Upozornění
Základní bezpenostní opatení
Místní klimatizátor vzduchu zaízení pouívejte podle pokyn uvedench v této píruce.
Následující pokyny nemohou obsáhnout
vechny moné situace a podmínky, ke kterm
me dojít. V kadém pípad je teba pi instalaci, provozu a uskladnní spotebie postupovat s rozvahou. Tento spotebi je uren pro klimatizování prostor v domácnosti a nesmí bt
pouíván k jinm úelm.
ZÁKLADNÍ BEZPENOSTNÍ OPATENÍ:
• Na pístroj nepokládejte tké nebo horké
pedmty.
• Je nebezpené upravovat nebo mnit
jakmkoli
• Ped jakmkoli itním nebo údrbou vdy
odpojte spotebi z elektrické zásuvky.
• Nepemisujte spotebi taháním za pívodní
ru.
• Pístroj neinstalujte v prostedí, kde me
vzduch obsahovat plyn, olej nebo síru,
ani v blízkosti zdroj tepla.
•

Tento pístroj nesmí pouívat
osoby (vetn dtí) s omezenmi
tlesnmi,
smyslovmi
nebo
mentálními schopnostmi anebo
osoby bez píslunch znalostí a
zkueností, pokud nejsou pod
dozorem anebo nebyli poueni o
uívání tohoto pístroje osobou,
která odpovídá za jejich bezpenost.
Dti musí bt pod dozorem, aby
se zajistilo, e si se spotebiem
nebudou hrát.

Vzhledem k tomu, e pístroj je napájen
elektinou, je dleité dodrovat následující
bezpenostní upozornní:
• zpsobem vlastnosti pístroje.
• Spotebi musí bt nainstalován v souladu s
vnitrostátními pedpisy platnmi pro elektrické instalace.
• V pípad oprav se obracejte vdy a
vhradn na autorizované servisní stedisko
schválené vrobcem. Opravy provádné
neoprávnnmi osobami mohou bt nebezpené.
• Tento spotebi musí bt zapojen do
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zásuvky opatené úinnm uzemnním.
Ovte, zda elektrickou soustavu zkontroloval kvalifikovan elektriká.
• Nepouívejte prodluovací kabely pro
pívodní kabel.
•

Pokud je napájecí kabel pokozen, musí bt nahrazen vrobcem
nebo zákaznickm servisem
vrobce, pedejte se tak vekerm
rizikm.

SPOUZE PRO EVROPSKÉ TRHY:
•

Tento pístroj mohou pouívat dti
starí osmi let a osoby se sníenmi fyzickmi, smyslovmi nebo
duevními schopnostmi, nebo s
nedostatenou zkueností a znalostí, pouze pod písnm dohledem, nebo pokud tyto osoby
byly pedtím informovány o
tom, jak bezpen toto zaízení
pouívat, a upozornny na nebezpeí, která jsou s jeho pouíváním
spojena. Ujistte se, e dti
nepouívají pístroj ke hraní. itní
a údrbu písluející uivateli
mohou pod dohledem provádt i
dti starí 8 let. Pístroj a kabel
udrujte mimo dosah dtí mladích 8 let.

Poznámka:
• Alespo jednou tdn vyistte vzduchov filtr.
• Pi peprav musí pístroj zstat ve vzpímené
poloze nebo poloen na bok. Ped pepravou pístroje je teba zcela odstranit
vodu, která se nachází uvnit pístroje. Po
ukonení pepravy vykejte ped zapnutím
pístroje alespo 1 hodinu.
• Pi uskladnní nezakrvejte pístroj plastovmi
sáky.
• Materiály pouívané jako obaly mohou
bt recyklovány. Doporuuje se umístit je
do kontejner urench pro tídn odpad.
• Po skonení ivotnosti spotebie jej odevzdejte do specializovanch sbren.

Zvlátní upozornní pro spotebie s chladicím
plynem R290
• Peliv si pette tyto pokyny.
• V procesu odmrazování a itní zaízení
nepouívejte jiné nástroje ne ty, které
doporuuje vrobce.
• Spotebi musí bt umístn v prostedí bez
zdroj vznícení, které jsou v nepetritém
provozu (napíklad: oteven ohe, plynové
nebo elektrické spotebie).
• Nevyvrtávejte do pístroje díry a neopalujte jej.
• Chladicí plyn me bt bez zápachu.
• Spotebi musí bt instalován, provozován a
udrován v prostedí o rozloze vtí ne 15 m2.
• Tento spotrebic obsahuje chladicí plyn
R290. (Podrobnejší informace o chladici
naleznete na zadním krytu).
• R290 je chladicí plyn, kter odpovídá
evropskm smrnicím o ochran ivotního
prostedí. Nepropichujte ádnou souást
chladicího okruhu.
• Nevtrané místnosti, v nich je pístroj nainstalován, provozován nebo uskladnn,
musí bt navreny tak, aby se zabránilo
hromadní unikajícího chladicího plynu,
co by mohlo vést k nebezpeí poáru nebo
vbuchu v dsledku vznícení chladicího
plynu zahíváním elektrickmi pímotopy,
kamny nebo jinmi zdroji vznícení.
• Spotebi musí bt skladován takovm zpsobem, aby se zabránilo mechanickému
pokození.

POPIS
1 v˘stupní mfiíÏka vzduchu
2 ovládací panel
3 koleãka
4 rukojeti
5 Filtr
6 mfiíÏka pro nasávání vzduchu odpafiovaãe
7 místo pro hadici k odvádûní vzduchu
8 mfiíÏka pro nasávání vzduchu kondenzátoru

• Osoby, které pracují na chladicím okruhu
nebo do nj zasahují, musí mít ádné osvdení vydané akreditovanm orgánem,
které potvrzuje zpsobilost k manipulaci s
chladivy v souladu s píslunm posouzením
uznávanm v daném oboru.
• Opravy musí bt provádny v souladu s
doporueními vrobce zaízení.
Údrba a opravy, které vyadují pomoc
jinch kvalifikovanch pracovník, musí bt
provádny pod dohledem odborník specializovanch na pouití holavch chladiv.

9 pfiívodní ‰ÀÛra
10 2 vypou‰tûcí zátka pro drenáÏ
11 příruba pro stěnu
12 pfiíruba se zátkou
13 adaptér pro hadici (2 kusy)
14 příslušenství pro montáž na stěnu
15 ˘stup pro okno
16 dálkové ovládání (Pouze u nûkter˘ch modelÛ)
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P¤ÍPRAVA PRO POUŽÍVÁNÍ
ELEKTRICKÉ P¤IPOJENÍ
Pfied pfiipojením zástrãky do zásuvky elektrického proudu ovûfiit zda:
• napûtí v síti odpovídá hodnotû oznaãené na ‰títku s údaji umístûném na zadní stranû spotfiebiãe;
• zásuvka a pfiívodní zdroj elektrického proudu mají odpovídající potfiebné dimenzování pro poÏadovanou zátûÏ;
• zásuvka je vhodná pro typ zástrãky, v opaãném pfiípadû nechat provést v˘mûnu této zásuvky;
• zásuvka má napojení na v˘konné uzemnûní. V˘robce nenese Ïádnou zodpovûdnost v pfiípadû, Ïe nejsou respektovány
tato protiúrazová opatfiení.
V˘mûnu pfiívodní ‰ÀÛry smí provádût pouze odbornû vy‰kolen˘ technick˘ personál.

Následující instrukce jsou nezbytné k optimálnímu nastavení chodu va‰eho místní klimatizátor vzduchu.
Pfii pouÏívání spotfiebiãe je tfieba dbát na to, aby v místû nasávání a odvodu vzduchu nebyly pfiekáÏky.

KLIMATIZACE BEZ PROVEDENÍ INSTALACE
Pomocí nûkolika jednoduch˘ch úkonÛ je vá‰ místní
klimatizátor vzduchu pfiipraven poskytnout vám
pfiíjemné ovzdu‰í:
•
•

•

2

Přišroubujte adaptér pro hadici 13 na konci hadice k odvádění vzduchu 12.
Zaveďte další adaptér 13 do vhodného místa
pro hadici k odvádění vzduchu 7 nacházející se v
zadní části spotřebiče (viz obr. A).
Přišroubujte konec hadice bez adaptéru k adaptéru,
který byl předtím zaveden do spotřebiče (viz obr.
A).

1

B

•

Lehce pootevfiete okno nebo okenní dvefie a ústí
15 umístûte zpÛsobem znázornûn˘m na
obrázku C.

A

•

Zavete výstup pro okno

15

na hadici k

odvádění vzduchu 12

jak je uvedeno na obr. B.
• Místní klimatizátor vzduchu umístûte blízko okna
nebo okenních dvefií.
• Zkontrolujte, zda nejsou pfiekáÏky na hadici pro
v˘stup vzduchu.

C
Délku hadice a její zakfiivení omezte na minimum tak, aby nedo‰lo k za‰krcení hadice.
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KLIMATIZACE S INSTALACÍ
Pokud se rozhodnete, je moÏné instalovat vá‰ spotfiebiã rovnûÏ i ãásteãnû trval˘m zpÛsobem (Obr. D).

•

zhotoven˘ otvor upevnûte pfiírubu 11 která je
souãástí pfiíslu‰enství.

•

Zaveďte adaptér 13

do vhodného místa pro

hadici k odvádění vzduchu 7

nacházející se v

zadní části spotřebiče (viz obr. A).
•

Přišroubujte příslušenství pro montáž na stěnu
14

k hadici k odvádění vzduchu anebo je-li to

nutné, vyjměte adaptér

13

z hadice k

odvádění vzduchu 12 tak, že ho odšroubujete a
na jeho místo dáte terminál pro montáž na stěnu
14 (obr. F).

30 cm
30 cm

D

1

V takovém pfiípadû je tfieba:
• V okenním skle nebo ve venkovní stûnû nechat
udûlat otvor (ø 134 mm.).
DodrÏet pfiedepsanou v˘‰ku a rozmûry pro otvor
které jsou uvedeny na obrázku E.

2
F

•

Konec hadice 12 upevnûte do pfiíruby 11

jak

znázornûno na obr. G.

134

MAX100 cm

M IN 35 cm
v okenním skle

E

v
dfievûném
rámu okenních
dvefií

ve zdi: doporuãujeme provést izolaci
ãásti zdiva vhodn˘m
izolaãním materiálem.

G
PokaÏdé, kdyÏ hadice 12 není zasunuta do otvoru,
je moÏné otvor uzavfiít pomocí zátky pro pfiírubu 11 .

Délku hadice a její zakfiivení omezte na minimum tak, aby nedo‰lo k za‰krcení hadice

POZNÁMKA.
Pfii provádûní ãásteãnû trvalé instalace doporuãujeme
nechat lehce pootevfiené dvefie (staãí pouze 1 cm) tak,
aby byla zaruãena v˘mûna vzduchu.
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OVLÁDACÍ PANEL
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POPIS OVLÁDACÍHO PANELU
A Tlaãítko ON/Standby (zapnuto/vypnuto)
B Tlaãítko pro volbu funkcí MODE
Klimatizování,odvlhãování, ventilace.
C Tlaãítko pro volbu rychlosti ventilace (MAX/MED/MIN)
D Tlaãítko ãasovaã
E Tlaãítko pro zv˘‰ení teploty/ ãasu naprogramovaného chodu
F Tlaãítko pro sníÏení teploty/ ãasu naprogramovaného chodu
G Displej Zobrazuje hodnoty nastavené teploty, teplotu prostředí a čas pro naprogramovaný chod
H Svûtelná kontrolka ãasovaã v chodu
I/L/M Svûtelné kontrolky rychlost ventilátoru
N Svûtelná kontrolka pro chod ventilátoru
O Svûtelná kontrolka pro chod klimatizace
P Svûtelná kontrolka pro chod odvlhãování
Q Svûtelná kontrolka porucha
r Přijímač signálu dálkového ovládání
S Kontrolka: zobrazuje teplotu prostředí
T Kontrolka: zobrazuje nastavenou teplotu
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Nikdy nevypínat místní klimatizátor vzduchu pfiím˘m vytaÏením zástrãky ze zásuvky el. proudu, k vypnutí
je tfieba pouÏívat tlaãítko
a pfied vytaÏením zástrãky poãkat nûkolik minut. Pouze tak mÛÏe spotfiebiã vykonávat kontroly pro ovûfiení stavu svého chodu.

CHOD
ZAPNUTÍ SPOT¤EBIÂE
Zástrãku pfiívodní ‰ÀÛry zasunout do zásuvky.
Nyní stisknout tlaãítko ON/Standby (A) (pfii zapnutém místní klimatizátor
vzduchÛ se rozbûhne na poslední funkci nastavenou pfied vypnutím).
Displej zobrazuje teplotu v prostfiedí.
Stisknout tlaãítko MODE (B) aÏ dokud se neobjeví kontrolka pro poÏadovanou funkci, to znamená:
Kontrolka (N): chod na ventilaci
Kontrolka (O): chod na klimatizaci
Kontrolka (P): funkce na odvlhãení

CHOD NA KLIMATIZACI
Tento zpÛsob je ideální v období parného horka, kdy je potfieba ochladit
a odvlhãit vzduch .
Displej standardně zobrazuje teplotu prostředí.
Je zapnutá žárovka kontrolky (S).
Pro nastavení požadované teploty stiskněte tlačítka + (E) nebo - (F), dokud
se na displeji nezobrazí teplota, která má být dosažena. (Pro přepínání ze
stupňů °F na stupně °C či naopak nechte několik vteřin stisknutá obě tlačítka
E a F).
Kontrolka (T) se rozsvítí a kontrolka (S) zhasne.
Po uplynutí 15 vteřin od nastavení teploty displej opět zobrazí teplotu prostředí.
Kontrolka (S) se opět rozsvítí
Seřízení teploty je možné pouze v režimu klimatizace.
Nyní nastavit rychlost ventilátoru stisknutím tlaãítka FAN (C) , aÏ do rozsvícení kontrolky která zobrazuje poÏadovanou rychlost, to znamená:
MAX:
pokud chcete dosáhnout maximálního v˘konu místní klimatizátor
vzduchu a co nejrychleji poÏadované teploty
MED:
pokud chcete dosáhnout omezení hluãnosti pfii zachování dobré
úrovnû komfortu.
MIN:
pokud chcete dosáhnout minimální hluãnosti
Doporuãená teplota v prostfiedí v letním období se pohybuje mezi 24 a
27°C. Není vhodné nastavit teploty v˘raznû niÏ‰í neÏ je venkovní teplota.
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FUNKCE VENTILACE
Nastavit rychlost ventilátoru stisknutím tlaãítka (C), jako u chodu na klimatizaci.
âím je rychlost vy‰‰í, tím vût‰í je mnoÏství filtrovaného vzduchu ; naopak pfii volbû rychlosti “MIN”, je mnoÏství
filtrovaného vzduchu niÏ‰í, ale hluãnost je malá.

FUNKCE ODVLHÂOVÁNÍ
Ideální pro snížení vlhkosti v místnosti (přechodná roční období, vlhké místnosti, deštivá období, atd.)
Zvolíte-li funkci odvlhčování, kontrolka (P) se rozsvítí.
V této funkci, s teplotami nad 25°C, je možné nastavit rychlost větrání, v případě, že je teplota nižší než 25°C,
je rychlost ventilátoru automaticky upravena přístrojem a kontrolka větrání „MED“ (M) se rozsvítí.
Poznámka: Nezapomeňte nainstalovat hadici pro odvod vzduchu, jak je popsáno v kapitole: “Příprava k
použití“.

PROGRAMOVÁNÍ ÅASOVAÂE
âasovaã umoÏÀuje odsunout ãas pro zapnutí ãi vypnutí na pozdûj‰í dobu; tento úkon zabrání pl˘tvání elektrickou
energií a umoÏní optimální spou‰tûní spotfiebiãe.
ZpÛsob nastavení zpoÏdûní pro zapínání
• Zástrãku zasunout do zásuvky el. proudu a zapnout spotfiebiã stisknutím tlaãítka ON/Standby (A); nyní zvolit poÏadovanou funkci a nastavit ostatní parametry (teplota, rychlost ventilace atd.).
• Nyní opût stisknout tlaãítko ON/Standby (A): spotfiebiã bude uveden do stavu klidu- Stand by.
• Stisknout tlaãítko ãasovaã (D): svûtelná kontrolka ãasovaãe ve funkci (H) bliká.
• Pomocí tlaãítek “+” (E) nebo “-” (F) nastavit poãet hodin, po kter˘ch se má spotfiebiã uvést do chodu.
Zvy‰ování nebo sniÏování hodnoty postupuje po jedné hodinû pfii kaÏdém stisknutí.
Svûtelná kontrolka (H) na displeji bliká aÏ do doby naprogramovaného uvedení do chodu.
âasové rozpûtí pro nastavení uvedení do chodu je 12 hodin.
Pro zru‰ení naprogramování ãasovaãe je tfieba opût stisknout tlaãítko ãasovaã (D).
Svûtelná kontrolka (H) pfiestane blikat.
ZpÛsob nastavení zpoÏdûní pro vypínání
• Nastavení zpoÏdûní pro vypnutí je moÏné pfii kterémkoliv zpÛsobu chodu “klimatizace/ventilace/odvlhãování.”
• Stisknout tlaãítko ãasovaã (D): svûtelná kontrolka ãasovaãe ve funkci (H) bliká.
• Pomocí tlaãítek “+” (E) nebo “-” (F) nastavit poãet hodin, po kter˘ch se má spotfiebiã uvést vypnout. Zvy‰ování
nebo sniÏování hodnoty postupuje po jedné hodinû pfii kaÏdém stisknutí.
Svûtelná kontrolka (H) Na displeji bliká aÏ do doby naprogramovaného vypnutí.
V urãeném ãase se místní klimatizátor vzduchu vypne a zÛstane v klidové poloze stand by.
Pro zru‰ení naprogramování ãasovaãe je tfieba opût stisknout tlaãítko ãasovaãe (D).
Svûtelná kontrolka (H) pfiestane blikat.
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CHOD P¤I POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ (Pouze u nûkter˘ch modelÛ)
MODELY S DÁLKOV¯M OVLÁDÁNÍM
•

•

Otoãit dálkové ovládání ve smûru pfiíjmu signálu
kter˘ je na spotfiebiãi. Maximální vzdálenost je
cca 5 metrÛ (nejsou-li pfiítomny pfiekáÏky mezi
dálkov˘m ovládáním a pfiijímaãem.
Dálkové ovládání je tfieba pouÏívat s náleÏitou
opatrností a respektem: nenechat je spadnout,
nenechávat je v dosahu pfiím˘ch sluneãních
paprskÛ a v blízkosti pfiím˘ch tepeln˘ch zdrojÛ.

MAX. 5 metrů

POPIS DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

17) Tlaãítko “ON/Standby”
18) Tlaãítko “MODE”
19) Tlačítko
zvyšování/snižování
teploty/naprogramovaný provoz
20) Tlaãítko “TIMER”.
21) Tlaãítko pro volbu rychlosti otáãení ventilátoru (MAX/MED/MIN).
22) Tlačítko přepínání mezi °F/°C
V˘mûna baterií
• Odstranit kryt na zadní stranû dálkového
ovládání;
• Provést v˘mûnu vybit˘ch baterií za dvû baterie
LR03 “AAA” 1,5V dbát na správnou polohu
pólÛ (viz. návod uvnitfi prostoru pro baterie);
• Nasadit kryt na pÛvodní místo.
KaÏdé pouÏité baterie musí b˘t zlikvidovány
podle platn˘ch pfiedpisÛ, vzhledem k tomu, Ïe
jsou zdrojem zneãi‰tûní ovzdu‰í. Současně
nepoužívejte alkalické, standardní (zinkouhlíkové) nebo dobíjitelné baterie (nikl-kadmiové). nevhazuje baterie do ohně, vzhledem k
tomu, že by mohly explodovat či uvolnit nebezpečné kapaliny.
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17
19
18
20
22

ZAPNUTÍ SPOT¤EBIÂE
Zástrãku zasunout do zásuvky el. proudu.
Stisknout tlaãítko ON/Standby (17) na dálkovém ovládání (pfii zapnutí se místní klimatizátor vzduchu rozbûhne
podle posledního provedeného nastavení pfied jeho vypnutím.).
Stisknout tlaãítko MODE (18) pro volbu poÏadované funkce:
KLIMATIZACE (COOLING)
ODVLHâOVÁNÍ (DEUMIDIFYING)
POUZE VENTILÁTOR (FAN ONLY)
Na ovládacím panelu se rozsvítí svûtelná kontrolka pfiíslu‰né zvolené funkce.
Pro bliÏ‰í informace k provedení nastavení ãasovaãe pro funkce klimatizace/odvlhãování/pouze ventilátor je
tfieba postupovat podle návodu v odstavci na str.165-166.
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DOPORUÃENÍ
Uvádíme nûkterá upozornûní která napomáhají k
udrÏení optimálnímu v˘konu místní klimatizátor
vzduchu:
• v místnosti se spu‰tûnou klimatizací zavfiít okna a
dvefie.
Jedinou v˘jimkou je pfiípad instalace v otvoru ve zdi.
V tomto pfiípadû doporuãujeme ponechat pootevfiené okno ãi dvefie tak, aby byla umoÏnûna
vhodná v˘mûna vzduchu.

• NepouÏívat v prostfiedí s nadmûrnou vlhkostí
(jako napfi. prádelny).
• NepouÏívat spotfiebiã na otevfieném prostranství.

uzavfiít okna a dvefie

• Chránit místnost pfied dosahem pfiím˘ch sluneãních paprskÛ zataÏením závûsÛ a rolet
anebo ãásteãn˘m staÏením Ïaluzií, takto je
dosaÏeno maximální úspory energie;
• Nepokládat na místní klimatizátor vzduchu
pfiedmûty;
• Zamezit pfiekáÏkám na vstupu 6 a na v˘stupu
1 vzduchu;
• Zkontrolovat, zda se v místnosti nenacházejí
tepelné zdroje.

zatáhnout Ïaluzie anebo zatáhnout zavûsy

•

nezakr˘vat
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Zkontrolovat zda je místní klimatizátor vzduchu
umístûn˘ na podlaze “v rovinû”.

âI·TùNÍ
Pfied zapoãetím jakéhokoliv ãi‰tûní ãi údrÏby je
tfieba spotfiebiã vypnout stisknutím tlaãítka
ON/Standby (A) a u modelÛ s dálkov˘m
ovládáním stisknout tlaãítko ON/Standby 17 ,
pak pokaÏdé vytáhnout zástrãku ze zásuvky el.
proudu.
åI·TùNÍ VNùJ·Í SK¤ÍNù
Doporuãujeme provádût ãi‰tûní spotfiebiãe pomocí
navlhãeného hadfiíku a poté jej utfiít suchou utûrkou.
Z bezpeãnostních dÛvodÛ není moÏné um˘vat místní
klimatizátor vzduchu vodou.
Bezpeãnostní opatfiení
Nikdy nepouÏívat k ãi‰tûní alkohol, benzín nebo
ãistící fiedidla. Nikdy nepostfiikovat tekutinou pro
hubení hmyzu apod.
âI·TùNÍ VZDUCHOV¯CH FILTRÒ.
K zachování stálého v˘konu va‰eho místní klimatizátor vzduchu doporuãujeme provádût ãi‰tûní filtru na
zachycování prachu po kaÏdém t˘dnu provozu.
Filtr se nachází pod mfiíÏkou pro nasávání, filtr je v
ní zasunut˘.
Proto je tfieba k provedení ãi‰tûní:
Vytáhnout filtr zpÛsobem znázornûn˘m na obrázku
H.

K odstranûní prachu, kter˘ se usadil na filtru je tfieba
pouÏít vysavaã.
Pokud je filtr nadmûrnû zneãi‰tûn˘, je tfieba ponofiit
jej do teplé vody a nûkolikrát jej propláchnout.
Teplota vody nesmí b˘t vy‰‰í neÏ i 40° C.
Po vyprání je tfieba nechat filtr vyschnout .
Umístit filtr zpût na pÛvodní místo.
KONTROLA P¤ED ZAHÁJENÍM SEZONY
Zkontrolovat zda je pfiívodní ‰ÀÛra a zástrãka v
neporu‰eném stavu a zkontrolovat v˘konnost
uzemnûní.
¤iìte se pfiesnû podle pokynÛ pro instalaci.
KONTROLA PO UKONÂENÍ SEZONY
Pro dokonalé 2 vypu‰tûní (obr. I) vody z vnitfiníhookruhu je tfieba odstranit zátku na drenáÏní
v˘pusti,která se nachází na zadní stranû spotfiebiãe,
nechatvytéct v‰echnu nahromadûnou vodu, která je
vevaniãce. Po dokončení 2 vypouštění umístěte

I

H
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POKUD SE OBJEVÍ ZÁVADY V CHODU…
ZÁVADY

ZÁVADY

ODSTRANÙNÍ

Místní klimatizátor
vzduchu se nezapne

•
•
•

v˘padek el. proudu
zástrãka není zasunuta v zásuvce
Do‰lo k zásahu beapeãnostní pojistky

•
•
•

Místní klimatizátor
vzduchu bûÏí pouze
krátkou dobu

•

hadice pro v˘stup vzduchu je za‰krcená

•

•

hadice pro v˘stup vzduchu je ucpaná

•

•

na hadici pro v˘stup vzduchu jsou pfiehyby

•

umístit v˘stupní hadici správn˘m
zpÛsobem.
zkontrolovat, zda nejsou pfiekáÏky,
které znemoÏÀují odvádûní navenek.
odstranit pfiehyby

•
•

otevfiené okno
v místnosti je zapnut˘ nûjak˘ zdroj tepla (hofiák,
lampa atd.)
v˘stupní hadice vzduchu vyklouzla ze svého místa
vzduchov˘ filtr je ucpan˘
Místní klimatizátor vzduchu nemá vhodnou kapacitu
vzhledem k rozmûrÛm místnosti

•
•

uzavfiít okna
odstranit zdroje tepla

•

nasadit hadici na její místo

•

vyãistit filtr nebo jej vymûnit

Místní klimatizátor
vzduchu je v chodu
ale neochlazuje místnost.

•
•
•

vyãkat
zasunout zástrãku do zásuvky
Kontaktovat va‰e servisní stfiedisko

Zvlá‰tní zápach v
místnosti

•

vzduchov˘ filtr je ucpan˘

•

vyãistit filtr nebo jej vymûnit

Místní klimatizátor
vzduchu nefunguje po
3 minutách od
spu‰tûní

•

Do‰lo k zásahu bezpeãnostní pojistky spotfiebiãe

•

vyãkat uplynutí 3 minut

Svûtelná kontrolka
alarm (ALARM) Q se
rozsvítí

•

Vaniãka která je uvnitfi spotfiebiãe je plná

•

Vyprázdnit vaniãku (viz paragraf
kontrola po ukonãení sezóny str.
169).

AUTODIAGNOSTIKA
Spotfiebiã je vybaven systémem pro autodiagnostiku, kter˘ dokáÏe rozpoznat nûkteré z anomálií v jeho
chodu.Chybová hlá‰ení se zobrazují na displeji spotfiebiãe.
NA DISPLEJI SE ZOBRAZÍ…

“Low Temperature”
(nízká teplota)

NA DISPLEJI SE ZOBRAZÍ…

“High Temperature”
(vysoká teplota)”

NA DISPLEJI SE ZOBRAZÍ…

“Probe Failure”
(sonda je poškozená)

…znAMEnÁ:

…znAMEnÁ:

…znAMEnÁ:

teplota prostředí je příliš nízká

lteplota prostředí je příliš vysoká

obraťte se na nejbližší technické
středisko
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ZÁRUKA/TECHNICKÉ VLASTNOSTI
TECHNICKÉ VLASTNOSTI

ZÁRUKA/TECHNICK¯SERVIS
Podmínky záruky a záruãních oprav jsou uvedeny v
dokumentaci která je souãástí dodávky va‰eho
spotfiebiãe.

Pfiívodní napûtí
Max pfiíkon
pfii klimatizování
Chladící plyn
Chladící v˘kon

viz ‰títek s technick˘mi údaji
“
“
“

LIMITNÍ PODMÍNKY PRO CHOD

Teplota v místnosti
ke klimatizování

21 ÷ 35°C

Pfieprava, nakládka, ãi‰tûní, sbûr a zpracování chladícího plynu smí b˘t provedeny pouze v centrech s autorizací v˘robního závodu.
Se‰rotování spotfiebiãe musí b˘t provedeno pouze specializovan˘m personálem s autorizací v˘robního
závodu.

LikviDACE
Nevyhazujte zařízení společně s domovním
odpadem, ale odevzdejte ho na oficiálním
místě odděleného sběru.
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