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NÁVOD K OBSLUZE 

MOBILNÍ POKOJOVÁ KLIMATIZACE  

TYP: AUX AM-H12A4/MAR2-EU 

 

 

Před prvním použitím jednotky si pozorně přečtěte tento návod k obsluze. 

Tyto pokyny uchovávejte pro budoucí použití.  
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Poznámka: Všechny obrázky v této příručce jsou pouze pro informaci. Skutečně 

zakoupený spotřebič má přednost. 

Upozornění: Tento spotřebič používá hořlavé chladivo R290. 
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VAROVÁNÍ 

Nesprávné použití klimatizace naplněné chladivem R290, může mít za následek zranění 

nebo poškození majetku. 

 

 Spotřebič musí být instalován, provozován a skladován v místnosti s podlahovou 

plochou větší než než 12 m2
. 

 Maximální množství náplně chladiva je 250 g. 

 K urychlení rozmrazování nebo čištění nepoužívejte jiné prostředky než 

doporučované výrobcem.  

 Spotřebič nepropichujte ani nevystavujte ohni a zkontrolujte, zda není 

poškozeno potrubí chladicí kapaliny. 

 Spotřebič musí být skladován v dobře větraném prostoru, kde velikost místnosti 

odpovídá ploše prostoru, jak je specifikováno pro provoz; bez nepřetržitého 

provozu zdrojů zážehu (například; otevřený oheň, provoz plynového spotřebiče 

nebo provoz elektrického ohřívače). 

 Dávejte pozor, protože chladivo může být bez zápachu. 

 Spotřebič musí být udržován takovým způsobem, aby se zabránilo mechanickým 

závadám.  

 Údržba nebo oprava klimatizačních zařízení používajících chladivo R290 musí být 

provedena po bezpečnostní kontrole, aby se minimalizovalo riziko nehod. 

 Spotčebič musí být vybaven krytem uzavíracího ventilu. 

 Před montáží a použitím přístroje si prosím důkladně přečtěte všechny pokyny. 
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Symbol Poznámka Vysvětlení symbolů 

 

VÝSTRAHA! Tento symbol označuje, že 

spotřebič využívá hořlavé 

chladivo. Pokud chladivo 

vyteče a dostane se do 

kontaktu s externím 

zápalným zdrojem, může 

dojít k požáru 

 

POZOR Tento symbol upozorňuje, 

že je nutné si pečlivě 

přečíst návod k obsluze 

 

POZOR Tento symbol označuje, že 

by servisní pracovníci měli 

při obsluze zařízení 

používat návod k montáži 

 

POZOR Tento symbol ukazuje, že 

jsou k dispozici informace, 

jako je návod k obsluze 

nebo instalační příručka 

 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

Nedodržení těchto pokynů během montáže nebo provozu může mít za následek 

zranění nebo poškození zařízení. 

Důležitá upozornění jsou znázorněna níže uvedenými symboly: 

• VÝSTRAHA! 

Riziko úrazu nebo smrti. 

• POZOR!  

Riziko poškození majetku nebo, podle okolností, vážného úrazu 

• POZOR!  

Tento spotčebič mohou používat děti starší než 8 let a osoby se sníženými fyzickými, 

smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, 
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pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumí 

případným nebezpečím. Ujistěte se, že si děti se spotřebičem nehrají. Čištění a údržba 

uživatelem mohou provádět také děti starší než 8 let, pokud jsou pod dohledem. 

Udržujte spotčebič a kabel mimo dosah dětí mladších než 8 let. 

 

• Tento spotčebič je určen k použití v domácnosti. 

• Klimatizační zařízení musí být uzemněno. Nedokonalé uzemnění může mít za 

následek úraz elektrickým proudem. 

Spotřebič se neuzemňujte k potrubí, bleskosvodu ani uzemnění telefonního vedení. 

Nedokonalé uzemnění může mít za následek úraz elektrickým proudem.  

• Po instalaci musí být zkontrolovano uzemnění. 

• Zajistěte instalaci jističe uzemnění s jmenovitým výkonem. Zanedbání nutnosti 

instalovat jistič uzemnění může mít za následek úraz elektrickým proudem nebo 

požár. 

• Neinstalujte spotřebič v místnostech, kde může vzduch obsahovat plyn, olej, síru 

nebo v blízkosti tepelných zdrojů. 

• Pokud dojde k poškození napájecího kabelu, musí být vyměněn výrobcem nebo 

jeho technickým servisem, aby se předešlo jakémukoliv nebezpečí. 

• Požadovaná kapacita jističe je uvedena na typovém štítku: T5A/250VAC. 

• Do vývodu vzduchu nikdy nevkládejte ruce ani žádné předměty – nebezpečí 

zranění anebo poškození jednotky. Udržujte ventilační otvory bez jakýchkoliv 

překážek. 

• Abyste předešli zranění lidí anebo poškození jednotky, nedotýkejte se přívodu 

vzduchu ani lamel jednotky. 

• Neopravujte ani nevyměňujte žádnou část spotřebiče sami, protože hrozí 

nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo dalšího poškození jednotky. 

• Při bouřce s bleskem spotčebič odpojte od sítě, bleskem by jinak mohlo dojít k 

poškození elektroniky klimatizace. 

• K čištění spotčebiče nepoužívejte tekuté, korozivní či abrazivní čisticí prostředky, 

neumývejte klimatizaci pomocí vody. Mohlo by dojít k k poškození plastových 

částí nebo úrazu elektrickým proudem. 
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• Klimatizaci neprovozujte ve vlhké místnosti, jako je koupelna nebo prádelna. 

• Nepoužívejte spotřebič, pokud jste mokří nebo naboso. 

• Netahejte přístroj za napájecí kabel. 

• Neodstraňujte žádné části klimatizace, pokud nemáte instrukce od 

kvalifikovaného pracovníka. 

• Před přesouváním spotřebiče odpojte napájecí kabel 

• Spotřebič nezapínejte, pokud je poškozen napájecí síťový kabel či zástrčka. 

• Potrubí klimatizace nemusí obsahovat zapalné zdroje. 

 

VÝSTRAHA! 

Nedodržení následujících bezpečnostních pokynů může způsobit úraz elektrickým 

proudem, požár nebo vážná zranění. 

1. Zásuvka odpovídá typu zástrčky a je připojena k účinnému uzemnění. 

2. Nepoužívejte prodlužovací kabely pro napájecí kabel a nevytvářejte odbočky na 

kabelech. 

POZOR 

• Pamatujte na to, že dlouhodobější přímé vystavení chladnému či teplému 

vzduchu z klimatizace, případně jakémukoliv příliš studenému či teplému 

vzduchu, může být rizikem pro váš fyzický stav či zdraví. 

• Nepokládejte na vstup a výstup vzduchu objekty jakéhokoliv druhu, jinak mohlo 

by to snížit výkon klimatizace a dokonce způsobit zastavení spotřebiče. 

• Neotvírejte okna a dveře když běží klimatizace. 

• Je-li vzduchový filtr velmi znečištěný, sníží to výkon klimatizace. Čistěte prosím 

pravidelně vzduchový filtr. 
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UPOZORNĚNÍ O OEEZ 

 

Nelikvidujte spotřebič společně s netříděným domovním odpadem, ale je odevzdejte do 

příslušného sběrného střediska k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. 

Podrobnější informace si vyžádejte místních úřadů. 

Při nesprávné likvidaci elektrických a elektronických přístrojů může dojít 

ke kontaminaci podzemních vod a potravinového řetězce nebezpečnými látkami a 

tímto ke zhoršení zdraví a blahobytu. 

 

 

 

 

 

POPIS ČÁSTÍ 

 

 

 

 

 

 

Čelní strana 

Výstup vzduchu 

Výstup vzduchu

 
за въздух 

Přední panel 

ON/OFF 

Vnitřní jednotka 

Displej 

Přední panel 

Kontrolní panel 

Transportní madla 

(na obou stranách) 
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POZNÁMKA 

Charakteristiky spotřebiče se mohou mírně lišit od těch popsaných v tomto návodu. 

Skutečně zakoupený produkt má přednost. 

Pracovní teplota pro chlazení 16–35 °C (60 ~ 95 ℉);5 ~ 27 ℃ (41 ~ 80 ℉). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zádní část 

Transportní madla 

(na obou stranách) 

 

Výstup na odvod 

kondenzátu  

Výstup vzduchu

 
за въздух 

Zásuvka s napájecím  

kabelem 

Odvod kondenzátu 

Vypouštěcí otvor pro spodní zásobník 

Horní vzduchový filtr (za 

mřížkou)  

Horní přívod vzduchu 

Spodní vzduchový filtr 

(za mřížkou)  

 Spodní přívod vzduchu 

Zásuvka napájecího kabelu 
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KONTROLNÍ PANEL KLIMATIZACE 

Existují dva druhy kontrolních panelů, Obr.A a Obr.B, prohlédněte si prosím produkt 

vámi skutečně zakoupený. 

 

Obr.A 

 

Indikátor teploty 

 

Obr.B 

Indikátor teploty 

Indikátor teploty 

❖ V režimu “chlazení” nebo “topení” stisknutím tlačítka     nebo     se nastaví teplota 

v místnosti 

❖ 1. V režimu “auto”, “chlazení” nebo “topení” (auto, cooling, heating), na displeji 

se zobrazí symbol nastavení teploty (Temp. indicator).  

2. V režimu “vysoušení” (dry) a “ventilator” (fan) se na displeji zobrazí teplota 

okolí. 
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Popis funkcí tlačítek 

   Stiskem tohoto tlačítka se spotřebič zapíná a vypíná. 

 

 Tlačítko resetování vzduchového filtru (FILTER  RESET )  

a.Po 250 hodinách provozu se rozsvítí indikátorní světlo filtru, které upozorňuje, 

že je třeba vyčistit filtr.  

Po vyčištění filtru stiskněte a uvolněte tlačítko “FILTER” abyste vypnuli indikátorní 

světlo.  

b.Pokud tlačítko FILTER RESET nestisknete když se rozsvítí kontrolka resetování 

filtru, světlo indikátoru bude stále blikat s výjimkou případů, kdy je klimatizace 

vypnutá. 

 

  Stisknutím tohoto tlačítka se nastavují otáčky ventilátoru v tomto 

pořadí: 

 

  automaticky, vysoké, střední, nízké. 

 

Při různých otáčkach ventilátoru se rozsvítí různé světelné indikatory. 

Poznámka: Funkce “rychlost“ ventilátoru není dostupná v režimu vysoušení (DRY). 

 

3. Tlačítko “-„ nebo „+“ 

a. Stisknutím tlačítka “-„ a „+“ se teplota zvyšuje a snižuje o 1°C (1°F). Rozmezí 

nastavení teploty je 16°C (60 °F) ~ 32°C (90°F). 

b. Současným stisknutím obou tlačítek “-„ a „+“ (≥3s) se displej přepne mezi 

stupněm Celsia a Fahrenheita. 

 

 Stisknutím tohoto tlačítka můžete vybrat režim práce spotřebiče: 
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Auto-chlazení-vysoušení-ventilátor-topení 

 

 

 

Při každé změně režimu provozu klimatizace se rozsvítí indikatorní světlo. 

 

Poznámka: Funkce „Topení” není  k dispozici u klimatizace pouze pro chlazení. 

 

 Stisknutím tohoto tlačítka lze aktivovat režim spánku (sleep), 

který bude přerušen po 8 hodinách nepřetržité práce, a se vrátí do 

předchozího stavu. 

 

Poznámka: Funkci spánku nelze nastavit při režimu “ventilátor“ a 

„vysoušení”. 

 

 

a. Stisknutím tohoto tlačítka se rozsvítí symbol nastavení času. 

b. Pomocí tlačítek “-„ a „+“ se nastaví počet hodin, po němž se jednotka musí 

uvést do provozu. 

c. Vyberete-li časový úsek 5 vteřin bez jiné akce, funkce synchronizace se 

startuje automaticky. Stisknutím tlačítka času v rámci 5 sekund nebo je-li 

čas nastavení “0“, funkce synchronizace bude zrušena. 

d. Po spuštění funkce synchronizace jednotka zobrazí zbývající čas jedním 

stisknutím tlačítka časovače a jeho opětovným stisknutím zruší 

synchronizační funkci. 

               Poznámka: Když je klimatizace zapnutá, stiskněte toto tlačítko pro   vypnutí 

časovače. 

                              Pokud je spotřebič vypnutý, zapněte časovač stisknutím tohoto tlačítka. 
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Stisknutím tlačítka se umožňuje pohybovaní lamel, čímž je     

umožněno rovnoměrné rozmístění vzduchu v prostředí. 

 

POUŽÍVÁNÍ (PRÁCE S JEDNOTKOU) 

Výstraha! 

Nedodržení následujících bezpečnostních pokynů může způsobit úraz 

elektrickým proudem, požár, výbuch nebo vážná zranění. 

1. Zástrčka musí být zapojena do samostatné zásuvky, která je správně 

nainstalována a uzemněna. 

2. Nepoužívejte prodlužovací kabely pro napájecí kabel a nevytvářejte 

odbočky na kabelech. 

Před prvním spuštěním spotřebiče: 

1. Vyberte vhodné umístění tak, aby byl zajištěn snadný přístup k zásuvce 

elektrického rozvodu. 

2. Nainstalujte hadici (vzduchovod) a posuvnou okenní sadu. 

3. Spotřebič zapojte do příslušné zásuvky. 

Režim „topení” (neplatí pro jednotky mající jen funkci “chlazení”) 

1.   Stiskněte opakovaně tlačítko Režim (MODE) dokud se na displeji nerozsvítí 

symbol „topení“ (HEAT).  

2.  Stiskněte tlačítko “-„ nebo „+“ pro nastavení požadované teploty.  

3.  Stiskněte tlačítko „Ventilátor” (FAN) pro nastavení rychlosti ventilátoru.  

Režim “Chlazení” 

1.  Držte tlačítko REŽIM (MODE) tak dlouho, až se na ukazateli displeje 

ovládacího panelu zobrazí CHLAZENÍ (COOL). 

2.   Pomocí tlačítek “-„ nebo „+“ nastavte požadovanou teplotu. 

3. Pomocí tlačítka VENTILÁTOR (FAN) nastavte rychlost ventilátoru. 

 

Režim “Vysoušení” 

1. Stiskněte tlačítko REŽIM (MODE) na tak dlouho, až se na ukazateli displeje 

ovládacího panelu zobrazí “Vysoušení”. 

2. Při tomto nastavení je pevně stanovena rychlost ventilátoru. 
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3. Pro dosažení nejlepších výsledků vysoušení nechejte zavřená okna i dveře 

 

Poznámka: Nastavená teplota a rychlost ventilátoru se nemohou změnit.   

Nastavená teplota je 25°C (77°F), rychlost ventilátoru je nízká rychlost. 

  Režim “Ventilátor” 

1. Stiskněte tlačítko REŽIM (MODE) tak dlouho, až se na ukazateli displeje 

ovládacího panelu zobrazí VENTILÁTOR (FAN). 

2. Pomocí tlačítka VENTILÁTOR (FAN) nastavte rychlost ventilátoru. 

 

Poznámka: Nastavená teplota se nemůže změnit. 

 

Funkce automatického restartu 

Tato funkce je užitečná v případě výpadku napájení. Po obnovení přívodu energie 

po výpadku se obnoví předchozí provozní podmínky a klimatizace pokračuje v provozu 

se stejným nastavením jako v momentě, kdy k výpadku došlo. Kompresor se restartuje 

po 4 minutách. 

1. Nastavení: Stiskněte tlačítko “Spánek” (Sleep) desetkrát během 5 vteřin, jednotka 

potvrdí akci 4 zvukovými signály. 

2. Zrušení: Stiskněte tlačítko “Spánek” (Sleep) desetkrát během 5 vteřin, jednotka 

potvrdí akci 2 zvukovými signály. 
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Příslušenství 

 

Část Název části Množství 

 

Výfuková hadice a 

adaptér A (plochý 

vyústek) 

1 sada 

 Kruhový vyústek adaptér  

B (#), 

Stěnový výfukový 

adaptér (#) 

1 souprava 

 Odtoková hadice 1 kus 

 

Dálkové ovládání a 

baterie 

1 kus 

 

 

1. S funkcí automatického přepínání větru nesmí být úhel lamel menší než u 

automatického režimu. 

2. Žádné automatické funkce pohonu, minimální úhel otevření lamel: od lamel v 

zavřeném stavu nesmí být otevření lamel při použití menší než minimální úhel 

otevření. 

 

KONTROLA PŘI ROZBALOVÁNÍ 

 

• Rozbalování musí být provedeno v dobře větrané místnosti (při otevřených 

oknech a dveřích) a bez zdroje zážehu. Dostatečné větrání je nutné zajistit na celou 

dobu, kdy bude práce probíhat. 

• Před rozbalováním spotřebiče se musí provést kvalifikovanými pracovníky 

detekce úniku chladiva; v případě úniku chladiva se instalace musí okamžitě 

zastavit. 
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• Před zahájením práce je třeba prověřit oblast okolí zařízení, aby se zajistilo, že 

nedochází k žádnému nebezpečí požáru nebo vznícení. Poté se musí zkontrolovat 

stav chladicího potrubí. 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO MONTÁŽ 

• Před zahájením montáže musí být k dispozici vhodné hasicí zařízení. 

• Pracoviště musí být dobře větrané (otevřené dveře a okna). 

• Na místě s chladivem R290, se nesmí používat jakékoliv možné zdroje zážehu, 

včetně kouření cigaret a telefonu. 

• Pro ochranu před statickou elektřinou, která se může uvolnit během instalačních 

prací, noste čisté bavlněné oblečení a rukavice. 

• Zařízení pro zjišťování úniku chladiva musí být v provozu během instalace. 

• Pokud během instalace je zjištěn únik chladiva R290, který vyžaduje tvrdé pájení, 

musí být veškeré chladivo odčerpáno ze systému nebo izolováno (pomocí 

uzavíracích ventilů) v části systému vzdálené od úniku. 

• Neumisťujte žádné elektrické spotřebiče ani zařizovací předměty pod spotřebič. 

Udržujte elektrická zařízení, včetně vypínače, zástrčky, zásuvky, zdroje tepla a 

oblasti statické elektřiny mimo oblast, umístěnou pod boční stranou vnitřní 

jednotky. 

• Spotřebič musí být instalován v přístupném prostoru pro instalaci a údržbu bez 

jakýchkoli překážek, které by mohly blokovat vstupy nebo výstupy vzduchu, a musí 

být chráněn před zdroji tepla, hořlavými nebo výbušnými zdroji. 

 

POŽADAVKY NA MÍSTO INSTALACE 

• Vyhněte se místům, kde dochází k úniku hořlavého nebo výbušného plynu nebo 

tam, kde jsou vysoce agresivní plyny. 

• Vyhněte se místům vystaveným silným umělým elektrickým / magnetickým polím. 

• Vyhněte se místům vystaveným hluku a rezonancím. 

• Vyhněte se těžkým přírodním podmínkám (např. pískovému větru, přímému 

slunečnímu záření nebo zdrojům vysoké teploty). 

• Zvolte místa mimo dosah dětí. 

• Zvolte dobře větrané místo, které je snadno dostupné v případě opravy a servisu. 
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KONTROLA INSTALAČNÍHO PROSTŘEDÍ 

• Zkontrolujte typový štítek na spotřebiči abyste se ujistili, že chladivo je R290. 

• Zkontrolujte podlahovou plochu v místnosti. Spotřebič musí být instalován 

v místnosti o podlahové ploše minimálně 12 m2 a v dobře větraném místě. 

• Zkontrolujte instalační prostředí: klimatické zařízení s chladivem R290 se nesmí 

instalovat v omezeném prostoru bez větrání. 

 

NÁVOD PRO ODBĚRATELE 

Zdroj napájení musí odpovídat uvedenému jmenovitému napětí a tvořit samostatný 

okruh pro jednotku. Musí také být zajištěno účinné uzemnění, a zařízení musí být 

instalováno v souladu s národními předpisy. 

Po instalaci zástrčka musí být snadno dostupná. 

 

VYBERTE SI NEJLEPŠÍ UMÍSTĚNÍ 

1. Umístěte spotřebič na hladkém povrchu a v prostorném místě, kde nejsou 

překážky pro výstup vzduchu. 

2. Ujistěte se, že je kolem spotřebiče minimálně 50 cm volný prostor ze všech stran. 

 

 

 

 

 

 

3. Při instalaci a použití nesmí být úhel mezi vodorovnou a kolmou rovinou větší než 

10o. 

Nerovnoměrné uzemnění může způsobit další hluk nebo vibrace, nebo způsobit 

poškození jednotky. 

Poznámka:  

1. Klimatizační jednotka se nesmí používat v prádelně. 

2.    Zástrčka musí být přístupná po umístění jednotky. 
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POKYNY PRO MONTÁŽ VÝFUKOVÉ HADICE  

Výfuková hadice musí být nainstalována pouze v režimu chlazení, topení a vysoušení, 

pokud v režimu ventilátoru není nutná. 

Výfuková hadice může být prodloužena, nebo mírně stažena v závislosti na požadovanou 

instalaci, ale je žádoucí, aby její délka byla minimální.  

Výfuková hadice může být nainstalována do okna nebo do stěny. 

Na základě příslušenství spořebiče, který jste si zakoupili, a skutečných potřeb, můžete 

instalaci provést. 

1. Nainstalujte adaptér A nebo B (plochý nebo kruhový výustek) na zařízení podle 

obr. A a B. 

 

 

INSTALACE 

2. Výfukovou hadici našroubujte do výfuku vzduchu v zadní části klimatizace. 

Zasuňte adaptér A směrem dolů, dokud nezapadne na své místo. 

 

 

 

 

 

Obr.A  

Kruhový 

vyústek 

Plochý 

vyústek 

Používá se při montáži do 

okna 

Používá se při montáži na stěně  

(jen u některých modelů) 

Výfuková 

hadice 

Adaptér A 

nebo 

Obr.C 

Obr.B  

nebo 
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INSTALACE OKENNÍ POSUVNÉ SADY 

 

 

1. Uřízněte pěnové těsnění (lepicí) na požadovanou délku a přilepte ji k okennímu 

parapetu. 

 

 

2. Přiložte okenní posuvnou sadu na okenní parapet. Uvolněte šroub A pro 

nastavení délky sady, po nastavení příslušné délky šroub utáhněte. Poznámka: 

Délka sady je v rozmezí 67.5 až 120 cm. 

 

 

 

3. Zavřete dobře okenní křídlo. Připojte ventilační panel pomocí 4 šroubů plus 

jeden šroub pro každé prodloužení. 

 

horizontální  vertikální  

pěnové  

těsnění 

okenní posuvná sada 

Šroub A 

okenní 

posuvná 

sada 

 

Šroub B 
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4. Uřízněte pěnové těsnění (nelepicí) k šířce okna. Naplňte pěnu B mezi sklem a 

oknem, abyste zabránili vniknutí vzduchu a hmyzu do místnosti. 

 

 

 

5. Upevněte bezpečnostní držák pomocí šroubu typu B, jak ukazuje obrázek.  

 

INSTALACE VÝFUKOVÉ HADICE DO OKNA 

Vyjměte spotřebič s naplněnou výfukovou hadicí do okna a poté připojte adaptér B 

(kruhový výustek) výfukové hadici k oknu (Obr. D). 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTALACE VÝFUKOVÉ HADICE DO STĚNY 

1. Do stěny udělejte otvor. Instalujte stěnový výfukový adaptér, ujistěte se, že 

dobře drží. 

2. Vložte výfukovou hadici do stěnového výfukového adaptéru  (Obr. E). 

 

pěnové  

těsnění 

Obr.D 
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Poznámka:  

 

1. Ačkoliv lze hadici prodloužit z původní délky 270 mm až na 1500 mm, nejlepší je 

její délku udržovat na potřebném minimu. 

2. Výfukovou hadici nepřehýbejte, sníží to výkon chlazení (Jak ukazuje následující 

obrázek). 

 

 

 

BEZ INSTALACE 

Pokud zařízení nemá okenní posuvnou sadu a stěnový výfukový otvor, a adaptér 

B je stejný jako na Obr. D, okno můžete mírně otevřít a umístit podle obrázku. F 

 

 

Obr. E 

Pokud otvor 

nepoužíváte, zakryjte 

ho zátkou 

zátka 
Poku

d 

otvor 

nepo

užívá

te, 

zakry

jte 

ho 

zátko

uE 

Stěnový 

adaptér 

Adaptér B 

(kruhový 

výustek) 

NE

! 

ANO

! 

Obr. D 
Obr. F 
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* Během režimu vysoušení vyjměte horní vypouštěcí zátku ze zadní části spotřebiče. 

Připojte odtokovou hadici do otvoru. Otevřený konec hadice nainstalujte přímo do vašeho 

odpadu nebo do jiných odvodňovacích oblastí. 

 

* Pokud má zařízení, které jste si zakoupili, vývod čerpadla, jak je znázorněno na obrázku 

níže, vypusťte tímto způsobem: Vyjměte vypouštěcí zátku čerpadla ze zadní strany 

jednotky, připojte odtokovou hadici k otvoru. Druhý konec hadici umístěte do drenážního 

kanálu nebo do jiných odvodňovacích oblastí. 

 

 

Poznámka: Ujistěte se, že hadice je nainstalována tak, že nedochází k žádným 

netěsnostem. Nasměrujte hadici směrem k odtoku, ujistěte se, že na ní nejsou žádné uzly, 

které by zastavily proudící vodu. Umístěte konec hadice do odpadu a ujistěte se, že konec 

hadice je směrem dolů, aby kondenzát mohl volně odtékat. 

Když hladina vody v zásobníku dosáhne výše přednastavené úrovně, na digitálním displeji 

se zobrazí symbol "P1" pro plnou vodu. Opatrně přesuňte spotřebič k místu vašeho 

odpadu, vyjměte spodní vypouštěcí zátku a nechte vodu odtéci. Znovu zasuňte vypouštěcí 

zátku a restartujte přístroj, dokud symbol "P1" nezmizí. Pokud se chyba opakuje, volejte 

servis. 

Poznámka: Před opětovným zapnutím přístroje se ujistěte, že jste zpět zasunuli 

vypouštěcí zátku. 

Odtokový 

vývod 

Odtokový vývod čerpadla 
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ÚDRŽBA 

POZOR! 

Ujistěte se, že je jednotka před čištěním nebo údržbou odpojena na dobu více než 5 minut, 

abyste zabránili úrazu elektrickým proudem. 

• Klimatizaci nikdy neponořujte do vody a nemyjte pod proudem vody, mohlo by to 

způsobit úraz elektrickým proudem.  

• Nepoužívejte benzín, ředidlo nebo jiné chemikálie k čištění jednotky. K čištění 

obalu používejte měkký hadřík namočený v neutrálním čisticím prostředku. K 

dočištění použijte suchý hadřík.  

• Nemyjte jednotku přímo pod kohoutkem nebo pomocí hadice, mohlo by to 

poškodit elektrická zařízení a izolace kabeláže. 

• Panel čistěte měkkým, vlhkým hadříkem, používejte teplou vodu (cca 40°C). 

 

 

 

 

ČIŠTĚNÍ VZDUCHOVÉHO FILTRU 

• Vyjměte horní filtr ven ve směru šipek. Poznámka: Existují dva typy spodního 

filtru, vizte Obr. 1 a Obr.2. Je-li spodní filtr připevněn šrouby, vyjmete je tak, že 

nejprve povolíte šrouby a pak vysunete vzduchový filtr. 

Spodní zásobník 

Vypouštěcí vývod 
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• Čištění vzduchového filtru 

K vyčištění prachu ve filtru používejte vysavač nebo vyperte vzduchový filtr tak, 

že jej ponoříte do teplé vody (cca 40°C) s neutrálním čisticím prostředkem. 

Omyjte filtr a dejte jej sušit na stinné místo. 

 

 

• Montáž 

Po vyčištění filtrů je vraťte na původní místo. Ujistěte se, že jsou šrouby pevně 

dotaženy. 

Poznámka: Je-li spotřebič je dlouhou dobu v nečinnosti, odstraňte gumovou 

zátku na zadní straně přístroje, jak ukazuje obrázek níže. 
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ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ 

Chcete-li ušetřit náklady na servisní zásahy, vyzkoušejte následující návrhy a zjistěte, zda 

můžete vyřešit problém bez externí pomoci. 

Problém Příčina Řešení 

Klimatizace nefunguje Žádný přívod energie.  Připojte klimatizaci do funkční 

el. zásuvky a zapněte ji.  

 Výpadek el. Energie Vyčkejte na obnovení dodávky 

el. proudu 

 Je spálená domovní pojistka 

nebo zareagoval jistič. 

Pojistku vyměňte nebo resetujte 

jistič 

 Funkce časovače je aktivní Funkci deaktivujte. 

Klimatizace se nespustí po stisknutí 

tlačítka On/Off 

Neuplynuly 4 minuty po 

vypnutí. 

Teplota v místností je nižší 

než nastavená v režimu 

chlazení nebo vyšší v režimu 

topení. 

Počkejte 4 minuty 

Resetujte nastavenou teplotu 

Jednotka nedostatečně chladí/topí Chyby při nastavení teploty/ 

nastavená teplota je příliš 

vysoká. 

Vzduchový filtr je zaprášen. 

Vchod nebo východ vzduchu 

je blokován. 

V místnosti jsou zdroje tepla.  

 

Chladicí výkon nestačí 

 

Dveře nebo okna jsou 

otevřena. 

Nastavte příslušnou teplotu/ 

snižte nastavenou teplotu 

 

Vyčistěte filtr 

Odstraňte překážku 

 

Pokud je to možné, odstraňte 

zdroje tepla 

Nastavte požadovaný výkon 

chlazení/topení 

Zavřete dveře/okna 

Hluk nebo vibrace Jednotka nestojí na rovném 

povrchu. 

Umístěte jednotku na rovnou 

plochu. 
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VAROVÁNÍ 

Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo údržbu, která vyžaduje zásah do vnitřních částí 

spotřebiče, musí provést odborný servis! 

Údržba provedená nekvalifikovanými osobami může způsobit nebezpečí. Plnění 

chladiva R290 a údržbu klimatizace provádějte v přímém souladu s požadavky 

výrobce. Toto varování je zaměřeno především na speciální požadavky na údržbu 

chladiva R290. Pro podrobnější informace se obraťte na servis. 

POŽADAVKY NA KVALIFIKACI PRACOVNÍKŮ ÚDRŽBY 

1. Každá osoba, která pracuje nebo vstupuje do okruhu chladicího média, by měla 

mít aktuálně platné osvědčení od oprávněného orgánu v příslušném průmyslovém 

odvětví, které opravňuje k nakládání s chladivem v souladu s průmyslovou 

specifikací. Údržba a opravy klimatizačního zařízení se provádějí podle metody 

doporučené výrobcem. Pokud je pro servis a opravu zařízení zapotřebí jiných 

odborníků, mělo by být provedeno pod dozorem osob oprávněných opravovat AC 

vybavené hořlavým chladivem.  

 

POZNÁMKY K ÚDRŽBĚ 

Před údržbou zařízení s chladivem R290 musí být provedena bezpečnostní kontrola, aby 

se zajistilo minimalizování rizika požáru. Zkontrolujte, zda je místo dobře větrané, zda jsou 

antistatická zařízení a protipožární zařízení v dobrém stavu. Při údržbě chladicího systému 

dodržujte následující bezpečnostní opatření. 

Pracovní postupy 

1. Obecná pracovní oblast 

Všichni pracovníci údržby a ostatní pracovníci v místní oblasti musí být poučeni 

o povaze prováděné práce. Měli byste se vyvarovat práci v omezeném prostoru. 

Prostor kolem pracovní oblasti musí být izolován. Ujistěte se, že v pracovní oblasti jsou 

zkontrolovány hořlaviny a tím jsou vytvořeny bezpečnostní podmínky práce. 
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2. Kontrola přítomnosti chladiva 

Oblast musí být před a během práce zkontrolována vhodným detektorem chladiva, 

aby se zajistilo, že technik si je vědom přítomnosti hořlavého prostředí. Zajistěte, aby 

bylo zařízení pro detekci úniků vhodné pro použití s hořlavými chladivy, tj. bez jiskření, 

odpovídajícím způsobem utěsněné nebo jiskrově bezpečné. 

3. Přítomnost hasicího přístroje 

Pokud se má provádět jakákoliv vysokoteplotní práce na chladicím zařízení nebo 

příslušných dílech, musí být k dispozici vhodné hasicí zařízení. Mějte k dispozici CO2 

nebo práškový hasicí přístroj v blízkosti plnicí oblasti. 

4. Žádné zdroje zážehu 

Žádná osoba provádějící práce související s chladicím systémem zahrnující odhalení 

jakéhokoliv potrubí, které obsahuje nebo obsahovalo hořlavé chladivo, nesmí 

používat jakékoliv zdroje zážehu takovým způsobem, který by vedl k nebezpečí požáru 

nebo výbuchu. Všechny možné zdroje zážehu, včetně kouření cigaret, by měly být 

umístěny dostatečně daleko od místa instalace, opravy, demontáže a likvidace, 

během nichž se může uvolňovat hořlavé chladivo do okolního prostoru. Před 

zahájením práce je třeba prověřit oblast okolí zařízení, aby se zajistilo, že nedochází 

k žádnému nebezpečí požáru nebo vznícení. Musí být instalovány značky „Zákaz 

kouření“. 

5. Větraná oblast 

Před otevřením systému nebo prováděním jakýchkoliv prací při vysokých teplotách 

zajistěte, aby oblast byla otevřená nebo dostatečně větraná. Dostatečné větrání je 

nutné zajistit na celou dobu, kdy bude práce probíhat. Větrání by mělo bezpečně 

rozptýlit jakékoliv uvolněné chladivo a přednostně ho odvětrat do vnějšího prostředí. 

6. Kontroly chladicího zařízení 

Pokud jsou elektrické součásti měněny, musí být vhodné pro daný účel a se správnou 

specifikací. Pokyny výrobce pro údržbu a servis musí být vždy dodržovány. V případě 

pochybností se poraďte s technickým oddělením výrobce. Při instalacích používajících 

hořlavá chladiva se musí provádět následující kontroly: 

• Objem chladiva odpovídá velikosti místnosti, ve které je zařízení s chladivem 

instalováno; 

• Ventilační zařízení a vývody fungují správně a nejsou zablokované; 
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• Pokud je používán nepřímý chladicí okruh, musí se sekundární okruh zkontrolovat 

z hlediska přítomnosti chladiva; 

• Chladicí potrubí nebo součásti jsou instalovány v takové poloze, ve které je 

nepravděpodobné, že budou vystaveny jakékoliv látce, která může způsobovat 

korozi součástí obsahujících chladivo, pokud nejsou konstruovány z materiálů, 

které jsou ze své podstaty odolné vůči korozi nebo jsou vhodně chráněny proti 

korozi. 

7. Kontroly elektrických zařízení 

Opravy a údržba elektrických součástí musí zahrnovat počáteční bezpečnostní 

kontroly a postupy kontroly součástí. Pokud dojde k poruše, která by mohla ohrozit 

bezpečnost, nesmí být k okruhu připojen žádný elektrický zdroj, dokud není 

vyhovujícím způsobem odstraněna. Pokud není možné poruchu okamžitě odstranit, 

ale je třeba pokračovat v provozu, použije se přiměřené dočasné řešení. To se musí 

oznámit majiteli zařízení, takže jsou doporučovány všechny části. Počáteční 

bezpečnostní kontroly zahrnují: 

•  Kondenzátory jsou vybité: to musí být provedeno bezpečně, aby nedošlo k vzniku 

jisker; 

• Při plnění, zotavení nebo čištění systému nejsou odhaleny žádné elektrické součásti 

a kabeláž; 

• Existuje pospojování uzemnění. 

8. Kontrola kabeláže 

Zkontrolujte, zda kabeláž není vystavena opotřebení, korozi, nadměrnému tlaku, 

vibracím, ostrým hranám nebo jiným nepříznivým vlivům prostředí. Kontrola také 

musí brát v úvahu účinky stárnutí nebo kontinuálních vibrací ze zdrojů, jako jsou 

kompresory nebo ventilátory. 

9. Detekce hořlavých chladiv 

Poznámka: Za žádných okolností nesmí být při vyhledávání nebo detekci úniku 

chladiva použity potenciální zdroje zážehu. Nesmí být používán halogenidový hořák 

(ani jiný detektor používající otevřený oheň). 

Metody detekce úniků: 
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Následující metody detekce úniků se považují za přijatelné pro systémy obsahující 

hořlavé chladivo R290: 

Elektronické detektory úniku se používají k detekci hořlavých chladiv, ale citlivost 

nemusí být odpovídající nebo může být nutná opětovná kalibrace (detekční zařízení 

musí být kalibrováno v oblasti bez chladiva). Ujistěte se, že detektor není potenciálním 

zdrojem zážehu a je vhodný pro použité chladivo. Zařízení pro zjišťování úniku se 

nastaví na procentní podíl LFL chladiva a musí být kalibrováno na použité chladivo 

a potvrzené příslušné procento plynu (maximálně 25 %). 

Tekutiny pro detekci úniku jsou také vhodné pro použití u většiny chladiv, ale nesmí 

se používat čisticí prostředky s obsahem chlóru, protože chlór může reagovat 

s chladivem a korodovat měděné potrubí. Pokud existuje podezření na únik, veškeré 

otevřené ohně je třeba odstranit/uhasit. Pokud je zjištěn únik chladiva, který vyžaduje 

tvrdé pájení, musí být veškeré chladivo odčerpáno ze systému nebo izolováno (pomocí 

uzavíracích ventilů) v části systému vzdálené od úniku. Systém musí být „propláchnut“ 

pomocí OFN, aby byla jednotka bezpečná. 

ODSTRANĚNÍ A ODČERPÁNÍ 

1. Ujistěte se, že poblíž vývodu vakuového čerpadla nejsou žádné zdroje zážehu a že je 

oblast dobře větraná.  

2. Při vstupu do okruhu chladiva za účelem opravy nebo za jiným účelem se použijí 

konvenční postupy. Je však důležité dodržovat osvědčené postupy, jelikož je třeba vzít 

v úvahu hořlavost. Dodržujte následující postup:  

• odstraňte chladivo; 

• propláchněte okruh inertním plynem; 

• odčerpejte; propláchněte okruh inertním plynem 

• otevřete okruh řezáním nebo pájením. 

3. Náplň chladiva musí být odčerpána do správných zásobních válců. Systém musí být 

propláchnut pomocí OFN, aby byla jednotka bezpečná pro hořlavá chladiva. Tento 

proces může být potřeba opakovat několikrát. K tomuto účelu se nesmí používat 

stlačený vzduch nebo kyslík. 

4. Propláchnutí musí být dosaženo vstupem za účelem plnění, dokud se nedosáhne pracovního 

tlaku, poté odvětráním do atmosféry a nakonec odčerpáním do vakua. Tento postup se musí 
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opakovat, dokud v systému není žádné chladivo. Při použití poslední náplně musí být systém 

odvětrán na atmosférický tlak, aby na něm mohly probíhat práce. Tato operace je naprosto 

nezbytná, pokud se mají provádět pájení na potrubí. 

POSTUPY PLNĚNÍ 

Kromě obvyklých postupů plnění je třeba dodržovat následující požadavky: 

• Zajistěte, aby při používání plnicího zařízení nedošlo ke kontaminaci jinými chladivy; 

• Hadice nebo potrubí musí být co nejkratší, aby se minimalizovalo množství chladiva 

v nich obsažené; 

• Válce je třeba uchovávat na správné pozici podle pokynů; 

• Ujistěte se, že je chladicí systém uzemněn před naplněním chladiva; 

• Označte systém po dokončení plnění (pokud již není označen); 

• Zvláštní pozornost musí být věnována tomu, aby nedošlo k přeplnění chladicího 

systému. 

ODSTAVENÍ Z PROVOZU  

Před provedením tohoto postupu je nezbytné, aby byl technik plně obeznámen se 

zařízením a všemi jeho detaily. Doporučuje se správná praxe, aby všechna chladiva byla 

bezpečně odstraněna. Před prováděním úkonu se odebere vzorek oleje a chladiva 

v případě, že je požadována analýza před opětovným použitím recyklovaného chladiva. 

Před zahájením úlohy je nezbytné mít k dispozici elektrickou energii.  

1. Poznejte zařízení a jeho funkci. 

2. Izolujte systém elektricky. 

3. Před zahájením postupu se ujistěte, že:  

- v případě potřeby je k dispozici manipulační zařízení pro manipulaci s válci 

chladiva; 

- všechny osobní ochranné pomůcky jsou k dispozici a používají se správně; 

- proces odčerpání je vždy kontrolován kvalifikovanou osobou; 

- zařízení pro odčerpání a válce odpovídají příslušným normám. 

4. Pokud je to možné, odčerpejte chladivo. 

5. Pokud vakuum není možné, připravte sběrné potrubí, aby bylo možné chladivo 

odstranit z různých částí systému. 

6. Ujistěte se, že je válec umístěn na váze, než se zahájí odčerpávání.  
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7. Spusťte zařízení pro odčerpání a postupujte podle pokynů výrobce. 

8. Válce nepřeplňujte. (Ne více než 80 % kapalné náplně.). 

9. Nepřekračujte maximální provozní tlak válce, a to ani dočasně.  

10. Po správném naplnění válců a dokončení procesu se ujistěte, že jsou válce 

a zařízení okamžitě odstraněny z místa a všechny izolační ventily na zařízení jsou 

uzavřeny.  

11. Odčerpané chladivo se nesmí plnit do jiného chladicího systému, pokud nebylo 

vyčištěno a zkontrolováno.  

Poznámka: Zařízení musí být označeno štítkem s informací, že bylo odstaveno 

z provozu a bylo vypuštěno chladivo. Štítek musí obsahovat datum a podpis. Ujistěte 

se, že na zařízení jsou štítky, které uvádějí, že zařízení obsahuje hořlavé chladivo. 

12. Při odstranění chladiva ze systému, ať už z důvodu servisu, nebo odstavení 

z provozu, se doporučuje odstranění všech chladiv. 

13. Při přečerpávání chladiva do válců se ujistěte, že jsou použity pouze vhodné válce 

pro zpětné získávání chladiva. Ujistěte se, že je k dispozici správný počet válců pro 

uložení celé náplně systému. Všechny použité válce jsou určeny pro odčerpané 

chladivo a jsou takto označeny (tj. speciální válce pro zpětné získávání chladiva). 

Válce musí být vybaveny pojistným ventilem a přidruženými uzavíracími ventily 

v dobrém provozním stavu. Prázdné regenerační válce jsou odčerpány, a pokud je 

to možné, ochlazeny před odčerpáním. 

14. Odčerpávací zařízení musí být v dobrém provozním stavu se souborem pokynů 

týkajících se zařízení, které je k dispozici, a musí být vhodné pro odčerpání 

hořlavých chladiv typu R290. Kromě toho musí být k dispozici sada kalibrovaných 

vah v dobrém provozním stavu. Hadice musí být kompletní s bezúnikovými 

spojkami a v dobrém stavu. Před použitím zařízení pro odčerpání zkontrolujte, zda 

je zařízení v uspokojivém provozním stavu, zda je správně udržováno a zda jsou 

všechny příslušné elektrické součásti utěsněny, aby se zabránilo zážehu v případě 

uvolnění chladiva. Pokud máte pochybnosti, obraťte se na výrobce. 

15. Odčerpané chladivo musí být vráceno dodavateli chladiva ve správném 

regeneračním válci a musí být proveden příslušný záznam o předání odpadu. 

Nemíchejte chladiva v jednotkách pro zpětné získávání a zejména ne ve válcích. 
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16. Při stěhování nebo přemístění klimatizačního zařízení se obraťte na zkušené 

servisní techniky za účelem odpojení a opětovné instalace jednotky. Neumisťujte 

žádné elektrické spotřebiče ani zařizovací předměty pod jednotku. Při přepravě, 

nakládání a vykládání jednotky musí být provedená nezbytná opatření k ochraně 

klimatizace před poškozením. 

17. Pokud je nutno odstranit kompresory nebo kompresorové oleje, zajistěte, aby byly 

odčerpány na přijatelnou úroveň, aby se zajistilo, že hořlavé chladivo R290 

nezůstane v mazivu. Proces odčerpání musí být proveden před vrácením 

kompresoru dodavatelům. Vypouštění oleje ze systému se musí provádět 

bezpečně. 

LIKVIDACE DOMÁCÍCH ELEKTROSPOTŘEBIČŮ (OEEZ) 

Tento spotřebič byl vyroben z recyklovatelných nebo opakovaně použitelných materiálů.  

Symbol na výrobku nebo doprovodné dokumentaci udává, že tento výrobek nesmí být 

likvidován spolu s domácím odpadem, ale je nutné ho odevzdat do příslušného sběrného 

střediska k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním správné likvidace 

tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví. 

 Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU 

o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). 

 


