3ě¯SUDYDSRVXYQ«KRMH]GFHQDVWDYLWHOQ«KRRNQD
1. V závislosti na velikosti okna proveÑte potěebné úpravy
na vodící lišty okna.
2. Pokud délka okna vyžaduje dva okenní jezdce, použijte
šroub k upevnÝní okenních jezdcı, jakmile jsou nastaveny
na správnou délku.
3. U nÝkterých modelı, pokud délka okna vyžaduje těi
okenní jezdce (volitelné), použijte dva šrouby k upevnÝní
okenních jezdcı, jakmile jsou nastaveny na správnou
délku.

Šroub

Vodící lišta okna A

Vodící lišta okna B

Šrouby

Vodící lišta okna A Vodící lišta okna B Vodící lišta okna C
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3R]Q£PNDJakmile je sestava výfukové hadice
a jezdec nastavitelného okna pěipraveny, vyberte si jeden z následujících zpısobı instalace. 7\S: Instalace zavÝšeného okna nebo posuvného okna (volitelné)
TČsnČní B, lepící

TČsnČní B, lepící

Nebo
TČsnČní A
lepící

7\SInstalace na stÝnu (volitelné)
1. Do stÝny vyěíznÝte otvor pr. 125 mm
pro nástÝnný výfukový adaptér B. 2. PěipevnÝte nástÝnný výfukový adaptér B ke
stÝnÝ pomocí Ïtyě kotev a šroubı dodaných v sadÝ. 3. Pěipojte sestavu výfukové
hadice (s nástÝnným výfukovým adaptérem
A) k nástÝnnému výfukovému adaptéru B
UmístČní kotvy

TČsnČní A
lepící

Adaptér výfukového
systému B
Krytka

3R]Q£PNDKdyž se
nepoužívá, zakryjte otvor krytkou adaptéru.

1. OděíznÝte lepící pÝnové tÝsnÝní na
správnou délku a pěipevnÝte jej k rámu okna.
max 120cm
Vodící lišta okna B
Vodící lišta okna A

Vodící lišta okna B

min 30cm

Nebo

Vodící lišta okna A

2. PěipevnÝte sadu okenního posuvníku k
otvoru okna.
TČsnČní C
nelepící

TČsnČní C
nelepící

Nebo

3. OděíznÝte tÝsnÝní C z nelepivé pÝny tak,
aby odpovídal šíěce okna. Vložte tÝsnÝní
mezi sklo a rám okna, aby se do místnosti
nedostal vzduch a hmyz.

3R]Q£PNDAby byla zajištÝna správná funkce,
NEPĚEKRUCUJTE ani neohýbejte hadici. UjistÝte se, že kolem výstupu vzduchu z výfukové
hadice není žádná pěekážka (v rozsahu 500
mm), aby výfukový systém správnÝ fungoval.
Všechny ilustrace v tomto návodu slouží pouze pro úÏely vysvÝtlení.
Vaše klimatizace se mıže mírnÝ lišit. Tvar hadice by mÝl zıstat stejný.

Bezpeþnostní
držák

Bezpeþnostní držák

Nebo
2 šrouby
2 šrouby

4. V pěípadÝ potěeby nainstalujte bezpeÏnostní držák pomocí 2 šroubı podle obrázku.

Nebo

5. Vložte adaptér posuvného okna do otvoru
posuvného okna

CZ
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|Provoz
Ovládací panel

32=1Á0.$-HGQRWNDNWHURXMVWH]DNRXSLOLPıžHY\SDGDWSRGREQÝMDNR
MHGQD]Q£VOHGXM¯F¯FK
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7ODÏ¯WNR0Ó'
Vyberte požadovaný provozní režim.
Stisknutím tlaÏítka MODE pokaždé, když
je zvolen provoz v následujícím poěadí:
COOL – FAN – DRY. Pěi požadovaném nastavení MODE se rozsvítí indikaÏní LED.
3R]Q£PNDVe výše uvedených režimech
jednotka automaticky ovládá rychlost
ventilátoru. Rychlost ventilátoru mıžete
nastavit pouze pomocí dálkového ovladaÏe v režimech COOL a FAN

ΖQVWDODFHYýIXNRY«KDGLFH
Výfukovou hadici a její adaptér je těeba nainstalovat nebo odstranit podle režimu použití.
V režimu COOL musí být nainstalována výfuková hadice, v režimu FAN nebo DRY by mÝla být výfuková hadice odstranÝna
Provozní pokyny
Režim chlazení (COOL)
- StisknÝte tlaÏítko "MODE", dokud se nerozsvítí kontrolka "COOL".
-StisknÝte tlaÏítka ADJUST "+" nebo "-" pro
vyberte požadovanou pokojovou teplotu.
Teplotu lze nastavit v rozsahu 17°C~30°C/
62°F~88°F (nebo 86°F).
-StisknÝte tlaÏítko "FAN SPEED" na dálkovém
ovladaÏi pro výbÝr rychlosti ventilátoru

7ODÏ¯WND1DKRUX  DGROı 
Používají se k nastavení teploty v krocích
po 1ºC nebo 2ºF v rozmezí od 17ºC (62ºF)
do 30ºC (86ºF)
3R]Q£PNDDálkové ovládání mıže zobrazovat teplotu ve stupních Fahrenheita
Režim vysoušení (DRY)
nebo Celsia. Pro zmÝnu stisknÝte a podržte
- StisknÝte tlaÏítko "MODE", dokud se neroztlaÏítka nahoru/dolı po dobu 3 sekund.
svítí kontrolka "DRY".
-V režimu DRY není možná rychlost ventiláto7ODÏ¯WNRQDS£MHQ¯
ru nebo nastavení teploty. Ventilátor pracuje
9\S¯Q£D]DS¯Q£MHGQRWNX
pěi nízkých otáÏkách.
-Pro optimální odvlhÏování nechte všechna
LED displej
okna a východy zavěené.
Zobrazuje nastavenou teplotu
- Nepěikládejte potrubí k oknu
v režimu chlazení.
Kontrolka
9UHžLPHFK'5<D)$1XND]XMH
napájení
Režim ventilátor (FAN)
pokojovou teplotu.
6WLVNQÝWHWODÏ¯WNR02'(GRNXGVHQHUR]
Indikátor režimu Chybové kódy:
VY¯W¯NRQWUROND)$1
þasovaþe
(nastavuje se
E1-Chyba Ïidla pokojové teploty.
6WLVNQÝWHWODÏ¯WNR)$163(('QD
pouze dálkovým
E2-Chyba snímaÏe teploty výparníku.
ovladaþem)
G£ONRYýRYODGDÏSURYROEXU\FKORVWLYHQWLO£WR
E4-Chyba komunikace panelu displeje.
UX7HSORWXQHO]HXSUDYLW
1HSěLNO£GHMWHSRWUXE¯NRNQX
Chybná funkce detekce úniku chladiva EC
(u nÝkterých modelı).
Zobrazuje ochranný kód:
P1-Spodní zásobník je plný - Pěipojte vypouštÝcí
hadici a nashromáždÝnou vodu vypusħte. Pokud
se ochrana opakuje, zavolejte servis.
Poznámka: Pokud dojde k nÝkteré z výše uvedených poruch, vypnÝte jednotku a zkontrolujte,
zda v ní nejsou nÝjaké pěekážky. Restartujte
jednotku, pokud porucha pěetrvává, vypnÝte
jednotku a odpojte napájecí kabel. Obraħte se na
výrobce nebo jeho servisní zástupce nebo na
podobnÝ kvalifikovanou osobu pro servis.

CZ
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|Provoz
Další funkce
Režim SLEEP/ECO
Tuto funkci lze aktivovat pouze pomocí dálkového ovladaÏe. Když je aktivován režim SLEEP, nastavená teplota se bÝhem 30 minut zvýší
o 1C/2F. Nastavená teplota se bÝhem další pıl
hodiny opÝt zvýší o další 1C/2F. Tato nová teplota bude udržována po dobu následujících 7
hodin, po uplynutí výše uvedeného Ïasového
rámce se jednotka vrátí na výchozí nastavenou
teplotu a ukonÏí režim SLEEP. Tato funkce není
dostupná v režimu DRY nebo FAN.
AUTO-RESTART
V pěípadÝ výpadku napájení se jednotka po
obnovení napájení obnoví s posledním nastavením.

2GYRGYRG\
V režimu odvlhÏování odstraĊte vypouštÝcí zátku na zadní stranÝ jednotky a nainstalujte vypouštÝcí konektor (5/8" univerzální zásuvka) s
3/4" hadicí (lze zakoupit místnÝ). U modelı bez
vypouštÝcího konektoru pěipojte vypouštÝcí
hadici k výstupu a druhou stranu hadice
umístÝte pěímo nad odtokový otvor podlahy v
suterénu.
VypouštČcí
hadice

OdstraĖte
vypouštČcí
zátku

Poznámka: UjistÝte se, že hadice je zajištÝna
bez úniku. NasmÝrujte hadici smÝrem k odtoku tak, aby nedocházelo k žádným zlomım
Nastavení smÝru proudÝní vzduchu
nebo ohybım zajišħujícím hladký tok vody.
8SUDYWHVPÝUSURXGÝQ¯Y]GXFKXUXÏQÝ
Když se prıbÝžná vypouštÝcí hadice nepouží/DPHO\O]HUXÏQÝQDVWDYLWGRSRžDGRYDQ«
vá, ujistÝte se, že je vypouštÝcí zátka pevnÝ
SRORK\
nainstalována, aby se zabránilo možnému
1DODPHO\QHSRNO£GHMWHž£GQ«WÝžN«SěHGPÝ úniku.
W\DQLMLQ£EěHPHQDPRKORE\GRM¯WNSRšNR]HQ¯ Když hladina vody ve spodním zásobníku dosáhne pěedem stanovené úrovnÝ, jednotka
MHGQRWN\
8krát pípne; oblast digitálního displeje zob%ÝKHPSURYR]XPÝMWHODPHO\SOQÝRWHYěHQ«
razuje „PI“. V tomto okamžiku se proces klimaObnovení provozu po zastavení
tizace/odvlhÏování okamžitÝ zastaví. Motor
Jakmile jednotka zastaví svıj provoz, nelze ji re- ventilátoru však bude pokraÏovat v provozu
startovat bÝhem prvních 3 minut z dıvodu
(to je normální). OpatrnÝ pěesuĊte jednotku
na vypouštÝcí místo, odstraĊte spodní vyochrany zaěízení. Provoz se automaticky repouštÝcí zátku a nechte vodu vytéct. Znovu
startuje po 3 minutách.
nainstalujte spodní vypouštÝcí zátku a restartujte stroj, dokud nezmizí symbol „PI“. Pokud
chyba pěetrvává, zavolejte servis.
Poznámka: UjistÝte se, že jste pěed použitím
jednotky pevnÝ nainstalovali spodní vypouštÝcí zátku, aby nedošlo k úniku vody.

Spodní vypouštČcí zátka
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|Údržba
Varování:
- Pěed ÏištÝním nebo údržbou se ujistÝte, že je
jednotka odpojena ze zásuvky
- K ÏištÝní jednotky NEPOUŽÍVEJTE hoělavé
kapaliny nebo chemikálie.
- Neumývejte jednotku pěímo pod tekoucí
vodou nebo pomocí hadice, protože by mohlo
dojít k úrazu elektrickým proudem. - NEPOUŽÍVEJTE tuto jednotku, pokud je pěipojen napájecí kabel
je jakýmkoliv zpısobem poškozen. Pokud je
napájecí kabel poškozen, musí být vymÝnÝn u
výrobce produktu a nikdy neopravován.
ÎLšWÝQ¯Y]GXFKRY«KRILOWUX
Vzducho
vý filtr

VyjmČte vzduchový filtr
3R]RU
1(35292=8-7(MHGQRWNXEH]ILOWUXSURWRžH
QHÏLVWRW\DYO£NQDMHMXFSRXDVQ¯ž¯YýNRQ7LS\
QD¼GUžEX
9]GXFKRYýILOWUÏLVWÝWHNDžG«GYDWýGQ\DE\V
WH]DEU£QLOLKRUš¯PXFKRGXYHQWLO£WRUXNYıOL
SUDFKX
=£VREQ¯NYRG\MHQXWQ«LKQHGY\SXVWLWYSě¯
SDGÝžHVHQDGLJLW£OQ¯PRYO£GDF¯PSDQHOX
REMHY¯FK\ED3DWDN«SěHGXVNODGQÝQ¯PDE\
VH]DEU£QLORPRžQRVWLUıVWXSO¯VQ¯
9GRP£FQRVWHFKVH]Y¯ěDW\EXGHWHPXVHW
SUDYLGHOQÝXW¯UDWSUDFKDE\VH]DEU£QLOR]D
EORNRY£Q¯SURXGÝQ¯Y]GXFKX]Y¯ěHF¯PLFKOXS\

CZ

ÎLšWÝQ¯MHGQRWN\
K ÏištÝní krytu jednotky použijte vlhký haděík,
který nepouští vlákna. Osušte Ïistým haděíkem, který nepouští vlákna.
8VNODGQÝQ¯SěLQHSRXž¯Y£Q¯
-Vypusħte sbÝrnou nádobu na vodu jednotky
podle pokynı v následující Ïásti.
- Provozujte zaěízení v režimu FAN po dobu 12
hodin v teplé místnosti, aby se vysušilo a zabránilo se možnosti rıstu plísní.
- VypnÝte jednotku a odpojte ji.
-VyÏistÝte vzduchový filtr podle pokynı v pěedchozí Ïásti. Pěed uskladnÝním znovu nainstalujte Ïistý a suchý filtr.
- Baterie z dálkového ovládání by mÝly být vyjmuty.
- Skladujte na chladném, stinném místÝ. Jakékoli vystavení pěímému sluneÏnímu záěení
nebo extrémním teplotám mıže zkrátit
životnost tohoto zaěízení.
Poznámka: Hlavní šasi a pěední Ïást
jednotky lze Ïistit haděíkem nepouštÝjícím
vlákna a mýdlovou vodou (s použitím jemného Ïisticího prostěedku). Osušte Ïistým
haděíkem.
Použití
drsných
Ïisticích
prostěedkı nebo voskování a leštÝní
jednotky se dıraznÝ nedoporuÏuje. Pěi
ÏištÝní digitálního ovládacího panelu se ujistÝte, že je haděík suchý, protože jakákoli voda v okolí ovládacích prvkı mıže zpısobit
poškození jednotky.
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|OdstraĊování problémı
Než se obrátíte na zákaznickou podporu, pěeÏtÝte si prosím níže uvedené informace.
Problém

Možná pěíÏina
Chybový kod P1

Jednotka se po stisknutí
212))WODÏ¯WNDQH]DSQH
V režimu COOL: pokojová
teplota je nižší než nastavená.

Ěešení
Zásobník na vodu je plný.
9\SQÝWH MHGQRWNX Y\
SXVħWHYRGX]H]£VREQ¯NX
a restartujte jednotku.
Znovu nastavte teplotu

9]GXFKRYýILOWUMH]DQHVHQýSUD 9\SQÝWHMHGQRWNXDY\ÏLV
FKHPQHERQHÏLVWRWDPL
WÝWHILOWUSRGOHSRN\Qı
Výfukové potrubí není pěipojeno nebo je ucpané
V jednotce je málo chladiva
Jednotka nechladí doběe
Nastavená teplota je vysoká
Okna a dveěe v pokoji jsou
otevěené
Prostor místnosti je pěíliš velký
Uvnitě místnosti jsou zdroje
tepla
Podlaha není rovná
Jednotka je hluÏná a pěíliš
vibruje

Jednotka vydává bublavý zvuk
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9]GXFKRYýILOWUMH]DQHVHQý
SUDFKHPQHERQHÏLVWRWDPL
7HQWR]YXNMH]SıVREHQSURX
GÝQ¯PFKODGLYDXYQLWěMHGQRWN\

9\SQÝWH MHGQRWNX RGSRMWH
KDGLFL ]NRQWUROXMWH ]GD
QHQ¯ XFSDQ£ D KDGLFL
]QRYXSěLSRMWH
Zavolejte servisního technika, aby jednotku zkontroloval a doplnil chladivo
Snižte nastavenou teplotu
8MLVWÝWHVHžHMVRX]DYěHQ£
YšHFKQDRNQDDYýFKRG\
Zkontrolujte chladicí oblast
Pokud je to možné, odstraĊte zdroje tepla
8P¯VWÝWHMHGQRWNXQDURYQý
SRYUFK
9\SQÝWHMHGQRWNXDY\ÏLV
WÝWHILOWUSRGOHSRN\Qı
To je normální stav

CZ

|Poznámky k návrhu a shodÝ
2]Q£PHQ¯RGHVLJQX
'HVLJQDVSHFLILNDFHW«WRMHGQRWN\VHPRKRXNG\NROLEH]SěHGFKR]¯KRXSR]RUQÝQ¯]PÝQLW]D
¼ÏHOHPY\OHSšHQ¯SURGXNWX'DOš¯SRGUREQRVWLYžG\NRQ]XOWXMWHVSRSURGHMQ¯PRGGÝOHQ¯PQHER
YýUREFHP3ě¯UXÏN\WDN«SRGO«KDM¯DNWXDOL]DF¯PDQHMQRYÝMš¯YHU]LE\VWHPÝOLYžG\]NRQWURORYDWQD
ZHEXYýUREFH
ΖQIRUPDFHRHQHUJHWLFN«Q£URÏQRVWL
Energetické hodnocení této jednotky je založeno na typické instalaci s použitím dodané a neprodloužené výfukové trubky, bez použití adaptéru posuvného okna nebo nástÝnného adaptéru výfuku A (jak je znázornÝno v Ïásti Instalace tohoto návodu) Jednotka by mÝla pracovat v režimu CHLAZENÍ a VYSOKÉ rychlosti ventilátoru nastavené dálkovým ovladaÏem.
Rozsah teploty jednotky
Režim

Teplotní rozsah

Cool - Chlazení

r& r)

Dry - vysoušení

r& r)

Poznámka: Aby byl výrobek CLCO290-09 / CLCO290-09BS /CHLCO-09WK v souladu s normou EN
61000-3-11, musí být pěipojen pouze ke zdroji impedance systému: | Zsys|=0,437 ohmı nebo
ménÝ. Pěed pěipojením produktu k veěejné elektrické síti se prosím poraÑte s místním úěadem pro
napájení, abyste se ujistili, že elektrická síħ splĊuje výše uvedené požadavky.

CZ
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'iONRYýRYODGDþ

Model

RG57H(B)/BG(C)E;RG57H1(B)/BG(C)
E;RG57H2(B)/BG(C)EF;RG57H3(B)/
BG(C)EFU1; RG57H3(B)/BG(C)EF;
RG57H1 (B)/BG(C)E-M; RG57H(B)/
BG(C)EU1; RG57H4(B)/BG(C)EFU 1;
RG57H (B)/BGC E-M; RG57H (B)/BGC
EU1 -M

Napájení

3.0V(2x baterie R03/LR03)

Dosah

8m

Provozní teplota

-5°C~60°C(23°F~140°F)

O N /OF F

MO DE

S HO R T
C UT

O N /OF F

T IME R
ON

MO DE

O N /OF F

T IME R
ON

MO DE

T E MP

T E MP

FAN

S HO R T
C UT

S HO R T
C UT

O N /OF F

T IME R
ON

MO DE

T E MP

T IME R
OFF

FAN

T IME R
OFF

FAN

LE D

S LE E P

LE D

S LE E P

S HO R T
C UT

O N /OF F

T IME R
ON

MO DE

T E MP

T IME R
OFF

FAN

LE D

S LE E P

S HO R T
C UT

T IME R
ON
T E MP

T IME R
OFF

FAN

LE D

S LE E P

T IME R
OFF

IO N

S LE E P

S W ING

RG57H(B)/BG(C)E
RG57H(B)/BG(C)EU1

RG57H1 (B)/BG{C)E;
RG57H1 (B)/BG(C)E-M

S W ING

FOLLOW
ME

RG57H2(B)/BG(C)EF

FOLLOW
ME

RG57H3(B)/BG(C)EF
RG57H3(B)/BG(C)EFU1

S W ING

FOLLOW
ME

LE D

RG57H4(B)/BG(C)EFU1

RG57H(B)/BG(C)EU1-M
RG57H(B)/BG(C)E-M
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Tlaþítka

Než zaþnete svou novou klimatizaci používat, seznamte se s jejím dálkovým ovládáním. Následuje
struþný úvod k samotnému dálkovému ovládání. Pokyny k obsluze vaší klimatizace naleznete v þásti
Jak používat základní funkce v této pĜíruþce.
ON/OFF

SHORT CUT

Nastavuje a aktivuje váš
oblíbené nastavení.

Zapne a vypne jednotku.

TEMP

MODE

Zvyšuje teplotu v krocích po
1°C (1°F).
Max. teplota je 30°C (86°F).

PĜepíná provozní režim
následnČ:
AUTO COOL DRY HEAT FAN
Pozn: Nevybírejte režim
HEAT pokud zakoupená
jednotka nepodporuje režim
topení.
FAN SPEED

Opakovaným stisknutím vyberete : AUTO LOW MED HIGH
Pozn: MED není k dispozici.
,21 1HQtNGLVSR]LFL 

Stisknutím tohoto tlaþítka se ionizátor zapne a pomĤže odstranit pyl a neþistoty ze vzduchu.

TEMP

Snižuje teplotu v krocích po
1°C (1°F).
Min. teplota je 17°C (62°F).
ON /OF F

S HO R T
C UT

T IME R
ON

MO DE
TE MP

T IME R
O FF

FAN

TIMER ON

IO N

S LE E P

Pozn: Podržením obou tlaþítek po dobu 3 sekund se bude
stĜídat zobrazení teploty mezi
stupnicí °C a °F.

S W ING

F OLLOW
ME

LE D

Nastaví þasovaþ pro zapnutí
jednotky (pokyny viz Jak používat základní funkce)
TIMER OFF

Nastaví þasovaþ pro vypnutí
jednotky (pokyny viz Jak používat základní funkce)

SLEEP

ŠetĜí energii bČhem spánku.
LED
6:,1* 1HQtNGLVSR]LFL 

Spouští a zastavuje pohyb
lamel.
FOLLOW ME
1HQtNGLVSR]LFL 

Zapíná a vypíná LED displej
vnitĜní jednotky.
Pokud jste citliví na svČtlo,
když jdete spát, mĤžete
stisknutím tlaþítka LED vypnout LED displej na jednotce. OpČtovným stisknutím
tlaþítka jej znovu zapnete.

Poznámka:
Funkce Swing, Ion a Follow me nejsou dostupné. RG57H1 (B)/BG(C) E-M je bez MED rychlosti ventilátoru.
CZ
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Používání dálkového ovladaþe

Tipy pro užití ovladaþe

NEJSTE SI JISTI, CO FUNKCE DċLÁ?

• Ovladaþ by jste mČli používat do vzdálenosti
8m od jednotky.

Podrobný popis používání vaší klimatizace
naleznete v þástech Jak používat základní
funkce a Jak používat pokroþilé funkce této
pĜíruþky.
POZNÁMKY

• Vzhled tlaþítek na vaší jednotce se mĤže
mírnČ lišit z uvedeného pĜíkladu.

• Jednotka pípne pĜi pĜijetí signálu z ovladaþe.
• Záclony, jiné materiály a pĜímé sluneþní svČtlo mohou rušit pĜíjem infraþerveného signálu.
• Pokud nebudete používat dálkový ovladaþ
déle nČž 2 mČsíce, vyjmČte baterie.

• Pokud jednotka nemá urþitou funkci,
stisknutí tlaþítka této funkce na dálkovém
ovladaþi nebude mít žádný úþinek.
• Pokud existují velké rozdíly mezi „UŽIVATELSKÝM MANUÁLEM“ a „Obrázkem dálkového ovládání“ v popisu funkce, použijte
popis v „UŽIVATELSKÉ PěÍRUýCE“.
9ORžHQtDYýPČQDEDWHULt

PĜed použitím vložte baterie do dálkového
ovladaþe.
1. VysuĖte zadní kryt z dálkového ovladaþe
smČrem dolĤ a odkryjte pĜihrádku na baterie.
2. Vložte baterie a dávejte pozor, aby se konce
(+) a (-) baterií shodovaly se symboly uvnitĜ
pĜihrádky na baterie.
3. ZasuĖte kryt baterie zpČt na místo.

POZNÁMKY K BATERIÍM
Pro optimální výkon:
• Nekombinujte staré a nové baterie nebo
baterie rĤzných typĤ.
• Pokud nebudete používat dálkový ovladaþ
déle nČž 2 mČsíce, vyjmČte baterie

LIKVIDACE BATERIÍ
Baterie nevyhazujte do netĜídČného komunálního odpadu. Pro správnou likvidaci se
Ĝićte místními zákony.
22
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=REUD]HQtQDGLVSOHML

8ND]DWHOSĜHQRVX

Rozsvítí se, když dálkový ovladaþ vyšle signál do
jednotky
02'(XND]DWHO

Zobrazuje aktuální
režim:
• AUTO
• COO
• DRY
• heat
• FAN

212))GLVSOHM

Objeví se, když je jednotka zapnutá, a zmizí, když je vypnutá
7,0(52))GLVSOHM
7,0(521GLVSOHM

Zobrazí se, když je na-

Zobrazí se, když je
nastaven TIMER ON

staven TIMER OFF

(&2GLVSOHM

Není k dispozici

%DWHULHGLVSOHM

Detekce slabé baterie
6/((3GLVSOHMobrazí

se, když je aktivována funkce SLEEP
)2//2:0(

Není k dispozici

Není k dispozici
)$163(('GLVSOHM

6,/(17GLVSOHM

Zborazí rychlost ventilátoru:
»»»»»»» HIGH,»»»»»»» MED,
nebo »»» LOW

Není k dispozici

PĜi nastavení AUTO je displej
prázdný.
Pozn: MED není k dispozici.

7HSORWDýDVRYDþGLVSOHM

Zobrazuje nastavenou teplotu nebo nastavení þasovaþe pĜi použití TIMER ON/OFF.
• Teplotní rozsah: 17-30°C(62°F-86°F)
• Rozsah þasovaþe: 0 - 24 hodin
Tento displej je prázdný pĜi provozu v režimu FAN.

CZ
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JDNSRXžtYDWRYODGDþ
NASTAVENÍ TEPLOTY

Rozsah provozních teplot pro jednotky je
17-30°C (62-86°F). Nastavenou teplotu
mĤžete zvyšovat nebo snižovat v krocích
po 1°C (1°F).

2
3
1

O N /O F F

S HO R T
C UT

MO DE

T IME R
ON
T E MP

T IME R
OFF

FAN

IO N

S LE E P

S W ING

F OLLOW
ME

LE D

5HžLP$872

V režimu AUTO jednotka automaticky zvolí režim
COOL, FAN, HEAT nebo DRY podle nastavené
teploty.
1. StisknČte tlaþítko MODE a vyberte AUTO
2. 1DVWDYWHSRžDGRYDQRXWHSORWXSRPRFtWODþtWND
7(03ŸQHERź
3. StisknČte tlaþítko ON/OFF pro spuštČní
jednotky..
3R]Q9UHžLPX$872QHO]HQDVWDYLWU\FKORVW
YHQWLOiWRUX

5HžLPFKOD]HQt&22/

1. StisknČte tlaþítko MODE a vyberte COOL
2. 1DVWDYWHSRžDGRYDQRXWHSORWXSRPRFt
WODþtWND7(03ŸQHERź.
3. StisknČte tlaþítko FAN a vyberte rychlost
ventilátoru: AUTO, LOW, MED nebo HIGH.
4. StisknČte tlaþítko ON/OFF pro spuštČní
jednotky.

2
4
1
3

O N /O F F

S HO R T
C UT

T IME R
ON

MO DE
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5HžLPRGYOKþRYiQt'5<

1. StisknČte tlaþítko MODE a vyberte DRY
2. 1DVWDYWHSRžDGRYDQRXWHSORWXSRPRFt
WODþtWND7(03ŸQHERź
3. StisknČte tlaþítko ON/OFF pro spuštČní
jednotky.
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1. StisknČte tlaþítko MODE a vyberte FAN
2. StisknČte tlaþítko FAN a vyberte rychlost
ventilátoru: AUTO, LOW, MED nebo HIGH
3. StisknČte tlaþítko ON/OFF pro spuštČní
jednotky.
Pozn: V režimu FAN nemĤžete nastavit teplotu. V dĤsledku toho LCD
obrazovka vašeho dálkového ovládání nebude zobrazovat teplotu.
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JDNSRXžtYDWRYODGDþ

5HžLPWRSHQt+($7 1HQtNGLVSR]LFL

1. StisknČte tlaþítko MODE a vyberte HEAT
2. 1DVWDYWHSRžDGRYDQRXWHSORWXSRPRFt
WODþtWND7(03ŸQHERź.
3. StisknČte tlaþítko FAN a vyberte rychlost
ventilátoru: AUTO, LOW, MED nebo HIGH.
4. StisknČte tlaþítko ON/OFF pro spuštČní
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Pozn: S poklesem venkovní teploty mĤže být
ovlivnČn výkon funkce HEAT vaší jednotky. V takových pĜípadech doporuþujeme používat tuto klimatizaci ve spojení s jinými topnými zaĜízeními.
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1DVWDYHQtIXQNFH7,0(5
Vaše klimatizaþní jednotka má dvČ funkce související s þasovaþem:
TIMER ON - nastavuje dobu, po kterou se
jednotka automaticky zapne.
TIMER OFF - nastavuje dobu, po kterou se
jednotka automaticky vypne.

1

2
TIMER ON

x5
TIMER ON

$XWRPDWLFNp]DSQXWt7,0(521

Funkce TIMER ON umožĖuje nastavit þas, kdy se
jednotka automaticky zapne, napĜíklad když pĜijdete domĤ z práce.
1. StisknČte tlaþítko TIMER ON. Ve výchozím nastavení se na displeji zobrazí poslední þasové období, které jste nastavili, a „h“ (oznaþující hodiny).
Pozn: Toto þíslo oznaþuje dobu po aktuálním þase, po kterou se má jednotka zapnout
Pokud napĜíklad nastavíte TIMER ON na
2 hodiny, na obrazovce se objeví „Oh“ a
jednotka se zapne po 2 hodinách.
2. Opakovaným stisknutím tlaþítka TIMER ON nastavte þas, kdy chcete, aby se jednotka zapnula.
3. Poþkejte 2 sekundy a poté se spustí funkce TIMER ON-bude aktivována. Digitální displej na
vašem dálkovém ovladaþi se poté vrátí k zobrazení teploty.
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3ĜtNODGNastavení zapnutí po 2,5 hodinách
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$XWRPDWLFNpY\SQXWt7,0(52))

Funkce TIMER OFF umožĖuje nastavit þas, kdy
se jednotka automaticky vypne, napĜíklad když
se probudíte.
1. StisknČte tlaþítko TIMER OFF. Ve výchozím
nastavení se na displeji zobrazí poslední þasové období, které jste nastavili, a „h“ (oznaþující hodiny).
Pozn: Toto þíslo udává dobu po aktuálním þase, po kterou se má jednotka vypnout. Pokud
napĜíklad nastavíte TIMER OFF na 2 hodiny,
Na obrazovce se objeví „ 2.Oh“ a pĜístroj se
po 2 hodinách vypne.
2. Pro nastavení stisknČte opakovanČ tlaþítko TIMER OFF þas, kdy chcete, aby se jednotka
vypnula
3. Poþkejte 2 sekundy a poté se spustí funkce
TIMER OFF-bude aktivována. Digitální displej
na vašem dálkovém ovladaþi se poté vrátí k
zobrazení teploty.

Pozn: PĜi nastavování funkcí TIMER ON nebo
TIMER OFF až na 10 hodin se bude þas každým stisknutím prodlužovat o 30 minut. Po 10
hodinách až po 24 se bude zvyšovat
PĜírĤstky po 1 hodinČ. ýasovaþ se po 24 hodinách vrátí na nulu.
ObČ funkce mĤžete vypnout nastavením jejich
þasovaþe na „0.Oh“
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3ĜtNODGNastavení vypnutí po 5 hodinách
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MČjte na pamČti, že þasové úseky, které nastavíte pro obČ funkce, se vztahují k hodinám po aktuálním þase. ěeknČme napĜíklad, že aktuální þas je 13:00 a chcete, aby se jednotka automaticky zapnula v 19:00. Chcete, aby fungoval 2 hodiny, pak se automaticky vypne ve 21:00.
UdČlej následující:
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3ĜtNODG Nastavení jednotky tak, aby se zapnula po 6 hodinách, fungovala 2 hodiny a poté se vypnula (viz obrázek níže)

'LVSOHMRYODGDþH

T IMER ON
ýasovaþ ON se zapne za 6
hodin od aktuálního þasu

TIMER OFF
ýasovaþ FF se vypne za 8
hodin od aktuálního þasu

ýasovaþ se spustí

Zapnutí
ON

19:00

Nyní
13:00

Vypnutí
OFF

21:00

]DKRGLQ
]DKRGLQ
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JDNSRXžtYDWSRNURþLOpIXQNFH
Funkce SLEEP

Funkce SLEEP se používá ke snížení spotĜeby energie bČhem spánku (pokud nepotĜebujete stejné nastavení teploty, abyste
zĤstali v pohodlí). Tuto funkci lze aktivovat
pouze pomocí dálkového ovládání.
Pozn: Funkce SLEEP není k dispozici v
režimu FAN nebo DRY.
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Funkce SWING (Není k dispozici)

Používá se k zastavení nebo spuštČní pohybu lamel a nastavení požadovaného smČru proudČní vzduchu nahoru/
dolĤ. S každým stisknutím se lamela zmČní o 6 stupĖĤ (u
vybraných modelĤ). Pokud jej podržíte stisknuté déle než 2
sekundy, aktivuje se funkce automatického natáþení lamel.

)XQNFH)2//2:0( 1HQtNGLVSR]LFL

Funkce FOLLOW ME umožĖuje dálkovému
ovladaþi mČĜit teplotu na aktuálním místČ. PĜi
použití funkcí AUTO, COOL nebo HEAT mČĜení
okolní teploty z dálkového ovladaþe (místo ze
samotné vnitĜní jednotky) umožní klimatizaci
optimalizovat teplotu kolem vás a zajistit maximální pohodlí.
1. StisknČte tlaþítko FOLLOW ME pro aktivaci
funkce. Dálkové ovládání bude každé tĜi minuty odesílat signál teploty do jednotky.
2. OpČtovným stisknutím tlaþítka FOLLOW ME
tuto funkci vypnete funkce.

CZ

)XQNFH6+257&87

• Používá se k obnovení aktuálního nastavení nebo obnovení pĜed rĤzná nastavení.
• StisknČte toto tlaþítko, když je dálkový ovladaþ
zapnutý systém se automaticky vrátí zpČt k
pĜedchozímu nastavení vþetnČ provozního režimu, nastavené teploty, úrovnČ rychlosti ventilátoru a funkce spánku (pokud je aktivována).
• Pokud je stisknuto déle než 2 sekundy, systém
automaticky obnoví aktuální provozní nastavení
vþetnČ provozního režimu, nastavené teploty,
úrovnČ rychlosti ventilátoru a funkce spánku
(pokud je aktivována).
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MOBILNÍ KLIMATIZAÎNÍ JEDNOTKA
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