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1. VŠEOBECNÉ ŠPECIFIKÁCIE

1.1 DORUČENIE ZARIADENIA

Hneď ako je zariadenie doručené, je dôležité, aby sa používateľ presvedčil, že dostal všetky položky uvedené v dodacom liste a 
že zariadenie nebolo počas prepravy poškodené. Ak sa zistí poškodenie, je nutné vypísať protokol o poškodení a tiež informovať 
nášho predajcu. Iba tak budete môcť v čo najkratšom čase dostať chýbajúce položky alebo náhradu škody.

1.2 ÚVOD

Toto zariadenie bolo navrhnuté a vyrobené výlučne na účely klimatizovania a smie sa používať iba na tento účel. Aj tie najlepšie 
zariadenia môžu správne fungovať, iba ak sú správne používané a udržiavané plne efektívne. Prečítajte si pozorne tento návod na 
obsluhu a prekonzultujte ho, ak by sa pri používaní zariadenia vyskytli ťažkosti. Nezabúdajte, že ak sa vyžadujú rady alebo zásahy, 
náš popredajný servis organizovaný v spolupráci s našimi predajcami je vám vždy k dispozícii.

1.3 PREZENTÁCIA ZARIADENIA

Klimatizácie / splitové typy musia byť pripojené k vonkajšej jednotke. Táto modelová rada môže byť pripojená k jednej vonkajšej
jednotke, ako je typ Mono-Split, pripojená iba k jednej vnútornej jednotke alebo k typu Multi-Split, ku ktorému je možné pripojiť dve 
alebo viac vnútorných jednotiek. Táto séria je k dispozícii vo verzii tepelného čerpadla s chladivom R32.

  Zariadenie je naplnené horľavým plynom R32.

Vezmite prosím na vedomie, že jednotka je naplnená horľavým plynom R32. Nesprávne 
zaobchádzanie s jednotkou predstavuje riziko vážneho poškodenia osôb a materiálu.  

1.4 PREHLÁSENIE O ZHODE - SK

Výrobca prehlasuje, že zariadenia opísané v tomto návode na obsluhu spĺňajú požiadavky nasledujúcich smerníc a následných 
úprav:•

• smernica o nízkom napätí 2014/35 / EÚ;
• smernica o elektromagnetickej kompatibilite 2014/30 / EÚ;
• smernica RAEE 2012/19 / EÚ;
• smernica RoHS 2011/65 / EÚ;
• smernica ErP 2009/125 / CE
• nariadenie o energetickom označovaní EÚ 2017/1369;
Je v súlade s tým, čo je uvedené v právnych predpisoch
• EN 60335-2-40
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1.5 DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

Diaľkové ovládanie („obr. 1 -“) má sériu tlačidiel a displej, ktorý vizualizuje všetky aktivované funkcie a rôzne parametre, ktoré užívateľ a 
inštalatér potrebujú, aby správne používali samotnú jednotku.

Popis tlačidiel
1. "ON/OFF" tlačidlo na zapnutie / vypnutie klimatizácie.
2. "MODE" tlačidlo na zvolenie prevádzkového režimu: AUTO - 

COOL- DRY - FAN - HEAT:
• AUTO: Klimatizácia automaticky nastaví vhodný pre-

vádzkový režim (HEAT, DRY, FAN, COOL) podľa izbovej 
teploty.

• COOL: Chladenie - jednotka začne pracovať, ak je nas-
tavená teplota nižšia ako teplota miestnosti.

• DRY : Odvlhčovanie •
FAN: Cirkulácia vzduchu v miestnosti.

• HEAT: Vykurovanie - Ak je nastavená teplota vyššia ako 
teplota miestnosti, jednotka začne pracovať.

3. "FAN" tlačidlo na nastavenie rýchlosti ventilátora zvolením
Automaticky - nízka - stredná - vysoká

4. "SLEEP" tlačidlo na zapnutie / zrušenie nočného režimu 
bez ohľadu na prevádzkový režim klimatizácie.

5. “ECO” tlačidlom sa aktivuje ekonomická prevádzka.
6. "TURBO" tlačidlom sa aktivuje rýchle chladenie. 7. “SELF 

CLEAN” Tlačidlo umožňuje aktivovať alebo deaktivovať 
SELF CLEAN na sušenie vnútorného výmenníka, aby sa 
zabránilo tvorbe zápachov.

8. “LED” tlačidlo na zapnutie / vypnutie zobrazenia displeja
       vnútornej jednotky.
9. “FOLLOW ME”  Stlačením tohto tlačidla spustíte funkciu 

Follow Me, diaľkový displej je skutočnou teplotou v 
mieste, kde sa nachádza. Diaľkový ovládač pošle tento 
signál do klimatizácie každé 3 minúty, až kým znova 
nestlačíte tlačidlo Follow Me. Klimatizácia zruší funkciu 
Follow Me automaticky, ak neprijme signál v intervale 7 
minút.

10. “SWING/DIRECT” tlačidlá aktivujú / deaktivujú automat-
ický pohyb vzduchovej klapky alebo jej polohu.

11. “DIRECT“ Tlačidlo prispôsobuje smer prúdenia vzduchu 
pri každom stlačení.

12. “TIMER OFF” - Časovač OFF - deaktivácia režimu časovača 13.
“TIMER ON” - Časovač ON - aktivácia režimu časovača 
14. "TEMP" tlačidlo nastavenia teploty (▲) zvýšenie (▼) 
zníženie, ak aktivujete funkciu časovača.
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Obr. 1 - 
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Zobrazenia na LCD displeji ovládača "Obr. 2 -"
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Obr. 2 - 

1. ON/OFF -  Zobrazí sa stlačením tlačidla ON / OFF. Ak chcete ikonu odstrániť, znova stlačte tlačidlo ZAP / VYP. Ak je táto ikona 
zobrazená, znamená to, že ste zariadenie zapli.
2. Indikátor prenosu dát - indikátor prenosu dát sa rozsvieti, keď diaľkový ovládač vysiela signály do vnútornej jednotky.

3. Zobrazenie režimu prevádzky - aktuálny prevádzkový režim auto (
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4. Zobrazenie akt. rýchlosti ventilátora klimatizácie   (vysoká
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) alebo automatická (Auto)
Rýchlosť ventilátora je AUTO, keď je prevádzkový režim buď AUTO, alebo DRY.
5. Zobrazenie teploty/časovača. Nastavenie teploty (17°C~30°C, po1°C) Ak je nastavený režim “FOLLOW ME” a je aktivovaný, po 
niekoľkých sekundách merania je zobrazená teplota, a ikona “Set Temp” (nast. teploty) zmizne. Ak sa používa klimatizácie v 
režime “FAN” - len ventilácia, teplota sa nezobrazí. Ak je aktívny režim časovača, namiesto teploty sa na pár sekúnd zobrazí čas.
6. Ikona na displeji:

• ECO aktívny ekonomický režim
• BATÉRIA level hladiny energie v batériách je nízky
• SLEEP aktívny nočný (tichý) režim
• FOLLOW ME ikona - aktivovaný režim

7. ZOBRAZENIE ČASOVAČA:
• TIMER ON” - zobrazenie aktivácie časovača pre zapnutie.
• TIMER OFF” - zobrazenie aktivácie časovača pre vypnutie
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2. SPUSTENIE KLIMATIZÁCIE
2.1 RADY AKO POUŽÍVAŤ DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE
Pre správne používanie diaľkového ovládania postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

1. Ak diaľkový ovládač nebudete dlhší čas používať, vyberte batérie.
2. Pri použití nasmerujte diaľkový ovládač na prijímač signálu vnútornej jednotky (1).
3. Signál diaľkového ovládania je prijímaný do vzdialenosti 8 metrov.
4. Signál nesmie byť blokovaný žiadnym druhom objektu.
5. S diaľkovým ovládaním manipulujte opatrne.
6. Signál môže byť rušený iným infračerveným ovládačom.
7. Diaľkové ovládanie by nemalo zostať na mieste, kde by mohlo byť vystavené priamemu slnečnému žiareniu a iného zdroja tepla.

Batérie opísané v bode 1 sa musia uchovávať na bezpečnom mieste mimo dosahu detí.

2.2 VÝMENA/VKLADANIE BATÉRIÍ

Pri výmene batérií postupujte podľa "Obr.. 3 -": 1.
Odstráňte kryt (1).
2.  Vyberte vybité batérie a vložte nové uistite sa, že sú umiestnené 
tak, ako je to znázornené na kryte.
3.  Nasaďte kryt späť na svoje miesto.

Ak sa klimatizácia nebude dlhší čas používať, vyberte z 
diaľkového ovládania batérie, musia sa uchovávať na 
bezpečnom mieste mimo dosahu detí. Aby ste ochránili životné 
prostredie a bezpečnosť osôb, staré batérie vždy likvidujte 
podľa predpisov.

Obr. 3  

2.3 ZAPNUTIE KLIMATIZÁCIE

Stlačením tlačidla ON / OFF („obr. 4 -“) zapnite klimatizáciu. 
Nezabudnite, že displej LCD bude vždy ukazovať posledný 
prevádzkový režim a predtým používané funkcie. Ak chcete 
zmeniť prevádzkový režim systému, postupujte podľa pokynov.

Obr. 4  
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2.4 AKO POUŽÍVAŤ TLAČIDLÁ

Stlačením tlačidla “MODE” (”obr. 5 -”) je možné zvoliť prefer-
ované režimy prevádzky (obr. 3) a zvoliť jeden z nasledujúcich 
režimov: AUTO - COOL - DRY - HEAT - FAN.

Obr. 5  

1. AUTO režim- Automatický: táto funkcia sa vyberie stláčaním tlačidla „MODE“, až kým sa na displeji nezobrazí príslušný 
symbol. Klimatizácia sa automaticky nastaví vhodný prevádzkový režim (COOL, DRY, HEAT, FAN) v závislosti od teploty 
miestnosti. Teplota môže byť nastavená v rozmedzí 17 ° C ~ 30 ° C v krokoch po 1 ° C.

2. COOL režim- Chladenie: táto funkcia sa vyberie stláčaním tlačidla „MODE“, až kým sa na displeji nezobrazí príslušný sym-
bol. Jednotka začne pracovať, ak je nastavená teplota nižšia ako teplota miestnosti. Teplota môže byť nastavená v rozmedzí 
17 ° C ~ 30 ° C v krokoch po 1 ° C. V tomto prevádzkovom režime je možné nastaviť otáčky ventilátora (vysoké - stredné až 
nízke) pomocou tlačidla FAN.

3. DRY režim - Odvlhčovanie: táto funkcia sa vyberie stláčaním tlačidla „MODE“, až kým sa na displeji nezobrazí príslušný 
symbol. Jednotka začne pracovať v režime chladenia a rýchlo dosiahne požadovanú teplotu okolia. Ak sa funkcia „DRY“ použí-
va po dlhú dobu (ventilátor nie je nastaviteľný), môže sa vytvoriť vyššia kondenzácia. Teplota môže byť nastavená v rozmedzí 
17 ° C ~ 30 ° C v krokoch po 1 ° C.

4. HEAT režim- Vykurovanie: táto funkcia sa vyberie stláčaním tlačidla „MODE“, až kým sa na displeji nezobrazí príslušný 
symbol. Ak je nastavená teplota vyššia ako teplota miestnosti, jednotka začne pracovať. Teplota môže byť nastavená v 
rozmedzí 17 ° C ~ 30 ° C v krokoch po 1 ° C. V tomto prevádzkovom režime je možné nastaviť otáčky ventilátora (vysoké -
stredné až nízky) pomocou tlačidla FAN.

5. FAN režim- Ventilácia: táto funkcia sa vyberie stláčaním tlačidla „MODE“, až kým sa na displeji nezobrazí príslušný symbol a 
jednotka neprenáša vzduch automaticky v miestnosti. Pri samotnej ventilácii nie je možné nastaviť hodnotu pre žiadanú teplotu.
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2.5 ĎALŠIE PREVÁDZKOVÉ REŽIMY

Niektoré z vybraných režimov sú zobrazené na displeji, zatiaľ čo iné sú implementované iba jednotkou bez indikácie.

1

2

3

Obr. 6 - 

1. ECO režim (ozn. 1 "Obr. 6 -") (na vnútornej jednotke sa postupne zobrazujú písmená „E-C-O“, za ktorými nasleduje 
požadovaná hodnota teploty). Režim „úspory energie“ je k dispozícii iba v režime COOL stlačením tlačidla „ECO“. Ak je 
požadovaná teplota nižšia ako 24 ° C, aktiváciou režimu „ECO“ sa nastavená teplota automaticky nastaví na 24 ° C a 
rýchlosť ventilátora sa nastaví na „Auto“, aby sa šetrila energia. Ak je nastavená teplota vyššia ako 24 ° C, aktiváciou režimu 
„ECO“ sa nastavená teplota nezmení a rýchlosť ventilátora sa nastaví na „Auto“. Na zastavenie režimu „ECO“ stlačte tlačidlo 
„ECO“, alebo zvoľte iný prevádzkový režim, alebo zvoľte požadovanú teplotu nižšiu ako 24 ° C

2. SLEEP nočný (tichý režim) (ozn.2 "Obr. 6 -"). Stlačením tlačidla „SLEEP“ klimatizáciu nastavíte na nočný režim. Režim 
SLEEP je na displeji označený symbolom. Nastavená teplota sa zvýši (v chladiacom režime „COOL“) alebo zníži (vo
vykurovacom režime „HEAT“) o 1 ° C vo vopred určených intervaloch na maximálne 2 ° C. Funkcia SLEEP sa automaticky 
zastaví po 8 hodinách a jednotka sa automaticky vypne, pokračujte v prevádzke udržiavaním poslednej požadovanej 
hodnoty. Funkcia nie je k dispozícii v režimoch „FAN“ a „DRY“.

3. FOLLOW ME funkcia (ozn.3 "Obr. 6 -"). Aktivuje sa v režime prevádzky HEAT - AUTO - COOL. Diaľkový ovládač pošle tento 
signál do klimatizácie každé 3 minúty, až kým znova nestlačíte tlačidlo Follow Me. Klimatizácia zruší funkciu Follow Me 
automaticky, ak neprijme signál v intervale 7 minút.

4. SELF CLEAN režim samočistenia (na diaľkovom ovládaní sa nič nezobrazuje, na displeji vnútornej jednotky sa zobrazuje 
text „SC“). K dispozícii v režimoch COOL - DRY. Stlačením tlačidla „CLEAN“ sa postupne aktivujú režimy VETRANIE-
VYKUROVANIE-VETRANIE, aby sa zabránilo tvorbe zvyškovej kondenzácie z plesní a zápachu. Na konci cyklu sa jednotka 
automaticky vypne. Ak počas cyklu čistenia stlačíte tlačidlo „CLEAN“, cyklus sa zastaví a jednotka sa vypne.

5. TURBO režim (Na diaľkovom ovládaní sa nič nezobrazuje, na displeji vnútornej jednotky sa pri aktivovanom režime 
zobrazuje na 3 sekundy text „ON“, pri deaktivovanom režime „OF“ na 3 sekundy). Tento prevádzkový režim je k dispozícii 
iba v režime chladenia a kúrenia. Núti jednotku čo najskôr dosiahnuť želanú požadovanú hodnotu.

6. SWING režim (Na diaľkovom ovládaní sa nič nezobrazuje, na displeji vnútornej jednotky sa pri aktivovanom režime 
zobrazuje na 3 sekundy text „ON“, pri deaktivovanom režime „OF“ na 3 sekundy). Automatický pohyb vzduchovej klapky sa 
aktivuje stlačením tlačidla „SWING“

7. DIRECT režim (na diaľkovom ovládaní sa nič nezobrazuje). Pri každom stlačení tlačidla „DIRECT“ sa smer prúdenia vzduchu 
reguluje o 6 ° hore alebo smerom dole.
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2.6 DIAGNOSTIKA PORÚCH A ICH ZOBRAZENIE

Ak dôjde k poruche v prevádzke jednotky, zobrazí sa kód poruchy. Nasledujúca tabuľka popisuje chybové hlásenia 
reprezentované kódom zobrazeným na vnútornom displeji. Je potrebné poznamenať, že niektoré chybové kódy sú špecifické iba 
v spojení s jednotkovou jednotkou Split alebo Multi-Split 
Tab. 1 - Chybové hlásenia

Popis poruchy Poznámka k poruche

E0 Chyba vnútornej jednotky - chyba parametru EEPROM  Alarm

E1 Chyba komunikácie medzi vnút. a vonk. jednotkou Alarm

E2 Chyba detekcie nulového signálu (pre niektoré modely) Alarm

E3 Rýchlosť vnútorného ventilátora je mimo normálneho rozsahu Alarm

E4 Senzor teploty miestnosti T1 je odpojený alebo je v skrate Alarm

E5 Snímač teploty T2 výparníka je odpojený alebo je v skrate Alarm

E7 Elektronika vnút. jednotky (PCB) nekomunikuje s displejom Alarm

EC Uniká chladivo Alarm

F0 Zásah prúdovej ochrany Alarm

F1 Senzor vonkajšj teploty T4 je odpojený alebo je v skrate Alarm

F2 Senzor vonkajšieho výmenníka T3  je odpojený alebo je v skrate Alarm

F3 Senzor teploty výstupného tlaku kompresora TP  je odpojený alebo je v skrate Alarm

F4 Chyba vonkajšej jednotky - chyba parametru EEPROM Alarm

F5 Rýchlosť vonkajšieho ventilátora pracuje mimo normálneho rozsahu Alarm

P0 IPM chyba alebo IGBT zásah prúdovej ochrany Dočasná ochrana

P1 Zásah ochrany - príliž nízke alebo vysoké napätie Dočasná ochrana

P2 Vysoká teplota IPM modulu Dočasná ochrana

P4 Chyba ovládača (driver) inverteru kompresora Dočasná ochrana

Niektoré chyby sú zobrazené na displeji, ale nespôsobujú vypnutie jednotky. V každom prípade vždu informujte svojho servisného 
technika. Niektoré alarmy môžu byť spôsobené zlou údržbou jednotiek. Tento postup sa odporúča vykonať skôr, ako požiadate o 
technickú pomoc.

Poznámka pre Multi-Split aplikácie:
V prípade požiadavky súčasne pracujúceho režimu bude akákoľvek nekompatibilita signalizovaná symbolom 
P5. Systém spravidla zaisťuje prioritu pred jednotkami nastavenými na  “HEAT” - Vykurovanie.

Tab. 2 - Tabuľka kompatibility

Nastavenie jednotky 2 (Zapína sa)

Cool Heat Dry Fan

Nastavenie jednotky
1 (Zapnutá)

Cool - Chladenie NIE ÁNO (1) NIE NIE

Heat - Vykurovanie ÁNO (2) NIE ÁNO (2) ÁNO (2)
Dry - Odlvhlčovanie NIE ÁNO (1) NIE NIE

Fan - Ventilácia NIE ÁNO (1) NIE NIE
(1): jednotka 1 sa vypína
(2): jednotka 2 sa nezapne

Porucha
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2.7 AUTOMATICKÝ REŽIM - AUTO

V režime AUTO sa automaticky vyberie HEAT, FAN, COOL podľa teploty okolia.
Aktivácia režimu AUTO:
Najskôr pomocou tlačidla MODE vyberte AUTO na diaľkovom ovládači. Potom zvoľte požadovanú požadovanú teplotu. 
Prevádzkový režim bude závisieť od pozitívneho alebo negatívneho rozdielu medzi nastavenou teplotou a teplotou okolia. Ak tento 
rozdiel nemôže prekročiť, jednotka sa aktivuje iba v režime vetrania - FAN.

Poznámky k režimu AUTO:
1. V režime „AUTO“ môže klimatizácia automaticky prepínať medzi režimami chladenia, kúrenia a vetrania zistením rozdielu 
medzi skutočnou teplotou a nastavenou teplotou na diaľkovom ovládači.
2. V režime „AUTO“ môžete zvoliť rýchlosť ventilátora, ktorá sa nastavuje automaticky.
3. Ak si myslíte, že režim „AUTO“ nezabezpečuje potrebné pohodlie, môžete požadovaný režim vybrať manuálne.

2.8 NASTAVENIE VÝSTUPNÉHO VZDUCHU

Keď otočíte klapkou, zaujme vopred nastavený uhol. Je možné automaticky upraviť vertikálny smer vzduchu, zatiaľ čo horizontálne 
nastavenie je potrebné manuálne zasahovanie.

Vertikálne nastavenie
Na nastavenie vertikálneho smeru prúdenia vzduchu („obr. 7 -“) 
vnútornej jednotky stlačte tlačidlo „SWING“ alebo „DIRECT“.
Stlačením tlačidla „SWING“ sa vzduchová klapka pohybuje 
ďalej a mieša vzduch v prostredí.
Stlačením tlačidla „DIRECT“ sa vzduchové klapky zablokujú a 
pri každom stlačení tlačidla „DIRECT“ sa smer prúdenia vz-
duchu zmení o uhol 6 °.

Pozn.: V“prevádzkovom režime COOL alebo DRY sa neod-
porúča nastaviť klapku vo zvislej polohe príliš dlho, aby nedošlo 
k hromadeniu kvapiek kondenzátu.
V prevádzkovom režime „COOL“ alebo „HEAT“ sa neodporúča 
umiestňovať klapku do zvislej polohy, pretože nízky prietok vz-
duchu môže znížiť výkon jednotky.
Polohu klapky nemeňte manuálne. Ak k tomu dôjde, jednotku 
vypnite a na niekoľko sekúnd vypnite, aby sa vynulovala poloha 
deflektora.

Obr. 7 - 

Horiznotálne nastavenie
Nastavenie smeru horizontálneho prúdenia vzduchu („obr. 8 -“) 
sa musí ovládať ručne pôsobením na páky deflektora.

Obr. 8-  
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2.9 NASTAVENIE ČASOVAČA

Zatlačte tlačidlo “TIMER ON” 1x a nastavte čas kedy sa klimatizácia zapne.
Zatlačte tlačidlo “TIMER OFF” 1x a nastavte čas kedy sa klimatizácia vypne.
Nastavenie času automatického zapnutia.
Stlačením tlačidla TIMER ON nastavíte čas automatického zapnutia jednotky. Stlačením tlačidla TIMER OFF môžete nastaviť čas 
automatického vypnutia jednotky.
1. Stlačte tlačidlo TIMER ON. Diaľkový ovládač zobrazuje TIMER ON, posledný nastavovací čas automatického zapínania a 

signál „H“ sa zobrazí na LCD displeji. Teraz je pripravená resetovať čas automatického zapnutia, aby sa spustila činnosť.
2. Opätovným stlačením tlačidla TIMER ON nastavíte požadovaný čas automatického zapnutia. Po každom stlačení tlačidla sa čas 

zvýši o pol hodiny medzi 0 a 10 hodinami a o jednu hodinu medzi 10 a 24 hodinami.
3. Po nastavení časovača na ON (TIMER ON), bude diaľkový ovládač vysielať signál oneskorene o jednu sekundu. Potom asi 

po ďalších 2 sekundách zmizne signál „h“ a nastavená teplota sa znova objaví na displeji LCD.

Obr. 9 - 

To set the Auto-off time.
1. Press the TIMER OFF button. The remote controller shows TIMER OFF, the last Auto-off setting time and the signal "H" will be 

shown on the LCD display area. Now it is ready to reset the Auto-off time to stop the operation.
2. Push the TIMER OFF button again to set desired Auto-off time. Each time you press the button, the time increases by half an 

hour between 0 and 10 hours and by one hour between 10 and 24 hours.
3. After setting the TIMER OFF, there will be a one second delay before the remote controller transmits the signal to the air condi-

tioner. Then, after approximately another 2 seconds, the signal "H " will disappear and the set temperature will re-appear on the 
LCD display window

fig. 10 - 

UPOZORNENIE
Ak vyberiete činnosť časovača, diaľkový ovládač automaticky vysiela signál časovača do určenej doby do vnútornej jednotky. 
Diaľkový ovládač preto uschovajte na mieste, kde môže správne prenášať signál do vnútornej jednotky.
Efektívna doba prevádzky nastavená diaľkovým ovládačom pre funkciu časovača je obmedzená každých 30 minút.
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2.10 FUNKCIA ČASOVAČA

TIMER ON - zapnutie”(Automatické zapnutie)
Funkcia TIMER ON je užitočná, ak chcete, aby sa prístroj automaticky zapol pred návratom domov. Klimatizácia sa automaticky 
zapne v nastavenom čase. 
Spustenie klimatizácie do 6 hodín, Príklad:
1. Stlačte tlačidlo TIMER ON, na displeji sa zobrazí posledné 

nastavenie času spustenia prevádzky a signál „H“
2. Stlačením tlačidla TIMER ON zobrazíte na displeji 

TIMER ON diaľkového ovládača „6.0H“.
3. Počkajte 3 sekundy a oblasť digitálneho displeja znova 

zobrazí teplotu. 

Indikátor „TIMER ON“ svieti a táto funkcia je aktivovaná.

Start

O�

o 6 hodínSet

Stop

On

Set             10 hours later

On
Stop

2 hours later
after setting

Set

Start

10 hours later
after setting

O� Stop

Start

2 hours later
after setting

5 hours later
after setting

Set

Obr. 11  

“TIMER OFF - vypnutie” (Automatické vypnutie)
Funkcia TIMER OFF je užitočná, ak chcete, aby sa jednotka automaticky vypínala. Klimatizácia sa automaticky zastaví v 
nastavenom čase.

Príklad, jednotka sa zastaví o 10 hodín:
1. Stlačte tlačidlo TIMER OFF, posledné nastavenie zas

tavenia a čas sa zobrazí signál spolu s „H“ na displeji.
2. Stlačením tlačidla TIMER OFF sa na displeji na diaľkovom 

ovládači zobrazí „10H“.
3. Počkajte 3 sekundy a oblasť digitálneho displeja znova 

zobrazí teplotu. 

Indikátor „TIMER OFF“ zostane svietiť a táto funkcia je aktivo-
vaná.

Start

O�

6 hours laterSet

Stop

On

Set             O 10 hodín

On
Stop

2 hours later
after setting

Set

Start

10 hours later
after setting

O� Stop

Start

2 hours later
after setting

5 hours later
after setting

Set

Obr. 12 
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KOMBINOVANIE ČASOVAČA (Nastavenie časovačov ON a OFF súčasne)
“TIMER OFF” → “TIMER ON” (On Stop Spustenie prevádzky)
Táto funkcia je užitočná, keď chcete napríklad zastaviť klimatizáciu po tom, čo idete spať, a znova ju spustiť ráno, keď sa zobudíte 
alebo keď sa vrátite domov.
Príklad
1. Stlačte tlačidlo TIMER OFF.
2.       Nastavte 2.0H na displeji TIMER OFF.

3. Stlačte tlačidlo TIMER ON.
4. Opätovným stlačením tlačidla TIMER ON zobrazíte na 

displeji 10H. Displej TIMER ON.
5. Počkajte 3 sekundy a oblasť digitálneho displeja znova 

zobrazí teplotu.

Indikátor „TIMER ON OFF“ zostane svietiť a táto funkcia je 
aktivovaná.

Start

O�

6 hours laterSet

Stop

On

Set             10 hours later

On
Stop

o 2 hodiny 
po nastavení

Set

Start

10 hodín po 
nastavení

O� Stop

Start

2 hours later
after setting

5 hours later
after setting

Set

Obr. 13  

Off Start Stop prevádzka
“TIMER ON” → “TIMER OFF” 
Táto funkcia je užitočná, keď chcete spustiť klimatizáciu pred prebudením a zastaviť ju po opustení domu. Spustenie 
klimatizácie 2 hodiny po nastavení a zastavenie 5 hodín po nastavení.

Príklad:
1. Stlačte tlačidlo TIMER ON.
2.       Nastavte 2.0H na displeji  TIMER ON.

3. Stlačte tlačidlo TIMER OFF.
4. Opätovným stlačením tlačidla TIMER OFF   zobrazíte na      

displeji 5.0H na displeji TIMER OFF.
5. Počkajte 3 sekundy a oblasť digitálneho displeja znova 

zobrazí teplotu. Indikátor „TIMER ON OFF“ zostane svi-
etiť a táto funkcia je aktivovaná.

POZN:
Najskôr sa aktivuje nastavenie časovača (TIMER ON alebo 
TIMER OFF), ktoré sa objaví bezprostredne po nastavenom 
čase.

Start

O�

6 hours laterSet

Stop

On

Set             10 hours later

On
Stop

2 hours later
after setting

Set

Start

10 hours later
after setting

O� Stop

Start

o 2 hodiny po 
nastavení

o 5 hodín po 
nastavení

Set

Obr. 14 - 
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DISPLEJ VNÚTORNEJ JEDNOTKY
Význam kódov zobrazených na displeji vnútornej jednotky je opísaný nižšie.

Obr. 15 - 

1. TEPLOTA 
V normálnych prevádzkových podmienkach sa na displeji zobrazuje požadovaná hodnota teploty.
2. CHYBOVÉ HLÁSENIE
V prípade chyby sa na displeji zobrazí kód chyby.
3. ECO FUNKCIA
Aktiváciou funkcie „ECO“ sa postupne rozsvieti symbol „88“, ktorý zobrazuje písmená „E- - C - - O“, za ktorými nasleduje 
požadovaná hodnota teploty.
4. TIMER ON (akt. časovača) /AKTIVÁCIA REŽIMU
Na displeji sa na 3 sekundy zobrazí text „ON“, keď:• 

- aktivuje sa časovač oneskoreného spustenia („TIMER ON“)
- je aktivovaná jedna z následujúcich funkcií: "SWING" alebo "TURBO"

5. TIMER OFF (akt. časovača) / DEAKTIVÁCIA REŽIMU
Na displeji sa na 3 sekundy zobrazí text „OF“, keď:

- aktivuje sa časovač oneskoreného vypnutia („TIMER OFF“)
- je deaktivovaná jedna z následujúcich funkcií: "SWING" alebo "TURBO"

6. ODMRAZOVANIE
Keď vonkajšia jednotka vykonáva rozmrazovací cyklus, na displeji sa zobrazí 
text „dF“ (odmrazovanie).
7. AKTIVÁCIA ČISTENIA (SELF-CLEANING)
Keď jednotka vykonáva cyklus sušenia výmenníka, na displeji sa zobrazí text „SC“
8. INDIKÁCIA AKTIVÁCIE PREDOHREVU
Ak je funkcia predhrievania aktívna, aby sa zabránilo prúdeniu studeného vzduchu, na displeji sa zobrazí text „cF“. Funkcia je k 
dispozícii iba v režime kúrenia.
9. WIFI AKTIVÁCIA
Displej aktivuje ikonu znázorňujúcu pripojenie k wifi a diaľkovému ovládaniu
10. STRATA CHLADIVA
V prevádzkovom režime „COOL“ sa na displeji zobrazí text „EC“, ak sa zistí únik chladiva.
11. AKTIVÁCIA PROTIMRAZOVEJ OCHRANY
Na displeji sa zobrazí text „FP“ (protimrazová ochrana), keď je aktivovaná funkcia protimrazovej ochrany, ktorá umožňuje nastaviť 
bezpečnostnú teplotu 8 ° C v miestnosti. Funkcia je k dispozícii iba v režime kúrenia.
12. VYČISTIŤ FILTER ALEBO VYMENIŤ FILTRE
Po 240 hodinách používania sa na displeji na 15 sekúnd zobrazí text „CL“, ktorý pripomína vyčistenie vzduchových filtrov. 
Varovanie potom zmizne.
Po 2 880 hodinách používania sa na displeji na 15 sekúnd zobrazí text „nF“, aby sa vymenili vzduchové filtre, a potom výstraha 
zmizne.
Ak chcete pripomienku vynulovať, stlačte štyrikrát tlačidlo „LED“ alebo 3x núdzové tlačidlo. Ak sa pripomienka neobnoví, objaví sa 
znova, ako je opísané vyššie, po zapnutí jednotky.
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2.11 NÚDZOVÉ TLAČIDLO ZARIADENIA

Manuálny režim klimatizácie
1. Otvorte predný panel jednotky a vyhľadajte - tlačidlo                             

manuálneho ovládania (Obr. 16)
2. Stlačte manuálne tlačidlo 1x, aby ste aktivovali 

prevádzkový režim “AUTO”; žiadaná hodnota sa auto-
maticky nastaví na 24 ° C

3. Druhým stlačením ručného tlačidla aktivujete 
prevádzkový režim „COOL“. Na displeji jednotky sa zo-
brazí text „FC“ (nútené chladenie)

4. Tretím stlačením manuálneho tlačidla jednotku vypnite
5. Zatvorte predný panel

Obr. 16 - 

2.12 FUNKCIA AUTO-REŠTARTU

Jednotka je naprogramovaná na automatické zapnutie v prípade výpadku napájania.

2.13 ULOŽENIE POSLEDNEJ PREVÁDZKY

Po zapnutí jednotky, pokračuje v prevádzke podľa poslednej zadanej požiadavky.

2.14 VYPNUTIE A ODPOJENIE KLIMATIZÁCIE

Ak chcete klimatizáciu vypnúť, stlačte tlačidlo „ON / OFF“ na diaľkovom ovládači. Hneď ako je kompresor zapnutý, alebo keď je vyp-
nutý a znovu zapnutý, kompresor sa nespustí okamžite, ale na ochranu systému čaká tri minúty. Pred dlhodobým vypnutím nechajte 
jednotku v režime chladenia po dobu dvoch až troch hodín s teplotou nastavenou na 30 ° C. Potom odpojte napájanie, vyčistite filtre 
a vyberte batérie z diaľkového ovládača.
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2.15 ČISTENIE FILTROV

Aby ste zaistili správnu funkciu klimatizácie, je potrebné pravidelne kontrolovať a čistiť vzduchový filter. Postupujte takto:   

1. Odpojte elektrické napájanie jednotky.

2. Zdvihnite predný panel.

3.Odstráňte filtre tak, že zatlačíte na stredné výstupky nahor, kým

   uvoľnia sa z držiaka a vysuňte ich dole („obr. 17 -“ a „obr. 18 -“)

4. Vyberte filter čističa vzduchu na zadnej strane hlavného 

    filtra („obr. 19 -“) a vyčistite ho pomocou vysávača.

5. Hlavné filtre umyte vodou alebo ich vyčistite pomocou vysávača. 

   Nechajte filtre úplne vyschnúť bez vystavenia priamemu

  slnečnému žiareniu.

6. Zostavte všetko do pôvodnej polohy.

7. Zatvorte predný panel jednotky a obnovte napájanie

Obr. 17  

Obr. 18  

Obr. 19 - 

Obr. 20 - 

2.16 ČISTENIE VNÚTORNEJ JEDNOTKY

Pri čistení vnútornej jednotky postupujte takto:
1. Čistite vlhkou handrou.
2. Na čistenie zariadenia nepoužívajte priame prúdy vody, pretože by sa mohli poškodiť elektrické komponenty.
3. Na čistenie jednotky nikdy nepoužívajte liehoviny alebo iné leptavé látky

2.17 ČISTENIE VONKAJŠEJ JEDNOTKY

• Vonkajšia jednotka sa musí čistiť pravidelne a na začiatku sezóny pred spustením klimatizácie. Vyčistite vstupné a výstupné 
mriežky vzduchu a odstráňte všetky nečistoty, ktoré by mohli brániť voľnému prúdeniu vzduchu, pričom dávajte pozor, aby ste 
nepoškodili rebrá kondenzačnej časti výmenníka.
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3. BEZPEČNOSŤ A ZNEČISTENIE

3.1 VŠEOBECNÉ ÚVAHY

Zariadenie bolo navrhnuté tak, aby minimalizoval riziká pre osoby a životné prostredie, v ktorom je nainštalované. Aby sa predišlo 
zvyškovým nebezpečenstvám, odporúča sa, aby ste sa so zariadením čo najviac oboznámili, aby sa predišlo nehodám, ktoré by 
mohli spôsobiť zranenie osôb alebo poškodenie klimatizácie.
Ďalšie informácie o elektronickom chladiacom prostriedku nájdete v technických bezpečnostných inštruktážach dostupných od 
výrobcov chladiacej kvapaliny - charakteristiky chladiacej kvapaliny.

4. SERVIS A NÁHRADNÉ DIELY
Požiadajte svojho predajcu a servisnú podporu alebo navštívte stránky www.ferrolislovakia.sk.

4.1 RIEŠENIE PROBLÉMOV

Nasledujúca tabuľka vysvetľuje niektoré chyby, ktoré môže elektronické monitorovacie zariadenie detekovať.

Problém Príčina Riešenie

Jednotka sa nespustí stlačením tlačidla ON 
/ OFF na diaľkovom ovládači

Nie je napájanie

Skontrolujte, či je napájací kábel správne 
zapojený do sieťovej zásuvky. Skontrolujte, či 

je v sieťovej zásuvke napätie. Ak porucha 
pretrváva, zavolajte servis.

Jednotka má ochranné funkcie proti 
preťaženiu. Jednotku je možné reštartovať 3

minúty po vypnutí.
Počkajte 3 min, potom jedn. reštartuje.

Vnútorná jednotka funguje správne, 
zatiaľ čo vonkajšia jednotka je vypnutá.

Vonkajšia jednotka nie je napájaná Zavolajte servis

Jednotka pracuje, ale nechladí
V jednotke chýba chladivo. Možné zlyhanie 

solenoidového ventilu
Zavolajte servis

Kompresor pracuje na krátku dobu a na 
niekoľko minút sa zastaví.

Jednotke čiastočne chýba chladivo.
Výmenník tepla vonkajšej jednotky je 

znečistený.

Zavolajte servis. Vyčistite výmenník tepla 
vonkajšej jednotky podľa pokynov v časti 
„Čistenie vonkajšej jednotky“ tejto príručky.
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4.2 BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

Prísne dodržiavajte nasledujúce predpisy, aby ste zabránili zraneniu obsluhy alebo poškodeniu stroja.

• Inštalácia jednotky musí byť vykonaná podľa inštalačných pravidiel platných vo vašej krajine.

• Táto inštalačná príručka, používateľská príručka a schémy zapojenia sú neoddeliteľnou súčasťou stroja. Musia sa uchovať

 vždy spolu so zariadením a byť vždy k dispozícii.

• Nedodržanie pokynov v tejto príručke a nedostatočná inštalácia klimatizácie môžu mať za následok neplatnosť osvedčenia o

 záruke. Okrem toho výrobca nezodpovedá za priame a / alebo nepriame škody spôsobené nesprávnou inštaláciou alebo za

 škody spôsobené klimatizáciami nainštalovanými neskúsenou spoločnosťou alebo neoprávneným personálom.

• Pri inštalácii zariadenia pracujte na čistom a prehľadnom mieste.

• Je absolútne zakázané dotýkať sa pohyblivých častí alebo pohybovať sa medzi nimi.

• Pred spustením klimatizácie sa uistite, že rôzne komponenty a celý systém sú v bezchybnom a bezpečnom stave. 

• Prísne dodržiavajte bežné údržbové práce.

• Trvajte na originálnych náhradných dieloch.   

Ak tak neurobíte, záruka stratí platnosť.

• S bezpečnostnými zariadeniami nemanipulujte ani ich neodstraňujte.

• Pred akoukoľvek prácou na stroji odpojte zdroj elektrickej energie.

• Na vrchnú časť jednotky nič nedávajte.

• Netlačte predmety cez ochranné mriežky ventilátora a nedovoľte, aby predmety prepadli.

• Povrch výmenníka je ostrý. Nedotýkajte sa ho bez ochranných rukavíc.

• Pozorne si prečítajte nálepky na stroji, nikdy ich nezakrývajte a ak sú poškodené, okamžite ich vymeňte.

• Nepoužívajte stroj vo výbušnej atmosfére.

• Elektrické vedenie musí byť pravidelne uzemnené.

• Ak je napájací kábel poškodený, zastavte stroj, ak je v prevádzke, a nechajte ho okamžite vymeniť autorizovaným technikom.

• Stroj sa musí skladovať pri teplote od -25 ° C do 55 ° C.

• V prípade požiaru použite práškový hasiaci prístroj. Nepoužívajte vodu.

• Ak stroj pracuje neobvyklým spôsobom, uistite sa, že to nezávisí od zlyhania pri vykonávaní bežnej údržby. V opačnom prípade

 požiadajte o kontrolu stroja odborným technikom.

• Ak musí byť vonkajšia jednotka demontovaná, je vhodné nechať vykonať 

prácu v autorizovanom stredisku technickej podpory.

• Stroj nesmie byť vyhodený, alemá byť vyradený, pretože obsahuje materiály, ktoré sa musia recyklovať alebo zlikvidovať v 

autorizovaných strediskách.

• Neumývajte zariadenie priamym prúdom alebo pod tlakom vody alebo korozívnymi látkami.

Výrobca, predajca a servisná sieť sú vám k dispozícii pre rýchlu a presnú technickú pomoc a pre čokoľvek iné, čo dokáže

zabezpečiť najlepšiu prevádzku a dosiahnuť maximálnu efektivitu vášho zariadenia.
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