
 

  

S elektrickým nebo elektronickým odpadem se nesmí nakládat jako s běžným domovním odpadem. Po uplynutí doby životnosti produktu jej 
odevzdejete na příslušné sběrné místo určené pro tento typ odpadu. Bližší informace naleznete v aktuáním zákoně v souladu s evropskou 
směrnicí 2002/96 / ES a následujícími modifikacemi 2003/108 / ES. Informujte se na místním úřadě nebo u svého prodejce v případě, že budete 
výrobek nahrazovat jiným. 

 

 

 

Uživatelský a instalační manuál pro nástěnné splitové jednotky CZ 

   

 

MONO / MULTI DC INVERTOR 

 

MODELY 

 

2600 W 

3500 W 

5300 W 

7000 W 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tato příručka byla vytvořena pro informativní účely. Společnost nenese odpovědnost za výsledky a následky jednotlivých instalací zakládajících se na 
pochopení a aplikaci informací a technických specifikací uvedených v této příručce. Dále je zakázána reprodukce jakýchkoli částí tohoto návodu. 
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BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

 
Zařízení je naplněno hořlavým chladivem R32 

 Před použitím zařízení si nejprve důkladně přečtěte tuto příručku. 

 Před instalací zařízení si prostudujte tuto příručku 

 Před opravou zařízení si nejprve přečtěte technickou příručku. 

Zde uvedená bezpečnostní opatření jsou rozdělena do dvou kategorií. V obou případech jsou uvedeny důležité 

bezpečnostní informace, které je třeba pečlivě prostudovat. 

 

 UPOZORNĚNÍ Nerespektování varování může mít za následek smrt. 

 UPOZORNĚNÍ Nerespektování varování může mít za následek zranění nebo škody na zařízení. 

 

 UPOZORNĚNÍ PRO CHLADIVO R32 

- Pozorně si přečtěte pokyny. 

- Nepoužívejte prostředky k urychlení procesu odmrazování nebo k čištění, které nejsou doporučeny výrobcem. 

- Zařízení nemůže být skladováno v prostorách s nepřetržitým provozem tepelného zdroje (např. otevřený oheň, plynový 

spotřebič nebo provozní elektrický ohřívač). 

- Zařízení nepropichujte ani nespalujte. 

- Uvědomte si, že únik chladiva nemusí být cítit (chladivo nemá zápach). 

- Zařízení by mělo být instalováno, provozováno a skladováno v místnosti s podlahovou plochou větší než je uvedeno v 

odstavci "OPATŘENÍ PRO BEZPEČNÝ PROVOZ ZAŘÍZENÍ S HOŘLAVÝM CHLADIVEM") 

- Dodržujte národní předpisy o chladivech. 

- Větrací cesty udržujte čisté a průchozí. 

- Zařízení musí být skladováno tak, aby nedošlo k mechanickému poškození. 

- Zařízení může být skladováno na dobře odvětrávaném místě, kde je dodržena minimální plocha místnosti, jak je 

specifikováno pro provoz. 

- Každá osoba, která zásahuje do okruhu chladiva, musí mít platné osvědčení opravňující pro práci s chladivy. 

- Servis se provádí výhradně podle doporučení výrobce. Servis může provádět pouze zkušený personál, který má platné 

oprávnění pro práci s hořlavými chladivy. 
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 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO HOŘLAVÁ CHLADIVA 

1) Poznámky k instalaci 

• Klimatizace nesmí být použita v místnosti, kde se nachází otevřený oheň nebo jiný možný zdroj požáru (jako je např. kotel 

na tuhá paliva, ohřívač). 

• Je zakázáno jakkoli poškozovat nebo zapalovat zařízení a propojovací potrubí. 

• Klimatizační jednotka musí být instalována v místnosti, která má větší než minimální plochu, uvedenou na typovém štítku 

nebo v následující tabulce. 

Minimání plocha místnosti (xm
2
) 

Množství chladiva (kg) ≤1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 

Minimální plocha 

místnosti (m
2
) 

/ 1.6 1.9 2.1 2.4 2.8 3.1 3.4 3.8 4.2 4.6 5 5.5 6 

• Po instalaci je nutno provést zkoušku těsnosti. 

2) Poznámky k údržbě 

• Zkontrolujte, zda plocha místnosti splňuje požadavky na typovém štítku. 

- Provoz je povolen pouze v místnostech, které splňují požadavky na typovém štítku. 

• Zkontrolujte, zda je místnost údržby dobře větrána. 

- Během provozu by mělo být zajištěno nepřetržité větrání místnosti. 

• Zkontrolujte, zda není v místě údržby zdroj požáru nebo potenciální zdroj požáru. 

- V místě údržby nesmí být otevřený oheň; vyvěste viditelně tabuli s nápisem "ZÁKAZ KOUŘENÍ". 

• Zkontrolujte, zda je značka varování na spotřebiči v dobrém stavu. 

- Obnovte varovnou značku. 

3) Svařování 

Pokud budete trubky chladicího okruhu při provádění údžby řezat nebo svařovat pak postupujte podle následujících kroků: 

A. Vypněte přístroj a vypněte napájení 

b. Odstraňte chladivo 

C. Vyvakuujte 

d. Vyčistěte zařízení plynným dusíkem 

E. Řežte a svařujte 

F. Zkontrolujte místo sváru 

Chladivo by mělo být recyklováno do specializované skladovací nádrže. 

Zkontrolujte, zda v blízkosti výstupu vakuového čerpadla není žádný otevřený plamen a je zajištěno dostatečné větrání. 

4) Plnění chladiva 

• Pro plnění chladiva používejte výhradně specializovaná zařízení určená pro chladivo R32. Ujistěte se, že se různé druhy 

chladiva nebudou navzájem kontaminovat. 

• V době plnění chladiva by měla být nádrž chladiva udržována ve svislé poloze. 

Po dokončení práce nalepte na zařízení štítek. 

Zařízení chladivem nepřeplňujte. 

• Po dokončení plnění proveďte detekci úniku chladiva. Po odstranění úniku prověďte další detekci úniku. 

5) Bezpečnostní pokyny pro přepravu a skladování 

• Před vyložením a otevřením nádoby použijte detektor hořlavého plynu. 

• Zajistěte, aby nebyl v blízkosti žádný zdroj požáru nebo kouření. 

• Dodržujte místní zákony a předpisy.  
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1. DŮLEŽITÉ INFORMACE 

POKYN: RIZIKO:  

Neprovádějte úkony, které vyžadují otevření zařízení. 
Úraz elektrickým proudem od živých částí. Popáleniny od 

horkých součástek. Zranění od ostrých hran.  

Neprovádějte úkony, které vyžadují odstranění zařízení z místa 

jeho instalace. 

Úraz elektrickým proudem od živých částí. Popáleniny od 

unikajícího chladiva.  

Nespouštějte a nevypínejte zařízení pouhým připojením a 

odpojením z el. sítě. 

Úraz el. proudem z poškozeného kabelu nebo zástrčky nebo 

zásuvky.  

Nepoškozujte napájecí kabel Úraz el. proudem 
 

Na zařízení nic nepokládejte. Zranění pádem předmětu v důsledku vibrací zařízení. 
 

Nestoupejte na zařízení. Zranění v důsledku pádu. 
 

Nestoupejte na židle, stoličky, žebříky nebo nestabilní držáky 

při čištění spotřebiče. 
Zranění v důsledku pádu. 

 

Nečistěte zařízení, aniž byste jej vypnuli a odpojili od sítě 

hlavním vypínačem. 
Úraz el. proudem. 

 

Nedovolte dětem nebo nezkušeným osobám obsluhovat 

zařízení. 
Poškození zařízení v důsledku nesprávného užití. 

 

Nesměřujte průtok vzduchu směrem na plynové varné desky a 

plynové sporáky. 
Exploze nebo otrava plynem po zhasnutí plamene. 

 

Nestrketje prsty do otvorů a mřížek na zařízení. Úraz el. proudem. Pořezání. 
 

Nepijte kondenzát. Otrava. 
 

Ucítíte-li zápach spáleniny nebo zpozorujete-li unikající kouř, 

odpojte zařízení od el. sítě, vyvětrejte a zavolejte technika. 
Popáleniny a inhalace kouře. 

 

Nepodnikejte úkony vyžadující odstranění zařízení z místa 

jeho instalace. 
Únik vody nebo chladiva. 

 

Na zařízení nic nepokládejte. Škody způsobené uvolněním nebo pádem zařízení. 
 

K čištění spotřebiče nepoužívejte žádné insekticidy, 

rozpouštědla nebo agresivní čisticí prostředky. 
Poškození plastových a lakovaných částí. 

 

Nepoužívejte přístroj k jinému účelu než běžné domácí použití. 
Poškození zařízení v důsledku provozního přetížení. 

Poškození objektů.  

Nedovolte dětem nebo nezkušeným lidem používat zařízení. Poškození zařízení v důsledku nesprávného použití. 
 

Nesměrujte proud vzduchu na cenné předměty, rostliny nebo 

živočichy. 

Poškození nebo úhyn v důsledku nadměrného podchlazení / 

přehřátí, vlhkosti nebo průvanu.  

Nepoužívejte jednotku po delší dobu v prostředí s více než 

80% vlhkostí. 

Škody na předmětech v důsledku nadměrného odkapávání 

kondenzátu z přístroje.  
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2. KOMPONENTY 
VNITŘNÍ JEDNOTKA 

(4)

(2)

(6)

(5)

(11)

(9)

(3)

(7)

(10)

(1)

(12 )

(8)

(1)
(2)

(4)(5)(6)

(11)

(12)

(10)

(8)

(7)

(3)

(9)

 

VENKOVNÍ JEDNOTKA 

(1) vstup vzduchu 

(2) čelní panel 

(3) ovládací panel 

(4) výstup vzduchu 

(5) lamely 

(6) filtr 

(7) vstup vzduchu 

(8) propojovací potrubí 

(9) odvodnění 

(10) výstup vzduchu 

(11) vstup vzduchu 

(12) dálkové ovládání 

3. DISPLEJ 

 

(1) LED příjmač signálu 

(2) Provozní indikátor 

Tento indikátor bliká po zapnutí a svítí, když je jednotka v provozu.  

(3) Indikátor topení 

Tento ukazatel svítí během provozu v režimu vytápění.  

(4) Indikátor chlazení 

Tento ukazatel svítí během provozu v režimu chlazení. 

(5) Indikátor nastavení teploty  

Zobrazuje nastavenou teplotu během provozu. 

(6) Indikátor odvlhčování 

Rozsvítí se během provozu v režimu odvlhčování. 

(7) Odmrazování 

Rozsvítí se během provozu v režimu rozmrazování. (je-li tento indikátor dostupný) 

 

(1)

(3) (4)

(2) (7)

(6)

(5)
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4. DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ 
4.1. Popis klávesnice 

① ON/OFF zapnuto/vypnuto 

② MODE výběr provozního režimu: 

 AUTO “ ”, CHLAZENÍ “ ”, VYSOUŠENÍ “ ”, VENTILACE “ ”, VYTÁPĚNÍ “ ”. 

③ FAN nastavení rychlosti ventilátoru. 

Auto
 

④ TURBO režim pro zvýšení výkonu chazení/vytápění. 

⑤"▲/▼" šipky pro nastavení teploty nebo časovače. 

⑥   tato funkce není dostupná 

⑦   nastavení polohy lamel 

⑧ T-ON / T-OFF časovač zapnutí a vypnutí 

⑨ IFEEL režim snímání teploty na ovladači. 

⑩ CLOCK nastavení času. 

⑪ SLEEP aktivace/deaktivace režimu spánku 

⑫ WiFi aktivace/deaktivace WiFi (volitelné příslušenství). 

⑬ /  čistý vzduch (tato funkce není dostupná) 

⑭ LIGHT zapnutí/vypnutí displeje 

⑮ TEMP zobrazení požadované nebo skutečné teploty na displeji. 

OVLADAČ 

 

6

3

7

9

10

14

15

13

12

8

11

5

4

2

1

 

4.2. Ikony na displeji 

 : AUTO režim 

 : COOL režim chlazení 

 : DRY režim odvlhčování 

 : FAN režim ventilace 

 : HEAT režim vytápění 

: SLEEP režim spánku 

 : CLOCK hodiny 
HOUR
ON-OFF : TIMER ON-OFF časovač 

 : TEMPERATURE teplota ( : nastavená., : vnitřní , : venkovní) 

WiFi indikátor 

 : X-FAN (není dostupna) 

 : AIR CLEANER (není dostupna) 

 : QUIET (není dostupna) 

 : 8°C Vytápění 

 : AIR RENEWING (není dostupna) 

 : LOCK zámek 

 : nastavení lamel 

 : (není dostupna)). 

DISPLAY 
 

 

 : TURBO režim 

 : potvrzení vyslání signálu LED 

 : IFEEL funkce 

: rychlost ventilátoru 

 : zobrazení teploty 
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4.3. Jak vložit baterie 

Vložte 2 ks alkalických baterií typu AAA 1,5V. 

(1) vysuňte kryt baterií 

Vyjměte staré baterie a správně vložte nové 

(2) nasaďte kryt zasunutím do původní polohy. 

Upozornění 

♦ Nepoužívejte staré baterie nebo různé typy baterií. Takové použití by mohlo způsobit 

nesprávné fungování dálkového ovládání. 

♦ Pokud nebudete používat dálkový ovladač déle než dva týdny, vyjměte baterie, aby se 

zabránilo případnému poškození ovladače. 
♦ Vyměňte baterie, pokud ovladač nekomunikuje s vnitřní jednotkou zařízení, nebo v 

případě, že indikátor komunikace na dálkovém ovladači nesvítí. 
 

1

2

3

4

 

4.4. Jak používat dálkové ovládání pro provoz jednotky 

● ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ 

Stiskněte tlačítko . 

● NASTAVENÍ PROVOZNÍHO REŽIMU 

Stiskem tlačítka MODE můžete změnit provozní režim jednotky. 

Na displeji se zobrazí symbol vybraného provozního režimu. 

→ → → →
 

 : automatický režim 

 : režim chlazení 

 : režim vysoušení 

 : pouze ventilace 

 : režim vytápění  

Je-li zvolen automatický režim, jednotka může pracovat v režimu chlazení nebo topení v závislosti na rozdílu požadované a 

skutečné teplotě. V režimu vysoušení nelze použít funkci ventilace. V režimu ventilace jednotka neupravuje teplotu a 

dodává vzduch z okolí. 

 

DŮLEŽITÉ! 

♦ Po dosažení požadované teploty se jednotka vypne. Poté se automaticky aktivuje, aby se zamezilo teplotnímu 

vrstvení v blízkosti zařízení. 

♦ V režimu chlazení, topení nebo vysoušení se nemusí ventilator rozběhnout okamžitě z důvodu ochraného 

režimu. 

● NASTAVENÍ NAKLONĚNÍ LAMELY 

Stiskem tlačítka   můžete nastavit sklon lamely a tím i směr proudění vzduchu. 

OFF  

● NASTAVENÍ VENTILÁTORU 

Stiskem tlačítka FAN můžete nastavit požadované otáčky ventilátoru. Zvolený režim se zobrazí na displeji: 

Auto
 

● FUNKCE POCITOVÉ TEPLOTY 

Aktivuje nebo deaktivuje přizpůsobení teploty vzduchu na základě vnímání teploty. 

●  FUNCTION (  je-li dostupná) 

Funkce výměny “ ” a úpravy iontové rovnováhy (čištění) vzduchu “ ”.  
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● SLEEP režim spánku 

SLEEP řežim může být nastaven při režimu COOLING (chlazení) nebo HEATING (topení) 

♦ Rychlost ventilátoru se automaticky sníží. 

♦ Teplota vzroste/poklesne v režimu chlazení/topení o 1°C v nastaveném intervalu. Po dosažení 2°C se tato teplota drží 8 

hodin a poté se jednotka automaticky vypne. 

● FUNKCE TEPLOTY (TEMP) 

Tlačitkem TEMP můžete zobrazit (nastavenou) teplotu na displeji. 

● Nastevní hodin (CLOCK) 

Pro nastavení času stiskněte tlačítko CLOCK a čas nastavte pomocí tlačitěk ''+'' a ''-''. 

♦ Pro uložení času stiskněte opět tlačítko CLOCK. 

● Nastavení časovače (TIMER) 

Se provádí pomocí tlačítek T-ON | T-OFF a tlačitěk ''+'' a ''-'' 

Poznámka: Pokud nenastavíte čas do 10 sekund po stisknutí tlačítka T-ON, ovladač opustí automaticky funkci TIMER ON. 

● Funkce TURBO: 

♦ stiskem tlačítka TURBO aktivujete nebo deaktivujete vysoký výkon topení/chlazení. 

● Osvětlení displeje (LIGHT) 

Stisknutím tlačítka LIGHT aktivujete nebo deaktivujete osvětlení displeje. 

● Funkce X-FAN 

Stisknutím tlačítka X-FAN aktivujete ventilator vnitřní jednotky po dobu 10 minut, aby se jednotka vysušila 

 (symbol ) 

● Funkce zamčení (LOCK)  

Aktivujete nebo deaktivujete stisknutím tlačítek ''+'' a ''-''. 

● °C / °F FUNCTION 

Stiskněte najednou tlačítka ''MODE'' a ''-'' 

● Funkce pro úsporu energie 

Pro aktivaci nebo deaktivaci stiskněte zároveň “TEMP” a “CLOCK” v režimu COOL  

Na displeji se objeví “SE”. 

● 8°C vytápění 

Pro aktivaci nebo deaktivaci stiskněte zároveň “TEMP” a “CLOCK” v režimu HEAT. Na displeji se zobrazí  a teplota 

“8°C”. 

 

 

4.5. Manuální provoz 

Manuální provoz lze dočasně využít v případě, že nemůžete nalézt ovladač nebo se v něm vybily baterie. 

Panel Manual switch

 

1. Otevřete a zvedněte přední panel do polohy, kdy zůstane zafixován. 

2. Stiskněte tlačítko ručního provozu, což jednotku spustí do automatického režimu. 

3. Zavřete panel do původní pozice. 

UPZORNĚNÍ: 

● Jednotka automaticky zvolí dle teploty režim vytápění nebo chlazení. 

Opětovným stiskem tlačítka jednotku vypnete. 
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5. ÚDRŽBA 

N o

Household

Drain

Cleaner

 

 VAROVÁNÍ 

Před započetím údržby je nezbytně nutné jednotku vypnout a odpojit od síťového 

napájení. 

Čištění vnitřní jednotky a dálkového ovladače. 

 

 UPOZORNĚNÍ 

● K čištění používejte suché tkaniny. 

● Pokud je vnitřní jednotka velmi znečištěná, můžete použít navlhčenou tkaninu. 

● Přední panel jednotky lze sejmout a čistit navlhčenou tkaninou. Poté jej vysušte 

suchou tkaninou. 

● Nepoužívejte chemicky ošetřené tkaniny nebo prachovky. 

● Nepoužívejte benzen, ředidla, leštící prostředky ani podobná rozpouštědla pro 

čištění zařízení. Mohou poškodit plastový povrch. 

 

 

 

 

Čištění vzduchového filtru 

Zanesený vzduchový filtr snižuje účinnost zařízení. Čistěte filtr jednou za 2 týdny. 

1. Zvedněte vnitřní panel jednotky až do úhlu kdy uslyšíte cvaknutí. 

2. Uchopte rukojeti vzduchového filtru a mírně jej nadzvedněte a vyjměte z držáku 

filtru, a potom ji vytáhněte směrem dolů. 

3. Vyjměte filtr z vnitřní jednotky. 

- Čistěte filtr jednou za dva týdny. 

- Vyčistěte filtr vysavačem nebo vodou (max. 45°C), a poté jej nechejte vyschnout na 

stinném a chladném místě. 

4. Vyjměte ionizační filtr z nosného rámu, jak je znázorněno na obrázku vlevo 

(nevztahuje se na jednotky bez elektrostatického filtru). 

Nedotýkejte se elektrostatického filtru do 10 minut po otevření vstupní mřížky, 

může způsobit úraz elektrickým proudem. 

● Vyčistěte elektrostatický filtr šetrným čisticím prostředkem nebo vodou a vysušte na 

slunci po dobu dvou hodin. 

● Před opětovným uložením elektrostatického filtru, zkontrolujte přesnost uložení 

rámu, aby nedošlo k poškození. 

5. Nainstalujte ionizační filtr zpět do původní polohy. 

6. Vložte horní část filtru zpět do jednotky ve správné poloze. 

 

Údržba 

Pokud máte v plánu nepoužívat zařízení po delší dobu, proveďte následující úkony:  

(1) Ponechte spuštěný ventilátor asi půl dne, aby se vysušil vnitřek jednotky. 

(2) Zastavte klimatizaci a odpojte napájení. Vyjměte baterie z dálkového ovladače. 

(3) Venkovní jednotka vyžaduje pravidelnou údržbu a čištění. Tyto úkony může 

provést pouze kvalifikovaný pracovník a nikoliv uživatel. Obraťte se na svého 

prodejce nebo servisního partnera. 

Kontroly před uvedením do provozu 

• Zkontrolujte, zda není vedení vytrženo nebo odpojeno. 

• Zkontrolujte, zda je nainstalován vzduchový filtr. 

• Zkontrolujte, zda není blokován výstup nebo vstup vzduchu. 
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 UPOZORNĚNÍ 

 Při demontáži filtru se nedotýkejte kovových částí. Mohlo by dojít ke zranění o ostré hrany. 

 K čištění vnitřní jednotky nepoužívejte vodu. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem. 

  Před čištěním jednotky se vždy ujistěte, že není napájena a jistič je vypnut. 

6. PROVOZ 

Během normálního provozu mohou nastat následující jevy. 

1. Ochrana kompresoru klimatizační jednotky. 

● Kompresor se nespustí 3 minuty po vypnutí. 

● Jednotka je navržena, aby nefoukala studený vzduch v režimu vytápění. Jedná se o tyto případy: 

A) Vytápění bylo právě spuštěno 

B) Odmrazovaní 

C) Nízkoteplotní vytápění 

● V režimu vytápění při nízkých venkovních teplotách a vysoké vlhkosti může dojít k tvorbě námrazy na venkovní jednotce. 

Tento jev může snížit účinnost provozu jednotky. Za těchto okolností přestane jednotka topit a dojde k automatickému 

odmrazení. Vnitřní nebo venkovní ventilator se při odmrazování zastaví. 

2. Z vnitřní jednotky vychází bílá mlha 

● bílá mlha se může objevit při velkém teplotním rozdílu venkovního a vnitřního vzduchu při vysoké relativní vlhkosti 

vnitřního vzduchu v režimu chlazení. 

● bílá mlha se může objevit po odmražování v režimu vytápění. 

3. Nízká hlučnost klimatizační jednotky 

● Můžete slyšet slabý syčivý zvuk proudění chladiva, běhu kompresoru nebo vrzání při teplotní roztažnosti plastových dílů  

4. Z vnitřní jednotky je vyfukován prach. 

Jedná se o normální stav, kdy klimatizační zařízení nebylo použito po delší dobu nebo při jeho prvním použití.  

5. Zápach z vnitřní jednotky. 

Vnitřní jednotka může šířit pachy ze stavebního materiálu, z nábytku, nebo přenášet kouř. 

6. Jednotka se přepne do režimu ventilace z režimu chlazení nebo vytápění 

Jev nastane při dosažení požadované nastavené teploty. 

7. Kondenzace vody na povrchu vnitřní jednotky v režimu chlazení (rel. vlhkost nad 80%) 

Nastavte lamelu do nejvyšší polohy a nastavte nejvyšší rychlost ventilace. 

8. Režim vytápění 

Dosažení požadované teploty je závisle na teplotě venkovního vzduchu. Pokud jednotka není schopna dosáhnout 

požadované teploty, doporučujeme dodat další zdroj tepla. 

9. Funkce auto-restart 

Jednotky s funkcí autorestart obnoví po přerušení napájení předchozí provoz. 

10. Blesk nebo bezdrátový telefon může negativně ovlivnit provoz jednotky 

Vypněte napájení a restartujte jednotku pomocí tlačítka ON/OFF. 
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7. PORUCHY A PŘÍČINY 

Okamžitě zastavte klimatizaci, pokud se objeví jedna z těchto poruch. Odpojte napájení a obraťte se na nejbližší 

zákaznický servis. 

Problémy 

Indikátor provozu nebo jiný ukazatel rychle bliká (5 krát za sekundu), a nepřestane ani po 

odpojení a restartu jednotky 

Časté vybavení pojistky nebo jističe 

Cizí  objekty nebo voda pronikne do klimatizace 

Dálkový ovladač nefunguje nebo funguje abnormálně 

Další mimořádné situace 

 

Závady Příčina Co je třeba udělat? 

Jednotka se nespustí 

Výpadek proudu Vyčkejte na obnovu napájení 

Odpojení napájení Zkontrolujte připojení napájení 

Vybavení pojistky nebo jističe Vyměňte pojistku 

Vybitá baterie v ovladači Vyměňte baterie 

Špatně nastavený čas Čekejte nebo změnte nastavení času 

Jednotka dobře netopní 

nebo nechladí 

Nevhodné nastavení teploty Nastavte správnou teplotu 

Vzduchový filtr je ucpaný Vyčistěte vzduchový filtr 

Dveře nebo okna jsou otevřeny Zavřete dveře nebo okna 

Přívod nebo odvod vzduchu vnitřní nebo 

venkovní jednotky byl zablokován 
Odstraňte překážky, restartujte jednotku 

Ochrana kompresoru (3 minuty) Vyčkejte 

Pokud nebyl problém opraven, obraťte se na místního prodejce nebo nejbližší zákaznický servis. Informujte je o 

podrobnostech poruch a modelu jednotky. 

Poznámka: Nepokoušejte se opravovat přístroj sami, obraťte se na autorizované servisní středisko. 
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8. INSTALACE 
vnitřní jednotka  

● Nevystavujte vnitřní jednotku působení tepla nebo páry. 

● Vyberte místo, kde se nenacházejí před nebo kolem jednotky žádné překážky. 

● Ujistěte se, že je možné kondenzát dobře odvést. 

● Zařízení neinstalujte v blízkosti dveří. 

● Ujistěte se, že prostor na levé a pravé straně přístroje je více než 15cm. 

● Zajistěte stabilní ukotvení zařízení. 

● Je zapotřebí minimální délka potrubí 3 metry, aby se minimalizovaly vibrace a nadměrný hluk. 

● Vnitřní jednotka by měla být instalována na stěně ve výšce 2,3 m nebo více od podlahy a min 15 od stropu. 

● Změny v délce trubky může vyžadovat úpravu náplně chladiva. 

2
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venkovní jednotka  

Jestliže je nad venkovní jednotkou umístěn přístřešek, aby se zabránilo přímému slunečnímu záření nebo vystavení dešti, 

ujistěte se, že výměna tepla z jednotky není omezena.  

● Ujistěte se, že je volné místo minimálně 30cm z levé a zadní strany jednotky. Z přední strany by to mělo být minimálně 

200cm. Z levé strany (kde je místo připojení) by to mělo být min. 60cm.  

Neumísťujte živočichy a rostliny v cestě vstupu nebo výstupu vzduchu.  

● Vyberte místo tak, aby teplý vzduch a hluk z klimatizace nerušily sousedy.  

● Instalujte venkovní jednotku na pevnou základnu, aby se zabránilo zvýšení hladiny hluku a vibrací. 

● Zajistěte, aby proudění vzduchu nebylo blokováno a nebyly přítomny žádné překážky proudění vzduchu 

● V případě, že je jednotka vystavena silnému větru, zajistěte správnou činnost ventilátoru a umistěte jednotku podél stěny 

nebo použijte ochranné plechy. 

● Jednotku umistěte pevně, spolehlivě a stabilně, aby nehrozilo její uvolnění. Využijte k tomu instalční schéma. 

 
 

montáž na střechu:  

● zajistěte, aby jednotka byla umístěna stabilně a v rovině. 

● respektujte místní předpisy a zamezte případnému uvolnění jednotky vlivem povětrnostních podmínek 

● zajistěte, aby jednotka nerušila vibracemi a aby byla dostupná pro servis 

1. Instalace nástěnného montážního rámu 

1. Zavěste nástěnný montážní rám na zeď. Nastavte jej pomocí vodováhy do vodorovné polohy 
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a pak vyznačte na zdi místo pro vyvrtání otvorů. 

2. Je-li stěna z cihel nebo betonu, vyvrtejte 5 děr o průměru 5mm (7 děr pro model 7 kW). Vložte hmoždinky pro šrouby. 

3. Upevněte rám na zeď pomocí šroubů (ST4.2X25TA) a pak zatáhněte za rám, abyste se 

přesvědčili, že je dobře upevněn. Pokud se hmoždinka uvolní, vyvrtejte poblíž jiný otvor. 
Mod. 2600W, 3500W        Mod. 5300W, 7000W 

 

 
Vyvrtání otvoru pro potrubí 

1. Určete pozice otvorů podle obrázku výše. Vyvrtejte jeden (1) otvor (65mm) mírně šikmo dolů k vnější straně (pro lepší 

odvod kondenzátu) 

Propojovací potrubí a odvod kondenzátu 

1. Veďte odvod kondenzátu směrem dolů. Neinstalujte odvod jak je ilustrováno níže. 

2.   Nasaďte na odtokovou hadici (včetně spojů) izolaci abyste zabránili kondenzaci vody. Zamezte prověšení vypouštěcí 

hadice. 

Propojovací potrubí 

1. Pro levostranné a pravostranně připojení, sejměte kryt bočního panelu. 

● Doporučujeme zákazníkům ponechání tohoto krytu pro případ přemístění jednotky v budoucnu. 

2. Pro levostranné a pravostranně připojení, instalujte potrubí jak je ukázáno níže. Ohněte propojovací potrubí, aby bylo 

uloženo 43mm od stěny. 

3. Upevněte konec propojovacího potrubí. 

Instalace vnitřní jednotky 

1. Přes otvor ve stěně protáhněte potrubí. 

2. Nasaďtě horní úchytku jednotky na horní příchytný bod rámu. Pohněte 

jednotkou ze strany na stranu, abyste se přesvědčili, že je spolehlivě uchycena. 

3. Potrubí se snadno zavede po nadzvednutí jednotky umístěním podpory mezi 

jednotku a zeď. Po upevnění potrubí podporu odstraňte. 

4. Přitlačte spodní část vnitřní jednotky ke stěně. Pohybem ze strany na stranu 

se ujistěte o stabilitě upevnění. 

 

Osazení venkovní jednotky 

Venkovní jednotku ukotvěte pevně šrouby s maticemi 10 nebor 8 ve vodorovné pozici na betonový podstavec nebo jiný 

pevný material. 

Instalace odvodu kondenzátu 

Upevněte tesnění do odvodňovacího ramene, poté vložte odvodňovací přípojku do spodního otvoru venkovní jednotky a 

otáčivým pohybem ji upevněte. 
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UPOZORNĚNÍ 

● Jako první připojte vnitřní jednotku, až poté venkovní. 

● Zabraňte uvolnění potrubí ze zadní části vnitřní jednotky 

● Nenechávejte odvodňovací potrubí volné 

● Tepelně izolujte všechny trubky 

● Ujistěte se, že je odvodňovací hadice umístěna na spodní straně 

svazku. Umístění na horní straně by mohlo vest k zaplavení 

jednotky. 

● Nikdy nekřižte ani neproplétejte silové kabely s žádnými dalšími 

kabely. 

● odvodňovací hadici veďte se spádem směrem dolů, aby byl 

zajištěn plynulý odvod kondenzátu 

 

indoor unit

gas pipe
with isulation

indoor and outdoor
connection wires

liquid pipe

with isulation

drain hose

band

 

● Silové kabely se nikdy nesmí dostat do kontaktu s chladivovým potrubím! 

Model. 
Max. délka propojovacího 
potrubí bez nutnosti doplnění 
chladiva (m) 

Max. povolená délka 
potrubí (m) 

Max. výškový 
rozdíl (m) 

Dodatečné množství 
chladiva (g/m) 

Φkapalné 

Φplynné 

2600 W 5 15 10 20 Φ6,35/Φ9,52 

3500 W 5 20 10 20 Φ6,35/Φ9,52 

5300 W 5 25 10 16 Φ6,35/Φ9,52 

7000 W 5 25 10 40 Φ6,35/Φ16 
 

 
Kabelové připojení 

 

Připojení kabelů k vnitřní jednotce 

1. Propojení vnitřní a venkovní jednotky proveďte kabelem  typu H07RN-F. 

2. Nadzdvihněte kryt vnitřní jednotky a odšroubujte šroubky, poté kryt odstraňte. 

3. Připojte kabely dle označení svorkovnice. 

4. Kabely, které zůstanou nepřipjeny důsledně zaizolujte, aby se nedostaly do kontaktu s 

žádnou elektrickou částí. 

Front panel Terminal 

 

Vnitřní jednotka 

Připojení kabelů k venkovní jednotce 

1. Odstraňte kryt elektrických částí venkovní jednotky 

2. Připojte kabely dle schématu a označení svorek na vnitřní a venkovní jednotce 

3. Zamezte vniknutí vody vytvořením kabelové smyčky, jak je uvedeno v 

instalačním schématu. 

4. Nepoužité vodiče zaizolujte PVC páskou. Zajistěte, aby se nedotýkaly žádných 

elektrických nebo kovových částí 

 Access door terminal 

 Venkovní 

jednotka 

Specifikace kabelů 

Model (W) 
Napájecí kabel Propoj. kabel mezi vnitř. a venk. jedn. Přívod 

napájení 
Jistič 
(A) Průřez Průřez 

2600 W, 3500 W 3 x 1.5 mm² 4 x 1,5 mm² K venkovní j. 10 A (240V) 

5300 W 3 x 2.5 mm² 4 x 1,5 mm K venkovní j. 10 A (240V) 

7000 W 3 x 2.5 mm² 4 x 1,5 mm K venkovní j. 16 A (240V) 
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Zapojení kabeláže 

Mod. 2600W, 3500W, 5300W Mod. 7000W 

 

 

 

  
Propojení chladivového potrubí 

1. Kalíškování 

Hlavní příčinou úniku chladiva bývá chybné provedení kalíškování potrubí. Proveďte 

kalíškování správným způsobem podle následujícího postupu:  

A: Uřízněte potrubí a kabely. 

1. Použijte sadu určenou pro dané potrubí. 

2. Změřte vzdálenost mezi vnitřní a venkovní jednotkou. 

3. Uřízněte potrubí o něco delší než je naměřená délka 

4. Uřízněte kabely o 1,5m delší než je délka potrubí 

B: Odstranění ostřin 

1. Pečlivě odtraňte ostřiny z celého průřezu potrubí 

2. Při odstraňování ostřin nakloňte měděnou trubku koncem dolů, aby se zabránilo 

pádu ostřin do potrubí. 

C: Nasazení matice 

Odstraňte šestihranné matice připevněné k vnitřní a venkovní jednotce a po 

odstranění ostřin a nečistot je nasaďte na potrubí (po úpravě potrubí je již není 

možné nasadit) 

 

D: Kalíškování 

Měděnou trubku upevněte do svěráku s rozměrem dle tabulky níže.. 

Outer dia m . (m m )
A (m m )

M a x . M in

Φ 6,35

Φ 9,52

Φ 12,7

Φ 16

1,3

1,6

1,8

2

0,7

1

1

1
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Utažení spojů 

● vycentrujte potrubí 

● matici dotáhněte nejprve prsty a poté klíčem jak je ukázáno na obrázku 

UPOZORNĚNÍ: 

● Přetažení matice může vest k jejímu poškození! 

V tabulce jsou uvedeny kroutící momenty pro správné doatažení matic 

Hex nut diam. (mm) Tightening torque (N.m)

Φ 6,35

Φ 9,52

Φ 12,7

Φ 16

1 5 ~ 20

3 1 ~ 35

5 0 ~ 55

6 0 ~ 65
 

 

  Pipe 

 

Odstranění vzduchu 

Vzduch nebo vlhkost v chladivovém okruhu způsobuje následující nežádoucí jevy: 

● Zvýšení tlaku v okruhu. 

● Zvýšení spotřeby 

● Snížení účinnosti 

● Zamrznutí a zablokování potrubí kapilár. 

● Koroze chladivového okruhu. 

Z těchto důvodů je nutné jednotky i propojovací potrubí vyvakuovat a otestovat 

těsnost. 

Odstranění vzduchu pomocí vývěvy 

● Příprava 

Zkontrolujte, zda každá trubka (na straně kapaliny I plynu) mezi vnitřní a venkovní 

jednotkou byla správně připojena, včetně kabeláže a provedení testovacího provozu. 

Odstraňte krytky ventilů na straně plynu I kapaliny venkovní jednotky. Servisní ventil 

musí zůstat uzavřen. 

● Prověřte délku potrubí a množství chladiva. 

● Při přemístění jednotky je nutné opět provést vakuování pomocí vývěvy. 

Ujistěte se, že přidávané chladivo je v tekutém stavu. 

 

Indoor unit

Outdoor unit

Manifold gauge

Pressure
gauge

Charge hose

Nitrogen gas cylinder
(in vertical position)
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Varování při práci s ventilem 

● Otevřete ventil nadoraz. Nikdy se jej nesnažte otevřít více. 

● Bezpečně dotáhněte matici ventilu klíčem. 

● Respektujte dotahovací momenty (viz tabulka na předchozí straně). 

Při použití vývěvy 

1. Zcela dotáhněte matice, A, B, C, D, připojte ventil na stranu nízkého tlaku na 

straně plynu. 

2. Připojte vývěvu 

3. Plně otevřete ventil 

4. Spusťte vývěvu (kontrolu funkce provedete lehkým krátkodobým uvolněním 

matice, kdy začne vývěva nasávat vzduch a ukazovat 0 místo záporného tlaku) 

5. Po dokončení vakuování, zcela uzavřete ventil a zastavte vývěvu. Vakuování 

provádějte po dobu alespoň 15 minut a zkontrolujte, zda manometr ukazuje -76 cm 

Hg (1x105Pa) 

6. Otočte ventilem B o 45°C ve směru hodinových ručiček na dobu 6-7 sekund, 

poté co začne unikat plyn a poté opět matici dotáhněte. Ujistěte se, že manometr 

ukazuje o něco vyšší tlak než je tlak atmosférický. 

7. Odpojte přípojku na straně nízkého tlaku. 

8. Plně otevřete ventily B a A. 

9. Bezpečně dotáhněte matice ventilu. 

Indoor unit

Outdoor unit

Pressure
gauge

Manifold gauge

Open Close

Vacuum pump  
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9. ZKUŠEBNÍ PROVOZ 

Po dokončení celé instalace musí být proveden zkušební provoz 

Před zkouškou provozu je nutné zkontrolovat následující: 

 Vnitřní a venkovní jednotky jsou správně nainstalovány. 

 Potrubí a kabely jsou správně zapojeny 

 Potrubí s chladivem je prosto netěsností a nedochází k úniku chladiva. 

 Odvod kondenzátu je neporušen a neucpán. 

 Tepelná izolace plní svou funkci. 

 Uzemnění zařízení je správně zapojeno. 

 Délka potrubí a množství chladiva je zkontrolováno a zaznamenáno. 

 Napájecí napětí odpovídá jmenovitému napětí jednotky. 

 Není žádná překážka na výstupech a vstupech vzduchu z venkovních a vnitřních jednotek. 

 Uzavírací armatury na plynovém a kaplinovém potrubí chladiva jsou otevřeny. 

 Jsou otevřeny armatury na straně kapaliny i plynu. 

 Klimatizační jednotka se předehřívá po zapnutí napájení. 

 Před spuštěním jednotky se jednotka předehřívá. 

 

ZKUŠEBNÍ PROVOZ  

■ nastavte jednotku do režimu "COOLING" (chlazení) a zkontrolujte následující body. Pokud nebude některý bod splněn, 

vyřešte jej v sekci "PROBLÉMY A ŘEŠENÍ". 

1) Vnitřní jednotka 

a) Zda vypínač na dálkovém ovladači je funkční. 

b) Zda tlačítka na dálkovém ovladači jsou funkční. 

c) Zda se lamela proudění vzduchu pohybuje správně. 

d) Zda je teplota vzduchu správně regulována 

e) Zda svítí kontrolky správně 

f) Zda dočasná tlačítka správně fungují 

g) Zda je odvod kondenzátu funkční 

h) Zda jednotka není příliš hlučná nebo nevibruje. 

i) Zda funkce vytápění funguje správně 

2) Venkovní jednotka 

a) Zda jednotka není příliš hlučná nebo nevibruje. 

b) Zda nedochází k úniku chladiva 

! Upozornění Funkce ochrany zařízení brání opětovnému spuštění po dobu 3 minut od posledního spuštění. 
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ELEKTRICKÁ SHÉMATA (S LEGENDOU) 

■ MONO DC INVERTER: vnitřní jednotky 

Mod.: 2600W, 3500W 

 

Mod.: 5300W, 7000W 
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■ MONO DC INVERTER venkovní jednotky 

Mod.: 2600W 

 

Mod.: 3500W 
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Mod.: 5300W 

 

Mod.: 7000W 
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LEGENDA 

ROOM TEM. SENSOR POKOJOVÉ ČIDLO 

TUBE TEM. SENSOR ČIDLO POTRUBÍ 

POWER NAPÁJENÍ 

EVAPORATOR VÝPARNÍK 

ELECTRIC BOX ELEKTRICKÁ SKŘÍŇ 

M: FAN MOTOR M:  MOTOR VENTILÁTORU 

INDOOR UNIT VNITŘNÍ JEDNOTKA 

OUTROOM TEM. SENSOR ČIDLO VENKOVNÍ JEDNOTKY 

EXHAUST TEM. SENSOR ČIDLO NA VÝSTUPU 

OVERHEAT PŘEHŘÁTÍ 

C: CAPACITOR FOR FAN MOTOR C: KONDENZÁTOR PRO MOTOR VENTILÁTORU 

SAT: OVERLOAD PROTECTOR SAT: OCHRANA PŘETÍŽENÍ 

EH: COMP. CRANK CASE HEATER EH: OHŘEV VANY KOMPRESORU 

L: INDUCTANCE L: CÍVKA 

LP: LOW PRESSURE SWITCH LP: SPÍNAČ NÍZKÉHO TLAKU 

HP: HIGH PRESSURE SWITCH HP: SPÍNAČ VYSOKÉHO TLAKU 

EKV1-4: ELECTRONIC INFLATE VALVE 1-4 EKV1-4: ELEKTRONICKÝ VENTIL 1-4 

AP: MAIN BOARD AP: HLAVNÍ DESKA 

RT: TEMPERATURE SENSOR RT: SNÍMAČ TEPLOTY 

COMP. COMPRESSOR COMP. KOMPRESOR 

4YV: 4 WAY VALVE 4YV: 4 CESTNÝ VENTIL 

OUTDOOR UNIT: VENKOVNÍ JEDNOTKA: 

COOL PLASMA GENERATOR GENERÁTOR STUDENÉ PLAZMY 

TRANSFORMER TRANSFORMÁTOR 

HEATER (COMP) OHŘEV (kOMP) 

DISPLAY DISPLEJ 

SWING MOTOR SWING MOTOR 

EARTHING PANEL ZEMNÍCÍ PANEL 

PIPE TRUBKA 

SENSOR ČIDLO 

IN/OUT VSTUP/VÝSTUP 

ROOM TEM. SENSOR POKOJOVÉ ČIDLO 

MAIN BOARD HLAVNÍ DESKA 

DRIVE BOARD INVERTOROVÁ DESKA 

POWER MODULE NAPÁJECÍ MODUL 

FILTER FILTR 

BASE HEATER OHŘÍVAČ ZÁKLADNY 

BN: BROWN BN: HNĚDÁ 

BU: BLUE BU: MODRÁ 

BK: BLACK BK: ČERNÁ 

YEGN: YELLOW GREEN YEGN: ŽLUTÁ ZELENÁ 

GY: GRAY GY: ŠEDÁ 

WH: WHITE WH: BÍLÁ 

YE: YELLOW YE: ŽLUTÁ 

RD: RED RD: ČERVENÁ 

X: CONNECTER X: KONEKTOR 

XT: TERMINAL BOARD XT: SVORKOVNICE (NA DESCE) 

CN: CONNECTOR ON BOARD KN: KONEKTOR NA DESCE 

L: PHASE L: FÁZE 

N: NEUTRAL N: NULA 
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DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE PRO PROVEDENÍ MULTISPLIT 
 

Venkovní 
jednotky multi 

split 

Max délka 
kapalinového 
potrubí bez 

nutnosti doplnění 
chladiva(m) 

Doplnění 
chladiva 

(g/m) 

Max. délka potrubí 

(celkem) (m) 

Max. délka 
kapalinového 
potrubí pro 
jednotlivé 

jednotky (LX) 

Max. převýšení jednotek 
Připojení vnitřních jednotek 

Vnitřní - vnitřní 

Vnitřní - venkovní 

Venkovní dole 
Venkovní 
nahoře 

Vnitřní jednotka ΦLiquid/ΦGas 

[m] [g/m] [m] [m] H [m] H1 [m] H2 [m] 

Dual (4,1 kW) 10 20 L1 + L2=20m 10 5 5 5 2,6 k W Φ6,35/Φ9,52 

Dual (5,3 kW) 10 20 L1+L2=20m 10 5 5 5 3,5 k W Φ6,35/Φ9,52 

Trial (6,1 kW) 30 20 L1+L2+L3=60m 20 10 10 10 5,3 k W Φ6,35/Φ12,7 

Trial (7,0 kW) 30 20 L1+L2+L3=60m 20 10 10 10 7,0 k W Φ6,35/Φ16 

Quadri (10,2 kW) 40 20 L1+L2+L3+L4=70m 20 10 10 10   

Penta (14,5 kW) 40 20 L1+L2+L3+L4+L5=75
m 

25 7,5 15 15   

 

Kabeláž 

Mono split 

jednotky 

Napájení 
Propojení vnitřní a venkovní 

jednotky Přívod 
napájení 

Jistič 
(A) 

Průřez Section 

2,6 kW 3 x 1.5 mm² 4 x 1,5 mm² K venkovní 10A 

3,5 kW 3 x 1.5 mm² 4 x 1,5 mm² K venkovní 13A 

5,3k W / 7,0 kW 3 x 2.5 mm² 4 x 1,5 mm² K venkovní 25A 

 
 
 

Vnitřní 
jednotka 

Propojení vnitřní 
a venkovní 
jednotky 

  Venkovní 
jednotky 

Napajecí kabel 
Jistič (A) Napájení 

Průřez   Průřez 

2,6 kW 4 x 1,5mm²   Dual (4,1 kW) 3 x 1,5mm² 10A 

K venkovní 
jednotce 

3,5 kW 4 x 1,5mm²   Dual (5,3 kW) 3 x 1,5mm² 16A 

5,3 kW 4 x 1,5mm²   Trial (6,1 kW) 3 x 2,5mm² 25A 

7,0 kW 4 x 1,5mm²   Trial (7,0 kW) 3 x 2,5mm² 25A 

  
  Quadri (10,2 kW) 3 x 2,5mm² 25A 

  
  Penta (14,5 kW) 3 x 2,5mm² 25A   

 

Pro propojení venkovní a vnitřní jednotky použijte kabel typu H07RN-F.  

Nevyužité vodiče zaizolujte izolační PVC páskou. 
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● Dual DC Inverter 

 

● Trial DC Inverter 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,1 kW      5,2 kW 
 

 6,1 kW 7,0 kW 
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Quadri DC Inverter  

 

Penta DC Inverter  

 

10,2 kW 

14,5 kW 
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Elektrická schémata 

■ vnitřní jednotky 

Mod.: 9.000 Btu/h (2,6 kW) 

 

Mod.: 12.000 Btu/h (3,5 kW) 
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Mod.: 18.000 Btu/h & 24.000 Btu/h (5,3 kW & 7,0 kW) 

 

■ MONO DC INVERTER venkovní jednotky 

Mod.: 9.000 Btu/h (2,6 kW) 
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Mod.: 12.000 Btu/h (3,5 kW) 

 

Mod.: 18.000 Btu/h & 24.000 Btu/h (5,3 kW & 7,0 kW) 
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■ MULTI DC INVERTER venkovní jednotky 

Mod.: DUAL DC INVERTER 14.000 Btu/h & 14.000 Btu/h (4,1 kW & 5,3 kW) 

 

Mod.: TRIAL DC INVERTER 21.000 Btu/h (6,1 kW) 
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Mod.: TRIAL DC INVERTER 24.000 Btu/h (7,0 kW) 

 

Mod.: QUADRI DC INVERTER 28.000 Btu/h (10,2 kW) 

 


