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Tento symbol vyznačuje zakázané 
položky. 

Tento symbol vyznačuje položky, 
jimiž byste se měli řídit. 

Výrobky uvedené v této příručce se mohou lišit od skutečných v závislosti na modelu; 
některé modely mají displej, jiné nikoli - umístění a tvar displeje viz skutečný výrobek. 

Tento přístroj není určen k tomu, aby ho používaly osoby (včetně dětí) se sníženými 
fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatečnými zkuše-
nostmi nebo znalostmi, pokud ho neobsluhují pod dozorem nebo nebyly instruovány 
ohledně použití osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. 
Dohlédněte na děti, aby si s přístrojem nehrály. 

Nelikvidujte tento přístroj jako netříděný komunální odpad. 
Dávejte ho do sběrny pro speciální likvidaci. 
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Provoz a údržba – provozní poznámky 
Uzemnění: Musí být 
připojeno k uzemnění! 

Pokud tomu tak není, požádejte 
kvalifikovaného pracovníka, aby 
provedl instalaci. Dále nepřipojujte 
zemnicí vodič k plynovému, vodo-
vodnímu nebo odpadnímu potrubí 
nebo k jiným nevhodným místům. 

Jinak může vést nahromaděný prach 
k požáru nebo úrazu elektrickým 
proudem. 

Pokud klimatizaci nebudete 
dlouhou dobu používat, 
vytáhněte zástrčku z elektrické 
zásuvky. 

Zvolte nejvhodnější teplotu. 

Za provozu klimatizace 
nenechte dlouho otevřená 
okna a dveře. 

Může to ušetřit elektřinu. 

Teplota v místnosti  
by měla být asi  
o 5 stupňů nižší  
  než venku. 

Mohlo by to snížit výkon klimatizace. Mohlo by to snížit výkon klimatizace 
nebo vyvolat závadu. 

Neblokujte vstupní a vý-
stupní vzduchové otvory 
venkovní ani vnitřní 
jednotky. 

Hořlavé spreje udržujte ve 
vzdálenosti větší než 1 m 
od jednotek. 

Mohlo by to vést k požáru nebo 
výbuchu. 

Kdyby byl poškozený, mohla by 
jednotka spadnout a způsobit zranění. 

Pád z venkovní jednotky může být 
nebezpečný. 

Špatná oprava povede k úrazu 
elektrickým proudem nebo požáru; 
ohledně opravy proto kontaktujte 
servisní středisko. 

Přesvědčte se prosím, zda 
je nainstalovaný podstavec 
dostatečně pevný. 

Nestoupejte na venkovní 
jednotku ani na ni nic 
nepokládejte. 

Nepokoušejte se spravovat 
klimatizaci sami. 
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Lamela pro směr vlevo/vpravo 

Pokud je poškozený napájecí kabel, musí 
ho vyměnit výrobce nebo jeho autorizo-
vaný servis nebo podobně kvalifikovaná 
osoba, aby se zabránilo nebezpečí. 

Proud vzduchu lze vhodně nastavit. Za 
provozu seřizujte vertikální proud vzduchu 
nastavením natáčecích lamel nahoru nebo 
dolů. Pak uchopte oba konce levé a pravé 
lamely pro seřízení proudu vzduchu ve 
vodorovném směru.

Do vstupních a výstupních vzduchových 
otvorů nedávejte ruce nebo tyče. 

Jinak si přivodíte úraz. 

Nefoukejte vzduch přímo na zvířata a rostliny. 
Mohlo by to na ně mít negativní vliv. 

Nefoukejte studený vzduch na tělo dlouhou 
dobu. 

Nepoužívejte klimatizaci pro jiné účely, napří-
klad sušení oděvů, konzervaci jídel apod. 

Může to vyvolat zdravotní problémy. 

Provozní poznámky 

Lamela pro směr 
nahoru/dolů 

Stříkání vody na klimatizaci může vyvolat 
úraz elektrickým proudem nebo závadu. 

Nedávejte do blízkosti klimatizace topné těleso. 

 

Vinou nedokonalého spalování může vznikat 
toxický oxid uhelnatý (CO). 
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Princip funkce a speciální funkce pro chlazení 

Poznámky k používání 

Princip: 
Klimatizace pohlcuje teplo v místnosti a předává je do venkovního prostoru, takže klesá 
teplota uvnitř místnosti. Chladicí výkon klimatizace se zvyšuje nebo snižuje podle venkovní 
teploty. 
 
Funkce ochrany proti zamrznutí: 
Když jednotka pracuje v režimu CHLAZENÍ a při nízké teplotě, může se na výměníku tepla 
vytvořit námraza. Když teplota vnitřního výměníku tepla klesne pod 0°C, mikropočítač 
vnitřní jednotky vypne chod kompresoru a chrání tím jednotku. 

Princip funkce a speciální funkce pro topení 

Princip: 
 

 Klimatizace pohlcuje venkovní teplo a předává je do vnitřního prostoru. Takto se 
zvyšuje teplota v místnosti. Jedná se o princip tepelného čerpadla. Jeho topný výkon se 
sníží, když se sníží venkovní teplota. 

 Když venkovní teplota velmi poklesne, použijte prosím jiné zdroje tepla. 
 
Odmrazování: 

 

 

 Když je nízká venkovní teplota a vysoká vlhkost, může se po dlouhé době provozu na 
venkovní jednotce vytvořit námraza, která ovlivní účinnost topení. V tomto okamžiku se 
spustí funkce automatického odmrazování a funkce topení se na 8 až 10 minut vypne.  

 Během automatického odmrazování se zastaví motory ventilátorů vnitřní i venkovní 
jednotky. 

 Během odmrazování bliká indikátor vnitřní jednotky, z venkovní jednotky může vycházet 
pára. Souvisí to s odmrazováním, není to závada. 

 Po skončení odmrazování se topení automaticky obnoví. 

Funkce bránící foukání studeného vzduchu: 
Dokud v režimu "topení" nedosáhne teplota výměníku vnitřní jednotky určité hodnoty, 
nepoběží ventilátor vnitřní jednotky, aby se zabránilo vyfukování studeného vzduchu (do 2 
minut): 
1. Při zapnutí režimu topení  2. Po ukončení automatického odmrazování    
3. Při topení při nízké teplotě. 

Vyfoukávání zbytkového tepla: 
V následujících situacích může vnitřní jednotka ještě určitou dobu běžet, aby došlo 
k vyfoukání zbytkového tepla z vnitřní jednotky. 

1. V režimu TOPENÍ se dosáhne nastavené teploty, kompresor se vypne a ventilátor 
vnitřní jednotky běží ještě asi 60 sekund. 

2. V režimu TOPENÍ, dojde-li k vypnutí jednotky, vypne se kompresor, ventilátor vnitřní 
jednotky poběží ještě asi 10 sekund. 
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Poznámky k používání 

Rozsah pracovních teplot 

Maximální chlazení 
 
 
 
 
 

Maximální topení 

Vnitřní strana DB/WB(°C)    Venkovní strana DB/WB(°C) 

Rozsah provozních teplot (venkovní teplota):  -7°C ~ 43°C. 

32/23 

27/- 

43/26 

24/18 
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Bezdrátový 
dálkový ovladač 

(1) Napájecí kabel 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) Dálkový ovladač 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) Čelní panel 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4) Filtry 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5) Natáčecí lamela 
 
 
 
 
 
 
 
 

(6) *Potrubní objímka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(7) *Ovíjecí páska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(8) *Spojovací trubky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(9) *Odtoková hadice 

Vystupující vzduch 

* Toto příslušenství a propojovací potrubí není součástí balení. Bude Vám dodáno 
a vyúčtováno při instalaci odbornou firmou. 

Vstupující vzduch 

Chlazení (Cool) Odvlhčování (Dry) 

Topení (Heat) Provoz (Run) 

Žádaná teplota 
(Set temp.) 

Vnitřní jednotka 

Názvy a funkce jednotlivých součástí 

Vstupující vzduch 

Venkovní jednotka 

Vystupující vzduch 
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Zapnutí nebo vypnutí chodu. 

Volba provozního režimu 
(AUTO/COOL/DRY/FAN/HEAT). 

Snížení nastavení teploty. 

Zvýšení nastavení teploty. 

Volba rychlosti ventilátoru. 

Nastavení úhlu natočení lamel nahoru & dolů. 

Nastavení úhlu natočení lamel vlevo & vpravo.

Zapnutí nebo vypnutí funkce zdraví. 

Nastavení časovače automatického 
zapnutí/vypnutí. 

Zapnutí/vypnutí svícení kontrolek jednotky. 

(strana 9) 

(strana 9) 

(strana 9) 

(strana 9) 

(strana 10) 

Funkce bezdrátového dálkového ovladače 
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Ikona MODE 
Po stisku tlačítka MODE se 
zobrazí aktuální režim provozu: 

 (AUTO),  (CHLAZENÍ), 
 (ODVLHČOVÁNÍ), 
 (VENTILÁTOR) nebo 
 (TOPENÍ) 

 
 
Ikona UZAMČENÍ 
Ikona uzamčení klávesnice  se 
zobrazí po současném stisku 
tlačítek “+“ a “- “. Po dalším stisku 
tlačítek ikona zmizí. 

Ikona SVÍCENÍ 
Po stisku tlačítka LIGHT se 
zobrazí ikona . Po dalším stisku 
tlačítka LIGHT ikona zmizí. 
 

Ikona SPÁNEK 
Po stisku tlačítka SLEEP se 
zobrazí ikona . Po dalším 
stisku tlačítka ikona zmizí. 
 

Ikona TEMP 
Stiskem tlačítka TEMP se volí 
postupně teplota  (nastavená 
teplota),  (vnitřní okolní teplota), 

 (venkovní okolní teplota) 
a zobrazení bez ikony teploty. 
Poznámka: Funkce  je 
dostupná jen pro některé modely.

Ikona NATÁČENÍ LAMEL 
Ikona  se zobrazí po stisku 
tlačítka natáčení lamel nahoru 
& dolů. Po dalším stisku tlačítka 
ikona zmizí. 
 
 

Ikona NATÁČENÍ LAMEL 
Ikona  se zobrazí po stisku 
tlačítka natáčení lamel vlevo 
& vpravo. Po dalším stisku tlačítka 
ikona zmizí. 
 
 

NASTAVENÍ ČASU 
Po stisku tlačítka TIMER zde bude 
blikat ON nebo OFF. V této části se 
zobrazuje nastavený čas. 
 

DIGITÁLNÍ DISPLEJ 
V této části se zobrazuje nastavená 
teplota. V režimu SAVE (úspora 
energie) je zde zobrazeno “SE“. 
 
 

RYCHLOST VENTILÁTORU
Stiskem tlačítka FAN se volí 
požadovaná rychlost ventilátoru 
(auto-nízká-střední-vysoká). Kromě 
rychlosti AUTO se rychlost 
zobrazuje pomocí počtu sloupců na 
LCD displeji. 

Funkce bezdrátového dálkového ovladače 
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Funkce bezdrátového dálkového ovladače 

Popis funkcí bezdrátového dálkového ovladače 

ON/OFF: 
Stiskem tlačítka se spustí chod jednotky. Opětovným stiskem se chod jednotky zastaví. 
 

MODE: 
Každým stiskem tlačítka se mění režim chodu v pořadí AUTO, COOL (CHLAZENÍ), DRY 
(ODVLHČOVÁNÍ), FAN (VENTILÁTOR) a HEAT (TOPENÍ) jak ukazuje nákres níže: 

 
Po zapnutí jednotky se jako výchozí režim zvolí režim chodu AUTO. V režimu AUTO 
není na LCD displeji zobrazena nastavená teplota;  jednotka si zvolí provozní režim 
automaticky podle aktuální pokojové teploty tak, aby se vytvořilo příjemné prostředí. 
 
-: 
Stiskem tlačítka se snižuje nastavená teplota. Při držení déle než 2 sekundy probíhá 
snížení teploty rychleji. V režimu AUTO nelze měnit nastavenou teplotu. 

+: 
Stiskem tlačítka se zvyšuje nastavená teplota. Při držení déle než 2 sekundy probíhá 
zvýšení teploty rychleji. V režimu AUTO nelze měnit nastavenou teplotu. 
 
FAN: 
Tlačítko slouží pro volbu rychlosti ventilátoru počínaje od AUTO,  ,   do  , 
potom znovu od AUTO. 
 
 
 
 
 
 
         
     NATÁČENÍ LAMEL: 
• Stiskem tlačítka   se zapíná nebo vypíná natáčení lamel nahoru & dolů. Výchozím 

nastavením dálkového ovladače je prosté naklápění. 

• Současným stiskem tlačítka + a tlačítka   při vypnuté jednotce se přepíná mezi 
prostým naklápěním a statickým naklopením; symbol   bude 2 sekundy blikat. 

• Při statickém naklopení se stiskem tlačítka   mění úhel naklopení lamel nahoru 
& dolů následovně: 

 
 
 
 
 
 
• Jestliže se jednotka vypne při běžící funkci naklápění, lamely se zastaví v aktuální 

poloze. 

Nízká                       Střední                     Vysoká rychlost 
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Funkce bezdrátového dálkového ovladače 
HEALTH | SAVE: 
Stiskem části tlačítka HEALTH se funkce HEALTH (zdraví) zapíná nebo vypíná. 
Po stisku části tlačítka SAVE se zobrazí  a jednotka přejde do provozního režimu SAVE 
(energetická úspora). Opětovným stiskem části tlačítka SAVE se funkce SAVE zruší. 
Během aktivace SAVE nelze nastavit teplotu a rychlost ventilátoru. 
 

     NATÁČENÍ LAMEL: tato funkce není aktivní 
• Stiskem tlačítka   se zapíná nebo vypíná natáčení lamel vlevo & vpravo. Výchozím 

nastavením dálkového ovladače je prosté naklápění. 

• Současným stiskem tlačítka + a tlačítka   při vypnuté jednotce se přepíná mezi 
prostým naklápěním a statickým naklopením; symbol   bude 2 sekundy blikat. 

• Při statickém naklopení se stiskem tlačítka   mění úhel naklopení lamel vlevo 
& vpravo následovně: 

 
 
 
 
• Jestliže se jednotka vypne při chodu funkce naklápění, lamely se zastaví v aktuální poloze. 

X-FAN: 
Po stisku tlačítka X -FAN se v režimu CHLAZENÍ nebo ODVLHČOVÁNÍ zobrazí ikona 
"X-FAN" a vnitřní ventilátor bude pokračovat v chodu 2 minuty i po vypnutí jednotky proto, 
aby došlo k vysušení vnitřní jednotky. 
Po zapnutí jednotky je výchozí nastavení funkce X-FAN na OFF (vypnuto). Funkce X-FAN 
není dostupná v režimech AUTO, VENTILÁTOR nebo TOPENÍ. 
Poznámka: termín X-FAN má stejný význam jako někdy používaný termín BLOW. 
 
TEMP: 
Stiskem tohoto tlačítka je možné volit mezi zobrazením nastavené teploty a vnitřní okolní 
teploty. Zobrazení na dálkovém ovladači se mění postupně takto: 
 
 
 

Je-li pomocí dálkového ovladače zvoleno , nebo zobrazení bez ikony, indikátor teploty na 
vnitřní jednotce bude ukazovat nastavenou teplotu. Je-li zvoleno , indikátor teploty na 
vnitřní jednotce zobrazí vnitřní okolní teplotu; po 3 sekundách nebo po obdržení jiného 
příkazu u dálkového ovládání dojde k návratu na zobrazení nastavené teploty. 
• Tento model nemá funkci zobrazení venkovní okolní teploty. Dálkovým ovladačem je 

možné zvolit , vnitřní jednotka ale bude zobrazovat nastavenou teplotu. 
• Po zapnutí jednotky se jako výchozí stav zobrazuje nastavená teplota. 
• Uvedené platí jen pro modely, které mají na vnitřní jednotce indikátor teploty. 

TIMER: 
Stiskem tlačítka TIMER u zapnuté jednotky se nastavuje časovač vypnutí, HOUR OFF 
bude blikat. Stiskem tlačítka TIMER u vypnuté jednotky se nastavuje časovač zapnutí, 
HOUR ON bude blikat. Stiskem tlačítka + nebo - mění nastavení doby. Podržením těchto 
tlačítek se nastavení mění rychle (rozsah nastavení je 0,5-24 hodin). Opětovným stiskem 
tlačítka TIMER se nastavení potvrdí, HOUR ON/OFF přestane blikat. Jestliže se do 5 
sekund během blikání HOUR ON/OFF nestiskne žádné tlačítko, nastavení TIMER se zruší. 

TURBO: 
Stiskem tlačítka se zapíná / vypíná funkce Turbo, která umožní jednotce dosáhnout 
nastavenou teplotu v nejkratším čase. V režimu CHLAZENÍ bude jednotka silně foukat 
studený vzduch vysokou rychlostí ventilátoru. V režimu TOPENÍ bude jednotka silně foukat 
teplý vzduch vysokou rychlostí ventilátoru. (Tato funkce není u některých modelů dostupná). 

bez ikony 
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SLEEP: 
Stiskem tlačítka SLEEP se přechází do režimu spánku. Dalším stiskem tlačítka se 
režim ruší. Tato funkce je dostupná v režimu CHLAZENÍ, TOPENÍ (jen u modelů 
s funkcí topení) proto, aby byla udržována ta nejpříjemnější teplota pro spánek. 
 

LIGHT: 
Stiskem tlačítka LIGHT se zapíná svícení indikátorů jednotky a dalším stiskem tlačítka 
se svícení indikátorů vypíná. Je-li svícení zapnuto, je zobrazeno . Je-li svícení 
indikátorů vypnuto, ikona  zmizí. 
 
 
Kombinace tlačítek "+" a "-": uzamčení klávesnice 
Současným stiskem tlačítek " + " a " -" dojde k uzamčení nebo odemčení klávesnice. 
Je-li klávesnice uzamčena, na displeji se zobrazí symbol  . Jestliže v tomto případě 
stisknete některé tlačítko, symbol   třikrát blikne 
 
 
Kombinace tlačítek "MODE" a "-": přepínání mezi jednotkami teploty 
U jednotky ve stavu vypnuto stiskněte současně tlačítka "MODE" a " - " a tím přepínáte 
mezi jednotkami teploty °C a °F. 

Výměna baterií 

1. Sejměte kryt baterií ze zadního krytu bezdrátového dálkového 
ovladače. (Viz obrázek.) 

2. Vyjměte staré baterie. (Viz obrázek.) 
3. Vložte dvě nové 1,5 V suché baterie typu AAA a dávejte pozor 

na polaritu. (Viz obrázek.) 
4. Nasaďte zadní kryt dálkového ovladače. (Viz obrázek.) 

★  POZNÁMKY:  
• Když vyměňujete baterie, vyměňte všechny naráz 

a nepoužívejte baterie různého typu, jinak může dojít k závadě 
dálkového ovladače. 

• Jestliže dálkový ovladač nebudete delší dobu používat, vyjměte 
prosím baterie, aby nevytekly a nepoškodily ho. 

• Při používání respektujte dosah příjmu. 
• Ovladač by měl být ve vzdálenosti 1 m od televizoru nebo 

hudebního systému. 
• Jestliže dálkový ovladač nefunguje normálně, vyjměte prosím 

baterie a po 30 sekundách je zase nasaďte. Pokud se neobnoví 
normální provoz, baterie vyměňte. 

Funkce bezdrátového dálkového ovladače 
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Nouzový provoz 

Ovládání kontrolek vnitřní jednotky 

Nouzový provoz 

Speciální funkce tlačítka LIGHT: funkce je určena těm, kteří nechtějí být v noci 
rušeni svícením kontrolek na vnitřní jednotce. 

Rozsvícení kontrolek: je-li svícení kontrolek vypnuto, stiskněte tlačítko LIGHT 
a kontrolky budou svítit. 

Zhasnutí kontrolek: je-li svícení kontrolek zapnuto, stiskněte tlačítko LIGHT 
a kontrolky nebudou svítit. 

Poznámka: pokud nesvítí žádné kontrolky vnitřní jednotky, zkontrolujte stav 
nastavení svícení pomocí dálkového ovladače. 

Když ztratíte nebo se vám poškodí bezdrátový 
dálkový ovladač, používejte prosím manuální 
tlačítko. Jednotka poběží v automatickém režimu 
a nebudete moci měnit teplotu a rychlost ventilátoru. 
Postup je následující: 
 
Odklopte panel, manuální tlačítko je na skříňce 
displeje. 
 
• Zapnutí jednotky: Při vypnuté jednotce stiskněte 

tlačítko, jednotka se okamžitě rozběhne v režimu 
AUTO. Mikropočítač podle teploty v místnosti 
vybere režim (CHLAZENÍ, TOPENÍ, 
VENTILÁTOR), aby bylo zajištěno komfortní 
prostředí. 

• Vypnutí jednotky: Při zapnuté jednotce stiskněte 
tlačítko, jednotka přestane pracovat.  

Manuální tlačítko 
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Čištění a ošetřování 

Upozornění 

 Odejmutí vzduchového filtru 
Pootevřete panel a vytáhněte vzduchový filtr směrem dolů 
podle obrázků vpravo (a, b). 
 
 
 
 
 
Čištění vzduchového filtru 
Na odstranění prachu ulpívajícího na filtrech můžete 
použít vysavač nebo filtry můžete umýt teplou vodou 
(voda s neutrálním saponátem by měla mít teplotu nižší 
než 45 stupňů) a pak je vysušit ve stínu. 
POZNÁMKA: Na čištění nikdy nepoužívejte vodu teplejší 
než 45°C, jinak může dojít k deformaci nebo změně 
barvy. Nikdy ho neopalujte plamenem, mohlo by dojít 
k požáru nebo deformaci. 
 
 

Vložení vzduchového filtru 
Filtry vložte zpět ve směru šipky a pak zavřete panel. 

Čištění vzduchového filtru (jednou za čtvrt roku) 

Čištění čelního panelu 

• Před čištěním klimatizace odpojte napájení, jinak může dojít k úrazu elektrickým 
proudem. 

• Na vnitřní ani venkovní jednotku pro účely čištění nikdy nestříkejte vodu, protože by 
mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem. 

• Těkavé kapaliny (např. ředidla nebo benzin) klimatizaci poškozují. (Jednotky tedy 
otírejte suchým měkkým hadříkem nebo hadříkem lehce navlhčeným vodou nebo 
čisticím prostředkem.) 

Když čistíte čelní panel, namočte hadřík vodou o teplotě 45°C nebo nižší, pak hadřík 
vyždímejte a otřete špinavé části. 
Poznámka: Čelní panel prosím neponořte do vody, protože obsahuje součásti 
mikropočítačového systému a další obvody. 

POZNÁMKA: Doporučený interval čištění vzduchového filtru je jednou za čtvrt roku. 
Jestliže klimatizace pracuje v prašnějším prostředí, měli byste vzduchové filtry čistit častěji. 
Po vyjmutí filtru se nedotýkejte žebra vnitřní jednotky, abyste si neporanili prsty. 
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Zajistěte, aby nebyly blokovány výstupní a vstupní vzduchové otvory. 
 
Zkontrolujte, zda je správně připojený zemnicí vodič. 
 
Zkontrolujte, zda jsou správně nasazeny baterie v bezdrátovém  
ovladači klimatizace. 

Zkontrolujte, zda není poškozená konzola nebo podstavec venkovní  
jednotky. Pokud je poškozený, kontaktujte prosím prodejce. 

Vypněte hlavní vypínač. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyčistěte filtr a otřete tělo vnitřní i venkovní jednotky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odstraňte prach a cizí předměty z venkovní jednotky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přetřete barvou zkorodovaná místa na venkovní jednotce, aby se koroze nešířila dále. 
 
Venkovní jednotku přikryjte speciálním krytem, aby do ní nevnikala dešťová voda 
a prach a aby nekorodovala. 

Údržba po používání 

Čištění a ošetřování 

Kontrola před použitím 
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Lokalizace a odstraňování závad 

Nepokoušejte se spravovat klimatizaci sami, mohlo by to způsobit úraz elektrickým 
proudem nebo požár. Než požádáte o opravu, zkontrolujte prosím následující položky, 
může vám to ušetřit čas a peníze. 

UPOZORNĚNÍ 

Když klimatizaci znovu zapnete, nepracuje 
hned. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Po spuštění provozu je z výstupu vyfukován 
neobvyklý zápach. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za provozu je slyšet zvuk tekoucí vody. 
 
 
 
 
 
 
 
 
V režimu CHLAZENÍ občas vystupuje mlha 
z výdechu vzduchu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Při spuštění nebo zastavení jednotky je slyšet 
skřípavý zvuk. 

Projev                                                    Odstranění 

Čeká 

• Když klimatizaci vypnete, nebude z důvodu 
vlastní ochrany během dalších asi 3 minut 
pracovat. 

 
 
 
 
 
 

• Samotný přístroj nijak nezapáchá. Pokud 
ano, je to kvůli zápachu nahromaděnému 
v okolním prostředí. 

 
 
 

• Způsob řešení: Vyčištění filtru. 
 Pokud problém přetrvává, je nutné vyčistit 

klimatizaci. (Spojte se prosím s 
autorizovaným servisním střediskem.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Při zapnutí nebo vypnutí jednotky nebo 
při spuštění nebo zastavení kompresoru 
můžete někdy slyšet zvuk připomínající 
tekoucí vodu. Nejde o závadu. Je to 
způsobeno prouděním chladiva uvnitř 
jednotky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• K tomuto jevu dochází, když je velmi 
vysoká teplota a vlhkost uvnitř místnosti. 
Je to způsobeno rychlým ochlazováním 
vzduchu v místnosti. Po krátké době chodu 
se teplota a vlhkost v místnosti sníží a mlha 
zmizí. 

 
 
 
 
 
 
 

• Je to způsobeno deformací plastů 
v důsledku změny teploty. 
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Lokalizace a odstraňování závad 

Jednotka se nemůže rozběhnout.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Není dobrá účinnost chlazení (topení).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Není funkční bezdrátové dálkové ovládání.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Když do místnosti uniká voda.  
 
 
 
 
Když uniká voda ve venkovní jednotce.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Vnitřní jednotka vydává hluk.  

Projev                                                    Odstranění 

Přerušení 

• Bylo vypnuto napájení? 
• Je vytažená elektrická zástrčka? 
• Je vybavená ochrana obvodů zařízení? 
• Je vyšší nebo nižší napětí? 
 (Zkontrolováno profesionály) 
• Je správně použit ČASOVAČ? 
 
• Je vhodně nastavená teplota? 
• Byly zablokované vstupní a výstupní otvory? 
• Je znečištěný filtr? 
• Jsou zavřená okna a dveře? 
• Byla nastavena nízká rychlost ventilátoru? 
• Je v místnosti nějaký tepelný zdroj? 
 
 

• Jednotka je rušena nenormálním nebo 
častým přepínáním funkcí, řídicí jednotka 
pak občas nefunguje. V tomto případě 
vytáhněte elektrickou zástrčku a zase ji 
zasuňte. 

• Je v dosahu příjmu? Nebo je v cestě 
překážka? 

 Zkontrolujte, zda je v pořádku napájení 
bezdrátového dálkového ovladače, jinak 
vyměňte baterie. 

• Může být poškozený bezdrátový dálkový 
ovladač. 

 

• Je vysoká vlhkost vzduchu. 
• Přetečení kondenzátu. 
• Je uvolněný přípoj odtokové hadice vnitřní 

jednotky. 
• Když je jednotka v režimu CHLAZENÍ, 

na potrubí a přípoji potrubí se vytváří 
kondenzát v důsledku ochlazení vody. 

• Když je jednotka provozována v režimu 
automatického odmrazování, roztál led 
a vytekla voda. 

• Když je jednotka v režimu TOPENÍ, 
odkapávala voda z výměníku tepla. 

 

• Zvuk zapínání nebo vypínání relé ventilátoru 
nebo kompresoru. 

• Při zapínání nebo vypínání odmrazování jsou 
vydávány zvuky. Je to v důsledku změny 
směru toku chladiva. 
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Zastavte chod a vytáhněte 
zástrčku. 

• Během provozu je slyšet neobvyklý ostrý zvuk. 
• Během provozu je vydáván silný zápach. 
• Do místnosti uniká voda. 
• Ochranný jistič nebo pojistky často vypadávají. 
• Z neopatrnosti vylitá voda nebo jiná kapalina do 

jednotky. 
• Napájecí kabel nebo zástrčka se nenormálně 

zahřívají. 

V následujících situacích neprodleně zastavte provoz, odpojte 
elektrickou zástrčku a spojte se s prodejcem nebo servisem. 

Lokalizace a odstraňování závad 

Vnitřní jednotka nedodává vzduch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vlhkost na výstupním otvoru vzduchu.  
 
 
 
C5: Závada propojovacího můstku. 
 
 
 
F1: Závada senzoru vnitřní okolní teploty. 
 
 
F2: Závada senzoru teploty výparníku. 
 
 
 
Probíhá odmrazování nebo separace oleje. 
 
 
 
H6: Zablokování vnitřního ventilátoru. 

Projev                                                    Odstranění 
• Když je v režimu TOPENÍ velmi nízká 

teplota výměníku vnitřní jednotky, dojde 
k přerušení dodávání vzduchu, aby 
se vzduch neochlazoval. (Trvá 2 minuty.) 

• Když je v režimu TOPENÍ nízká venkovní 
teplota nebo vysoká vlhkost, může se na 
výměníku venkovní jednotky vytvářet 
námraza a jednotka se automaticky 
odmrazuje. Vnitřní jednotka přestane asi na 
3 až 12 minut foukat vzduch. 

• Během odmrazování z venkovní jednotky 
vytéká voda nebo se vytváří pára. 

• V režimu odvlhčování se občas zastaví 
ventilátor vnitřní jednotky, aby se zabránilo 
opětovnému odpařování kondenzátu. 

• Jestliže jednotka běží dlouhou dobu při 
vysoké vlhkosti, vlhkost kondenzuje na 
mřížce výstupního otvoru a odkapává voda. 

• Zkontrolujte, zda je dobrý kontakt 
propojovacího můstku. 

 

• Zkontrolujte, zda je senzor vnitřní okolní 
teploty řádně připojen. 

• Zkontrolujte, zda je senzor teploty výparníku 
řádně připojen. 

 
• Jedná se o normální stav. 
• Kontrolka režimu topení bliká - 0,5 sekund 

zhasnutá a 10 sekund svítí. 

• Zkontrolujte, zda je přívod motoru vnitřního 
ventilátoru řádně připojen. 

• V případě trvání poruchy vyměňte motor 
ventilátoru nebo řídící desku. 
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Informace týkající se použitého chladicího prostředku 
 Toto zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny zahrnuté v Kjótském protokolu. Údržba a 
likvidace musí být provedena kvalifikovaným personálem. 

 Typ chladicího prostředku: R410A 
 Složení chladicího prostředku R410A: (50% HFC-32, 50% HFC-125) 
 Množství chladicího prostředku v zařízení: viz přístrojový štítek 
 Hodnota GWP: 1975 
 GWP = Global Warming Potential (potenciál globálního oteplování) 

 

Výrobce – zplnomocněný zástupce 
 Výrobce: SINCLAIR CORPORATION Ltd., 1-4 Argyll St., London, UK 
 Zplnomocněný zástupce: NEPA spol. s r.o., Purkyňova 45, Brno 612 00, ČR 
 Zařízení bylo vyrobeno v Číně (Made in China) 

 

Servis – záruční i pozáruční 
 V případě závady, problémů s kvalitou nebo jiných, odpojte zařízení od napájení a kontaktujte 
prosím místního prodejce nebo autorizované servisní středisko. 

 Kontaktní telefon pro ČR: 800 100 285 každý pracovní den v době od 8:00 - 16:30 hodin 
 Informace o produktech najdete na: www.coolexpert.eu 
 Napište nám: info@coolexpert.eu 
 Tísňové volání - telefonní číslo: 112 

 

Technické parametry 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vzhled a parametry mohou být z důvodu vylepšení výrobku změněny bez předchozího upozornění. 
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ACH-09CI Mono - Split klimatizace, Inverter 
FUNKCE FUNKCE 

Chlazení Ano Průměrné období Ano 
Vytápění Ano Teplejší období Ne 

  Chladnější období Ne 
Navrhované zatížení Sezónní účinnost 
Položka označení hodnota jednotka Položka označení hodnota jednotka 
Chlazení Pdesignc 2,6 kW Chlazení SEER 5,6  - -  

Vytápění / průměrné období Pdesignh 2,6 kW Vytápění / průměrné  
období SCOP/A 3,8  - -  

Deklarovaný chladicí výkon při vnitřní teplotě 27(19) °C a  
venkovní teplotě Tj 

Deklarovaný koeficient při vnitřní teplotě 27(19) °C a venkovní  
teplotě Tj 

Položka označení hodnota jednotka Položka označení hodnota jednotka 
Tj = 35 °C Pdc 2,6 kW Tj = 35 °C EERd 2,9  - -  
Tj = 30 °C Pdc 2,0 kW Tj = 30 °C EERd 4,3  - -  
Tj = 25 °C Pdc 1,3 kW Tj = 25 °C EERd 6,7  - -  
Tj = 20 °C Pdc 1,2 kW Tj = 20 °C EERd 10,6  - -  
Deklarovaný topný výkon / Průměrné období při vnitřní teplotě  
20°C a venkovní teplotě Tj 

Deklarovaný koeficient / Průměrné období při vnitřní teplotě 20°C 
a venkovní teplotě Tj 

Položka označení hodnota jednotka Položka označení hodnota jednotka 
Tj = - 7 °C Pdh 2,1 kW Tj = - 7 °C COPd 2,6  - -  
Tj = 2 °C Pdh 1,5 kW Tj = 2 °C COPd 3,9  - -  
Tj = 7 °C Pdh 1,0 kW Tj = 7 °C COPd 4,9  - -  
Tj = 12 °C Pdh 0,8 kW Tj = 12 °C COPd 5,0  - -  
Tj = bivalentní teplota Pdh 2,1 kW Tj = bivalentní teplota COPd 2,6  - -  
Tj = provozní omezení Pdh 1,7 kW Tj = provozní omezení COPd 2,4  - -  
Bivalentní teplota Mezní provozní teplota 
Položka označení hodnota jednotka Položka označení hodnota jednotka 
Vytápění / průměr Tbiv -7 °C Vytápění / průměr Tol -10 °C 
Elektrický příkon v jiných režimech než v "aktivním režimu" Roční spotřeba elektrické energie 
Pohotovostní stav PSB 0,001 kW Chlazení QCE 163 kWh/rok 
Vypnutý stav termostatu PTO 0,04 kW Vytápění / průměrné QHE 958 kWh/rok 
Regulace výkonu Jiné položky označení hodnota jednotka 

Pevná Ne Hladina akustického  
výkonu (vnitřní / venkovní) LWA 55 / 62 dB(A) 

Stupňová Ne Potenciál globálního  
oteplování GWP 1975 kg ekv. CO2 

Proměnná Ano Jmenovitý průtok vzduchu  
(vnitřní / venkovní)  - -  600/1600 m3 / h 

Jiné položky označení hodnota jednotka Jiné položky označení hodnota jednotka 
Energetická třída chlazení A+ Napájení ~ 220-240 V 
Energetická třída vytápění A Frekvence f 50 Hz 
Označení chladiva * R410A Fáze Ph 1  - -  
Váha použitého chladiva 0,7 kg Optimální plocha místnosti plocha 20 ~ 30 m2 
Výkon chlazení 2,6 (0,5 / 3,2) kW Nastavitelná teplota uživatel 16 ~ 30 °C 
Výkon vytápění 3,0 (0,5 / 4,1) kW Provozní teplota chlazení 18 ~ 43 °C 
Příkon při chlazení 0,9 (0,2 / 1,4) kW Provozní teplota vytápění  -7 ~ 24 °C 
Příkon při vytápění 0,9 (0,2 / 1,6) kW Maximální převýšení  - -  10,0 m 
Jmenovitý proud chlazení 6,3 A Maximální vzdálenost  - -  15,0 m 
Jmenovitý proud vytápění 6,9 A Průměr potrubí kapalina 1/4 inch 
Odvlhčování  - -  0,8 l / h Průměr potrubí plyn 3/8 inch 
Rozměry výrobku ( š / v / h ) Rozměry balení ( š / v / h ) 
Vnitřní jednotka 770 / 283 / 201 mm Vnitřní jednotka 865 / 280 / 355 mm 
Venkovní jednotka 776 / 540 / 320 mm Venkovní jednotka 848 / 580 / 360 mm 
Hmotnost výrobku Hmotnost balení 
Vnitřní jednotka 8 kg Vnitřní jednotka 10 kg 
Venkovní jednotka 28 kg Venkovní jednotka 32 kg 
Jméno nebo název a adresa výrobce nebo jeho  Výrobce: SINCLAIR Corp. Ltd., 1-4 Argyll St., London, UK 
zplnomocněného zástupce Zástupce: NEPA spol. s r.o., Purkyňova 45, Brno 612 00, CZ 
Kontakt pro informace info@coolexpert.eu  /  www.coolexpert.eu 

* R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125)       
* Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny zahrnuté v Kjótském protokolu.    
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ACH-12CI Mono - Split klimatizace, Inverter 
FUNKCE FUNKCE 

Chlazení Ano Průměrné období Ano 
Vytápění Ano Teplejší období Ne 

  Chladnější období Ne 
Navrhované zatížení Sezónní účinnost 
Položka označení hodnota jednotka Položka označení hodnota jednotka 
Chlazení Pdesignc 3,5 kW Chlazení SEER 5,1  - -  
Vytápění / průměrné období Pdesignh 2,7 kW Vytápění / průměrné období SCOP/A 3,8  - -  
Deklarovaný chladicí výkon při vnitřní teplotě 27(19) °C a  
venkovní teplotě Tj 

Deklarovaný koeficient při vnitřní teplotě 27(19) °C a venkovní  
teplotě Tj 

Položka označení hodnota jednotka Položka označení hodnota jednotka 
Tj = 35 °C Pdc 3,5 kW Tj = 35 °C EERd 2,8  - -  
Tj = 30 °C Pdc 2,5 kW Tj = 30 °C EERd 4,5  - -  
Tj = 25 °C Pdc 1,5 kW Tj = 25 °C EERd 6,4  - -  
Tj = 20 °C Pdc 1,2 kW Tj = 20 °C EERd 6,9  - -  
Deklarovaný topný výkon / Průměrné období při vnitřní teplotě  
20°C a venkovní teplotě Tj 

Deklarovaný koeficient / Průměrné období při vnitřní teplotě  
20°C a venkovní teplotě Tj 

Položka označení hodnota jednotka Položka označení hodnota jednotka 
Tj = - 7 °C Pdh 2,4 kW Tj = - 7 °C COPd 2,8  - -  
Tj = 2 °C Pdh 1,5 kW Tj = 2 °C COPd 4,0  - -  
Tj = 7 °C Pdh 1,0 kW Tj = 7 °C COPd 4,3  - -  
Tj = 12 °C Pdh 1,0 kW Tj = 12 °C COPd 4,7  - -  
Tj = bivalentní teplota Pdh 2,4 kW Tj = bivalentní teplota COPd 2,8  - -  
Tj = provozní omezení Pdh 2,3 kW Tj = provozní omezení COPd 2,7  - -  
Bivalentní teplota Mezní provozní teplota 
Položka označení hodnota jednotka Položka označení hodnota jednotka 
Vytápění / průměr Tbiv -7 °C Vytápění / průměr Tol -10 °C 
Elektrický příkon v jiných režimech než v "aktivním režimu" Roční spotřeba elektrické energie 
Pohotovostní stav PSB 0,001 kW Chlazení QCE 240 kWh/rok 
Vypnutý stav termostatu PTO 0,04 kW Vytápění / průměrné QHE 995 kWh/rok 
Regulace výkonu Jiné položky označení hodnota jednotka 

Pevná Ne Hladina akustického výkonu 
(vnitřní / venkovní) LWA 56 / 62 dB(A) 

Stupňová Ne Potenciál globálního  
oteplování GWP 1975 kg ekv. 

CO2 

Proměnná Ano Jmenovitý průtok vzduchu  
(vnitřní / venkovní)  - -  680/1800 m3 / h 

Jiné položky označení hodnota jednotka Jiné položky označení hodnota jednotka 
Energetická třída chlazení A Napájení ~ 220-240 V 
Energetická třída vytápění A Frekvence f 50 Hz 
Označení chladiva * R410A Fáze Ph 1  - -  
Váha použitého chladiva 1,0 kg Optimální plocha místnosti plocha 30 ~ 40 m2 
Výkon chlazení 3,5 (0,6 / 4,0) kW Nastavitelná teplota uživatel 16 ~ 30 °C 
Výkon vytápění 3,8 (0,6 / 5,1) kW Provozní teplota chlazení 18 ~ 43 °C 
Příkon při chlazení 1,2 (0,2 / 1,6) kW Provozní teplota vytápění  -7 ~ 24 °C 
Příkon při vytápění 1,1 (0,2 / 1,7) kW Maximální převýšení  - -  10,0 m 
Jmenovitý proud chlazení 6,9 A Maximální vzdálenost  - -  20,0 m 
Jmenovitý proud vytápění 7,3 A Průměr potrubí kapalina 1/4 inch 
Odvlhčování  - -  1,4 l / h Průměr potrubí plyn 3/8 inch 
Rozměry výrobku ( š / v / h ) Rozměry balení ( š / v / h ) 
Vnitřní jednotka 770 / 283 / 201 mm Vnitřní jednotka 870 / 280 / 355 mm 
Venkovní jednotka 848 / 540 / 320 mm Venkovní jednotka 878 / 580 / 360 mm 
Hmotnost výrobku Hmotnost balení 
Vnitřní jednotka 9 kg Vnitřní jednotka 11 kg 
Venkovní jednotka 30 kg Venkovní jednotka 33,5 kg 
Jméno nebo název a adresa výrobce nebo jeho  Výrobce: SINCLAIR Corp. Ltd., 1-4 Argyll St., London, UK 
zplnomocněného zástupce Zástupce: NEPA spol. s r.o., Purkyňova 45, Brno 612 00, CZ 
Kontakt pro informace info@coolexpert.eu  /  www.coolexpert.eu 

* R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125)       
* Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny zahrnuté v Kjótském protokolu.    
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Schéma el. zapojení ACH-09CI, ACH-12CI – vnitřní jednotka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Schéma el. zapojení ACH-09CI – venkovní jednotka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Schéma el. zapojení ACH-12CI – venkovní jednotka 
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