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Bezpečnostní opatření
• Tento návod uložte na místě snadno přístupném pro obsluhu.
• Bezpečnostní opatření v tomto návodu si pečlivě přečtěte před uvedením zařízení do provozu.
• Zde popsaná opatření jsou označena jako VÝSTRAHA a POZOR. Obě obsahují důležité informace, týkající se bezpečnosti.
Všechna opatření bezchybně dodržujte.

• Originální pokyny jsou v anglickém textu. Ostatní jazyky jsou překladem originálních pokynů.

VÝSTRAHA

POZOR

Nedodržení těchto pokynů může vést k úrazům i se smrtelnými Nedodržení těchto pokynů může vést k poškození majetku
následky.
nebo různě těžkým úrazům v závislosti na okolnostech.
Nikdy nezkoušejte.

Dodržujte tyto pokyny.

Zajistěte uzemnění.

Zařízení ani dálkový ovladač nikdy nenavlhčujte
vodou.

Zařízení ani dálkového ovladače se nikdy nedotýkejte
mokrýma rukama.

Po přečtení tento návod uložte na snadno dostupném místě, abyste ho podle potřeby mohli kdykoli použít. Pokud zařízení
předáváte novému uživateli, předejte mu také návod.

VÝSTRAHA
• Pro zabránění požáru, výbuchu nebo úrazu zařízení nikdy nezapínejte v přítomnosti škodlivých, hořlavých nebo
korosivních plynů.

• Pamatujte na to, že dlouhodobé vystavování se chladnému nebo teplému vzduchu ze zařízení, nebo příliš
chladnému nebo příliš teplému vzduchu může být škodlivé pro vaši fyzickou kondici a zdraví.

• Do vstupních nebo výstupních otvorů nestrkejte předměty, tyče, své prsty atd. Při styku s vysokootáčkovým ventilátorem
může dojit k závadě, poškození zařízení nebo úrazu.

• Nepokoušejte se zařízení sami opravovat, demontovat nebo montovat, neboť to může vést k úniku vody, úrazu elektrickým
proudem a požáru.

• V blízkosti zařízení nepoužívejte hořlavé spreje nebo jiné hořlavé látky. Hrozí nebezpečí požáru.
• Nepokoušejte se sami instalovat nebo opravovat zařízení. Nesprávně provedená práce může vést k úniku vody,
•
•
•
•

úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Pro instalaci nebo údržbu se prosím obraťte na svého místního prodejce
nebo kvalifikovaný personál.
Pokud zařízení nepracuje správně (vychází z něj spálený zápach atd.) vypněte jeho napájení a obraťte se na
svého místního prodejce. Provoz pokračující za takovýchto podmínek může vést k závadě, úrazu elektrickým
proudem nebo požáru.
Instalujte jistič svodových proudů. Neinstalování jističe svodových proudů může vést k úrazu elektrickým proudem nebo
požáru.
Toto zařízení je určeno k použití s chladnou nebo teplou vodou. Použití páry může vést k poškození zařízení nebo k jeho
chybné funkci a k popálení.
Zajistěte uzemnění zařízení. Zařízení neuzemňujte na rozvodné potrubí, bleskosvod nebo uzemňovací vodič
telefonu. Nedokonalé uzemnění může vést k úrazu elektrickým proudem.

POZOR
• Zařízení nepoužívejte k jiným účelům, než ke kterým je určeno. Zařízení nepoužívejte k chlazení přesných
•
•
•
•
•
•

přístrojů, potravin, rostlin, živočichů nebo uměleckých děl, neboť to může mít nepříznivý vliv na výkon, kvalitu
a/nebo životnost příslušného předmětu.
Rostliny nebo živočichy nevystavujte přímému proudu vzduchu ze zařízení, neboť to na ně může mít nepříznivý vliv.
Nedávejte zařízení s otevřeným plamenem do proudu vzduchu ze zařízení, neboť to může ovlivňovat spalování v hořáku.
Nezakrývejte vstupní ani výstupní vzduchové otvory. Ovlivněný proud vzduchu může vést k nedostatečnému výkonu nebo
závadám.
Na vnitřní jednotku nepokládejte žádné předměty a nesedejte si na ni. Váš pád nebo pád předmětů může vést k úrazu.
Přímo pod vnitřní jednotku neumísťujte předměty, které jsou citlivé na vlhkost.
Za určitých podmínek může vlhkost, kondenzující na hlavní jednotce nebo vodních trubkách, při znečištění vzduchového filtru
nebo ucpání drenáže odkapávat a vést tak k poškození nebo nesprávné funkci příslušného předmětu.
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• Po delším používání zkontrolujte stav zařízení a jeho upevnění. Pokud neopravíte poškozené upevnění, může to vést k pádu
jednotky a úrazu.

• Pro zabránění úrazům se nedotýkejte vstupních vzduchových otvorů nebo hliníkových žeber zařízení.
• Zařízení není určeno k obsluze malými dětmi nebo nemohoucími osobami bez dozoru. Může dojít k nepříznivému ovlivnění
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tělesných funkcí nebo poškození zdraví.
Pro zabránění nedostatku kyslíku zajistěte, aby místnost byla odpovídajícím způsobem větrána, pokud se společně
se zařízením používají například taková zařízení, jako jsou hořáky.
Před čištěním vypněte zařízení, vypněte jistič nebo odpojte napájecí kabel.
Jinak hrozí úraz elektrickým proudem nebo poškození.
Zařízení připojujte jen k předepsanému zdroji elektrického proudu. Jiné než předepsané zdroje elektrického napájení mohou
vést k úrazu elektrickým proudem, přehřívání a požáru.
Drenážní hadici umístěte tak, aby byl zajištěn plynulý odvod vody. Nedokonalý odvod vody může vést ke zvlhnutí budovy,
nábytku atd.
Do blízkosti vnitřní jednotky neumísťujte žádné předměty.
Může to mít nepříznivý vliv na výkon, kvalitu a životnost zařízení.
Toto zařízení není určeno k použití osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s
nedostatečnými znalostmi jeho obsluhy, pokud nejsou pod dohledem nebo nepracují podle pokynů osoby, odpovědné za
jejich bezpečnost.
Zařízení umístěte mimo dosah dětí, aby si s ním nehrály.
Cirkulující voda musí splňovat požadované normy. Nedostatečná kvalita může vést k úniku vody.
Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, je lepší nenechávat vodu v jeho vodních trubkách. Trubky naplňte buďto
nemrznoucí kapalinou nebo vodu vypusťte. Ponechání vody v trubkách může vést k netěsnosti.
Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, proveďte opatření na ochranu proti mrazu.
Pro zabránění úrazu elektrickým proudem nepracujte s mokrýma rukama.

• Zařízení nemyjte vodou, neboť to může vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
• Nad zařízení neumísťujte nádoby s vodou (s květinami atd.), neboť to může vést k úrazu elektrickým proudem
nebo požáru.

Místo instalace.
 Pro instalaci zařízení v následujících typech prostředí se poraďte s prodejcem.
• Místa se zaolejovaným okolím nebo s párou nebo sazemi.
• Slané prostředí, jako jsou pobřežní oblasti.
• Místa s výskytem siřičitých plynů, jako jsou horké prameny.
• Nenechte v zařízení zmrznout vodu. Pokud teplota v místnosti nebo v podkroví klesne pod 0 °C, voda zamrzne
a roztrhne výměník tepla.
 Pro instalaci zvolte místo podle níže uvedených pokynů.
• Místo dostatečně pevné, aby uneslo tíhu zařízení, nezesilující provozní hluk nebo vibrace.

Elektrikářské práce.
• Pro elektrické napájení použijte samostatný elektrický obvod, určený pro zařízení.

Přemístění systému.
• Přemístění zařízení vyžaduje speciální znalosti a schopnosti. Pokud je přemístění nutné při stěhování nebo
úpravách, poraďte se prosím s prodejcem.

Vodní potrubí.
Trubky obalte izolačním materiálem.
Pro zabránění korodování tepelného výměníku omezte průtok vody na předepsané množství.
Dodržujte směrnici pro pitnou vodu 98/83/Ec pro chlazenou vodu, teplou vodu a upravenou vodu.
Pro úpravu cirkulující vody jsou použity měděné trubky. Voda může vést k erozi měděných trubek. Při použití
chemikálií pro úpravu vody se poraďte s výrobcem chemikálií a používejte vhodné chemikálie pro ocelové nebo
měděné trubky.
• Maximální přípustný tlak v zařízení je 1,18 MPa.

•
•
•
•
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Názvy dílů
 Vnitřní jednotka

 Otevřete čelní panel
Otevření čelního panelu: (strana 26)

POZOR
Před otevřením čelního panelu vypněte zařízení a vypněte jistič.
Nedotýkejte se kovových dílů uvnitř vnitřní jednotky, může to vést k úrazu.
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 Vnitřní jednotka
1. Vzduchový filtr
2. Titano apatitový fotokatalytický vzduchový
čistící filtr:
• Tyto filtry jsou připojeny k vnitřní straně
vzduchového filtru.
3. Vstup vzduchu
4. Čelní panel
5. Snímač teploty v místnosti:
• Snímá teplotu vzduchu okolo jednotky.
6. Displej
7. Výstup vzduchu
8. Vodorovné lamely: (strana 12)
9. Svislé lamely:
• Svislé lamely jsou uvnitř výstupního vzduchového
otvoru. (strana 12)

10. Štítek se jménem modelu
11. HLAVNÍ spínač vnitřní jednotky:
• Použije se provozní režim, který byl zvolen před
vypnutím zařízení.
• Tento spínač se používá, pokud není k dispozici
dálkový ovladač.
12. PROVOZNÍ kontrolka (zelená)
13. Kontrolka ČASOVÉHO SPÍNAČE (žlutá): (strana
16)
14. Přepínač výstupu vzduchu: (strana 13)
15. Přijímač signálu:
• Přijímá signály z dálkového ovladače.
• Když jednotka přijme signál, ozve se pípnutí.
• Uvedení do provozu ………. píp-píp
• Změna nastavení …………… píp
• Ukončení provozu …….. dlouhé pípnutí
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Názvy dílů
 Dálkový ovladač

1. Vysílač signálu:
• Vysílá signály do vnitřní jednotky.
2. Displej (LCD):
• Zobrazuje momentální nastavení.
(Na tomto obrázku je každá část zobrazena se
svými zobrazeními za účelem vysvětlení.)
3. Tlačítko pro nastavení VENTILÁTORU:
• Provádí nastavení intenzity proudu vzduchu.
4. Tlačítko PLNÝ VÝKON:
• Režim PLNÝ VÝKON (strana 14)
5. HLAVNÍ spínač:
• Zařízení zapněte jedním stiskem tohoto tlačítka.
Vypněte ho opětovným stiskem.
6. Tlačítka pro nastavení TEPLOTY:
• Mění nastavenou teplotu.
7. Tlačítko pro volbu REŽIMU:
• Volí provozní režim.
(CHLAZENÍ/TOPENÍ/VENTILÁTOR) (strana 10)

8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.

15.

Tlačítko TICHÝ režim:

VYNUCENÝ TICHÝ režim (strana 15)

Tlačítko NATÁČENÍ:
• Nastavení směru proudu vzduchu (strana 12)
Tlačítko
TÝDNĚ/PROGRAM/KOPÍROVAT/ZPĚT/
DALŠÍ:
• Obsluha TÝDENNÍHO ČASOVÉHO SPÍNAČE
(strana 18)
Tlačítko VOLBY:
• Mění nastavení SPÍNACÍHO/VYPÍNACÍHO
ČASOVÉHO SPÍNAČE a TÝDENNÍHO ČASOVÉHO
SPÍNAČE. (strana 16, 18)
Tlačítko VYPÍNACÍHO ČASOVÉHO SPÍNAČE:
(strana 16)
Tlačítko ZAPÍNACÍHO ČASOVÉHO SPÍNAČE:
(strana 17)
Tlačítko ZRUŠENÍ ČASOVÉHO SPÍNAČE:
• Ruší nastavení časového spínače. (strana 16, 17)
• Nedá se použít k obsluze TÝDENNÍHO ČASOVÉHO
SPÍNAČE.
Tlačítko HODIN: (strana 8)

6

Příprava před uvedením do provozu
 Vložení baterií
1. Posuňte a sejměte čelní kryt.
2. Vložte dvě suché baterie AAA.LR03 (alkalické).
3. Čelní kryt nasaďte na původní místo.

 Obsluha dálkového ovladače

• Pro použití dálkového ovladače namiřte vysílač na vnitřní jednotku.
Pokud přenos signálů mezi dálkovým ovladačem a vnitřní jednotkou
blokuje nějaký předmět, například závěs, jednotka nebude pracovat.
• Dálkový ovladač nenechávejte spadnout. Nenechávejte ho zvlhnout.
• Maximální pracovní vzdálenost je asi 7 m.

 Upevnění dálkového ovladače na
stěnu
1. Zvolte místo, ze kterého signály dosáhnou
zařízení.
2. Držák upevněte na stěnu, sloup nebo podobné
místo pomocí šroubů, opatřených na místě.
3. Dálkový ovladač vložte do držáku dálkového
ovladače.

POZNÁMKA
 Poznámky k bateriím
• Při výměně baterií použijte baterie stejného typu a obě staré baterie vyměňte společně.
• Pokud systém nebudete delší dobu používat, vyjměte baterie.
• Baterie vydrží asi 1 rok. Pokud displej dálkového ovladače začne blednout a příjem signálu se zhoršuje dříve
než po jednom roce, vyměňte obě baterie za nové baterie AAA.LR03 (alkalické).
• Přiložené baterie jsou určené pro počáteční použití systému.
• Životnost baterií může být krátká v závislosti na datu výroby zařízení.

 Poznámky k dálkovému ovladači
• Dálkový ovladač nikdy nevystavujte přímému slunečnímu záření.
• Prach na vysílači nebo přijímači signálu může snižovat citlivost. Prach otřete měkkou tkaninou.
• Přenos signálu může být rušený zářivkami s elektronickým startérem v místnosti. Pokud k tomu dojde, poraďte
se s prodejcem.
• Pokud signál dálkového ovladače ovládá jiné zařízení, poněkud toto zařízení přemístěte nebo se poraďte s
prodejcem.
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Příprava před uvedením do provozu
 Nastavení času
1. Stiskněte

.

• Zobrazí se "
".
• A bliká "
" a " ".

2. Stiskněte

pro nastavení dne v týdnu.

3. Stiskněte

.

• Bliká "

".

4. Stiskněte
• Při podržení
snižuje.

5. Stiskněte

pro nastavení hodin.

 nebo  se zobrazený čas rychle zvyšuje nebo
.

• Při nastavování interního času vnitřní jednotky vždy při stisku
tlačítek namiřte dálkový ovladač na vnitřní jednotku.

: ".

• Bliká "

 Zapnutí jističe

• Při zapnutí jističe se jednou otevřou a zavřou vodorovné lamely. (To je
normální postup.)

POZNÁMKA
 Poznámka k nastavování času

• Pokud na interních hodinách vnitřní jednotky není nastavený správný čas, TÝDENNÍ ČASOVÝ SPÍNAČ nebude
pracovat přesně.
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 Odvzdušnění
• Při zkušebním provozu po vyrobení a při normálním provozu se občas v potrubí vytvoří vzduchové kapsy. Pro
odstranění vzduchových kapes z potrubí proveďte následující postup pro odvzdušnění zařízení. Odvzdušnění
provádějte při chladícím nebo topném režimu zařízení.

1. Sejměte čelní panel a vzduchový filtr.
2. Jednou rukou stiskněte odvzdušňovací ventil a
druhou rukou otočte podle obrázku kolečkem
odvzdušňovacího ventilu.
3. Otevřete ventil, počkejte až vzduch kompletně
unikne, a pak ventil bezpečně uzavřete.

POZOR
•
•
•
•

Při doteku tepelného výměníku holýma rukama hrozí nebezpečí úrazu.
Po provedení odvzdušnění zavřete odvzdušňovací ventil.
Pokud odvzdušňovací ventil zůstane otevřený, může dojít k úniku vody a snížení výkonu.
Pokud je odvzdušňovací ventil povolený, dojde k úniku vody. Zkontrolujte pevné utažení kolečka.

 Kontrola nastavení dálkového ovladače
• Tento dálkový ovladač je společný pro topný / chladící provoz a pro
samotný topný provoz. Pomocí DIP spínače na dálkovém ovladači
nastavte topný / chladící provoz nebo jen topný provoz.
• Postupujte podle následujících pokynů a proveďte nastavení podle
obrázku.
• Pro zákazníky s topným/chladícím provozem: Nastavte na H/C
• Pro zákazníky s pouze topným provozem: Nastavte na H/O

POZNÁMKA
 Rady pro šetření energií

• Místnost příliš nechlaďte (nevytápějte).
• Nastavení středních hodnot teploty pomáhá šetřit energií.
• Okna zakryjte žaluziemi nebo závěsy.

Doporučené nastavení teploty:
Pro chlazení: 26-28°C
Pro topení: 20-24°C

Zamezení přístupu slunečního světla a vzduchu z venku zvyšuje účinek chlazení (topení).

• Zanesený vzduchový filtr snižuje účinnost provozu a vede k plýtvání energií. Čistěte ho jednou za asi 2 týdny.
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Režim CHLAZENÍ - TOPENÍ - VENTILACE
Zařízení pracuje ve vámi zvoleném provozním režimu.
Při příštím zapnutí bude zařízení pracovat ve stejném
provozním režimu.

 Zapnutí provozu
a zvolte provozní režim.

1. Stiskněte

• Při každém stisku tlačítka se postupně mění nastavení režimu.

: CHLAZENÍ
: TOPENÍ
: VENTILACE
Jen režim topení

Režim topení / chlazení

2. Stiskněte

.

• Na LCD displeji se zobrazí "
".
• Rozsvítí se PROVOZNÍ kontrolka.

 Vypnutí zařízení
3. Znovu stiskněte

.

• Na LCD displeji zmizí "
".
• PROVOZNÍ kontrolka zhasne.
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 Změna nastavení teploty
4. Stiskněte

nebo

.

Režim CHLAZENÍ nebo TOPENÍ
Pro zvýšení teploty stiskněte  a
pro snížení teploty stiskněte .
Nastavte požadovanou teplotu.

Režim VENTILACE
Nastavení teploty není možno měnit.

 Změna intenzity proudu vzduchu
5. Stiskněte

.

Režim CHLAZENÍ nebo TOPENÍ nebo VENTILACE
K dispozici je 5 úrovní nastavení intenzity proudu vzduchu od " " do " " a "

""

".

• Tichý režim vnitřní jednotky
Při nastavení proudu vzduchu na "
" je vnitřní jednotka tišší.
Toto nastavení použijte pro ztišení vnitřní jednotky.

POZNÁMKA
 Poznámka k režimu CHLAZENÍ a TOPENÍ
• Zařízení používejte v následujícím rozsahu teplot:
• Minimální teplota vody: 6°C
• Maximální teplota vody: 60°C
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Nastavení směru proudu vzduchu
Pro zvýšení svého pohodlí můžete nastavit směr proudu
vzduchu.

 Zapnutí automatického natáčení
Směr proudu vzduchu nahoru a dolů
Stiskněte

.

• Na LCD displeji se zobrazí "
".
• Začnou se natáčet vodorovné lamely.

 Nastavení vodorovných lamel do
požadované polohy

• Funkce je aktivní při režimu automatického natáčení vodorovných
lamel.

Při vodorovných lamelách v požadované poloze
stiskněte

.

• Vodorovné lamely se zastaví.
• Na LCD displeji zmizí " ".

 Nastavení svislých lamel

• Podržte tlačítko a pohybujte svislými lamelami.
(Tlačítko je umístěno u levých a pravých svislých lamel.)

POZNÁMKA
 Poznámka k úhlu nastavení vodorovných a svislých
lamel

• Pokud není zvolený režim "NATÁČENÍ", měli byste vodorovné lamely pro
dosažení optimálního výkonu nastavit v režimu TOPENÍ do přibližně
vodorovné polohy a v režimu CHLAZENÍ do zvednuté polohy.
• Při režimu CHLAZENÍ se rozsah natáčení vodorovných lamel liší od
rozsahu pevného nastavení vodorovných lamel.

 UPOZORNĚNÍ

• Při nastavování svislých lamel rukou vypněte zařízení a pomocí
dálkového ovladače zařízení opět zapněte.
• Při nastavování svislých lamel postupujte opatrně. Ve výstupním otvoru je ventilátor, točící se vysokou
rychlostí.
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 Volba proudu vzduchu

• Volbu proudu vzduchu proveďte podle vlastní potřeby.

Při provádění volby proudu vzduchu přepněte na

.

• Zařízení automaticky nastaví odpovídající rozložení proudu vzduchu v závislosti na provozním režimu a
situaci.

Režim

Situace
• Když je místnost zcela ochlazená nebo jednu hodinu po
zapnutí zařízení.

CHLAZENÍ

Rozložení proudu vzduchu
• Aby proud vzduch nepřicházel do
přímého kontaktu s osobami, je
vzduch vyfukovaný nahoru a
teplota v místnosti je
rovnoměrná.

• Při zapnutí nebo když místnost není zcela ochlazená.

• V jiných než následujících situacích.
(Normální provoz.)

TOPENÍ

• Při zapnutí nebo při chladném vzduchu.

• Vzduch je vyfukovaný z horního
a spodního výstupu pro rychlé
ochlazení v režimu CHLAZENÍ a
pro naplnění místnosti teplým
vzduchem v režimu TOPENÍ.
• Tak, aby proud vzduchu
nepřicházel do přímého kontaktu
s osobami. Vzduch je vyfukovaný
horním výstupem.

Při provádění volby výstupu vzduchu přepněte na

.

• Vzduch vychází horním výstupem bez ohledu na provozní režim nebo situaci.
• Tento spínač použijte, pokud nechcete, aby vzduch vycházel ze spodního výstupu. (Když spíte atd.)

POZOR
• Nepokoušejte se nastavit vodorovné lamely rukou.
• Při ručním nastavení nemusí mechanismus pracovat správně nebo může z výstupu vzduchu odkapávat zkondenzovaná voda.
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Režim PLNÝ VÝKON
V režimu PLNÝ VÝKON se výkon chlazení (topení) rychle nastaví na maximum v
jakémkoli provozním režimu. Dosáhnete tak maximálního účinku.

 Zapnutí režimu PLNÝ VÝKON
1. Stiskněte

.

• Režim PLNÝ VÝKON skončí za 20 minut. Pak systém pokračuje v
provozu s původními nastaveními, použitými před zapnutím režimu
PLNÝ VÝKON.
".

• Na LCD displeji se zobrazí "

 Vypnutí režimu PLNÝ VÝKON
2. Stiskněte znovu
• Na LCD displeji zmizí "

.
".

POZNÁMKA
 Poznámky k režimu PLNÝ VÝKON

• Režim PLNÝ VÝKON není možno použít spolu s režimem VYNUCENÝ TICHÝ režim.
Přednost má funkce, která byla zvolená jako poslední.
• Režim PLNÝ VÝKON je možno zvolit jen při zapnutém zařízení.
• Režim CHLAZENÍ a TOPENÍ
Pro maximalizaci chladícího (topného) účinku a nastavení proudu vzduchu na maximum.
Nastavení teploty a proudu vzduchu není možno měnit.
• V režimu VENTILACE
Proud vzduchu je pevně nastavený na maximum.
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VYNUCENÝ TICHÝ režim
VYNUCENÝ TICHÝ režim snižuje hluk vnitřní jednotky změnou
rychlosti ventilátoru. Tato funkce je výhodná v noci.

 Zapnutí VYNUCENÉHO TICHÉHO
režimu
1. Stiskněte

.

• Na LCD displeji se zobrazí "

".

 Vypnutí VYNUCENÉHO TICHÉHO
režimu
2. Stiskněte znovu
• Na LCD displeji zmizí "

.
".

POZNÁMKA
 Poznámky k VYNUCENÉMU TICHÉMU režimu

• Režim PLNÝ VÝKON a VYNUCENÝ TICHÝ režim není možno zapnout současně.
Přednost má funkce, která byla zvolená jako poslední.
• Chladící a topný výkon může být o něco nižší než při normálním režimu.
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Režim VYPÍNACÍHO ČASOVÉHO SPÍNAČE
Funkce časového spínače jsou užitečné pro automatické zapínání nebo
vypínání zařízení v noci nebo ráno. Můžete také použít kombinaci
ZAPÍNACÍHO ČASOVÉHO SPÍNAČE a VYPÍNACÍHO ČASOVÉHO SPÍNAČE.

 Použití VYPÍNACÍHO ČASOVÉHO
SPÍNAČE
• Zkontrolujte správné nastavení času.
Pokud čas není správně nastavený, nastavte ho. (strana 8)

1. Stiskněte

.

• Na LCD se zobrazí "

" a nastavený čas.

• Na LCD displeji se zobrazí "
• Bliká "

".

".

2. Postupně tiskněte
požadovaný čas.

dokud se nenastaví

3. Stiskněte znovu

.

• Nastavený čas se při každém stisku příslušného tlačítka zvýší nebo
sníží o 10 minut. Při podržení příslušného tlačítka se čas mění
rychle.

• Rozsvítí se kontrolka ČASOVÉHO SPÍNAČE.

 Vypnutí režimu VYPÍNACÍHO
ČASOVÉHO SPÍNAČE
4. Stiskněte
• Na LCD zmizí "

.
" a nastavený čas.

• Na LCD se zobrazí " " a den v týdnu.
• Kontrolka ČASOVÉHO SPÍNAČE zhasne.

POZNÁMKA
 Poznámky k režimu ČASOVÉHO SPÍNAČE

• Při nastaveném ČASOVÉM SPÍNAČI se nezobrazuje momentální čas.
• Po nastavení ZAPÍNACÍHO/VYPÍNACÍHO ČASOVÉHO SPÍNAČE se nastavený čas uloží do paměti. Při výměně
baterií v dálkovém ovladači se paměť vymaže.
• Při ovládání zařízení pomocí ZAPÍNACÍHO/VYPÍNACÍHO ČASOVÉHO SPÍNAČE se skutečná délka provozu může
lišit od času, zadaného uživatelem. (Maximálně asi o 10 minut)

16

Režim ZAPÍNACÍHO ČASOVÉHO SPÍNAČE
 Použití ZAPÍNACÍHO ČASOVÉHO
SPÍNAČE
• Zkontrolujte správné nastavení času. Pokud čas není správně
nastavený, nastavte ho. (strana 8)

1. Stiskněte

.

• Na LCD se zobrazí "

" a nastavený čas.

• Na LCD displeji se zobrazí "
• Bliká "

".

".

2. Postupně tiskněte
požadovaný čas.

dokud se nenastaví

3. Stiskněte znovu

.

• Nastavený čas se při každém stisku příslušného tlačítka zvýší nebo
sníží o 10 minut. Při podržení příslušného tlačítka se čas mění
rychle.

• Rozsvítí se kontrolka ČASOVÉHO SPÍNAČE.

 Vypnutí režimu ZAPÍNACÍHO
ČASOVÉHO SPÍNAČE
4. Stiskněte
• Na LCD se zmizí "

.
" a nastavený čas.

• Na LCD se zobrazí " " a den v týdnu.
• Kontrolka ČASOVÉHO SPÍNAČE zhasne.

 Kombinace ZAPÍNACÍHO a VYPÍNACÍHO ČASOVÉHO
SPÍNAČE
• Níže je uveden příklad nastavení s kombinací 2 časových spínačů.

POZNÁMKA
 Časový spínač nastavte znovu v následujících případech.
• Po vypnutí jističe.
• Po výpadku napájení.
• Po výměně baterií v dálkovém ovladači.
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Režim TÝDENNÍHO ČASOVÉHO SPÍNAČE
Pro každý den v týdnu je možno provést až 4 nastavení časového spínače. TÝDENNÍ ČASOVÝ
SPÍNAČ je možno nastavit podle životního stylu rodiny.

 Použití TÝDENNÍHO ČASOVÉHO SPÍNAČE
Příklad nastavení TÝDENNÍHO ČASOVÉHO SPÍNAČE.
Příklad: Od pondělí do pátku jsou použita stejná nastavení, zatímco pro víkend jsou
použita jiná nastavení.
[pondělí]

Proveďte nastavení časového spínače podle programů 1-4. (viz strana 19)

[úterý]
až
[pátek]

Pro nastavení pro úterý až pátek použijte kopírovací funkci, protože tato nastavení jsou
stejná. (viz strana 22)

[sobota]
[neděle]

Žádná nastavení časového spínače
Proveďte nastavení časového spínače podle programů 1-4. (viz strana 19)

• V TÝDENNÍM ČASOVÉM SPÍNAČI je možno provést až 4 nastavení na den a 28 nastavení na týden.
Provádění nastavení usnadňuje efektivní používání kopírovací funkce.

• Například použití nastavení ZAPNOUT-ZAPNOUT-ZAPNOUT-ZAPNOUT umožňuje časové nastavení provozního režimu a změn

teploty. Použitím nastavení VYPNOUT-VYPNOUT-VYPNOUT-VYPNOUT je možno nastavit pouze vypínací čas každého dne. Tím
se zařízení automaticky vypne, pokud to zapomene udělat uživatel.
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 Použití TÝDENNÍHO ČASOVÉHO SPÍNAČE
Nastavovací režim

• Zkontrolujte, zda je nastavený den v týdnu a čas. Pokud ne, proveďte
nastavení dne v týdnu a času. (strana 8)

1. Stiskněte

.

• Zobrazí se den v týdnu a číslo nastavení pro momentální den.
• Pro každý den je možno provést 1 až 4 nastavení.

2. Pro volbu požadovaného dne v týdnu a čísla
.

nastavení stiskněte

• Stiskem

3. Stiskněte

se mění číslo nastavení a den v týdnu.

.

• Nastaví se den v týdnu a číslo nastavení.
• A bliká "

"a"

".

4. Pro volbu požadovaného režimu stiskněte

• Stiskem

se postupně přepíná "

" nebo "

.

".

• Pokud číslo nastavení již bylo nastaveno, smaže se volbou "prázdný".
• Pokud je zvoleno "prázdný", pokračujte krokem 9.

5. Stiskněte

.

• Nastaví se režim ZAPÍNACÍHO/VYPÍNACÍHO ČASOVÉHO SPÍNAČE.
• Bliká "
" a čas.
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Režim TÝDENNÍHO ČASOVÉHO SPÍNAČE
6. Pro volbu požadovaného času stiskněte

.

• Čas je možno nastavit od 0:00 do 23:50 s krokem po 10 minutách.
• Pro návrat do režimu nastavení ZAPÍNACÍHO/VYPÍNACÍHO
.
ČASOVÉHO SPÍNAČE stiskněte
• Při nastavování VYPÍNACÍHO ČASOVÉHO SPÍNAČE přejděte na
krok 9.

7. Stiskněte

.

• Čas se nastaví.
• Bliká "
" a teplota.

8. Pro volbu požadované teploty stiskněte

.

• Teplotu je možno nastavit od 10 °C do 32 °C.
• Chlazení: Zařízení pracuje s teplotou 18 °C i když je nastaveno 10
až 17 °C.
• Topení: Zařízení pracuje s teplotou 30°C i když je nastaveno 31 až
32°C.
.
• Pro návrat k nastavení času stiskněte
• Nastavená teplota se zobrazuje jen při zapnutém nastavovacím
režimu.

9. Stiskněte

.

• Nastaví se teplota a zařízení přejde k dalšímu nastavení.
• Pro provedení dalších nastavení opakujte postup od bodu 4.

10. Pro ukončení nastavení stiskněte

.

• Dálkový ovladač namiřte na vnitřní jednotku a zkontrolujte zvukovou signalizaci příjmu signálu a blikající
PROVOZNÍ kontrolku.
• Na LCD se zobrazí "
" a aktivuje se režim TÝDENNÍHO ČASOVÉHO SPÍNAČE.
• Rozsvítí se kontrolka ČASOVÉHO SPÍNAČE.
• Jednou provedené nastavení se dá snadno zkopírovat pro použití v jiném dnu v týdnu. Viz kopírovací
funkce. (strana 22)
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POZNÁMKA
 Poznámky k režimu TÝDENNÍHO ČASOVÉHO SPÍNAČE

• Nezapomeňte nejdříve nastavit čas na dálkovém ovladači.
• Pomocí TÝDENNÍHO ČASOVÉHO SPÍNAČE je možno nastavit den v týdnu, režim ZAPÍNACÍHO/VYPÍNACÍHO
ČASOVÉHO SPÍNAČE, čas a teplotu (jen pro režim ZAPÍNACÍHO ČASOVÉHO SPÍNAČE). Další nastavení pro
ZAPÍNACÍ ČASOVÝ SPÍNAČ jsou založena na nastavení přímo před provozem.
• Režim TÝDENNÍHO ČASOVÉHO SPÍNAČE a ZAPÍNACÍHO/VYPÍNACÍHO ČASOVÉHO SPÍNAČE není možno
používat současně.
Režim ZAPÍNACÍHO/VYPÍNACÍHO ČASOVÉHO SPÍNAČE má přednost, pokud je nastavený při aktivním
TÝDENNÍM ČASOVÉM SPÍNAČI.
TÝDENNÍ ČASOVÝ SPÍNAČ přejde do pohotovostního režimu a na LCD displeji zmizí "
"
Při vypnutí ZAPÍNACÍHO/VYPÍNACÍHO ČASOVÉHO SPÍNAČE, se automaticky aktivuje TÝDENNÍ ČASOVÝ
SPÍNAČ.
• Tlačítkem
se při týdenním časovém spínači vysílá jen čas a nastavená teplota.
Nastavení týdenního časového spínače proveďte až po nastavení provozního režimu, rychlosti ventilátoru a
směru ventilátoru.
• Vypnutí jističe, výpadek elektrického napájení a jiné podobné události vedou k nepřesnému nastavení interního
času. Opravte nastavení času. (strana 8)
• Tlačítko
je možno použít jen pro nastavení času a teploty.
Nedá se použít pro návrat k číslu nastavení.
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Režim TÝDENNÍHO ČASOVÉHO SPÍNAČE
Kopírovací funkce
• Jednou provedené nastavení je možno zkopírovat do jiného dne v
týdnu. Zkopíruje se kompletní nastavení zvoleného dne v týdnu.

1. Stiskněte

.

2. Stiskem
potvrďte prosím den v týdnu, který
se má zkopírovat.
3. Pro aktivaci kopírovací funkce stiskněte

• Zkopíruje se kompletní nastavení zvoleného dne v týdnu.

4. Stiskněte

.

pro nastavení cílového dne v týdnu.

22

5. Stiskněte

.

• Nastavení se zkopíruje do zvoleného dne v týdnu. Zkopíruje se
kompletní nastavení zvoleného dne v týdnu.
• Pro pokračování v kopírování nastavení do dalších dní v týdnu
opakujte body 4 a 5.

6. Pro ukončení nastavení stiskněte
• Na LCD se zobrazí "
ČASOVÉHO SPÍNAČE.

.

" a aktivuje se režim TÝDENNÍHO

POZNÁMKA
 Poznámka ke KOPÍROVACÍ FUNKCI

• S kopírovací funkcí se zkopíruje kompletní nastavení zdrojového dne v týdnu.
V případě provedení změn nastavení pro jednotlivý den v týdnu po zkopírování obsahu týdenních nastavení
stiskněte

a změňte nastavení postupem nastavovacího režimu. (strana 19)
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Režim TÝDENNÍHO ČASOVÉHO SPÍNAČE
 Potvrzení nastavení
• Nastavení je možno potvrdit.

1. Stiskněte

.

• Zobrazí se den v týdnu a číslo nastavení pro momentální den.

2. Pro volbu dne v týdnu a potvrzení nastavení
stiskněte

.

• Stiskem
se zobrazí podrobnosti nastavení.
• Pro změnu potvrzených nastavení zvolte číslo nastavení a stiskněte
.
Aktivuje se nastavovací režim. Přejděte na bod 4 nastavovacího
režimu. (strana 19)

3. Pro ukončení potvrzovacího režimu stiskněte
.
• Na LCD se zobrazí "
" a aktivuje se režim TÝDENNÍHO
ČASOVÉHO SPÍNAČE.
• Rozsvítí se kontrolka ČASOVÉHO SPÍNAČE.

 Deaktivace režimu TÝDENNÍHO ČASOVÉHO SPÍNAČE
4. Při "

" zobrazeném na LCD displeji stiskněte

.

• Na LCD displeji zmizí "
".
• Kontrolka ČASOVÉHO SPÍNAČE zhasne.
• Pro opětovnou aktivaci režimu TÝDENNÍHO ČASOVÉHO SPÍNAČE znovu stiskněte
• Pokud je nastavení, deaktivované stiskem
nastavení.

.

opět aktivované, použije se poslední režim
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 Mazání nastavení
Jednotlivé nastavení
• Viz nastavovací režim. (strana 19)
Při volbě požadovaného režimu v bodě 4 v nastavovacím režimu
zvolte "prázdný". Nastavení se smaže.

Nastavení pro každý den v týdnu
• Tuto funkci je možno použít k mazání nastavení pro každý den v
týdnu.

5. Stiskněte

6. Pomocí
zrušit.

.

zvolte den v týdnu, který chcete

7. Podržte 5 sekund

.

• Nastavení zvoleného dne v týdnu se smaže.

Všechna nastavení
8. Podržte 5 sekund

při normálním zobrazení.

• Dálkový ovladač namiřte na hlavní jednotku a zkontrolujte, zda se
ozve zvuková signalizace příjmu signálu.
• Tento postup není aktivní při nastaveném TÝDENNÍM ČASOVÉM
SPÍNAČI.
• Veškerá nastavení se smažou.
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Údržba a čištění
POZOR

Před čištěním vypněte zařízení a vypněte jistič.

Jednotky

 Vnitřní jednotka a dálkový
ovladač
1. Otřete suchou, měkkou utěrkou.

 Čelní panel
1. Otevřete čelní panel.

• Dvě pojistky na levé a pravé straně posuňte dovnitř, až
cvaknou.

2. Sejměte čelní panel.

• Sejměte závěs.
• Po sklopení čelního panelu vpřed je možno čelní panel
sejmout.

3. Vyčistěte čelní panel.

• Otřete ho měkkou utěrkou, navlhčenou ve vodě.
• Používejte jen neutrální čistící prostředky.
• Pokud panel myjete vodou, utřete ho suchou, měkkou
utěrkou a potom ho nechte uschnout ve stínu.

4. Nasaďte čelní panel.

• Čelní panel nasaďte do vybrání v zařízení.
(3 body)
• Závěs upevněte na pravé vnitřní straně přední mřížky.
• Čelní panel pomalu zavřete.

POZOR
•
•
•
•

Nedotýkejte se kovových dílů vnitřní jednotky. Dotek těchto dílů může vést k úrazu.
Při snímání a nasazování čelního panelu použijte robustní a stabilní židli a dávejte pozor, kam si stoupáte.
Při snímání nebo nasazování čelní panel bezpečně podepřete rukou, aby nemohl spadnout.
K čištění nepoužívejte teplou vodu nad 40 °C, benzín, ředidla nebo těkavé látky, leštící přípravky, drsné kartáče ani jiné ruční
nářadí.
• Po vyčištění zajistěte bezpečné upevnění čelního panelu.
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Filtry
1. Vyjměte vzduchový filtr.

• Otevřete čelní panel.
• Západky na pravé a levé straně vzduchového filtru lehce
stiskněte dolů a pak filtr vytáhněte nahoru.

2. Vyjmutí titano apatitového
fotokatalytického čistícího vzduchového
filtru.

• Podržte pojistky rámu a odstraňte západky na 4 místech.

3. Filtr vyčistěte nebo vyměňte.
3-1 Vzduchový filtr

3-1-1 Vzduchový filtr vymyjte vodou nebo ho
vyčistěte vysavačem.
• Pokud se prach nedá snadno odstranit, vymyjte filtry
•
•

vlažnou vodou s neutrálním čistícím prostředkem a
pak je nechte uschnout ve stínu.
Vyjměte titano apatitový fotokatalytický čistící
vzduchový filtr.
Vzduchový filtr se doporučuje čistit každé 2 týdny.
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Údržba a čištění
3-2 Titano apatitový fotokatalytický čistící vzduchový filtr

Titano apatitový fotokatalytický čistící vzduchový filtr je možno obnovit vymytím ve vodě jednou za 6
měsíců. Doporučujeme jeho výměnu každé 3 roky.

[Údržba]
3-2-1 Vyčištění vysavačem a při silném znečištění
namočení do teplé nebo studené vody po dobu
10 až 15 minut.

• Při mytí vodou nevyjímejte filtr z rámu.

3-2-2 Po vymytí vyklepejte zbývající vodu a usušte ve
stínu.

• Vzhledem k tomu, že filtr je z polyesteru,
neždímejte ho při odstraňování vody.

[Výměna]
3-2-3 Sejměte výstupky na rámu filtru a nasaďte
nový filtr.

• Rám filtru nevyhazujte. Při výměně titano
apatitového fotokatalytického vzduchového
čistícího filtru použijte znovu rám filtru.
• Starý filtr zlikvidujte jako nespalitelný odpad.

4. Vzduchový filtr a titano apatitový
fotokatalytický čistící vzduchový
filtr nasaďte na původní místo a
zavřete čelní panel.
• Provoz bez vzduchového filtru může vést k
závadám, neboť uvnitř vnitřní jednotky se
bude hromadit prach.

POZNÁMKA
• Provoz se znečištěnými filtry:
(1) není možno odstraňovat pachy ze vzduchu
(2) není možno čistit vzduch
(3) nedostatečné topení nebo chlazení
(4) může způsobovat zápach
• Pro objednání titano apatitového fotokatalytického vzduchového čistícího filtru se obraťte na obchod, ve
kterém jste zakoupili zařízení.
• Starý filtr zlikvidujte jako nespalitelný odpad.
Položka
Titano apatitový fotokatalytický čistící vzduchový filtr (bez rámu) 1
sada

Číslo dílu
KAF968A42
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 Před delším odstavením
1. Za hezkého počasí nechte několik hodin běžet jen VENTILÁTOR, aby se vysušil
vnitřek zařízení.
• Stiskněte

a zvolte režim VENTILACE.

• Zařízení zapněte stiskem

.

2. Po vypnutí zařízení vypněte jistič zařízení.
3. Vyčistěte vzduchové filtry a nasaďte je zpět.
4. Vyjměte baterie z dálkového ovladače.

Doporučujeme pravidelnou údržbu.
Za určitých provozních podmínek se vnitřek zařízení může po několika sezónách znečistit, což vede ke snížení
výkonu. Kromě pravidelného čištění uživatelem se doporučuje nechat provádět pravidelnou údržbu specialistou. Pro
specializovanou údržbu se obraťte na obchod, ve kterém jste zařízení zakoupili.
Náklady na údržbu musí uhradit uživatel.
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Odstraňování závad
• Opatření pro odstraňování závad se dělí do následujících dvou skupin podle způsobu opravy.
Proveďte odpovídající opatření podle projevu závady.

Žádný problém
• Tyto případy nepředstavují žádný problém.
Zařízení můžete nadále používat.

Kontrola
• Před zavoláním opraváře prosím znovu zkontrolujte.

Vodorovné klapky se nezačnou ihned
natáčet.
• Zařízení nastavuje polohu vodorovných klapek.

Vodorovné klapky se začnou pohybovat za chvíli.

Jsou slyšet zvuky.
 Zvuk tekoucí vody

• Tento zvuk vzniká prouděním vody v zařízení.
• Jedná se o zvuk vody, čerpané ze zařízení v
CHLADÍCÍM režimu.
• Voda proudí do zařízení i když zařízení není v
provozu, pokud jsou v provozu vnitřní jednotky v
jiných místnostech.

 Zvonivý zvuk

Zařízení nepracuje.
(PROVOZNÍ kontrolka nesvítí.)
•
•
•
•

Není vypnutý jistič nebo spálená pojistka?
Není závada na elektrickém napájení?
Jsou v dálkovém ovladači vložené baterie?
Je správně nastavený časový spínač?

Zařízení se náhle vypne.
(PROVOZNÍ kontrolka bliká.)
• Je čistý vzduchový filtr?
• Pokud hydro box a vnitřní jednotka nejsou
nastavené na stejný provozní režim, vnitřní
jednotka se vypne.

• Tento zvuk se ozývá při roztahování nebo
smršťování zařízení v důsledku změn teploty.
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Unikající voda.
• Vypouštěcí hadice je ucpaná nebo je povolená
spojka.
• Nevhodný náklon vypouštěcí vany nebo
vypouštěcí hadice.
• Je povolený odvzdušňovací ventil.

Z vnitřní jednotky uniká mlha.
• K tomu dochází při kondenzaci vlhkosti ve
vzduchu v místnosti při ochlazení studeným
proudem vzduchu při CHLADÍCÍM režimu.
• Je to způsobeno ochlazení vzduchu v místnosti
tepelným výměníkem.

Chladící (topný) účinek je slabý.
• Je čistý vzduchový filtr?
• Nejsou zakryté vstupní nebo výstupní otvory
vnitřní jednotky?
• Je správně nastavená teplota vody?
• Jsou zavřená okna a dveře?
• Je správně nastavená intenzita a směr proudu
vzduchu?
• Studená nebo teplá voda necirkuluje.

Dálkový ovladač nefunguje správně.
 Nezobrazují se žádné signály
dálkového ovladače.
 Citlivost dálkového ovladače je
nízká.
 Displej má nízký kontrast nebo nic
nezobrazuje.
 Displej je neovladatelný.

• Baterie jsou vybité a dálkový ovladač nefunguje.
Vyměňte všechny baterie za nové typu
AAA.LR03 (alkalické).
Podrobnosti viz popis vložení baterií v tomto
návodu. (strana 7)

Není možno zvolit CHLADÍCÍ režim, i
když zařízení je v provedení pro
topení/chlazení.
• DIP spínač posuňte vlevo podle obrázku, aby
bylo možno tlačítkem "MODE" zvolit CHLADÍCÍ
režim.
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Odstraňování závad
ZAPÍNACÍ/VYPÍNACÍ ČASOVÝ SPÍNAČ
nepracuje podle nastavení.
• Zkontrolujte, zda ZAPÍNACÍ/VYPÍNACÍ ČASOVÝ
SPÍNAČ a TÝDENNÍ ČASOVÝ SPÍNAČ je nastavený
na stejný čas.
Změňte nebo deaktivujte nastavení TÝDENNÍHO
ČASOVÉHO SPÍNAČE. (strana 18)

Z vnitřní jednotky uniká zápach.
• K tomu dochází při absorpci pachů z místnosti,
nábytku nebo cigaret v zařízení a jejich následném
úniku s proudem vzduchu.
(Pokud k tomu dojde, doporučujeme nechat vnitřní
jednotku vymýt technikem. Obraťte se na obchod,
ve kterém jste zařízení zakoupili.)

Za provozu dochází k nenormálním
funkcím.
• Zařízení může být rušené bleskem nebo radiovými
vlnami. Vypněte jistič, znovu ho zapněte a zkuste
zařízení ovládat dálkovým ovladačem.
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Okamžitě zavolejte servis.

VÝSTRAHA
 Pokud dojde k nenormálnímu projevu (jako je zápach kouře), vypněte zařízení a vypněte
jistič.
Pokračování v provozu za nenormálního stavu může vést k závadám, úrazu elektrickým
proudem nebo požáru.
Obraťte se na obchod, ve kterém jste zařízení zakoupili.
 Nepokoušejte se sami opravovat nebo upravovat zařízení.
Nesprávně provedené práce mohou vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Obraťte se na obchod, ve kterém jste zařízení zakoupili.

Pokud se objeví některý z následujících problémů, okamžitě zavolejte servis.
 Napájecí kabel je nenormálně horký nebo
poškozený.
 Za provozu je slyšet nenormální zvuk.
 Bezpečnostní jistič, pojistka nebo jistič svodových
proudů často přerušuje provoz.
 Některý spínač nebo tlačítko často nefunguje
správně.
 Je cítit zápach kouře.
 Z vnitřní jednotky uniká voda.
 Po výpadku napájení

Zařízení automaticky obnoví provoz asi po 3
minutách. Musíte jen chvíli počkat.



Vypněte jistič a zavolejte
servis.

 Blesk

Pokud v okolí uhodí blesk, vypněte zařízení a vypněte
jistič pro ochranu systému.

Požadavky na likvidaci
Vaše zařízení a baterie dodané s dálkovým ovladačem jsou označené tímto symbolem.
Tento symbol znamená, že elektrické a elektronické výrobky a baterie se nesmějí vyhazovat do
netříděného domovního odpadu.
Na bateriích může být pod tímto symbolem vytištěný chemický symbol. Tento chemický symbol
znamená, že baterie obsahují těžký kov v množství, překračujícím určitou koncentraci.
Jsou možné následující chemické symboly:

 Pb: olovo (>0.004%)

Nepokoušejte se zařízení sami rozebírat: demontáž výrobku a jiných dílů musí být provedena kvalifikovaným
technikem v souladu s odpovídajícími místními a národními předpisy.
Zařízení a použité baterie musejí být zpracovány ve specializovaných firmách pro opětovné použití nebo recyklaci.
Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku, pomůžete předcházet potenciálním negativním dopadům na životní
prostředí a lidské zdraví.
Pro další informace se obraťte na montážní firmu nebo místní úřady.
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Odstraňování závad
Diagnostika závad.
Diagnostika závad dálkovým ovladačem

U série ARC452A se v teplotní části displeje na hlavní jednotce zobrazují
odpovídající kódy.

na 5 sekund začne v
1. Při stisku tlačítka
části displeje pro zobrazení teploty blikat " ".
2. Opakovaně stiskněte tlačítko
neozve nepřetržitý pípavý zvuk.

, dokud se

• Kód se mění podle následující tabulky, změna je potvrzena
dlouhým pípnutím.

KÓD
00
A1
A6
C4
C9

VÝZNAM
NORMÁLNÍ
ZÁVADA VNITŘNÍHO PCB
ZÁVADA MOTORU VENTILÁTORU
ZÁVADA SNÍMAČE TEPLOTY TEPELNÉHO VÝMĚNÍKU
ZÁVADA SNÍMAČE TEPLOTY NASÁVANÉHO VZDUCHU

POZNÁMKA
• Krátké pípnutí a 2 po sobě následující pípnutí indikují neodpovídající kódy.
• Pro zrušení zobrazení kódů podržte tlačítko
tlačítko není stisknuté po dobu 1 minuty.

stisknuté 5 sekund. Zobrazení kódů se také zruší samočinně, pokud
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