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1. Bezpečnostné opatrenia

Ak chcete získať úplné výhody z funkcií klimatizácie a vyhnúť sa
poruchám v dôsledku nesprávnej obsluhy, odporúčame, aby ste si
pred použitím dôkladne prečítali návod na obsluhu.

Klimatizačné zariadenie prichádza na trh s označením "spotrebiče,
ktoré nie sú prístupné verejnosti".

Tu uvedené predbežné opatrenia sú VAROVANIE a UPOZORNE-
NIE. Obidva obsahujú dôležité informácie týkajúce sa bezpečnosti.
Zabezpečte, aby boli všetky bezpodmienečne dodržiavané.

Po prečítaní uschovajte tento návod na vhodnom mieste tak, aby ste
si ho mohli v prípade potreby preštudovať. Ak sa zariadenie odovzdá
inému používateľovi, nezabudnite odovzdať aj návod.

Varovanie

■ Nezabudnite, že dlhé priame pôsobenie studeného alebo
teplého vzduchu z klimatizácie alebo vzduchu, ktorý je studený
alebo príliš teplý môže poškodiť váš fyzický a zdravotný stav.

■ Do vstupu alebo výstupu vzduchu nestrkajte žiadne predmety
vrátane tyčí, prstov atď.
Kontakt s lopatkami vysokorýchlostného ventilátora klimatizácie
by mohol mať za následok zranenie osôb.

■ V prípade úniku chladiva zabezpečte protipožiarnu ochranu.
Ak klimatizácia nefunguje správne, t.j. nevytvára chladný alebo
teplý vzduch, príčinou môže byť únik chladiva.
Poraďte sa s vašim predajcom, aby vám pomohol.
Chladivo v klimatizácii je bezpečné a v normálnom prípade
neuniká.
Napriek tomu v prípade netesnosti môže styk s voľne prístup-
ným horákom, ohrievačom alebo sporákom spôsobiť vytváranie
škodlivého plynu.
Klimatizáciu ďalej nepoužívajte, kým kvalifikovaný servisný
pracovník nepotvrdí, že netesnosť bola opravená.

■ Zaistite, aby sa používali poistky so správnou ampérovou
hodnotou.
Nepoužívajte nesprávne poistky alebo iné vedenia ako náhradu,
keďže by to mohlo spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom,
vznik požiaru, zranenie alebo poškodenie jednotky.

■ V prípade zmeny, opravy a údržby klimatizácie sa poraďte
s vašim miestnym predajcom.
Nesprávne uskutočnené práce na jednotke môžu spôsobiť únik
vody, zasiahnutie elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.

■ Ak má klimatizácia poruchu (vychádza z nej zápach po spálení
atď.), vypnite elektrické napájanie jednotky a spojte sa
s miestnym predajcom.
Pokračovanie v prevádzke za takých okolností by malo za
následok poruchu, zasiahnutie elektrickým prúdom alebo vznik
požiaru.

■ Ak bola klimatizácia zaliata v prípade prírodnej katastrofy, ako je
povodeň alebo tajfún, poraďte sa s predajcom.
V takom prípade klimatizáciu neprevádzkujte, lebo inak môže
dôjsť k vzniku poruchy, zasiahnutiu elektrickým prúdom alebo
vzniku požiaru.

■ Pri použití dezinfekčného insekticídu v miestnosti klimatizačné
zariadenie nepoužívajte.
V prípade nedodržania vyššie uvedeného pokynu by jednotka
mohla rozptýliť chemickú látku do miestnosti, čo by malo za
následok ohrozenie zdravia tých osôb, ktoré sú alergické voči
chemickým látkam.

■ Klimatizáciu nespúšťajte ani nezastavujte zapnutím alebo
vypnutím elektrického ističa.
Môže dôjsť k vzniku požiaru alebo úniku vody. Okrem toho, ak je
povolená kompenzácia poruchy elektrického napájania,
ventilátor sa náhle spustí, čo môže spôsobiť zranenie osôb.

■ Výrobok nepoužívajte v atmosfére znečistenej olejovými parami,
napr. parami oleja na varenie alebo strojového oleja.
Olejové pary môžu spôsobiť poškodenie, zasiahnutie elek-
trickým prúdom alebo požiar.

■ Výrobok nepoužívajte na miestach s veľkým množstvom dymu
z oleja, napr. kuchyne alebo na miestach s horľavými plynmi,
korozívnymi plynmi alebo kovovým prachom.
Použitie výrobku na takých miestach môže spôsobiť vznik
požiaru alebo poruchu výrobku.

RTSYQ10PY1
RTSYQ14PY1
RTSYQ16PY1
RTSYQ20PY1

Klimatizačná jednotka systému VRVIII-C Návod na obsluhu

Ďakujeme vám za vaše rozhodnutie kúpiť si klimatizačné
zariadenie Daikin. Pred použitím klimatizačného
zariadenia si dôkladne prečítajte tento návod na obsluhu.
Informuje vás ako správne jednotku používať a pomôže
vám v prípade vzniku nejakých problémov. Po prečítaní
tohto návodu ho uschovajte pre jeho použitie v budúcnosti.
Pozrite si tiež návod na obsluhu priložený ku vnútornej
jednotke, kde nájdete podrobnosti o vnútornej jednotke.
Návod na obsluhu priložený ku vnútornej jednotke
uschovajte spolu s týmto návodom na obsluhu na
bezpečnom mieste. Po obdržaní záručného listu od
predajcu ho uschovajte na bezpečnom mieste.

VAROVANIE

Ak nedodržíte tieto pokyny, môže to mať za následok
zranenie osôb alebo usmrtenie.

UPOZORNENIE

Ak nedodržíte tieto pokyny, môže to mať za následok vznik
škôd na majetku alebo zranenie osôb, ktoré môžu byť
vážne v závislosti od okolností.
RTSYQ10~20PY1
Klimatizačná jednotka systému VRVIII-C
4PW46384-1
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■ V blízkosti výrobku nepoužívajte horľavé materiály (napr. sprej
na vlasy alebo insekticídy). Výrobok nečistite organickými
rozpúšťadlami ako je napr. riedidlo na farby.
Použitie organických rozpúšťadiel môže spôsobiť poškodenie,
zasiahnutie elektrickým prúdom alebo požiar.

■ Nezabudnite pre klimatizáciu použiť samostatné elektrické
napájanie.
Použitie každého iného elektrického napájania môže spôsobiť
tvorbu tepla, vznik požiaru alebo poruchu výrobku.

■ Inštalačné práce prejednajte s miestnym predajcom.
Práce vykonané vlastnými silami môžu spôsobiť únik vody,
zasiahnutie elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.

■ Požiadajte profesionálnych pracovníkov o poskytnutie
príslušenstva a zaistite, aby sa používalo len príslušenstvo
určené výrobcom.
V prípade, že vznikne porucha v dôsledku vášho postupu, môže
to mať za následok únik vody, zasiahnutie elektrickým prúdom
alebo vznik požiaru.

■ V prípade premiestnenia a opätovnej inštalácie klimatizácie sa
poraďte s vašim miestnym predajcom.
Nesprávne uskutočnené inštalačné práce môžu spôsobiť
netesnosť, zasiahnutie elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.

■ Nezabudnite jednotku uzemniť.
Jednotku neuzemňujte k potrubiu, bleskozvodu ani uzemneniu
telefónneho vedenia. Nesprávne uzemnenie môže spôsobiť
zasiahnutie elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.
Intenzívny nárazový prúd blesku alebo iného zdroja môže
spôsobiť poškodenie klimatizačného zariadenia.

■ Zabezpečte inštaláciu prúdového chrániča.
Zanedbanie nutnosti inštalovať prúdový chránič môže mať za
následok zasiahnutie elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.

■ Poraďte sa s vašim miestnym predajcom, čo máte robiť
v prípade úniku chladiva.
Ak sa má klimatizácia nainštalovať v malej miestnosti, je nutné
uskutočniť také opatrenia, aby ani v prípade úniku chladiva
neprekročilo jeho množstvo povolenú hranicu. Inak by to mohlo
viesť k vzniku nehody v dôsledku nedostatku kyslíka.

■ Ak bola klimatizácia zaliata v prípade prírodnej katastrofy, ako je
povodeň alebo tajfún, poraďte sa s predajcom.
V takom prípade klimatizáciu neprevádzkujte, lebo inak môže
dôjsť k vzniku poruchy, zasiahnutiu elektrickým prúdom alebo
vzniku požiaru.

Upozornenie

■ Klimatizáciu nepoužívajte na iné účely, než je ten, na ktorý je
určená.
Klimatizáciu nepoužívajte na chladenie presných prístrojov,
potravín, rastlín, zvierat alebo umeleckých diel, keďže by to
mohlo mať vplyv na výkon, kvalitu a životnosť príslušných
predmetov.

■ Neodstraňujte ochranný kryt ventilátora vonkajšej jednotky.
Ochranný kryt chráni pred vysokorýchlostným ventilátorom
jednotky, ktorý môže spôsobiť zranenie.

■ Priamo pod vnútornú alebo vonkajšiu jednotku neumiestňujte
predmety, ktoré sú náchylné na vlhkosť.
Za určitých podmienok môže kondenzácia na hlavnej jednotke
alebo chladiacich potrubiach, znečistený vzduchový filter alebo
upchatie vypúšťania spôsobiť kvapkanie, čo má za následok
zničenie alebo poruchu príslušného predmetu.

■ Zariadenia, ktoré vytvárajú plameň neumiestňujte na miestach
vystavených prúdeniu vzduchu z jednotky, lebo by to malo vplyv
na spaľovanie horáka.

■ Ohrievače neumiestňujte priamo pod jednotku, lebo vznikajúce
teplo vy mohlo spôsobiť deformáciu.

■ Vonkajšiu jednotku chráňte pred deťmi a zabráňte im ukladať na
jednotku nejaké predmety.
Spadnutie alebo prevrátenie jednotky môže mať za následok
vznik úrazu.

■ V blízkosti jednotky neumiestňujte horľavé spreje alebo
neprevádzkujte striekacie nádoby, lebo by to malo za následok
vznik požiaru.

■ Do 1 m od vyfukovacej hubice neklaďte žiadne horľavé nádoby,
napr. obaly zo sprejov .
Nádoby môžu vybuchovať, lebo na ne môže vplývať výstup
teplého vzduchu z vnútornej alebo vonkajšej jednotky.

■ Zabezpečte, aby deti, rastliny alebo zvieratá neboli vystavené
priamemu prúdeniu vzduchu z jednotky, lebo by to malo na nich
nepriaznivý vplyv.

■ Aby nedošlo ku zraneniu, nedotýkajte sa vstupu vzduchu alebo
hliníkových rebier jednotky.

■ Nikdy sa nedotýkajte vnútorných častí ovládača.
Neodoberajte predný panel. Dotyk určitých vnútorných dielov
môže spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom a poškodenie
jednotky.
Kontrolu a nastavenie vnútorných dielov prejednajte prosím
s vašim predajcom.

■ Aby nedošlo k zasiahnutiu elektrickým prúdom, zariadenie
neobsluhujte vlhkými rukami.

■ Nikdy nestláčajte tlačidlo na diaľkovom ovládači pomocou
tvrdého predmetu s ostrým koncom.
Diaľkový ovládač by sa mohol poškodiť.

■ Nádoby s vodou (vázy s kvetmi atď.) neumiestňujte na jednotku,
lebo by to mohlo spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom alebo
vznik požiaru.

■ Klimatizáciu neumývajte vodou, lebo by to mohlo spôsobiť
zasiahnutie elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.

■ Aby nedochádzalo k vyčerpaniu kyslíka, zabezpečte, aby
miestnosť bola dostatočne vetraná, ak sa spolu s klimatizáciou
používa zariadenie ako je napr. horák.

■ Po dlhšom používaní skontrolujte podložky jednotky a jej
inštaláciu, či nie sú poškodené.
Ak sú poškodené, jednotka by mohla spadnúť a spôsobiť úraz.

■ Pred čistením jednotky ju vypnite. Vypnite istič a vytiahnite
napájací kábel zo zásuvky.
Inak môže dôjsť k zasiahnutiu elektrickým prúdom alebo inému
úrazu.

■ S vašim predajcom prejednajte vyčistenie vnútra klimatizácie.
Nesprávne čistenie môže spôsobiť porušenie plastových dielov,
únik vody a iné poškodenie alebo zasiahnutie elektrickým
prúdom.

■ Predmety neklaďte do priamej blízkosti vonkajšej jednotky a
zabráňte tomu, aby sa okolo jednotky hromadilo lístie a iné
nečistoty.
Lístie je teplým úkrytom malých živočíchov, ktoré môžu vniknúť
do jednotky. Ak vniknú do jednotky a ak prídu do styku
s elektrickými súčiastkami, môžu spôsobiť vznik porúch, dymu
alebo požiaru.

■ V čase čistenia alebo inšpekcie vzduchového filtra dávajte pozor
na to, čo robíte.
Potrebná je veľmi opatrná činnosť, ktorej je nutné venovať
najvyššiu pozornosť.
Ak je lešenie nestabilné, môžete spadnúť a tým si spôsobiť
zranenie.

■ Obslužný panel ovládača neutierajte benzínom, riedidlom,
handrou nasiaknutou chemickou látkou, atď.
Panel by sa mohol poškodiť odstránením farby alebo
odlúpnutím povrchovej vrstvy náteru. Keď je silne znečistený,
namočte handru do neutrálneho čistiaceho prostriedku
riedeného vodou, dobre ju vypláchnite a panel vyčistite. Utrite
ho ďalšou suchou handrou.

■ Zariadenie nie je určené k používaniu malými deťmi alebo
nemohúcimi osobami bez dozoru.
Môže to mať za následok narušenie telesných funkcií a
poškodenie zdravia.

■ Deti musia byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa nehrajú
s jednotkou alebo jej diaľkovým ovládačom.
Náhodné ovládanie deťmi môže mať za následok narušenie
telesných funkcií a poškodenie zdravia.
RTSYQ10~20PY1
Klimatizačná jednotka systému VRVIII-C
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■ Nenechajte deti hrať sa s vonkajšou jednotkou alebo okolo nej.
Pokiaľ by sa neopatrne dotkli zariadenia, mohlo by to mať za
následok vznik úrazu.

■ Nezakrývajte otvory pre vstup a výstup vzduchu.
Nedostatočný prúd vzduchu môže mať za následok
nedostatočný výkon alebo problémy.

■ Klimatizáciu neinštalujte na miesta, kde hrozí nebezpečie úniku
horľavých plynov.
V prípade úniku plynu môže mať vytváranie plynu v blízkosti
klimatizácie za následok nebezpečie vzniku požiaru.

■ Diaľkový ovládač nenechávajte bez dozoru, ak je riziko jeho
navlhnutia.
Ak sa voda dostane do diaľkového ovládača, vzniká riziko
prerazenia elektrického prúdu a poškodenia elektronických
komponentov.

■ Odtok upravte tak, aby bolo zabezpečené dokonalé vypúšťanie.
Ak počas prevádzky klimatizácie nedochádza k správnemu
odtoku z vonkajšieho odtokového potrubia, potrubie môže byť
upchaté nečistotami alebo časticami, ktoré sa v potrubí
vytvárajú. To môže mať za následok únik vody z vnútornej
jednotky.
Za takých okolností zastavte prevádzku klimatizácie a potom to
prekonzultujte s vašim predajcom.

Miesto inštalácie

■ Ubezpečte sa, že klimatizácia je umiestnená na dostatočne
vetranom mieste a nie je obklopená prekážkami.

■ Klimatizačné zariadenie neinštalujte na nasledovných miestach.

■ Miesta s hmlou minerálneho oleja napr. rezný olej.

■ Miesta, napr. morské pobrežia, kde je množstvo soli vo
vzduchu.

■ Miesta, napr. horúce pramene, kde je množstvo síry vo
vzduchu.

■ Miesta, napr. závody, kde značne kolíše elektrické napätie.

■ V automobiloch, člnoch a iných vozidlách.

■ Miesta, napr. kuchyne, kde môže byť rozliaty olej alebo je vo
vzduchu para.

■ Miesta, kde je nainštalované zariadenie, ktoré vytvára
elektromagnetické vlny.

■ Miesta s kyslou alebo zásaditou hmlou.

■ Miesta, kde sa hromadia opadnuté listy alebo burina rastie
blízko seba.

■ Vykonajte opatrenia ochrany proti snehu.
Podrobnosti o opatreniach ochrany proti snehu prejednajte s
vašim predajcom, napr. použitie ochranných prístreškov proti
snehu.

Elektrické zapojenie

■ Nesnažte sa vykonávať elektrikárske alebo uzemňovacie práce,
pokiaľ na to nemáte oprávnenie.
O vykonanie elektrikárskych a uzemňovacích prác požiadajte
vášho predajcu.

■ Pre klimatizačné zariadenie používajte vlastný elektrický okruh.

Pozornosť venujte prevádzkovej hlučnosti

■ Ubezpečte sa, že používate správne miesta.

■ Miesta, ktoré môžu dostatočne odolávať hmotnosti
klimatizačného zariadenia s menším hlukom a vibráciami.

■ Miesta, kde teplý vzduch z výstupu vzduchu vonkajšej
jednotky alebo prevádzková hlučnosť vonkajšej jednotky
nerušia susedov.

■ Presvedčte sa, že sa v blízkosti vonkajšej jednotky
nenachádzajú žiadne prekážky.
Prekážky v blízkosti vonkajšej jednotky môžu znížiť výkonnosť
vonkajšej jednotky alebo zvýšiť prevádzkovú hlučnosť vonkajšej
jednotky.

■ Ak klimatizácia počas prevádzky vytvára nezvyčajný hluk,
prejednajte to s vašim predajcom.

Vypúšťanie cez vypúšťacie potrubie

■ Zabezpečte, aby bolo vypúšťacie potrubie na vypúšťanie vody
správne nainštalované.
Ak z vypúšťacieho potrubia nevyteká žiadna voda, keď je
klimatizácia v režime prevádzky chladenie, vypúšťacie potrubie
môže byť upchaté prachom alebo nečistotami a následkom toho
môže dochádzať k úniku vody z vnútorných jednotiek.
Zastavte prevádzku klimatizácie a poraďte sa s vašim
predajcom.

2. Špecifikácie

RTSYQ10PY1
RTSQ10PY1
BTSQ20PY1

RTSYQ14PY1
RTSQ14PY1
BTSQ20PY1

Elektrické napájanie
Fáza 3N~
Frekvencia (Hz) 50
Napätie (V) 380~415
Menovitý chladiaci 
výkon (kW) 28,0 40,0

Menovitý vykurovací 
výkon (kW) 31,5 45,0

Rozmery (VxŠxH) (mm) 1680x930x765 +
1570x460x765

1680x1240x765 +
1570x460x765

Hmotnosť (kg) 257+110 338+110
Chladivo
Typ R410A

Náplň(*)

(*) Chladivo naplnené pri dodaní z výrobného závodu.

(kg) 10,5 11,7

Konštrukčný tlak
Strana s vysokým tlakom (bar) 40

(MPa) 4,0
Strana s nízkym tlakom (bar) 33

(MPa) 3,3

RTSYQ16PY1
RTSQ16PY1
BTSQ20PY1

RTSYQ20PY1
RTSQ8PY1

RTSQ12PY1
BTSQ20PY1

Elektrické napájanie
Fáza 3N~
Frekvencia (Hz) 50
Napätie (V) 380~415
Menovitý chladiaci 
výkon (kW) 45,0 55,9

Menovitý vykurovací 
výkon (kW) 50,0 62,5

Rozmery (VxŠxH) (mm) 1680x1240x765 +
1570x460x765

1680x930x765 +
1680x930x765 +
1570x460x765

Hmotnosť (kg) 344+110 205+257+110
Chladivo
Typ R410A

Náplň(*)

(*) Chladivo naplnené pri dodaní z výrobného závodu.

(kg) 11,7 9,4+10,9

Konštrukčný tlak
Strana s vysokým tlakom (bar) 40

(MPa) 4,0
Strana s nízkym tlakom (bar) 33

(MPa) 3,3
RTSYQ10~20PY1
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Prostredie týkajúce sa informácií

Tento výrobok obsahuje fluorizované skleníkové plyny, ktorých sa
týka takzvaný Kyoto protokol.

Typ chladiva: R410A, GWP(*) hodnota: 1975

(*)GWP=global warming potential = potenciál globálneho otepľovania

V závislosti od európskej alebo miestnej legislatívy môžu byť
potrebné pravidelné kontroly úniku chladiva.

Skontaktujte sa prosím s vašim inštalatérom, ktorý Vám poskytne
viac informácií.

3. Čo je potrebné vykonať pred 
uvedením zariadenia do prevádzky

Tento návod na obsluhu je určený pre nasledovné systémy so
štandardným ovládaním. Pred uvedením zariadenia do prevádzky sa
skontaktujte s predajcom vášho zariadenia, aby vám poskytol
informácie týkajúce sa prevádzky v súlade s typom a značkou vášho
systému.

Keď vaša inštalácia má nastaviteľný systém ovládania, požiadajte
predajcu vášho zariadenia, aby vám poskytol informácie týkajúce sa
prevádzky vášho systému.

Vonkajšie jednotky (Viď obrázok 1)

Názvy a funkcie dielov (Viď obrázok 1)

4. Diaľkový ovládač: názov, funkcia 
každého prepínača a displej (Viď obrázok 2)

1 Tlačidlo on/off (zap./vyp.)

Stlačte tlačidlo a systém sa spustí. Stlačte tlačidlo znovu a
systém sa zastaví.

2 Kontrolka prevádzky (červená)

Kontrolka sa počas prevádzky rozsvieti.

3 Displej " " (zmena pri ovládaní)

Diaľkovým ovládačom, ktorý zobrazuje túto ikonu, nie je možné
prepínať vykurovanie a chladenie. Viď "6.5. Nastavenie
hlavného nadriadeného diaľkového ovládača" na strane 7.

4 Displej " " (klapka prúdenia vzduchu)

Viď "6.3. Nastavenie smeru prúdenia vzduchu" na strane 6.

5 Displej " " (vetranie/čistenie vzduchu)

Tento displej zobrazuje, že je vetracia jednotka v prevádzke.
(to je voliteľné prídavné príslušenstvo)

6 Displej " " (nastavená teplota)

Tento displej zobrazuje nastavenú teplotu.

7 Displej " " " " " " " " (režim prevádzky)

Tento displej zobrazuje aktuálny režim prevádzky.

8 Displej " "(naprogramovaný čas)

Tento displej zobrazuje naprogramovaný čas spustenia alebo
zastavenia systému.

9 Displej " " (inšpekčná/skúšobná prevádzka) 

Ak sa stlačí tlačidlo inšpekčnej/skúšobnej prevádzky, displej
zobrazí režim, v ktorom sa systém práve nachádza.

10 Displej " " (s centralizovaným ovládaním)

Ak tento displej zobrazuje, systém je pod centralizovaným
ovládaním. (To nie je štandardná špecifikácia.)

11 Displej " " (rýchlosť ventilátora)

Tento displej zobrazuje vami vybratú rýchlosť ventilátora.

12 Displej " " (čas na čistenie vzduchového filtra)

Pozrite návod na obsluhu vnútornej jednotky.

13 Displej " " (odmrazenie/horúci štart)

Viď "Vysvetlenie prevádzky kúrenia" na strane 6.

14 Tlačidlo zapnutia/vypnutia režimu časovača

Viď "6.4. Spustenie a zastavenie programovania systému
pomocou časového spínača" na strane 7.

15 Tlačidlo on/off (zap./vyp.)

Viď "6.4. Spustenie a zastavenie programovania systému
pomocou časového spínača" na strane 7.

16 Tlačidlo inšpekčnej/skúšobnej prevádzky

Toto tlačidlo používajú len kvalifikované servisné osoby za
účelom údržby.

17 Tlačidlo času programovania

Používajte toto tlačidlo pre naprogramovanie spustenia a/alebo
zastavenia času. Viď "6.4. Spustenie a zastavenie
programovania systému pomocou časového spínača" na
strane 7.

18 Tlačidlo nastavenia teploty

Použite toto tlačidlo pre nastavenie požadovanej teploty. Viď
"6.1. Prevádzka chladenia, kúrenia a len ventilátor" na strane 5.

19 Tlačidlo resetovania značky filtra

Pozrite návod na obsluhu vnútornej jednotky.

20 Tlačidlo ovládania otáčok ventilátora

Stlačte toto tlačidlo pre výber rýchlosti ventilátora, ktorú si
želáte.

21 Tlačidlo prepínača režimu prevádzky

■ Toto tlačidlo stlačte, ak chcete vybrať režim prevádzky, ktorý
si želáte.

■ Ak chcete označiť nadriadený diaľkový ovládač (master),
stlačte toto tlačidlo. Viď "6.5. Nastavenie hlavného
nadriadeného diaľkového ovládača" na strane 7.

22 Tlačidlo nastavenia smeru prúdenia vzduchu

Viď "6.3. Nastavenie smeru prúdenia vzduchu" na strane 6.

23 Termistor

Sníma teplotu v miestnosti okolo diaľkového ovládača.

Režimy prevádzky

Série meniča

Systém tepelného čerpadla (RTSYQ)

1 Vonkajšia jednotka

2 Vnútorná jednotka

3 Diaľkový ovládač

4 Vstup vzduchu

5 Výstup vzduchu

6 Chladiace potrubie

C

TEST
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24 Tieto tlačidlá sa používajú, ak je nainštalovaná celá
jednotka výmenníka tepla (vetranie s regeneráciou tepla).
(To je voliteľné prídavné príslušenstvo)

Pozrite návod na obsluhu vetracej jednotky.

5. Rozsah prevádzky

Systém používajte v nasledovných rozsahoch teploty alebo vlhkosti
pre bezpečnú a účinnú prevádzku.

6. Postup pri prevádzke

■ Postup pri prevádzke sa mení podľa kombinácie jednotky BS a
diaľkového ovládača. Prečítajte si "3. Čo je potrebné vykonať
pred uvedením zariadenia do prevádzky" na strane 4.

■ Aby ste chránili jednotku, zapnite hlavný vypínač 6 hodín pred
začatím prevádzky. V období, keď je klimatizácia potrebná,
nevypínajte elektrické napájanie, aby bolo zabezpečené jej
hladké spúšťanie.

■ Ak sa počas prevádzky vypne elektrické napájanie, prevádzka
sa opäť automaticky spustí po opätovnom zapnutí.

6.1. Prevádzka chladenia, kúrenia a len ventilátor

Obsluha systému (Viď obrázok 3)

Niekoľkokrát stlačte tlačidlo voľby režimu prevádzky a zvoľte
režim prevádzky podľa vašej potreby.

Stlačte tlačidlo ON/OFF (ZAP./VYP.).

Kontrolka prevádzky sa rozsvieti a systém sa spustí.

Nastavenie (Viď obrázok 3)

Nastavenie požadovanej teploty, rýchlosti ventilátora a smeru
prúdenia vzduchu (len u diaľkového ovládača BRC1A51: FXC, FXF,
FXH, FXK, FXA), dodržujte postup uvedený nižšie.

Stlačte tlačidlo nastavenia teploty a nastavte
požadovanú teplotu. 

Zakaždým ako stlačíte toto tlačidlo, nastavenie
teploty sa zvýši alebo zníži o 1°C.

Stlačte tlačidlo regulácie rýchlosti ventilátora a vyberte vhodnú
rýchlosť ventilátora.

Stlačte tlačidlo nastavenia smeru prúdenia vzduchu.

Pozri podrobnosti v "6.3. Nastavenie smeru prúdenia vzduchu"
na strane 6.

Zastavenie systému (Viď obrázok 3)

Znovu stlačte tlačidlo ON/OFF (ZAP./VYP.).

Kontrolka prevádzky sa vypne a prevádzka systému sa zastaví.

POZNÁMKA ■ Ovládač chráňte pred pôsobením priameho
slnečného žiarenia.
LCD displej by mohol stratiť farbu a nebol by
schopný zobrazovať údaje.

■ Elektrický kábel diaľkového ovládača nikdy
neťahajte alebo neskrúcajte.
Môže to spôsobiť poškodenie jednotky.

■ Nedotýkajte sa tlačidiel diaľkového ovládača
ostrými alebo tvrdými predmetmi.
Diaľkový ovládač by sa mohol poškodiť.

■ Na rozdiel od aktuálnych prevádzkových situácií,
displej na obrázku 2 zobrazuje všetky možné
zobrazenia.

■ Obrázok 2 zobrazuje diaľkový ovládač
s otvoreným krytom.

■ Diaľkový ovládač BRC1A52 (pre FXS, FXM, FXL,
FXN) nemá displej klapky prúdenia vzduchu (4)
ani tlačidlo nastavenia smeru prúdenia vzduchu
(22).

CHLADENIE KÚRENIE

Vonkajšia teplota –5°C~43°C DB –25°C~15,5°C WB

Vnútorná teplota 14°C~25°C WB 15°C~27°C DB

Vnútorná vlhkosť ≤80% —

POZNÁMKA ■ Prevádzka chladenia:
Ak je klimatizácia v prevádzke bez prestávky,
pričom vnútorná teplota je 21°C alebo nižšia a
vlhkosť je 80% alebo vyššia, vnútro vnútorných
jednotiek môže zamrznúť, čoho následkom môže
byť únik vody.

■ Prevádzka kúrenia:
Klimatizácia sa môže zastaviť, aby zariadenie
ochránila, keď je vonkajšia teplota 21°C alebo
viac.

Prevádzka chladenia

Prevádzka kúrenia

Prevádzka len ventilátor

POZNÁMKA ■ Režim prevádzky sa nedá zmeniť pomocou
diaľkového ovládača, ktorého displej zobrazuje

" " (ovládanie prepínania).
Pomocou diaľkového ovládača, ktorého displej sa

nedá zobraziť " ", zmeňte režim prevádzky.

■ Keď displej " " bliká (zmena pri
centralizovanom ovládaní), pozri kapitolu
"6.5. Nastavenie hlavného nadriadeného
diaľkového ovládača" na strane 7.

POZNÁMKA ■ Nastavte teplotu v rozsahu prevádzky.

■ Pre prevádzku len ventilátora nie je možné
nastavenie teploty.

POZNÁMKA ■ Pre ochranu stroja systém môže riadiť
prúdenie vzduchu automaticky.

■ Rýchlosť prietoku vzduchu sa dá nastaviť
sama v závislosti od izbovej teploty alebo
ventilátor sa môže okamžite zastaviť. To nie
je porucha.

■ Môže trvať nejaký čas na ukončenie zmeny
prúdenia vzduchu.
To je normálna prevádzka.

POZNÁMKA ■ Ventilátor môže bežať aj ďalej asi 1 minútu
po zastavení prevádzky ohrevu (kúrenia),
aby sa odstránilo teplo z vnútornej jednotky.

■ Nevypínajte elektrické napájanie okamžite,
keď sa jednotka zastaví.
Systém potrebuje najmenej 5 minút na
zvyšnú prevádzku vypúšťacieho zariadenia
s čerpadlom.
Vypnutie elektrického napájania okamžite
spôsobí únik vody alebo vznik problémov.

1

2

3

4

5
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Vysvetlenie prevádzky kúrenia

■ V prevádzke kúrenia môže všeobecne trvať dlhšie než
v prevádzke chladenia, kým sa dosiahne nastavená teplota.
Odporúčame spúšťanie prevádzky pomocou časového spínača.

■ Nasledovná prevádzka sa uskutočňuje v snahe, aby sa
zabránilo poklesu výkonu kúrenia alebo vyfukovaniu studeného
vzduchu.

Prevádzka odmrazovania

■ Pri prevádzke ohrevu (kúrenia) sa zvyšuje možnosť
zamrznutia výmenníka tepla vonkajšej jednotky. Výkon
kúrenia sa znižuje a systém prechádza do cyklu prevádzky
odmrazovania.

■ Prúdenie vzduchu bude nastavené na vánok alebo sa
zastaví.

■ Ak sa zastaví, displej diaľkového ovládača ukazuje

" ".

■ Ak je prúdenie vzduchu nastavené na vánok alebo je
zastavené, klimatizácia sa vráti do predchádzajúceho stavu
za približne 10 až 15 minút.

Horúci štart

V snahe zabrániť tomu, aby pri spustení režimu prevádzky
kúrenia z vnútornej jednotky nevystupoval studený vzduch,
vnútorný ventilátor sa automaticky zastaví. Displej diaľkového

ovládača ukazuje .

■ Ak klesne vonkajšia teplota, klesne aj výkon kúrenia. Ak k tomu
dôjde, spolu s jednotkou použite ďalšie vykurovacie zariadenie.
(Ak ho používate spolu so zariadeniami, ktoré vytvárajú
otvorený oheň, miestnosť stále vetrajte.)
Zariadenie s otvoreným ohňom nikdy neklaďte na miesta
vystavené prúdeniu vzduchu z jednotky ani pod jednotku.

■ Kým sa miestnosť zohreje, trvá to určitý čas od spustenia
jednotky, keďže jednotka používa systém cirkulácie horúceho
vzduchu na ohrev celej miestnosti.

■ Ak horúci vzduch stúpa ku stropu a ponecháva priestor nad
podlahou chladný, odporúčame použiť cirkulátor (vnútorný
ventilátor pre cirkuláciu vzduchu). Podrobnosti sa dozviete od
predajcu vášho zariadenia.

6.2. Program prevádzky na sucho (Viď obrázok 4)

■ Program funkcie sušenia odstraňuje z miestnosti vlhkosť,
pričom klimatizácia vykonáva prerušované slabé chladenie tak,
aby teplota miestnosti nebola príliš nízka.

■ Mikropočítač automaticky riadi teplotu a otáčky ventilátora tak,
že sa nedajú nastaviť použitím diaľkového ovládača.

■ Táto funkcia nie je k dispozícii, ak je teplota v miestnosti ≤20°C.

■ Táto funkcia nereguluje vlhkosť.

■ Vnútorná jednotka FXL a FXN nemajú program prevádzky
sušenia.

Niekoľkokrát stlačte tlačidlo voľby režimu prevádzky a zvoľte
 (program prevádzky na sucho).

Stlačte tlačidlo ON/OFF (ZAP./VYP.).
Kontrolka prevádzky sa rozsvieti a systém sa spustí.

Stlačte tlačidlo nastavenia smeru prúdenia vzduchu (Len
u FXC, FXF, FXH, FXK, FXA). Pozri podrobnosti
v "6.3. Nastavenie smeru prúdenia vzduchu" na strane 6.

Znovu stlačte tlačidlo ON/OFF (ZAP./VYP.).

Kontrolka prevádzky sa vypne a prevádzka systému sa zastaví.

6.3. Nastavenie smeru prúdenia vzduchu (Len u zaria-
dení s dvojitým prúdením, viacnásobným prúdením,
rohových, zavesených na strope a namontovaných na stene)
(Viď obrázok 5)

Stlačte tlačidlo nastavenia smeru prúdenia vzduchu
pre voľbu smeru prúdenia vzduchu.
Displej klapky prúdenia vzduchu sa vyklopí doprava
tak, ako je zobrazené a smer prúdenia vzduchu sa
neustále mení. (Nastavenie automatického
vyklápania)

Stlačte tlačidlo nastavenia smeru prúdenia vzduchu
pre voľbu vhodného smeru prúdenia vzduchu.
Displej klapky prúdenia vzduchu zastaví vyklápanie
a smer prúdenia vzduchu je stály. (Ustálené
nastavenie smeru prúdenia vzduchu.)

Pohyb klapky prúdenia vzduchu

Pre nasledovné podmienky mikropočítač riadi smer prúdenia
vzduchu, ktorý sa môže odlišovať od zobrazenia na displeji.

Smer prúdenia vzduchu sa môže nastaviť jedným z nasledovných
spôsobov.

■ Smer prúdenia vzduchu môže byť stanovený používateľom.
Automatická " " a požadovaná poloha " ". Viď obrázok 6.1
a obrázok 6.2.

POZNÁMKA Ak sa nezobrazí " " (režim prevádzky chladenie),
pozrite si "6.1. Prevádzka chladenia, kúrenia a len

ventilátor" na strane 5, a nastavte " " (režim
prevádzky chladenie). Ak klimatizácia nie je nastavená

na " " (režim prevádzky chladenie), klimatizácia sa

nedá prepnúť na " " (program prevádzky sušenia).

1

2

3

POZNÁMKA Nevypínajte elektrické napájanie okamžite, keď sa
jednotka zastaví.

Systém potrebuje najmenej 5 minút na zvyšnú
prevádzku vypúšťacieho zariadenia s čerpadlom.

Vypnutie elektrického napájania okamžite spôsobí únik
vody alebo vznik problémov.

CHLADENIE KÚRENIE (HEATING)

—
• Pri spustení prevádzky.
• Keď je izbová teplota vyššia než 

nastavená teplota.
• Pri prevádzke odmrazovania.

• Pri nepretržitej prevádzke vo vodorovnom smere prúdenia vzduchu.
• Ak sa nepretržitá prevádzka s prúdením vzduchu smerom dole uskutočňuje v čase chladenia 

s jednotkou zavesenou na strope alebo na stene, mikropočítač môže riadiť smer prúdenia a 
potom sa tiež zmení zobrazenie na diaľkovom ovládači.

1 Jednotky s dvojnásobným prietokom + viacnásobným prietokom

2 Roh

3 Stropný závesný typ

4 Montáž na stenu

POZNÁMKA ■ Pohyblivá hranica klapky sa dá meniť.
Podrobnosti sa dozviete od predajcu vášho
zariadenia. (Len u zariadení s dvojitým prúdením,
viacnásobným prúdením, rohových, zavesených
na strope a namontovaných na stene.) 

■ Zabráňte prevádzke vo vodorovnom smere
" ". Môže to spôsobiť rosenie alebo
usadzovanie prachu na strope.

4

1

2
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6.4. Spustenie a zastavenie programovania systému 
pomocou časového spínača (Viď obrázok 7)

■ Časovač sa prevádzkuje nasledovnými dvomi spôsobmi.

Programovanie času zastavenia " ". Systém zastaví
prevádzku, ak uplynul nastavený čas.

Programovanie času spustenia " ". Systém spustí
prevádzku, ak uplynul nastavený čas.

■ Časovač môže byť naprogramovaný na maximum 72 hodín.

■ Čas spustenia a zastavenia sa môže naprogramovať súčasne.

Niekoľkokrát stlačte tlačidlo režimu časovača spustenia/
zastavenia a zvoľte režim na displeji. Displej bliká.

■ Pre nastavenie časovača zastavenia " "

■ Pre nastavenie časovača spustenia " "

Stlačte tlačidlo programovanie času a nastavte čas
pre zastavenie a spustenie systému.

Ak stlačíte toto tlačidlo, čas sa znižuje o 1 hodinu.

Stlačte tlačidlo on/off (zap./vyp.).
Postup nastavenia časovača končí. Zobrazenie na displeji

" " alebo " " sa zmení z blikania na stále
svietenie.

6.5. Nastavenie hlavného nadriadeného diaľkového 
ovládača (Viď obrázok 9)

■ V prípade systému, ktorý je zobrazený na obrázku 9, môže
režim prevádzky vybrať len nadriadený diaľkový ovládač
(master).

■ Len hlavný nadriadený diaľkový ovládač (master) môže nastaviť
režim prevádzky kúrenia (ohrevu) alebo chladenia.

■ Displeje podriadených diaľkových ovládačov (slave) zobrazujú

" " (ovládanie prepínania) a automaticky sledujú režim
prevádzky určený hlavným nadriadeným diaľkovým ovládačom
(master).
Napriek tomu je možné nastaviť program sušenia pomocou
podriadených diaľkových ovládačov (slave), pokiaľ je systém
v režime prevádzky chladenia nastavenom z hlavného
nadriadeného diaľkového ovládača (master) a zmeniť ho na
režim prevádzky len ventilátor.

Ako označiť nadriadený diaľkový ovládač (master) (Viď
obrázok 10)

Stlačte tlačidlo voľby režimu prevádzky aktuálneho
nadriadeného diaľkového ovládača (master) na 4 sekundy.

Displej zobrazujúci  (ovládanie prepínania) u všetkých
podriadených diaľkových ovládačov (slave) pripojených k tej
istej vonkajšej jednotke bliká.

Stlačte tlačidlo voľby režimu prevádzky ovládača, ktorý chcete
označiť ako nadriadený diaľkový ovládač (master). Potom je
označenie ukončené. Tento diaľkový ovládač je označený ako
nadriadený diaľkový ovládač (master) a displej zobrazujúci
" " (ovládanie prepínania) zmizne.

Displeje ostatných diaľkových ovládačov zobrazujú 
(ovládanie prepínania).

Ako zmeniť režim prevádzky (Viď obrázok 10)

Opakovane stláčajte tlačidlo prepínania režimu prevádzky
nadriadeného diaľkového ovládača (master), ktorý nezobrazuje
" " (ovládanie prepínania), kým nie je klimatizácia
nastavená na požadovaný režim prevádzky.

Zobrazenie sa zmení zakaždým, keď stlačíte tlačidlo " ", " ",

" " alebo " ". Ostatné diaľkové ovládače bez možnosti práv
budú dodržiavať príkazy a zmenia svoje displeje automaticky.

6.6. Predbežné opatrenia pre skupinový systém 
ovládania alebo systém ovládania s dvomi 
diaľkovými ovládačmi

Tento systém poskytuje okrem individuálneho ovládania (jeden
diaľkový ovládač ovláda 1 vnútornú jednotku) dva iné systémy
ovládania. Ak je vaša jednotka nasledovného typu systému
ovládania, potvrďte nasledovné.

■ Skupinový systém ovládania
Jeden diaľkový ovládač ovláda až 16 vnútorných jednotiek.
Všetky vnútorné jednotky sú nastavené rovnako.

■ Systém ovládania s dvomi diaľkovými ovládačmi
Dva diaľkové ovládače ovládajú jednu vnútornú jednotku
(v prípade skupinového systému ovládania, jedna skupina
vnútorných jednotiek). Jednotka sa ovláda individuálne.

7. Optimálna prevádzka

Za účelom zaistenia správnej prevádzky systému dodržujte
nasledovné pokyny.

■ Používaním záclon alebo clôn zabráňte pôsobeniu priameho
slnečného žiarenia pred vstupom do miestnosti počas
prevádzky chladenia.

■ Ponechajte dvere a okná uzavreté. Ak dvere a okná zostávajú
otvorené, vzduch bude prúdiť von z miestnosti, čo spôsobí
pokles účinku chladenia alebo kúrenia.

■ Nepoužívajte iné vykurovacie zariadenia priamo pod vnútornou
jednotkou.
Ak tak urobíte, môžu sa deformovať teplom.

■ Do blízkosti vstupu alebo výstupu vzduchu jednotky nikdy
neumiestňujte žiadne predmety. Môže to spôsobiť zníženie
účinku alebo zastavenie prevádzky.

■ Správne nastavte izbovú teplotu tak, aby ste sa v miestnosti cítili
pohodlne. Zabráňte veľmi silnému kúreniu alebo chladeniu.

■ Často vetrajte.
Rozsiahle používanie vyžaduje venovať špeciálnu pozornosť
vetraniu.

POZNÁMKA ■ Ak je nastavenie časovača súčasne off a on,
opakujte vyššie uvedený postup (od " " do
" ") ešte raz.

■ Po naprogramovaní časovača displej zobrazí
zvyšný čas.

■ Stlačte tlačidlo časovača zapnutia/vypnutia znovu
jedenkrát pre zrušenie programovania.
Zobrazenie na displeji zmizne.
Napríklad: (Viď obrázok 8)
Ak je časovač naprogramovaný pre zastavenie
systému po 3 hodinách a spustenie systému po
4 hodinách, systém sa zastaví po 3 hodinách a
potom o 1 hodinu neskôr sa systém spustí.

1 Vonkajšia jednotka

2 Vnútorná jednotka

3 Diaľkový ovládač

4 Jeden z týchto diaľkových ovládačov je nutné označiť za 
nadradený (master) diaľkový ovládač.

1

2

3

1

3

POZNÁMKA V prípade potreby zmeny kombinácie alebo nastave-
nia systémov skupinového ovládania a ovládania
s dvomi diaľkovými ovládačmi skontaktujte sa
s predajcom vášho zariadenia.

1

2

3
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■ Ak displej zobrazuje  (čas na vyčistenie vzduchového
filtra), požiadajte kvalifikovaného servisného pracovníka, aby
filtre vyčistil. (Pozri odsek "Údržba" v návode vnútornej
jednotky.)

■ Vnútornú jednotku a diaľkové ovládanie udržujte najmenej 1 m
od televízneho, rozhlasového, stereo prijímača alebo
podobného zariadenia.
Pokiaľ sa to nedodrží, môže to spôsobiť zastavenie alebo
rušenie obrazu.

■ Ak sa jednotka dlhšie nepoužíva, vypnite hlavný vypínač
elektrického napájania jednotky. Ak je vypínač zapnutý, do
jednotky je privádzaný elektrický prúd. 6 hodín pred opätovným
spustením jednotky zapnite hlavný vypínač elektrického
napájania, aby bol zabezpečený hladký chod. (Pozri odsek
"Údržba" v návode vnútornej jednotky.)

■ Plne využite funkciu nastavenia smeru prúdenia vzduchu.
Na podlahe sa hromadí studený vzduch a teplý vzduch na
strope.
Počas prevádzky chladenia alebo sušenia nastavte smer
prúdenia vzduchu rovnobežne a počas prevádzky kúrenia ho
nastavte smerom dole. Nenechajte fúkať vzduch priamo na
osobu.

■ Trvá určitý čas, kým teplota v miestnosti dosiahne nastavenú
teplotu.
Odporúčame spúšťanie prevádzky vopred použitím činnosti
časového spínača.

8. Údržba

8.1. Na začiatku ročného obdobia

Kontrola

■ Je vstup a výstup vnútornej jednotky upchatý?
Odstráňte všetko, čo by ich mohlo upchávať.

■ Nechajte bežať čerpadlo a uistite sa, či voda cirkuluje.
Ak jednotku prevádzkujete bez cirkulácie vody, jednotka sa
môže poškodiť.

Vyčistite exteriér

■ Preštudujte si návod na obsluhu dodaný spolu s vnútornou
jednotkou, kde nájdete podrobnosti o tom, ako ju čistiť.

Zapnite elektrické napájanie

■ Po zapnutí elektrického napájania sa na displeji diaľkového
ovládača zobrazia znaky.
(Aby ste chránili jednotku, zapnite hlavný vypínač 6 hodín pred
začatím prevádzky. To uľahčí spustenie jednotky.)

8.2. Na konci ročného obdobia

Počas slnečného dňa využite režim prevádzky ventilátora na
dôkladné vysušenie vnútra jednotky v priebehu polovice dňa

■ Pozrite si "6. Postup pri prevádzke" na strane 5, kde nájdete
podrobnosti o režime prevádzky len ventilátor.

Vypnite elektrické napájanie

■ Po zapnutí elektrického napájania sa na displeji diaľkového
ovládača zobrazia znaky.

■ Ak je elektrické napájanie zapnuté, jednotka spotrebuje niekoľko
desiatok wattov elektrickej energie.
Vypnite elektrické napájanie a tým usporíte elektrickú energiu.

Vyčistite exteriér

■ Preštudujte si návod na obsluhu dodaný spolu s vnútornou
jednotkou, kde nájdete podrobnosti o tom, ako ju čistiť.

9. Nasledujúce symptómy nie sú 
poruchami klimatizačného zariadenia

Symptóm 1: Systém nebeží

■ Pri opätovnom spustení prevádzky po zastavení prevádzky
alebo keď sa zmení režim prevádzky po nastavení režimu
prevádzky, klimatizácia sa nespúšťa okamžite.
Ak sa kontrolka prevádzky rozsvieti, systém sa nachádza
v bežnej prevádzke.
Aby nedošlo k preťaženiu jednotky, klimatizačné zariadenie sa
spustí po 5 minútach potom ako sa znovu zapne v prípade, že
bolo tesne predtým vypnuté.

■ Ak sa na diaľkovom ovládači zobrazí "centralizované ovládanie"
("Centralized Control"), stlačenie tlačidla prevádzky zapríčiní
blikanie displeja na niekoľko sekúnd.
To zobrazuje, že centrálne zariadenie ovláda jednotku.
Blikajúci displej zobrazuje, že sa nemôže použiť diaľkové
ovládanie.

■ Systém sa po zapnutí elektrického napájania okamžite nespustí.
Počkajte 1 minútu, kým mikropočítač nie je pripravený na
prevádzku.

Symptóm 2: Systém sa niekedy zastaví

■ Diaľkový ovládač zobrazuje "U4" alebo "U5" a zastavuje, ale
potom sa po niekoľkých minútach opäť spustí.
To je preto, lebo diaľkový ovládač je citlivý na šum z elektrických
spotrebičov okrem klimatizácie a to zabraňuje komunikácii
medzi jednotkami, čo spôsobuje jej zastavenie.
Prevádzka sa automaticky opätovne spustí, keď sa skončí
rušenie.

Symptóm 3: Nedá sa zmeniť režim prevádzky chladenie/kúrenie

■ Keď displej zobrazuje " " (ovládanie prepínania).
Zobrazuje, že to je podriadený diaľkový ovládač (slave).
Viď "Nastavenie hlavného nadriadeného diaľkového ovládača"
na strane 7.

■ Ak je prepínač výberu chladenia alebo kúrenia nainštalovaný a
displej zobrazuje " " (ovládanie prepínania).
To je preto, lebo prepínanie chladenia alebo kúrenia je ovládané
prepínačom chladenia alebo kúrenia. Požiadajte predajcu vášho
zariadenia, aby vás informoval, kde je nainštalovaný prepínač
diaľkového ovládača.

Symptóm 4: Prevádzka ventilátora je možná, ale režim chladenia alebo 
kúrenia nefunguje

■ Ihneď po zapnutí elektrického napájania.
Mikropočítač je pripravený na prevádzku. Počkajte 10 minút.

UPOZORNENIE

■ Nedotýkajte sa prívodov vzduchu alebo hliníkových
rebier vonkajších alebo vnútorných jdnotiek.
Ak sa ich budete dotýkať, môže to spôsobiť zranenie.

■ Vonkajšie alebo vnútorné jednotky neumývajte vodou.
Môže dôjsť k zasiahnutiu elektrickým prúdom alebo
vzniku požiaru.

■ V čase čistenia vzduchového filtra a pod. dávajte
pozor na to, čo robíte.
Ak je lešenie nestabilné, môžete spadnúť a tým si
spôsobiť zranenie.

■ Pred čistením jednotky ju vypnite a vypnite tiež istič.
Môže to spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom a
zranenie.

■ S predajcom prejednajte čistenie vnútra vnútorných
jednotiek.
Nesprávne čistenie môže spôsobiť porušenie
plastických dielcov alebo spôsobiť únik vody
poprípade zasiahnutie elektrickým prúdom.
RTSYQ10~20PY1
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Symptóm 5: Pevnosť ventilátora nekorešponduje s nastavením

■ Počas prevádzky kúrenia, keď izbová teplota dosiahne
nastavenú teplotu, vonkajšia jednotka sa vypne a vnútorná
jednotka zmení režim na úpravu pevnosti ventilátora.
Tým sa zabráni priamemu vyfukovaniu studeného vzduchu na
osoby zdržiavajúce sa v miestnosti.
Pevnosť ventilátora sa nezmení, aj keď sa zmenilo tlačidlo, keď
ďalšia vnútorná jednotka je v režime prevádzky kúrenia
(ohrevu).

Symptóm 6: Smer ventilátora nekorešponduje s nastavením

■ Smer ventilátora nekorešponduje so zobrazením na diaľkovom
ovládači. Smer ventilátora sa nemení.
To je preto, lebo jednotka je ovládaná mikropočítačom. Viď
"6.3. Nastavenie smeru prúdenia vzduchu" na strane 6.

Symptóm 7: Z jednotky vychádza biela hmla

Symptóm 7.1: Vnútorná jednotka

■ Ak je počas prevádzky chladenia vysoká vlhkosť
Ak je vnútro vnútornej jednotky mimoriadne znečistené,
rozloženie teploty vo vnútri miestnosti je nerovnomerné. Je
nutné vyčistiť vnútro vnútornej jednotky. Požiadajte predajcu
vášho zariadenia, aby vám poskytol podrobné informácie o
čistení jednotky. Táto činnosť vyžaduje kvalifikovaného
servisného pracovníka.

■ Okamžite po ukončení prevádzky chladenia a keď izbová
teplota a vlhkosť sú nízke
To je v dôsledku toho, že teplý plyn chadiva prúdi späť do
vnútornej jednotky a vytvára paru.

Symptóm 7.2: Vonkajšia jednotka

■ Keď sa systém po režime prevádzky odmrazovania prepne do
režimu prevádzky kúrenia.
Vlhkosť vytvorená v režime odmrazovania sa stane parou a je
odčerpaná.

Symptóm 8: Hlučnosť klimatizácie

Symptóm 8.1: Vnútorná jednotka

■ "Oceľový" hluk je okamžite počuť po zapnutí elektrického
napájania.
Elektronický expanzný ventil vo vnútri vnútornej jednotky začne
pracovať a robí hluk. Jeho objem sa zmenší asi za jednu minútu.

■ Keď je systém v režime prevádzky chladenia alebo sa zastaví,
je počuť súvislý nízky "šušťavý" zvuk.
Keď je vypúšťacie čerpadlo v prevádzke (prídavné voliteľné
príslušenstvo), je počuť tento zvuk.

■ Keď sa systém po ukončení režimu prevádzky kúrenia (ohrevu)
zastaví, je počuť "piskľavý" škrípajúci zvuk.
Predĺženie a stiahnutie dielov z plastu spôsobené zmenou
teploty vytvára tento hluk.

■ Nízky zvuk "sypot" je počuť pri zastavení vnútornej jednotky.
Ak je v prevádzke iná vnútorná jednotka, je počuť tento hluk.
V snahe zabrániť, aby olej a chladivo zostali v systéme, ostáva
prúdiť malé množstvo chladiva.

Symptóm 8.2: Vonkajšia jednotka

■ Keď sa zmení hluk prevádzky.
Tento hluk je spôsobený zmenou frekvencie.

Symptóm 8.3: Vnútorná jednotka, vonkajšia jednotka

■ Keď je systém v režime prevádzky chladenia alebo
odmrazovania, je počuť súvislý nízky "šušťavý" zvuk.
To je zvuk plynného chladiva prúdiaceho cez vnútornú a
vonkajšiu jednotku.

■ "Šušťavý" zvuk, ktorý je počuť pri spustení alebo okamžite po
zastavení prevádzky alebo odmrazovania.
Toto je hluk chladiva spôsobený zastavením prúdenia alebo
zmenami prúdenia.

Symptóm 9: Z jednotky vychádza prach.

■ Keď sa jednotka používa po prvý krát po dlhšom čase.
To je preto, lebo prach usadený vo vnútri vnútornej jednotky sa
dostane von.

Symptóm 10: Jednotky môžu vydávať zápach

■ Jednotka môže absorbovať zápach z miestnosti, nábytku,
cigariet, atď. a potom ho opäť uvoľňovať.

Symptóm 11: Ventilátor vonkajšej jednotky sa neotáča

■ Počas prevádzky.
Otáčky ventilátora sú ovládané v snahe optimalizovať
prevádzku výrobku.

Symptóm 12: Displej zobrazuje " "

■ K tomu dôjde ihneď po zapnutí hlavného vypínača a znamená,
že diaľkový ovládač je normálnom stave. To trvá jednu minútu.

Symptóm 13: Kompresor alebo ventilátor vo vonkajšej jednotke sa 
nezastavia

■ Tým sa zabráni tomu, aby olej a chladivo zostávali
v kompresore. Jednotka sa zastaví po 5 až 10 minútach.

Symptóm 14: Vnútro vonkajšej jednotky je rovnomerne teplé, aj keď sa 
jednotka zastavila

■ To je spôsobené tým, že ohrev skrine zohrieva kompresor tak,
aby kompresor mal hladký štart.

Symptóm 15: Keď sa vnútorná jednotka zastaví, je cítiť horúci vzduch

■ Niekoľko rozličných vnútorných jednotiek začne bežať v tom
istom systéme. Ak ďalšia jednotka beží, nejaké množstvo
chladiva stále prúdi jednotkou.

Symptóm 16: Nechladí veľmi dobre

■ Program prevádzky na sucho
Program prevádzky na sucho je určený na zníženie teploty
v miestnosti čo možno najmenej. Viď "6.2. Program prevádzky
na sucho" na strane 6.

10. Odstraňovanie problémov

Ak dôjde k jednej z nasledovných porúch, uskutočnite opatrenia
zobrazené nižšie a skontaktujte sa s predajcom vášho zariadenia.

■ Ak sa bezpečnostné zariadenie ako napr. poistka, istič alebo
istič uzemnenia často aktivuje.
Opatrenie: Vypnite hlavný vypínač elektrického napájania.

■ Ak vypínač ZAP/VYP nefunguje správne.
Opatrenie: Vypnite hlavný vypínač elektrického napájania.

■ Ak z jednotky uniká voda.
Opatrenie: Zastavte prevádzku.

■ Prepínač prevádzky nefunguje správne.
Vypnite elektrické napájanie.

■ Ak je na displeji zobrazené , zobrazí sa číslo jednotky,
kontrolka prevádzky bliká a zobrazí sa kód poruchy. (Viď
obrázok 11)

VAROVANIE

Ak dôjde k niečomu nezvyčajnému (je cítiť zápach po
horení atď.), zastavte prevádzku jednotky a vypnite
elektrické napájanie.

Ponechanie jednotky v prevádzke za takých okolností
môže spôsobiť poruchu, zasiahnutie elektrickým prúdom
alebo vznik požiaru.

Skontaktujte sa s vašim predajcom.

1 Inšpekčný displej

2 Číslo vnútornej jednotky, v ktorej došlo k poruche

3 Kontrolka prevádzky

4 Kód poruchy

TEST
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Opatrenie: Upovedomte predajcu vášho zariadenia a informujte
ho o kóde poruchy
Ak sa v dôsledku chyby systém vypne, funkcia prevádzky
zálohovania môže jednotke umožniť pokračovať v prevádzke
počas niekoľkých hodín od spustenia zálohovania, ale ak sa tak
stane, nezabudnite sa spojiť s vašim predajcom.

Ak systém nefunguje správne s výnimkou vyššie uvedených
prípadov a nie je zrejmá žiadna z vyššie uvedených porúch, systém
preskúmajte podľa nasledovných postupov.

Ak nie je možné, aby ste po kontrole všetkých vyššie uvedených
položiek problém odstránili sami, spojte sa s vašim predajcom.

Oboznámte ho so symptómami, názvom systému a modelu
(uvedené na záručnom liste).

1 Ak systém vôbec nefunguje.

■ Skontrolujte, či nevznikla porucha elektrického napájania.
Čakajte, kým sa neobnoví elektrické napájanie. Ak dôjde
k poruche elektrického napájania, systém sa po obnovení
elektrického napájania okamžite automaticky opätovne spustí.

■ Skontrolujte, či sa poistka nevypálila
Vypnite elektrické napájanie.

■ Skontrolujte, či je istič vypnutý.
Zapnite elektrické napájanie pomocou vypínača vo vypnutej
polohe.
Nezapínajte elektrické napájanie pomocou vypínača v zaistenej
polohe. (Skontaktujte sa s vašim predajcom.)

2 Keď systém zastaví prevádzku ihneď po spustení prevádzky
systému.

■ Skontrolujte, či vstup alebo výstup vzduchu vnútornej jednotky
nie je blokovaný prekážkami. Odstráňte každú prekážku a
vytvorte dostatočné prúdenie vzduchu.

■ Skontrolujte, či displej diaľkového ovládača zobrazuje " "
(čas pre čistenie vzduchového filtra). (Pozri odsek "Údržba"
v návode vnútornej jednotky a filter vyčistite.)

3 Systém funguje, ale chladenie alebo kúrenie (ohrev) je
nedostatočné.

■ Skontrolujte, či vstup alebo výstup vzduchu vnútornej jednotky
nie je blokovaný prekážkami. Odstráňte každú prekážku a
vytvorte dostatočné prúdenie vzduchu.

■ Skontrolujte, či displej diaľkového ovládača zobrazuje " "
(čas pre čistenie vzduchového filtra). (Pozri odsek "Údržba"
v návode vnútornej jednotky a filter vyčistite.)

■ Skontrolujte nastavenie teploty. Viď "6. Postup pri prevádzke" na
strane 5.

■ Skontrolujte nastavenie otáčok ventilátora na vašom diaľkovom
ovládači. Viď "6. Postup pri prevádzke" na strane 5.

■ Skontrolujte, ak nie je uhol prúdenia vzduchu správny. Viď
"6. Postup pri prevádzke" na strane 5.

■ Skontrolujte, či sú otvorené dvere alebo okná. Dvere a okná
zavrite, aby nedošlo k prúdeniu vzduchu do miestnosti.

■ Skontrolujte, či sa počas prevádzky chladenia v miestnosti
nenachádza veľa osôb.

■ Skontrolujte, či zdroj tepla v miestnosti počas režimu prevádzky
chladenie nie je veľmi silný.

■ Skontrolujte, či do miestnosti nesvieti priame slnečné žiarenie.
Používajte záclony alebo clony.

■ Skontrolujte, ak nie je uhol prúdenia vzduchu správny. Viď
"6. Postup pri prevádzke" na strane 5.

11. Popredajný servis a záruka

11.1. Popredajný servis

■ Keď žiadate vášho predajcu o opravu, o podrobnostiach
informujte príslušný personál nasledovne:
• Názov modelu a výrobné číslo klimatizácie: Pozrite záručný list.

• Dátum nákupu a dátum inštalácie: Pozrite záručný list.

• Porucha: Informujte predajcu o podrobnostiach (Kód chyby sa
zobrazí na diaľkovom ovládači.)

• Meno, adresa, telefónne číslo

■ Oprava, ak vypršala záručná doba
Skontaktujte sa s vašim predajcom. V prípade nutnosti opravy je
k dispozícii platený servis.

■ Minimálne skladovacie obdobie dôležitých dielov
Aj keď sa už určitý typ klimatizačného zariadenia nevyrába,
máme na sklade príslušné dôležité diely najmenej po dobu
9 rokov. Dôležité diely znamenajú diely, ktoré sú nevyhnutné pre
prevádzku klimatizačného zariadenia.

■ Odporúčania pre údržbu a inšpekciu
Keďže po používaní jednotky počas niekoľkých rokov sa zbiera
prach, výkon sa v určitom rozsahu znižuje.
Demontáž a čistenie vo vnútri vyžadujú technické znalosti, preto
odporúčame uzavrieť zmluvu o údržbe a inšpekcii (s nákladmi)
samostatne od normálnej údržby.

■ Odporúčané cykly kontroly a údržby

Tabuľka 1 predpokladá nasledovné podmienky používania.

1. Normálne používanie bez častého spúšťania a zastavovania
jednotky. (V závislosti od modelu odporúčame nespúšťať a
nezastavovať stroj pri normálnom používaní viac ako 6 krát za
hodinu.)

2. Prevádzka výrobku sa predpokladá 10 hodín za deň a
2500 hodín za rok.

1

2

4
3

5

1 Vypínač

2 ON (ZAP)

3 Vypínač

4 Zaistená poloha

5 OFF (VYP)

VAROVANIE

■ Jednotku nemeňte, nedemontujte, neodstraňujte,
opätovne neinštalujte alebo neopravujte.
To by mohlo spôsobiť únik vody, zasiahnutie
elektrickým prúdom alebo požiar.
Skontaktujte sa s vašim predajcom.

■ Ak dôjde k úniku chladiva, chráňte ho pred vznikom
požiaru.
Hoci chladivo zvyčajne neuniká, ak chladivo uniká
von z miestnosti a prichádza do styku so zápalným
vzduchom v zariadení ako je napr. ohrievač
s ventilátorom, pec, olejový (plynový) varič atď.,
spôsobí vytváranie jedovatého plynu.
Ak bola opravená netesnosť chladiva, overte si u
servisnej osoby, či bolo miesto úniku pred opätovným
uvedením do prevádzky správne opravené.

■ Sami jednotku neodstraňujte ani opätovne
neinštalujte.
Nesprávna inštalácia môže spôsobiť únik vody,
zasiahnutie elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.
Skontaktujte sa s vašim predajcom.

POZNÁMKA Cyklus údržby nie je taký istý ako záručná doba.
RTSYQ10~20PY1
Klimatizačná jednotka systému VRVIII-C
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Tabuľka 1. Zoznam "Cyklus kontroly" a "Cyklus údržby"

■ Odporúčaný cyklus výmeny opotrebovaných dielov

Cyklus údržby nie je taký istý ako záručná doba.

Tabuľka 2. Zoznam "Cyklu výmeny"

Podrobnosti sa dozviete od predajcu vášho zariadenia.

■ Odstránenie jednotky
• O demontáž a opätovnú inštaláciu celej jednotky požiadajte

predajcu. Odstránenie jednotiek vyžaduje technickú odbornosť.

• Táto jednotka používa fluorouhlík.
O odstránenie tejto jednotky do odpadu požiadajte predajcu.
Zákonom sa vyžaduje zbierať, prepravovať a odstraňovať
chladivo podľa predpisov o "zbere a odstraňovaní freónov".

■ Kde zavolať?
Za účelom popredajného servisu sa skontaktujte s vašim
predajcom.

■ Záručná doba:
Tento výrobok obsahuje záručný list.
Záručný list je odovzdaný zákazníkovi potom, ako na ňom
personál predajcu vyplní potrebné položky. Zákazník si musí
skontrolovať zapísané položky a záručný list dôkladne odložiť.
Záručná doba: Do jedného roku po inštalácii. Ďalšie podrobnosti
nájdete na záručnom liste.
V prípade potreby opravy klimatizačného zariadenia v rámci
záručnej doby sa skontaktujte s vašim predajcom a ukážte mu
váš záručný list. Ak neukážete záručný list, môže sa vykonať
platená oprava, aj keď ešte nevypršala záručná doba.

Komponent Cyklus kontroly
Cyklus údržby 

(výmeny a/alebo opravy)

Kompresor

1 rok

20 000 hodínElektrický motor 
(ventilátor, tlmič atď.)

Doska s tlačenými 
obvodmi PCB 25 000 hodín

Výmenník tepla 5 rokov

Snímač (termistor atď.) 5 rokov

Diaľkový ovládač a 
prepínače 25 000 hodín

Vypúšťacia nádoba 8 rokov

Expanzný ventil 20 000 hodín

Elektromagnetický ventil 20 000 hodín

Ventilátor Vonkajší: 10 rokov
Vnútorný: 13 rokov

POZNÁMKA 1. Tabuľka 1 zobrazuje hlavné komponenty.
Bližšie podrobnosti nájdete v zmluve o údržbe a
kontrole.

2. Tento cyklus údržby zobrazuje odporúčané doby,
kým vznikne potreba na údržbu, aby sa zaistilo, že
výrobok zostane v prevádzke čo možno najdlhšie.
Použite pre vytvorenie vhodnej údržby (rozpočet
údržby a inšpekčných poplatkov atď.)
V závislosti od obsahu zmluvy o údržbe a kontrole
môžu byť v skutočnosti cykly kontroly a údržby
kratšie, ako je uvedené.

3. Pri náročných prevádzkových podmienkach (napr.
klimatizácia sa prevádzkuje dlhú dobu alebo sa
spúšťa a zastavuje veľmi často) alebo v náročnom
prostredí (napr. klimatizácia sa prevádzkuje pri
vysokých okolitých teplotách na veľmi vlhkom
mieste) je potrebné skrátiť cyklus údržby a výmeny.

Komponent Cyklus kontroly Cyklus výmeny

Vzduchový filter

1 rok

5 rokov

Vysoko účinný filter 
(prídavná možnosť) 1 rok

Poistka 10 rokov

Ohrievač kľukovej skrine 8 rokov

POZNÁMKA 1. Tabuľka 2 zobrazuje hlavné komponenty.
Bližšie podrobnosti nájdete v zmluve o údržbe a
kontrole.

2. Tento cyklus údržby zobrazuje odporúčané doby,
kým vznikne potreba na údržbu, aby sa zaistilo, že
výrobok zostane v prevádzke čo možno najdlhšie.
Použite pre vytvorenie vhodnej údržby (rozpočet
údržby a inšpekčných poplatkov atď.)

POZNÁMKA Poškodenie v dôsledku demontáže alebo čistenia
vnútra jednotiek niekým iným, než sú naši autorizovaní
predajcovia, nie je zahrnuté v záruke.
RTSYQ10~20PY1
Klimatizačná jednotka systému VRVIII-C
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