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Pozor:

Na Vašem výrobku je uve-
den tento symbol. íká, že 
se elektrické a elektronické 
p ístroje nemají likvidovat 
s domácím odpadem, ný-

brž se mají vracet zvláš  do 
specializované sb rny.

A. Informace k likvidaci pro soukromé uživatele 
1. V Evropské unii 
Pozor: Tento p ístroj nelikvidujte s normálním domácím od-
padem!
Podle nové sm rnice EU, která stanovuje správný zp sob
zp tného odb ru použitých elektrických a elektronických 
p ístroj , nakládání s nimi a jejich recyklace, se musí staré 
elektrické a elektronické p ístroje likvidovat zvláš .
Po zavedení sm rnice v lenských zemích EU mohou nyní 
soukromé domácnosti odevzdávat svoje použité elektrické 
a elektronické p ístroje bezplatn  ve stanovených sb r-
nách*.
V n kterých zemích* m žete staré p ístroje p ípadn  ode-
vzdat bezplatn  i u Vašeho specializovaného prodejce, po-
kud si koupíte srovnatelný nový p ístroj.
*) Další podrobnosti obdržíte od Vašeho obecního ú adu.
Jestliže Vaše použité elektrické a elektronické p ístroje ob-
sahují baterie nebo akumulátory, m li byste je nejprve vy-
jmout a zlikvidovat zvláš  podle místního platného na ízení.

ádnou likvidací p isp jete ke správnému sb ru starých 
p ístroj , nakládání s nimi a jejich používání. Odbornou 
likvidací tak zabráníte možným škodlivým dopad m na ži-
votní prost edí a zdraví. 
2. V ostatních zemích Evropské unie 
Informujte se prosím na Vašem obecním ú ad  na správný 
postup p i likvidaci tohoto p ístroje.
B. Informace k likvidaci pro pr myslové uživatele 
1. V Evropské unii 
Jestliže jste tento výrobek používali pro živnostenské ú ely 
a nyní ho chcete zlikvidovat: 
Obra te se prosím na Vašeho specializovaného prodejce, 
který Vás m že informovat o vracení výrobku. Možná bude-
te muset za odb r a recyklaci zaplatit. Malé výrobky (a malá 
množství) možná ne.
2. V ostatních zemích mimo EU 
Na správný postup likvidace tohoto p ístroje se informujte 
na Vašem obecním ú ad .
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 D kujeme Vám, že jste si zakoupili toto klimatiza ní za ízení. P ed jeho použitím si pe -
liv  p e t te tento návod a pak si jej dob e uschovejte pro budoucí použití. 
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Názvy ástí

P ívod vzduchu 

P ívod vzduchu 

Výfuk vzduchu 

Výfuk vzduchu 

P ední panel Displej
Vnit ní jednotka 

Venkovní jednotka 

Odtoková hadice 

Zástr ka
napájecího
kabelu

Dálkový
ovlada

S
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ru
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Lamely

Topení Chlazení 

Napájení/Chod

Odvlh ování Ventilátor

Automatika

Nastavená teplota 

Zv tšený displej 
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D ležité pokyny 

Zástr ka musí být správ-
n  zasunuta do zásuvky.
Jinak m že dojít k úrazu 
elektrickým proudem nebo 
požáru.

Za chodu za ízení nevyta-
hujte zástr ku ze zásuvky.
Mohlo by dojít k úrazu elek-
trickým proudem nebo po-
žáru.

Napájecí kabel nepoško -
te a nepoužívejte ne-
vhodný kabel.
Mohlo by dojít k p eh átí
nebo požáru. 

Nenapájejte ze spole né 
zásuvky další za ízení a 
nepoužívejte prodlužo-
va ky.
Mohlo by dojít k úrazu elek-
trickým proudem nebo požá-
ru.

Klimatiza ní za ízení ni-
kdy neobsluhujte 
s mokrýma rukama.
Mohlo by dojít k úrazu elek-
trickým proudem. 

Do otvor  pro p ívod a 
výfuk vzduchu nikdy ne-
strkejte prst nebo jiné 
p edm ty.
Mohlo by to být nebezpe -
né.

Nepobývejte delší dobu 
v p ímém proudu chlad-
ného vzduchu a nenasta-
vujte p íliš nízkou teplotu. 
Neprospívá to zdraví. 

Nastane-li neobvyklá situ-
ace (ucítíte-li zápach spá-
leniny apod.), vypn te za-
ízení a obra te se na ser-

visní st edisko.
Další provoz by mohl zp -
sobit poškození za ízení, 
úraz elektrickým proudem 
nebo požár. 

Nepokoušejte se opravo-
vat za ízení sami.
Mohlo by dojít k úrazu elek-
trickým proudem nebo po-
žáru. Kontaktujte servisní 
st edisko.

Nebezpe í

Vypnout
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Uzemn ní: Uzemn ní
musí být spolehlivé! 
Zemnicí vodi  musí být 
p ipojen na ur ený zem-
nící bod podle platných 
p edpis . Není-li takový 
zemnicí bod k dispozici, ne-
chejte jej z ídit profesionální 
odbornou servisní firmou. 
Nep ipojujte zemnicí vodi
na potrubí plynu, vody nebo 
vzduchotechniky nebo jiná 
nevhodná místa. 

Nebudete-li za ízení delší 
dobu používat, odpojte je 
od zásuvky elektrické sít .

P ed išt ním je nutné za-
ízení vypnout a odpojit 

od napájení z elektrické 
sít .
Jinak m že dojít k úrazu 
elektrickým proudem. 

P i vytahování zástr ky ze 
zásuvky uchopte vždy zá-
str ku a netahejte za ka-
bel.
Mohlo by dojít k poškození 
š ry a požáru nebo úrazu 
elektrickým proudem. 

Nenechávejte foukat 
vzduch z jednotky na ply-
nové topení nebo sporák.
M že to zp sobit nedokona-
lé spalování a otravu oxi-
dem uhelnatým. 

V blízkosti za ízení nene-
chávejte a nepoužívejte 
ho lavé kapaliny a plyny 
(benzín, edidla, isti e,
spreje s ho lavou náplní).
Mohlo by dojít požáru nebo 
výbuchu.

Zkontrolujte, zda není in-
stala ní šasi poškozeno.
Za ízení by mohlo spadnout 
a mohlo by dojít k závad ,
poran ní, atd. 

Nelezte na venkovní jed-
notku a nic na ni nedávej-
te.
Mohlo by dojít k pádu a po-
ran ní atd. 

Nezakrývejte p ívod nebo 
výfuk vzduchu u venkovní 
ani vnit ní jednotky. Mohlo 
by dojít ke snížení výkonu 
nebo zastavení za ízení. 
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Nastavte nejvhodn jší teplotu.
M žete tím snížit spot ebu elektrické energie. 

Nastavte vhodný sm r proud ní vyfuko-
vaného vzduchu.
Nastavením lamel nahoru-dol  pomocí dál-
kového ovlada e lze ovládat vertikální sm r
proud ní, ru ním nastavením lamel vlevo-
vpravo lze ovládat horizontální sm r proud -
ní.

        Lamely  Lamely  
vlevo-vpravo nahoru-dol

Je-li klimatiza ní za ízení v chodu, nene-
chávejte dlouho otev ená okna nebo dve-
e.

M že se zhoršit ú innost klimatiza ního za í-
zení.

Nenechejte foukat vzduch z klimatiza ní
jednotky p ímo na zví ata nebo rostliny.
Mohlo by jim to uškodit. 

Nest íkejte vodu na jednotku a neumývejte 
ji vodou. M že nastat úraz elektrickým 
proudem nebo závada.

Napájecí kabel jednotky používá p ipojení
typu X. Nest íhejte a nepoškozujte kabel a 
vodi ídícího signálu. Je-li napájecí kabel 
nebo signálový vodi  poškozen, nechejte 
jej vym nit vyškoleným opravá em.

Klimatiza ní za ízení musí být napájeno 
stabilním jednofázovým nap tím v rozmezí 
195 až 253 V. Jinak m že kompresor siln
vibrovat a poškodit tak chladicí systém. 

Nepoužívejte za ízení k jiným ú el m,
nap . k sušení prádla, chlazení skladova-
ných potravin atd. 

Rozdíl vnit ní a 
venkovní teploty by 
m l být max. 5 °C. 



Technické údaje
Model ASH-09AIN PT ASH-12AIN PT
Funkce Chlazení/Topení Chlazení/Topení
Příslušenství
Výkon chlazení (W) 2500W (1120W~3000) 3600W (1220~4000)
Výkon topení (W) 2750W (1200~3200) 4100 (1310~4300)
Jmenovité napětí (V)
Jmenovitá frekvence (Hz)
Jmenovitý proud při chlazení/topení (A) 6.2/6.3 7.0/7.2
Maximální proud při chlazení/topení (A) 6.7 7.2
Jmenovitý příkon při chlazení/topení (W) 1400/1450 1600/1650
Příkon při chlazení/topení (W) 780/760 1050/1130
Objem proudícího vzduchu (m3/h) 550 490
Chladivo a hmotnost náplně (kg) R410A/0.78 R410A/1.15
Úroveň vodotěsnosti
Hlučnost (vnitřní/venkovní jednotka) (dB(A)) 42/39/36/53 42/39/38/55
Typ klimatu
Elektrická ochrana
Hmotnost: (vnitřní/venkovní jednotka) 8.5/35 11/38
Rozměry (mm) vnitřní 770 x 190 x 250 830 x 285 x 189

(š × v × h) venkovní 848 x 260 x 540 848 x 260 x 540

1. Parametry mohou být změněny. Řiďte se hodnotami na štítku jmenovitých hodnot.
2. Když je jednotka po zastavení znovu spuštěna, obnoví se automaticky předchozí režim
provozu. Venkovní jednotka se spustí o chvíli později.

Rozsah provozních teplot

Venkovní strana DB/WB (°C) Vnitřní strana DB/WB (°C)
Max. chlazení 32/23 43/26
Min. chlazení 21/15 21/-
Max. topení 27/- 24/18
Min. topení 20/- -14/-15

IP24

T1
I

Rozsah provozních teplot

Čistič vzduchu

220-240~
50
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Dálkové ovládání 

 Popis a funkce dálkového ovládání 
POZNÁMKY: 
• Dávejte pozor, aby mezi p ijíma em a dálkovým ovlada em nebyla žádná p ekážka.
• S dálkovým ovlada em neházejte a neupus te jej na zem. 
• Dálkový ovlada  nepokládejte tam, kde dopadá p ímé slune ní sv tlo.
• Když je jednotka po vypnutí znovu spušt na, dokáže automaticky obnovit sv j poslední 

provozní režim. Venkovní jednotka se m že spustit o n co pozd ji.

Tla ítko FAN 
Pomocí tohoto tla ítka je 
možné v režimech Auto-
matika, Chlazení, Ventilá-
tor a Topení nastavit po-
žadovanou rychlost venti-
látoru na Automatická, 
Nízká, St ední a Vysoká. 
V režimu Odvlh ování se 
nastaví Nízká rychlost. 
Nastavená rychlost v jed-
notlivých režimech je ulo-
žena do pam ti.

Tla ítka TEMP+/TEMP–
Pomocí t chto tla ítek je 
možné v režimech Chla-
zení, Odvlh ování, Venti-
látor a Topení nastavit 
požadovanou teplotu 
v rozmezí 16 až 30 °C. 
Nastavená teplota v jed-
notlivých režimech je ulo-
žena do pam ti.

Režim provozu: 
AUTO Automatika 

 Chlazení (COOL) 
 Odvlh ování (DRY) 
 Ventilátor (FAN) 
 Topení (HEAT) 

Tla ítko CLOCK 
Stiskn te toto tla ítko,
když chcete nastavit ho-
diny. Indikátor hodin za-
ne blikat. Stisknutím 

TIME+ se zvyšují jednot-
ky minut, p i podržení tla-
ítka déle než 1 sekundu 

se budou rychle napo í-
távat desítky minut. 
Stisknutím TIME– se sni-
žují jednotky minut, p i
podržení tla ítka déle než 
1 sekundu se budou 
rychle odpo ítávat desít-
ky minut. Nastavení se 
ukon uje stisknutím tla-
ítka CLOCK. 

Tla ítko MODE.
Pomocí tohoto tla ítka 
m žete vybrat režim pro-
vozu Automatika, Chla-
zení, Odvlh ování, Venti-
látor nebo Topení. 

Tla ítko SLEEP 
Pomocí tohoto tla ítka je 
možné v režimech Chla-
zení, Odvlh ování a To-
pení zapnout funkci Spá-
nek. Dalším stisknutím 
tla ítka se tato funkce 
vypne.
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 Popis a funkce dálkového ovládání (pokra ování)
Poznámka:
• Tento typ dálkového ovlada e je nový model. Níže budou popsány speciální funkce. 

LCD displej 
Zobrazuje všechny na-
stavené hodnoty. 

Tla ítko CANCEL 
Slouží k zapnutí a vypnutí 
funkce SLEEP. 

Tla ítko T–OFF 
Stisknutím tohoto tla ítka
se dostanete do režimu 
nastavení asu pro auto-
matické vypnutí a za ne 
blikat indikace nastavení. 
Nastavte dobu pro vypnu-
tí podobn  jako u T–ON. 

Tla ítko T-ON 
Stisknutím tohoto tla ítka
se dostanete do režimu 
nastavení asu pro au-
tomatické zapnutí a za-
ne blikat indikace nasta-

vení. Stisknutím TIME+ 
se zvyšují jednotky minut, 
p i podržení tla ítka déle 
než 1 sekundu se budou 
rychle napo ítávat desít-
ky minut. Stisknutím 
TIME– se snižují jednotky 
minut, p i podržení tla ít-
ka déle než 1 sekundu se 
budou rychle odpo ítávat
desítky minut. Dobu pro 
zapnutí lze nastavit až na 
12 hodin. 

Tla ítko TIME+ 
Používá se pro nastavení 
asu u funkcí tla ítek  

T-ON, T-OFF a CLOCK. 

Tla ítko SWING 
Stisknutím tohoto tla ítka
se za nou automaticky 
otá et lamely pro sm ro-
vání proudu vyfukované-
ho vzduchu. Dalším 
stisknutím se otá ení za-
staví. Dvojím rychlým 
stisknutím b hem jedné 
sekundy se zapne osv t-
lení na panelu vnit ní
jednotky. Dalším dvojím 
rychlým stisknutím se 
osv tlení na panelu vy-
pne.

Tla ítko ON/OFF 
Stisknutím tohoto tla ítka
se klimatiza ní jednotka 
zapne, dalším stisknutím 
vypne.

Tla ítko TIME– 
Používá se pro nastavení 
asu u funkcí tla ítek  

T-ON, T-OFF a CLOCK. 



– 9 – 

 Vložení baterií 
1. Sundejte kryt ze zadní strany dálkového ovlada e.
2. Vložte dv  baterie (velikosti AAA). 
3. Nasa te kryt zp t na místo. 

POZNÁMKY: 
• Nekombinujte nové a staré baterie nebo r zné typy baterií. 
• Když se dálkový ovlada  delší dobu nepoužívá, vyjm te z n j baterie. 
• Životnost baterií je p ibližn  jeden rok. 
• Dálkový ovlada  by m l být vzdálen minimáln  1 metr od TV a audio za ízení.

1

2

3

4

Postup vým ny baterií 
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Nastavení provozu 

Základní operace 
1. Po p ipojení napájení se ozve zvukový signál a pak se zobrazí symboly na displeji vnit -

ní jednotky. Po n kolika sekundách symboly zmizí s výjimkou indikátoru Napájení/Chod 
(Power/Run). Indikátor Napájení/Chod je zatím ervený a klimatiza ní za ízení eká na 
spušt ní.

 (Poznámka: Zvukový signál se ozve p i p ipojení klimatiza ního za ízení k napájení a 
také p i p ijetí signálu z dálkového ovlada e. 

2. Stiskn te tla ítko ON/OFF. Indikátor Napájení/Chod za ne svítit zelen , zobrazí se indi-
kace provozního režimu (Chlazení, Topení, Odvlh ování) a nastavená teplota. Klimati-
za ní jednotka se spustí.

 (Poznámka: Pokud jste nastavili funkci Spánek nebo zhasnuli osv tlení panelu, nebu-
dou se zobrazovat žádné indikace krom  indikátoru Napájení/Chod.)

3. Tla ítkem MODE nastavte požadovaný režim provozu.
4. Tla ítkem SWING zapn te automatické sm rování proudu vzduchu. Dalším stisknutím 

tla ítka se tato funkce vypne. 
5. Tla ítkem FAN nastavte požadovanou rychlost ventilátoru. 
6. Tla ítky TEMP+ a TEMP– nastavte požadovanou teplotu. 

Dopl kové operace 
1. Tla ítkem SLEEP nastavte režim Spánek (postupné snížení výkonu p i no ním provo-

zu).
2. Tla ítky T-ON/T-OFF a pak tla ítky TIME+/TIME– nastavte režim automatického zapnu-

tí/vypnutí za ízení.

Poznámka:
V režimu AUTOmatika bude jednotka nastavovat režim provozu automaticky podle zm n
teploty v místnosti. 

Plasmová technologie čištění vzduchu PLASMA TEC zajišťuje v místnosti přírodní bioklima bohaté na 
aktivní kyslíkové molekuly, známé jako ionty. Vytváří optimální množství pozitivních a negativních 
kyslíkových iontů.  Těmito ionty obohacené prostředí je nejen čisté, ale i svěží. Díky svým 
schopnostem rozkládat bakterie na neškodné částice, sterilizovat ovzduší, neutralizovat pachy 
a zbavovat ovzduší prašných částeček jsou vhodné i pro alergiky.   
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Pokyny pro instalaci 

 Místo instalace vnit ní jednotky 
1. P ívod a výfuk vzduchu by m l být volný, aby vzduch mohl proudit do celé místnosti. 
2. Jednotku nainstalujte na míst , kde se dá snadno odvád t zkondenzovaná voda a kde 

se dá dob e p ipojit k venkovní jednotce. 
3. K instalaci se nehodí taková místa, kde je zdroj tepla, vysoká vlhkost nebo kde jsou 

ho lavé plyny. 
4. Zvolte takové umíst ní, které vydrží plnou váhu a vibrace jednotky. 
5. Postarejte se o to, aby byl k dispozici dostate ný prostor pro rutinní údržbu. Za ízení

by se m lo instalovat minimáln  2,3 m nad podlahou. 
6. Nainstalujte jednotku tak, aby byla vzdálena nejmén  1 m od jiných elektrických spo-

t ebi  jako jsou televizory, za ízení pro reprodukci zvuku, apod. 
7. Zvolte takové umíst ní, které umož uje snadné vyjmutí a išt ní filtru. 
8. Ujist te se, zda instalace jednotky spl uje rozm rové požadavky dle rozm rového

schématu instalace. 
9. Nepoužívejte jednotku v bezprost ední blízkosti prádelny, koupelny, sprchy nebo pla-

veckého bazénu. 
10. Zástr ka pro p ipojení nainstalovaného za ízení by m la být snadno p ístupná.

 Místo instalace venkovní jednotky 
1. Zvolte takové místo, aby hluk a vyfukovaný vzduch nerušil sousedy. 
2  Zvolte místo, kde m že vzduch voln  proudit. 
3. P ívod a výfuk vzduchu by m l být volný. 
4. Zvolte takové umíst ní, které vydrží váhu a vibrace jednotky a umožní její bezpe ný

provoz.
5. Vyhn te se míst m, kde mohou být ho lavé plyny a korozivní výpary. 
6. Ujist te se, že instalace odpovídá rozm rovému schématu instalace. 
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 Elektrické zapojení 
1. Elektrické zapojení musí spl ovat p íslušné p edpisy v míst  použití. 
2. Napájení musí mít požadované nap tí a vyhrazený okruh pro klimatiza ní za ízení.

Napájecí vodi e musí mít dostate ný pr ez podle proudové zát že.
3. Netahejte násilím za napájecí kabel. 
4. Klimatiza ní za ízení musí být bezpe n  uzemn no! Uzemn ní musí být spolehlivé a 

m lo by být p ipojeno na speciální uzem ovací bod budovy odbornými pracovníky. 
Jisti e a proudové chráni e musí být dimenzovány na p íslušné proudy. Jisti e by m -
ly zajiš ovat ochranu proti zkratu a p etížení. P i pevném p ipojení klimatiza ního za í-
zení k elektrické síti je t eba za lenit do obvodu vhodný vypína  (odpojova ).

 Požadavky na uzemn ní
1. Klimatiza ní za ízení je za ízení t ídy 1. Zajist te jeho správné uzemn ní.
2. Žlutozelený vodi  v jednotce je zemnicí vodi . Nepoužívejte jej pro jiné ú ely a nep e-

rušujte jej. Neupev ujte jej samo ezným šroubem, mohlo by dojít k úrazu elektrickým 
proudem.

3. Zemní odpor musí vyhovovat p íslušným p edpis m.
4. Elektrický rozvod v míst  použití musí být vybaven spolehlivým uzem ovacím bodem. 

Nep ipojujte zemnicí vodi  na následující místa: 
- vodovodní potrubí 
- plynové potrubí 
- potrubí vzduchotechniky 
- jiná místa, která ozna í odborní pracovníci jako nevhodná 
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 Rozm rové schéma instalace  

min. 200 cm 

440

Vzdálenost 
od stropu 
min 15 cm 

Vzdálenost od zdi 
min. 15 cm 

Volný prostor nad jednotkou 
min. 50 cm 

D LEŽITÉ POKYNY: 
• Instalaci musí provád t vyškolené a kvalifikované osoby 

podle tohoto návodu. 
• P ed instalací kontaktujte servisní st edisko, abyste p e-

dešli závadám zp sobeným neprofesionální instalací. 
• Když budete jednotku zvedat a p emis ovat, musíte se 

ídit pokyny vyškolených a kvalifikovaných osob. 

Strana výfuku vzduchu 
min. 300 cm 

Vzdálenost 
od podlahy 
min. 230 cm 

Pr chodka pro 
potrubí

Ovinovací páska 

Volný prostor od zdi 
min. 30 cm 

288

Vzdálenost od zdi 
min. 15 cm 

Strana p ívodu 
vzduchu 
min. 30 cm 

Volný prostor 
od zdi 
min. 50 cm 
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Instalace vnit ní jednotky 

 Instalace zadního panelu 
1 Zadní panel musí být namontován hori-

zontáln . Jelikož je p ípojka trubky pro od-
vod vody vlevo, je lepší dát tuto stranu 
trochu níže. 

2. Upevn te zadní panel na požadovaném 
míst  pomocí dodávaných šroub .

3. Ujist te se, zda je zadní panel dostate n
pevn  p ipevn n, aby udržel váhu dosp lé
osoby vážící 60 kg. Váhy by m la být rov-
nom rn  rozd lena na jednotlivé šrouby. 

 Vytvo ení otvoru pro potrubí
1. Ud lejte ve zdi otvor pro potrubí (pr m r 50 mm) s mírným sklonem sm rem ven (viz 

obrázek 1). 
2. Zasu te do otvoru pro potrubí pr chodku, aby se spojovací potrubí nebo kabely p i

protahování p es otvor nepoškodily. 

 Instalace odtokové hadice 
1. Aby mohla voda dob e odtékat, m la by 

mít odtoková hadice vhodný sklon dol .
2. Odtokovou hadici neohýbejte. Konec ha-

dice nenechávejte ležet ve vod .
3. Dlouhá odtoková hadice procházející inte-

riérem by m la být obalena izola ním ma-
teriálem.

 Instalace propojovacích trubek 
Spojte propojovací trubky s p íslušnými trubkami vnit ní jednotky a utáhn te matice trubek 
(viz „Instalace spojovacích trubek“). 

POZNÁMKY: 
• P ipojte propojovací trubky nejprve k vnit ní a potom k venkovní jednotce. 
• P i ohýbání trubek dávejte pozor, abyste je nepoškodili. 
• Jestliže bude utahovací moment matic p íliš velký, hrozí net snost.

Obr. 1 

Zkroucení 
Ohyb

Nepono it do
vody

Obr. 2 
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 P ipojení elektrických vodi
1. Otev ete p ední panel. 
2. Odšroubujte a vyjm te kryt svorkovnice 

(viz obrázek vpravo). 
3. Protáhn te napájecí kabel ze zadní ásti

vnit ní jednotky dop edu.
4. U model  ASH-09AIN a ASH-12AIN p i-

pojte modrý vodi  napájecího kabelu ke 
svorce „N(1)“, erný ke svorce „2“, hn dý
ke svorce „3“ a žlutozelený (zemnicí) ke 
svorce  (viz obrázek 3). Upevn te kabel 
úchytkou.

5. Nasa te zp t kryt svorkovnice a zajist te jej šrouby. 
6. Zav ete p ední panel. 

modrý
žlutozelený 

hn dý 

Svorkovnice

Svorka pro 
uchycení 
kabelu 

Napájecí kabel 

Obr. 3 

erný

Kryt svorkovnice

Napájecí kabel 
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 Instalace vnit ní jednotky 
1. Možnosti vedení trubek k vnit ní jednotce ukazují obrázky (4a) a (4b). Jsou-li potrubí a 

kabel vedeny zleva nebo zprava, vy ízn te podle pot eby záslepky otvor  na šasi jed-
notky (viz obrázek 4c). 

 - Vy ízn te otvor 1, pokud vedete jen kabel. 
 - Vy ízn te otvory 1 a 2 (nebo i 3), když vedete trubky i kabel. 
 Doporu ený zp sob vedení trubek je ozna en na obrázku 4 jako (1), (2) a (3). 
2. Obalte trubky a kabel páskou a protáhn te je vy íznutým otvorem (viz obrázek 5). 
3. Zav ste montážní št rbiny vnit ní jednotky na horní úchytky zadního panelu a zkontro-

lujte pevnost zav šení.
4. Jednotka by m la být nainstalována nejmén  2 m nad podlahou. 

(1) potrubí  
zprava 

Záslepka 3 

Záslepka 2 
Záslepka 1 

Obalovací páska

Spojovací trubky

Obr. 5 Obr. 6 

Napájecí kabel

Odtoková hadice 

Obr. 4a Obr. 4a 

Obr. 4c 

(2) potrubí zprava  
zezadu 

(4) potrubí zleva zezadu

(3) potrubí  
zleva
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Instalace venkovní jednotky 

 Instalace spojovacích trubek 
1. Vycentrujte polohu hrdla trubky vzhledem 

k hrdlu p íslušnému ventilu. 
2. Zašroubujte p evle né matice a pak je do-

táhn te klí em a momentovým klí em
podle obrázku vpravo. 

Tabulka utahovacích moment

Pr m r šestihranné 
matice (mm) 

Utahovací
moment (Nm) 

6 15–20 
9,5 31–35 
12 50–55 

 P ipojení elektrických vodi
1. Odmontujte velké držadlo. 
2. Vyjm te úchytku kabelu a pak p ipojte

vodi e napájecího kabelu ke kontak-
t m svorkovnice. Zapojení vodi  mu-
sí odpovídat zapojení u vnit ní jednot-
ky.

3. Upevn te napájecí kabel úchytkou. 
U jednotky s tepelným erpadlem p i-
pojte také vodi e ídících signál .

4. Zkontrolujte správnost za-
pojení vodi .

5. Namontujte velké držadlo. 

POZNÁMKY: 
• Špatné p ipojení vodi  zp sobí elektrickou závadu. 
• Když upev ujete kabel úchytkou, nenechávejte vodi-

e mezi úchytkou a svorkami napnuté. 

Momentový klí

Klí

SpojMatice spojovací 
trubky

Obr. 7 

POZNÁMKA:
Nadm rný utahovací moment poškodí matice.

Velké držadlo 

Úchytka
kabelu 

hn dý 

zelenožlutý 

modrý

Napájecí 
kabel 

erný

hn dý 
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 Odvzdušn ní a zkouška t snosti 
1. Odstra te p evle né matice na erpacím vývodu 

ventilu plynu. 
2. P ipojte erpací hadici uprost ed rozd lova e

k výv v  a pak nízkotlaký (Lo) ventil k erpacímu
vývodu ventilu plynu (viz. obr. 9). 

3. Spus te výv vu. Když manometr ukazuje 1 bar, 
utáhn te úpln  nízkotlaký ventil rozd lova e a 
zastavte erpání. Po kejte minimáln  15 minut, 
abyste se ujistili, že je tlak konstantní.  

4. Odstra te epi ky ventil  plynu a kapaliny. 
5. Uvoln te trochu stopku ventilu kapaliny šesti-

hranným klí em, dokud tlak nep ekro í 0 bar .
6. Odpojte erpací hadici od erpacího vývodu ven-

tilu plynu a zašroubujte p evle né matice na er-
pacím vývodu.  

7. Otev ete úpln  stopky ventil  plynu a kapaliny 
šestihranným klí em.

8. Utáhn te epi ky ventil  plynu a kapaliny a zkon-
trolujte t snost všech spoj  potrubí. 

 Elektrický oh ívací pás
Když dojde k závad  teplotního idla venkovní jed-
notky, oba oh ívací pásy p estanou pracovat. 
V opa ném p ípad  fungují následovn :
(1) Když je Tvenkovní  –5 °C a kompresor se nespustí, 
za ne pracovat elektrický oh ívací pás kompresoru. 
Když se kompresor spustí nebo když se kompresor 
nespustí, ale Tvenkovní > –2 °C, nebude elektrický 
oh ívací pás pracovat. Když se kompresor nespustí a
–5 °C < Tvenkovní  –2 °C, z stane elektrický oh ívací
pás kompresoru v aktuálním stavu. 
(2) Když je Tvenkovní  3 °C, bude pracovat elektrický 
oh ívací pás kondenzátoru. Když je Tvenkovní > 6 °C, 
nebude elektrický oh ívací pás kondenzátoru praco-
vat. Když je 3 °C < Tvenkovní  6 °C, z stane elektrický 
oh ívací pás kondenzátoru v aktuálním stavu. 

epi ka ventilu 

Výv va

Trubka  
plynu

Trubka  
kapaliny

Obr. 9 

Manometr 

Elektrický 
oh ívací pás 
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Zkušební provoz a kontrola po instalaci 

 Zkušební provoz 
1. P ed zkušebním provozem 

1. Nep ipojujte napájení d íve, než je instala-
ce kompletn  hotova. 

2) Elektrické obvody musí být správn  zapo-
jeny a vodi e pevn  p ipojeny.

3) Uzavírací ventily spojovacích trubek by m -
ly být otev eny.

4) Z jednotky je t eba odstranit všechny p í-
padné ne istoty.

2. Testování provozu 
1) P ipojte napájení a stiskn te tla ítko ON/OFF na dálkové ovlada i, abyste zapnuli klimati-

za ní za ízení. 
2) Pomocí tla ítka MODE vyzkoušejte provozní režimy Chlazení, Topení, atd., abyste zjistili, 

zda pracují normáln .
3) Pokud není k dispozici dálkový ovlada , je možné nouzové ovládání pomocí p epína e. 

Pro p epnutí p epína e m žete použít hrot kuli kového pera nebo podobný p edm t.
a) Když jednotka stojí, nastavte p epína em režim AUTO. Jednotka za ne pracovat 

v režimu „AUTOmatika“ a mikroprocesor nastaví režim automaticky podle teploty 
v místnosti. Pro zastavení jednotky stiskn te znovu p epína .

b) Když jednotka b ží, nastavte ji p epína em do režimu Stop. 

 Kontrola po instalaci 
Položky ke kontrole Možná závada 

Je za ízení dob e upevn no?  Jednotka m že spadnout, ot ásat se nebo vydá-
vat hluk. 

Provedli jste kontrolu t snosti? Hrozí nedostate ný výkon chlazení/topení. 
Je tepelná izolace dostate ná? M že nastat kondenzace a odkapávání vody. 
Je odtok vody v po ádku? M že nastat kondenzace a odkapávání vody. 
Souhlasí napájecí nap tí s údajem 
na štítku? 

M že nastat elektrická porucha nebo poškození 
sou ástí.

Je instalace vodi  a trubek správ-
ná?

M že nastat elektrická porucha nebo poškození 
sou ástí.

Je jednotka ádn  uzemn na? M že dojít k probíjení nap tí na kostru za ízení. 
Je napájecí kabel správný? M že nastat elektrická porucha nebo poškození 

sou ástí.
Je p ívod nebo výfuk vzduchu vol-
ný?

Hrozí nedostate ný výkon chlazení/topení. 

Odpovídá množství chladiva délce 
spojovacích trubek? 

V p ípad  pot eby dopl te chladivo. 

Ovládací 
p epína

AUTO/
STOP
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Oprava a údržba 
UPOZORN NÍ:
• P ed išt ním vypn te za ízení a vytáhn te zástr ku ze zásuvky.. 
• Do jednotek se nesmí dostat voda. Hrozí úraz el. proudem.  
• Nepoužívejte edidla, benzín apod., aby se nepoškodil povrch jednotky. Jednotky otírej-

te suchou m kkou ut rkou nebo ut rkou lehce navlh enou vodou nebo neutrálním isti-
cím prost edkem.  

išt ní p edního panelu
1. Vyjm te p ední panel. 
 Zvedn te panel nahoru a vytáhn te jej ve 

sm ru šipek podle obrázku. 

2. O ist te panel. 
 O ist te panel ut rkou, lehce navlh enou vo-

dou nebo neutrálním isticím prost edkem.
(Poznámka: Nikdy nepoužívejte vodu teplejší 
než 45 °C. Mohlo by dojít k odbarvení nebo de-
formaci krytu.) 

3. Nainstalujte p ední panel. 
 Zasu te držáky na obou koncích panelu do 

p íslušných vý ez  a dejte osu do otvoru. Pak 
panel pevn  zav ete.

(a)               (b) 

išt ní vzduchových filtr
išt ní vzduchových filtr  se doporu uje provád t vždy jednou za t i m síce. Je-li jednotka 

používána v prašném prost edí, m lo by se išt ní vzduchových filtr  provád t ast ji.

1. Vyjm te vzduchový filtr. 
 Otev ete p ední panel, uchopte výstupek vzdu-

chového filtru, lehce jej nadzvedn te a pak vy-
táhn te filtr ve sm ru šipek (viz obrázek vpra-
vo).

2. Vy ist te filtr 
 Pro o išt ní prachu usazeného na filtrech m -

žete použít vysava  nebo jej umyjte vodou a 
nechejte uschnout ve stínu. 

Poznámka:
K umývání filtr  nepoužívejte nikdy vodu teplejší 
než 45 °C. Jinak m že dojít k deformaci nebo od-
barvení filtru. Nesušte filtr nad ohn m – mohl by 
za ít ho et nebo by se mohl zdeformovat. 

(a) (b) osa
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3. Nainstalujte filtry nazp t.
 Zasu te filtry zp t na místo a zav ete dob e

p ední panel. 

 P íprava p ed použitím 
1. Ujist te se, že nic neblokuje proud ní vyfuko-

vaného a p ivád ného vzduchu.
2. Zkontrolujte, zda je zemnicí vodi  správn  p i-

pojen.
3. Je-li to zapot ebí, vym te baterie v dálkovém 

ovlada i.
4. Zkontrolujte stav podstavce venkovní jednotky 

a je-li poškozen, kontaktujte prodejce nebo 
servisní st edisko

 Údržba po použití 
1. Vypn te hlavní vypína .
2. O ist te filtry a další ásti.
3. Odstra te prach z venkovní jednotky. 
3. Je-li na venkovní jednotce rez, m la by se od-

stranit a poškozené místo by se m lo nat ít
barvou, aby se reziv ní neší ilo.

ešení potíží 
Upozorn ní: Nepokoušejte se opravit za ízení sami. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem 
nebo požáru. P ed vyžádání opravy zkontrolujte, zda nelze problém vy ešit podle následujících 
bod . M žete tak ušet it as a peníze. 

Problém Náprava
Vnit ní jednotka nepracuje hned po op -
tovném spušt ní klimatiza ního za íze-
ní.

Když se za ízení vypne, nebude hned znovu 
pracovat z d vodu ochrany vnit ních obvod .

Po spušt ní je z jednotky cítit neobvyklý 
zápach.

Je to zp sobeno zápachem v místnosti (ná-
bytek, cigaretový kou ), který klimatiza ní
jednotka nasává. 

eká
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Problém Náprava
Za provozu je slyšet zvuk tekoucí vody. Je to zp sobeno proud ním chladiva uvnit

jednotky.

P i provozu v režimu chlazení se vyfuku-
je pára. 

Srážení vlhkosti v podob  páry zp sobuje
studený vzduch proudící z jednotky. 

Po spušt ní nebo zastavení za ízení je 
slyšet praskání. 

Praskání je zp sobeno teplotním pnutím 
v sou ástkách p i zm nách teploty. 

Klimatiza ní jednotka v bec nepracuje. • Bylo vypnuto napájení? 
• Je zástr ka dob e zapojena? 
• Je vypnutý jisti ?
• Je provozní nap tí vyšší nebo nižší? 
• Je zapnutý asova  (TIMER ON)? 

Chlazení (topení) není ú inné. • Je nastavena vhodná teplota? 
• Je blokován p ívod nebo výfuk vzduchu? 
• Jsou vzduchové filtry špinavé? 
• Je ventilátor vnit ní jednotky nastaven na 

nízké otá ky?
• Je v místnosti n jaký jiný zdroj tepla? 

Dálkové ovládání nefunguje. • Dálkové ovládání nelze použít, je-li za ízení
rušeno nebo asto m ní svoji funkci. Vy-
pn te je, odpojte zástr ku a pak ji zase p i-
pojte, aby se obnovil provoz. 

• Není dálkový ovlada  p íliš daleko od jed-
notky a nejsou v cest  signálu p ekážky?

• Jsou baterie v ovlada i vybité? Vym te je. 

Vypnuto 
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V níže uvedených situacích klimatiza ní za ízení okamžit  vypn te, odpojte od 
napájení a kontaktujte servisní st edisko.

• Za provozu je slyšet neobvyklý hluk. 
• Jisti  nebo pojistky asto vypadávají. 
• Do jednotky se dostala voda nebo n co ji-

ného.
• Z vnit ní jednotky uniká voda. 
• Zástr ka napájecího kabelu nebo kabel jsou 

velmi horké. 
• P i provozu je cítit neobvyklý zápach. 

Máte-li potíže, 
kontaktujte servisní 

st edisko.



 
 
EKOLOGICKÁ INFORMACE 
 
Tato jednotka obsahuje fluorované skleníkové plyny zahrnuté v Kjótském protokolu. Üdržba 
a likvidace musí být provedena kvalifikovaným personálem. 
Chladivo R410A, GWP = 1730 
 
 
 
 
DOPLŇOVÁNÍ CHLADIVA 
 
S ohledem na regulaci EC 842/2006, týkající se fluorovaných skleníkových plynů je v případě 
doplňování chladiva povinné následující: 

- Vyplnit přiloženou nálepku a uvést množství továrně předplněného chladiva (viz 
technická nálepka), dále doplněné chladivo a celkový obsah chladiva 

- Nalepit nálepku vedle technické nálepky na jednotce. U splitových klimatizací nalepte 
na venkovní jednotku. 

 
Upozornění: Použijte nesmazatelnou tužku. 
 
1 = Tovární naplnění 
2 = Doplněné chladivo 
3 = Celkem 
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