SLOVENČINA

RÝCHLA PRÍRUČKA

KLIMATIZÁCIA

Prosím, pred nainštalovaním výrobku prečítajte celú túto príručku.
Inštalačné práce sa musia vykonať v súlade s národnými zákonmi o elektrických
zariadeniach a len kvalifikovanými a oprávnenými osobami.
Prosím, po dôkladnom prečítaní tejto príručky si ju ponechajte za účelom nahliadania v budúcnosti.
Preklad pôvodného pokynu (R32)
Tento návod je zjednodušená verzia originálneho návodu.
Originálny návod je k dispozícii na webovej lokalite www.lg.com.
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OZNAČENIE MODELU
SLOVENČINA

Informácie o výrobku
- Názov výrobku : Klimatizácia
- Názov modelu :
C

S

15

SQ

N

B

0
Výrobné číslo
Názov chassis
Vnútorná jednotka
/ Vonkajšie jednotky
N : Vnútorná jednotka
U : Vonkajšia jednotka
Podrobný typ výrobku iba pre modely
typového radu U- / CL : S nízkym statickým tlakom
H : S vysokým COP
E : Úsporná
R : Chladivo R32
Menovitý výkon
Príklad) Trieda 7 000 BTU/hod → '07',
Trieda 18 000 BTU/hod → '18'

Vyžarovanie akustického hluku
Ekvivalentná hladina akustického tlaku tohto
výrobku je pod 70 dB.
** Úroveň hluku sa môže meniť v závislosti od
miesta.
Hodnoty uvedené vyššie sú vyžarované hladiny, nie bezpečné pracovné hladiny.
Kým medzi vyžarovanou a vystavenou hladinou existuje korelácia, táto sa nedá spoľahlivo
použiť na stanovenie, či sú potrebné ďalšie
preventívne opatrenia alebo nie.
Faktory, ktoré majú vplyv na skutočnú mieru
vystavenia pracovnej sily hluku, zahŕňajú
vlastnosti miestnosti, kde sa pracovisko nachádza, a ostatné zdroje hluku, napr. počet
strojov a ďalších procesov prebiehajúcich v
blízkosti, ako aj dobu, počas ktorej je pracovník vystavený hluku.

Typ výrobku
T : Stropná kazeta
B, M : Stropný skrytý prieduch
L : Stropný skrytý prieduch
(S nízkym statickým tlakom)
V : Stropná, zavesená a podlahová
Typ pripojiteľnej vonkajšej jednotky
M : Iba vnútorné jednotky
pre systémy Multi
U : Iba vnútorné jednotky
pre systémy Single A
C : Spoločná vnútorná jednotka
pre systémy Multi a Single CAC

- Ďalšie informácie : výrobné číslo sa nachádza v čiarovom kóde na výrobku.
- Max prípustný tlak vysokotlakovej strany :
4,2 MPa / nízkotlakovej strany : 2,4 MPa
- Chladivo : R32

Taktiež prípustná miera vystavenia hluku sa
môže meniť podľa danej krajiny.
Tieto informácie však umožnia používateľovi
vykonať lepšie vyhodnotenie nebezpečenstiev
a rizík.
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DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Tento spotrebič je naplnený horľavým
chladivom (R32).

Tento symbol znamená, že je potrebné
pozorne si prečítať návod na obsluhu.

Tento symbol znamená, že osoba
vykonávajúca údržbu zariadenia by sa
mala riadiť inštalačnou príručkou.

PRED POUZITÍM ZARIADENIA SI POZORNE PREČÍTAJTE VŠETKY UPOZORNENIA.
Aby ste dosiahli čo najlepšie využitie produktu a vyhli sa nebezpečenstvu, vždy
dodržiavajte nasledovné pokyny.
! VAROVANIE
Nedodržanie návodu môže spôsobiť zranenie alebo usmrtenie.
! UPOZORNENIE
Nedodržanie návodu môže spôsobiť menšie zranenia alebo poškodenie výrobku.
! VAROVANIE
• Inštalácia alebo opravy vykonávané neoprávnenými osobami predstavujú riziko
pre vás aj vaše okolie.
• Inštalačné práce sa musia vykonať v súlade s Národným zákonom o elektrických zariadeniach (National Electric Code) len kvalifikovanými a oprávnenými
osobami.
• Informácie obsiahnuté v tejto príručke sú určené kvalifikovanému servisnému
technikovi, ktorý je oboznámený s bezpečnostnými postupmi a disponuje potrebnou výbavou, nástrojmi a testovacími zaradeniami.
• Nedodržanie pokynov uvedených v tejto príručke môže viesť k nefunkčnosti zariadenia, škode na majetku a zraneniu a/alebo usmrteniu osôb.
• Musia sa dodržiavať vnútroštátne predpisy o plyne.
• Rúrky a potrubia pripojené k spotrebiču nesmú obsahovať zdroj zapálenia.
• Toto zariadenie musí byť vybavené napájacím vodičom, ktorý je v súlade s vnútroštátnymi predpismi.
Inštalácia
• Nepoužívajte chybný istič ani istič s nedostatočným menovitým prúdom. Použite
istič alebo poistku so správnymi menovitými parametrami. Hrozí požiar alebo
zásah elektrickým prúdom.
• Elektroinštalačné práce zverte distribútorovi, predajcovi, kvalifikovanému elektrikárovi alebo autorizovanému servisnému stredisku. Výrobok nedemontujte ani
neopravujte sám. Hrozí požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

SLOVENČINA

Pred obsluhou zariadenia si preštudujte
všetky zásady uvedené v tejto príručke.
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SLOVENČINA

• Výrobok vždy uzemnite podľa schémy zapojenia. Nepripájajte uzemňovací
kábel k plynovému alebo vodovodnému potrubiu, k bleskozvodu ani k uzemňovaciemu káblu telefónov. Hrozí požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
• Dôkladne nainštalujte panel a kryt riadiacej jednotky. Je tu nebezpečenstvo požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom kvôli prachu, vode atď.
• Použite istič alebo poistku so správnymi menovitými parametrami. Hrozí požiar
alebo zásah elektrickým prúdom.
• Napájací kábel neupravujte ani nepredlžujte. V prípade, že je napájací kábel
poškriabaný alebo má poškodený plášť alebo je zničený, je potrebné ho vymeniť. Hrozí požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
• Pri inštalácii, demontáži alebo opätovnej inštalácii sa vždy obráťte na distribútora alebo autorizované servisné stredisko. Hrozí požiar, zásah elektrickým prúdom, výbuch alebo poranenie.
• Výrobok neinštalujte na chybný inštalačný podstavec. Uistite sa, či sa podmienky v mieste inštalácie časom nebudú zhoršovať. Mohlo by to zapríčiniť pád
výrobku.
• Nikdy neinštalujte vonkajšiu jednotku na pohyblivú základňu alebo na miesto,
odkiaľ by mohla spadnúť. Padajúca vonkajšia jednotka môže spôsobiť poškodenie alebo poranenie, alebo dokonca usmrtenie osôb.
• Vo vonkajšej jednotke sa nachádza menič s kondenzátorom, ktorý dodáva vysoké napätie do elektrických komponentov. Predtým, ako začnete vykonávať
opravu, skontrolujte, či sa kondenzátor úplne vybil. Nabitý kondenzátor môže
spôsobiť zásah elektrickým prúdom.
• Pri inštalácii jednotky použite inštalačnú súpravu, ktorá je dodaná s výrobkom.
V opačnom prípade môže jednotka spadnúť a spôsobiť vážne poranenie.
• Vnútorné/vonkajšie káblové spojenia sa musia pevne utiahnuť a kábel musí byť
správne vedený tak, aby na prípojné svorky nepôsobila žiadna sila. Nesprávne
alebo uvoľnené spoje môžu zapríčiniť vytváranie tepla alebo požiar.
• Baliace materiály bezpečne zlikvidujte. Rovnako odložte skrutky, klince, batérie,
zlomené veci atď. po inštalácii alebo po servise a roztrhajte a vyhoďte plastové
baliace vrecia. Mohli by sa s nimi hrať deti a spôsobiť si tak poranenie.
• Skontrolujte chladivo, ktoré sa má použiť. Prečítajte si štítok na výrobku. Použitie nesprávneho chladiva môže brániť správnemu fungovaniu jednotky.
• Spotrebič sa bude uchovávať v miestnosti, v ktorej sa nenachádzajú nepretržite
pracujúce zápalné zdroje (Príklad: otvorený oheň, spustený plynový spotrebič
alebo spustený elektrický ohrievač.)
• Na zrýchlenie procesu rozmrazovania ani čistenie nepoužívajte iné ako výrobcom odporúčané prostriedky.
• Nedovoľte, aby došlo k perforácii alebo vznieteniu systému na cirkuláciu chladiacej zmesi.
• Upozorňujeme, že z chladiacich zmesí sa nesmie šíriť zápach.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
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Prevádzka
• Keď sa výrobok namočí do vody (ponorí sa úplne alebo čiastočne), kontaktujte
autorizované servisné stredisko, kde ho opravia pred jeho ďalším použitím.
Hrozí požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
• Skontrolujte, či používate len tie diely, ktoré sú uvedené v servisnom zozname
náhradných dielov. Nikdy sa nepokúšajte výrobok upravovať. Používanie nevhodných dielov môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom.
• Nedotýkajte sa, neprevádzkujte ani neopravujte výrobok mokrými rukami. Pri
odpojení napájacej šnúry zo zásuvky uchopte zástrčku rukou. Je tu nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom a požiaru.
• Na napájací kábel neumiestňujte ohrievač ani iné ohrievacie zariadenia. Je tu
nebezpečenstvo požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.
• Zabráňte vniknutiu vody do elektrických častí. Jednotku nainštalujte mimo dosahu vodných zdrojov. Je tu nebezpečenstvo požiaru, poruchy výrobku alebo
zásahu elektrickým prúdom.
• V blízkosti výrobku neskladujte ani nepoužívajte horľavé plyny alebo horľaviny a
dokonca ani nedovoľte, aby sa horľavé plyny alebo horľaviny v blízkosti výrobku
vyskytli. Je tu nebezpečenstvo požiaru.
• Výrobok nepoužívajte po dlhý čas v tesne uzavretom priestore. Pravidelne vetrajte. Môže dôjsť k nedostatku kyslíka, čo môže poškodiť vaše zdravie.
• Počas prevádzky neotvárajte prednú mriežku výrobku. (Nedotýkajte sa elektrostatického filtra, ak je ním jednotka vybavená.) Je tu riziko úrazu, zásahu elektrickým prúdom alebo poruchy výrobku.
• Ak z výrobku vychádza nezvyčajný zvuk, zápach alebo dym. Okamžite vypnite
istič alebo odpojte napájací kábel. Je tu nebezpečenstvo zásahu elektrickým
prúdom a požiaru.

SLOVENČINA

• Všetky vetracie otvory majú byť bez prekážok.
• Spotrebič sa bude uchovávať v dostatočne vetranej oblasti, v ktorej izbová teplota zodpovedá špecifikovanej prevádzkovej hodnote izbovej teploty.
• Rúrky chladiaceho média musia byť chránené alebo zakryté, aby sa zabránilo
poškodeniu.
• Pružné konektory na rozvod chladiacej zmesi (ako spojovacie rozvody medzi
vnútornou a vonkajšou jednotkou), ktoré by sa mohli vychýliť pri bežnej prevádzke, budú chránené pred mechanickým poškodením.
• Pred otvorením ventilov musíte realizovať spájkované, zvárané alebo mechanické pripojenie, ktoré chladiacemu médiu umožní pretekať medzi časťami
chladiaceho systému.
• Pri inštalácii výrobku vždy kontaktujte servisné stredisko alebo odbornú inštalačnú agentúru. V opačnom prípade môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým
prúdom, explóziu alebo zranenie.
• Mechanické spojenia musia byť prístupné na účely údržby.
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SLOVENČINA

• V prípade, že výrobok používate spolu s kachľami alebo vykurovacím telesom,
z času na čas miestnosť vyvetrajte. Môže dôjsť k nedostatku kyslíku a následnému poškodeniu vášho zdravia.
• Ak výrobok nebudete po dlhší čas používať, odpojte ho od elektrickej zásuvky
alebo vypnite istič.Je tu nebezpečenstvo poškodenia alebo poruchy výrobku,
prípadne neúmyselného spustenia.
• Dbajte o to, aby sa nikto, obzvlášť deti, nemohol dostať na vonkajšiu jednotku
ani aby do nej mohol spadnúť. Toto by mohlo zapríčiniť zranenie osôb a poškodenie výrobku.
• Dbajte o to, aby sa počas používania nedal sieťový kábel vytiahnuť ani poškodiť. Hrozí požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
• Na napájací kábel NIČ neukladajte. Hrozí požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
• Keď uniká horľavý plyn, odpojte ho a otvorte okno, aby sa vyvetralo ešte predtým, ako výrobok znovu zapnete. Nepoužívajte telefón ani nezapínajte/nevypínajte vypínače. Je tu nebezpečenstvo výbuchu alebo požiaru.
• V prípade simultánneho spustenia tejto klimatizácie a ohrievacích zariadení ako
je ohrievač zabezpečte dostatočné vetranie. Nedodržanie týchto pokynov môže
spôsobiť požiar, vážne zranenie alebo poškodenie výrobku.
• Pravidelné (viac ako raz za rok) čistite prach alebo čiastočky soli prilepené na
výmenníku tepla pomocou vody.
• Bude potrebné minimalizovať inštaláciu potrubí.
• Keď sa mechanické konektory znovu používajú vo vnútri, musia sa obnoviť ich
tesniace súčasti.
• Pokiaľ sa v interiéri používajú obrubové spoje, obrubová časť bude vopred
opracovaná.
! UPOZORNENIE
Inštalácia
• Výrobok musia zdvíhať a prepravovať minimálne dve osoby. Zabráňte tomu,
aby došlo k zraneniu osôb.
• Výrobok neinštalujte na miesto, kde by mohol byť priamo vystavený morskému
vzduchu (soľnej hmle). Môže to spôsobiť koróziu výrobku.
• Nainštalujte odtokovú hadicu, aby sa zabezpečilo, že kondenzovaná voda sa
odvádza správnym spôsobom. Nesprávne pripojenie môže byť príčinou úniku
vody.
• Pri inštalácii výrobku ho udržujte vo vodorovnej polohe. Zabráňte vytváraniu vibrácií alebo hluku.
• Neinštalujte výrobok tam, kde by hluk a horúci vzduch z vonkajšej jednotky
mohli spôsobiť škodu susedom alebo ich rušiť. Mohlo by to vašim susedom
spôsobiť problém a mohlo by to viesť ku konfliktom s nimi.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
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Prevádzka
• Výrobok nepoužívajte na špeciálne účely ako je konzervovanie potravín, umeleckých diel atď. Toto je spotrebiteľská klimatizácia, nie presný chladiaci systém.
Je tu nebezpečenstvo poškodenia alebo straty majetku.
• Neblokujte prívod ani vývod vzduchu. Môže to zapríčiniť poruchu výrobku.
• Na čistenie používajte jemnú handričku. Nepoužívajte silné saponáty, rozpúšťadlá atď. Neoblievajte vodou. Je tu nebezpečenstvo požiaru, zásahu elektrickým prúdom alebo poškodenia plastových častí výrobku.
• Pri odstraňovaní vzduchového filtra sa nedotýkajte kovových častí. Je tu nebezpečenstvo zranenia osôb.
• Na výrobok nestúpajte ani naň nič neklaďte (vonkajšie jednotky). Je tu riziko
úrazu alebo poruchy výrobku.
• Po čistení vždy bezpečne nasaďte filter. Filter čistite každé dva týždne alebo
častejšie, ak je to potrebné. Znečistený filter znižuje účinnosť.
• Keď je zapnuté napájanie klimatizácie, do prívodu alebo vývodu vzduchu nedávajte ruky ani iné predmety. Nachádzajú sa tam ostré a pohybujúce sa časti,
ktoré by mohli spôsobiť zranenie osôb.
• Pri vybalení a inštalácii výrobku buďte opatrní. Ostré hrany by mohli spôsobiť
poranenie.
• Ak počas opravy uniká chladiaci plyn, nedotýkajte sa ho. Chladiaci plyn môže
spôsobiť omrzliny (studené popáleniny).
• Pri odstraňovaní alebo odinštalovaní jednotky ju nenakláňajte. Mohla by sa vyliať kondenzovaná voda, ktorá je vo vnútri.
• Nezmiešavajte vzduch alebo iný plyn, ako je určené chladivo pre použitie v systéme. Ak sa dostane vzduch do chladiaceho systému, vytvorí sa nadmerne vysoký tlak, čo môže spôsobiť poškodenie zariadenia alebo poranenie.
• Ak počas inštalácie uniká chladiaci plyn, miesto okamžite vyvetrajte. V opačnom prípade by to mohlo mať škodlivé účinky na vaše zdravie.
• Demontáž jednotky, manipulácia s chladiacim olejom a prípadnými časťami sa
musia vykonávať v súlade s miestnymi a národnými predpismi.

SLOVENČINA

• Po inštalácii alebo oprave výrobku vždy skontrolujte, či neuniká z neho plyn
(chladivo). Nízka hladina chladiva môže spôsobiť poruchu výrobku.
• Osoba, ktorá vykonáva práce na chladiacom okruhu alebo do neho akýmkoľvek
spôsobom zasahuje by mala byť držiteľom platného certifikátu od príslušného
akreditačného orgánu, ktorý potvrdzuje, že je kompetentná bezpečne manipulovať s chladiacimi zmesami v súlade so zaužívanou hodnotiacou špecifikáciou
predmetného odvetvia.
• Pri inštalácii, údržbe alebo servise produktu používajte príslušné osobné
ochranné prostriedky (OOP).
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SLOVENČINA

• Všetky batérie v diaľkovom ovládaní vymeňte za nové batérie rovnakého typu.
Nepoužívajte naraz staré a nové batérie ani rôzne druhy batérií. Je tu nebezpečenstvo požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.
• Batérie nenabíjajte ani nerozoberajte. Batérie neodhadzujte do ohňa. Mohli by
zhorieť alebo vybuchnúť.
• Ak sa kvapalina z batérií dostane na vašu pokožku alebo oblečenie, dôkladne ju
umyte čistou vodou. Nepoužívajte diaľkové ovládanie, ak z batérií uniká kvapalina. Chemické látky v batériách môžu spôsobiť popáleniny alebo ináč ohroziť
vaše zdravie.
• V prípade požitia tekutiny z batérie dôkladne vypláchnite ústa a následne navštívte lekára. Nedodržanie týchto pokynov môže spôsobiť vážne zdravotné
komplikácie.
• Nepoužívajte klimatizačnú jednotku dlhý čas, ak je vlhkosť veľmi vysoká a ak
dvere alebo okná zostali otvorené. Vlhkosť môže kondenzovať a spôsobiť
zvlhnutie nábytku alebo ho poškodiť.
• Nevystavujte svoju pokožku ani pokožku detí alebo rastliny prúdu chladného
alebo horúceho vzduchu. Mohlo by to poškodiť vaše zdravie.
• Nepite odtokovú vodu z klimatizačnej jednotky. Nie je hygienická a môže spôsobiť vážne zdravotné problémy.
• Pri čistení, údržbe a opravách výrobku vo výške používajte stabilnú stoličku
alebo rebrík.Buďte opatrní a vyhnite sa úrazu.
• Spotrebič sa bude uchovávať tak, aby nemohlo dôjsť k jeho mechanickému poškodeniu.
• Servis sa bude vykonávať výlučne podľa odporúčaní výrobcu zariadenia.
Údržba a opravy vyžadujúce si asistenciu iného odborného pracovníka sa budú
vykonávať pod dohľadom osoby kompetentnej používať horľavé chladiace
zmesi.
Podľa normy IEC 660335-1
• Toto zariadenie nie určené na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými vnemovými, alebo mentálnymi schopnosťami, s nedostatkom skúseností a znalostí pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za bezpečnosť
alebo od takejto osoby nedostali inštrukcie týkajúce sa používania zariadenia.
Je potrebné dohliadať na deti, aby sa nehrali s klimatizáciou.
Podľa normy EN 660335-1
• Tento spotrebič môžu používať deti od veku 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými a mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností
a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo dostanú poučenie ohľadom bezpečného
používania spotrebiča a súvisiacich rizík. S týmto výrobkom sa nesmú hrať deti.
Čistenie a používateľskú údržbu výrobku by nemali vykonávať deti bez dohľadu.

INŠTALAČNÁ PRÍRUČKA
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MIESTA INŠTALÁCIE

Aspoň
10

Strop

Najviac 300

Aspoň
500

(jednotky : mm)
Revízny otvor 600 x 600
Ventily prívodu vzduchu
Skrinka riadiacej jednotky

Bočný pohľad

Podlaha

H
3,600
4,200

600

(jednotky : mm)

Aspoň 1800
Najviac H

Jednotky : mm

Šasi
TQ/TR/TP
TN/TM

Horný pohľad

Predok

H

Aspoň
1000

Aspoň
500

Viac ako 300mm

Viac ako 700mm

600
1000
Ventily vývodu vzduchu

Stropný panel

Stropný panel

Viac ako 700mm

Aspoň 20

• Vhodný rozmer „H“ je potrebný na dosiahnutie
sklonu na odtok vody, ako je znázornené na
obrázku

SLOVENČINA

- V blízkosti jednotky by sa nemal nachádzať
žiaden tepelný zdroj ani zdroj pary.
- V blízkosti by nemali byť žiadne prekážky,
ktoré bránia prúdeniu vzduchu.
- Miesto, kde bude dobré prúdenie vzduchu v
miestnosti.
- Miesto, kde sa dá jednoducho zabezpečiť
odtok vody.
- Miesto, kde sa dá brať zreteľ na ochranu pred
hlukom.
- Jednotku neinštalujte v blízkosti dverí.
- Zabezpečte dostatočný voľný priestor medzi
jednotkou a stenami, stropom alebo inými prekážkami, indikovaný šípkami.
- Okolo vnútornej jednotky sa musí zachovať
priestor na vykonávanie údržby.

10 MIESTA INŠTALÁCIE

Minimálna podlahová plocha
SLOVENČINA

- Spotrebič sa bude inštalovať, prevádzkovať a uchovávať v miestnosti s väčšou ako minimálnou špecifikovanou podlahovou plochou.
- Minimálnu plochu ustanovte podľa tabuľkovej schémy.
Amin (m2) 600

Podlahová
klimatizácia

500

400

300

200

100

Klimatizácia na stenu
Stropná klimatizácia
m (kg)

0
0

1.224

2

3

4

5

6

7

8

- m : Celkové množstvo chladiaceho média v systéme
- Celkové množstvo chladiaceho média: výrobné množstvo chladiva + dodatočné množstvo chladiva
- Amin : minimálna plocha na inštaláciu

Podlahová klimatizácia Podlahová klimatizácia
m (kg) Amin (m2) m (kg) Amin (m2)
4.6
181.56
< 1.224
4.8
197.70
1.224
12.9
5
214.51
1.4
16.82
5.2
232.02
1.6
21.97
5.4
250.21
1.8
27.80
5.6
269.09
2
34.32
5.8
288.65
2.2
41.53
6
308.90
2.4
49.42
6.2
329.84
2.6
58.00
6.4
351.46
2.8
67.27
6.6
373.77
3
77.22
6.8
396.76
3.2
87.86
7
420.45
3.4
99.19
7.2
444.81
3.6
111.20
7.4
469.87
3.8
123.90
7.6
495.61
4
137.29
7.8
522.04
4.2
151.36
4.4
166.12

Klimatizácia na stenu
m (kg) Amin (m2)
< 1.224
1.224
1.43
1.4
1.87
1.6
2.44
1.8
3.09
2
3.81
2.2
4.61
2.4
5.49
2.6
6.44
2.8
7.47
3
8.58
3.2
9.76
3.4
11.02
3.6
12.36
3.8
13.77
4
15.25
4.2
16.82
4.4
18.46

Klimatizácia na stenu
m (kg) Amin (m2)
4.6
20.17
4.8
21.97
5
23.83
5.2
25.78
5.4
27.80
5.6
29.90
5.8
32.07
6
34.32
6.2
36.65
6.4
39.05
6.6
41.53
6.8
44.08
7
46.72
7.2
49.42
7.4
52.21
7.6
55.07
7.8
58.00

Stropná klimatizácia
m (kg) Amin (m2)
< 1.224
1.224
0.956
1.4
1.25
1.6
1.63
1.8
2.07
2
2.55
2.2
3.09
2.4
3.68
2.6
4.31
2.8
5.00
3
5.74
3.2
6.54
3.4
7.38
3.6
8.27
3.8
9.22
4
10.21
4.2
11.26
4.4
12.36

Stropná klimatizácia
m (kg) Amin (m2)
4.6
13.50
4.8
14.70
5
15.96
5.2
17.26
5.4
18.61
5.6
20.01
5.8
21.47
6
22.98
6.2
24.53
6.4
26.14
6.6
27.80
6.8
29.51
7
31.27
7.2
33.09
7.4
34.95
7.6
36.86
7.8
38.83
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ELEKTROINŠTALAČNÉ PRÁCE

Elektrické zapojenie
Pripojte vodiče k svorkám na riadiacej doske
jeden po druhom podľa pripojenia vonkajšej
jednotky.
Zabezpečte, aby priradenie farieb vodičov a čísiel svoriek na vonkajšej jednotke zodpovedali
vnútornej jednotke.
1(L) 2(N) 3

! UPOZORNENIE
• Spojovací kábel medzi vnútornou a
vonkajšou jednotkou by mal vyhovovať nasledujúcim špecifikáciám (gumená izolácia, typ H0 5RN-F
schválený HAR alebo SAA).
NORMÁLNY
PRIEREZ
0.75mm2

GN
/YL
20

mm

• Ak sa napájacia šnúra poškodí, musí
sa nahradiť špeciálnou šnúrou alebo
celkom, ktorý je k dispozícii od výrobcu alebo jeho servisného zastúpenia.

Pripojené k vonkajšej jednotke
alebo distribučnej jednotke.

Používanie diaľkového ovládania
Klimatizácia sa dá ľahšie ovládať pomocou diaľkového ovládania.
Tlačidlá doplnkových funkcií nájdete pod krytom
diaľkového ovládania.

SLOVENČINA

Všeobecné pokyny
- Všetky diely a materiály zabezpečené v
mieste inštalácie musia zodpovedať miestnym
predpisom. Používajte iba medené vodiče.
- Pri zapájaní vonkajšej jednotky, vnútorných
jednotiek a diaľkového ovládania postupujte
podľa schémy zapojenia (WIRING DIAGRAM)
na tele jednotky.
- Všetko elektrické zapojenie musí vykonať autorizovaný elektrikár

12 ÚDRŽBA

ÚDRŽBA
SLOVENČINA

Pre udržanie optimálnej prevádzky a zabránenie možnému pokazeniu výrobku je nutné ho
pravidelne čistiť.

! UPOZORNENIE
• Pred vykonaním akejkoľvek údržby zariadenie vypnite a odpojte elektrický kábel zo zásuvky; v opačnom prípade môže dôjsť k
zásahu elektrickým prúdom.
• Pri čistení filtrov nikdy nepoužívajte vodu s
teplotou vyššou ako 40°C. Môže to spôsobiť
ich deformáciu a zmenu farby.
• Pri čistení filtrov nikdy nepoužívajte prchavé
látky. Mohli by poškodiť povrch výrobku.

Ak sa klimatizácia nebude...
Ak sa klimatizácia nebude používať dlhú dobu.
1 Spustite klimatizáciu s nasledujúcimi nastaveniami a nechajte ju bežať po dobu 2 až 3
hodín.
• Typ prevádzky: Prevádzkový režim ventilátora. (Pozrite stranu „Režim ventilátora“)
• Toto vysuší vnútorné mechanizmy.

2 Vypnite istič.

! UPOZORNENIE
Ak sa klimatizácia nebude používať dlhú
dobu, vypnite istič. Môže sa nahromadiť
nečistota a spôsobiť požiar.
3 Vyberte batérie z diaľkového ovládania.

Rady pre prevádzku!
• Miestnosť neprechladzujte.
Nie je to dobré pre zdravie a predstavuje to
plytvanie elektrickou energiou.
• Rolety a závesy nechajte zatvorené.
Keď je klimatizačná jednotka v prevádzke, nenechajte do miestnosti vstupovať priame
slnečné žiarenie.
• V miestnosti udržujte rovnomernú teplotu.
Prúdenie vzduchu vo zvislom a vodorovnom
smere nastavte tak, aby sa zabezpečila rovnomerná teplota v miestnosti.
• Zabezpečte, aby dvere a okná boli tesne
zatvorené.
Vyhýbajte sa otváraniu dverí a okien do tej
miery, v ktorej je to možné, aby sa v miestnosti
udržal chladný vzduch.
• Vzduchový filter pravidelne čistite.
Nepriechodné miesta vzduchového filtra znižujú prúdenie vzduchu a tým znižujú aj chladiaci a odvlhčujúci účinok. Čistite aspoň raz za
dva týždne.
• Miestnosť príležitostne vetrajte.
Keďže okná sú zatvorené, je dobré ich občas
otvoriť a miestnosť vyvetrať.

Užitočné informácie
Vzduchové filtre a váš účet za elektrickú energiu.
Ak sa vzduchové filtre upchajú prachom, chladiaci výkon klesne a 6% elektrickej energie použitej na prevádzku klimatizácie sa vyplytvá.

Keď sa má klimatizácia znovu používať.
1 Vyčistite vzduchový filter a nainštalujte ho do
vnútornej jednotky. (Pozrite stranu „Údržba a
servis“)
2 Skontrolujte, či vstupné a výstupné prieduchy
vnútornej/vonkajšej jednotky nie sú zablokované.
3 Skontrolujte, či je uzemňujúci vodič správne
pripojený. Môže byť pripojený na strane vnútornej jednotky.

ÚDRŽBA 13

Rady na odstraňovanie porúch! Šetrite čas a peniaze!
Pred objednaním opravy alebo servisu skontrolujte nasledujúce body.... Ak porucha pretrváva, prosím, obráťte sa na vášho distribútora.
Vysvetlenie

Klimatizačná jednotka nebeží.

• Nespravili ste chybu v nastavení časovača?
• Nie je vypálená poistka alebo nie je vypadnutý istič?

V miestnosti je zvláštny pach.

• Skontrolujte, či to nie je vlhký pach, ktorý vypúšťajú steny, koberec, nábytok alebo tkaniny v miestnosti.

Zdá sa, že z klimatizačnej jednotky kvapká kondenzát.

• Ku kondenzácii dochádza v prípade, keď prúd vzduchu z klimatizačnej jednotky ochladzuje teplý vzduch v miestnosti.

Po opätovnom spustení klimatizačná jednotka nefunguje približne 3 minúty.

• Toto je ochrana mechanizmu.
• Počkajte približne tri minúty. Prevádzka sa obnoví.

• Vzduchový filter je znečistený. Pozrite pokyny pre čistenie
vzduchového filtra.
• V momente zapnutia klimatizácie miestnosť mohla byť veľmi
Klimatizácia nechladí alebo nehorúca. Nechajte čas na jej ochladenie.
kúri efektívne.
• Nie je požadované teplota nesprávne nastavená?
• Nie je zablokovaný vstupný alebo výstupný prieduch vnútornej
jednotky?

Prevádzka klimatizačnej jednotky je hlučná.

• V prípade hluku, ktorý znie ako prúdenie vody.
- Toto je zvuk freónu prúdiaceho vnútri klimatizačnej jednotky.
• V prípade zvuku, ktorý znie ako vypúšťanie stlačeného vzduchu do voľného priestoru.
- Toto je zvuk vody odstránenej v priebehu odvlhčenia vnútri
klimatizačnej jednotky.

Je počuť praskavý zvuk.

• Tento zvuk je spôsobený rozťahovaním/zmršťovaním vstupnej
mriežky a pod. dôsledkom zmien teploty.

Indikátor filtra (LED) svieti.

• Čistenie filtra, naraz stlačte tlačidlo Timer (Časovač) a tlačidlo
◀ na diaľkovom ovládaní po dobu troch sekúnd.

Displej diaľkového ovládania je • Nevypadol istič?
nezreteľný alebo vôbec nefun- • Nie sú batérie vložené naopak, t.j. navzájom prehodené póly
guje.
(+) a (-)?
• Tento výrobok je pripojený na okruh s nadprúdovou ohranou.
Po zásahu blesku sa zobrazí
Môže dôjsť ku chybe, ale toto je normálne správanie. Po niechybový kód
koľkých minútach klimatizácia začne normálne pracovať.

V nasledujúcich situáciách okamžite volajte servis
1 Vyskytne sa čokoľvek nenormálne ako spálený zápach, silný hluk, atď. Zastavte jednotku a vy2
3
4

5

pnite istič. V takých prípadoch sa nikdy nepokúšajte o opravu sám ani systém opätovne nespúšťajte.
Hlavná napájacia šnúra je príliš teplá alebo poškodená.
Autodiagnostika vygenerovala chybový kód.
Z vnútornej jednotky vyteká voda, dokonca aj keď je vlhkosť nízka.
Zlyhá ktorýkoľvek spínač, (bezpečnostný) istič alebo poistka.

Používateľ musí vykonávať pravidelné kontroly a čistenie, aby predišiel slabému výkonu jednotky.
V prípade výnimočnej situácie práce musí vykonať iba servisný personál.

SLOVENČINA

Prípad
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