Vnútorné jednotky:
LSGN (W/K/C/D) (20/25/35/50),
RZGN (D/K/C) (35/50/70/100/120/140/160)
Vonkajšie jednotky:
LSGT (40/50/60/70/100/125)‐XM
RZGT (35/50/70/100/120/140/160)

Nástenná klimatizácia DC invertor
MONO/MULTI Split s tepelným
čerpadlom
Návod na použitie
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Prístroj nesmú používať deti mladšie ako 8 rokov a osoby so zníženými
fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami a osoby, ktoré
nemajú požadované skúsenosti a znalosti. Obsluhu môžu vykonávať iba
pod dohľadom zodpovednej osoby, od ktorej dostali pokyny pre
bezpečné používanie spotrebiča a vyhli sa tak prípadným rizikám
spojeným s prevádzkou. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Rovnako
užívateľské čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
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1. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
1.1.

UPOZORNENIE PRE UŽÍVATEĽA

- Klimatizácia typu „split“ je určená iba pre reguláciu teploty vnútorných priestorov.
Inštalovaný výkon musí zodpovedať ich veľkosti a ďalším podmienkam prevádzky. Nikdy ju
nepoužívajte na iné účely.
- Táto klimatizácia je určená pre použitie odborníkmi alebo zodpovedajúcim spôsobom
zaškolenými osobami v domácnostiach, obchodoch, priemyselných podnikoch alebo na
farmách atď.
- Skontrolujte, či bolo dodané príslušenstvo vnútornej jednotky.
- Pripojenie chladiaceho potrubia a elektrického napájanie môžu inštalovať iba osoby, ktoré
spĺňajú technické a odborné požiadavky na inštaláciu a údržbu takýchto systémov.
- Zabezpečte, aby zariadenia neboli prístupné osobám so zdravotným postihnutím alebo
deťom.
- Tento typ vnútornej jednotky nie je vybavený elektrickým dohrevom. Elektrický dohrev
alebo iný elektrický zdroj tepla je možné doplniť na mieste inštalácie.
- Do vnútornej jednotky nevkladajte žiadne predmety.
- Neodstraňujte ochranné mriežky ani nevkladajte ruky alebo predmety do vstupných alebo
výstupných otvorov pre vzduch oboch jednotiek.
- Neblokujte vstupy a výstupy vzduchu. Tým sa významne zníži výkon vykurovania
a chladenia.
- Na vonkajšiu jednotku nepokladajte žiadne predmety, ani na ňu nelezte.
- Pravidelne kontrolujte prevádzkové podmienky klimatizácie. Nechajte si systém
skontrolovať kvalifikovaným pracovníkom.
- Nedotýkajte sa napájacieho kábla, pokiaľ je jednotka v chode alebo máte mokré ruky. Hrozí
nebezpečenstvo poranenia elektrickým prúdom a požiaru.
- Pokiaľ je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený. Používajte iba typ kábla uvedený
v inštalačnom návode. Kábel môže byť vymenený iba kvalifikovaným pracovníkom.
- Za napájací kábel neťahajte, nenaťahujte ho ani ho nedeformujte. Mohlo by dôjsť
k poškodeniu prístroja alebo k úrazu elektrickým prúdom.
- Po zapnutí klimatizácie ju pri opätovnom vypnutí nechajte aspoň 5 minút bežať. Tým sa
zabráni hromadeniu oleja v kompresore.
- Na čistenie klimatizácie nepoužívajte tekuté, korozívne alebo abrazívne čistiace
prostriedky. Mohlo by dôjsť k poškodeniu alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Na jednotky nestriekajte spreje proti hmyzu ani žiadne spreje. Hrozí nebezpečenstvo
požiaru.
- Žiadnym spôsobom nezasahujte do jednotiek. Nepokúšajte sa jednotky sami opravovať.
Akýkoľvek nesprávny alebo nevhodný zásah môže mať za následok požiar, úraz elektrickým
prúdom alebo únik vody či chladiva.
- Diaľkový ovládač nenechávajte spadnúť z výšky na zem. Na stlačenie tlačidiel nepoužívajte
ostré predmety. Mohlo by prísť k poškodeniu diaľkového ovládača.
- Keď je klimatizácia v prevádzke, zavrite okná a dvere. Inak nie je možné dosiahnuť účinnú
reguláciu teploty.
- Správne nastavte teplotu, aby ste dosiahli komfortné prostredie. Uistite sa, že teplota
v prostredí je vhodná, hlavne v prítomnosti starších osôb, detí alebo osôb so zdravotným
postihnutím.
- V režime chladenia by mala byť zvolená teplota max. o 5°C nižšia, ako je vonkajšia teplota.
To optimalizuje ako pohodu, tak úspory energie.
- V režime vykurovania zvoľte teplotu, ktorá nie je príliš vysoká.
3

- Prúd vzduchu nesmerujte priamo na ľudí. Vyhýbajte sa nadmernému ohrievaniu alebo
ochladzovaniu vzduchu. To by mohlo mať vplyv na zdravé osoby.
- Prúd vzduchu nesmerujte priamo na zvieratá alebo rastliny.
- Na nastavenie lamiel pre usmernenie prúdenia vzduchu používajte iba diaľkový ovládač.
Nikdy neupravujte smer lamiel násilne rukou.
- Nepokladajte žiadne predmety pod vnútornú jednotku. Pri vlhkosti vyššej ako 80 %
a zablokovanom odtoku kondenzátu by mohlo prísť k ich zamočeniu.
- Pokiaľ klimatizačné jednotky dlhší čas nepoužívate, je lepšie vypnúť hlavný vypínač. Pri
zapnutom vypínači prichádza k spotrebe elektriny, aj keď systém nie je v prevádzke.
- V prípade poruchy odpojte napájanie klimatizačnej jednotky ističom alebo vytiahnutím zo
zásuvky. Pokiaľ porucha trvá aj naďalej, kontaktujte servisnú firmu.
- Zaistite dobré vetranie miestnosti. Hlavne, pokiaľ sa v miestnosti s klimatizáciou nachádza
viac osôb alebo je inštalovaný plynový spotrebič.
- V žiadnom prípade nepoužívajte klimatizáciu na chladenie potravín alebo sušenie
oblečenia.
- Nezapínajte ani nevypínajte klimatizáciu pomocou ističa alebo vytiahnutím zo zásuvky.
- Vzduchové filtre čistite každé dva týždne.

POZNÁMKA PRE VŠETKY MODELY R32
Zakúpené klimatizačné zariadenie používa chladivo R32. Toto chladivo je naplnené v uzatvorenom
chladiacom okruhu. Chladiaca kvapalina má nulový potenciál pre redukciu ozónu, ale je to skleníkový plyn
podľa Kjótskeho protokolu, a preto môže prispieť ku globálnemu otepľovaniu, pokiaľ sa uvoľní do
atmosféry. Preto ho môžu plniť alebo odsávať iba kvalifikovaný technici, ktorý majú k dispozícii
chladiarsku licenciu.
GWP (POTENCIÁL GLOBÁLNEHO OTEPĽOVANIA) CHLADIVA R32 = 675

1.2.

VAROVANIE WEEE

- Nevyhadzujte vyhadzujte elektronické zariadenia do
domáceho odpadu. Používajte na ich likvidáciu príslušné
podniky.
- Ďalšie informácie o dostupných systémoch zberu odpadu
získate od miestneho úradu.
- Pokiaľ sú elektrické spotrebiče likvidované na skládkach,
nebezpečné látky môžu unikať, kontaminovať vodu a dostať
sa do potravinového reťazca, čo ovplyvňuje naše zdravie
a pohodu.
- Keď sú staré spotrebiče nahradené novými, predajca je zo
zákona povinný vziať starý spotrebič na likvidáciu späť
zdarma.
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2. VŠEOBECNÉ VLASTNOSTI
• Klimatizácie Mono/Multi split s režimom tepelného čerpadla.
• Mono: externá jednotka pripojená iba k jednej vnútornej jednotke. Dostupný výkon (v režime

chladenia): 12 000 ‐ 18 000 ‐ 24 000 ‐ 36 000 ‐39 000 ‐ 48 000 ‐ 55 000 Btu / h. K dispozícii sú
rôzne typy vnútorných jednotiek: kazetová, podparapetná / podstropná, kanálová.
• Multi: externá jednotka pripojená k niekoľkým vnútorným jednotkám 2/3/4/5. Dostupný výkon

vonkajších jednotiek (v režime chladenia): 14 000 ‐ 18 000 ‐ 21 000 ‐27 000 ‐ 36 000 – 42 000 Btu /
h. K dispozícii sú rôzne typy vnútorných jednotiek: nástenná, kazetová, podparapetná /
podstropná, kanálová.
• Kompresor ULTRA DC Invertor pre vyššiu energetickú účinnosť a spoľahlivú a stabilnú prevádzku.
• Mikroprocesorové riadenie.
• Chladivo R32.
• Vnútorná jednotka vybavená päťrýchlostným ventilátorom: 3 rýchlosti je možné voliť priamo plus

voľby „TURBO“ a „SILENCE“ je možné vybrať stlačením príslušného tlačidla pre voliteľnú funkciu.
• Infračervený diaľkový ovládač s podsvieteným LCD displejom pre ovládanie všetkých funkcií.
• Káblový nástenný dotykový ovládač s podsvieteným LCD displejom pre riadenie rôznych funkcií

na mono / multi kanálových modeloch.
• Je vybavená nasledujúcimi funkciami:

-

TURBO
SILENCE (tichá rýchlosť ventilátora)
SLEEP (nočný režim)
iCLEAN (samočistenie)
Anti‐FUNGUS (ochrana proti plesni)
TIMER (časovač)
ECO
iFeel
iFavor
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3. POPIS HLAVNÝCH SÚČASTÍ

Vnútorné jednotky

Kazetová

Podparapetná / podstropná

Kanálová

Vonkajšie jednotky
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4. OBSLUHA
Podľa nasledujúcich pokynov získate ideálnu funkciu klimatizácie:

Tipy pre správne použitie
•

•

Počas chladenia zabráňte
priamemu slnečnému žiareniu

Nebráňte priechodu vzduchu
Neklaďte žiadne predmety, ktoré by mohli
brániť vstupu alebo výstupu vzduchu, či už
vo vnútornej jednotke alebo vo vonkajšej
jednotke.

Odporúča sa zatiahnuť závesy či žalúzie

To by mohlo znížiť výkon
klimatizačnej jednotky.
•

•

Zabráňte nadmernému chladeniu
Odporučené nastavenie
teploty:
Chladenie: 26 ‐ 28 ° C
Vykurovanie:: 18 ‐ 22 ° C
Odvlhčovanie: 20 ‐ 24 ° C

•

Zatvorte dvere a okná

•

Nepúšťajte vykurovanie, keď je
chladiaca jednotka v prevádzke
Použitie vykurovacích systémov
ovplyvňuje chladiaci účinok.

Pravidelne čistite filtre

Otvorené dvere a okná zvyšujú potrebný
výkon vykurovania / chladenia
a zabraňujú tomu, aby jednotka
fungovala čo najlepšie.

Špinavé filtre by mohli znížiť výkon
a spôsobiť veľké škody. Odporúča sa čistiť
ich jedenkrát za mesiac alebo ďalej
pomocou umývania alebo vysávača.
V prípade potreby ich vymeňte.

BEZPEČNOSTNÉ ODPORUČENIE
Aby bolo možné klimatizačné zariadenie používať správne, odporúča sa ho používať iba v rozsahu jeho
pracovných teplôt. V opačnom prípade môže byť aktivovaná funkcia automatickej ochrany vnútornej
jednotky a účinnosť chladenia / vykurovania sa môže znížiť.
Klimatizačná jednotka nemusí správne fungovať, pokiaľ sú teploty mimo tieto podmienky:
VNÚTORNÁ
JEDNOTKA
CHLADENIE
VYKUROVANIE

MAX
MIN
MAX
MIN

18°C
30°C
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VONKAJŠIA
JEDNOTKA
52°C
‐10°C
24°C
‐15°C

4.1.

OBSLUHA POMOCOU BEZDRÔTOVÉHO DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA

DÔLEŽITÉ POKYNY
•

Nasmerujte diaľkový ovládač na prijímač vnútornej jednotky klimatizácie.

•

Diaľkový ovládač musí byť v kratšej vzdialenosti ako 8 metrov od prijímača.

•

Medzi diaľkovým ovládačom a prijímačom vnútornej jednotky nesmú byť žiadne prekážky.

•

Diaľkový ovládač nehádžte ani ho nenechávajte spadnúť na zem.

•

Nevystavujte diaľkový ovládač priamemu slnečnému svitu ani ho neumiestňujte do blízkosti
vykurovacích telies alebo iných zdrojov tepla.

•

Používajte alkalické nenabíjacie batérie.

•

Pokiaľ nebudete ovládač dlhší čas používať, vyberte z neho batérie.

•

Pokiaľ nie je do vnútornej jednotky prenášaný žiadny signál (sprevádzané pípnutím) alebo pokiaľ sa
na LCD displeji diaľkového ovládača neobjaví symbol prenosu, musia byť batérie vymenené.

•

Pokiaľ po stlačení tlačidiel diaľkového ovládača nastane reset, musia byť batérie vymenené.

•

Batérie by mali byť riadne zlikvidované v súlade s miestnymi predpismi.

❖

Poznámka:
Obrázky sa vzťahujú k diaľkovému ovládaču všeobecne a zobrazujú takmer všetky tlačidlá
rôznych dostupných funkcií. Tieto tlačidlá môžu byť mierne odlišné (v závislosti od
modelu).
Nasledujúce obrázky uvádzajú, kedy boli batérie prvýkrát vložené alebo boli práve
vymenené. V normálnom režime sú na LCD displeji diaľkového ovládača zobrazené iba
používané symboly.

-

-
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Otvorte zľava doprava

POPIS TLAČIDIEL DIAĽKOVÉHO
OVLÁDAČA
Vysielač signálu

Vysielač signálu

Poznámky:
1. Vonkajšie tlačidlá na diaľkovom ovládači fungujú iba, keď je zatvorený horný kryt diaľkového ovládača.
2. Dve biele ⑲ tlačidlá sa používajú iba pre nastavenie klimatizácie. Akonáhle je prístroj nastavený,
dávajte pozor, aby ste ho neresetovali.

1. TLAČIDLO ON/OFF (ZAPNUTIE/VYPNUTIE)
Stlačením tohto tlačidla prístroj zapnete alebo vypnete. Môže tiež slúžiť k deaktivácii časovača
(TIMER) a/alebo zapnutiu nočného režimu (SLEEP).

2. Tlačidlo „SPEED“
Opätovným stlačením tohto tlačidla zmeníte otáčky ventilátora:
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3.

Tlačidlo „

“a„

“

Po stlačením tlačidla “ sa zvýši nastavená teplota o 0,5 °C. Po stlačení tlačidla
zníži nastavená teplota o 0,5 °C.
Aby sa nastavená teplota zmenila rýchlo, držte tlačidlo stlačené.
Rozsah nastavenia teploty: 16 °C až 32 °C.

“ sa

4. Tlačidlo „COOL“
Stlačením tlačidla COOL sa zapína režim chladenia (klimatizácie).

5. Tlačidlo „HEAT“
Stlačením tlačidla HEAT sa zapína režim vykurovania (tepelné čerpadlo).

6.

Tlačidlo “SWING” (SWING

a SWING

)

a. Stlačte toto tlačidlo, aby sa lamely natáčali hore/dole (vľavo/vpravo) a menili tak smer
prúdenia vzduchu.
b. Nastavenie vodorovných lamiel hore/dole a zvislých lamiel (vľavo/vpravo) je možné iba
v tomto režime. Inak sa poloha lamiel nemení.
c. Funkcie hore/dole (vľavo/vpravo) je možné uložiť do pamäti opätovným stlačením
tlačidla. Zvolené nastavenie zostane uložené, aj keď jednotku vypnete alebo keď sa
zmení prevádzkový režim.
POZNÁMKA: Táto funkcia nie je k dispozícii pre kanálové modely

7. Tlačidlo „HEALTH“
Stlačením tohto tlačidla sa spustí funkcia „HEALTH“.

8. Tlačidlo „SLEEP“
Po stlačení tlačidla „SLEEP“ na vnútornej jednotke bliká indikátor nočného režimu.
• Keď je aktivovaný nočný režim (SLEEP), za 1 hodinu režim chladenia automaticky
zvýši nastavenú teplotu o 1°C a po ďalšej hodine o ďalší 1°C.
• Pokiaľ je aktivovaný nočný režim (SLEEP), za 1 hodinu režim vykurovania
automaticky zníži nastavené teplotu o 2°C a po ďalšej hodine o ďalšie 2°C.
• Klimatizácia pracuje v nočnom režime (SLEEP) 7 hodín a potom sa automaticky vypne.
• Poznámka: Pokiaľ stlačíte tlačidlá „MODE“ alebo „ON/OFF“ na diaľkovom ovládači,
nočný režim sa vypne (SLEEP).
POZNÁMKA: Stlačením tlačidiel MODE alebo ON / OFF diaľkový ovládač deaktivuje nočný režim (SLEEP).

9. Tlačidlo „iFEEL“
Stlačením tohto tlačidla sa spustí funkcia „iFeel“. Pokiaľ je táto funkcia aktivovaná, na displeji
diaľkového ovládača sa zobrazí aktuálna teplota v miestnosti meraná na vnútornej jednotke.
Pokiaľ funkcia nie je aktívna, na displeji diaľkového ovládača sa zobrazuje nastavená (žiadaná)
teplota. Táto funkcia nie je kompatibilná s režimom ventilátora (FAN).
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10. Tlačidlo „TIMER“
Nastavenie časovača (časového plánu) zapnutia:
1. Na vypnutom diaľkovom ovládači (OFF), stlačte tlačidlo „TIMER“. Na displeji sa zobrazí
slovo „ON“ spolu s časovačom, ktorý je možné nastaviť v rozsahu 0,5 až 24 h.
2. Pokiaľ chcete nastaviť časovač, stlačte tlačidlo “ alebo
“. Pri každom stlačení sa čas
zvyšuje alebo znižuje o 0,5 h počas prvých 10 hodín. Po prvých 10 hodinách sa po každom
stlačení tlačidla zmení čas o 1 hodinu.
3. Opätovným stlačením tlačidla „TIMER“ sa časovač zapnutia spustí.
4. Keď je časovač spustený, môžete nastaviť ďalšie funkcie chodu klimatizácie (režim, teplota,
natáčanie lamiel, otáčky ventilátora atď.). Displej diaľkového ovládača zobrazuje všetky
nastavenia a ukladá ich. Keď časovač dosiahne nastavený čas, klimatizácia začne pracovať
podľa zvolených nastavení.

Nastavenie časovača (časového plánu) vypnutia:
1. Na zapnutom diaľkovom ovládači (ON), stlačte tlačidlo „TIMER“. Na displeji sa zobrazí slovo
„OFF“ spolu s časovačom, ktorý je možné nastaviť v rozsahu 0,5 až 24 h.
2. Pokiaľ chcete nastaviť časovať, stlačte tlačidlo “ alebo
“. Pri každom stlačení sa čas
zvyšuje alebo znižuje o 0,5 h počas prvých 10 hodín. Po prvých 10 hodinách sa po každom
stlačení tlačidla zmení čas o 1 hodinu.
3. Opätovným stlačením „TIMER“ sa časovač vypnutia spustí.

11. Tlačidlo „SILENCE“
Funkciu tichého chodu je možné zapnúť alebo vypnúť stlačením tohto tlačidla (objaví sa /
zmizne symbol „SILENCE“). Táto funkcia umožňuje zvoliť veľmi tichú prevádzku. Po výmene
batérií sa táto funkcia automaticky vypne.

12. Tlačidlo „TURBO“
•
•
•
•

Stlačením tohto tlačidla zapnete alebo vypnete funkciu „TURBO“ (objaví sa / zmizne symbol
„TURBO“) v režime chladenia (COOL) aj v režime vykurovania (HEAT).
Táto funkcia núti jednotku pracovať na plný výkon, čím je daná prednosť rýchlemu
dosiahnutiu požadovanej hodnoty ako zabezpečeniu efektívnej prevádzky.
Po výmene batérií sa táto funkcia automaticky vypne.
Túto funkciu je možné nastaviť počas automatickej prevádzky (AUTO), v režime odvlhčovania (DRY)
alebo v režime ventilátora (FAN). V týchto prípadoch sa vtedy na LCD displeji nezobrazí symbol
„TURBO“.

13. Tlačidlo „DISPLAY“
Stlačením tohto tlačidla zapnete/vypnete displej vnútornej jednotky. Opätovným stlačením
tlačidla sa blikaním počas 5s zobrazí aktuálna teplota a nastavená teplota. Užívateľom sa
neodporúča používať túto funkciu pod priamym osvetlením.
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14. Tlačidlo „iCLEAN“
• Na vypnutom diaľkovom ovládači (OFF), stlačte tlačidlo „iCLEAN“ (samočistenie). Lamely,
ktoré usmerňujú prúdenie vzduchu, sa v režime chladenia vrátia do východiskovej polohy
a jednotka aktivuje funkciu „iCLEAN“ počas maximálne 35 minút. Cieľom tejto funkcie je
odstrániť prach z výparníka a vysušiť v ňom obsiahnutú vodu, aby sa zabránilo tvorbe
plesní a následnému nepríjemnému zápachu.
• Po aktivácii funkcie „iCLEAN“ so stlačením tlačidiel „iCLEAN“ alebo „ON/OFF“ funkcie zruší
a klimatizácia sa znovu spustí.
• Pokiaľ nevykonáte žiadnu operáciu, funkcia samočistenia zostane aktívna počas
maximálne 35 minút.
Poznámka: Funkcia „iCLEAN“ môže byť aktivovaná súčasne s časovačom zapnutia. V tomto prípade
sa časovač zapne po ukončení funkcie „iCLEAN“.

15. Tlačidlo „ELE.H“
(Iba pre tepelné čerpadlá s prídavným elektrickým napájaním).
V režime vykurovania stlačením tohto tlačidla zmeníte prevádzkový režim na použitie
prídavného elektrického napájania.

16. Tlačidlo „Anti‐FUNGUS“
• Stlačením tohto tlačidla zapnete alebo vypnete funkciu „Anti‐FUNGUS“.
• Túto funkciu je možné aktivovať diaľkovým ovládačom, keď je jednotka v režime chladenia,
odvlhčovania a v automatickom režime (chladenia a odvlhčovania).
• Lamely, ktoré usmerňujú prúdenie vzduchu, sa v režime chladenia vrátia späť do
východiskovej polohy. Pokiaľ je klimatizácia v režime vykurovania, ventilátor vnútornej
jednotky beží pred zastavením počas troch minút pri nízkej rýchlosti.
• Účelom tejto funkcie je vysušiť výmenník tepla vo vnútornej jednotke a zabrániť tak
kondenzácii, ktorá by mohla spôsobiť pleseň a zápach
•

Poznámka:
a. Táto funkcia nie je z výroby nastavená. Môžete ju zapnúť alebo vypnúť podľa potreby. Za účelom
jej aktivácie postupujte podľa nasledujúcich krokov: pri vypnutej klimatizácii a diaľkovom ovládači
nasmerujte diaľkový ovládač na vnútornú jednotku a podržte tlačidlo „Anti‐ FUNGUS“ stlačené.
Jednotka vydá dve série po päť pípnutí, čo značí, že funkcia je pripravená. Akonáhle je táto
funkcia zapnutá, pokiaľ klimatizáciu celkom nevypnete alebo funkciu nevypnete manuálne, táto
funkcia zostane aktívna.
b. Pokiaľ chcete túto funkciu vypnúť, postupujte takto:
Celkom vypnite klimatizáciu. Pri vypnutej klimatizácii a diaľkovom ovládači nasmerujte diaľkový
ovládač na vnútornú jednotku a podržte tlačidlo „Anti‐FUNGUS“ stlačené. Jednotka najskôr vydá
päť pípnutí, potom tri, čo znamená, že funkcia bola deaktivovaná.
c. Pokiaľ je funkcia aktivovaná, odporúča sa nezapínať klimatizáciu znovu pred úplným dokončením
funkcie.
d. Táto funkcia nie je aktívna, keď je aktivovaný časovač alebo je klimatizácia v nočnom režime
(SLEEP).
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17. Tlačidlo „SPOT SWING“
Po stlačení tohto tlačidla sa horizontálne lamely začnú automaticky otáčať. Keď lamely
dosiahnu požadovanú polohu, stlačte tlačidlo znova tak, aby zostali vo zvolenej polohe
pevne nastavené.

18. Tlačidlo „ECO“
V režime chladenia (COOL) túto funkciu zapnete alebo vypnete stlačením tlačidla „ECO“. Keď je
funkcia „ECO“ zapnutá, klimatizácia dáva prednosť efektívnej prevádzke, čo má za následok
zníženie spotreby energie.
Po 8 hodinách sa táto funkcia automaticky vypne. Funkciu je možné opäť zapnúť stlačiť tlačidla
„ECO“.
POZNÁMKA: akonáhle uplynie čas, prístroj sa automaticky vypne.

19. Dve biela tlačidlá: lokálna adresa jednotky
Pomocou diaľkového ovládača, v stave „OFF“ (vypnuté), súčasne stlačením dvoch bielych
tlačidiel počas najmenej 10s, zadáte nastavenie adresy lokálnej jednotky. Tento stav zobrazí
parametre týkajúce sa teploty a času. V oblasti teploty na displeji sa zobrazí „sériové číslo“
v rozsahu od 0 do 99. V časovej zóne sa nastavená hodnota zobrazí v rozsahu od 0 do 255.
Počiatočná hodnota je 1.
Stlačením ” alebo ” sa sériové číslo zvyšuje alebo znižuje.
Tlačidlami "ECO" a "iCLEAN" nastavte požadovanú hodnotu. Po nastavení dvoch parametrov
potvrďte nastavenie stlačením tlačidla "MODE".

20. Tlačidlo „SPEED“
Opätovným stlačením tohto tlačidla zmeníte otáčky ventilátora:
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VÝMENA BATÉRIÍ

1. Otvorte posuvný kryt v smere šípky.
2. Vložte dve nové batérie AAA, dodržujte polaritu (+/‐).
3. Nasaďte kryt.

AUTOMATICKÝ PREVÁDZKOVÝ REŽIM
1. Keď stlačíte tlačidlo „ON/OFF“, klimatizácia sa spustí.
2. Stlačte tlačidlo „MODE“ a vyberte automatický režim.
3. Stlačte tlačidlo SPEED a upravte otáčky ventilátora. Môžete zvoliť rýchlosti LOW, MID, HIGH
a AUTO.
4. Pokiaľ stlačíte tlačidlo „ON/OFF“, znovu, klimatizácia sa vypne.

PREVÁDZKOVÉ REŽIMY CHLADENIA A VYKUROVANIA
1. Keď stlačíte tlačidlo „ON/OFF“, klimatizácia sa spustí.
2. Stlačte tlačidlo „MODE“ a vyberte režim chladenia alebo vykurovania.
3. Stlačte tlačidlá
“a
“ pre nastavenie teploty. Každé stlačenie zvýši alebo zníži teplotu

o 1 °C v rozsahu od 16 do 32 °C.
4. Stlačte tlačidlo SPEED a upravte otáčky ventilátora. Môžete zvoliť rýchlosti LOW, MID,

HIGH a AUTO.
5. Pokiaľ stlačíte tlačidlo znova, klimatizácia sa vypne.

REŽIM ODVLHČOVANIA
1. Keď stlačíte tlačidlo „ON/OFF“, klimatizácia sa spustí.
2. Keď stlačíte tlačidlo „MODE“ a vyberte režim odvlhčovania (DRY).
3. Stlačte tlačidlá “ a
“ pre nastavenie teploty. Každé stlačenie zvýši alebo zníži teplotu o
1 °C v rozsahu od 16 do 32 °C.
4. Stlačte tlačidlo SPEED a upravte rýchlosť ventilátora. Môžete zvoliť rýchlosti LOW, MID,
HIGH a AUTO.
5. Pokiaľ stlačíte tlačidlo znova, klimatizácia sa vypne.
Poznámka:
Tato príručka popisuje funkcie všetkých diaľkových ovládačov. Pokiaľ sa po stlačení
tlačidla nič nestane, je to preto, že spotrebič túto funkciu nepodporuje.
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REŽIM ČASOVAČA „TIMER“
Nastavenie časovača (časového plánu) zapnutie:
1. Funkcia hodín
Pokiaľ chcete nastaviť čas, postupujte podľa pokynov:
1) Otvorením krytu diaľkového ovládača a stlačením tlačidla Timer sa aktivuje
funkcia hodín.
2) Stlačením tlačidla
”a
”nastavte čas. Čas je udávaný v 12 hodinovom
systéme a.m / p.m.
3) Stlačte znovu tlačidlo Timer pre potvrdenie nastaveného času.
2. Funkcia Timer ON
Funkcia Timer ON musí byť nastavená s vypnutou klimatizáciou.
Pokyny pre nastavenie:
1) Po otvorení krytu ovládača a stlačení tlačidla TIMER na displeji bliká „ON“.
2) Pomocou tlačidiel
”a
”vyberte čas. Čas je založený na 12hodinovom formáte
a.m / p.m.
3) Stlačte znovu tlačidlo Timer pre potvrdenie nastaveného času.
4) Stlačením tlačidla vyberte funkciu (režim, teplota, kmitanie, vetranie, rýchlosť atď.)
POZNÁMKA: Pokiaľ sú čas a nastavenie časovača rovnaké, klimatizácia sa automaticky zapne alebo
vypne.

REŽIM VENTILÁTORA
1.
2.
3.
4.

Keď stlačíte tlačidlo „ON/OFF“, klimatizácia sa spustí. .
Stlačte tlačidlo „MODE“ a vyberte režim ventilátora.
Stlačte tlačidlo SPEED a upravte otáčky ventilátora. Môžete zvoliť rýchlosti LOW, MID a HIGH.
Pokiaľ stlačíte tlačidlo znova, klimatizácia sa vypne.
Poznámka: V režimu ventilátora nemá úprava teploty žiadny zmysel.

Režim „SLEEP“
1. Stlačením tlačidla "ON / OFF" zapnete klimatizáciu.
2. Stlačením tlačidla "MODE" pre voľbu medzi chladením a vykurovaním.
3. Po otvorení krytu diaľkového ovládača a stlačení tlačidla SLEEP sa na displeji zobrazí, že
je aktivovaná funkcia spánku.
4. Opätovným stlačením tlačidla SLEEP vypnete funkciu spánku. Klimatizačné zariadenie si ponechá
svoje prevádzkové nastavenie.
5. Stlačením tlačidla ZAP / VYP sa klimatizácia vypne.
Pokiaľ je režim spánku aktívny, princíp funkcie je tento:
1. Chladenie
Nastavenie
T0 (°C)

Za 1hod
T=T0+1 (°C)

Za 2hod
T=T0+2 (°C)

Režim je ďalej v
prevádzke 5hod
5hod

Automatické
vypnutie

Za 1hod
T=T0‐2 (°C)

Za 2hod
T=T0‐4 (°C)

Režim je ďalej v
prevádzke 5hod

Automatické
vypnutie

2. Vykurovanie
Nastavenie
T0 (°C)

3. Režim bude celkom aktívny počas 7 hodín, potom sa automaticky vypne
POZNÁMKA:
Tato príručka popisuje funkcie všetkých diaľkových ovládačov. Pokiaľ sa nič nestane, keď stlačíte
tlačidlo, je to preto, že zariadenie túto funkciu nepodporuje.
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4.2.

OBSLUHA POMOCU DOTYKOVÉHO NÁSTENNÉHO OVLÁDAČA

NÁSTENNÝ, KÁBLOVO PRIPOJENÝ OVLÁDAČ – POPIS TLAČIDIEL
Displej ovládača

Infračervený prijímač
LED kontrolka
Otáčky ventilátora
Časovač

Tlačidlo ON/OFF
Natáčanie
lamiel
Tlačidlo Mode

Tlačidlo Funkcia
Tlačidlo
Tlačidlo pre listovanie/výber
Poznámka:
Produkt používa dotykové tlačidlá. Pokiaľ chcete zabezpečiť zadanie operácie, dotknite sa každej
ikony v jej strede.

Tlačidlo ON/OFF
Stlačením tohto tlačidla zariadenie zapnete (ON) alebo vypnete (OFF).
1. Pokiaľ je jednotka v prevádzke, môžu užívatelia na ovládači nastaviť, prevádzkový režim,
rýchlosť ventilátora, nastavenú teplotu, špeciálne funkcie a ďalšie parametre.

2. Pokiaľ je jednotka v pohotovostnom režime, na displeji regulátora sa zobrazuje vnútorná
(izbová) teplota, ostatné informácie sa nezobrazujú.

Nastavenie teploty, nastavenie časovača, voľba funkcie
1. Keď je jednotka v prevádzke, stlačte tlačidlá
alebo
nastavenej teploty o 1°C.

pre zvýšenie alebo zníženie

V režimoch COOL, DRY a HEAT je nastaviteľný rozsah teplôt 16°C‐32° C;
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Pre zobrazenie nastavenej teploty regulátor zobrazuje „Set temp.“
1. Pri výbere prevádzkové režimu vyberte funkciu stlačením tlačidla
2. V režime časovača stlačte tlačidlá

alebo

alebo

.

pre nastavenie časovača.

Výber prevádzkového režimu
Keď jednotka pracuje, stlačte tlačidlo Mode. Prevádzkový režim sa bude meniť v nasledujúcom poradí:

Teplota nastavená pre každý režim na začiatku je 24°C. V režime FAN nie je nastavená
žiadna teplota ani automatické otáčky ventilátora.
Nastavenie otáčok ventilátora
Pokiaľ je jednotka v prevádzke, stlačte tlačidlo Fan (Ventilátor), otáčky sa budú meniť v nasledujúcom
poradí
3‐rychlostný ventilátor:

4‐rychlostný ventilátor:

V režime turbo sa na displeji zobrazí „Turbo“ + ikona rýchlosti ventilátora.
Natáčanie lamiel “Swing”
1. Pre jednotky, ktoré majú iba zvislé natáčanie lamiel: keď je jednotka v prevádzke, stlačte tlačidlo
Swing pre aktiváciu alebo natáčanie. Po aktivácii sa zobrazí ikona . Pokiaľ je natáčanie
deaktivované, ikona zmizne. Pokiaľ má jednotka možnosť polohovania lamiel, stlačte tlačidlo
Swing pre zastavenie sklonu v poradí.

2. Pre jednotky s iba horizontálnym naklápaním lamiel: keď je jednotka v prevádzke stlačte
tlačidlo Swing pre aktiváciu horizontálneho naklápania. Keď je naklápanie aktivované,
zobrazí sa symbol ,” ”. Keď je deaktivované, ikona zmizne. Jednotka má možnosť fixovať
polohu lamiel. Stlačením tlačidla Swing nastane sklon v poradí uvedenom vyššie.
3. Pre jednotky s vertikálnou aj horizontálnou funkciou naklápania. Stlačte tlačidlo Swing, režim
naklápania sa mení v nasledujúcom poradí:
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Nastavenie funkcie "Comfort”
1. Keď je jednotka v prevádzke, stlačte tlačidlo Comfort pre vstup do komfortnej funkcie.
Východisková teplota pre režimy COOL a DRY je 26°C, v režime HEAT je to 24°C. Východiskovú
teplotu je možné nastaviť. Rýchlosť ventilátora je automatická alebo nastaviteľná.
Funkcia Comfort sa zruší, pokiaľ sa zmení prevádzkový režim.
2. Funkciu deaktivujete opätovným stlačením tlačidla Comfort.
Funkcia časovača “Timer”
Je možné nastaviť čas vypnutia, keď jednotka beží a čas zapnutia, keď je jednotka vypnutá.
1. Keď prístroj pracuje, stlačte tlačidlo Timer (Časovač). Na displeji ovládania sa zobrazí
užívateľ môže nastaviť časovač vypnutia stroja. Keď je jednotka vypnutá, zobrazuje sa
užívatelia môžu nastaviť časovač zapnutia stroja.

a
a

2. Po vstupe do sekcie Nastavenie časovača je východiskový nastavený čas 0,5 h, potom stlačte tlačidlá
alebo pre nastavenie časovača. Pokiaľ počas 10 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, nastavený časovač sa
zruší a vráti sa do stavu bez časovača.

3. Po nastavení časovača stlačte znovu tlačidlo Timer pre potvrdenie, že nastavenie časovača
je úspešné a časová os prestane blikať.

4. Po nastavení časovača zapnutia môžete nastaviť rýchlosť ventilátora, prevádzkový režim,
teplotu a natáčanie lamiel. Pokiaľ nie je stlačená žiadna klávesnica počas 10 sekúnd, displej
sa vráti do pohotovostného Standby režimu.
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5. Interval časovača: 0,5‐24 hodín. Stlačením tlačidiel
alebo , čas sa zvyšuje alebo znižuje
o 0,5 hodiny. Pokiaľ časovač prekročí 10 hodín, jedným stlačením tlačidla čas sa zvýši / zníži o 1
hodinu.
6. Stlačením tlačidla Timer alebo ON/OFF sa ukončí aktivácia/deaktivácia časovača.
VOLITEĽNÉ FUNKCIE
Nástenný ovládač poskytuje tieto všeobecné funkcie. Špecifické funkcie regulátora závisia od
konkrétnej klimatizácie.
Poznámka: pri nastavovaní funkcií stlačte ľubovoľné tlačidlo, napríklad Timer, Fan, Swing, Mode, ON /
OFF a Comfort, aby ste opustili nastavenie funkcie a vrátili sa do hlavného menu. Pokiaľ nedôjde
k žiadnej interakcii počas 10 sekúnd, menu sa ukončí.
Stlačte tlačidlo Function pre vstup do menu pre výber funkcií, stlačte
alebo
pre výber funkcie.
Keď bliká príslušná ikona, stlačte pre potvrdenie znova tlačidlo Function. Opačným postupom
a potvrdením tlačidlom Function funkciu vypnete.
Aktivácia funkcie "Turbo"
Funkcia Turbo: otáčky ventilátora sú na maximum pre rýchle zahriatie / ochladenie prostredia.
1. Jednotka pracuje v režime vykurovanie/ chladenie, stlačte tlačidlo Function pre vstup do menu
funkcií.
2. Stlačením tlačidla

alebo

vyberte funkciu Turbo. Začne blikať symbol

.

3. Opätovným stlačením Function režim potvrdíte a ikona na displeji svieti trvalo (Trbo sú najväčšie
možné otáčky ventilátora).

Ukončenie funkcie Turbo:
1. Keď je aktívna funkcia Turbo, stlačte tlačidlo Function pre vstup do menu funkcií.
2. Stlačením

alebo

vstúpte do sekcie Turbou. Ikona sa rozbliká.

3. Opätovným stlačením tlačidla Function zrušíte funkciu Turbo a ikona zmizne.

Poznámka: Pri jednotkách bez funkcie Turbo je možné nastaviť Turbo na drôtovom ovládači. Výkon bude
zodpovedať maximálnym otáčkam, ale ikony
a
sa nezobrazujú.
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Aktivácia funkcie "Sleep"
Funkcia spánku: Vnútorná jednotka pracuje v súlade s prednastavenou teplotnou krivkou spánku, ktorá
vytvára príjemné nočné prostredie a zlepšuje kvalitu spánku:
1. Stlačením tlačidla Function (Funkcia) vstúpite do menu výberu funkcií.
2. Stlačením

alebo

vstúpte do sekcie Sleep. Ikona

sa rozbliká.

3. Opätovným stlačením Function režim potvrdíte a ikona

na displeji svieti trvalo.

Ukončenie funkcie Sleep:
1. Keď je aktívna funkcia Sleep, stlačte tlačidlo Function pre vstup do menu funkcií.
2. Stlačením

alebo

vstúpte do sekcie Sleep.

sa rozbliká.

3. Opätovným stlačením tlačidla Function zrušíte funkciu Sleep a ikona zmizne.

Aktivácia funkcie "ECO"
1. Stlačením tlačidla Function (Funkcia) vstúpite do menu výberu funkcií.
2. Stlačením

alebo

vstúpte do sekcie ECO. Ikona

sa rozbliká.

3. Opätovným stlačením Function režim potvrdíte a ikona na displeji svieti trvalo.
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Ukončenie funkcie ECO:
1. Keď je aktívna funkcia ECO, stlačte tlačidlo Function pre vstup do menu funkcií.
2. Stlačením

alebo

vstúpte do sekcie ECO. Ikona

sa rozbliká.

3. Opätovným stlačením tlačidla Function zrušíte funkciu ECO a ikona zmizne.

Aktivácia funkcie "Anti‐fungus"
Funkcia proti hubám: Po vypnutí klimatizácie automaticky vysuší vlhkosť na výparníku vnútornej
jednotky, aby sa zabránilo tvorbe plesní.
1. V režime COOL a DRY stlačte tlačidlo Function pre vstup do menu funkcií.
2. Stlačením

alebo

vstúpte do sekcie Anti‐Fungus. Ikona

3. Opätovným stlačením Function režim potvrdíte a ikona

sa rozbliká.
na displeji svieti trvalo.

Ukončenie funkcie Anti‐Fungus:
1. Keď je aktívna funkcia Anti‐Fungus, stlačte tlačidlo Function pre vstup do menu funkcií.
2. Stlačením

alebo

vstúpte do sekcie Anti‐Fungus. Ikona

sa rozbliká.

3. Opätovným stlačením tlačidla Function zrušíte funkciu Anti‐Fungus a ikona
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zmizne.

Aktivácia funkcie "Light Sensation"
Funkcia snímania svetla Light Sensation detekuje zapnutie a vypnutie vnútorného osvetlenia
v miestnosti. Podľa toho prepína na nízku rýchlosť ventilátora, keď je osvetlenie zhasnuté. To znižuje
hluk a vytvára pohodlnejšie nočné prostredie pre užívateľa.
1. Stlačením tlačidla Function (Funkcia) vstúpite do menu výberu funkcií.
2. Stlačením

alebo

vstúpte do sekcie Light Sensation. Ikona

3. Opätovným stlačením Function režim potvrdíte a ikona

sa rozbliká.

na displeji svieti trvalo.

4. Pokiaľ je aktivovaná funkcia Light Sensation, pokiaľ je svetlo vnútri miestnosti vypnuté počas
aspoň 20 minút, jednotka automaticky prejde do režimu spánku. Pokiaľ svieti svetlo počas aspoň
20 minúť, prístroj zruší režim spánku a nastaví zvolené otáčky.

Ukončenie funkcie Light Sensation:
1. Stlačením tlačidla Function (Funkcia) vstúpite do menu výberu funkcií.
2. Stlačením

alebo

vstúpte do sekce Light Sensation. Ikona

sa rozbliká.

3. Opätovným stlačením tlačidla Function zrušíte funkciu Light Sensation a ikona

zmizne.

Aktivácia funkcie "Clean"
Funkcia čistenia: Funkcia Clean môže automaticky vyčistiť výparník vnútornej jednotky, ktorý môže nielen
udržať čerstvý vzduch, ale tiež znížiť negatívne dôsledky chladenia.
1. Keď je jednotka vypnutá stlačením tlačidla Function (Funkcia) vstúpte do menu výberu funkcií.
2. Stlačením

alebo

vstúpte do sekcie Clean. Ikona

sa rozbliká.

3. Opätovným stlačením Function režim potvrdíte a ikona

na displeji svieti trvalo.

4. Keď je jednotka zapnutá a je aktivovaná funkcia Clean, ovládač zobrazí ikonu, pokiaľ sa operácia
neskončí.
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OKAMŽITÉ FUNKCIE NA DISPLEJI
Funkcia "WIFI" na displeji
Pokiaľ je jednotka vybavená modulom WiFi, rozsvieti sa na ovládači ikona
jednotka vybavená, ikona

. Pokiaľ nie je

sa nezobrazí.

Funkcia "Blokovania" na displeji
Keď je jednotka riadená a zamknutá centrálnym regulátorom, nástenný ovládač ukazuje ikonu

.

Funkcia “Tichý” na displeji
Keď jednotka aktivuje tichý režim, na displeji sa zobrazí ikona
na displeji zmizne.

, keď je funkcia deaktivovaná, ikona

Poznámka: Jednotky bez režimu stlmenia ho môžu aktivovať z regulátora, rýchlosť ventilátora sa zníži
na minimum, ale ikona sa nezobrazí.
Funkcia "Odmrazovania" na displeji
Keď prístroj pracuje v režime rozmrazovania, na ovládači bliká ikona
rozmrazovania, ikona

. Keď jednotka dokončí

zmizne.

Funkcia "Pripomenutie čistenia filtra" na displeji
Funkcia pripomenutia čistenia filtra: Jednotka môže zaznamenávať prevádzkový čas. Keď dosiahne čas
nastavený užívateľom, bude užívateľovi pripomínať čistenie filtra. Predíde sa tým dlhým prestávkam na
čistenie a zablokovaniu filtra, ktoré môžu spôsobiť zlé vykurovanie / chladenie, baktérie a ďalšie
problémy.
Keď prevádzková doba dosiahne čas nastavený užívateľom, jednotka označí pripomenutie vyčistiť filter
pomocou ikony

na nástennom ovládači. Pokiaľ chcete zrušiť pripomenutie, stlačte tlačidlo Timer na

5 sekúnd, potom sa ikona

už nezobrazí. Signál resetovania filtra bol odoslaný do jednotky.

Funkcia zmena “°C a °F” na displeji
Užívateľské zobrazenie teploty v stupňoch Celsia alebo Fahrenheita.
Funkcia "Detská poistka" na displeji
Stlačením tlačidla

alebo

sa zobrazí ikona

. Odomknutie: stlačte tlačidlá

vypnite (

počas viac ako 5 sekúnd prejdete do režimu detského zámku. Na displeji
a

počas viac ako 5 sekúnd alebo jednotku

sa už nezobrazí).

Funkcia diaľkového bezdrôtového ovládača
Nástenný káblový diaľkový ovládač môže prijímať povely z infračerveného diaľkového ovládača a meniť
svoju činnosť. Zapnite prístroj infračerveným diaľkovým ovládačom, káblový ovládač pracuje podľa
nastavenia na infračervenom diaľkovom ovládači a zobrazí zodpovedajúci nastavený prevádzkový režim.
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Diaľkový nástenný ovládač je vybavený čidlom teploty v miestnosti
Pokiaľ je nástenný ovládač vybavený čidlom izbovej teploty a snímač nie je poškodený, je štandardne
teplota v miestnosti meraná čidlom v ovládači a hodnota teploty odosielaná do riadiacej dosky
vnútornej jednotky.
Pokiaľ nie je nástenný ovládač vybavený čidlom okolitej teploty alebo je čidlo poškodené, bude teplota
priestoru meraná teplotným čidlom vnútornej jednotky.
Zobrazenie porúch
V prípade poruchy jednotky sa na displeji priamo zobrazí kód chyby a bliká, režim zobrazenia je
Ex: MM (MM je kód chyby, prečítajte si návod k príslušnému výrobku).

Režim „SLEEP“
1. Stlačením tlačidla "ON / OFF" zapnite klimatizáciu.
2. Stlačte tlačidlo "MODE" pre voľbu medzi chladením alebo vykurovaním.
3. Po otvorení krytu diaľkového ovládača a stlačení tlačidla SLEEP sa na displeji zobrazí, že
je aktivovaná funkcia spánku.
4. Opätovným stlačením tlačidla SLEEP vypnete funkciu spánku. Klimatizačné zariadenie si ponechá
svoje prevádzkové nastavenie.
5. Stlačením tlačidla ZAP / VYP sa klimatizácia vypne.

Pokiaľ je režim spánku aktívny, princíp funkcie je tento:
1. Chladenie
Nastavenie
T0 (°C)

Za 1hod
T=T0+1 (°C)

Za 2hod
T=T0+2 (°C)

Režim je ďalaj v
prevádzke 5hod

Automatické
vypnutie

Za 1hod
T=T0‐2 (°C)

Za 2hod
T=T0‐4 (°C)

Režim je ďalaj v
prevádzke 5hod

Automatické
vypnutie

2. Vykurovanie
Nastavenie
T0 (°C)

3. Režim bude celkom aktívny počas 7 hodín, potom sa automaticky vypne.
POZNÁMKA:
Tato príručka popisuje funkcie všetkých diaľkových ovládačov. Pokiaľ sa nič nestane, keď stlačíte
tlačidlo, je to preto, že zariadenie túto funkciu nepodporuje.
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5. ČIŠTENIE A ÚDRŽBA
5.1.

ÚDRŽBA: KONTROLA PRED PREVÁDZKOU

Pred manipuláciou s klimatizáciu dbajte na nasledujúce pokyny, aby neprišlo k poškodeniu.
•

Na začiatku každej sezóny skontrolujte, či:
1. Vstup / výstup vzduchu nie sú zablokované. Tým sa zabráni poruchám alebo poškodeniu jednotiek.
2. Napájací kábel je v dobrom stave, hlavne uzemnenia. Poškodenie musí opraviť kvalifikovaný servis.
3. Odtoky sú čisté. Pokiaľ je odtok zablokovaný, je zabránené prevádzke jednotky a môže
dôjsť k významnému úniku vody.
4. Filter je čistý a riadne upevnený.

•

Na konci každej sezóny:
1. Pre vyčistenie vnútornej jednotky od vlhkosti spusťte ventiláciu počas 2‐3 hodín.
2. Pokiaľ prístroj dlhší čas nepoužívate, odpojte napájanie. Pokiaľ je prístroj vypnutý
diaľkovým ovládačom, bude aj naďalej spotrebovávať elektrinu.

•

Ďalšie kontroly:
1. Po niekoľkých sezónach je vhodné zavolať predajcu alebo servisné stredisko pre dôkladné
čistenie vnútorných aj vonkajších jednotiek. Je to preto, aby stroj aj naďalej správne
fungoval.
2. Je možné, že môže dôjsť k upchaniu odvodu kondenzátu, zápachu z jednotky, úniku vody,
zníženiu prietoku vzduchu a chladiaceho / vykurovacieho výkonu. Pokiaľ k tomu dôjde,
obráťte sa na svojho predajcu alebo servisné stredisko.
3. Nepokúšajte sa vnútro jednotiek čistiť sami. To by mohlo spôsobiť úraz alebo poruchu.

5.2.

ČISTENIE A ÚDRŽBA VNÚTORNEJ JEDNOTKY

1. Vypnite klimatizáciu a odpojte elektrický kábel zo zásuvky.
2. Vyčistite vnútornú jednotku suchou alebo vlhkou handrou namočenou v teplej vode.
Poznámka:
-

Nepoužívajte vodu s teplotou vyššou ako 45°C na umývanie krycích panelov, pretože by
mohlo dôjsť k deformácii alebo strate farby.

-

Pro vonkajšie čistenie nepoužívajte jemný piesok, chemické čistiace prostriedky, rozpúšťadlá,
benzín alebo akékoľvek prchavé chemikálie.

-

Nepoužívajte tekuté alebo korozívne čistiace prostriedky a nestriekajte ich dovnútra prístrojov,
aby nedošlo k poškodeniu plastových súčastí a úrazu elektrickým prúdom.
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5.3.

ČISTENIE A ÚDRŽBA VZDUCHOVÉHO FILTRA

Poznámka:
Pred zahájením čistenia vzduchového filtra vypnite prístroj diaľkovým ovládačom
a odpojte napájanie.
-

Pokiaľ chcete klimatizáciu čo najlepšie využiť, čistite filter pravidelne jedenkrát mesačne
alebo v prípade potreby aj častejšie.

3. Vyberte vzduchový filter:
-

V kazetovom modeli je možné filter jednoducho vybrať po vytiahnutí mriežky stlačením dvoch
háčikov na paneli.

-

V modeli podparapetnom/podstropnom je možné filter odstrániť ihneď po otvorení
mriežky zatiahnutím za háčik na prednom paneli.

-

V kanálovom modeli je možné filter vybrať priamo zo zadnej strany alebo spod kanálu.

4. Na čistenie filtrov použite vysávač alebo tečúcu vodu. Nakoniec usušte.
-

Pokiaľ je filter veľmi znečistený, je ho možné prať mydlom a teplou vodou (menej ako 45°C)

-

Pred opätovným vložením filtra sa ubezpečte, že je filter celkom suchý, aby neprišlo k úrazu
elektrickým prúdom alebo skratu

-

Nesušte filter priamo na slnku

5. Znovu namontujte vzduchový filter do vnútornej jednotky a uistite sa, že je správne upevnený.
Potom panel zatvorte.
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6. RIEŠENIE PROBLÉMOV
Pokiaľ príde k poruche, pred privolaním servisnej firmy skontrolujte nasledujúce body:

STAV

Klimatizácia sa nezapne

PROBLÉM
• Prišlo k výpadku napájania?
• Existujú nejaké problémy s pripojením?
• Je elektrické napätie pod 90 % alebo nad
110 % menovitého napätia?

• Sú nejaké poistky spálené?
• Čakali ste dlho pred spustením ventilátora?
Diaľkový ovládač nefunguje

• Je diaľkový ovládač ďalej ako 8 metrov od prijímača?
• Sú batérie nabité?
• Sú medzi diaľkovým ovládačom a prijímačom vo vnútornej
jednotke nejaké prekážky?

Klimatizácia nechladí/nevykuruje dobre

•
•
•
•
•
•

Je nastavená teplota správna?
Je uchatý prívod vzduchu?
Je vzduchový filter špinavý?
Príliš nízka rýchlosť ventilátoru?
Sú v dome ďalšie zdroje tepla?
Sú otvorené okná alebo dvere?
Keď jednotka beží počas 15 minút, zmerajte teplotu vzduchu na
vstupe a výstupe. Pokiaľ sa tieto dve teploty líšia o 8°C alebo viac
počas chladenia a o 14°C alebo viac počas vykurovania, je to
normálne. V rôznych výrobkoch sa tieto charakteristiky môžu
líšiť. Inak sa obráťte na technika..

Zdá sa, že ventilátor vnútornej jednotky
nefunguje

• Počas zahrievania alebo za určitých okolností môže vnútorný

Keď sa klimatizácia zapína, vnútorná
jednotka sa spustí s oneskorením

• Po vypnutí klimatizácie, nedôjde k jej opätovnému spustenie

ventilátor spomaliť alebo zastaviť, ako normálny
prevádzkový stav.

počas asi 3 minút, aby mohlo dôjsť k vyváženiu chladiaceho
okruhu.

• Klimatizační jednotka nemôže sama vytvárať pachy, ale
Pri spustení jednotky je možné cítiť
neobvyklé pachy

Počas chladenia je možné počuť
zvuky podobné tečúcej vode

v jednotke sa môžu vyvíjať baktérie a nepríjemné pachy
vytvárať.
• Klimatizačná jednotka zhromaždila pachy z prostredia
(dym, stavebné materiály, farby na nábytok, ...).
• Skúste vyčistiť filter. Pokiaľ problém pretrváva, obráťte sa
na predajcu alebo servisné stredisko, pretože prístroj musí
byť vyčistený odborníkom.
• To je spôsobené prietokom chladiva v chladiacom potrubí
a vo vnútri vnútornej jednotky
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Počas chladenia vychádza
z vnútornej jednotky biela para
Počas vykurovania vychádza
z vonkajšej jednotky biela para

Počas prevádzky je počuť hluk

Konflikt prevádzkový režimov.
Vzhľadom k tomu, že sú pripojené
všetky vnútorné moduly na rovnakú
vonkajšiu jednotku, môže vonkajšia
jednotka fungovať len v rovnakom
režime (chladenia alebo
vykurovania); preto vzniká konflikt,
keď je nastavený iný režim, ako
režim vonkajšej jednotky.

• To je normálne, pokiaľ je medzi vnútornou jednotkou

a vzduchom v miestnosti vysoký teplotný rozdiel
• To je normálne, keď sa počas procesu odmrazovania

vytvára vlhkosť.
• Mierne pískanie môže byť spôsobené prúdením
chladiva.
• Hluk môže byť spôsobení deformáciou plastu
spôsobenou tepelnou rozťažnosťou pri veľkých
zmenách teplôt.
Chladenie Odvlhčenie Vykurovanie Ventilátor
Chladenie
Odvlhčenie
Vykurovanie

Ventilátor

= Normál
















= Konflikt

Pokiaľ problém pretrváva aj po týchto kontrolách alebo pokiaľ zistíte zápach spáleniny,
okamžite zastavte prevádzku, vypnite elektrický obvod a obráťte sa na autorizovaný servis.
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7. ZÁRUČNÉ PODMIENKY
•

Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady počas 24 mesiacov od prevzatia, a to
u predávajúceho.

•

Zariadenie je možné spustiť len v prípade, pokiaľ je zariadenie odborne inštalované, je
v bezchybnom stave, vonkajšie a vnútorné podmienky zodpovedajú účelu zariadenia
a charakteristike prevádzky.

•

Záruka sa nevzťahuje na pohľadové vady vzniknuté prevádzkou, užívaním a iným
mechanickým poškodením. Ďalej na vady vzniknuté nesprávnou a nedbalou inštaláciou,
neschválenými úpravami, nesprávnym užívaním alebo podmienkami prevádzky v rozpore
s údajmi o zariadení v Návode na montáž a údržbu.

•

Užívateľ je povinný vykonávať údržbu zariadenia podľa návodu a potreby vyplývajúcej
z charakteru prostredia a užívania. Odporúčame každoročne vykonávať servisnú prehliadku
a servis odbornou firmou.

•

Kupujúci sa oboznámil a je povinný sa presvedčiť, že podmienky inštalácie a prevádzky
súhlasia s podmienkami stanovenými výrobcom, hlavne mať schválenú a platným normám
zodpovedajúcu elektroinštaláciu pre napájanie zariadenia.
Výrobca a predajca nezodpovedajú za poškodenie zariadenia a zdravia, či iné
škody vzniknuté neodbornou manipuláciou, inštaláciu, nesprávnym užívaním,
prevádzkou, dopravou, zmenou miesta inštalácia a spôsobené vyššou mocou.
Ostatné náležitosti sa riadia príslušnými ustanoveniami občianskeho
zákonníka.

•
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v súlade so
Naša spoločnosť prehlasuje, že tieto produkty majú označenie
základnými požiadavkami nasledujúcich smerníc:
• 2014/35/EU – smernica pre elektrické zariadenia s nízkym
napätím
• 2014/30/EU – smernica o elektromagnetickej kompatibilite
• 2009/125/ES – smernica ErP
• 2017/1369 – nariadenie o energetických štítkoch
• 2012206 – Predpisy o ekodesigne
• 2011/626 – nariadenie o energetických štítkoch
• 2011/65/UE – Směrnice o nebezpečných látkách RoHS2

BDR Thermea (Slovakia) s.r.o.
Hroznová 2318, 911 05 Trenčín
tel+ 421 915 595 330,
mail: jozef.kovacik@baxi.sk ; www.baxi.sk
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