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Před instalací si pozorně přečtěte tento návod. Příručku si uložte v dosahu k pozdějšímu použití.
Originální návod je v angličtině. Ostatní jazyky jsou překladem originálního návodu.

1. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Před instalací klimatizačního zařízení si prosím přečtěte pozorně tato "BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ" 
a ujistěte se, že instalaci provedete správně. Po dokončení instalace se při spuštění provozu ujistěte, 
že jednotka pracuje správně. Poučte prosím zákazníka o způsobu ovládání jednotky a provádění údržby.

Význam výstražných symbolů 

VAROVÁNÍ ........... Zanedbání uvedeného varování může mít za následek úraz nebo poškození 
zařízení.

POZNÁMKA .. Tyto pokyny slouží k zajištění správného použití zařízení.

VAROVÁNÍ
• Viz instalační návod dodaný s vnitřní jednotkou.
• Před instalací ověřte, zda jsou splněny následující podmínky.

• Ujistěte se, že nic nenarušuje provoz tohoto bezdrátového dálkového ovladače. (Ujistěte se, že v blízkosti 
přijímače není umístěn zdroj světla nebo zářivkové osvětlení. Ujistěte se také, že místo není vystaveno 
přímým slunečním paprskům.)

• Ujistěte se, že kontrolka provozu a ostatní kontrolky jsou snadno viditelné.
1 Česky
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2. PŘED INSTALACÍ
2-1 PŘÍSLUŠENSTVÍ
Zkontrolujte, zda je u vaší volitelné soupravy následující příslušenství.

2-2 POZNÁMKY PRO INSTALAČNÍHO TECHNIKA
• Poučte prosím zákazníka o správném způsobu ovládání systému a ukažte mu přiložený návod k obsluze.

3. INSTALACE DÁLKOVÉHO OVLADAČE
Instalace bezdrátového dálkového ovladače
• S dálkovým ovladačem neházejte ani jej nevystavujte silným nárazům. Neuchovávejte jej také na místě, 

kde může být vystaven vlhkosti nebo přímému slunečnímu záření.
• Při ovládání nasměrujte vysílací část dálkového ovladače ve směru přijímače.
• Vzdálenost přímého přenosu signálu dálkového ovladače je přibližně 7 metrů.
• Přenos signálu není možný, pokud něco (například záclony) blokuje přijímač a dálkový ovladač.

Název

Přijímač
(3) Vodiče 

relé - dlouhé
(4) Vodiče 

relé - krátké

Bezdrátový 
dálkový 
ovladač

Šroub(1) Sestava 
světelného 
přijímače

(2) Přenosová 
PC karta

Množství 1 kus 1 kus 1 kus 1 kus 1 kus 2 ks.

Tvar

Název Držák dálkového 
ovládání

(5) Typový štítek 
s číslem 
jednotky

(6) Ovládací panel 
(se štítkem)

Baterie LR03 
(AM4) (7) Svorka

Množství 1 kus 1 kus 1 kus 2 ks. 1 kus

Tvar

Název Těsnicí materiál (8) Návod k obsluze Instalační příručka
Množství 1 kus 1 kus 1 kus

Tvar

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Česky 2



3PCS505117-1.book  Page 3  Monday, December 11, 2017  8:22 AM
• Instalace na stěnu nebo sloup
1. Upevněte držák dálkového ovladače pomocí šroubů.

2. Zasuňte dálkový ovladač do držáku dálkového ovladače z 
horní strany.

• Jak vložit baterie?
1. Otevřete zadní kryt dálkového ovladače tak, že jej vysunete 

ve směru šipky.

2. Vložte přiložené baterie. Baterie vložte správně tak, aby 
odpovídaly uvedené značky polarity (+) a (–). Poté kryt 
opět uzavřete.

4. INSTALACE PŘIJÍMAČE
(1) Příprava před instalací

Odstraňte servisní kryt a přední mřížku. Podrobnosti týkající se demontáže viz instalační návod dodávaný 
s hlavní vnitřní jednotkou.

(2) Stanovení adresy a HLAVNÍ/PODŘÍZENÉ úlohy dálkového ovladače.
Pokud nastavujete více bezdrátových dálkových ovladačů, které se budou používat v jedné místnosti, 
proveďte nastavení adresy pro přijímač a bezdrátový dálkový ovladač.
Jestliže nastavujete více napevno zapojených dálkových ovladačů v jedné místnosti, přepněte přepínač 
MAIN/SUB (hlavní/podřízený) na přijímači.

POSTUP NASTAVENÍ
1. Nastavení přijímače

Nastavte přepínač bezdrátové adresy (SS2) na přenosové PC kartě (2) podle tabulky uvedené níže.

Pokud používáte drátový (napevno zapojený) 
a bezdrátový dálkový ovladač pro 1 vnitřní jednotku, 
musí být drátový ovladač nastaven jako hlavní 
(MAIN). Proto nastavte přepínač MAIN/SUB (SS1) 
přijímače na SUB (podřízený).
(Drátový dálkový ovladač bude "MAIN" (HLAVNÍ).)

Jednotka č. Č. 1 Č. 2 Č. 3

Přepínač 
bezdrátové adresy 

(SS2)

MAIN 
(HLAVNÍ)

SUB 
(PODŘÍZENÝ)

Přepínač 
MAIN/SUB (SS1)

�

�

Zadní kryt

Boční strana s černou barvou 
označuje polohu spínače.

1 2 3 M S

SS2
SS1

Přenosová 
PC karta (2)

�
�
�

�
�
�

�
�
�

�
�

�
�
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2. Nastavení adresy bezdrátového dálkového ovladače (tovární nastavení je "1")
Nastavení na dálkovém ovladači
1. Stiskněte a podržte tlačítko  a tlačítko  

alespoň po dobu 4 sekund. Tím vstoupíte do Režimu 
provozního nastavení.
(Označeno v prostoru displeje na obrázku vpravo.)

2. Stiskněte tlačítko  a zvolte vícenásobné 
nastavení (A/b). Při každém stisknutí tlačítka dojde 
k přepnutí mezi "A" a "b".

3. K nastavení adresy stiskněte tlačítko " " 

a tlačítko " ".

Adresu je možné nastavit od 1 do 6, avšak nastavte ji 
na 1 ~ 3 a na stejnou adresu, jako přijímač. (Přijímač 
nepracuje s adresou nastavenou na 4 ~ 6.)

4. Stisknutím tlačítka  potvrďte nastavení.
5. Stisknutím a podržením tlačítka  alespoň na 

1 sekundu zrušíte režim provozního nastavení 
a vrátíte se k normálnímu zobrazení.

Vícenásobné nastavení A/b
Pokud je vnitřní jednotka ovládána vnějším ovladačem (centrální dálkový ovladač, atd.), někdy nereaguje 
na příkazy k zapnutí/vypnutí a nastavení teploty z tohoto dálkového ovladače. Zjistěte, jaké nastavení 
zákazníkovi vyhovuje a proveďte vícenásobná nastavení (viz níže).

3. Umístěte typový štítek s číslem jednotky (5) 
na přední mřížku na vnitřní jednotce a na 
zadní stranu bezdrátového dálkového 
ovladače.

[BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ]
Nastavte stejné číslo jednotky přijímače 
a bezdrátového dálkového ovladače. Pokud 
se nastavení liší, signál z dálkového ovladače 
nemůže být přenášen.

Dálkový ovladač
Pohyb, když je provoz ovládán jinými klimatizacemi 
a zařízenímVícenásobné nastavení Zobrazení dálkového 

ovladače

A: standardní Jsou zobrazeny všechny 
položky.

Při změně provozního režimu, nastavení teploty 
nebo podobném nastavení z dálkového ovladače 
vnitřní jednotka zamítne pokyny.
(Zvuk přijetí signálu jedno delší pípnutí nebo tři 
krátká pípnutí)
Výsledkem jsou rozdíly mezi provozním stavem 
vnitřní jednotky a displejem dálkového ovladače.

b: Více systémů
Provozní ukazatele 
zůstanou zobrazeny 
krátce po provedení.

Všechny příkazy jsou přijaty. 
(Zvuk přijetí signálu dvě krátká pípnutí)
Vzhledem k tomu, že jsou ukazatele na dálkovém 
ovladači vypnuty, k rozdílům uvedeným výše 
nedochází.

Mode 3

2

4

1

Adresa

Vícenásobné 
nastavení

5

�����

���

��

����

� � � � � �

�������

�����

Přední mřížka

Typový štítek 
s číslem jednotky (5)

Bezdrátový 
dálkový ovladač
Česky 4
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(3) Montáž přijímače
1. Připojte vodiče relé – dlouhé (3) a vodiče relé – krátké (4) ke konektoru na přenosové PC kartě (2).

2. Dle obrázku vložte přenosovou PC kartu (2) do zarážky 1, poté vložte do zarážky 2 a zároveň tlačte 
zarážku 1 ve směru šipky.

3. Připojte dodanou sestavu světelného přijímače (1) ke 2 zarážkám na vnitřní jednotce, dle následujícího 
obrázku.

CN1/X1A

CN2/X2A

Přenosová PC karta (2)
Pevně připojte 
ke konektoru.

Vodiče relé – krátké (4)

Vodiče relé – dlouhé (3)

Zarážka 2

Zarážka 2

Zarážka 1

Zarážka 1

Přenosová 
PC karta (2)

Přenosová 
PC karta (2)

Během připojování přenosové 
PC karty (2) dbejte na to, 
abyste PC kartu neohýbali.

Během připojování přenosové 
PC karty (2) dbejte na to, 
abyste nezměnili žádné 
z nastavení spínačů.

Zarážka

Zarážka Sestava světelného přijímače (1)
5 Česky



3PCS505117-1.book  Page 6  Monday, December 11, 2017  8:22 AM
4. Připojte vodiče relé, které byly připojeny k přenosové PC kartě (2) v kroku 1. následovně.
• Vodiče relé – dlouhé (3) ke konektoru X24A na PC kartě vnitřní jednotky
• Vodiče relé – krátké (4) ke konektoru CN1/X1A na sestavě světelného přijímače (1)
Po tomto zapojení uchyťte pomocí svorky vodiče relé – dlouhé (3) a vodiče relé – krátké (4) pomocí 
dodané svorky (7).

Pevně připojte 
ke konektoru.

Pevně připojte 
ke konektoru.

Konektor (X24A)

PC karta vnitřní jednotky

Vodiče relé – dlouhé (3)

Svorka (7)

Po utěsnění odřežte veškerý 
nadbytečný materiál.

Vodiče relé – 
krátké (4)

Konektor (CN1/X1A)

Sestava světelného přijímače (1)

(Černý)
Česky 6
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(4) Připojení ovládacího panelu
1. Odstraňte těsnicí materiál a připravte nový náhradní těsnicí materiál (příslušenství).

Pohled do vnitřní části přední mřížky

POZNÁMKA
• Polohy háčků jsou stejné pro předem nainstalovaný kryt i ovládací panel.

2. Nasuňte kryt na boční stranu a zároveň zatlačte na kryt v poloze A ze zadní strany a v poloze B z přední 
strany. Háčky 1 a 2 budou odstraněny ze svých pozic.

3. Sundejte kryt vytažením levé strany krytu z přední mřížky, odstraněním háčků 3a, 3b a 4 z jejich pozic.

4. Umístěte háček 4 na ovládací panel na správné místo na přední mřížce.
5. Připevněte háčky 3a a 3b tak, že je zatlačíte do přední mřížky. 

6. Posuňte ovládací panel dle obrázku, aby háčky 1 a 2 zapadly na správné místo.

B
A

1

B

A

32a 2b

4 65
7 Česky
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7. Ovládací panel musí být na přední mřížce umístěn dle následujícího obrázku.
8. Umístěte nový těsnicí materiál na původní pozici (příslušenství (8)).

9. Upevněte přední mřížku a servisní kryt k vnitřní jednotce dle instalačního návodu vnitřní jednotky.

5. NASTAVENÍ PROVOZNÍCH PARAMETRŮ
Pokud je na vnitřní jednotce namontováno volitelné příslušenství, 
může být zapotřebí nastavení vnitřní jednotky změnit. Viz návod 
k použití (volitelná příručka) pro každé volitelné příslušenství.

Postup
1. V normálním režimu stiskněte tlačítko  nejméně na 

dobu čtyř sekund. Tím vstoupíte do REŽIMU PROVOZNÍHO 
NASTAVENÍ.

2. Vyberte požadované číslo REŽIMU pomocí tlačítka .

3. Stiskněte tlačítko " " a zvolte číslo PRVNÍHO KÓDU.

4. Stiskněte tlačítko " " a zvolte číslo DRUHÉHO KÓDU.

5. Stisknutím tlačítka  ULOŽÍTE stávající nastavení.
6. Stisknutím tlačítka  se vrátíte do NORMÁLNÍHO 

REŽIMU.

87

Č. REŽIMU

3

2

5

4

1, 6

REŽIM PROVOZNÍHO 
NASTAVENÍ

Č. PRVNÍHO KÓDU

Č. DRUHÉHO KÓDU
�����

����

��

����

�������

�����
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(Příklad)
Jestliže je doba k čištění vzduchového filtru nastavena na "Silné znečištění filtru", nastavte číslo REŽIMU 
na "10", číslo PRVNÍHO KÓDU na "0", a číslo DRUHÉHO KÓDU na "02".

POZNÁMKA
• (Parametr číslo DRUHÉHO KÓDU je při výrobě nastaven na hodnotu "01".)
Nepoužívejte žádná jiná nastavení, která nejsou uvedena v tabulce.
U skupinového ovládání pomocí bezdrátového dálkového ovladače je prvotní nastavení pro všechny vnitřní 
jednotky ve skupině shodné. (Pro skupinové ovládání viz instalační návod dodávaný s vnitřní jednotkou pro 
skupinové ovládání.)

6. ZKUŠEBNÍ PROVOZ
• Proveďte zkušební provoz podle pokynů uvedených v instalačním návodu dodávaného s venkovní 

jednotkou.

[BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ]
1. Jednotlivé typy provozu systému viz instalační návod dodávaný s venkovní jednotkou.

Číslo 
REŽIMU

Číslo 
PRVNÍHO 

KÓDU
POPIS NASTAVENÍ

Číslo DRUHÉHO KÓDU     POZNÁMKA)

01 02 03

10

0

Znečištění filtru - silné/lehké 
(nastavení pro dobu, kdy se zobrazí 
ikona "Čas čištění vzduchového 
filtru") (nastavení pro silné znečištění 
filtru a délky doby zobrazení pro 
vyčištění vzduchového filtru je třeba 
snížit na polovinu)

Lehké
Přibližně 
200 
hodin

Silné
Přibližně 
100 
hodin

–

3

Počítadlo délky doby zobrazení 
pro vyčištění vzduchového filtru 
(nastavení pro situaci, kdy se 
symbol filtru nemá zobrazit)

Displej Nezobrazovat –

12 
(systém 

VRV)

1
Vstup zapnutí/vypnutí z venku 
(Nastavte pro umožnění spuštění/
vypnutí z dálkového zařízení.)

Vstup nuceného 
VYPNUTÍ ZAP/VYP –

2

Přepnutí na základě změny teploty 
termostatu (Nastavte při použití 
vzdáleného snímače ovládacího 
termostatu.)

1°C 0,5°C –

13 0 Režim zvýšení průtoku vzduchu 
(nastavení na požadavek uživatele) Standard Malé zvýšení Zvýšení
9 Česky
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