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1.1 ��������������������
HQHď ako je .ar aden e doručené, je dôlež té, ab- sa použí,ateľ pres,edč l, že dostal ,šetk- položk- u,edené , dodacom l ste a 
že .ar aden e nebolo počas prepra,- poškodené. Ak sa . stí poškoden e, je nutné ,-písať protokol o poškodení a t ež  nformo,ať 
nášho predajcu. Iba tak budete môcť , čo najkratšom čase dostať chýbajúce položk- alebo náhradu škod-.

1.2 ����
7oto .ar aden e bolo na,rhnuté a ,-robené ,ýlučne na účel- kl mat .o,an a a sm e sa použí,ať  ba na tento účel. Aj t e najlepš e 
.ar aden a môžu sprá,ne fungo,ať,  ba ak sú sprá,ne použí,ané a udrž a,ané plne efektí,ne. Prečítajte s  po.orne tento ná,od na 
obsluhu a prekon.ultujte ho, ak b- sa pr  použí,aní .ar aden a ,-sk-tl  ťažkost . Ne.abúdajte, že ak sa ,-žadujú rad- alebo .ásah-, 
náš popredajný ser, s organ .o,aný , spoluprác  s naš m  predajcam  je ,ám ,žd- k d spo.íc  .

1.3 P�������
�������������
.OLPDWL.ác e / spl to,é t-p- mus a b-ť pr pojené k ,onkajšej jednotke. Táto modelo,á rada môže b-ť pr pojená k jednej ,onkajšej
jednotke, ako je t-p Mono-Spl t, pr pojená  ba k jednej ,nútornej jednotke alebo k t-pu Mult -Spl t, ku ktorému je možné pr poj ť d,e 
alebo , ac ,nútorných jednot ek. Táto sér a je k d spo.íc   ,o ,er.   tepelného čerpadla s chlad ,om R32.

  ZaUiadenie -e naplnené h24ľavý0 3/9120 R32.

9H]PLWH�SURVtP�QD�YHGRPLH��že -ed126.a -e 1a3/1e1A h24ľavý0 3/9120 R32. Ne534Av1e 
:a2bchAd:a1,e 5 -ed126.27 34ed56av7-e 4,:,.2 vAž1eh2 32š.2de1,a 25ôb a 0a6e4,A/7.  

1.4 PREHLÁSENIE O ZHODE - SK
9ý42bca 34eh/a57-e, že :a4,ade1,a 23í5a1é v 62062 1Av2de 1a 2b5/7h7 53ĺňa-ú 32ž,adav.9 1a5/ed7-úc,ch 50e41íc a 1A5/ed1ých 
ú34av:•
• 5mernica o ní:.20 1a3ä6í 2014/35 / EÚ;
• 50e41,ca 2 e/e.6420ag1e6,c.e- .203a6,b,/,6e 2014/30 / EÚ;
• 50e41,ca RAEE 2012/19 / EÚ;
• 50e41,ca R2H  2011/65 / EÚ;
• 50e41,ca E4P 2009/125 / CE
• 1a4,ade1,e 2 e1e4ge6,c.20 2:1ač2va1í EÚ 2017/1369;
Je v 5ú/ade 5 6ý0, č2 -e 7vede1é v 34Av19ch 34ed3,52ch
• EN 60335-2-40
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1.5 DIAĽKOVÉ OVL DANIE
'LDľkov, ovládanie („ob . 1 -“) má s, iu tlačidiel a displej, kto ý vizualizuje všetky aktivovan, funkcie a  .zne pa amet e, kto , už-vateľ a 
inštalat,  pot ebujú, aby sp ávne použ-vali samotnú jednotku.

Popis tlačidiel
1. �21�2))��tlačidlo na zapnutie / vypnutie klimatizácie.
2. �02'(��tlačidlo na zvolenie p evádzkov,ho  ežimu��AUTO - 

COOL- DRY - FAN - HEAT:
• $872��.limatizácia automatick  nastaví vhodný pre-

vádzkový re,im��+($7��'5<��)$1��&22/��Sodľa izbovej 
teplot .

• COOL��&hladenie - jednotka začne pracovať, ak je nas-
tavená teplota ni,šia ako teplota miestnosti.

• DRY�: Odvlhčovanie •
FAN�� &irkulácia vzduchu v miestnosti.

• HEAT��V kurovanie - $k je nastavená teplota v ššia ako 
teplota miestnosti, jednotka začne pracovať.

3. �)$1��WlDčLGlR QD QDVWDvHQLH rýFKlRVWL vHQWLláWRrD zvRlHQíP
$XWRPDWLFN\ - QízND - VWrHGQá - v\VRNá

4. �6/((3�� WODčLGOR�Qa za,nu/ie���zUXšHQLH�nočného UH,LPX�
EHz�RKľDGX�QD�SUHYáGzNRYý�UH,LP�Nlima/izácie.

5. ³(&2´�/lači lom .a ak/ivuje ekonomická ,-evá zka.
6. �785%2��/lači lom .a ak/ivuje -ýchle chla enie� 7. ³6(/)�

&/($1´�7lači lo umožňuje ak/ivovať alebo  eak/ivovať 
SELF CLEAN na .uCenie vnú/o-ného výmenníka, ab3 .a 
zab-ánilo /vo-be zá,achov.

8. ³/('´�/lači lo na za,nu/ie / v3,nu/ie zob-azenia  i.,leja
       vnú/o-nej je no/k3.
9. ³)2//2:�0(´� S/lačením /oh/o /lači la .,u./í/e funkciu 

Follow Me,  iaAkový  i.,lej je .ku/očnou /e,lo/ou v 
mie./e, k e .a nachá za. DiaAkový ovlá ač ,oCle /en/o 
.ignál  o klima/izácie kaž é 3 minú/3, až kým znova 
ne./lačí/e /lači lo Follow Me. Klima/izácia z-uCí funkciu 
Follow Me au/oma/ick3, ak ne,-ijme .ignál v in/e-vale 7 
minú/.

10. ³6:,1*�',5(&7´� Wlači lá ak/ivujú /  eak/ivujú au/oma/-
ický ,oh3b vz uchovej kla,k3 alebo jej ,olohu.

11. ³',5(&7³�7ODči lo ,-i.,ô.obuje .me- ,-ú enia vz uchu 
,-i kaž om ./lačení.

12. ³7,0(5�2))´�- Ča.ovač OFF -  eak/ivácia -ežimu ča.ovača 13.
³7,0(5�21´�- Ča.ovač ON - ak/ivácia -ežimu ča.ovača�
14. �7(03��/lači lo na./avenia /e,lo/3��Ÿ��zvýCenie��ź��
zníženie, ak ak/ivuje/e funkciu ča.ovača.

1

7

14

8

5

13

11
10
12

9

1

2
3

4

6

Ob-. 1 - 
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Zobrazenia na LCD displeji ovládača �Obr. 2���

3

2 1 7

6

4

5
Obr. 2 - 

1. ON/OFF -  =REUD]t�VD�VWOD2en/m tla2idla ON / OFF. Ak chcete ik nu  dstrániť, zn va stla2te tla2idl  ZAP / VYP. Ak je tát  ik na 
z brazená, znamená t , že ste zariadenie zapli.
2. Indikátor prenosu dát - indikát r pren su dát sa r zsvieti, keď diaľk vý  vláda2 vysiela signály d  vnút rnej jedn tky.

3. Zobrazenie re imu prevádzky - aktuálny prevádzk vý režim DXWR��

3

2 1 7

6

4

5

���FRRO��3

2 1 7

6

4

5

���GU\��
3

2 1 7

6

4

5

���KHDW��

3

2 1 7

6

4

5

���IDQ��

3

2 1 7

6

4

5

��D nasp.ť
aut    ��

3

2 1 7

6 

4

5

���
4. Zobrazenie ak). rýchlo()i ven)ilá)ora klima)izácie   (v,(oká

3

2 1 7

6

4

5

���()redná� �

3

2 1 7

6

4

5

���níz.��

3

2 1 7

6

4

5

��Dlebo au)oma)ická��$XWR�
Rýchlo(ť ven)ilá)ora  e AUTO, keď  e prevádzkový režim buď AUTO, alebo DRY.
5. Z������������������"�����"�.�1a()avenie )eplo),�����&a���&��po��&��Ak  e na()avený režim�³)2//2:�0(´�a  e ak)ivovaný��po 
QLHNR�NýFK� VHNXQGiFK�PHUDQLD� MH� ]REUD]HQi� WHSORWD�� a ikona� ³6HW� 7HPS´ (na(). )eplo),)� zmizne�� Ak (a používa klima)izácie v 
režime “FAN” - len ven)ilácia, )eplo)a (a nezobrazí��Ak  e ak)ívn, režim ča(ovača, namie()o )eplo), (a na pár (ekúnd zobrazí ča(.
6. I����������������:

• ECO ak)ívn, ekonomický režim
• BATÉRIA level hladin, energie v ba)ériách  e nízk,
• SLEEP ak)ívn, nočný ()ichý) režim
• )2//2:�0(�ikona - ak)ivovaný režim

7. �
�����	���!��
�!�:
• TIMER ON” - zobrazenie ak)ivácie ča(ovača pre zapnu)ie.
• TIMER OFF” - zobrazenie ak)ivácie ča(ovača pre v,pnu)ie
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2. 6PUSTENIE KLIMATIZÁCIE
2.1 RADY AKO POUŽ VAŤ DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE
3Ue�VSUiYQe�SRXží7anie diaľ-17Ah1 17.ádania 2145626,5e 21dľa na4.ed6,úcich 21-8n17:

���$N�GLDľ-17ý 17.ádač neb6de5e d.hší ča4 216ží7ať, 78be35e ba5A3ie.
2. P3i 216ži5í na4/e36,5e diaľ-17ý 17.ádač na 23i,í/ač 4i)ná.6 7nú513ne, ,edn15-8 (1).
3. Si)ná. diaľ-17Ah1 17.ádania ,e 23i,í/aný d1 7zdia.en145i 8 /e5317.
4. Si)ná. ne4/ie b8ť b.1-17aný žiadn8/ d36h1/ 1b,e-56.
5. S diaľ-17ý/ 17.ádaní/ /ani26.6,5e 12a53ne.
6. Si)ná. /Cže b8ť 36šený iný/ in(3ače37ený/ 17.ádač1/.
7. Diaľ-17A 17.ádanie b8 ne/a.1 z145ať na /ie45e, -de b8 /1h.1 b8ť 7845a7enA 23ia/e/6 4.nečnA/6 žia3eni6 a inAh1 zd31,a 5e2.a.

%DWpULH�RStVDQp�Y�ERGH���VD�PXVLD�XFKRYiYDť na bez2ečn1/ /ie45e /i/1 d14ah6 de5í.
2.2 9ÝMENA/VKLADANIE BATÉRI 
33i 7ý/ene ba5A3ií 2145626,5e 21dľa��2b3.������� 1.
2d453áň5e -385�����
2.  9\bHUWH�v\bLWA ba5A3ie a 7.1ž5e n17A 6i45i5e 4a, že 4ú 6/ie45nenA 
5a-, a-1 ,e 51 znáz13nenA na -385e.
3.  Na4aď5e -385 42äť na 471,e /ie451�

AN�VD�NOLPDWLzácia neb6de d.hší ča4 216ží7ať, 78be35e z 
diaľ-17Ah1 17.ádania ba5A3ie, /64ia 4a 6ch17á7ať na 
bez2ečn1/ /ie45e /i/1 d14ah6 de5í. Ab8 45e 1ch3áni.i ži715nA 
231453edie a bez2ečn14ť 14Cb, 45a3A ba5A3ie 7žd8 .i-7id6,5e 
21dľa 23ed2i417.

Ob3. 3  

2.3 =APNUTIE KLIMATIZÁCIE
SWODčení/ 5.ačid.a ON / OFF („1b3. 4 -“) za2ni5e -.i/a5izáci6. 
Nezab6dni5e, že di42.e, LCD b6de 7žd8 6-az17ať 214.edný 
23e7ádz-17ý 3eži/ a 23ed5ý/ 216ží7anA (6n-cie. A- chce5e 
z/eniť 23e7ádz-17ý 3eži/ 4845A/6, 2145626,5e 21dľa 21-8n17.

Ob3. 4  
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2.4 AKO POUŽÍVAŤ TLAČIDLÁ
SWODče3Em t1ač.d1a “MODE” (”o(r. 5 -”) je mož3D z:o1.ť 5re,er-
o:a3D rež.my 5re:Cdz0y (o(r. 3) a z:o1.ť jede3 z 3a71edujú).)- 
rež.mo:: A TO - COOL - DRY - HEAT - FAN.

O(r. 5  

1. AUTO režim- Automatický: WiWR�IXQNFLD�VD�Y\EHULH�VWOiča3Em t1ač.d1a „MODE“, až 0ým 7a 3a d.751ej. 3ezo(razE 5rE71uš3ý 
7ym(o1. K1.mat.zC).a 7a automat.)0y 3a7ta:E :-od3ý 5re:Cdz0o:ý rež.m (COOL, DRY, HEAT, FAN) : zC:.71o7t. od te51oty 
m.e7t3o7t.. Te51ota mFže (yť 3a7ta:e3C : rozmedzE 17 ° C ~ 30 ° C : 0ro0o)- 5o 1 ° C.

2. COOL režim- Chladenie:�WCto ,u30).a 7a :y(er.e 7t1Cča3Em t1ač.d1a „MODE“, až 0ým 7a 3a d.751ej. 3ezo(razE 5rE71uš3ý 7ym-
(o1. Jed3ot0a zač3e 5ra)o:ať, a0 je 3a7ta:e3C te51ota 3.žš.a a0o te51ota m.e7t3o7t.. Te51ota mFže (yť 3a7ta:e3C : rozmedzE 
17 ° C ~ 30 ° C : 0ro0o)- 5o 1 ° C. V tomto 5re:Cdz0o:om rež.me je mož3D 3a7ta:.ť otCč0y :e3t.1Ctora (:y7o0D - 7tred3D až 
3Ez0e) 5omo)ou t1ač.d1a FAN.

3. DRY režim - Odvlhčovanie:�WCto ,u30).a 7a :y(er.e 7t1Cča3Em t1ač.d1a „MODE“, až 0ým 7a 3a d.751ej. 3ezo(razE 5rE71uš3ý 
7ym(o1. Jed3ot0a zač3e 5ra)o:ať : rež.me )-1ade3.a a rý)-1o do7.a-3e 5ožado:a3ú te51otu o0o1.a. A0 7a ,u30).a „DRY“ 5oužE-
:a 5o d1-ú do(u (:e3t.1Ctor 3.e je 3a7ta:.teľ3ý), mFže 7a :yt:or.ť :yšš.a 0o3de3zC).a. Te51ota mFže (yť 3a7ta:e3C : rozmedzE 
17 ° C ~ 30 ° C : 0ro0o)- 5o 1 ° C.

4. HEAT režim- Vyku ovanie:�WCto ,u30).a 7a :y(er.e 7t1Cča3Em t1ač.d1a „MODE“, až 0ým 7a 3a d.751ej. 3ezo(razE 5rE71uš3ý 
7ym(o1. A0 je 3a7ta:e3C te51ota :yšš.a a0o te51ota m.e7t3o7t., jed3ot0a zač3e 5ra)o:ať. Te51ota mFže (yť 3a7ta:e3C : 
rozmedzE 17 ° C ~ 30 ° C : 0ro0o)- 5o 1 ° C. V tomto 5re:Cdz0o:om rež.me je mož3D 3a7ta:.ť otCč0y :e3t.1Ctora (:y7o0D -
7tred3D až 3Ez0y) 5omo)ou t1ač.d1a FAN.

5. FAN  ežim- Ventilácia��WCto ,u30).a 7a :y(er.e 7t1Cča3Em t1ač.d1a „MODE“, až 0ým 7a 3a d.751ej. 3ezo(razE 5rE71uš3ý 7ym(o1 a 
jed3ot0a 3e5re3Cša :zdu)- automat.)0y : m.e7t3o7t.. Pr. 7amot3ej :e3t.1C).. 3.e je mož3D 3a7ta:.ť -od3otu 5re ž.ada3ú te51otu.
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2.5 ĎALŠIE PREVÁDZKOV( REŽIMY
1LHNWRUp�]�Y\EUDQých režim-v sú z-br ze,é ,  dis.le(i, z 1i ľ č- i,é sú im.leme,1-v ,é ib  (ed,-1)-2 bez i,di)ácie.

1

2
3

Obr. 6 - 

1. ECO režim� �Rz,�� �� �Obr�� �� ���� �QD�YQ~WRUQHM�MHGQRWNH�VD�SRVWXSQH�z-br z2(ú .ísme,á „E-C-O“, z  )1-rými , sled2(e 
.-ž d-v ,á h-d,-1  1e.l-1y). Režim „ús.-ry e,ergie“ (e ) dis.-zícii ib  v režime COOL s1l če,ím 1l čidl  „ECO“. A) (e 
.-ž d-v ,á 1e.l-1  ,ižši   )- 24 ° C,  )1iváci-2 režim2 „ECO“ s  , s1 ve,á 1e.l-1   21-m 1ic)y , s1 ví ,  24 ° C   
rýchl-sť ve,1ilá1-r  s  , s1 ví ,  „A21-“,  by s  še1ril  e,ergi . A) (e , s1 ve,á 1e.l-1  vyšši   )- 24 ° C,  )1iváci-2 režim2 
„ECO“ s  , s1 ve,á 1e.l-1  ,ezme,í   rýchl-sť ve,1ilá1-r  s  , s1 ví ,  „A21-“. N  z s1 ve,ie režim2 „ECO“ s1l č1e 1l čidl- 
„ECO“,  leb- zv-ľ1e i,ý .revádz)-vý režim,  leb- zv-ľ1e .-ž d-v ,ú 1e.l-12 ,ižši2  )- 24 ° C

2. SLEEP noč ý (tichý režim)� �-z,��� �Obr���� �����6WODče,ím 1l čidl  „SLEEP“ )lim 1izáci2 , s1 ví1e ,  ,-č,ý režim. Režim 
SLEEP (e ,  dis.le(i -z, če,ý symb-l-m. N s1 ve,á 1e.l-1  s  zvýši (v chl di c-m režime „COOL“)  leb- z,íži (v-
vy)2r-v c-m režime „HEAT“) - 1 ° C v- v-.red 2rče,ých i,1erv l-ch ,  m ximál,e 2 ° C. F2,)ci  SLEEP s   21-m 1ic)y 
z s1 ví .- 8 h-di,ách   (ed,-1)  s   21-m 1ic)y vy.,e, .-)r č2(1e v .revádz)e 2drži v ,ím .-sled,e( .-ž d-v ,e( 
h-d,-1y. F2,)ci  ,ie (e ) dis.-zícii v režim-ch „FAN“   „DRY“.

3. FOLLOW ME fu kcia �-z3����Ob6���������$)WLYX(H�VD�Y�UHžLPH�SUHYáGzky HEAT - AUTO - COOL. D.aKkovI ovlD)ač poLle te3to 
7.,3Dl )o kl.mat.zDc.e kaž)E 3 m.3Hty, až kIm z3ova 3e7tlačFte tlač.)lo Follow Me. Kl.mat.zDc.a z6uLF fu3kc.u Follow Me 
automat.cky, ak 3ep6.jme 7.,3Dl v .3te6vale 7 m.3Ht.

4. SELF CLEAN režim samočiste ia �QD�GLDKkovom ovlD)a3F 7a 3.č 3ezob6azuje, 3a ).7plej. v3Hto63ej je)3otky 7a zob6azuje 
text „SC“). K ).7pozFc.. v 6ež.moc- COOL - DRY. Stlače3Fm tlač.)la „CLEAN“ 7a po7tup3e akt.vujH 6ež.my VETRANIE-
VYKUROVANIE-VETRANIE, aby 7a zab6D3.lo tvo6be zvyLkovej ko3)e3zDc.e z ple73F a zDpac-u. Na ko3c. cyklu 7a je)3otka 
automat.cky vyp3e. Ak poča7 cyklu č.7te3.a 7tlačFte tlač.)lo „CLEAN“, cyklu7 7a za7tavF a je)3otka 7a vyp3e.

5. TURBO režim��1D�GLDKkovom ovlD)a3F 7a 3.č 3ezob6azuje, 3a ).7plej. v3Hto63ej je)3otky 7a p6. akt.vova3om 6ež.me 
zob6azuje 3a 3 7eku3)y text „ON“, p6. )eakt.vova3om 6ež.me „OF“ 3a 3 7eku3)y). Te3to p6evD)zkovI 6ež.m je k ).7pozFc.. 
.ba v 6ež.me c-la)e3.a a kH6e3.a. NHt. je)3otku čo 3aj7kG6 )o7.a-3uM žela3H poža)ova3H -o)3otu.

6. 6:,1*�režim��1D�GLDKkovom ovlD)a3F 7a 3.č 3ezob6azuje, 3a ).7plej. v3Hto63ej je)3otky 7a p6. akt.vova3om 6ež.me 
zob6azuje 3a 3 7eku3)y text „ON“, p6. )eakt.vova3om 6ež.me „OF“ 3a 3 7eku3)y). Automat.ckI po-yb vz)uc-ovej klapky 7a 
akt.vuje 7tlače3Fm tlač.)la „SWING“

7. DIRECT režim��QD�GLDKkovom ovlD)a3F 7a 3.č 3ezob6azuje). P6. kaž)om 7tlače3F tlač.)la „DIRECT“ 7a 7me6 p6H)e3.a vz)uc-u 
6e,uluje o 6 ° -o6e alebo 7me6om )ole.
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2.6 DIAGNOSTIKA PORÚCH A ICH ZOBRAZENIE
$N�G{MGH�N�SRUXFKH�Y�SUHYiG]NH�MHGQRWN\��]REUD]t�VD�NyG�SRUXFK\��1DVOHGXM~FD�WDEX.ka popisuje chybové hlásenia 
reprezen ované kódom zobrazen-m na vn, ornom displeji. Je po rebné poznamenať, že niek oré chybové kódy s, špecifické iba 
v spojení s jedno kovou jedno kou Spli  alebo Mul i-Spli �
Tab. 1 - CK\ERYp KOiVHQLD

Popis poruchy Poznámka k poruche

E0 &h ba vn(tornej jednotk  - ch ba parametru�((3520�� Alarm

E1 &h ba komunikácie medzi vn(t. a vonk. jednotkou Alarm

E2 &K\ED�GHWHNFLH�nulového VLJQiOX�(pre niektoré model ) Alarm

E3 5ýchlosť vn(torného ventilátora je mimo normálneho rozsahu Alarm

E4 6HQ]RU�WHSORW\�PLHVWQRVWL�7��MH�Rdpojený�DOHER�Me v�VNUDWe Alarm

E5 6QtPDč teplot  T2 výparníka je odpojený alebo je v skrate Alarm

E7 (lektronika vn(t. jednotk  (3&%)�nekomunikuje s displejom Alarm

EC Uniká chladivo Alarm

F0 =ásah pr(dovej ochran Alarm

F1 6HQ]RU�vonkajšj WHSORW\�74�MH�Rdpojený�DOHER�Me v�VNUDWe Alarm

F2 6enzor vonkajšieho výmenníka�7���MH�Rdpojený�DOHER�Me v�VNUDWe Alarm

F3 6HQ]RU�WHSORW\�Yýs upného  laku kompresora�73��MH�Rdpojený�DOHER�Me v�VNUDWe Alarm

F4 &h ba vonkajšej jednotk  - ch ba parametru�((3520� Alarm

F5 5ýchlosť vonkajšieho ven il) ora pracuje mimo norm)lneho rozsahu Alarm

P0 ,30�Fhyba�alebo�,*%7�])sah prúdovej ochrany Dočasn) ochrana

P1 Z)sah ochrany - príliž nízke alebo vysoké napä ie Dočasn) ochrana

P2 9ysok)  eplo a IPM modulu Dočasn) ochrana

P4 Chyba ovl)dača (driver) inver eru kompresora Dočasn) ochrana

NLHkWRUp�FK\E\�V~�zobrazené�QD�GLVSOHML��DOH�QHVS{VREXM~�Y\SQXWLH�MHGQRWk\��9�kDždom prípade vždu informujte svojho servisného 
technika. Niektoré a army môžu byť spôsobené z ou údržbou jednotiek. Tento postup sa odporúča vykonať skôr, ako požiadate o 
technickú pomoc.

Poznámka pre Multi-Split aplikácie:
9�SUípade požiadavky súčasne pracujúceho režimu bude akákoľvek nekompatibi ita signa izovaná symbo om 
P5. Systém spravid a zaisťuje prioritu pred jednotkami nastaven5mi na  “HEAT” - Vykurovanie.

��������������	��	�������
���

1asta enie jednotky 2��Zapína sa�

Cool Heat Dry Fan

1asta enie jednotky
1��Zapnutá�

Cool - Chladenie NIE ÁNO���� NIE NIE
Heat - Vykuro anie ÈNO���� NIE ÈNO���� ÈNO����
Dry - Odl hlčo anie NIE ÈNO���� NIE NIE
Fan - Ventilácia NIE ÈNO���� NIE NIE

�����Mednotka 1 sa  ypína
�����Mednotka 2 sa nezapne

Porucha
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2.7 AUTOMATICKÝ REŽIM - AUTO
V�UHž me AUTO sa automat ck- ,-ber e HEAT, FAN, COOL podľa teplot- okol a.
Aktivácia re imu AUTO:
Najskôr pomocou tlač dla MODE ,-berte AUTO na d aľko,om o,ládač . Potom .,oľte požado,anú požado,anú teplotu. 
Pre,ád.ko,ý rež m bude .á, s eť od po. tí,neho alebo negatí,neho ro.d elu med.  nasta,enou teplotou a teplotou okol a. Ak tento 
ro.d el nemôže prekroč ť, jednotka sa akt ,uje  ba , rež me ,etran a - FAN.

3����������	�
��������
1. V�UHžLPH�Ä$872“�PôžH�kOLPDWL.áFLD�DXWRPDWLFk\�pUHpíQDť�PHG.L�UHžLPDPL�FKODGHQLD��kúUHQLD�D�YHWUDQLD�.LVWHQíP�UR.GLHOX�
PHG.L�VkXWRčQRX�WHpORWRX�D�QDVWDYHQRX�WHpORWRX�QD�GLDľkRYRP�RYOáGDčL.
2. V�UHžLPH�Ä$872“�PôžHWH�.YROLť�UýFKORVť�YHQWLOáWRUD��kWRUá�VD�QDVWDYXjH�DXWRPDWLFk\.
3. $k�VL�P\VOíWH��žH�UHžLP�Ä$872“�QH.DbH.pHčXjH�pRWUHbQp�pRKRGOLH��PôžHWH�pRžDGRYDQý�UHžLP�Y\bUDť�PDQXáOQH.

2.8 1�6��VE1IE VÝ6��31e+� VZ'�C+�
.HG o6očí6) .lap.o7, za7-m) 8opr)( nas6a8)nE 7hol. J) možnA a76oma6,c.y 7pra8,ť 8)r6,.álny sm)r 8z(7ch7, za6,aH čo hor,zon6áln) 
nas6a8)n,) -) po6r)bnA man7áln) zasaho8an,).

Vertikálne nastavenie
1D�QDVWDvHQLH�vHUWLNáln)ho sm)r7 prD()n,a 8z(7ch7 („obr. 7 -“) 
8nD6orn)- -)(no6.y s6lač6) 6lač,(lo „S ING“ al)bo „DIRECT“.
S6lač)ním 6lač,(la „S ING“ sa 8z(7cho8á .lap.a pohyb7-) 
Gal)- a m,)ša 8z(7ch 8 pros6r)(í.
S6lač)ním 6lač,(la „DIRECT“ sa 8z(7cho8A .lap.y zablo.7-D a 
pr, .až(om s6lač)ní 6lač,(la „DIRECT“ sa sm)r prD()n,a 8z-
(7ch7 zm)ní o 7hol 6 °.

3ozn.: V“pUHYá(z.o8om r)ž,m) COOL al)bo DRY sa n)o(-
porDča nas6a8,ť .lap.7 8o z8,sl)- poloh) príl,š (lho, aby n)(ošlo 
. hroma()n,7 .8ap,). .on()nzá67.
V pr)8á(z.o8om r)ž,m) „COOL“ al)bo „HEAT“ sa n)o(porDča 
7m,)s6Io8ať .lap.7 (o z8,sl)- polohy, pr)6ož) níz.y pr,)6o. 8z-
(7ch7 mCž) zníž,ť 8E.on -)(no6.y.
Poloh7 .lap.y n)m)I6) man7áln). A. . 6om7 (C-(), -)(no6.7 
8ypn,6) a na n,).oH.o s).Dn( 8ypn,6), aby sa 8yn7lo8ala poloha 
()fl).6ora.

Obr. 7 - 

Horiznotálne nastavenie
Nas6a8)n,) sm)r7 hor,zon6áln)ho prD()n,a 8z(7ch7 („obr. 8 -“) 
sa m7sí o8lá(ať r7čn) pCsob)ním na pá.y ()fl).6ora.

Obr. 8-  
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2.9 1ASTAVENIE  ASOVA A
Zatlačte tlačidlo “TIMER ON” 1x a nastavte čas ked  sa klimatizácia zapne.
Zatlačte tlačidlo “TIMER OFF” 1x a nastavte čas ked  sa klimatizácia v pne.
Nastavenie času automatického zapnutia.
6WlDčHQtP�WlDčLdlD�7,0(5�21�QDVWDvtWH�čDV�DXWRPDWLFkého z .,21i  (ed,o1)y. S1l če,ím 1l čidl  TIMER OFF môže1e , 01 viť č 0 
 21om 1ic)ého vy.,21i  (ed,o1)y.
1. S1l č1e 1l čidlo TIMER ON. Di ľ)ový ovlád č zobr z2(e TIMER ON, .o0led,ý , 01 vov cí č 0  21om 1ic)ého z .í, ,i    

0ig,ál „H“ 0  zobr zí ,  LCD di0.le(i. Ter z (e .ri.r ve,á re0e1ov ť č 0  21om 1ic)ého z .,21i ,  by 0  0.201il  či,,o0ť.
2. 2Sä1ov,ým 01l če,ím 1l čidl  TIMER ON , 01 ví1e .ož dov ,ý č 0  21om 1ic)ého z .,21i . Po ) ždom 01l če,í 1l čidl  0  č 0 

zvýši o .ol hodi,y medzi 0   10 hodi, mi   o (ed,2 hodi,2 medzi 10   24 hodi, mi.
3. Po , 01 ve,í č 0ov č  ,  ON (TIMER ON), b2de di ľ)ový ovlád č vy0iel ť 0ig,ál o,e0)ore,e o (ed,2 0e)2,d2. Po1om  0i 

.o ď lších 2 0e)2,dách zmiz,e 0ig,ál „h“   , 01 ve,á 1e.lo1  0  z,ov  ob( ví ,  di0.le(i LCD.

Obr. 9 - 

To set the Auto-off time.
1. 3UHVV�WKH�7,0(5�2))�EXWWRQ��7KH�UHPRWH�FRQWUROOHU�VKRZV�7,0(5�2))��WKH�ODVW�$XWR�RII�VHWWLQJ�WLPH�DQG�WKH�VLJQDO��+��ZLOO�EH�

VKRZQ�RQ�WKH�/&'�GLVSOD\�DUHD��1RZ�LW�LV�UHDG\�WR�UHVHW�WKH�$XWR�RII�WLPH�WR�VWRS�WKH�RSHUDWLRQ�
2. 3XVK�WKH�7,0(5�2))�EXWWRQ�DJDLQ�WR�VHW�GHVLUHG�$XWR�RII�WLPH��(DFK�WLPH�\RX�SUHVV�WKH�EXWWRQ��WKH�WLPH�LQFUHDVHV�E\�KDOI�DQ�

KRXU�EHWZHHQ���DQG����KRXUV�DQG�E\�RQH�KRXU�EHWZHHQ����DQG����KRXUV�
3. After setting the TIMER OFF, there will be a one second delay before the remote controller transmits the signal to the air condi-

WLRQHU��7KHQ��DIWHU�DSSUR[LPDWHO\�DQRWKHU���VHFRQGV��WKH�VLJQDO��+���ZLOO�GLVDSSHDU�DQG�WKH�VHW�WHPSHUDWXUH�ZLOO�UH�DSSHDU�RQ�WKH�
LCD display window

fig. 10 - 

UPOZORNENIE
$N�Y\EHULHWH�činno ť ča ovača, dia0kov. ovládač automaticky vy iela  ignál ča ovača do určenej doby do vnútornej jednotky. 
Dia0kov. ovládač preto u chovajte na mie te, kde m,že  právne prenášať  ignál do vnútornej jednotky.
Efektívna doba prevádzky na tavená dia0kov.m ovládačom pre funkciu ča ovača je obmedzená každ.ch 30 minút.
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2.10 F�	��������
���

TIMER ON�����������”(��������������������)
)XQkcia TIMER ON je ,žitočná, ak c cete, ab. sa prístroj a,tomatick. zapol pred ná-ratom domo-. Klimatizácia sa a,tomatick. 
zapne - nasta-enom čase. 
Sp,stenie klimatizácie do 6  odín, 3ríklad:
1. Stlačte tlačidlo TIMER ON, na displeji sa zobrazí posledné 

nasta-enie čas, sp,stenia pre-ádzk. a signál „H“
2. Stlačením tlačidla TIMER ON zobrazíte na displeji 

TIMER ON diaľko-é o o-ládača „6.0H“.
3. 3očkajte 3 sek,nd. a oblasť digitálne o displeja zno-a 

zobrazí teplot,.�

,QGLkátor „TIMER ON“ s-ieti a táto f,nkcia je akti-o-aná.

Start

O!

o 6  odínSet

Stop

On

Set             10 hours later

On
Stop

2 hours later
after setting

Set

Start

10 hours later
after setting

O! Stop

Start

2 hours later
after setting

5 hours later
after setting

Set

Obr. 11  

“TIMER OFF�����������” (A�������������������)
)XQNFLD�7,0(5�2))�MH�Xžitočná, ak c cete, ab. sa jednotka a,tomatick. -.pínala. Klimatizácia sa a,tomatick. zasta-í - 
nasta-enom čase.

3ríklad, jednotka sa zasta-í o 10  odín:
1. SWODčte tlačidlo TIMER OFF, posledné nasta-enie zas

ta-enia a čas sa zobrazí signál spol, s „H“ na displeji.
2. SWODčením tlačidla TIMER OFF sa na displeji na diaľko-om 

o-ládači zobrazí „10H“.
3. 3očkajte 3 sek,nd. a oblasť digitálne o displeja zno-a 

zobrazí teplot,.�

,QGLkátor „TIMER OFF“ zostane s-ietiť a táto f,nkcia je akti-o-
-aná.

Start

O!

6 hours laterSet

Stop

On

Set             O 10  odín

On
Stop

2 hours later
after setting

Set

Start

10 hours later
after setting

O! Stop

Start

2 hours later
after setting

5 hours later
after setting

Set

Obr. 12 
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K�	��
��
���������� (
���������������������
��������������)
³7,0(5�2))´�ĺ�³7,0(5�21´��2Q�6WRS�6SXVWHQLH�SUHv1d, y�
71to fun cia je užitočn1,  eď chcete naprí lad ,astaviť  limati,1ciu po tom, čo idete spať, a ,nova ju spustiť r1no,  eď sa ,obudíte 
alebo  eď sa vr1tite domov.
3rí lad
1. 6tlačte tlačidlo TIMER OFF�
2.       1DVWDYWH 2.0H na displeji TIMER OFF.

3. 6tlačte tlačidlo TIMER ON.
4. 2S2tovným stlačením tlačidla TIMER ON ,obra,íte na 

displeji 10H. Displej TIMER ON.
5. 3oč ajte 3 se undy a oblasť digit1lneho displeja ,nova 

,obra,í teplotu.

,QGL 1tor „TIMER ON OFF“ ,ostane svietiť a t1to fun cia je 
a tivovan1.

Start

O!

6 hours laterSet

Stop

On

Set             10 hours later

On
Stop

o 2 hodiny 
po nastavení

Set

Start

10 hodín po 
nastavení

O! Stop

Start

2 hours later
after setting

5 hours later
after setting

Set

Obr. 13  

Off Start Stop prevádzka
³7,0(5�21´�ĺ�³7,0(5�2))´�
7iWR�IXQNFLD�MH�Xžitočná, keď chcete spustiť klimatizáciu pred prebudením a zastaviť ju po opustení domu. Spustenie 
klimatizácie 2 hodin  po nastavení a zastavenie 5 hodín po nastavení.

3ríklad:
1. 6tlačte tlačidlo�7,0(5�21�
2.       1DVWDYWH ���H na displeji  TIMER ON.

3. 6tlačte tlačidlo�7,0(5�2FF�
4. 2S2tovným stlačením tlačidla TIMER OFF   ,obra,íte na      

displeji 5.0H na displeji TIMER OFF.
5. 3Rč DjWH�3�sH XQGy�D�RblDsť digi álneho displeja znova 

zobrazí  eplo u. Indiká or „TIMER ON OFF“ zos ane svi-
e iť a  á o funkcia je ak ivovaná.

POZN:
1DMVN{U�VD�DNWLYXMH�QDVWDYHQLH�časovača (TIMER ON alebo 
TIMER OFF), ktoré sa objaví be prostredne po nastavenom 
čase.

Start

O!

6 hours laterSet

Stop

On

Set             10 hours later

On
Stop

2 hours later
after setting

Set

Start

10 hours later
after setting

O! Stop

Start

o 2 hodin  po 
nastavení

o 5 hodín po 
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DISPLEJ VNÚTORNEJ JEDNOTKY
9&��
���$�������
���&����
�����������%��������������������#�
�&���('���

���. 15 - 

1. TEPLOTA 
9�QRUPiOQ\FK�SUHYiG]NRY&����������
����
��
�������������
�������(
��
�"������
���������
2. CHYBOVÉ HLÁSENIE
9�SUtSDGH�FK\E\�VD�QD�GLVSOH�������
�#��$�������
3. ECO FUNKCIA
$�WLY"FLRX�IXQ�FLH�Ä(&2³�VD�SRVWXSQH�UR�VYLHWL�V\PERO�Ä��³���WRU&��REUD�X�H�S#VPHQ"�Ä(����&�����2³���D��WRU&PL�QDVOHGX�H�
SR(DGRYDQ"�KRGQRWD�WHSORW\.
4. TIMER ON�����������������/�����������	���
1D�GLVSOH�L�VD�QD���VH�XQG\��REUD�#�WH[W�Ä21³���Hď:• 

- D�WLYX�H�VD�ča ovač one koren)ho  pu tenia („TIMER ON.)
- �e aktivovan( jedna z n( ledujúcich funkcií���6:,1*��alebo��785%2�

5. TIMER OFF ��������������� / DE�����������	���
1D�GLVSOHjL�VD�QD���VHkuQG\�zRbUDzí�WH[W�„2).��kHď�

- D�WLYX�H�VD�ča ovač one koren)ho vypnutia („TIMER OFF.)
- �e deaktivovan( jedna z n( ledujúcich funkcií���6:,1*��alebo��785%2�

6. ODMRAZOVANIE
.Hď�vRQkDjšia jednotka ),koná)a rozmrazo)ací c,k (s, na disp eji sa zobrazí 
text „dF“ (odmrazo)anie).
7. AKTIVÁCIA  ISTENIA (SELF-CLEANING)
.Hď�jednotka ),koná)a c,k (s s(šenia )ýmenníka, na disp eji sa zobrazí text „SC“
���INDIKÁCIA AKTIVÁCIE PREDOHREVU
$k je f(nkcia predhrie)ania aktí)na, ab, sa zabráni o prúdeni( st(deného )zd(ch(, na disp eji sa zobrazí text „cF“. F(nkcia je k 
dispozícii iba ) režime kúrenia.
9. WIFI AKTIVÁCIA
'isp ej akti)(je ikon( znázorň(júc( pripojenie k wifi a diaľko)ém( o) ádani(
����STRATA CHLADIVA
9�SUH)ádzko)om režime „COOL“ sa na disp eji zobrazí text „EC“, ak sa zistí únik ch adi)a.
11. AKTIVÁCIA PROTIMRAZOVEJ OCHRANY
1D�GLVSOHji sa zobrazí text „FP“ (protimrazo)á ochrana), keď je akti)o)aná f(nkcia protimrazo)ej ochran,, ktorá (možň(je nasta)iť 
bezpečnostnú tep ot( 8 ° C ) miestnosti. F(nkcia je k dispozícii iba ) režime kúrenia.
12. �����������	����	������
�������	��
PR�����KRGLQáFK�SRXží)DQLD�VD�QD�GLVSOHjL�QD����VHkúQG�zREUDzí�WH[W�„&/“��kWRUý�SULSRPíQD�)\čLVWHQLH�)zGXFKR)ýFK�ILOWUR)��
9DUR)DQLH�SRWRP�zPLzQH�
PR�������KRGLQáFK�SRXží)DQLD�VD�QD�GLVSOHjL�QD����VHkúQG�zREUDzí�WH[W�„Q)“��DE\�VD�)\PHQLOL�)zGXFKR)é�ILOWUH��D�SRWRP�)ýVWUDKD�
zPLzQH�
$k�FKFHWH�SULSRPLHQkX�)\QXOR)Dť��VWODčWH�šW\ULkUáW�WODčLGOR�„/('“�DOHER��[�QúGzR)é�WODčLGOR��$k�VD�SULSRPLHQkD�QHREQR)í��REjD)í�VD�
zQR)D��DkR�jH�RSíVDQé�)\ššLH��SR�zDSQXWí�jHGQRWk\�
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2.11 
�������	����	���������
��
0����
��������	
��a�������
1. 2WYRUWH�SUHGQý panel jednotk. a ,.hľadajte - tlač dlo                             

manu4lneho o,l4dan a (Ob(. 16)
2. 6WODčte manu4lne tlač dlo 1-, ab. )te akt ,o,al  

p(e,4dzko,ý (ež m “AUTO”; ž adan4 hodnota )a auto-
mat ck. na)ta,í na 24 1 C

3. 'UXKým )tlačením (učného tlač dla akt ,ujete 
p(e,4dzko,ý (ež m „COOL“. Na d )plej  jednotk. )a zo-
b(azí te-t „FC“ (nútené chladen e)

4. T(etím )tlačením manu4lneho tlač dla jednotku ,.pn te
5. Zat,o(te p(edný panel

Ob(. 16 - 

2.12 F����
��������	������
-HGQRWND�MH�QDSURJUDPRYDQi�QD�DXWRPDWLFNp�]DSQXWLH�Y�SUtSDGH�Yýpadku  ap.ja ia.

2.13 ���	�
	����	��	����	������
3o zap ut0 jed otky, pokračuje v prev.dzke podľa posled ej zada ej požiadavky.
2.14 ������
	��������	�
	��
���
���
	
$N�FKFHWH�klimatiz.ciu�vyp úť, stlačte tlačidlo „ON / OFF“  a diaľkovom ovl.dači. H eď ako je kompresor zap utý, alebo keď je vyp-
 utý a z ovu zap utý, kompresor sa  espust0 okamžite, ale  a ochra u syst/mu čak. tri mi úty. Pred dlhodobým vyp ut0m  echajte 
jed otku v režime chlade ia po dobu dvoch až troch hod0  s teplotou  astave ou  a 30 ° C. Potom odpojte  ap.ja ie, vyčistite filtre 
a vyberte bat/rie z diaľkov/ho ovl.dača.
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2.15 ��
����������	��
$E\�VWH�]DLVWLOL�VSUiYQX�IXQNFLX�)lim 1izácie, (e .-1reb,é .r videl,e )-,1r-l-v ť   čis1iť vzd2ch-vý fil1er. P-s12.2(1e 1 )1-:   

�. Od.-(1e ele)1ric)é , .á( ,ie (ed,-1)y.
2. Zdvih,i1e .red,ý . ,el.
3.Ods1ráň1e fil1re 1 ), že z 1l čí1e ,  s1red,é výs12.)y , h-r, )ým
   2v-ľ,i  s  z drži )    vys2ň1e ich d-le („-br. 17 -“   „-br. 18 -“)
4. Vyber1e fil1er čis1ič  vzd2ch2 ,  z d,e( s1r ,e hl v,éh- 
    fil1r  („-br. 19 -“)   vyčis1i1e h- .-m-c-2 vysáv č .
5. Hl v,é fil1re 2my1e v-d-2  leb- ich vyčis1i1e .-m-c-2 vysáv č . 
   Nech (1e fil1re ú.l,e vysch,úť bez vys1 ve,i  .ri mem2
  sl,eč,ém2 ži re,i2.
6. Z-s1 v1e vše1)- d- .ôv-d,e( .-l-hy.
7. Z 1v-r1e .red,ý . ,el (ed,-1)y   -b,-v1e , .á( ,ie

Obr. 17  

Obr. 18  

Obr. 19 - 

Obr. 20 - 

2.16 ����������������	�	�����
�
3UL�čistení vnútornej jednotky postupujte takto:
1. Čistite vlhkou handrou.
2. 1a čistenie  ariadenia nepou,ívajte priame prúdy vody, preto,e by sa mohli poškodiť elektrické komponenty.
3. 1a čistenie jednotky nikdy nepou,ívajte liehoviny alebo iné leptavé látky

2.17 ������������
�	��	�	�����
�
• VRQNDjšLD�jHGQRWND�VD�PXVí�čLVWLť�SUDYLGHOQH�D�QD� DčLDWNX�VH óny p ed spusten.m klimatiz,cie. Vyčistite vstupn- a výstupn- 

m iežky vzduchu a odst ,ňte všetky nečistoty, kto - by mohli b ,niť voľn-mu p údeniu vzduchu, p ičom d,vajte pozo , aby ste 
nepoškodili  eb , kondenzačnej časti výmenn.ka.
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3. %EZPEČNOSŤ A ZNEČISTENIE
3.1 VŠEOBECNÉ ÚVAHY
=a iadenie�EROo�QDYUKQXW-�WDN��DE\�PLQLPDOL]RYDO�UL]LNi�SUH�RVRE\�D�žLYRWQp�SURVWUHGLH��Y�NWRURP�MH�QDLQCWDORYDQ-��$E\�VD�SUHGLCOR�
]Y\CNRYýP�QHEH]SHčHQVWYiP��RGSRU~čD�VD��DE\�VWH�VD�VR�]a iaden.m�čR�QDMYLDF�RER]QiPLOL��DE\�VD�SUHGLCOR nHKRGiP��NWRUp�E\�
PRKOL�VS{VRELť�]UDQHQLH�RV{E�DOHER�SRCNRGHQLH�Nlimatiz,cie�
ĎDOCLH�LQIRUPiFLH�R�HOHNWURQLFNRP�FKODGLDFRP�SURVWULHGNX�QiMGHWH�Y�WHFKQLFNýFK�EH]SHčQRVWQýFK�LQCWUXNWižDFK�GRVWXSQýFK�RG�
YýUREFRY�FKODGLDFHM�NYDSDOLQ\ - FKDUDNWHULVWLN\�FKODGLDFHM�NYDSDOLQ\�

4. SERVIS A NÁHRADNÉ DIELY
3RžLDGDMWH�svojho p edajcu a se visnú podpo u alebo navšt.vte st ,nky www.fe  olislovakia.sk.

4.1 RIEŠENIE PROBLÉMOV
1asledujúca tabuľka vysvetľuje niekto - chyby, kto - môže elekt onick- monito ovacie za iadenie detekovať.

Problém Príčina Ri š ni 

-HGQRWND�VD�QHVSXVWt�VWODčen/m tlačidla ON 
/ OFF na diaľkovom ovl,dači

Nie je na ,janie

SNRQWUROXMWH,�či je na ,jac/ k,bel s r,vne 
za ojený do sieťovej z,suvky. Skontrolujte, či 
je v sieťovej z,suvke na ätie. Ak  orucha 

 retrv,va, zavolajte servis.

JHGQRWND�Pi�RFKUDQQp�IXQNFLH�SURWL�
SUHťaženiu. Jednotku je možn. reštartovať 3

minúty  o vy nut/.
3očkajte 3 min,  otom jedn. reštartuje.

9Q~WRUQi�MHGQRWND�IXQJXMH�VSUiYQH��
]DWLDľ ,o  onkajšia jednotka je  ypnutá. 9RQNDMšia jednotka nie je napájaná Za olajte ser is

-ednotka pracuje, ale nechladí 9�MHGQRWNH�FKýba chladi o. Možné zlyhanie 
solenoido ého  entilu Za olajte ser is

.ompresor pracXMe Qa krátku dobu a na 
niekoľko minút sa zasta í.

-eGnRtke ,iasto,ne chýba chladi o.
Výmenník tepla  onkajšej jednotky je 

zne,istený.

=DYRODMWH�VHUYLV��9\,istite  ýmenník tepla 
 onkajšej jednotky podľa pokyno    ,asti 
„Čistenie  onkajšej jednotky“ tejto príru,ky.
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4.2 %(=3(ČNOSTNÉ PREDPISY

3UtVQH�GRGUžiavaj/e na.le ujúce ,-e ,i.2, ab2 ./e zab-ánili z-aneniu ob.luh2 alebo ,oško eniu ./-oja.
• Inš/alácia je no/k2 mu.í b2ť v2konaná ,o ľa inš/alačných ,-avi iel ,la/ných vo vašej k-ajine.
• Tá/o inš/alačná ,-í-učka, ,oužíva/eľ.ká ,-í-učka a .chém2 za,ojenia .ú neo  eli/eľnou .úča.ťou ./-oja. Mu.ia .a uchovať
 vždy spolu so zariadením a byť vždy k dispozícii.
• Ne o -žanie ,ok2nov v /ej/o ,-í-učke a ne o./a/očná inš/alácia klimatizácie môžu mať za ná.le ok ne,la/no.ť o.ve čenia o
 zá-uke. Ok-em /oho vý-obca nezo ,ove á za ,-iame a / alebo ne,-iame ško 2 .,ô.obené ne.,-ávnou inš/aláciou alebo za
 ško 2 .,ô.obené klimatizáciami nainš/alovanými neskúsenou .,oločno.ťou alebo neo,-ávneným ,e-.onálom.
• P-i inš/alácii za-ia enia ,-acuj/e na či./om a ,-ehľa nom mie./e.
• Je ab.olú/ne zakázané  o/ýkať .a ,oh2blivých ča./í alebo ,oh2bovať .a me zi nimi.
• P-e  .,u./ením klimatizácie .a ui./i/e, že -ôzne kom,onen/2 a celý .2./ém .ú v bezch2bnom a bez,ečnom ./ave. 
• P-í.ne  o -žiavaj/e bežné ú -žbov  ,-áce.
• T-vaj/e na o-igináln2ch náh-a ných  ieloch.   
Ak /ak neu-obí/e, zá-uka ./-a/í ,la/no.ť.
• S bez,ečno./nými za-ia eniami nemani,uluj/e ani ich neo ./-aAuj/e.
• P-e  akoukoľvek ,-ácou na ./-oji o ,oj/e z -oj elek/-ickej ene-gie.
• Na v-chnú ča.ť je no/k2 nič ne ávaj/e.
• Ne/lač/e ,-e me/2 cez och-anné m-iežk2 ven/ilá/o-a a ne ovoľ/e, ab2 ,-e me/2 ,-e,a li.
• Pov-ch výmenníka je o./-ý. Ne o/ýkaj/e .a ho bez och-anných -ukavíc.
• Pozo-ne .i ,-ečí/aj/e nále,k2 na ./-oji, nik 2 ich nezak-ývaj/e a ak .ú ,oško ené, okamži/e ich v2meA/e.
• Ne,oužívaj/e ./-oj vo výbušnej a/mo.fé-e.
• Elek/-ické ve enie mu.í b2ť ,-avi elne uzemnené.
• Ak je na,ájací kábel ,oško ený, za./av/e ./-oj, ak je v ,-evá zke, a nechaj/e ho okamži/e v2meniť au/o-izovaným /echnikom.
• S/-oj .a mu.í .kla ovať ,-i /e,lo/e o  -25 5 C  o 55 5 C.
• V ,-í,a e ,ožia-u ,ouži/e ,-áškový ha.iaci ,-í./-oj. Ne,oužívaj/e vo u.
• Ak ./-oj ,-acuje neobv2klým .,ô.obom, ui./i/e .a, že /o nezávi.í o  zl2hania ,-i v2konávaní bežnej ú -žb2. V o,ačnom ,-í,a e
 ,ožia aj/e o kon/-olu ./-oja o bo-ným /echnikom.
• Ak mu.í b2ť vonkajšia je no/ka  emon/ovaná, je vho né nechať v2konať 
,-ácu v au/o-izovanom ./-e i.ku /echnickej ,o ,o-2.
• S/-oj ne.mie b2ť v2ho ený, alemá b2ť v2-a ený, ,-e/ože ob.ahuje ma/e-iál2, k/o-é .a mu.ia -ec2klovať alebo zlikvi ovať v 
au/o-izovaných ./-e i.kách.
• Neumývaj/e zariadenie ,-iam2m ,-ú om alebo ,o  /lakom vo 2 alebo ko-ozívn2mi lá/kami.

Výrobca, preda ca a servisná sieť sú vám k dispozícii pre rýchlu a presnú technickú pomoc a pre čokoľvek iné, čo dokáže

zabezpečiť na lepšiu prevádzku a dosiahnuť ma,imálnu efektivitu vášho zariadenia.




