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APY-09CS / APY-12CS 

Mobilní klimatizační zařízení 
Návod k obsluze 

 

 
 
 

Děkujeme, že jste si vybrali toto špičkové klimatizační zařízení.  
Před jeho použitím si pečlivě přečtěte tento návod. 



 29

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY                    
Důležité bezpečnostní pokyny 
• Přečtěte si všechny pokyny. 
• Odpojte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky před jakoukoli demontáží, montáží nebo 
čištěním. 

• Nedotýkejte se pohyblivých částí zařízení. 
• Nestrkejte nikdy prsty, tužky nebo jiné předměty přes otvory v krytu, když je zařízení 

připojeno k elektrické zásuvce. Nebezpečí hrozí zvláště v případě, kdy je zařízení 
v chodu. 

• Zařízení není určeno k tomu, aby je používaly malé děti nebo osoby se sníženou 
způsobilostí bez odpovídajícího dozoru odpovědné osoby, aby bylo zaručeno bezpečné 
používání zařízení. 

• Malé děti by měly být sledovány, zda si se zařízením nehrají. 
• Nepoužívejte zařízení pro žádné jiné účely, než pro které je určeno. 
• Zařízení nesmí být používáno, pokud nejsou kryty správně upevněny. 
• Je-li napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem nebo autorizovaným 

servisem, případně podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo možným rizikům. 
• Nepřipojujte zařízení na prodlužovací šňůru, pokud nebyla zkontrolována a vyzkoušena 

kvalifikovaným elektrikářem. 
• Klimatizační zařízení musí být vždy uloženo a přepravováno ve vzpřímené poloze, 

jinak může dojít k neopravitelné závadě kompresoru. Pokud si nejste jisti, zda 
nedošlo k porušení této podmínky, doporučujeme počkat nejméně 24 hodin, než 
zařízení zapnete. 

• Nezapínejte klimatizační zařízení dříve, než po uplynutí 4 minut od jeho vypnutí, jinak 
hrozí poškození kompresoru. 

• Nikdy nezapínejte a nevypínejte zařízení připojením/odpojením zástrčky napájecího 
kabelu. Používejte k tomu určené tlačítko ON/OFF na ovládacím panelu. 

• Mobilní klimatizační zařízení umístěte vždy na suchém stabilním povrchu. 
 
Tipy pro úsporu energie 
• Neomezujte nijak proudění vzduchu u otvorů pro přívod a výfuk vzduchu. 
• Minimální vzdálenost od nábytku a zdí by měla být 50 cm. 
• Během doby nejsilnějšího slunečního svitu mějte zatažené závěsy nebo žaluzie na 

oknech. 
• Udržujte filtry čisté. Za normálních podmínek by se měly filtry čistit přibližně každých 30 

dnů. Filtry zachycují prachové částice ze vzduchu a v závislosti na kvalitě vzduchu 
v místě provozu může být zapotřebí častější čištění. 

• Na začátku nastavte nejvyšší rychlost ventilátoru a maximální stupeň chlazení. Po 
dosažení komfortních podmínek snižte rychlost ventilátoru a upravte nastavení teploty. 
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INSTALACE                                            

Výběr místa pro instalaci 
• Umístěte zařízení na rovném a suchém povrchu. 
• Kolem celého zařízení nechejte volný prostor nejméně 50 cm. 
 
 
 
 
 
 
 

1. Dočasná instalace 
• Připevněte konec hadice pro odvod vzduchu k otvoru pro odvod vzduchu vzadu na 

zařízení. 
• Pootevřete okno a protáhněte přes něj hadici pro odvod vzduchu. 
• Pro utěsnění použijte posuvnou výplňovou lištu. Lišta je zkonstruována tak, aby se dala 

nastavit a použít u většiny standardních oken s vertikálním nebo horizontálním 
otevíráním.  

 

2. Trvalá instalace 
• Připevněte konec hadice pro odvod vzduchu k otvoru pro odvod vzduchu vzadu na 

zařízení. 
• Udělejte do zdi otvor o průměru 150 mm a protáhněte jím hadici. Nasaďte kryt. 
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Montáž ve zdi 

 
 

Nesprávná montáž 
Je velmi důležité, aby hadice pro odvod vzduchu nebyla příliš ohnutá.  
Nesprávná montáž může znemožnit správnou funkci zařízení. 
Dbejte na to, aby na hadici pro odvod vzduchu nebyly žádné ostré ohyby. 
Vyfukovaný vzduch musí volně proudit. 

   
 
VAROVÁNÍ 
Délka hadice pro odvod vzduchu je určena přesně podle parametrů tohoto zařízení. Hadici 
nenahrazujte ani neprodlužujte vlastní hadicí, protože by to mohlo způsobit závadu zařízení. 
 
UPOZORNĚNÍ: Použijte nejkratší možnou délku hadice. Při montáži doporučujeme 
udržovat hadici pro odvod vzduchu ve vodorovné poloze. Pokud se zařízení nepoužívá, 
zakryjte otvor ve zdi krytem. 
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NÁZVY ČÁSTÍ                                         

Zepředu 
1. Ovládací panel 
2. Výfuk vzduchu 
3. Senzor ovládání 
4. Lamely pro nasměrování vzduchu 
5. Transportní držadlo 
 

Zezadu 
6. Kolečka 
7. Přívod vzduchu k výparníku 
8. Horní odtokový otvor (používá se pro stálý odtok vody 

při odvlhčování) 
9. Napájecí kabel 
10. Dolní odtokový otvor (používá se pro vypuštění nádrže 

na zkondenzovanou vodu)  
 
Zkontrolujte všechno dodané příslušenství a při jeho 
použití se řiďte pokyny v tomto návodu. 
 

Příslušenství 

 

Hadice pro odvod vzduchu Koncovka pro  
vývod z okna 

Adaptér  

Nastavitelná 
výplňová lišta 
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OVLÁDACÍ PANEL                                     
 

 
 

1. Tlačítko ON/OFF: Stiskněte toto tlačítko pro zapnutí/vypnutí zařízení. 

2. Tlačítko MODE: Stiskněte toto tlačítko pro nastavení režimu Chlazení (Cool), 
Odvlhčování (Dry) nebo Ventilátor (Fan). 

3. Tlačítko SPEED: Stiskněte toto tlačítko pro nastavení vysoké, střední nebo nízké 
rychlosti ventilátoru.  

4. Tlačítko TIMER: Stiskněte toto tlačítko pro nastavení časovače pro zapnutí/vypnutí nebo 
pro zrušení funkce časovače. 

5. Tlačítko UP/DOWN: Stiskněte tato tlačítko pro nastavení teploty nebo pro nastavení 
času při použití časovače. 

6. LCD displej: Zobrazuje různé hodnoty a stavy. 
 
Poznámka: Pro přepínání zobrazení teploty ve stupních Fahrenheita nebo Celsia stiskněte 
současně tlačítka UP a DOWN. 
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DÁLKOVÝ OVLADAČ                                  
 

1. Tlačítko High: Vysoká rychlost ventilátoru 
 
2. Tlačítko Mid: Střední rychlost ventilátoru 
 
3. Tlačítko Low: Nízká rychlost ventilátoru 
 
4. Tlačítko Swing: Směrování vyfukovaného vzduchu 
 
5. Tlačítko Timer: Nastavení časovače  
 
6. Tlačítko Up: Zvýšení hodnoty 
 
7. Tlačítko Down: Snížení hodnoty 
 
8. Tlačítko Cool: Nastavení režimu Chlazení 
 
9. Tlačítko Dry: Nastavení režimu Odvlhčování  
 
10. Tlačítko Fan: Nastavení režimu Ventilátor 
 
11. Tlačítko °C / °F: Přepínání mezi stupni Celsia a Fahrenheita 
 
12. Tlačítko Power: Zapnutí/vypnutí (stejná funkce jako u tlačítka ON/OFF) 
 
 

Dálkový ovladač 
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NASTAVENÍ REŽIMU PROVOZU                         

Režim Chlazení (Cool) 
• Stisknutím tlačítka MODE (nebo tlačítka Cool) vyberte režim Chlazení. Na LCD displeji se 

zobrazí . 
• Stisknutím tlačítka UP nebo DOWN nastavte požadovanou teplotu v rozmezí 17 až 30 °C. 
• Stisknutím tlačítka SPEED (nebo tlačítka Low/Mid/High) vyberte nízkou, střední nebo 

vysokou rychlost ventilátoru. Podle nastavené rychlosti se na LCD displeji zobrazí ,  
nebo .  

• Stiskněte tlačítko Swing na dálkovém ovladači, aby se začaly natáčet lamely pro 
směrování proudu vyfukovaného vzduchu. Na LCD displeji se zobrazí . 

Režim odvlhčování (Dry) 
• Stisknutím tlačítka MODE (nebo tlačítka Dry) vyberte režim Odvlhčování. Na LCD displeji 

se zobrazí . 
• V režimu Odvlhčování je rychlost ventilátoru přednastavena. Tlačítko Speed nelze použít. 

Nelze nastavit ani teplotu. 
• Stiskněte tlačítko Swing na dálkovém ovladači, aby se začaly natáčet lamely pro 

směrování proudu vyfukovaného vzduchu. Na LCD displeji se zobrazí . 
• Nepoužívejte hadici pro odvod vzduchu. 
• Režim Odvlhčování nelze použít pro ochlazování vzduchu v místnosti. 

Režim Ventilátor (Fan) 
• Stisknutím tlačítka MODE (nebo tlačítka Fan) vyberte režim ventilátor. Na LCD displeji se 

zobrazí . 
• Stisknutím tlačítka SPEED nebo tlačítka Low/Mid/High vyberte nízkou, střední nebo 

vysokou rychlost ventilátoru. 
• Stiskněte tlačítko Swing na dálkovém ovladači, aby se začaly natáčet lamely pro 

směrování proudu vyfukovaného vzduchu. Na LCD displeji se zobrazí . 
• Nelze nastavit teplotu. 
• Nepoužívejte hadici pro odvod vzduchu. 

Načasování zapnutí (Timer-on) 
Když je zařízení vypnuto, stiskněte tlačítko TIMER pro nastavení času zapnutí. Pomocí 
tlačítka UP nebo DOWN nastavte čas v rozmezí 30 minut až 24 hodin. Indikátor časovače 
bude blikat. 

Načasování vypnutí (Timer-off) 
Když je zařízení v chodu, stiskněte tlačítko TIMER pro nastavení času vypnutí. Pomocí 
tlačítka UP nebo DOWN nastavte čas v rozmezí 30 minut až 24 hodin. Indikátor časovače 
bude blikat. 
 
Poznámka: Všechny funkce je možné ovládat dálkovým ovladačem nebo ovládacím 

panelem. Funkci Swing je možné ovládat jen dálkovým ovladačem. 
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ODVOD VODY                                         

Toto zařízení má samoodpařovací systém. Kondenzující voda bude využita pro ochlazení 
kondenzátoru. To zlepší nejen účinnost chlazení, ale ušetří také energii. 
 
V režimu Chlazení nebo Ventilátor není třeba zřídit trvalý odtok vody. 
 
V režimu Odvlhčování odstraňte zátku z horního odtoku vody vzadu na jednotce a 
nainstalujte odtokovou hadici (s vnitřním průměrem 10 mm). Druhý konec hadice vyveďte do 
odtokového kanálku nebo do vhodné nádoby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokud se nádrž na vodu uvnitř jednotky zaplní, na displeji se bude blikat „P2“ a zařízení se 
automaticky vypne.  
V takovém případě odpojte zařízení a přesuňte je na místo, kam můžete vypustit vodu. Pak 
otevřete dolní otvor pro odtok vody. Po vypuštění vody můžete zařízení znovu zapnout a 
používat. 
 
Poznámka: Pokud se zaplnění nádrže na vodu signalizuje příliš často, může to být 

způsobeno závadou zařízení. Požádejte o pomoc autorizovaný servis. 
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ÚDRŽBA                                              
 
Upozornění: Před zahájením jakékoli údržby nebo opravy zařízení vypněte a odpojte 
od zásuvky, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem. 

Čištění 
• Před každým čištěním odpojte zařízení ze zásuvky. 
• Očistěte kryt měkkou vlhkou utěrkou. Nepoužívejte chemická rozpouštědla (například 

benzén, alkohol nebo benzín). Povrch by se mohl poškodit nebo by mohlo dojít 
k deformaci celého krytu. 

• Nestříkejte na zařízení vodu. 

Vzduchový filtr 
• Čistěte vzduchový filtr každé 2 týdny. Je-li vzduchový 

filtr zablokován prachem, sníží se účinnost zařízení.  
• Otevřete kryt vzduchového filtru směrem vzhůru a pak 

vytáhněte vzduchový filtr. 
• Umyjte vzduchový filtr opatrně v teplé vodě (max. 

40 °C) s neutrálním čisticím prostředkem, opláchněte 
jej a nechejte důkladně vyschnout na stinném místě. 

• Upozornění: nepoužívejte jednotku v prašném 
prostředí!! 

Konec sezóny 
• Odšroubujte uzávěr dolního odtoku vody, vyjměte 

pryžovou zátku a vypusťte ze zařízení všechnu vodu. 
• Nechejte zařízení běžet několik hodin v režimu 

Ventilátor, dokud jeho vnitřek nevyschne. 
• Vypněte zařízení a odpojte je od zásuvky. Našroubujte 

uzávěr. Vyjměte baterie z dálkového ovladače a dobře 
uschovejte. 

• Vyčistěte vzduchový filtr a po důkladném vyschnutí nainstalujte nazpět. 
• Odpojte hadici pro odvod vzduchu a dobře ji uschovejte.  
• Zabalte zařízení do plastového obalu a uložte je na suchém místě. 

Kontrola a zabezpečení desky řídících obvodů 
PI: ochrana před zaplněním vodou, aby se zabránilo jejímu vylití. 
E1, E2: senzorová ochrana, pro zabránění poškození zařízení, ochrana automatickým 
vypnutím. 
E3: ochrana při abnormálním stavu jednotky, pro zabránění poškození zařízení. 

Odmrazování výparníku 
Když senzor detekuje pokles teploty spirály pod 2 °C, zařízení se automaticky zastaví, na displeji se 
zobrazí indikace E4, která signalizuje odmrazování, a ventilátor poběží nízkou rychlostí. 
Když se teplota spirály zvýší nad 8 °C, bude zařízení pokračovat v chlazení.  
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ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ                                   
 
Než zavoláte odborný servis, zkontrolujte nejprve podle následující tabulky, zda si 
dokážete pomoci sami:  
 

Problém Příčina Řešení 

Chybí napájení. Připojte zařízení do fungující zásuvky 
a zapněte. 

Na displeji bliká „P2. Vypusťte vodu. 

Klimatizační 
zařízení 

nefunguje. 
Je aktivní funkce časovače. Deaktivujte funkci časovače 
Vliv přímého slunečního světla. Zatáhněte závěsy. 
Otevřená okna a dveře, mnoho 
lidí nebo zdroj tepla v místnosti.

Zavřete dveře a okna, odstraňte zdroj 
tepla. 

Špinavý filtr. Vyčistěte nebo vyměňte filtr. 
Zablokovaný přívod nebo výfuk 
vzduchu. Odstraňte překážku. 

Klimatizační 
zařízení není 

účinné. 

Teplota v místnosti je nižší než 
nastavená teplota. Změňte nastavenou teplotu. 

Zařízení je příliš 
hlučné. Zařízení nestojí rovně. Umístěte zařízení na pevný rovný 

povrch, abyste potlačili vibrace. 
Kompresor 
nepracuje. 

Aktivována automatická 
ochrana kompresoru. 

Počkejte 3 minuty a po snížení teploty 
zařízení znovu spusťte.  

Příliš velká vzdálenost. 
Signál dálkového ovladače 
nedopadá na senzor. 

Nasměrujte dálkový ovladač na senzor 
vpředu na jednotce.  

Dálkové 
ovládání 

nefunguje. 
Vybité baterie. Vyměňte baterie 

 
Upozornění: Pokud se stane něco neobvyklého, vypněte ihned zařízení a odpojte je 
od zásuvky. Pak přivolejte kvalifikovaný servis. 
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DODATEK                                             
 
Parametry pojistky 
 Type: FSD 
 Napětí: 250 V 
 Proud: 3,15 A 
 
POZNÁMKA: Zařízení by mělo být připojeno jen k elektrickému rozvodu, který splňuje 
následující podmínky pro maximální impedanci. V případě pochybností o stavu elektrického 
rozvodu se poraďte s příslušnou organizací, která má tyto rozvody na starosti: 
Zařízení s výkonem 9 000 BTU lze napájet jen z rozvodu s impedancí menší než 
0,112 ohmu.  
Zařízení s výkonem 12 000 BTU lze napájet jen z rozvodu s impedancí menší než 
0,087 ohmu.  
 

Likvidace: Nevyhazujte toto zařízení do netříděného komunálního odpadu. 
Zařízení je třeba odevzdat v příslušné sběrně odpadu, protože jeho likvidace 
vyžaduje speciální postup. 

 

Schéma principu funkce mobilního klimatizačního zařízení 

 

 
 
 
 
 

Kondenzátor 

Kompresor 
Výparník 

Kapilární trubice 
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TECHNICKÉ ÚDAJE                                    

 
 

Model APY-09CS    APY-12CS    
Výkon chlazení 9 000 BTU/h 

2 600 W   
12 000 BTU/h 

3 500 W   
Příkon/proud pro chlazení 980 W / 4,5 A  1 500 W / 5,9 A  
Průtok vzduchu (max. 
rychlost) 400 m3/h  420 m3/h  

Výkon při odvlhčování 24 l/den 27 l/den  
Doporučená velikost 
místnosti 15~24 m2  22~32 m2  

Napájení 220-240 V~, 50 Hz 

Kompresor Rotační 

Chladivo R407C (viz štítek jmenovitých hodnot) 

Náplň chladiva 530 g 550 g 

Rychlost ventilátoru 3 rychlosti 

Časovač elektronický spínač 0,5~24 hodin 

Provozní teplota Chlazení: 17~30 °C 
Hadice pro odvod vzduchu Ø 150 x 1 500 mm 

Hmotnost netto 32 kg   34 kg   

Rozměry 500 x 380 x 840 mm (š x h x v) 
 
 
POZNÁMKY: 
1. Údaje označené „*“ se mohou z technických důvodů lišit: přesnější údaje najdete na štítku 

jmenovitých hodnot vzadu na jednotce. 
 


