NÁVOD K OBSLUZE

NORDIC SERIE
ASH-09AIN PT, ASH-12AIN PT

A. Informace k likvidaci pro soukromé uživatele
1. V Evropské unii
Pozor: Tento pĜístroj nelikvidujte s normálním domácím odpadem!
Podle nové smČrnice EU, která stanovuje správný zpĤsob
zpČtného odbČru použitých elektrických a elektronických
Pozor:
pĜístrojĤ, nakládání s nimi a jejich recyklace, se musí staré
Na Vašem výrobku je uve- elektrické a elektronické pĜístroje likvidovat zvlášĢ.
den tento symbol. ěíká, že Po zavedení smČrnice v þlenských zemích EU mohou nyní
se elektrické a elektronické soukromé domácnosti odevzdávat svoje použité elektrické
pĜístroje nemají likvidovat a elektronické pĜístroje bezplatnČ ve stanovených sbČrs domácím odpadem, ný- nách*.
brž se mají vracet zvlášĢ do V nČkterých zemích* mĤžete staré pĜístroje pĜípadnČ odespecializované sbČrny.
vzdat bezplatnČ i u Vašeho specializovaného prodejce, pokud si koupíte srovnatelný nový pĜístroj.
*) Další podrobnosti obdržíte od Vašeho obecního úĜadu.
Jestliže Vaše použité elektrické a elektronické pĜístroje obsahují baterie nebo akumulátory, mČli byste je nejprve vyjmout a zlikvidovat zvlášĢ podle místního platného naĜízení.
ěádnou likvidací pĜispČjete ke správnému sbČru starých
pĜístrojĤ, nakládání s nimi a jejich používání. Odbornou
likvidací tak zabráníte možným škodlivým dopadĤm na životní prostĜedí a zdraví.
2. V ostatních zemích Evropské unie
Informujte se prosím na Vašem obecním úĜadČ na správný
postup pĜi likvidaci tohoto pĜístroje.
B. Informace k likvidaci pro prĤmyslové uživatele
1. V Evropské unii
Jestliže jste tento výrobek používali pro živnostenské úþely
a nyní ho chcete zlikvidovat:
ObraĢte se prosím na Vašeho specializovaného prodejce,
který Vás mĤže informovat o vracení výrobku. Možná budete muset za odbČr a recyklaci zaplatit. Malé výrobky (a malá
množství) možná ne.
2. V ostatních zemích mimo EU
Na správný postup likvidace tohoto pĜístroje se informujte
na Vašem obecním úĜadČ.
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Ɣ DČkujeme Vám, že jste si zakoupili toto klimatizaþní zaĜízení. PĜed jeho použitím si peþlivČ pĜeþtČte tento návod a pak si jej dobĜe uschovejte pro budoucí použití.
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Názvy þástí
VnitĜní jednotka

PĜívod vzduchu

PĜední panel

Lamely

Výfuk vzduchu

ZvČtšený displej
Nastavená teplota

Topení

Displej

Zástrþka
napájecího
kabelu

Dálkový
ovladaþ

Chlazení

Automatika

Ventilátor

Odvlhþování

PĜívod vzduchu

Venkovní jednotka

Výfuk vzduchu
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Spojovací potrubí a kabel

Napájení/Chod
Odtoková hadice

DĤležité pokyny
Zástrþka musí být správnČ zasunuta do zásuvky.
Jinak mĤže dojít k úrazu
elektrickým proudem nebo
požáru.

Za chodu zaĜízení nevytahujte zástrþku ze zásuvky.
Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Napájecí kabel nepoškoćte a nepoužívejte nevhodný kabel.
Mohlo by dojít k pĜehĜátí
nebo požáru.

Nenapájejte ze spoleþné
zásuvky další zaĜízení a
nepoužívejte prodlužovaþky.
Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Klimatizaþní zaĜízení nikdy neobsluhujte
s mokrýma rukama.
Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

Do otvorĤ pro pĜívod a
výfuk vzduchu nikdy nestrkejte prst nebo jiné
pĜedmČty.
Mohlo by to být nebezpeþné.

Nebezpeþí

Nepobývejte delší dobu
v pĜímém proudu chladného vzduchu a nenastavujte pĜíliš nízkou teplotu.
Neprospívá to zdraví.

Nastane-li neobvyklá situace (ucítíte-li zápach spáleniny apod.), vypnČte zaĜízení a obraĢte se na servisní stĜedisko.
Další provoz by mohl zpĤsobit poškození zaĜízení,
úraz elektrickým proudem
nebo požár.
Vypnout
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Nepokoušejte se opravovat zaĜízení sami.
Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Kontaktujte servisní
stĜedisko.

Nebudete-li zaĜízení delší
dobu používat, odpojte je
od zásuvky elektrické sítČ.

PĜed þištČním je nutné zaĜízení vypnout a odpojit
od napájení z elektrické
sítČ.
Jinak mĤže dojít k úrazu
elektrickým proudem.

PĜi vytahování zástrþky ze
zásuvky uchopte vždy zástrþku a netahejte za kabel.
Mohlo by dojít k poškození
šĖĤry a požáru nebo úrazu
elektrickým proudem.

Nenechávejte foukat
vzduch z jednotky na plynové topení nebo sporák.
MĤže to zpĤsobit nedokonalé spalování a otravu oxidem uhelnatým.

V blízkosti zaĜízení nenechávejte a nepoužívejte
hoĜlavé kapaliny a plyny
(benzín, Ĝedidla, þistiþe,
spreje s hoĜlavou náplní).
Mohlo by dojít požáru nebo
výbuchu.

Zkontrolujte, zda není instalaþní šasi poškozeno.
ZaĜízení by mohlo spadnout
a mohlo by dojít k závadČ,
poranČní, atd.

Nelezte na venkovní jednotku a nic na ni nedávejte.
Mohlo by dojít k pádu a poranČní atd.

Nezakrývejte pĜívod nebo
výfuk vzduchu u venkovní
ani vnitĜní jednotky. Mohlo
by dojít ke snížení výkonu
nebo zastavení zaĜízení.

UzemnČní: UzemnČní
musí být spolehlivé!
Zemnicí vodiþ musí být
pĜipojen na urþený zemnící bod podle platných
pĜedpisĤ. Není-li takový
zemnicí bod k dispozici, nechejte jej zĜídit profesionální
odbornou servisní firmou.
NepĜipojujte zemnicí vodiþ
na potrubí plynu, vody nebo
vzduchotechniky nebo jiná
nevhodná místa.
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Nastavte nejvhodnČjší teplotu.
MĤžete tím snížit spotĜebu elektrické energie.

Rozdíl vnitĜní a
venkovní teploty by
mČl být max. 5 °C.

Nastavte vhodný smČr proudČní vyfukovaného vzduchu.
Nastavením lamel nahoru-dolĤ pomocí dálkového ovladaþe lze ovládat vertikální smČr
proudČní, ruþním nastavením lamel vlevovpravo lze ovládat horizontální smČr proudČní.

Lamely
vlevo-vpravo

Lamely
nahoru-dolĤ

Je-li klimatizaþní zaĜízení v chodu, nenechávejte dlouho otevĜená okna nebo dveĜe.
MĤže se zhoršit úþinnost klimatizaþního zaĜízení.

Nenechejte foukat vzduch z klimatizaþní
jednotky pĜímo na zvíĜata nebo rostliny.
Mohlo by jim to uškodit.

NestĜíkejte vodu na jednotku a neumývejte
ji vodou. MĤže nastat úraz elektrickým
proudem nebo závada.

Napájecí kabel jednotky používá pĜipojení
typu X. NestĜíhejte a nepoškozujte kabel a
vodiþ Ĝídícího signálu. Je-li napájecí kabel
nebo signálový vodiþ poškozen, nechejte
jej vymČnit vyškoleným opraváĜem.

Klimatizaþní zaĜízení musí být napájeno
stabilním jednofázovým napČtím v rozmezí
195 až 253 V. Jinak mĤže kompresor silnČ
vibrovat a poškodit tak chladicí systém.

Nepoužívejte zaĜízení k jiným úþelĤm,
napĜ. k sušení prádla, chlazení skladovaných potravin atd.
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Technické údaje
Model

ASH-09AIN PT

ASH-12AIN PT

Funkce

Chlazení/Topení

Chlazení/Topení

Čistič vzduchu

Příslušenství
Výkon chlazení (W)
Výkon topení (W)

2500W (1120W~3000)

3600W (1220~4000)

2750W (1200~3200)

4100 (1310~4300)

220-240~

Jmenovité napětí (V)

50

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

780/760

1050/1130

550

490

R410A/0.78

R410A/1.15

Příkon při chlazení/topení (W)
Objem proudícího vzduchu (m3/h)
Chladivo a hmotnost náplně (kg)

IP24

Úroveň vodotěsnosti
Hlučnost (vnitřní/venkovní jednotka) (dB(A))

42/39/36/53

42/39/38/55
T1

Typ klimatu

I

Elektrická ochrana
Hmotnost: (vnitřní/venkovní jednotka)
Rozměry (mm)
(š × v × h)

8.5/35

vnitřní
venkovní

770 x 190 x 250
848 x 260 x 540

11/38
830 x 285 x 189
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
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

Dálkové ovládání
Popis a funkce dálkového ovládání
POZNÁMKY:
• Dávejte pozor, aby mezi pĜijímaþem a dálkovým ovladaþem nebyla žádná pĜekážka.
• S dálkovým ovladaþem neházejte a neupusĢte jej na zem.
• Dálkový ovladaþ nepokládejte tam, kde dopadá pĜímé sluneþní svČtlo.
• Když je jednotka po vypnutí znovu spuštČna, dokáže automaticky obnovit svĤj poslední
provozní režim. Venkovní jednotka se mĤže spustit o nČco pozdČji.
Tlaþítko MODE.
Pomocí tohoto tlaþítka
mĤžete vybrat režim provozu Automatika, Chlazení, Odvlhþování, Ventilátor nebo Topení.

Tlaþítka TEMP+/TEMP–
Pomocí tČchto tlaþítek je
možné v režimech Chlazení, Odvlhþování, Ventilátor a Topení nastavit
požadovanou teplotu
v rozmezí 16 až 30 °C.
Nastavená teplota v jednotlivých režimech je uložena do pamČti.

Režim provozu:
AUTO Automatika
Chlazení (COOL)
Odvlhþování (DRY)
Ventilátor (FAN)
Topení (HEAT)

Tlaþítko FAN
Pomocí tohoto tlaþítka je
možné v režimech Automatika, Chlazení, Ventilátor a Topení nastavit požadovanou rychlost ventilátoru na Automatická,
Nízká, StĜední a Vysoká.
V režimu Odvlhþování se
nastaví Nízká rychlost.
Nastavená rychlost v jednotlivých režimech je uložena do pamČti.

Tlaþítko CLOCK
StisknČte toto tlaþítko,
když chcete nastavit hodiny. Indikátor hodin zaþne blikat. Stisknutím
TIME+ se zvyšují jednotky minut, pĜi podržení tlaþítka déle než 1 sekundu
se budou rychle napoþítávat desítky minut.
Stisknutím TIME– se snižují jednotky minut, pĜi
podržení tlaþítka déle než
1 sekundu se budou
rychle odpoþítávat desítky minut. Nastavení se
ukonþuje stisknutím tlaþítka CLOCK.

Tlaþítko SLEEP
Pomocí tohoto tlaþítka je
možné v režimech Chlazení, Odvlhþování a Topení zapnout funkci Spánek. Dalším stisknutím
tlaþítka se tato funkce
vypne.
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Popis a funkce dálkového ovládání (pokraþování)
Poznámka:
• Tento typ dálkového ovladaþe je nový model. Níže budou popsány speciální funkce.

Tlaþítko ON/OFF
Stisknutím tohoto tlaþítka
se klimatizaþní jednotka
zapne, dalším stisknutím
vypne.

LCD displej
Zobrazuje všechny nastavené hodnoty.
Tlaþítko SWING
Stisknutím tohoto tlaþítka
se zaþnou automaticky
otáþet lamely pro smČrování proudu vyfukovaného vzduchu. Dalším
stisknutím se otáþení zastaví. Dvojím rychlým
stisknutím bČhem jedné
sekundy se zapne osvČtlení na panelu vnitĜní
jednotky. Dalším dvojím
rychlým stisknutím se
osvČtlení na panelu vypne.

Tlaþítko T-ON
Stisknutím tohoto tlaþítka
se dostanete do režimu
nastavení þasu pro automatické zapnutí a zaþne blikat indikace nastavení. Stisknutím TIME+
se zvyšují jednotky minut,
pĜi podržení tlaþítka déle
než 1 sekundu se budou
rychle napoþítávat desítky minut. Stisknutím
TIME– se snižují jednotky
minut, pĜi podržení tlaþítka déle než 1 sekundu se
budou rychle odpoþítávat
desítky minut. Dobu pro
zapnutí lze nastavit až na
12 hodin.

Tlaþítko T–OFF
Stisknutím tohoto tlaþítka
se dostanete do režimu
nastavení þasu pro automatické vypnutí a zaþne
blikat indikace nastavení.
Nastavte dobu pro vypnutí podobnČ jako u T–ON.
Tlaþítko CANCEL
Slouží k zapnutí a vypnutí
funkce SLEEP.

Tlaþítko TIME–
Používá se pro nastavení
þasu u funkcí tlaþítek
T-ON, T-OFF a CLOCK.

Tlaþítko TIME+
Používá se pro nastavení
þasu u funkcí tlaþítek
T-ON, T-OFF a CLOCK.
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Vložení baterií
1. Sundejte kryt ze zadní strany dálkového ovladaþe.
2. Vložte dvČ baterie (velikosti AAA).
3. Nasaćte kryt zpČt na místo.
POZNÁMKY:
• Nekombinujte nové a staré baterie nebo rĤzné typy baterií.
• Když se dálkový ovladaþ delší dobu nepoužívá, vyjmČte z nČj baterie.
• Životnost baterií je pĜibližnČ jeden rok.
• Dálkový ovladaþ by mČl být vzdálen minimálnČ 1 metr od TV a audio zaĜízení.

2

1

3

4

Postup výmČny baterií
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Nastavení provozu
Základní operace
1. Po pĜipojení napájení se ozve zvukový signál a pak se zobrazí symboly na displeji vnitĜní jednotky. Po nČkolika sekundách symboly zmizí s výjimkou indikátoru Napájení/Chod
(Power/Run). Indikátor Napájení/Chod je zatím þervený a klimatizaþní zaĜízení þeká na
spuštČní.
(Poznámka: Zvukový signál se ozve pĜi pĜipojení klimatizaþního zaĜízení k napájení a
také pĜi pĜijetí signálu z dálkového ovladaþe.
2. StisknČte tlaþítko ON/OFF. Indikátor Napájení/Chod zaþne svítit zelenČ, zobrazí se indikace provozního režimu (Chlazení, Topení, Odvlhþování) a nastavená teplota. Klimatizaþní jednotka se spustí.
(Poznámka: Pokud jste nastavili funkci Spánek nebo zhasnuli osvČtlení panelu, nebudou se zobrazovat žádné indikace kromČ indikátoru Napájení/Chod.)
3. Tlaþítkem MODE nastavte požadovaný režim provozu.
4. Tlaþítkem SWING zapnČte automatické smČrování proudu vzduchu. Dalším stisknutím
tlaþítka se tato funkce vypne.
5. Tlaþítkem FAN nastavte požadovanou rychlost ventilátoru.
6. Tlaþítky TEMP+ a TEMP– nastavte požadovanou teplotu.

DoplĖkové operace
1. Tlaþítkem SLEEP nastavte režim Spánek (postupné snížení výkonu pĜi noþním provozu).
2. Tlaþítky T-ON/T-OFF a pak tlaþítky TIME+/TIME– nastavte režim automatického zapnutí/vypnutí zaĜízení.
Poznámka:
V režimu AUTOmatika bude jednotka nastavovat režim provozu automaticky podle zmČn
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 vnitĜní jednotky
1. PĜívod a výfuk vzduchu by mČl být volný, aby vzduch mohl proudit do celé místnosti.
2. Jednotku nainstalujte na místČ, kde se dá snadno odvádČt zkondenzovaná voda a kde
se dá dobĜe pĜipojit k venkovní jednotce.
3. K instalaci se nehodí taková místa, kde je zdroj tepla, vysoká vlhkost nebo kde jsou
hoĜlavé plyny.
4. Zvolte takové umístČní, které vydrží plnou váhu a vibrace jednotky.
5. Postarejte se o to, aby byl k dispozici dostateþný prostor pro rutinní údržbu. ZaĜízení
by se mČlo instalovat minimálnČ 2,3 m nad podlahou.
6. Nainstalujte jednotku tak, aby byla vzdálena nejménČ 1 m od jiných elektrických spotĜebiþĤ jako jsou televizory, zaĜízení pro reprodukci zvuku, apod.
7. Zvolte takové umístČní, které umožĖuje snadné vyjmutí a þištČní filtru.
8. UjistČte se, zda instalace jednotky splĖuje rozmČrové požadavky dle rozmČrového
schématu instalace.
9. Nepoužívejte jednotku v bezprostĜední blízkosti prádelny, koupelny, sprchy nebo plaveckého bazénu.
10. Zástrþka pro pĜipojení nainstalovaného zaĜízení by mČla být snadno pĜístupná.

Místo instalace venkovní jednotky
1. Zvolte takové místo, aby hluk a vyfukovaný vzduch nerušil sousedy.
2

Zvolte místo, kde mĤže vzduch volnČ proudit.

3. PĜívod a výfuk vzduchu by mČl být volný.
4. Zvolte takové umístČní, které vydrží váhu a vibrace jednotky a umožní její bezpeþný
provoz.
5. VyhnČte se místĤm, kde mohou být hoĜlavé plyny a korozivní výpary.
6. UjistČte se, že instalace odpovídá rozmČrovému schématu instalace.
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Elektrické zapojení
1. Elektrické zapojení musí splĖovat pĜíslušné pĜedpisy v místČ použití.
2. Napájení musí mít požadované napČtí a vyhrazený okruh pro klimatizaþní zaĜízení.
Napájecí vodiþe musí mít dostateþný prĤĜez podle proudové zátČže.
3. Netahejte násilím za napájecí kabel.
4. Klimatizaþní zaĜízení musí být bezpeþnČ uzemnČno! UzemnČní musí být spolehlivé a
mČlo by být pĜipojeno na speciální uzemĖovací bod budovy odbornými pracovníky.
Jistiþe a proudové chrániþe musí být dimenzovány na pĜíslušné proudy. Jistiþe by mČly zajišĢovat ochranu proti zkratu a pĜetížení. PĜi pevném pĜipojení klimatizaþního zaĜízení k elektrické síti je tĜeba zaþlenit do obvodu vhodný vypínaþ (odpojovaþ).

Požadavky na uzemnČní
1. Klimatizaþní zaĜízení je zaĜízení tĜídy 1. ZajistČte jeho správné uzemnČní.
2. Žlutozelený vodiþ v jednotce je zemnicí vodiþ. Nepoužívejte jej pro jiné úþely a nepĜerušujte jej. NeupevĖujte jej samoĜezným šroubem, mohlo by dojít k úrazu elektrickým
proudem.
3. Zemní odpor musí vyhovovat pĜíslušným pĜedpisĤm.
4. Elektrický rozvod v místČ použití musí být vybaven spolehlivým uzemĖovacím bodem.
NepĜipojujte zemnicí vodiþ na následující místa:
- vodovodní potrubí
- plynové potrubí
- potrubí vzduchotechniky
- jiná místa, která oznaþí odborní pracovníci jako nevhodná
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RozmČrové schéma instalace

Vzdálenost
od stropu
min 15 cm

Vzdálenost od zdi
min. 15 cm

Vzdálenost od zdi
min. 15 cm

PrĤchodka pro
potrubí
Strana výfuku vzduchu
min. 300 cm

Vzdálenost
od podlahy
min. 230 cm
Ovinovací páska

DģLEŽITÉ POKYNY:
• Instalaci musí provádČt vyškolené a kvalifikované osoby
podle tohoto návodu.
• PĜed instalací kontaktujte servisní stĜedisko, abyste pĜedešli závadám zpĤsobeným neprofesionální instalací.
• Když budete jednotku zvedat a pĜemisĢovat, musíte se
Ĝídit pokyny vyškolených a kvalifikovaných osob.
Volný prostor nad jednotkou
min. 50 cm
Strana pĜívodu
vzduchu
min. 30 cm

Volný prostor od zdi
min. 30 cm

Volný prostor
od zdi
min. 50 cm

288
min. 200 cm

440
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Instalace vnitĜní jednotky
Instalace zadního panelu
1

Zadní panel musí být namontován horizontálnČ. Jelikož je pĜípojka trubky pro odvod vody vlevo, je lepší dát tuto stranu
trochu níže.
2. UpevnČte zadní panel na požadovaném
místČ pomocí dodávaných šroubĤ.
3. UjistČte se, zda je zadní panel dostateþnČ
pevnČ pĜipevnČn, aby udržel váhu dospČlé
osoby vážící 60 kg. Váhy by mČla být rovnomČrnČ rozdČlena na jednotlivé šrouby.

Obr. 1

VytvoĜení otvoru pro potrubí
1. UdČlejte ve zdi otvor pro potrubí (prĤmČr 50 mm) s mírným sklonem smČrem ven (viz
obrázek 1).
2. ZasuĖte do otvoru pro potrubí prĤchodku, aby se spojovací potrubí nebo kabely pĜi
protahování pĜes otvor nepoškodily.
Zkroucení

Instalace odtokové hadice
1. Aby mohla voda dobĜe odtékat, mČla by
mít odtoková hadice vhodný sklon dolĤ.
2. Odtokovou hadici neohýbejte. Konec hadice nenechávejte ležet ve vodČ.
3. Dlouhá odtoková hadice procházející interiérem by mČla být obalena izolaþním materiálem.

Ohyb

NeponoĜit do
vody

Obr. 2

Instalace propojovacích trubek
Spojte propojovací trubky s pĜíslušnými trubkami vnitĜní jednotky a utáhnČte matice trubek
(viz „Instalace spojovacích trubek“).
POZNÁMKY:
• PĜipojte propojovací trubky nejprve k vnitĜní a potom k venkovní jednotce.
• PĜi ohýbání trubek dávejte pozor, abyste je nepoškodili.
• Jestliže bude utahovací moment matic pĜíliš velký, hrozí netČsnost.
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PĜipojení elektrických vodiþĤ
1. OtevĜete pĜední panel.
Kryt svorkovnice

2. Odšroubujte a vyjmČte kryt svorkovnice
(viz obrázek vpravo).
3. ProtáhnČte napájecí kabel ze zadní þásti
vnitĜní jednotky dopĜedu.

Napájecí kabel

4. U modelĤ ASH-09AIN a ASH-12AIN pĜipojte modrý vodiþ napájecího kabelu ke
svorce „N(1)“, þerný ke svorce „2“, hnČdý
ke svorce „3“ a žlutozelený (zemnicí) ke
svorce
(viz obrázek 3). UpevnČte kabel
úchytkou.
5. Nasaćte zpČt kryt svorkovnice a zajistČte jej šrouby.
6. ZavĜete pĜední panel.

Svorkovnice

Svorka pro
uchycení
kabelu

modrý

þerný

žlutozelený

hnČdý
Napájecí kabel

Obr. 3
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Instalace vnitĜní jednotky
1. Možnosti vedení trubek k vnitĜní jednotce ukazují obrázky (4a) a (4b). Jsou-li potrubí a
kabel vedeny zleva nebo zprava, vyĜíznČte podle potĜeby záslepky otvorĤ na šasi jednotky (viz obrázek 4c).
- VyĜíznČte otvor 1, pokud vedete jen kabel.
- VyĜíznČte otvory 1 a 2 (nebo i 3), když vedete trubky i kabel.
Doporuþený zpĤsob vedení trubek je oznaþen na obrázku 4 jako (1), (2) a (3).
2. Obalte trubky a kabel páskou a protáhnČte je vyĜíznutým otvorem (viz obrázek 5).
3. ZavČste montážní štČrbiny vnitĜní jednotky na horní úchytky zadního panelu a zkontrolujte pevnost zavČšení.
4. Jednotka by mČla být nainstalována nejménČ 2 m nad podlahou.

(3) potrubí
zleva

(1) potrubí
zprava
(2) potrubí zprava
zezadu

Obr. 4a

Záslepka 3
Záslepka 2
Záslepka 1

(4) potrubí zleva zezadu

Obr. 4a
Obr. 4c

Obalovací páska
Spojovací trubky
Napájecí kabel

Odtoková hadice

Obr. 5

Obr. 6
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Instalace venkovní jednotky
Instalace spojovacích trubek

Momentový klíþ

1. Vycentrujte polohu hrdla trubky vzhledem
k hrdlu pĜíslušnému ventilu.
2. Zašroubujte pĜevleþné matice a pak je dotáhnČte klíþem a momentovým klíþem
podle obrázku vpravo.

Klíþ

Tabulka utahovacích momentĤ
Matice spojovací
trubky

Spoj

PrĤmČr šestihranné
matice (mm)

Utahovací
moment (Nm)

6

15–20

9,5

31–35

POZNÁMKA:

12

50–55

NadmČrný utahovací moment poškodí matice.

Obr. 7

PĜipojení elektrických vodiþĤ
1. Odmontujte velké držadlo.
2. VyjmČte úchytku kabelu a pak pĜipojte
vodiþe napájecího kabelu ke kontaktĤm svorkovnice. Zapojení vodiþĤ musí odpovídat zapojení u vnitĜní jednotky.
3. UpevnČte napájecí kabel úchytkou.
U jednotky s tepelným þerpadlem pĜipojte také vodiþe Ĝídících signálĤ.
4. Zkontrolujte správnost zapojení vodiþĤ.
5. Namontujte velké držadlo.

hnČdý
modrý
þerný
Úchytka
kabelu

zelenožlutý
hnČdý

Napájecí
kabel

Velké držadlo

POZNÁMKY:
• Špatné pĜipojení vodiþĤ zpĤsobí elektrickou závadu.
• Když upevĖujete kabel úchytkou, nenechávejte vodiþe mezi úchytkou a svorkami napnuté.

– 17 –

OdvzdušnČní a zkouška tČsnosti
1. OdstraĖte pĜevleþné matice na þerpacím vývodu
ventilu plynu.

Manometr

2. PĜipojte þerpací hadici uprostĜed rozdČlovaþe
k vývČvČ a pak nízkotlaký (Lo) ventil k þerpacímu
vývodu ventilu plynu (viz. obr. 9).
3. SpusĢte vývČvu. Když manometr ukazuje 1 bar,
utáhnČte úplnČ nízkotlaký ventil rozdČlovaþe a
zastavte þerpání. Poþkejte minimálnČ 15 minut,
abyste se ujistili, že je tlak konstantní.

ýepiþka ventilu

4. OdstraĖte þepiþky ventilĤ plynu a kapaliny.
5. UvolnČte trochu stopku ventilu kapaliny šestihranným klíþem, dokud tlak nepĜekroþí 0 barĤ.
6. Odpojte þerpací hadici od þerpacího vývodu ventilu plynu a zašroubujte pĜevleþné matice na þerpacím vývodu.
7. OtevĜete úplnČ stopky ventilĤ plynu a kapaliny
šestihranným klíþem.
8. UtáhnČte þepiþky ventilĤ plynu a kapaliny a zkontrolujte tČsnost všech spojĤ potrubí.

VývČva
Trubka
kapaliny

Trubka
plynu

Obr. 9

Elektrický ohĜívací pás
Když dojde k závadČ teplotního þidla venkovní jednotky, oba ohĜívací pásy pĜestanou pracovat.
V opaþném pĜípadČ fungují následovnČ:
(1) Když je Tvenkovní  –5 °C a kompresor se nespustí,
zaþne pracovat elektrický ohĜívací pás kompresoru.
Když se kompresor spustí nebo když se kompresor
nespustí, ale Tvenkovní > –2 °C, nebude elektrický
ohĜívací pás pracovat. Když se kompresor nespustí a
–5 °C < Tvenkovní  –2 °C, zĤstane elektrický ohĜívací
pás kompresoru v aktuálním stavu.
(2) Když je Tvenkovní  3 °C, bude pracovat elektrický
ohĜívací pás kondenzátoru. Když je Tvenkovní > 6 °C,
nebude elektrický ohĜívací pás kondenzátoru pracovat. Když je 3 °C < Tvenkovní  6 °C, zĤstane elektrický
ohĜívací pás kondenzátoru v aktuálním stavu.
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Elektrický
ohĜívací pás

Zkušební provoz a kontrola po instalaci
Zkušební provoz
1. PĜed zkušebním provozem
1.
2)
3)
4)

NepĜipojujte napájení dĜíve, než je instalace kompletnČ hotova.
Elektrické obvody musí být správnČ zapojeny a vodiþe pevnČ pĜipojeny.
Uzavírací ventily spojovacích trubek by mČly být otevĜeny.
Z jednotky je tĜeba odstranit všechny pĜípadné neþistoty.

2. Testování provozu
1)
2)
3)

AUTO/
STOP

Ovládací
pĜepínaþ

PĜipojte napájení a stisknČte tlaþítko ON/OFF na dálkové ovladaþi, abyste zapnuli klimatizaþní zaĜízení.
Pomocí tlaþítka MODE vyzkoušejte provozní režimy Chlazení, Topení, atd., abyste zjistili,
zda pracují normálnČ.
Pokud není k dispozici dálkový ovladaþ, je možné nouzové ovládání pomocí pĜepínaþe.
Pro pĜepnutí pĜepínaþe mĤžete použít hrot kuliþkového pera nebo podobný pĜedmČt.
a) Když jednotka stojí, nastavte pĜepínaþem režim AUTO. Jednotka zaþne pracovat
v režimu „AUTOmatika“ a mikroprocesor nastaví režim automaticky podle teploty
v místnosti. Pro zastavení jednotky stisknČte znovu pĜepínaþ.
b) Když jednotka bČží, nastavte ji pĜepínaþem do režimu Stop.

Kontrola po instalaci
Položky ke kontrole
Je zaĜízení dobĜe upevnČno?
Provedli jste kontrolu tČsnosti?
Je tepelná izolace dostateþná?
Je odtok vody v poĜádku?
Souhlasí napájecí napČtí s údajem
na štítku?
Je instalace vodiþĤ a trubek správná?
Je jednotka ĜádnČ uzemnČna?
Je napájecí kabel správný?
Je pĜívod nebo výfuk vzduchu volný?
Odpovídá množství chladiva délce
spojovacích trubek?

Možná závada
Jednotka mĤže spadnout, otĜásat se nebo vydávat hluk.
Hrozí nedostateþný výkon chlazení/topení.
MĤže nastat kondenzace a odkapávání vody.
MĤže nastat kondenzace a odkapávání vody.
MĤže nastat elektrická porucha nebo poškození
souþástí.
MĤže nastat elektrická porucha nebo poškození
souþástí.
MĤže dojít k probíjení napČtí na kostru zaĜízení.
MĤže nastat elektrická porucha nebo poškození
souþástí.
Hrozí nedostateþný výkon chlazení/topení.
V pĜípadČ potĜeby doplĖte chladivo.
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Oprava a údržba
UPOZORNċNÍ:
• PĜed þištČním vypnČte zaĜízení a vytáhnČte zástrþku ze zásuvky..
• Do jednotek se nesmí dostat voda. Hrozí úraz el. proudem.
• Nepoužívejte Ĝedidla, benzín apod., aby se nepoškodil povrch jednotky. Jednotky otírejte suchou mČkkou utČrkou nebo utČrkou lehce navlhþenou vodou nebo neutrálním þisticím prostĜedkem.

ýištČní pĜedního panelu
1. VyjmČte pĜední panel.
ZvednČte panel nahoru a vytáhnČte jej ve
smČru šipek podle obrázku.
osa

(a)

(b)

2. OþistČte panel.
OþistČte panel utČrkou, lehce navlhþenou vodou nebo neutrálním þisticím prostĜedkem.
(Poznámka: Nikdy nepoužívejte vodu teplejší
než 45 °C. Mohlo by dojít k odbarvení nebo deformaci krytu.)
3. Nainstalujte pĜední panel.
ZasuĖte držáky na obou koncích panelu do
pĜíslušných výĜezĤ a dejte osu do otvoru. Pak
panel pevnČ zavĜete.
(a)

(b)

ýištČní vzduchových filtrĤ
ýištČní vzduchových filtrĤ se doporuþuje provádČt vždy jednou za tĜi mČsíce. Je-li jednotka
používána v prašném prostĜedí, mČlo by se þištČní vzduchových filtrĤ provádČt þastČji.
1. VyjmČte vzduchový filtr.
OtevĜete pĜední panel, uchopte výstupek vzduchového filtru, lehce jej nadzvednČte a pak vytáhnČte filtr ve smČru šipek (viz obrázek vpravo).
2. VyþistČte filtr
Pro oþištČní prachu usazeného na filtrech mĤžete použít vysavaþ nebo jej umyjte vodou a
nechejte uschnout ve stínu.
Poznámka:
K umývání filtrĤ nepoužívejte nikdy vodu teplejší
než 45 °C. Jinak mĤže dojít k deformaci nebo odbarvení filtru. Nesušte filtr nad ohnČm – mohl by
zaþít hoĜet nebo by se mohl zdeformovat.
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3. Nainstalujte filtry nazpČt.
ZasuĖte filtry zpČt na místo a zavĜete dobĜe
pĜední panel.

PĜíprava pĜed použitím
1. UjistČte se, že nic neblokuje proudČní vyfukovaného a pĜivádČného vzduchu.
2. Zkontrolujte, zda je zemnicí vodiþ správnČ pĜipojen.
3. Je-li to zapotĜebí, vymČĖte baterie v dálkovém
ovladaþi.
4. Zkontrolujte stav podstavce venkovní jednotky
a je-li poškozen, kontaktujte prodejce nebo
servisní stĜedisko

Údržba po použití
1.
2.
3.
3.

VypnČte hlavní vypínaþ.
OþistČte filtry a další þásti.
OdstraĖte prach z venkovní jednotky.
Je-li na venkovní jednotce rez, mČla by se odstranit a poškozené místo by se mČlo natĜít
barvou, aby se rezivČní nešíĜilo.

ěešení potíží
UpozornČní: Nepokoušejte se opravit zaĜízení sami. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem
nebo požáru. PĜed vyžádání opravy zkontrolujte, zda nelze problém vyĜešit podle následujících
bodĤ. MĤžete tak ušetĜit þas a peníze.

Problém

Náprava

VnitĜní jednotka nepracuje hned po opČtovném spuštČní klimatizaþního zaĜízení.

Když se zaĜízení vypne, nebude hned znovu
pracovat z dĤvodu ochrany vnitĜních obvodĤ.

ýeká

Po spuštČní je z jednotky cítit neobvyklý
zápach.

Je to zpĤsobeno zápachem v místnosti (nábytek, cigaretový kouĜ), který klimatizaþní
jednotka nasává.
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Problém
Za provozu je slyšet zvuk tekoucí vody.

Náprava
Je to zpĤsobeno proudČním chladiva uvnitĜ
jednotky.

PĜi provozu v režimu chlazení se vyfuku- Srážení vlhkosti v podobČ páry zpĤsobuje
je pára.
studený vzduch proudící z jednotky.

Po spuštČní nebo zastavení zaĜízení je
slyšet praskání.

Praskání je zpĤsobeno teplotním pnutím
v souþástkách pĜi zmČnách teploty.

Klimatizaþní jednotka vĤbec nepracuje.

•
•
•
•
•

Bylo vypnuto napájení?
Je zástrþka dobĜe zapojena?
Je vypnutý jistiþ?
Je provozní napČtí vyšší nebo nižší?
Je zapnutý þasovaþ (TIMER ON)?

Vypnuto

Chlazení (topení) není úþinné.

•
•
•
•

Je nastavena vhodná teplota?
Je blokován pĜívod nebo výfuk vzduchu?
Jsou vzduchové filtry špinavé?
Je ventilátor vnitĜní jednotky nastaven na
nízké otáþky?
• Je v místnosti nČjaký jiný zdroj tepla?

Dálkové ovládání nefunguje.

• Dálkové ovládání nelze použít, je-li zaĜízení
rušeno nebo þasto mČní svoji funkci. VypnČte je, odpojte zástrþku a pak ji zase pĜipojte, aby se obnovil provoz.
• Není dálkový ovladaþ pĜíliš daleko od jednotky a nejsou v cestČ signálu pĜekážky?
• Jsou baterie v ovladaþi vybité? VymČĖte je.
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V níže uvedených situacích klimatizaþní zaĜízení okamžitČ vypnČte, odpojte od
napájení a kontaktujte servisní stĜedisko.

• Za provozu je slyšet neobvyklý hluk.
• Jistiþ nebo pojistky þasto vypadávají.
• Do jednotky se dostala voda nebo nČco jiného.
• Z vnitĜní jednotky uniká voda.
• Zástrþka napájecího kabelu nebo kabel jsou
velmi horké.
• PĜi provozu je cítit neobvyklý zápach.
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Máte-li potíže,
kontaktujte servisní
stĜedisko.

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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