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KLIMATIZA!NÍ ZA"ÍZENÍ
P!ed uvedením va"í sady do provozu si, prosím, pe#liv$ pro#t$te tuto p!íru#ku a
uchovejte ji pro budoucí pot!ebu. 
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TIPY PRO ÚSPORU ENERGIE

Následující tipy vám pomohou minimalizovat spot!ebu energie p!i pou'ívání klimatiza#ního za-
!ízení. Pokud budete dbát následujících pokyn(, m('ete ú#inn$ji vyu'ívat klimatiza#ní za!ízení:

Nechla)te nadm$rn$ interiéry. M('ete tím ohrozit své zdraví a dochází k vy""í spo-•
t!eb$ elektrické energie.
P!i pou'ívání klimatiza#ního za!ízení zakryjte okna 'aluziemi nebo záv$sy.•
P!i pou'ívání klimatizace nechte dve!e nebo okna zav!ené.•
Upravte sm$r proud$ní vzduchu tak, aby docházelo k cirkulaci vzduchu v místnosti.•
Zvy"te otá#ky ventilátoru, aby se vzduch v místnosti rychle oh!ál nebo ochladil.•
Otevírejte pravideln$ okna kv(li v$trání, proto'e kvalita vzduchu v místnostech se•
m('e zhor"ovat, pokud pou'íváte klimatiza#ní za!ízení více hodin.
Vzduchov* filtr #ist$te jednou za 2 t*dny. Prach a ne#istoty ve vzduchovém prachu•
mohou bránit proud$ní vzduchu nebo oslabit chladicí / odvlh#ovací funkci. 

Pro va"e záznamy

Na tuto stránku si p!ipevn$te stvrzenku pro p!ípad, 'e byste pot!ebovali prokázat datum zakoupení, nebo pro
ú#ely záruky. Sem si pozna#te #íslo modelu a v*robní #íslo:

+íslo modelu:

V*robní #íslo:

Najdete je na "títku na boku ka'dé jednotky. 

Jméno prodejce:

Datum zakoupení:
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D#LE$ITÁ BEZPE!NOSTNÍ UPOZORN%NÍ

P!ED POU#ÍVÁNÍM SPOT!EBI"E SI P!E"T$TE V%ECHNY POKYNY. 

Abyste zabránili nebezpe#n*m situacím a zajistili nejlep"í fungování v*robku, v'dy se !i)te ná-
sledujícími pokyny. 

! VAROVÁNÍ
V p!ípad$ nedodr'ení pokyn( m('e dojít k vá'nému úrazu nebo smrti. 

! VAROVÁNÍ
Instalace nebo opravy provád$né nekvalifikovan*mi osobami mohou vést k ohro'ení vás•
nebo jin*ch osob.
Instalace MUSÍ b*t v souladu s místními stavebními p!edpisy a normami. •
Informace obsa'ené v tomto návodu jsou ur#eny k pou'ití kvalifikovan*m servisním techni-•
kem obeznámen*m s bezpe#nostními postupy a vybaven*m vhodn*mi nástroji a zku"eb-
ními p!ístroji. 
V p!ípad$, 'e si pe#liv$ neprostudujete a nedodr'íte v"echny pokyny v tomto návodu, m('e•
dojít k "patné #innosti za!ízení, "kodám na majetku, úraz(m a/nebo smrti osob. 

INSTALACE

Pou'ijte vhodn* jisti# nebo pojistku, které vyhovují jmenovitému v*konu klimatiza#ního za!í-•
zení. V opa#ném p!ípad$ m('e dojít k úrazu elektrick*m proudem nebo poru"e v*robku.
Pokud chcete instalovat nebo p!emístit klimatiza#ní za!ízení, obra.te se na svého prodejce.•
V opa#ném p!ípad$ m('e dojít k vá'nému úrazu nebo poru"e v*robku.•
V'dy pou'ívejte elektrickou zástr#ku a zásuvku s uzem/ovací svorkou. V opa#ném p!ípad$•
m('e dojít k úrazu elektrick*m proudem nebo poru"e v*robku
Bezpe#n$ nainstalujte panel a kryt !ídicí sk!ín$. V opa#ném p!ípad$ m('e dojít k v*buchu-•
nebo po'áru.
Nainstalujte vyhrazenou elektrickou zásuvku a obvodov* jisti#, ne' za#nete pou'ívat klimati-•
za#ní za!ízení. V opa#ném p!ípad$ m('e dojít k úrazu elektrick*m proudem nebo poru"e
v*robku.
Neupravujte ani neprodlu'ujte p!ívodní kabel. Pokud jsou na p!ívodním kabelu "krábance,•
odloupnutá izolace nebo je po"kozen*, musí se vym$nit. M('e dojít k po'áru nebo úrazu
elektrick*m proudem.
Vybalování nebo instalaci klimatiza#ního za!ízení v$nujte pat!i#nou pé#i. V opa#ném p!í-•
pad$ m('e dojít k vá'nému úrazu nebo poru"e v*robku.
Klimatiza#ní za!ízení neinstalujte na nerovnou plochu ani tam, kde hrozí nebezpe#í jeho•
pádu. M('e dojít ke smrti, vá'nému úrazu nebo poru"e v*robku.

! POZOR

V p!ípad$ nedodr'ení pokyn( m('e dojít k leh#ímu úrazu nebo po"kození v*robku.  
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PROVOZ

Klimatiza#ní za!ízení nenechávejte b$'et dlouho, pokud je vlhkost prost!edí velmi vysoká-•
nebo pokud jste nechali otev!ené dve!e nebo okno. V opa#ném p!ípad$ m('e dojít k po-
ru"e v*robku.
Dbejte na to, aby b$hem provozu klimatiza#ního za!ízení nedo"lo k vyta'ení ani po"kození•
p!ívodní "/(ry. V opa#ném p!ípad$ m('e dojít k po'áru, úrazu elektrick*m proudem nebo
poru"e v*robku.
Na p!ívodní "/(ru nepokládejte 'ádné p!edm$ty. M('e dojít k úrazu elektrick*m proudem•
nebo poru"e v*robku.
Klimatiza#ní za!ízení nezapínejte ani nevypínejte zasunutím nebo vyta'ením elektrické zá-•
str#ky do nebo ze zásuvky. M('e dojít k po'áru nebo úrazu elektrick*m proudem.
Nedot*kejte se, neobsluhujte ani neopravujte klimatiza#ní za!ízení mokr*ma rukama. M('e•
dojít k úrazu elektrick*m proudem nebo poru"e v*robku.
Do blízkosti p!ívodního kabelu nestav$jte oh!íva#e ani jiné topné spot!ebi#e. M('e dojít k•
po'áru, úrazu elektrick*m proudem nebo poru"e v*robku.
Zabra/te vniknutí vody do klimatiza#ního za!ízení. M('e dojít k v*buchu nebo po'áru.•
V blízkosti klimatiza#ního za!ízení nenechávejte ho!lavé látky jako benzín, nebo !edidla.•
M('e dojít k v*buchu nebo po'áru.
Klimatiza#ní za!ízení nepou'ívejte p!íli" dlouho v malém nev$traném prostoru. Pravideln$•
prostor v$trejte. V opa#ném p!ípad$ m('e dojít k v*buchu nebo po'áru.
Pokud dojde k úniku plynu, p!ed op$tovn*m pou'itím klimatiza#ního za!ízení dostate#n$•
vyv$trejte. V opa#ném p!ípad$ m('e dojít k v*buchu nebo po'áru.
Pokud z klimatiza#ního za!ízení za#ne vycházet hluk, zápach nebo kou!, vytáhn$te zástr#ku•
p!ívodní "/(ry ze zásuvky. V opa#ném p!ípad$ m('e dojít k v*buchu nebo po'áru.
V p!ípad$ bou!ky p!eru"te provoz a zav!ete okno. Pokud je to mo'né, sundejte p!ed velmi•
siln*m v$trem v*robek z okna.
Po otev!ení p!ední m!í'ky se nedot*kejte elektrostatického filtru. V opa#ném p!ípad$ m('e•
dojít k úrazu elektrick*m proudem nebo poru"e v*robku. 
Pokud dojde k pono!ení klimatiza#ního za!ízení do vody v d(sledku zaplavení, obra.te se na•
svého prodejce. V opa#ném p!ípad$ m('e dojít k v*buchu nebo po'áru.
Dávejte pozor, aby se do v*robku nedostala voda.•
Pokud pou'íváte sou#asn$ toto klimatiza#ní za!ízení a topn* spot!ebi#, nap!íklad oh!íva#,•
dbejte na dostate#né v$trání. V opa#ném p!ípad$ m('e dojít k po'áru, vá'nému úrazu
nebo poru"e v*robku.
P!ed #i"t$ním nebo opravami klimatiza#ního za!ízení vypn$te hlavní vypína# a vypojte p!í-•
vodní  kabel ze zásuvky. V opa#ném p!ípad$ m('e dojít ke smrti, vá'nému úrazu nebo po-
ru"e v*robku.
Vypojte p!ívodní kabel, pokud klimatiza#ní za!ízení del"í dobu nepou'íváte. V opa#ném p!í-•
pad$ m('e dojít k poru"e v*robku.
Na klimatiza#ní za!ízení nepokládejte jiné p!edm$ty. M('e dojít k poru"e v*robku.•
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! POZOR

INSTALACE

Po instalaci nebo oprav$ klimatiza#ního za!ízení nezapome/te zkontrolovat, 'e nedochází k•
úniku chladiva. V opa#ném p!ípad$ m('e dojít k poru"e v*robku.
Správn$ nainstalujte vypou"t$cí hadici pro vypou"t$ní vodního kondenzátu. V opa#ném p!ípad$•
m('e dojít k poru"e v*robku.
V*robek instalujte na rovné plo"e. •
Klimatiza#ní za!ízení nainstalujte tam, kde nebude hluk z venkovní jednotky nebo proud$ní•
vzduchu obt$'ovat sousedy. Jinak m('e dojít ke konflikt(m se sousedy.
P!epravu za!ízení by m$ly provád$t nejmén$ 2 osoby, nebo pou'ijte vidlicov* vozík. M('e dojít•
k vá'nému úrazu.
Klimatiza#ní za!ízení neinstalujte tam, kde m('e b*t p!ímo vystaveno mo!skému v$tru (sla-•
nému aerosolu). M('e dojít k poru"e v*robku.

PROVOZ

Nevystavujte osoby, zví!ata ani rostliny proudu studeného nebo horkého vzduchu z klimatiza#-•
ního za!ízení. M('e dojít k vá'nému úrazu.
Nepou'ívejte v*robek ke zvlá"tním ú#el(m, jako je konzervování potravin, um$leck*ch d$l atd.•
Jde o spot!ebitelské klimatiza#ní za!ízení, nikoli p!esn* chladicí systém. M('e dojít ke smrti,
po'áru nebo úrazu elektrick*m proudem.
Nezakr*vejte p!ívodní ani v*stupní otvor vzduchu. M('e dojít k v*buchu nebo poru"e v*robku.•
P!i #i"t$ní klimatiza#ního za!ízení nepou'ívejte silné #isticí prost!edky ani rozpou"t$dla ani  ne-•
st!íkejte na v*robek vodu. Pou'ijte ut$rku. M('e dojít k vá'nému úrazu nebo poru"e v*robku.
Nikdy se nedot*kejte kovov*ch #ástí klimatiza#ního za!ízení, pokud rozebíráte vzduchov* filtr.•
M('e dojít k vá'nému úrazu nebo poru"e v*robku. 
Na klimatiza#ní za!ízení nepokládejte jiné p!edm$ty. M('e dojít k poru"e v*robku.•
Filtr po o#i"t$ní v'dy pevn$ zasu/te. Filtr #ist$te ka'dé dva t*dny nebo #ast$ji, je-li to pot!eba.•
Pokud je klimatiza#ní za!ízení v provozu, nevkládejte do p!ívodního ani v*stupního otvoru ruce•
ani jiné p!edm$ty. M('e dojít k úrazu elektrick*m proudem.
Nepijte vodu vypu"t$nou z klimatiza#ního za!ízení. M('e dojít k vá'n*m zdravotním komplika-•
cím.
P!i #i"t$ní, údr'b$ nebo opravách klimatiza#ního za!ízení ve v*"ce pou'ijte pevnou stoli#ku•
nebo 'eb!ík. V opa#ném p!ípad$ m('e dojít k vá'nému úrazu nebo poru"e v*robku.
Nekombinujte baterie pro dálkov* ovlada# s jin*mi typy baterií ani nekombinujte nové baterie s•
pou'it*mi. V opa#ném p!ípad$ m('e dojít k poru"e v*robku.
Baterie nedobíjejte ani nerozebírejte. V opa#ném p!ípad$ m('e dojít k v*buchu, po'áru nebo•
vá'nému úrazu.
P!esta/te pou'ívat dálkov* ovlada#, pokud dojde k úniku elektrolytu. Pokud dojde k pot!ísn$ní•
od$vu nebo poko'ky unikajícím elektrolytem, omyjte je #istou vodou. V opa#ném p!ípad$ m('e
dojít k vá'nému úrazu.
Pokud po'ijete unikl* elektrolyt, vypláchn$te si d(kladn$ ústa a poté vyhledejte léka!e. V opa#-•
ném p!ípad$ m('e dojít k vá'n*m zdravotním komplikacím.
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P"ED PRVNÍM POU$ITÍM

Popis za'ízení

Provozní rozsahy

Tla#ítko ZAP/VYP
P!ijíma# signálu

Provozní kontrolka

Ionizátor Plasmaster

Chladivové potrubí
Vypou"t$cí hadice

Propojovací kabely

Usm$r/ova#e proud$ní
(vertikální a horizontální lamely)

� Vlastnosti se mohou r(znit podle modelu. 

� Vlastnosti se mohou r(znit podle modelu. 

Ní'e uvedená tabulka obsahuje informace o provozních rozsazích teplot.  

V*stup vzduchu

Vstup vzduchu

V*stup vzduchu

Základová deska

Vzduchov* filtr

+elní panel

Ochrann* filtr 3M Multi 

Po#et provozních kontrolek a jejich umíst$ní se m('e r(znit podle modelu klimatizace. •

POZNÁMKA

Re'im Vnit!ní teplota Venkovní teplota
Chlazení 18 °C ~ 32 °C -10 °C ~ 48 °C
Topení 16 °C ~ 30 °C -15 °C ~ 24 °C

!
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Ochrann( filtr 3M Multi

PÉ!E O ZDRAVÍ

Ochrann* filtr
3M Multi 

Ionizátor Plasmaster

Díky nejú#inn$j"í konstrukci poskytuje maxi-
mální filtra#ní plochu p!i zachování tvarové
stability  konstrukce filtru. 
Protizápachov* filtr odstra/uje b$'né pachy,
které mohou zp(sobit bolest hlavy nebo
chronickou únavu. 
Aktivn$ brání mno'ení vir(.  

1

2

3

Ionizátor Plasmaster

Iontové #ástice ionizátoru Plasmaster likvi-
dují bakterie a dal"í "kodlivé látky ve vzdu-
chu.
Ionizátor Plasmaster neprovádí sterilizaci
pouze vzduchu procházejícího klimatizací.
Odstra/uje "kodlivé látky a pachy v i okolí.  

1

2
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Pou)ití dálkového ovlada*e

Klimatizaci m('ete pohodln$ ovládat pomocí dálkového ovlada#e. 
Ní'e uvedená tla#ítka pro dal"í funkce naleznete pod displejem ovlada#e. 

Bezdrátov( dálkov( ovlada*

Displej

Ovládací
panel

Tla#ítko Displej Popis

IONIZACE*: Ionizátor Plasmaster likviduje vzdu-
chem p!ená"ené baktérie a dal"í "kodlivé látky

Automatick( re)im spánku*: Spou"tí automatick*
re'im spánku. 

Tla*ítka nastavení teploty: Nastavení 'ádané teploty
pro chlazení nebo topení.  

- Tla*ítko ZAP/VYP: Zapíná/vypíná jednotku. 

Tla*ítko rychlosti vnit'ního ventilátoru: Nastavení
rychlosti ventilátoru. 

V(b+r provozního re)imu*:
Re'im chlazení (    ) / Automatick* re'im nebo
re'im p!izp(sobení chodu  (    ) / Odvlh#ování (    )
/ Topení (   ) / Cirkulace vzduchu (    ). 

Tla*ítko rychlého vychlazení/vyh'átí*: Vyh!eje nebo
vychladí místnost za krátkou dobu. 

Sm+r proud+ní vzduchu: Nastavení sm$ru proud$ní
vzduchu vodorovn$ nebo svisle. 

Zobrazení teploty: Zobrazuje pokojovou teplotu. P!i
stla#ení na p$t sekund rovn$' p!epíná mezi zobra-
zením °C a °F. 

!asova*: Nastavení aktuálního #asu a #asu spu"-
t$ní/vypnutí. 

Tla*ítko navigace a dal,ích funkcí*: Nastavení dal-
"ích zvlá"tních funkcí. 
Tich* re'im (    ) / Re'im !ízení spot!eby (    ) /
Automatické #i"t$ní (    ).
Tich* re'im a re'im !ízení spot!eby nelze spustit
sou#asn$. 

- Upravuje jas displeje ovlada#e. 

- SET/CLEAR: Nastavení nebo zru"ení funkce 

- Resetování: Resetování nastavení klimatizace. 

� N$které funkce nemusí b*t v závislosti na modelu k dispozicl. 
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Vkládání baterií

P!ed pou'itím dálkového ovládání vlo'te ba-
terie typu AAA (1,5 V). 

Sejm$te zadní kryt. 

Vlo'te nové baterie a ujist$te se, 'e jste ba-
terie vlo'ili správn$ podle znamének plus a
mínus. 

Znovu nasa)te kryt baterie. 

1

2

3

1

Pokud za#ne displej dálkového ovla-•
da#e blednout, je nutné vym$nit bate-
rie.  

POZNÁMKA

Dálkov* ovlada# m('e ovládat i jiná elekt-•
ronická za!ízení, pokud jej na n$ nasm$-
rujete. Ujist$te se, 'e sm$rujete dálkov*
ovlada# na p!ijíma# signálu na klimati-
zaci. 
Správnou funkci zajistíte #i"t$ním p!ijí-•
ma#e a vysíla#e signálu m$kk*m had!í-
kem.  

POZNÁMKA

Instalace dr)áku dálkového ovlada*e

Z d(vodu ochrany dálkového ovlada#e nain-
stalujte dr'ák na místo, na které nesvítí p!ímé
slune#ní sv$tlo.

Zvolte bezpe#né a snadno p!ístupné
místo. 

Upevn$te dr'ák p!i"roubováním nebo po-
mocí oboustranné lepicí pásky. 

Zasu/te dálkov* ovlada# do dr'áku dálko-
vého ovlada#e.  

2

3

Pou)ití

Nasm$rujte dálkov* ovlada# sm$rem k p!ijíma#i
signálu v dolní #ásti klimatizace a stla#ením p!í-
slu"ného tla#ítka ji uvedete do provozu. 

!

!
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ZÁKLADNÍ FUNKCE

Stla#te       pro zapnutí jednotky.
Opakovan$ ma#kejte       pro zvolení re'imu
chlazení. 
Na displeji se zobrazí      .   

Stla#te      nebo       pro nastavení po'ado-
vané teploty. 
Rozsah teploty #iní 18 °C (64 °F) ~ 30 °C
(86 °F). 

1
2

3

Chlazení 
(Re)im chlazení)

Stla#te       pro zapnutí jednotky.
Opakovan$ ma#kejte       pro zvolení re'imu
odvlh#ování. 
Na displeji se zobrazí      .   

1
2

Odvlh*ování 
(Re)im odvlh*ování)

Stla#te       pro zapnutí jednotky.
Opakovan$ ma#kejte       pro zvolení re'imu
topení. 
Na displeji se zobrazí      .   

Stla#te      nebo       pro nastavení po'ado-
vané teploty. 
Rozsah teploty #iní 16 °C (60 °F) ~ 30 °C
(86 °F). 

1
2

3

Topení
(Re)im topení)

Modely pouze s chlazením nemají•
tuto funkci k dispozici. 

POZNÁMKA!

V tomto re'imu nem('ete upravovat•
po'adovanou teplotu, proto'e se
upravuje automaticky. Po'adovaná
teplota se tak ani nezobrazuje na di-
spleji.  

POZNÁMKA!

V tomto re'imu dochází k odvlh#ování vzdu-
chu p!i vysoké vlhkosti nap!. b$hem de"ti-
vého období, aby nedocházelo k tvorb$ plísní
v místnostech. Re'im upravuje pokojovou
teplotu a rychlost ventilátoru automaticky s
cílem zachovat optimální hladinu vlhkosti. 
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Stla#te       pro zapnutí jednotky.
Opakovan$ ma#kejte       pro zvolení re'imu
cirkulace vzduchu.
Na displeji se zobrazí      .   

Stla#te       pro úpravu rychlosti ventilátoru. 

1
2

3

Stla#te       opakovan$ pro nastavení rych-
losti ventilátoru.
Vyberte       , pokud chcete p!irozené
proud$ní vzduchu. Ventilátor nastaví rych-
lost automaticky. 

1

V+trání
(Re)im cirkulace vzduchu)

Nastavení rychlosti ventilátoru

P!i tomto re'imu dochází pouze k cirkulaci
vzduchu v místnosti bez zm$ny teploty. 

Chcete-li nastavit horizontální proud$ní
vzduchu, opakovan$ stla#te       a vyberte
po'adovan* sm$r. 
- Vyberte       , chcete-li nastavit automa-
tick* sm$r proud$ní vzduchu.  

Chcete-li nastavit vertikální proud$ní vzdu-
chu, opakovan$ stla#te       a vyberte po'a-
dovan* sm$r. 
- Vyberte       , chcete-li nastavit automa-
tick* sm$r proud$ní vzduchu. 

1

2

Stla#te       a p!idr'te tla#ítko na déle ne' t!i
sekundy.
- V dolní #ásti displeje bude blikat ikona
AM/PM. 

1

Nastavení sm+ru proud+ní vzduchu

Nastavení *asova*e

Funkci #asova#e m('ete pou'ít k úspo!e
energie a efektivn$j"ímu vyu'ívání klimati-
zace. 

Nastavení aktuálního *asu

Znak Rychlost

Vysoká

St!edn$ vysoká

St!ední

St!edn$ nízká

Nízká

P!irozené proud$ní vzduchu

V závislosti na modelu nemusí b*t•
funkce vertikálního proud$ní vzduchu
k dispozici. 
Nastavení usm$r/ova#e proud$ní•
vzduchu silou m('e zp(sobit po"ko-
zení za!ízení. 
Pokud provedete restart klimatizace,•
spustí se znovu p!i naposledy nasta-
veném sm$ru proud$ní vzduchu, a tak
poloha usm$r/ova#e proud$ní vzdu-
chu nemusí odpovídat ikon$ zobra-
zené na displeji dálkového ovlada#e.
Pokud k tomu dojde, stla#te
nebo       pro nastavení sm$ru
proud$ní vzduchu. 

POZNÁMKA!
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Stla#te       nebo       a nastavte #as. 
Stla#te       pro ulo'ení nastavení. 

2
3

Stla#te       . 
- Ní'e uvedená ikona ve spodní #ásti di-
spleje za#ne blikat. 

Stla#te       nebo       a nastavte #as. 
Stla#te       pro ulo'ení nastavení.
P!i nastavování #asova#e se na displeji zob-
razí aktuální #as a ikona ON, co' ozna#uje
nastavení po'adovaného #asu. 

2
3
4

1

Zapnutí klimatizace automaticky v nastave-
nou dobu

Zru,ení nastavení *asova*e

Stla#te       . 
Stla#te       .
Stla#te       nebo       a vyberte hodiny (a' 7). 
Stla#te       pro ulo'ení nastavení.
- P!i v*b$ru re'imu spánku se na displeji
zobrazí ikona       .

2
3
4

1

Nastavení re)imu spánku 

Re'im spánku m('ete vyu'ít k automatic-
kému vypnutí klimatizace, kdy' jdete spát.  

Stla#te       . 
- Ní'e uvedená ikona ve spodní #ásti di-
spleje za#ne blikat. 

Stla#te       nebo       a nastavte. 
Stla#te       pro ulo'ení nastavení.
P!i nastavování #asova#e se na displeji zob-
razí aktuální #as a ikona OFF, co' ozna#uje
nastavení po'adovaného #asu. 

2
3
4

1

Vypnutí klimatizace automaticky v nastave-
nou dobu

Stla#te       .
- Chcete-li zru"it v"echna nastavení #aso-
va#e, stla#te      .

1

V re'imech chlazení a odvlh#ování•
dochází pro p!íjemn$j"í spánek k ná-
r(stu teploty o 1 °C po 30 minutách a
o dal"í 1 °C po dal"ích 30 minutách. 
Teplota se zv*"í a' o 2 °C od p!ednas-•
tavené teploty. 
V p!ípad$ re'imu spánku není mo'né•
rychlost ventilátoru upravovat. P!i
chlazení je nastavena extra nízká rych-
lost ventilátoru a p!i topení je nasta-
vena nízká rychlost ventilátoru. 

POZNÁMKA!
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POKRO!ILÉ FUNKCE

Stla#te       pro zapnutí jednotky.
Stla#te        . 

V re'imu rychlého vychlazení bude fou-•
kat siln* proud vzduchu o teplot$ 18 °C
po dobu 30 minut.  
V re'imu rychlého vyh!átí bude foukat•
siln* proud vzduchu o teplot$ 30 °C po
dobu 30 minut. 

1
2

Rychlá zm+na teploty v místnosti
(Funkce rychlého vychlazení/vyh'átí)

Tato funkce umo'/uje rychle zchladit
vzduch v místnosti v lét$ a vyh!át v zim$. 

Klimatizace nabízí n$které dodate#né po-
kro#ilé funkce. 

Tuto funkci nelze pou'ít v re'imech•
cirkulace vzduchu, v automatickém re-
'imu a re'imu p!izp(sobení chodu
jednotky. 
V závislosti na modelu nemusí b*t•
tato funkce k dispozici.   

POZNÁMKA!

Stla#te       pro zapnutí jednotky.
Stla#te        . 
- Na displeji se zobrazí       .

Pokud vypnete napájení, ventilátor bude•
v provozu t!icet minut a v*dechová la-
mela bude tém$! uzav!ena. Filtr Plas-
master a ionizátor Plasmaster budou p!i
nastavení automatického #i"t$ní v pro-
vozu a bude probíhat #i"t$ní vnit!ku
vnit!ní jednotky. 

1
2

!i,t+ní vzduchu v místnosti
Automatické *i,t+ní Plasmaster

P!i chlazení a odvlh#ování se ve vnit!ní jed-
notce hromadí vlhkost. Pomocí funkce auto-
matického #i"t$ní je mo'né tuto vlhkost
odstranit. 

V dob$, kdy probíhá automatické #i"-•
t$ní, jsou n$která tla#ítka nefunk#ní.   

POZNÁMKA!
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Stla#te       pro zapnutí jednotky.
Stla#te        . 
- Na displeji se zobrazí       .

1
2

!i,t+ní Plasmaster

Iontové #ástice vyvíjené ionizátorem Plas-
master od spole#nosti LG likvidují vzduchem
p!ená"ené baktérie a jiné "kodlivé látky.  

Tuto funkci m('ete pou'ít stla#ením•
tla#ítka        bez nutnosti zapnutí kli-
matizace. 
V dob$, kdy probíhá plazmatické #i"-•
t$ní, svítí jak kontrolka #i"t$ní, tak i
kontrolka chlazení. 
V závislosti na modelu nemusí b*t•
tato funkce k dispozici. 

POZNÁMKA!

Stla#te       pro zapnutí jednotky.
Opakovan$ ma#kejte       pro zvolení funkce
automatického re'imu. 
Na displeji se zobrazí      .   
Stla#te      nebo       pro nastavení po'ado-
vaného provozního kódu podle Va"ich po-
'adavk( na tepelnou pohodu. 

1
2

3

Automatick( re)im
(Um+lá inteligence)

Modely pouze s chladicím re)imem

V tomto re'imu se rychlost ventilátoru a tep-
lota nastavují automaticky na základ$ poko-
jové teploty. 

Kód Popis

2 Chlazení

1 Mírné chlazení

0 Udr'ení pokojové
teploty

-1 Mírné topení

-2 Topení

V tomto re'imu nelze upravit rychlost•
ventilátoru, av"ak m('ete nastavit us-
m$r/ova# vzduchu tak, aby se otá#el
automaticky. 
V závislosti na modelu nemusí b*t•
tato funkce k dispozici. 

POZNÁMKA!
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Stla#te       pro zapnutí jednotky.
Opakovan$ ma#kejte       pro zvolení funkce
automatického provozu. 
Na displeji se zobrazí      .   

Stla#te      nebo       pro nastavení po'ado-
vané teploty.
- Rozsah teploty #iní 18 °C (64 °F) ~ 30 °C
(86 °F).
Opakovan$ ma#kejte tla#ítko       k nasta-
vení rychlosti ventilátoru. 

1
2

3

4

Stla#te       pro zapnutí jednotky.
Stla#te        
Na displeji se zobrazí      .   

Zadání prvního kroku

Zadání druhého kroku

Funkce re'imu !ízení spot!eby energie je
k dispozici za dan*ch podmínek. 
- Rozsah teploty chlazení:
Vnit!ní 18 °C (64 °F) ~ 30 °C (86 °F)
Venkovní 21 °C (70 °F) ~ 32 °C (90 °F)

1
2

Provoz p'izp-sobení chodu jednotky

Tento re'im m$ní provozní re'imy automa-
ticky  s cílem zachovat nastavenou teplotu v
rozmezí ± 2 °C. 

V závislosti na modelu nemusí b*t•
tato funkce k dispozici.  

POZNÁMKA!

P'evod °C/°F

V p!ípad$, 'e je tla#ítko pokojové teploty stla-
#eno p$t sekund, p!epne se zobrazení z °C
na °F nebo naopak. 

Re)im 'ízení spot'eby energie

Tento re'im umo'/uje dosahovat úspor p!i
spot!eb$ energie. (Nastavení k dispozici v re-
'imu chlazení vzduchu.)
První krok: P!íkon v re'imu chlazení se

sní'í o 25 % v porovnání se
jmenovit*m p!íkonem.

Druh* krok: P!íkon v re'imu chlazení se
sní'í o 50 % v porovnání se
jmenovit*m p!íkonem. 

Tuto funkci je mo'né pou'ít pouze v•
re'imu chlazení. 
P!i ka'dém stla#ení E/Control na bez-•
drátovém dálkovém ovlada#i se opa-
kuje první krok, druh* krok, uvoln$ní
funkce a na p$t sekund se zobrazuje
po'adovaná teplota. 
V re'imu !ízení spot!eby energie•
m('e dojít ke sní'ení v*konu.

POZNÁMKA!
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Stla#te       pro zapnutí jednotky.
Stla#te        
Na displeji se zobrazí      .   

Funkce tichého re'imu je k dispozici za
dan*ch podmínek.

- Rozsah teploty v re'imu chlazení:
Vnit!ní 18 °C (64 °F) ~ 30 °C (86 °F)
Venkovní 18 °C (64 °F) ~ 43 °C (109 °F)

- Rozsah teploty v re'imu topení:
Vnit!ní 16 °C (60 °F) ~ 30 °C (86 °F)
Venkovní 6 °C (43 °F) ~ 24 °C (75 °F)

1
2

Tich( re)im

Smyslem tichého re'imu je sní'it hlu#nost
venkovní jednotky a zabránit tak mo'n*m
stí'nostem soused(.
Akustick* tlak venkovní jednotky se b$hem
re'imu chlazení a topení sní'í o 3 dB v po-
rovnání s b$'n*m provozem. 

Nastavení je mo'né pouze p!i provozu•
- zapnutí tichého re'imu a E/Control
není mo'né provést sou#asn$. Pokud
je b$hem tichého re'imu zapnut
re'im E/Control, dojde k zastavení ti-
chého re'imu a spustí se re'im
E/Control. 
V*kon se m('e sní'it p!i v*b$ru ti-•
chého re'imu venkovní jednotky. 
Tuto funkci nelze vyu'ít p!i cirkulaci•
vzduchu a v re'imu odvlh#ování.   

POZNÁMKA!

Stla#te       .
Vypn$te/zapn$te displej.         

1

Jas displeje

Je mo'no upravit jas displeje vnit!ní jed-
notky.  

V závislosti na modelu nemusí b*t•
tato funkce k dispozici.  

POZNÁMKA!
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Provozování klimatizace bez dálkového ovla-
da*e

M('ete pou'ít tla#ítko ZAP/VYP na vnit!ní
jednotce, kter*m m('ete uvést klimatizaci do
provozu v p!ípad$, 'e není dálkov* ovlada# k
dispozici. Ventilátor je nastaven na vysokou
rychlost. 

V p!ípad$ model( s chlazením a topením•
se provozní re'im bude st!ídat v závislosti
na pokojové teplot$. 

V p!ípad$ model( pouze s chlazením je•
teplota nastavená na 22 °C.  

Zapnutí

Otev!ete p!ední panel. 
- Lehce zdvihn$te ob$ strany krytu. 

� Provedení funkce se m('e r(znit podle
modelu. 
Stla#te tla#ítko ZAP/VYP. 

� Provedení funkce se m('e r(znit podle
modelu. 
Uzav!ete p!ední panel poté, jakmile stla#íte
tla#ítko ZAP/VYP. 
- Lehce sklopte ob$ strany panelu dol(. 

1

2

3

Pokojová
teplota

Nastavená
teplota

Provozní
re'im

Pod 21 °C 24 °C Topení

Nad 21 °C a
pod 24 °C 23 °C Odvlh#ování

Nad 24 °C 22 °C Chlazení
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Vypnutí

Uzav!ete p!ední panel. 
- Lehce sklopte ob$ strany krytu. 

Otev!ete p!ední panel. 
- Lehce zdvihn$te ob$ strany panelu. 

� Provedení funkce se m('e r(znit podle
modelu. 
Stla#te tla#ítko ZAP/VYP. 

Uzav!ete p!ední panel ihned poté, co stla-
#íte tla#ítko ZAP/VYP. 
-  Lehce sklopte ob$ strany panelu. 

1

2

3

4

Automatick( restart klimatizace

Pokud se klimatizace vypne p!i v*padku na-
pájení, tato funkce obnoví p!edchozí nasta-
vení. Tato funkce je ve v*chozím nastavení
klimatizace zapnuta.   

Deaktivace automatického restartu

Otev!ete p!ední panel. 
- Lehce zdvihn$te ob$ strany krytu. 

� Provedení funkce se m('e r(znit podle
modelu. 
Stla#te tla#ítko ZAP/VYP a p!idr'te jej 6 se-
kund. 
- Jednotka dvakrát pípne a kontrolka blikne
"estkrát. 

� Provedení funkce se m('e r(znit podle
modelu. 

Chcete-li znovu funkci aktivovat, stla#te•
tla#ítko ZAP/VYP na "est sekund. Jed-
notka dvakrát pípne a modrá kontrolka
#ty!ikrát blikne.  

1

2

Pokud stla#íte a p!idr'íte tla#ítko ZAP/VYP•
na 3-5 sekund namísto "esti, jednotka se
p!epne do testovacího provozu. 
V testovacím provozu bude jednotka vyfu-•
kovat siln* chladn* vzduch 18 minut a poté
se vrátí zp$t do v*chozího továrního nasta-
vení. 

POZNÁMKA!
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Pokud nebudete klimatizaci del"í dobu pou'ívat, vysu"ením klimatizace zabezpe#íte její vynikající
stav. 

Vysu"te klimatizaci spu"t$ním re'imu cirkulace vzduchu po dobu 3 a' 4 hodin, a pak odpojte1
napájení. Pokud by nedo"lo k odstran$ní vnit!ní vlhkosti, mohlo by dojít k po"kození za!ízení. 
P!ed opakovan*m pou'itím klimatizace vysu"te vnit!ní sou#ásti klimatizace v re'imu cirkulace2
vzduchu 3 a' 4 hodiny. Tím odstraníte zápach vlhkosti. 

+i"t$te v*robek pravideln$ pro udr'ení maximálního v*konu a bezporuchového provozu. 
� V závislosti na modelu nemusí b*t k dispozici. 

Ochrann* filtr 3M Multi

Vzduchov* filtr

� Vlastnosti se mohou r(znit podle modelu. 

Typ Popis Interval

Vzduchov* filtr Viz „+i"t$ní vzduchového filtru“. 2 t*dny

Ionizátor 
Plasmaster Viz „+i"t$ní ionizátoru Plasmaster“. 6 m$síc(

Ochrann* filtr
3M Multi Viz „+i"t$ní ochranného filtru 3M Multi“. 1 m$síc

Vnit!ní 
jednotka

O#ist$te povrch vnit!ní jednotky m$kk*m a such*m had!íkem. kdy' je t!eba

Vy#ist$te odtokovou trubku kondenzátu. ka'dé 4 m$síce

Vy#ist$te odtokovou vanu kondenzátu. jednou za rok

D(kladn$ vy#ist$te tepeln* v*m$ník. jednou za rok

Vym$/te baterie dálkového ovlada#e. jednou za rok

Venkovní 
jednotka

Pou'ijte páru k vy#i"t$ní 'ebrování tepelného v*m$níku a v*fuko-
v*ch otvor( (pora)te se s technikem). kdy' je t!eba

Vy#ist$te ventilátor. jednou za rok

Vy#ist$te odtokovou pánev kondenzátu. jednou za rok

Ujist$te se, 'e jsou v"echny sou#ásti ventilátoru pevn$ uta'eny. jednou za rok

Zkontrolujte dota'ení elektrick*ch svorek. jednou za rok

Vy#ist$te elektrické sou#ásti tlakov*m vzduchem.  jednou za rok
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!i,t+ní ionizátoru Plasmaster (volitelné)
Vypn$te napájení a odpojte elektrick* kabel ze zásuvky. •
K odstran$ní prachu pou'ívejte suché bavln$né ty#inky. •

Poznámka: Ionizátor Plasmaster nemusí b*t sou#ástí n$kter*ch model(. 

Vypn$te napájení a odpojte elektrick* kabel ze zásuvky p!ed provád$ním jakékoliv údr'by; v•
opa#ném p!ípad$ m('e dojít k úrazu elektrick*m proudem. 
Pro #i"t$ní filtr( nepou'ívejte vodu teplej"í ne' 40 °C (104 °F). M('e dojít k deformaci nebo•
zm$n$ barvy. 
K #i"t$ní filtr( nikdy nepou'ívejte t$kavé látky. Mohou po"kodit povrch v*robku. •
Neprom*vejte ochrann* filtr 3M Multi vodou, proto'e by mohlo dojít k jeho po"kození. •

VAROVÁNÍ!

Umíst$ní a tvar filtr( se m('ou li"it v závislosti na modelu.•
Nezapomínejte pravideln$ #istit 'ebrování tepelného v*m$níku venkovní jednotky, proto'e•
ne#istoty akumulované na lamelách mohou sní'it provozní ú#innost nebo zv*"it spot!ebu
energie.    

POZNÁMKA!

!
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Vypn$te napájení a odpojte kabel ze zá-
str#ky. 
Otev!ete p!ední kryt.
- Lehce zdvihn$te ob$ strany krytu. 

� Provedení funkce se m('e r(znit podle
modelu. 
P!idr'te zará'ku vzduchového filtru, lehce jej
zdvihn$te a vyjm$te z jednotky. 

� Provedení funkce se m('e r(znit podle
modelu. 
Vy#ist$te filtr vysava#em nebo teplou
vodou. 
- V p!ípad$ obtí'n$ odstraniteln*ch ne#istot
omyjte filtr ve vla'né vod$ s #isticím pro-
st!edkem. 
Nechte filtr oschnout ve stínu. 

1

2

3

4

5

!i,t+ní vzduchového filtru

+ist$te vzduchov* filtr jednou za dva t*dny
nebo #ast$ji, je-li t!eba. 

!i,t+ní ochranného filtru 3M Multi

Umíst$ní a tvar filtr( se m('e v závi-•
slosti na modelu r(znit. 
Ochrann* filtr 3M Multi nemusí b*t•
sou#ástí n$kter*ch model(. 

POZNÁMKA!

Vypn$te napájení a odpojte kabel ze zá-
str#ky. 
Otev!ete p!ední kryt a vyjm$te vzduchov*
filtr (viz „+i"t$ní vzduchového filtru“). 
Vyjm$te ochrann* filtr 3M Multi. 

� Provedení funkce se m('e r(znit podle
modelu.  

Vy#ist$te filtr vysava#em. Neom*vejte
ochrann* filtr 3M Multi vodou, proto'e by
mohlo dojít k jeho po"kození.  

1

2

3

4

22
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ODSTRA&OVÁNÍ PROBLÉM#

Funkce autodiagnostiky

Tento v*robek disponuje vestav$nou autodiagnostickou funkcí. V p!ípad$ poruchy bude kontrolka
vnit!ní jednotky blikat ve dvousekundov*ch intervalech. Pokud k této situaci dojde, kontaktujte
svého prodejce. 

Ne) zavoláte servis

Ne' budete kontaktovat servisní st!edisko, projd$te si ní'e uvedenou tabulku. Pokud problém p!e-
trvává, kontaktujte svého prodejce. 

Závada Mo)né p'í*iny Nápravné opat'ení

Neobvyklé chování

Je cítit zápach po
ho!ení a z jednotky se
oz*vají divné zvuky. 

Vypn$te klimatizaci, odpojte napájecí kabel ze zá-
suvky a kontaktujte svého prodejce. 

Z vnit!ní jednotky
vytéká voda navzdory
nízké hladin$ vlhkosti.

Napájecí kabel je
po"kozen nebo se
nadm$rn$ zah!ívá

Spína#, jisti#,
proudov* chráni#
nebo pojistka nefun-
gují správn$. 

Klimatizace nefunguje

Klimatizace je od-
pojena. 

Zkontrolujte, zda je napájecí kabel zapojen do zá-
suvky. 

Odpojené nebo
vypadlé napájení. 

Zkontrolujte napájení (jisti#, proudov* chráni#
apod.)

V*padek napájení.

Vypn$te klimatizaci, pokud dojde k v*padku napá-
jení. 

Jakmile bude napájení obnoveno, po#kejte t!i mi-
nuty a poté klimatizaci zapn$te. 

Nap$tí je p!íli"
nízké nebo p!íli" vy-
soké.

Zkontrolujte jisti#.

Klimatizace se
práv$ automaticky vy-
pnula. 

Znovu stla#te tla#ítko ZAP/VYP klimatizace. 

Baterie nejsou
správn$ vlo'eny do
dálkového ovlada#e. 

Jsou v dálkovém ovlada#i baterie? Jsou vlo'eny
správn$ (znaménka + a -)?

Pokud po kontrole baterií klimatizace stále nefun-
guje, vym$/te je. 
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24 ODSTRA1OVÁNÍ PROBLÉM,

Závada Mo)né p'í*iny Nápravné opat'ení

Klimatizace nevyfukuje studen*
vzduch. 

Nedochází ke
správné cirkulaci
vzduchu.

Ujist$te se 'e se p!ed p!ední #ástí klimatizace ne-
nachází záclony, záv$sy, 'aluzie, nábytek apod. 

Vzduchov* filtr je
zne#i"t$n*. 

Vzduchov* filtr #ist$te jednou za dva t*dny. 
Viz „+i"t$ní vzduchového filtru“, kde jsou uvedeny

dal"í informace. 

Pokojová teplota
je p!íli" vysoká. 

V lét$ m('e ochlazení vzduchu uvnit! v místnosti
chvíli trvat. 

V tomto p!ípad$ vyberte funkci rychlého chlazení k
ochlazení vzduchu v místnosti. 

Z místnosti uniká
studen* vzduch. 

Ujist$te se, 'e v$tracími otvory v místnosti nedo-
chází k úniku studeného vzduchu. 

Po'adovaná tep-
lota je vy""í ne' na-
stavená teplota. 

Nastavte po'adovanou teplotu na hodnotu ni'"í ne'
je aktuální teplota. 

V blízkosti se na-
chází n$jak* tepeln*
zdroj. 

P!edcházejte pou'ívání generátor( tepla, nap!íklad
elektrick*ch kamen nebo plynového ho!áku b$hem
provozování klimatizace. 

Byl zvolen re'im
cirkulace vzduchu. 

V re'imu cirkulace vzduchu dochází pouze k vyfuko-
vání vzduchu z klimatizace bez jeho chlazení.

P!epn$te provozní re'im do re'imu chlazení. 

Venkovní teplota
je p!íli" vysoká. V*kon chlazení nemusí b*t dostate#n*. 

Klimatizace nevyfukuje tepl*
vzduch. 

P!i spu"t$ní re-
'imu topení. 

Lamela je tém$!
uzav!ená a proud
vzduchu nevychází
ven. 

Venkovní jednotka
se práv$ spustila.

Tento jev je normální. 
Vy#kejte, dokud nebude jednotka schopna p!ipravo-

vat tepl* vzduch. 
Dochází k p!íprav$ teplého vzduchu. 

U venkovní jed-
notky je spu"t$no od-
mrazování. 

V re'imu topení dochází k namrzání 'ebrování v*-
m$níku p!i poklesu venkovní teploty.

Odmrazením dojde k regeneraci povrchu 'ebrování
v*m$níku. 

Po#kejte na dokon#ení operace. M('e trvat 15
minut. 

Venkovní teplota
je p!íli" nízká. V*kon topení nemusí b*t dostate#n*. 
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25ODSTRA1OVÁNÍ PROBLÉM,

Závada Mo)né p'í*iny Nápravné opat'ení

Klimatizace se b$hem provozu za-
stavuje. 

Klimatizace se
náhle vypne. 

M('e b*t aktivní funkce #asova#e. Pokud je tomu
tak, je mo'né, 'e dojde k vypnutí. 

Zkontrolujte nastavení #asova#e. 

B$hem provozu
do"lo k v*padku na-
pájení. 

K dispozici je funkce automatického restartu. Tato
funkce je ve v*chozím nastavení aktivní

Funkce automatického restartu m('e zapnout jed-
notku automaticky p!i obnov$ napájení.

Tato funkce je u'ite#ná, pokud bydlíte v místech s
#ast*m v*padkem proudu.

Vnit!ní jednotka b$'í, i kdy' do"lo k
vypnutí. 

Je spu"t$n re'im
automatického #i"t$ní

Tato funkce od-
stra/uje vlhkost z
vnit!ní jednotky

Vy#kejte do ukon#ení funkce. 
Zabrání bujení plísní. Pokud tuto funkci nechcete

pou'ívat, m('ete ji vypnout. 

Z v*stupu vnit!ní jednotky vychází
mlha. 

Ochlazen* vzduch
z klimatizace vytvá!í
mlhu. 

Jakmile dojde k poklesu teploty, tento jev zmizí. 

Z venkovní jednotky dochází k
úniku vody. 

P!i topení odka-
pává kondenzovaná
voda z tepelného v*-
m$níku

Tento jev vy'aduje instalaci odtokové hadice pod
základovou pánev. 

Kontaktujte osobu provád$jící instalaci. 

Provozní hluk nebo vibrace

Zvuk cvakání.
Tento zvuk je mo'né
sly"et p!i spou"t$ní
nebo zastavování jed-
notky z d(vodu po-
hybu reverzního
ventilu. 

Zvuk sk!ípání.
Plastové díly vnit!ní
jednotky se smr".ují a
roz"i!ují díky náhl*m
zm$nám teplot. 

Zvuk tekoucí vody,
zvuk foukání. Je
mo'né sly"et
proud$ní chladiva.  

Jsou to zcela normální jevy. 
Po chvíli dojde k jejich uti"ení. 

Vnit!ní jednotka vyfukuje pachy. 

Vzduch zapáchá z
d(vodu zatuchlého
vzduchu nebo cigare-
tového zápachu ab-
sorbovaného vnit!ní
jednotkou.

Pokud zápach nemizí, je nutné opláchnout filtr nebo
tepeln* v*m$ník. 

Kontaktujte osobu provád$jící instalaci. 
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