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SLOVENČINA

RÝCHLA PRÍRUČKA

KLIMATIZÁCIA

Pred inštaláciou výrobku si dôkladne prečítajte tento návod na obsluhu.
Inštalačné práce sa musia vykonať v súlade s Národným zákonom o elektrických
zariadeniach len kvalifikovanými a oprávnenými osobami.
Po dôkladnom prečítaní uschovajte tento návod k inštalácii pre budúce použitie.
VETRACIA JEDNOTKA
Preklad pôvodného pokynu
Tento návod je zjednodušená verzia originálneho návodu.
Originálny návod je k dispozícii na webovej lokalite www.lg.com.

www.lg.com
Copyright © 2016 - 2018 LG Electronics Inc. Všetky práva vyhradené.
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DOLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
PRED POUŽITÍM ZARIADENIA SI POZORNE PREČÍTAJTE VŠETKY
UPOZORNENIA.
SLOVENČINA

Aby ste dosiahli čo najlepšie využitie výrobku a vyhli sa nebezpečenstvu, vždy dodržiavajte
nasledovné pokyny.
! VÝSTRAHA
Tento symbol indikuje možnosť usmrtenia alebo ťažkého úrazu.
! UPOZORNENIE
Tento symbol indikuje možnosť úrazu osôb alebo poškodenia majetku.
! VÝSTRAHA
Inštalácia
• Nepoužívajte chybný istič ani istič s nedostatočným menovitým prúdom. Tento elektrický
spotrebič pripojte na vyhradený okruh.
- Je tu nebezpečenstvo požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.
• Kvôli elektroinštalačným prácam kontaktujte obchodného zástupcu, predajcu, kvalifikovaného
elektrikára alebo autorizované servisné stredisko.
- Výrobok nedemontujte ani neopravujte sami. Je tu nebezpečenstvo požiaru alebo zásahu
elektrickým prúdom.
• Výrobok vždy uzemnite.
- Je tu nebezpečenstvo požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.
• Dôkladne nainštalujte panel a kryt riadiacej jednotky.
- Je tu nebezpečenstvo požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.
• Vždy zriaďte vyhradený okruh a istič.
- Nesprávne zapojenie alebo inštalácia môžu spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
• Použite iba istič alebo poistku so správnym menovitým prúdom.
- Je tu nebezpečenstvo požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.
• Napájací kábel neupravujte ani nepredlžujte.
- Je tu nebezpečenstvo požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.
• Neinštalujte, nedemontujte ani opakovane neinštalujte jednotku sám (zákazník).
- Je tu nebezpečenstvo požiaru, zásahu elektrickým prúdom, výbuchu alebo poranenia.
• Pri vybalení a inštalácii výrobku buďte opatrní.
- Ostré hrany môžu spôsobiť poranenie.
• Pri inštalácii, demontáži alebo opätovnej inštalácii sa vždy obráťte na distribútora alebo
autorizované servisné stredisko.
- Je tu nebezpečenstvo požiaru, zásahu elektrickým prúdom, výbuchu alebo poranenia.
• Výrobok neinštalujte na chybný inštalačný podstavec.
- Môže to spôsobiť úraz, nehodu alebo poškodenie výrobku.
• Nepoužívajte klimatizačnú jednotku dlhšiu dobu, ak je vlhkosť veľmi vysoká a ak dvere alebo
okná zostali otvorené.
- Vlhkosť môže kondenzovať a spôsobiť navlhnutie nábytku alebo ho poškodiť.
• Pre opakovanú inštaláciu už nainštalovaného výrobku sa vždy obráťte na distribútora alebo
autorizované servisné stredisko.
- Je tu nebezpečenstvo požiaru, zásahu elektrickým prúdom, výbuchu alebo poranenia.
• Počas prevádzky neotvárajte servisný kryt hlavnej jednotky.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.
• Aby sa nemohli dnu dostať vtáky, použite vonkajší nasávací otvor so sieťkou.
- Odstráňte cudzie predmety, napríklad vtáčie hniezda. V opačnom prípade to môže spôsobiť
nedostatok kyslíka vnútri.
• Nasávací otvor nainštalujte na takom mieste, kde sa nedá priamo nasať znečistený vzduch.
- Môže to spôsobiť rôzne nehody, včítanie zadusenia dôsledkom nasatia škodlivých plynov (CO,
atď.)
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Prevádzka
• V prípade, že dôjde k namočeniu výrobku (zatopeniu alebo potopeniu), obráťte sa na
autorizované servisné stredisko.
- Je tu nebezpečenstvo požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.
• Vyhradeného okruhu ani ističa sa nedotýkajte mokrými rukami.
- Je tu nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
• V blízkosti výrobku neskladujte ani nepoužívajte horľavé plyny alebo horľaviny.
- Je tu nebezpečenstvo požiaru alebo poruchy výrobku.
• Keď uniká horľavý plyn, odpojte ho a otvorte okno, aby sa vyvetralo ešte predtým, ako sa
výrobok znovu zapne. Nepoužívajte telefón ani nezapínajte/nevypínajte vypínače.
- Je tu nebezpečenstvo výbuchu alebo požiaru.
• Dávajte pozor, aby sa do zariadenia nedostala voda.
- Je tu nebezpečenstvo požiaru, zásahu elektrickým prúdom alebo poškodenia výrobku.
• Počas čistenia alebo údržby výrobku vypnite istič. Je tu nebezpečenstvo zásahu elektrickým
prúdom.
• Vonkajšie vzduchovody musia mať spád (aspoň 1/30) smerom od vetracej jednotky k
vonkajšiemu priestoru a musia byť primerane izolované. (Vniknutie dažďovej vody môže
spôsobiť prerážanie napájacieho napätia, požiar alebo poškodenie majetku domácnosti.)
• Pri vykonávaní inštalačných prác by sa mali používať rukavice.
(Je tu nebezpečenstvo poranenia osôb.)
! UPOZORNENIE
Inštalácia
• Uzemňovací vodič nepripájajte na rám okna ani vodovodný kohútik.
- Je tu nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
• Neinštalujte výrobok v zadymenom alebo mastnom prostredí ako kuchyňa alebo továreň.
- V opačnom prípade sa na filtri alebo výmenníku tepla môže usadzovať mastnota, čo spôsobí
problémy.
• Výrobok nainštalujte v priestore izolovanom od vonkajšieho prostredia.
- V prípade inštalácie výrobku zvonku izolačnej vrstvy v zimnom období dochádza k vzniku
rosných bodov vnútri hlavnej jednotky. Spôsobí to zásah elektrickým prúdom alebo kvapkanie
kondenzovanej vody.
• Pri inštalácii výrobku ho udržujte vo vodorovnej polohe.
- Aby ste sa vyhli vibráciám alebo úniku vody.
• Výrobok musia zdvíhať a prepravovať minimálne dve osoby.
- Zabráňte tomu, aby došlo k úrazu osôb.
• Výrobok neinštalujte na miesto, kde by mohol byť priamo vystavený morskému vzduchu (soľnej
hmle).
- Môže to spôsobiť koróziu výrobku. Korózia, osobitne na rebrách kondenzátora a výparníka,
môže spôsobiť nesprávnu funkciu výrobku alebo neefektívnu prevádzku.

SLOVENČINA

• Neinštalujte tento výrobok v chladenom sklade, vo vykurovanej plavárni alebo na inom mieste,
kde je značne rozdielna teplota a vlhkosť.
- Je tu nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom a poruchy funkcie.
• Nainštalujte tento výrobok v prostredí, kde sa teplota pohybuje v rozsahu od -10 °C do +45 °C a
relatívna vlhkosť je najviac 80 %. Ak sa predpokladá, že dôjde ku kondenzácii, ohrievajte
čerstvý vonkajší vzduch pomocou ohrievača vzduchovodu a pod.
• Dbajte o to, aby sa počas používania nedal sieťový kábel vytiahnuť ani poškodiť.
- Hrozí požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
• Vytvorte pevné spojenia, aby vonkajšia sila káblov nepôsobila na svorky.
- Nesprávne pripojenie a upevnenie môže spôsobiť vytváranie tepla, to zase môže spôsobiť
požiar.
• Určené elektrické vodiče pripojte ku svorkovnici. Vodiče spoľahlivo pripojte tak, aby nedošlo k
ich odpojeniu. (Nesprávne pripojenie môže spôsobiť požiar.)
• Pri vedení kovových vzduchovodov cez drevené budovy, ktoré sú pokryté kovovými sieťkami
alebo plechom, sa vzduchovody sa musia nainštalovať tak, aby nemali elektrický kontakt s
týmito kovovými sieťkami ani plechmi. (Prerážanie napätia môže spôsobiť zapálenie)
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SLOVENČINA

Prevádzka
• Na čistenie používajte jemnú handričku. Nepoužívajte silné saponáty, vosk alebo riedidlo, atď.
- V opačnom prípade môže dôjsť k degradácii farby alebo povrchu výrobku.
• Pravidelne čistite filter a výmenník tepla. Pri čistení používajte rukavice.
- Nahromadený prach môže spôsobiť zníženie objemu vzduchu.
• Výrobok nepoužívajte na špeciálne účely, ako napríklad 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 výrobok nestúpajte ani naň nič neklaďte.
- Je tu nebezpečenstvo osobného poranenia alebo poruchy výrobku.
Podľa normy IEC 60335-1
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 60335-1
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.

PRED UVEDENÍM DO PREVÁDZKY
Príprava na prevádzku

1
2
3
4
5
6

Vo veci inštalácie sa obráťte na príslušného odborníka.
Zástrčku napájacej šnúry správne zapojte do zásuvky.
Použite vyhradený okruh.
Nepoužívajte predlžovaciu šnúru.
Prevádzku nespúšťajte/nezastavujte pripájaním/odpájaním napájacej šnúry do/zo zásuvky.
V prípade poškodenia napájacej šnúry túto musí vymeniť výrobca, jeho servisný partner alebo
podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

Používanie
1 Vystavenie priamemu prúdeniu vzduchu po dlhšiu dobu môže byť nebezpečné pre vaše zdravie. Nevystavujte obyvateľov, domáce zvieratá ani
rastliny priamemu prúdeniu vzduchu po dlhšiu dobu.

2 Ak sa používa spolu s kachľami alebo inými vykurovacími telesami, miestnosť vetrajte z dôvodu možnosti vzniku nedostatku kyslíka.
3 Túto vetraciu jednotku nepoužívajte na špeciálne účely, ktoré tu nie sú uvedené (napr. skladovanie presných zariadení, potravín, chov zvierat,
pestovanie rastlín, uchovávanie umeleckých predmetov).
Také položky by sa mohli poškodiť.

Čistenie a údržba
1 Pri vyberaní vzduchového filtra sa nedotýkajte kovových častí. Pri styku s ostrými kovovými hranami môže dôjsť k poraneniu.
2 Na čistenie vnútra vetracej jednotky nepoužívajte vodu. Pôsobenie vody môže poškodiť izoláciu, čo vedie k možnosti zásahu elektrickým
prúdom.

3 Pri čistení jednotky najprv skontrolujte, či je vypnuté napájanie a istič. Počas prevádzky sa ventilátor otáča veľmi vysokou rýchlosťou. Je tu
možnosť úrazu, ak počas čistenia vnútorných častí jednotky náhodou dôjde k jej zapnutiu.

Servis
1 Pre opravu a údržbu sa obráťte na vášho autorizovaného servisného partnera.
2 Pri prevádzke a pri výmene súčiastok musí byť prístroj odpojený od zdroja energie.
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Emisie hluku v ovzduší
Akustický tlak triedy A produkovaný týmto výrobkom má hodnotu menej ako 70 dB.
** Hladina hluku sa môže líšiť v závislosti od miesta.
Uvedené čísla sú hladiny emisií a nemusí ísť o bezpečné pracovné hladiny.
Hoci existuje vzťah medzi hladinami emisií a expozíciou, nie je možné ho spoľahlivo použiť na určenie toho, či sú potrebné ďalšie opatrenia.

Tieto informácie však pomáhajú používateľovi zariadenia lepšie vyhodnotiť nebezpečenstvá a riziká.

SLOVENČINA

Faktory, ktoré ovplyvňujú aktuálnu hladinu expozície na pracovisku, zahŕňajú vlastnosti pracovnej miestnosti a ďalšie zdroje hluku, t. j. počet
zariadení a ďalších súvisiacich procesov a dĺžku času, počas ktorého je operátor vystavený hluku. Tiež sa môže v jednotlivých krajinách líšiť
povolená hladina expozície.
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INŠTALAČNÁ PRÍRUČKA

L Z - H 0 5 0 G B A 4
Vývojová postupnosť

SLOVENČINA

funkcie
A: základné
Typ modelu
B: Stropný skrytý prieduch
Elektrická norma
(V, Hz, Ø)
220-240 V, 50 Hz, 1 ph /
220 V, 60 Hz, 1 ph
kapacita
ex) 080 → 800 CMH
100 → 1,000 CMH

INŠTALÁCIA
Model č.: LZ-H050GBA2 / LZ-H080GBA2 / LZ-H100GBA2
LZ-H025GBA4 / LZ-H035GBA4 / LZ-H050GBA4
LZ-H080GBA4 / LZ-H100GBA4
LZ-H035GBA5 / LZ-H050GBA5
LZ-H080GBA5 / LZ-H100GBA5
Poloha stropných závesných skrutiek

EA
(Vývod odpadového
vzduchu)

Mriežka pre
návrat vzduchu
(dodáva
používateľ)

OA
(Vývod čerstvého
vzduchu)

Min.600

ŠTANDARDY PRE MODEL

150~250

6

Kontrolná
časť
450(600)

Typ tepelnej výmeny
H: Celková tepelná izolácia
Označuje, že ide o ventilačný systém spoločnosti LG
Sklon potrubia: Viac ako 1/30 (na stenu)
získanie správnej vzdialenosti
(Zabránenie prenikaniu dažďovej vody)

TECHNICKÉ ÚDAJE
Ventilácia cez entalpický výmenník tepla

Mriežka pre
prívod vzduchu
(dodáva
používateľ)

Priestor pre údržbu
(Vzduchový ﬁlter celého
tepelného výmenníka)

Skrutka na upevnenie stropu
(Dodáva sa inštalatérom)

Rúra

Nový typ kapucňa
(Zabránenie prenikaniu
dažďovej vody)
Ventilátor

Vyfukuje vnútorný vzduch cez entalpický výmenník tepla.
- Teplo z vonkajšieho vzduchu získané vo výmenníku sa dodáva dovnútra.
Vetraciu jednotku prevádzkujte vo ventilačnom režime cez entalpický výmenník tepla v lete/zime, keď sa vykonáva chladenie/kúrenie.

EA
OA

1 m alebo viac

1 m alebo viac

SA

Kontrolný poklop

RA

SA mriežka RA mriežka

Zvlhčovač
Vzduch odvádzaný
z miestnosti

Odťahovaný vzduch

Vonkajší vzduch

Privádzaný vzduch

Model č.: LZ-H150GBA2 / LZ-H200GBA2
LZ-H150GBA4 / LZ-H200GBA4
LZ-H150GBA5 / LZ-H200GBA5
Mriežka pre
návrat vzduchu
(dodáva používateľ)

Entalpický výmenník tepla
Poloha stropných závesných skrutiek

Normálna ventilácia

Mriežka pre
prívod vzduchu
(dodáva používateľ)

Mriežka pre
návrat vzduchu
(dodáva používateľ)
A

Mriežka pre
prívod vzduchu
(dodáva používateľ)

D

C

OA
(Vývod čerstvého
vzduchu)
Min.600
150~250

Odvádza znečistený vnútorný vzduch priamo von bez prechodu cez výmenník tepla.
- Prevádzka vetracej jednotky v normálnom režime na jar/jeseň, keď
nie je potrebný entalpický výmenník tepla.

B

D

EA
(Vývod odpadového
vzduchu)

Pripojenie potrubia v tvare Y
(dodáva používateľ)
Kontrolná
časť
450(600)

Zvlhčovač
Vzduch odvádzaný
z miestnosti
Vonkajší vzduch

Mriežka pre
prívod vzduchu
(dodáva používateľ)

Mriežka pre
prívod vzduchu
(dodáva používateľ)

Maintenance space
(Total Heat Exchanger
Air Filter)

Odťahovaný vzduch
Privádzaný vzduch

Entalpický výmenník tepla

Sklon potrubia: Viac ako 1/30 (na stenu)
získanie správnej vzdialenosti
(Zabránenie prenikaniu dažďovej vody)
Skrutka na upevnenie stropu
(Dodáva sa inštalatérom)

Nový typ kapucňa
(Zabránenie prenikaniu
dažďovej vody)

! UPOZORNENIE
V prípade vysokého znečistenia vonkajšieho vzduchu, napríklad
žltým pieskom, prosím, vetraciu jednotku zastavte.

EA
OA
Kontrolný poklop
1 m alebo viac

RA

1 m alebo viac

RA

RA mriežka

SA

SA

SA mriežka
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INŠTALAČNÁ PRÍRUČKA

Postup pripojenia napájacej šnúry

! VÝSTRAHA
Tento elektrický spotrebič musí byť správne uzemnený.

! UPOZORNENIE
Napájacia šnúra pripojená k jednotke by sa mala vybrať podľa nasledujúcich technických údajov.

Skrutka na upevnenie
stropu (M10)
Orech
Jarná podložka
Podložka
Orech

LZ-H050GBA2
LZ-H025GBA4 / LZ-H035GBA4
LZ-H050GBA4
LZ-H035GBA5 / LZ-H050GBA5

LZ-H080GBA2 / LZ-H100GBA2
LZ-H150GBA2 / LZ-H200GBA2
LZ-H080GBA4 / LZ-H100GBA4
LZ-H150GBA4 / LZ-H200GBA4
LZ-H080GBA5 / LZ-H100GBA5
LZ-H150GBA5 / LZ-H200GBA5

250V / 5A

250V / 8A

1 Uvoľnite obe skrutky a potom otvorte kryt riadiaceho modulu.
- Podľa schémy zapojenia nižšie správne pripojte sieťovú napájaciu
šnúru ku svorkovnici.

Skupinové ovládanie
1 V prípade pripojenia viac ako dvoch klimatizačných zariadení k jednému diaľkovému ovládaniu, ich, prosím, zapojte, ako je uvedené na pravom obrázku.
- Ak ide o vnútornú jednotku, ktorá nekomunikuje udalosti, nastavte
ju ako sekundárnu.
- Skontrolujte komunikáciu udalostí pomocou príručky k výrobku.

Kryt riadiaceho modulu
Skrutka

GND

2 Napájaciu šnúru pretiahnite cez priechodku a potom ju úplne zasuňte do svorkovnice na pripojenie.
- Napájaciu šnúru zaistite pomocou svoriek.
- Skontrolujte, či sa napájacia šnúra nedá odpojiť vytiahnutím.
LZ-H050GBA2 / LZ-H080GBA2 / LZ-H100GBA2 / LZ-H150GBA2 / LZ-H200GBA2
GND

Napájanie M.D

M.D.
3(L) 4(N)

1(L) 2(N)

Nie je k
dispozícii
GN/YL

Svorka na
mechanické
zaistenie šnúry

BR BL

LZ-H025GBA4 / LZ-H035GBA4 /
LZ-H050GBA4 / LZ-H080GBA4 /
LZ-H100GBA4 / LZ-H035GBA5 / LZ-H150GBA4 / LZ-H200GBA4
LZ-H050GBA5 / LZ-H080GBA5 / LZ-H150GBA5 / LZ-H200GBA5
LZ-H100GBA5
GND

GND

Napájanie M.D

1(L) 2(N)

M.D.
3(L) 4(N)

Napájanie M.D

1(L) 2(N)

BR BL

GND

Nie je k
dispozícii

Nie je k
dispozícii
GN/YL

M.D.
3(L) 4(N)

GND

BR BL

GN/YL

Svorka na
mechanické
zaistenie šnúry

Signalizačný vodič
12V

GND

Signalizačný vodič

SLOVENČINA

Montáž podložky, matice
Utiahnite spoločnú podložku a maticu (väčší ako 21 mm pre vonkajší
priemer M10) až po komerčnú stropnú upevňovaciu skrutku (M10), ako
je znázornené na obrázku vpravo.
- Pri stropnej upevňovacej skrutke vykonajte prácu menej ako 50 mm
pod stropnou upevňovacou konzolou.

7
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INŠTALAČNÁ PRÍRUČKA

SLOVENČINA

Pri ovládaní viacerých vnútorných jednotiek s funkciou komunikácie
udalostí jedným diaľkovým ovládaním musíte nastaviť prepínače primárne/sekundárne vnútorných jednotiek.
- Prepínanie nastavenia primárne/sekundárne vykonávajte, keď je napájanie v režime „OFF“ (vypnuté), potom napájanie po jednej minúte
po prepnutí zapnite („ON“).
- V prípade stropnej kazety a skupiny výrobkov pripojených na vzduchovody nastavte prepínače vnútorných PCB.

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Spínač #1 v polohe OFF(VYPNUTÉ):
Primárne (predvolené továrenské nastavenie)

2

3

4

5

6

7

8

Kombinovaný systém so systémom Multi-V
(spojený s vetracími jednotkami a štandardnými vnútornými jednotkami
jedným chladiacim okruhom)
Sieťový systém LGAP

PI485

Spínač #1 v polohe ON(ZAPNUTÉ):
Sekundárne

- V prípade výrobku nástenného typu a stojanového typu nastavte primárne/sekundárne pomocou bezdrôtového diaľkového ovládania.
(Podrobné informácie nájdete v príručke k bezdrôtovému diaľkovému ovládaniu.)
h V prípade pripojenia dvoch diaľkových ovládaní k jednej vnútornej jednotke s
funkciou komunikácie udalostí nastavte diaľkové ovládania ako primárne/sekundárne. (Pozrite nastavenie diaľkového ovládania ako primárne/sekundárne.)

12V
GND
SIGNÁL
Kombinovaný systém
Komunikačné vedenie

Nezávislý systém
(spojený iba s jednou vetracou jednotkou jedným chladiacim okruhom)
Sieťový systém LGAP

Pri skupinovom ovládaní môžu byť niektoré funkcie, okrem základných prevádzkových nastavení, nastavenia otáčok ventilátora nízke/stredné/vysoké,
uzamknutia diaľkového ovládania a nastavenia času, obmedzené.

2 V prípade pripojenia viac ako dvoch drôtových diaľkových ovládaní k jednej klimatizačnej jednotke, prosím, postupujte, ako je uvedené na pravom obrázku.
- V prípade pripojenia viac ako dvoch drôtových diaľkových ovládaní k jednej klimatizačnej jednotke nastavte jedno diaľkové ovládanie ako primárne
a ostatné ako sekundárne, ako je uvedené na pravom obrázku.
- V prípade niektorých výrobkov nemôžete použiť skupinové ovládanie, ako je uvedené na pravom obrázku.
- Pozrite príručku k výrobku pre ďalšie informácie.

GND
Signalizačný vodič
12V

GND
Signalizačný vodič
12V
B Y R

PRIMÁRNE

B Y R

SEKUNDÁRNE

<V prípade súčasného pripojenia dvoch
súprav drôtových diaľkových ovládaní>

Pri ovládaní v skupinách nastavte diaľkové ovládanie ako primárne/sekundárne. Ďalšie informácie o nastavení primárne/sekundárne nájdete v časti Nastavenie pri inštalácii.

Táto jednotka sa dá používať ako súčasť kombinovaného systému, ktorý
obsahuje aj vnútorné jednotky (klimatizačné jednotky systému Multi-V),
alebo ako nezávislý systém na spracovanie vonkajšieho vzduchu.

PI485

Nezávislý systém
Komunikačné vedenie
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9

PREVÁDZKOVÉ POKYNY
(PRÍSLUŠENSTVO)
Diaľkové ovládanie s displejom LCD

10
9
8

2
3

7
11
12
13

4

Tlačidlo
zapnutia / vypnutia

5

Tlačidlo OK

6

14
15

Tlačidlo späť
Hore / dole / vľavo / vpravo
Modelka : PQRCVSL0
PQRCVSL0QW
Z vnútornej strany dverí prosím umiestnite tento
informačný štítok.
Zvoľte prosím vhodný jazyk v závislosti od vašej krajiny.

1 DISPLEJ NA INDIKÁCIU
2
3
4
5
6

7
8

PREVÁDZKOVÉHO REŽIMU
TLAČIDLO NA NASTAVENIE TEPLOTY
TLAČIDLO NA NASTAVENIE
RÝCHLOSTI VENTILÁTORA
TLAČIDLO HLAVNÉHO VYPÍNAČA
TLAČIDLO NA VOĽBU
PREVÁDZKOVÉHO REŽIMU
PRIJÍMAČ BEZDRÔTOVÉHO
DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA
- Niektoré výrobky neprijímajú
bezdrôtové signály.
TLAČIDLO NA NASTAVENIE
INTENZITY PRÚDENIA VZDUCHU
TLAČIDLO NA NASTAVENIE
PODFUNKCIE

9 TLAČIDLO NA NASTAVENIE FUNKCIE
10 TLAČIDLO NA
11
12

13
14
15

NASTAVENIE VENTILÁCIE
PROGRAMOVANIE
ZAPNUTIA V BUDÚCNOSTI
TLAČIDLÁ NAHOR, NADOL,
DOĽAVA, DOPRAVA
- Na kontrolu vnútornej
teploty stlačte tlačidlo .
TLAČIDLO NA
ZOBRAZENIE TEPLOTY V
MIESTNOSTI
TLAČIDLO NA POTVRDENIE /
ZRUŠENIE NASTAVENIA
TLAČIDLO NA UKONČENIE
AKTUÁLNEJ OPERÁCIE

h V závislosti od typu výrobku sa niektoré funkcie nemusia dať
používať a ani sa nemusia zobraziť.

Model: PREMTB100
Obrazovka prevádzky

Zobrazenie stavu prevádzky a nastavení

Tlačidlo späť

Keď prejdete na predchádzajúcu fázu
z fázy nastavenia ponuky

Hore / dole / vľavo /
vpravo

Keď zmeníte nastavenú hodnotu ponuky

Tlačidlo OK

Keď uložíte nastavenú hodnotu ponuky

Tlačidlo zapnutia / vypnutia

Keď zapnete / vypnete klimatizáciu.

h Niektoré funkcie sa nemusia ovládať a zobrazovať v závislosti od typ
produktu. Pozrite si diaľkový ovládač, aby ste vedeli detaily funkcie.

Spôsob čistenia a výmeny každej časti
1 Čistenie vzduchového filtra
Čistite raz za 6 mesiacov.
- Znečistenie vo vzduchovom filtri odstráňte pomocou vysávača
alebo umyte vodou. (Ak je znečistenie výrazné, umyte neutrálnym
saponátom vo vlažnej vode.)
- Po umytí vodou dôkladne vysušte v tieni.
(Pri sušení nevystavujte vzduchový filter priamemu slnečnému
žiareniu ani teplu z ohňa.)
- Ak je vzduchový filter poškodený, zakúpte ho v servisnom stredisku
alebo od špecializovaného predajcu.

Vzduchový ﬁlter
Čistiaci násadec

SLOVENČINA

Obrazovka
prevádzky

1
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10 NÁVOD NA POUŽÍVANIE

2 Čistenie entalpického výmenníka tepla
Vysajte prach usadený na povrchu entalpického výmenníka tepla
vysávačom.
- Použite kefu, ktorá sa pripojí na ústie hadice vysávača. Použite
mäkkú kefu.
- Expenses are for a consideration when you will contact the service
center even within 2 years from the purchasing date.

SLOVENČINA
- Nepoužívajte tvrdý nástavec vysávača.
(V opačnom prípade sa môže poškodiť povrch entalpického
výmenníka tepla.)

Vzduchový ﬁlter

Entalpický výmenník tepla

- Nikdy neumývajte entalpický výmenník tepla vodou.
- Dva roky po dátume kúpy zvážte výmenu.
- Ohľadom nákladov na výmenu sa informujte na servisnom
stredisku do dvoch rokov odo dňa kúpy.
- Vo veci servisu sa vždy obráťte na distribútora alebo autorizované
servisné stredisko.

Izolačný materiál prívodného potrubia musí byť tvorený prinajmenšom
plášťom z bežnej tvrdenej gumy. (označenie kódu 60245 IEC 53)

Minimálny priečny prierez vodičov
Menovitý prúd zariadenia v A
>0,2
>3
>6

a
a
a

≤0,2
≤3
≤6
≤10

Menovitý priečny prierez v mm2
Pozlátená šnúra a
0,5 a
0,75
1,0

* a Tieto šnúry sa môžu použiť len vtedy, ak ich dĺžka nie je viac ako
2 m medzi bodom, kde šnúra alebo kryt šnúry vstupuje do zariadenia, a bodom vstupu do zásuvky.
POZNÁMKA: Pri napájacích šnúrach, ktoré sa dodávajú k viacfázovým zariadeniam, menovitý priečny prierez vodičov
vychádza z maximálneho priečneho prierezu vodičov
na jednu fázu na pripojení napájacej šnúry k svorkám
zariadenia.
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