
Důležité

·  Před instalací a provozem své klimatizace si prosím pečlivě 
a důkladně prostudujte tuto uživatelskou příručku.

·  Po důkladném prostudování této uživatelské příručky ji prosím 
uchovejte pro pozdější konzultace.

Navštivte nás na http://www.lgservice.com

LG
Klimatizace
Uživatelská příručka
Typ: Podstropní klimatizace (ukrytá ve stropě)

Vážený uživateli,
děkujeme Vám za instalaci klimatizace lG. tato 
Vaše nejlepší možná volba Vám zaručí špičkový 
výkon a provoz, a zpříjemní a zpohodlní Váš život.

LG
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Vaše záznamy
Zde napište modelové a sériové číslo:
modelové číslo:
Sériové číslo:
Najdete je na štítku umístěném na boku každé z jed-
notek.
instalaci provedl (jméno):
Datum koupě:
  S touto stránkou sešijte svůj doklad o koupi pro 

případ, že jej budete potřebovat pro prokázání data 
koupě nebo v souvislosti se zárukou.

PROStUDUJte Si 
tUtO PŘÍRUČKU
Uvnitř najdete mnoho cenných rad ohledně správného 
užívání a údržby své klimatizace. Již trocha preven-
tivní péče z Vaší strany Vám může po dobu životnosti 
Vašeho výrobku ušetřit mnoho času a peněz.
V tabulce rad pro odstranění problémů naleznete 
mnohá řešení běžných problémů. Pokud si nejdříve 
projdete naši tabulku rad pro odstranění problémů, 
je možné, že vůbec nebudete potřebovat volat servis.

UPOzORnĚnÍ
•  Kvůli opravě nebo údržbě této jednotky volejte autori-

zovaného servisního technika.
•  Kvůli montáži kontaktujte osobu, která provedla 

instalaci.
•  Klimatizace nesmí být bez dozoru používáno malými 

dětmi nebo nezpůsobilými osobami.
•  Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, 

že si nebudou hrát s klimatizací.
•  Pokud je nutné vyměnit napájecí kabel, smí tento 

úkon provést pouze autorizovaný pracovník výhradně 
za použití originálních náhradních dílů.

•  Instalace musí být provedena řádně oprávněnou 
osobou.
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Bezpečnostní opatření

Uživatelská příručka 3

nepoužívejte vadný nebo 
poddimenzovaný jistič. 
Používejte toto zařízení na 
vyhrazeném obvodu. 

Kvůli elektroinstalaci 
kontaktujte dealera, prodejce, 
kvalifikovaného elektrikáře nebo 
autorizované servisní středisko. 

Výrobek vždy uzemněte.

 Hrozí riziko požáru nebo 
elektrického šoku.

Nerozebírejte ani neopravujte 
výrobek sami. Hrozí riziko požáru 
nebo elektrického šoku.

Hrozí riziko požáru nebo 
elektrického šoku

Panel a kryt řídící jednotky 
namontujte pevně.

tento výrobek vždy zapojte na 
vyhrazený obvod s vlastním 
jističem.

Používejte jistič nebo pojistku 
se správnou hodnotou.

Hrozí riziko požáru nebo 
elektrického šoku.

V opačném případě může dojít 
k elektrickému šoku nebo požáru.

Hrozí riziko požáru nebo 
elektrického šoku.

neupravujte ani neprodlužujte 
napájecí kabel.

instalaci, demontáž nebo 
přeinstalování nikdy 
neprovádějte sami.

Při rozbalování a instalaci 
výrobku buďte opatrní. 

Hrozí riziko požáru nebo 
elektrického šoku.

Hrozí riziko požáru, elektrického 
šoku, výbuchu nebo zranění.

Ostré hrany mohou způsobit 
zranění. Obzvláště dejte pozor 
na hrany šasi, kondenzátoru 
a výparníku.

Pro instalaci vždy kontaktujte 
dealera nebo autorizované 
servisní středisko. 

nikdy nemontujte výrobek na 
vadnou instalační konzoli. 

Ujistěte se, že se kvalita místa 
instalace nebude s časem 
zhoršovat. 

Hrozí riziko požáru nebo 
elektrického šoku, výbuchu nebo 
zranění.

Může dojít ke zranění, nehodě 
nebo poškození výrobku.

 Jestliže podstavec spadne, 
klimatizaci by mohla též spadnout, 
a způsobit tak poškození majetku, 
výrobku nebo zranění.

Bezpečnostní opatření
Aby nedošlo ke zranění uživatele nebo dalších lidí a k poškození majetku, musí být dodržovány následující 
pokyny.
  Při nesprávném užívání z důvodu nedodržení pokynů dojde ke zranění nebo škodě na majetku. Stupeň 

závažnosti je rozdělen následujícími označeními.

VaROVánÍ Tento symbol označuje riziko úmrtí nebo vážného zranění.

UPOzORnĚnÍ Tento symbol označuje riziko zranění nebo škody na majetku.

  Význam symbolů použitých v této příručce je následující:

Určitě nedělat.

Určitě postupuje podle pokynů.

VaROVánÍ
instalace
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Jestliže je otevřené okno nebo 
dveře a vlhkost je vysoká, 
nenechávejte klimatizaci běžet 
delší dobu

zajistěte, aby při provozu 
nemohlo dojít k vytržení nebo 
poškození napájecího kabelu. 

na napájecí kabel niC 
neumisťujte. 

•  Vlhkost by se mohla kondenzovat 
a navlhčit nebo poškodit nábytek.

•  Hrozí riziko požáru nebo  
elektrického šoku.

•  Hrozí riziko požáru nebo 
elektrického šoku.

neodpojujte a nepřipojujte 
napájení za provozu.

nedotýkejte se (neovládejte) 
výrobek mokrýma rukama. 

neumisťujte topení nebo jiná 
zařízení poblíž napájecího 
kabelu. 

•  Hrozí riziko požáru nebo 
elektrického šoku.

•  Hrozí riziko elektrického šoku  
nebo požáru.

•  Hrozí riziko elektrického šoku 
nebo požáru.

nedovolte, aby se voda dostala 
k elektrickým částem. 

neskladujte, nepoužívejte ani 
neumisťujte hořlavé plyny ani jiné 
hořlaviny poblíž výrobku. 

nepoužívejte výrobek 
v dlouhodobě neprodyšně 
uzavřeném prostoru. 

•  Hrozí riziko požáru, selhání 
výrobku nebo elektrického šoku.

•  Hrozí riziko požáru  
nebo selhání výrobku.

•  Může dojít k nedostatku kyslíku.

Při úniku hořlavého plynu, 
vypněte přívod plynu a otevřete 
okno kvůli vyvětrání před 
spuštěním výrobku. 

Vychází-li z výrobku divné zvuky, 
zápach nebo kouř, okamžitě 
vypněte jistič nebo
odpojte napájecí kabel. 

- V případě bouřky nebo 
hurikánu zařízení nepoužívejte 
a zavřete okno. Je-li to možné, 
dejte zařízení pryč od okna 
dříve, než hurikán dorazí. 

•  Nepoužívejte telefon 
a nepoužívejte vypínače. Hrozí 
nebezpečí výbuchu nebo požáru.

•  Hrozí riziko elektrického šoku  
nebo požáru.

•  Hrozí riziko poškození 
majetku, selhání výrobku nebo 
elektrického šoku.

neotvírejte přední kryt nebo 
mřížku výrobku za chodu. 
(Je-li jednotka vybavena 
elektrostatickým filtrem, 
nedotýkejte se jej). 

Je-li výrobek zasažen vodou 
(zatopen nebo ponořen), 
kontaktujte autorizované servisní 
středisko kvůli opravě před jeho 
dalším používáním. 

Dejte pozor, aby se do výrobku 
nedostala voda. 

•  Hrozí riziko fyzického zranění, 
elektrického šoku nebo selhání 
výrobku.

•  Hrozí riziko požáru  
nebo elektrického šoku.

•  Hrozí riziko požáru, elektrického 
šoku nebo poškození výrobku.

Čas od času vyvětrejte místnost s výrobkem, pokud 
se v ní zároveň nachází sporák, topné těleso, apod. 

Při čištění nebo údržbě výrobku jej odpojte od 
zdroje napájení. 

• Hrozí riziko požáru nebo elektrického šoku. • Hrozí riziko elektrického šoku.

Jestliže výrobek delší dobu nepoužíváte, odpojte  
jej od zdroje napájení a vypněte jistič. 

zajistěte, aby nikdo nemohl šlápnout  
nebo spadnout na venkovní jednotku. 

•  Hrozí nebezpečí poškození nebo selhání výrobku 
nebo nechtěného spuštění.

•  Mohlo by to vést ke zranění osob nebo poškození 
výrobku.

Provoz



Bezpečnostní opatření

Uživatelská příručka 5

Po instalaci nebo opravě výrobku 
vždy zkontrolujte, zda nedochází 
k úniku plynu (chladiva). 

nainstalujte odvodní hadici pro 
řádný odvod vody. 

mějte výrobek ve vyrovnané 
poloze, dokonce i při jeho 
instalaci. 

•  Nízká hladina chladiva může 
způsobit selhání výrobku.

•  Špatně podmínky mohou 
způsobit vytékání vody.

•  Předejde se tak vibracím 
a hluku.

neinstalujte výrobek tam, kde 
by hluk nebo horký vzduch 
z venkovní jednotky mohl rušit 
sousedy nebo jim přivodit škodu. 

Pro zvedání a přenášení 
výrobku musí být přítomno dvě 
a více osob. 

neinstalujte výrobek na místo, kde 
bude přímo vystaven mořskému 
větru (slané vodní tříšti). 

•  Může to způsobit potíže vašim 
sousedům.

•  Předejde se tak zranění. •  Může dojít ke korozi výrobku. 
Obzvláště na žebrech 
kondenzátoru a výparníku 
může koroze způsobit selhání 
funkce nebo neefektivní provoz

  UPOzORnĚnÍ
instalace

nevystavujte pokožku delší 
dobu chladnému proudu 
vzduchu (neseďte v průvanu). 

nepoužívejte výrobek pro 
speciální účely jako je skladování 
potravin, uměleckých děl, apod. 
Jedná se o běžnou klimatizaci, ne 
o speciální chladicí systém. 

neblokujte přívodní a vývodní 
otvory pro proudění vzduchu. 

•  Mohlo by dojít k poškození 
zdraví.

•  Hrozí riziko poškození nebo 
ztráty majetku.

•  Může dojít k selhání výrobku.

Pro čištění používejte 
jemný hadřík. nepoužívejte 
agresivních čisticích 
prostředků, rozpouštědel apod. 

Při výměně vzduchového filtru 
se nedotýkejte se kovových 
částí výrobku. Jsou velmi ostré! 

nenašlapujte na výrobek 
ani na něj nic nepokládejte 
(venkovní jednotky). 

•  Hrozí riziko požáru, elektrického 
šoku nebo poškození 
plastových částí výrobku.

•  Hrozí riziko zranění. •  Hrozí riziko zranění a selhání 
výrobku.

Filtr vždy bezpečně upevněte. 
Čistěte ho jednou za čtrnáct 
dní nebo častěji, je-li třeba. 

Při provozu výrobku 
nezasunujte do přívodních ani 
vývodních otvorů vzduchu ruce 
ani jiné předměty. 

nepijte vodu odvedenou 
z výrobku. 

•  Znečištění filtru snižuje 
efektivitu klimatizace a může 
způsobit selhání funkce 
výrobku nebo jeho poškození.

•  Jsou v nich ostré a pohyblivé 
součásti, které mohou způsobit 
zranění.

•  Není hygienicky nezávadná 
a hrozí riziko vážných 
zdravotních obtíží.

Při čištění, údržbě nebo 
opravě výrobku ve výšce 
používejte stabilní stoličku 
nebo žebřík. 

V dálkovém ovládání vždy 
vyměňte všechny baterie 
najednou, a to za baterie stejného 
typu. nemíchejte staré a nové 
baterie a baterie různých typů. 

Baterie znovu nenabíjejte ani 
nerozebírejte. nevhazujte 
baterie do ohně. 

•  Buďte opatrní a předejděte 
zranění.

•  Hrozí riziko požáru nebo 
výbuchu.

•  Hrozí riziko popálení nebo 
výbuchu.

Jestliže se kapalina z baterií dostane do styku 
s Vaší pokožkou nebo oblečením, použijte 
k očištění čistou vodu. Jestliže jsou baterie 
vyteklé, nepoužívejte dálkové ovládání. 

Jestliže dojde k požití kapaliny z baterií, 
vyčistěte si zuby a navštivte svého doktora. 
Jestliže jsou baterie vyteklé, nepoužívejte 
dálkové ovládání. 

•  Chemické látky v bateriích mohou způsobit 
popáleniny nebo jiné poškození zdraví.

•  Chemické látky v bateriích mohou způsobit 
popáleniny nebo jiné poškození zdraví.

Provoz
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6 Vnitřní jednotka

Před prvním použitím

Před prvním použitím

Příprava na první použití
1. Pro instalaci kontaktujte specialistu.

2. Používejte vyhrazený elektrický obvod.

Použití
1.  Vystavení přímému proudu vzduchu po dlouhou dobu může být zdraví nebezpečné. Nevystavujte nájem-

níky, domácí zvířata nebo rostliny přímému proudu vzduchu po dlouhou dobu.

2.  Jestliže používáte sporák nebo jiné topné těleso, místnost větrejte, aby se zamezilo nedostatku kyslíku.

3.  Nepoužívejte klimatizaci pro speciální účely, např. uchování cenných nástrojů, potravin, domácích zvířat 
a uměleckých děl. Mohlo by dojít k jejich poškození.

Čištění a údržba
1.  Při výměně filtru se nedotýkejte kovových částí jednotky. Zacházení s ostrými kovovými hranami může 

způsobit zranění.

2.  Pro čištění vnitřku klimatizace nepoužívejte vodu. Vystavení vodě může poškodit izolaci, což by mohlo 
způsobit elektrický šok.

3.  Při čištění jednotky se nejdříve ujistěte, že jste odpojili napájení a že jistič je vypnutý. Větrák se při pro-
vozu otáčí velmi vysokou rychlostí. Při neúmyslném obnovení napájení jednotky při čištění vnitřních částí 
může dojít ke zranění.

Servis
Kvůli opravě či údržbě kontaktujte autorizovaného servisního dealera.
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Pokyny pro použití

Pokyny pro použití

Kabelové dálkové ovládání
 1. Displej
 2. tlačítka pro nastavení teploty
 3.  Přijímač pro bezdrátové  

dálkové ovládání 
•   některá zařízení bezdrátové 

ovládání nepodporují
 4. tlačítko větrání
 5.  tlačítko pro volbu  

provozního režimu
 6. tlačítko pro volbu podfunkce
 7. tlačítko pro nastavení funkce
 8. tlačítko pro návrat (eSCaPe)
 9. tlačítko pro vypnutí / zapnutí
 10. tlačítko „pokojová teplota“
 11.  tlačítko pro nastavení  

rychlosti ventilátoru
 12.  tlačítko pro nastavení  

proudu vzduchu
 13.  tlačítko pro nastavení času / 

časovače
 14.  tlačítko pro nastavení /  

vynulování
 15.  Směrová tlačítka  

(nahoru, dolů, doleva, doprava)
 16. tlačítko ReSetPoznámka

  Teplota zobrazená na displeji se může lišit od skutečné teploty v místnosti, jestliže je dálkové ovládání 
instalováno na místě, kam dopadají přímé sluneční paprsky, nebo blízko nějakého tepelného zdroje.

 Skutečný výrobek se může lišit od toho vyobrazeného výše v závislosti na konkrétním modelu.
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Pokyny pro použití

Bezdrátové dálkové ovládání
Tato klimatizace je vybavena v základní sestavě kabelovým dálkovým ovládáním. Bezdrátové dálkové ovlá-
dání je možno dokoupit.

PQWRHDF0

UPOzORnĚnÍ ohledně zacházení s dálkovým ovládáním
• Miřte na přijímač signálu na kabelovém dálkovém ovládání.
• Maximální dosah bezdrátového dálkového ovládání je cca. 7 metrů.
•  Mezi bezdrátovým dálkovým ovládáním a přijímačem na kabelovém dálkovém ovládání nesmí být žádné 

překážky.
• Dálkové ovládání neházejte a nepouštějte na zem.
•  Dálkové ovládání neumisťujte na místo vystavené přímému slunečnímu záření, do blízkosti topného 

zařízení nebo jiného zdroje tepla.
•  Zabraňte přístupu silného osvětlení na přijímač signálu na kabelovém dálkovém ovládání např. pomocí 

záclony. Zabráníte tak abnormálnímu chování zařízení. (např. electronic quick start, ELBA, zářivky s in-
vertorem)

Poznámka

 Pomocí bezdrátového dálkového ovládání není možné ovládat úhel vyfukovací lopatky (typ 4Way)
 Pro více informací čtěte speciální uživatelskou příručku pro bezdrátové dálkové ovládání.
 Skutečný výrobek se může lišit od výše vyobrazeného v závislosti na modelu.
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Pokyny pro použití

Režim chlazení - běžný provoz

Stiskněte tlačítko  pro zapnutí. 

Stiskněte tlačítko  pro zvolení režimu chlazení.

Nastavte požadovanou teplotu pomocí tlačítek  .

Stiskněte tlačítko  pro kontrolu teploty v místnosti. 
Je-li nastavená požadovaná teplota vyšší než teplota  
v místnosti, nebude se chladit, ale pouze větrat.

Stiskněte tlačítko  pro zapnutí.

Stiskněte tlačítko  pro zvolení režimu topení.

Nastavte požadovanou teplotu pomocí tlačítek  .

Je-li nastavená požadovaná teplota nižší než teplota v místnosti,  
nebude se topit, ale pouze větrat.

 (Rozsah teplot: 18°C - 30°C)

Režim topení

 (Rozsah teplot: 16°C - 30°C)
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Pokyny pro použití

Stiskněte tlačítko   pro zapnutí.

Stiskněte tlačítko   pro zvolení režimu automatického přepínání.

Podobně jako v režimu chlazení nebo topení nastavte  
požadovanou teplotu pomocí tlačítek.

Režim odvlhčení

Stiskněte tlačítko  pro zapnutí.

Stiskněte tlačítko  pro zvolení režimu odvlhčení.
V tomto režimu není možné nastavit teplotu.

Stiskněte tlačítko 
 
 pro nastavení rychlosti větrání SLO > LO ‘ MED > HI > 

(NONE) > AUTO

(Seznam rychlostí závisí na typu výrobku)

 NONE: Úroveň napětí rychlosti ventilátoru

V obdobích děšťů nebo v podmínkách vysoké vlhkosti vzduchu je možné spustit současně 
režim odvlhčení a režim chlazení pro efektvní odstranění vlhkosti.

Režim automatického přepínání

 (Rozsah teplot: 18°C - 30°C)
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Pokyny pro použití

Po stisku tlačítka  se na 5 vteřin zobrazí teplota v místnosti. Poté je zobra-
zena opět požadovaná teplota.
V závislosti na umístění dálkového ovládání se může zobrazená teplota v míst-
nosti lišit od skutečné teploty v místnosti.

Režim větrání

Stiskněte tlačítko  pro zapnutí.

Stiskněte tlačítko  pro zvolení režimu větrání.

Stiskněte tlačítko 
 
 pro nastavení rychlosti větrání SLO > LO ‘ MED 

> HI > (NONE) > AUTO
(Seznam rychlostí závisí na typu výrobku)

 V případě režimu větrání venkovní kompresor nepracuje.
 Při režimu větrání se vzduch nechladí, pouze je foukán vzduch z ventilátoru.

Nastavení teploty / kontrola teploty v místnosti

Požadovaná teplota se nastaví snadno pomocí tlačítek  .
 

: Sníží teplotu o 1°C.
: Zvýší teplotu o 1°C.

Room temp: Ukazuje aktuální teplotu v místnosti.
Set temp: Ukazuje požadovanou teplotu.
V závislosti na použitém ovládání je možné požadovanou teplotu nastavit 
s přesností až 0,5°C.

Režim chlazení: Režim chlazení nefunguje, je-li požadovaná teplota vyšší 
než teplota v místnosti. Snižte prosím požadovanou teplotu.

Režim topení: Režim topení nefunguje, je-li požadovaná teplota vyšší než 
teplota v místnosti. Snižte prosím požadovanou teplotu.
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Pokyny pro použití

Stiskněte tlačítko  .

Opakujte tisknutí tlačítka  , dokud nezačne blikat ikona .

Pomocí tlačítek  nastavte změnu teploty na hodnotu 1 až 7.

Stiskněte tlačítko  pro potvrzení nastavení.

Stiskněte tlačítko  pro zrušení nastavení. Nastavení bude 
také zrušeno automaticky po 25 vteřinách nečinnosti.

Nastavení funkce: Dětský zámek

Tato funkce slouží k zamezení používání zařízení dětmi nebo jinými osobami.

    Stiskněte tlačítko  .

    Opakujte tisknutí tlačítka , dokud nezačne blikat ikona .

    Když bliká ikona, stiskněte tlačítko  pro nastavení této funkce.

     Když je dětský zámek zapnut, ikona  se zobrazí při každé operaci 
se zařízením kromě zjištění teploty v místnosti. Dětský zámek  
ale neovlivňuje funkci bezdrátového dálkového ovládání.

Pro vypnutí dětského zámku opakujte tisknutí tlačítka , dokud 
nezačne blikat ikona , a potom stiskněte tlačítko  .

Nastavení funkce: Automatická změna teploty
Tato funkce nastavuje automatickou změnu teploty v režimu automatického přepínání.
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Pokyny pro použití

Nastavení funkce: Indikace zanešení filtru
Tato funkce slouží k indikaci potřeby vyčištění filtru vnitřní části klimatizace.

Stiskněte tlačítko  .
Opakujte tisknutí tlačítka , dokud nezačne blikat ikona   .

Když bliká ikona , stiskněte tlačítko  
pro zrušení indikace zanešení filtru.

Když je filtr zaprášený, snižuje se efektivita chlazení i topení a spotřebovává se více elek-
trické energie. Proto filtr čistěte vždy, když je potřeba tohoto úkonu indikována na displeji.
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Pokyny pro použití

Stiskněte a 4 vteřiny držte tlačítko  pro aktivaci režimu 
nastavení přesného času.

Použijte tlačítka  pro nastavení dne.

Stiskněte tlačítko  pro aktivaci nastavení AM / PM 
(segment AM/PM začne blikat).

Pomocí tlačítka  nastavte AM nebo PM.

Pomocí tlačítka  se přesuňte na nastavení hodin 
(okénko s hodinami začne blikat).

Pomocí tlačítek  nastavte hodiny.

Pomocí tlačítka  se přesuňte na nastavení minut 
(okénko s minutami začne blikat).

Pomocí tlačítek  nastavte hodiny.

Stiskněte tlačítko  pro dokončení.

V průběhu nastavování času můžete stisknout tlačítko  pro 
opuštění režimu nastavení času. V případě neúplného zadání  
se obnoví původní nastavení.

Nastavení aktuálního času
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Pokyny pro použití

Stiskněte tlačítko  pro nastavení časovače.

Opakovaně stiskněte tlačítko , 
dokud nezačne blikat nápis WEEKLY .

Zapněte nebo vypněte časování pro den v týdnu:

-  Stiskněte  pro nastavení časování 
a pro přesun do dalšího nastavení.

-  Den se označuje jako „bez časování“,  
jestliže pro něj neexistuje žádné časování.

Stiskněte tlačítko  pro dokončení.

Časovač: základní nastavení
Jestliže časovač není nastaven, je možné vytvořit základní nastavení (dobu, za kterou se zařízení zapne).

Stiskněte tlačítko  pro nastavení časovače 
(začne blikat nápis SIMPLE ).

Pomocí tlačítek  nastavte čas.

Stiskněte tlačítko  pro dokončení.

Změna času základního nastavení po dokončení tohoto 
nastavení zruší předchozí nastavení.

  Jestliže je klimatizace zapnutá, můžeme nastavit časovač pro její vypnutí. Naopak, je-li vy-
pnutá, můžeme nastavit časovač pro její zapnutí. Čas se nastavuje v intervalu 1 až 7 hodin.

Časovač: Nastavení časovače na den v týdnu
Před časováním na den v týdnu je nutné, aby byl správně nastaven aktuální čas.
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Pokyny pro použití

     UPOzORnĚnÍ
Nastavujte prosím rozumné časy pro režim spánku.
(ponechání zapnutého režimu chlazení po dlouho dobu může být zdraví nebezpečné)

Časovač: režim spánku
Tato funkce slouží k vypnutí klimatizaci při spánku nebo po několika hodinách.

Stiskněte tlačítko  pro nastavení časovače.

Opakovaně stiskněte tlačítko , dokud 
nezačne blikat nápis SLEEP .

Pomocí tlačítek  nastavte čas. 
Čas je možné nastavit na 1 až 7 hodin.

Stiskněte tlačítko pro dokončení.
Když je režim spánku nastaven, ikona SLEEP  bliká.
Po dokončení ikona SLEEP  zmizí.

Změna času po dokončení tohoto nastavení zruší  
předchozí nastavení.
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Pokyny pro použití

Stiskněte tlačítko .

Opakovaně stiskněte tlačítko , dokud nezačne 
blikat nápis ON .

Pomocí tlačítek  nastavte AM / PM.

Použijte tlačítka  pro přesun do nastavení hodin. 
Možná hodnota je mezi 1 až 12.

Použijte tlačítka  pro přesun do nastavení minut. 
Možná hodnota je mezi 00 až 59.

Stiskněte tlačítko  pro dokončení.
 

Časovač: Nastavení času zapnutí
Tato funkce umožňuje automatické spuštění klimatizace po uplynutí nastaveného času.
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Pokyny pro použití

Stiskněte tlačítko .

Opakovaně stiskněte tlačítko , 
dokud nezačne blikat nápis OFF .

Pomocí tlačítek  nastavte AM / PM.

Použijte tlačítka  pro přesun do nastavení hodin. 
Možná hodnota je mezi 1 až 12.

Použijte tlačítka  pro přesun do nastavení minut. 
Možná hodnota je mezi 00 až 59.

Stiskněte tlačítko  pro dokončení.

Časovač: Nastavení času vypnutí
Tato funkce umožňuje automatické vypnutí klimatizace po uplynutí nastaveného času.
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Pokyny pro použití

Stiskněte tlačítko  pro nastavení časovače.

Opakovaně stiskněte tlačítko , 
dokud nezačne blikat nápis HOLIDAY .

Pomocí tlačítek  se přesuňte na požadovaný den.

Pomocí tlačítek   pro daný den zapněte 
nebo vypněte příznak „dovolená“ (indikováno pomocí podtržení)

Jestliže ve dnech od pondělí do neděle je nastaven nějaký  
den jako dovolená, na displeji je zobrazen nápis HOLIDAY .

Stiskněte tlačítko  pro dokončení. 
Jinak systém změny automaticky zruší po 10 vteřinách.

Je možné klimatizaci nechat vypnout  
o každém dni volna (např. 9:00, 10:00, 13:00).

Časovač: Nastavení na dovolenou
Tato funkce se používá pro zastavení klimatizace v některých definovaných dnech.
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Údržba a servis

Údržba a servis

UPOzORnĚnÍ: Před prováděním jakékoli údržby odpojte za-
řízení od zdroje napětí.

Mřížka, šasi a dálkové ovládání

  Před čištěním systém vypněte. Použijte 
měkký suchý hadřík. Nepoužívejte bělidla ani 
abrazivní čisticí prostředky.

Poznámka   Před čištěním vnitřního zařízení 
klimatizace musíte odpojit zdroj 
napájení.

Vzduchové filtry
Vzduchové filtry za čelní mřížkou kontrolujte a čis-
těte jednou za čtrnáct dní nebo častěji, je-li třeba.

otvor pro výfuk vzduchu

 Nikdy nepoužívejte:
 •  Vodu teplejší než 40°C. 

Mohla by způsobit  
deformaci a/nebo  
změnu barvy.

 •  Nestálé látky. Mohly  
by poškodit povrch  
klimatizace.

otvor pro výfuk vzduchu
vzduchové filtry

1. Výměna vzduchových filtrů
 Uchopte ouško a zatáhněte mírně 
dopředu pro odstranění filtru. 

  UPOZORNĚNÍ: Při výmě-
ně vzduchového filtru se 
nedotýkejte kovových částí 
klimatizace. Mohli byste se 
zranit.

2.  Odstraňte nečistoty ze vzdu-
chového filtru pomocí vysavače 
nebo omytím.

  Jsou-li nečistoty výrazné, oplách-
něte filtr ve vlažné vodě za pomoci 
vhodného čisticího prostředku.

  Horká voda (více než 50°C) by 
mohla filtr zdeformovat.

3. Po omytí ve vodě, dobře osušte.
  Při sušení nevystavujte filtr přímé-

mu slunečnímu záření nebo žáru 
z ohně.

4. nainstalujte zpět vzduchový filtr.
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Údržba a servis

nepřechlazujte místnost.

není to dobré pro zdraví a plýt-
vá se elektřinou.

mějte žaluzie a záclony zata-
žené.

nenechte slunce svítit do míst-
nosti, která je klimatizovaná.

Udržujte v místnosti rovnoměr-
nou teplotu.

nastavte vertikální a horizon-
tální směr proudu vzduchu tak, 
abyste zajistili rovnoměrnou 
teplotu v rámci místnosti.

zajistěte, aby okna i dveře byly 
pevně zavřené. 

V rámci možností se vyhněte 
otevírání dveří a oken, abyste 
v místnosti udrželi chladný 
vzduch.

Pravidelně čistěte  
vzduchový filtr.

zacpaný vzduchový filtr 
omezuje proudění vzduchu 
a snižuje efektivitu chlazení 
a odvlhčování. Vzduchové 
filtry čistěte aspoň jednou za 
čtrnáct dní.

Klimatizovanou místnost  
příležitostně vyvětrejte.

Protože okna se udržují zavře-
ná, je dobré místnost čas od 
času vyvětrat.

Jestliže výrobek nebudete po delší dobu používat

Jestliže výrobek nebudete po delší dobu 
používat

Pro následující dvě až tři hodiny uveďte 
klimatizaci do následujícího nastavení:
• Režim: režim větrání
•  Tímto se vysuší vnitřní mechanizmy.

Vypněte zařízení a jistič.

UPOzORnĚnÍ 
Jestliže klimatizaci nebudete po delší dobu  
používat, vypněte jistič. 
Mohla by se nahromadit nečistota a způsobit 
požár.

Užitečné informace: 

Vzduchové filtry a Váš účet za elektřinu. Jestliže 
se vzduchové filtry zanesou prachem, efektivita 
chlazení poklesne a proplýtvá se 6 % použité 
elektřiny.

Jestliže se má výrobek znovu začít používat

Vyčistěte vzduchový filtr  
a nainstalujte ho.

zkontrolujte vstupní i výstupní 
vzduchové otvory vnitřní i venkovní 
klimatizační jednotky.

zkontrolujte, zda je uzemňovací kabel 
správně připojen. může být připojen 
k vnitřní klimatizační jednotce.

Tipy pro provozování
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Údržba a servis

Klimatizace  
nepracuje. 

•  Udělal jste chybu v na-
stavení časovače?

•  Je poškozená pojistka 
nebo jistič?

V místnosti 
 je divný zápach.

•  Zkontrolujte, zda se 
nejedná o vlhký zá-
pach šířící se ze zdí, 
koberců, nábytku nebo 
oblečení v místnosti.

zdá se, že kondenzo-
vaná voda uniká/vyté-
ká z klimatizace.

•  Kondenzace nastává, 
když proud vzduchu z 
klimatizace ochla-
zuje teplý vzduch v 
místnosti.

Klimatizace nefunguje 
asi 3 minuty  
po restartu.

•  Jedná se o záměrnou 
ochranu mechanizmu.

•  Počkejte cca. 3 minuty 
do obnovení činnosti.

Klimatizace nechladí 
nebo netopí efek-
tivně.

•  Je vzduchový filtr 
špinavý? Podívejte 
se na instrukce pro 
čištění vzduchového 
filtru.

•  Je možně, že když 
byla klimatizace 
poprvé zapnuta, byla 
místnost velmi horká. 
Počkejte, než se 
ochladí.

•  Byla teplota nastave-
na nesprávně?

•  Jsou vstupní a 
výstupní vzduchové 
otvory vnitřní nebo 
venkovní klimatizační 
jednotky zaneseny?

Provoz klimatizace  
je hlučný.

•  Zvuk podobný prou-
dění vody - toto je 
zvuk freonu proudící-
ho uvnitř klimatizační 
jednotky.

•  Zvuk jako při uvol-
ňování ztlačeného 
vzduchu do atmo-
sféry - toto je zvuk 
procesu odvlhčování 
uvnitř klimatizační 
jednotky.

Je slyšet praskání.

•  Tento zvuk vzniká při 
teplotním roztahování 
nebo smršťování 
čelního panelu.

Je zobrazena indika-
ce vyčištění filtru.

•  Po vyčištění filtru 
stiskněte a držte 
tlačítko časovače 
společně s tlačítkem 

  „šipka doleva“ po 
dobu 3 vteřin.

informace na displeji 
jsou pouze slabě 
čitelné nebo nejsou 
čitelné vůbec.

•  Jsou baterie vybité?
•  Jsou baterie vložené 

obráceně?

Než kontaktujete servis ...
tipy na odstraňování problémů! Ušetřete čas a peníze!

Před tím, než budete požadovat opravu nebo servis, si projděte následující 
body...  Jestliže porucha přetrvává, kontaktujte prosím svého dealera.

Poznámka
ODOLNOST VŮČI VODĚ:  Venkovní strana přístroje je odolná vůči vodě. Vnitřní 

strana však odolná vůči vodě není a neměla by být  
vystavena nadměrné vlhkosti.




