
DÔLEŽITÁ POZNÁMKA:

Pred inštaláciou a obsluhou Vašej novej

inštalačnú príručku. Túto príručku si uložte pre

Skontrolujte príslušné modely, technické údaje,
informácie o prípadných fluórovaných
skleníkových plynoch a o výrobcovi z
„Používateľskej príručky - popis produktu“ v balení
vonkajšej jednotky. (Iba výrobky Európskej únie)







Pred obsluhou a inštaláciou prečítajte bezpečnostné opatrenia
Nesprávna inštalácia z dôvodu ignorovania pokynov môže spôsobiť vážne 
poškodenie alebo zranenie.
Závažnosť možných poškodení alebo zranení je klasifikovaná ako VAROVANIE alebo 
UPOZORNENIE.

Toto zariadenie môžu používať deti vo veku od 8 rokov a staršie a osoby so zníženou 
fyzickou citlivosťou alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatočnými skúsenosťami 
a vedomosťami, ak sú pod dozorom alebo dostali pokyny na bezpečné používanie 
zariadenia a pochopili príslušné riziká. Deti sa so zariadením nesmú hrať. Čistenie a 
užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru. (požiadavky podľa štandardov EN).

Ak nastane neobvyklá situácia (napríklad zápach horenia), okamžite jednotku vypnite a 
odpojte od napájania. Požiadajte svojho predajcu o inštrukcie, ako zabrániť úrazu 
elektrickým prúdom, požiaru alebo zraneniu.
Nevkladajte prsty, tyče ani iné predmety do vstupu alebo výstupu vzduchu. Môže to 
spôsobiť zranenie, ventilátor sa môže točiť s vysokým počtom otáčok.
Nepoužívajte horľavé spreje, ako lak na vlasy, laky, farby v blízkosti jednotky. Môže to 
spôsobiť oheň alebo zapálenie.
Nepoužívajte klimatizačnú jednotku na miestach v blízkosti alebo okolo horľavých plynov.
Vypúšťaný plyn sa môže zhromažďovať okolo jednotky a spôsobiť výbuch.
Nepoužívajte klimatizačnú jednotku vo vlhkých miestnostiach ako je kúpeľňa alebo 
práčovňa. Nadmerné vystavenie vlhkosti môže spôsobiť skrat v elektrických 
komponentoch.
Nevystavujte svoje telo dlhodobo priamo chladnému vzduchu.
Nedovoľte deťom hrať sa s klimatizačným zariadením. Deti musia byť v blízkosti 
zariadenia pod stálym dozorom.
Ak sa klimatizačná jednotka používa spolu s horákmi alebo s inými vyhrievacími zariade-
niami, miestnosť dôkladne vetrajte, aby sa zabránilo nedostatku kyslíka.
V určitých funkčných miestnostiach, ako sú kuchyne, serverovne sa odporúča použitie 
špeciálnych klimatizačných zariadení.

Tento prístroj nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženou fyzickou citli-
vosťou alebo mentálnymi schopnosti alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie 
sú pod dohľadom alebo im neboli dané pokyny týkajúce sa používania zariadenia osobou 
zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa 
so zariadením nebudú hrať. (požiadavky podľa štandardov IEC).

Tento symbol označuje možnosť zranenia
osôb alebo straty života.

Tento symbol označuje možnosť škody na
majetku alebo vážne následky.



Pred čistením zariadenie vypnite a odpojte od napájania. Ak tak neurobíte, môže dôjsť k 
úrazu elektrickým prúdom.

Ak klimatizačné zariadenie dlhšiu dobu nebudete používať, vypnite ju a odpojte od 
napájania.

Používajte iba určený napájací kábel. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť 
výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikované osoby, aby sa predišlo 
nebezpečenstvu.
Udržujte sieťovú zástrčku v čistote. Odstráňte všetok prach alebo špinu, ktorá sa hromadí 
na zástrčke alebo okolo nej. Špinavé zástrčky môžu spôsobiť požiar alebo zásah 
elektrickým prúdom.
Neťahajte za napájací kábel pre odpojenie jednotky. Pevne držte zástrčku a vytiahnite ju 
zo zásuvky, ťahanie priamo za kábel ho môže poškodiť, čo môže viesť k požiaru alebo 
úrazu elektrickým prúdom.
Neupravujte dĺžku napájacieho kábla ani na napájanie jednotky nepoužívajte predlžovací 
kábel.
Nezdieľajte elektrickú zásuvku s inými spotrebičmi. Nesprávne alebo nedostatočné napá-
janie môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
Výrobok musí byť v čase inštalácie riadne uzemnený, inak môže dôjsť k úrazu elektrickým 
prúdom.
Pri všetkých prácach s elektrickým prúdom dodržiavajte všetky miestne a národné normy, 
predpisy a inštalačnú príručku. Káble pevne spojte a bezpečne ich zovrite, aby sa zabráni-
lo poškodeniu terminálu vonkajšími silami. Nesprávne elektrické pripojenie sa môže 
prehriať a spôsobiť požiar a môže tiež spôsobiť úraz. Všetky elektrické pripojenia musia 
byť vykonané podľa schémy elektrického pripojenia, ktorá je umiestnená na paneloch 
vnútornej a vonkajšej jednotky.
Všetky káble musia byť správne usporiadané, aby sa zabezpečilo správne zatvorenie krytu 
riadiacej dosky. 
Ak kryt riadiacej dosky nie je správne zatvorený, môže to spôsobiť koróziu a spôsobiť 
spojenie bodov na termináli, ktoré sa zohrejú a vznietia alebo spôsobia elektrický skrat.
Ak pripájate napájanie k pevnému zapojeniu, odpájacie zariadenie so všetkými pólmi, 
ktoré má vo všetkých póloch minimálne 3 mm vôle a má zvodový prúd, ktorý môže 
dosiahnuť 10 mA, zariadenie na zvyškový prúd (RCD), ktoré má menovitý zvyškový 
prevádzkový prúd nepresahujúci 30 mA a odpojenie musí byť súčasťou pevného 
zapojenia v súlade s pravidlami zapojenia.

Počas búrok vypnite a odpojte jednotku od napájania.
Uistite sa, či kondenzovaná voda môže z jednotky bez prekážok odtekať.
Neobsluhujte zariadenie mokrými rukami. Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
Nepoužívajte zariadenie na žiadne iné účely, než na aké je určené.
Nelezte na povrch vonkajšej jednotky a neklaďte na ňu žiadne predmety.
Nedovoľte, aby klimatizačné zariadenie fungovala dlhú dobu pri otvorených dverách 
alebo oknách, alebo ak je vlhkosť veľmi vysoká.

Nečistite klimatizačné zariadenie nadmerným množstvom vody.
Nečistite klimatizačné zariadenie horľavými čistiacimi prostriedkami. Horľavé čistiace 
prostriedky môžu spôsobiť požiar alebo deformáciu.



1.   Inštaláciu musí vykonať autorizovaný predajca alebo špecialista. Chybná inštalácia môže 
spôsobiť únik vody, zásah elektrickým prúdom alebo požiar.

2.   Inštalácia sa musí vykonať podľa pokynov na inštaláciu. Nesprávna inštalácia môže 
spôsobiť únik vody, zásah elektrickým prúdom alebo požiar. (V Severnej Amerike musí 
inštaláciu vykonať v súlade s požiadavkami NEC a CEC iba oprávnený personál.)

3.   Na opravu alebo údržbu tohto prístroja kontaktujte autorizovaného servisného technika. 
Tento spotrebič musí byť nainštalovaný v súlade s národnými predpismi o elek-
troinštalácii.

4.   Na inštaláciu používajte iba dodané príslušenstvo, diely a špecifikované diely. Použitie 
neštandardných častí môže spôsobiť únik vody, zásah elektrickým prúdom, požiar a 
môže spôsobiť zlyhanie jednotky.

5.   Nainštalujte jednotku na pevné miesto, ktoré unesie jej hmotnosť. Ak zvolené miesto 
nedokáže uniesť hmotnosť jednotky alebo ak inštalácia nie je vykonaná správne, 

       jednotka môže spadnúť a spôsobiť vážne zranenie a poškodenie.
6.   Namontujte drenážne potrubie podľa pokynov v tejto príručke. Nesprávny odtok môže 

spôsobiť poškodenie vášho domu a majetku vodou.
7.   Pre jednotky, ktoré majú pomocný elektrický ohrievač, neinštalujte jednotku do 
       vzdialenosti 1 metra (3 stopy) od akýchkoľvek horľavých materiálov.
8.   Neinštalujte jednotku na miesto, ktoré by mohlo byť vystavené úniku horľavého plynu. 

Ak sa okolo jednotky nahromadí horľavý plyn, môže to spôsobiť požiar.
9.   Nezapínajte napájanie, kým nie sú všetky práce dokončené.
10. Pri pohybe alebo premiestňovaní klimatizačného zariadenia sa poraďte so skúsenými 

servisnými technikmi o odpojení a opätovnej inštalácii jednotky.
11. Ako pomoc pri inštalácii spotrebiča nájdete podrobnosti uvedené v častiach „Inštalácia 

vnútornej jednotky“ a „Inštalácia vonkajšej jednotky“.

1.    Táto klimatizačná jednotka obsahuje fluórované skleníkové plyny. Konkrétne informácie 
o type plynu a jeho množstve nájdete v príslušnom štítku na samotnej jednotke alebo v 
„Príručke užívateľa - popis produktu“ v balení vonkajšej jednotky. (Iba výrobky Európskej 
únie).

2.    Inštaláciu, servis, údržbu a opravy tohto zariadenia musí vykonávať certifikovaný technik.
3.    Odinštalovanie a recykláciu produktu musí vykonať certifikovaný technik.
4.    V prípade zariadení, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny v množstvách 5 ton 

ekvivalentu CO2 alebo viac, ale nižších ako 50 ton ekvivalent CO2: ak je v systéme 
nainštalovaný systém na zisťovanie netesností, na netesnosť sa musí skontrolovať 

       najmenej každých 24 mesiacov.
5.    Ak je jednotka kontrolovaná na netesnosť, dôrazne sa odporúča správne viesť záznamy o 

všetkých ontrolách.

DÁVAJTE POZOR NA ŠPECIFIKÁCIU POISTIEK

Poznámka o fluórovaných plynoch (Netýka sa jednotky používajúcej chladiva R290)

Doska plošných spojov klimatizačnej jednotky (PCB) je navrhnutá s poistkou, ktorá poskytuje 
nadprúdovú ochranu.
Špecifikácia poistiek je vytlačená na doske plošných spojov ako napríklad:
Vnútorná jednotka: T3.15AL/250VAC, T5AL/250VAC, T3.15A/250VAC, T5A/250VAC atď.
Vonkajšia jednotka: T20A/250VAC(<=18 000 Btu/h jednotiek), T30A/250VAC(>18000 Btu/h 
jednotiek)
POZNÁMKA: Pre jednotky s chladivom R32 alebo R290 je možné použiť iba keramické poist-
ky odolné proti výbuchu.



Správna likvidácia tohto produktu
(Odpadové elektrické a elektronické zariadenia)

Ak sa používa horľavé chladivo, spotrebič sa musí skladovať v dobre vetranom priestore, 
kde veľkosť miestnosti zodpovedá priestoru, ktorý je určený na prevádzku.
Pre modely s chladivom R32:
Zariadenie musí byť nainštalované, prevádzkované a skladované v miestnosti s 
podlahovou plochou väčšou ako 4 m2.
Zariadenie sa nesmie inštalovať v nevetranom priestore, ak je tento priestor menší ako 4 
m2. Pre modely s chladivom R290 je potrebná minimálna veľkosť miestnosti:
<=9 000 Btu/h jednotiek: 13 m2
> 9 000 Btu/h a <= 12 000 Btu/h: 17 m2

> 12 000 Btu/h a <= 18 000 Btu/h: 26 m2

> 18 000 Btu/ha <= 24 000 Btu/h: 35 m2

Zlikvidujte výrobok v zariadení určenom na zber elektronického komunálneho 
odpadu.
Pri kúpe nového zariadenia predajca bezplatne prevezme staré.
Výrobca bezplatne prevezme starý spotrebič.
Predajte zariadenie certifikovanému dealerovi kovového šrotu.

Toto označenie na výrobku alebo v jeho literatúre naznačuje, že použité elektrické a 
elektrické zariadenia by sa nemali miešať s bežným domovým odpadom.

V interiéri nie sú povolené opakovane použiteľné mechanické konektory a rozšírené 
spoje. (požiadavky podľa štandardov EN).
Mechanické konektory používané vo vnútorných priestoroch musia mať pomer 
nepresahujúcu 3 g/rok pri 25% maximálneho povoleného tlaku. Ak sa mechanické 
konektory opakovane používajú vo vnútri, musia sa vymeniť tesniace časti. Ak sa 
rozšírené kĺby opakovane používajú vo vnútri, rozšírené časti sa musia obnoviť 
(požiadavky podľa štandardov UL)
Ak sa mechanické konektory opakovane používajú v interiéri, musia sa vymeniť tesniace 
časti. Ak sa rozšírené kĺby opakovane používajú v interiéri, musí sa rozšírená časť obnoviť 
(požiadavky podľa štandardov IEC).

Toto zariadenie obsahuje chladivo a iné potenciálne nebezpečné materiály. Pri likvidácii 
tohto zariadenia zákon vyžaduje špeciálny zber a spracovanie. Tento výrobok 
nelikvidujte ako domový odpad alebo ako netriedený komunálny odpad.

Likvidácia tohto zariadenia v lese alebo inom prírodnom prostredí ohrozuje vaše 
zdravie a je škodlivé pre životné prostredie. Nebezpečné látky môžu unikať do 
podzemnej vody a vstupovať do potravinového reťazca.

Pri likvidácii tohto spotrebiča máte nasledujúce možnosti:





Ak chcete ďalej optimalizovať výkon svojej jednotky, postupujte takto:
Držte dvere a okná zavreté.
Obmedzujte energetickú spotrebu jednotky použitím funkcií TIMER ON a TIMER OFF.
Neblokujte prístup a výstup vzduchu.
Pravidelne kontrolujte a čistite vzduchové filtre.







Ak používate režim COOL alebo DRY,
nenastavujte žalúziový vetrák na príliš zvislý 
uhol na dlhú dobu. To môže spôsobiť 
kondenzáciu vody na vetráku, ktorá potom 
padne na podlahu alebo nábytok.

Tlačidlo manual je určené iba na testovacie
účely a na núdzovú prevádzku. Túto funkciu
nepoužívajte, pokiaľ nie je stratené diaľkové
ovládanie a je to nevyhnutne potrebné. Ak
chcete obnoviť bežnú prevádzku, jednotku
aktivujte pomocou diaľkového ovládača. 
Pred ručným ovládaním musí byť jednotka 
vypnutá.

Nevkladajte prsty do, ani do blízkosti 
ventilátora a sacej strany jednotky. Vysoká 
rýchlosť ventilátora vo vnútri jednotky môže 
spôsobiť zranenie.

Ak používate režim COOL alebo HEAT, 
nastavenie žalúzia v príliš zvislom uhle môže 
zmenšiť výkon jednotky z dôvodu 
obmedzeného prietoku vzduchu.

UPOZORNENIE



Na čistenie jednotky používajte iba mäkkú 
suchú handričku. Ak je jednotka obzvlášť 
znečistená, môžete na jej vyčistenie použiť 
handričku namočené v teplej vode.

PRED ČISTENÍM ALEBO ÚDRŽBOU VÁŠ
KLIMATIZAČNÝ SYSTÉM VŽDY VYPNITE
A ODPOJTE OD NAPÁJANIA.

Nepoužívajte chemikálie ani chemicky 
ošetrené handry na čistenie jednotky.
Nepoužívajte benzén, riedidlá farieb, 
leštiaci prášok alebo iné rozpúšťadlá na 
čistenie jednotky.
Môžu spôsobiť prasknutie alebo 
deformáciu plastového povrchu

Nedotýkajte sa (plazma) filtra na osvieženie
vzduchu najmenej 10 minút po vypnutí 
zariadeni a.

Nepoužívajte vodu teplejšiu ako 40°C 
(104°F) načistenie predného panela. To 
môže spôsobiť deformáciu alebo zmenu 
farby panela.



Pred výmenou filtra alebo jeho 
vyčistením vypnite jednotku a 
odpojte ju od napájania.
Pri vyberaní filtra sa nedotýkajte 
kovových častí jednotky. Ostré hrany 
kovových častí vás môžu porezať.
Nepoužívajte vodu na čistenie vnútra
vnútornej jednotky. Môže to zničiť 
izoláciu a spôsobiť zásah elektrickým 
prúdom.
Nevystavte filter priamemu 
slnečnému svetlu pri sušení.

Každý úkon údržby a čistenia 
vonkajšej jednotky má vykonávať 
autorizovaný predajca alebo 
licencovaný poskytovateľ servisu.
Všetky opravy jednotky má vykonávať
autorizovaný predajca alebo 
licencovaný poskytovateľ servisu.



Ak nastane HOCIKTORÝ z nasledujúcich podmienok, okamžite jednotku vypnite!
Napájací kábel je poškodený alebo nezvyčajne teplý
Cítite zápach horenia
Jednotka vydáva hlasné alebo neobvyklé zvuky
Vypálená poistka alebo prerušovač okruhov sa často vypína
Voda alebo iné predmety spadnú do alebo z jednotky

NEPOKÚŠAJTE SA TO OPRAVIŤ SÁM! OKAMŽITE KONTAKTUJTE AUTORIZOVANÉHO
POSKYTOVATEĽA SERVISU!



POZNÁMKA: Ak problém pretrváva, kontaktujte miestneho predajcu alebo najbližšie 
stredisko služieb zákazníkom. Poskytnite im podrobný popis poruchy jednotky a číslo 
vášho modelu.



POZNÁMKA: Ak váš problém pretrváva aj po vykonaní vyššie uvedených kontrol a 
diagnostík, okamžite jednotku vypnite a obráťte sa na autorizované servisné stredisko.






