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1. Bezpečnostní opatření

Doporučujeme, abyste si tento návod k obsluze pozorně přečetli, než
začnete jednotku používat. Jen tak budete moci s výhodou využít
všech funkcí klimatizačního zařízení a předejdete poruchám
následkem chybného ovládání.

Toto klimatizační zařízení se dodává za podmínky "zařízení
nepřístupné široké veřejnosti".

Bezpečnostní opatření popsaná dále jsou VÝSTRAHY a VAROVÁNÍ.
Obojí obsahují velmi důležité informace k zajištění bezpečnosti.
Bezpodmínečně respektujte všechna preventivní opatření.

Po přečtení si tento návod uložte na dostupném místě, abyste do něj
mohli v případě potřeby kdykoliv nahlédnout. Pokud toto zařízení
předáte novému uživateli, předejte mu také tento návod k obsluze.

Výstraha

■ Nezapomínejte, že delší vystavení přímému proudu studeného
nebo teplého vzduchu z klimatizační jednotky nebo příliš
studenému či příliš teplému vzduchu může být nebezpečné pro
vaše fyzické zdraví a kondici.

■ Do nasávání a výstupu vzduchu nikdy nestrkejte žádné před-
měty, zejména ne tyčky, prsty atd.
Výsledkem kontaktu s lopatkami rychle se otáčejícího ventilá-
toru klimatizační jednotky může být úraz.

■ V případě úniku chladiva zabraňte kontaktu plynů s otevřeným
ohněm.
Pokud klimatizační jednotka nepracuje správně, tzn. nechladí
nebo neohřívá vzduch, může být příčinou únik chladiva.
V takovém případě požádejte o pomoc svého prodejce.
Chladivo použité v klimatizačním zařízení je bezpečné a za
normálních okolností neuniká.
V případě úniku chladiva může ve styku s ohněm hořáku,
topením nebo vařičem vzniknout nebezpečný plyn.
Klimatizační zařízení nepoužívejte, dokud pracovník servisu
nepotvrdí, že byl únik chladiva opraven.

■ Zkontrolujte použití správných pojistek s odpovídající jmeno-
vitou hodnotou.
Nepoužívejte nevhodné pojistky, měděné ani jiné vodiče jako
náhradu, protože by to mohlo mít za následek úraz elektrickým
proudem nebo poškození jenotky.

■ O úpravách, opravách a údržbě klimatizačního zařízení se
poraďte s místním prodejcem.
Nesprávně provedená práce může mít za následek únik vody,
úraz elektrickým proudem nebo požár.

■ Dojde-li k poruše klimatizační jednotky (zápach z hoření atd.),
odpojte napájení jednotky a obraťte se na svého prodejce.
Další provoz zařízení za takových okolností může způsobit
poruchu, úraz elektrickým proudem nebo požár.

■ Při zaplavení klimatizační jednotky v důsledku přírodní kata-
strofy (například záplavy nebo tajfun) se poraďte s prodejcem.
Klimatizační jednotku v takovém případě nikdy nemyjte vodou,
mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

■ Klimatizační jednotku nepoužívejte v době, kdy v místnosti
používáte insekticid určený k vykuřování.
Chemikálie by se mohly usadit v jednotce, což by ohrozilo zdraví
osob přecitlivělých na tyto chemikálie.

■ Nespouštějte a nezastavujte provoz klimatizační jednotky
přepínáním jističe přívodního vedení ON (ZAP) a OFF (VYP).
Jinak by mohlo dojít k úniku vody. Navíc by se při aktivní
kompenzaci výpadku napájení ventilátor mohl nečekaně roztočit
a způsobit úraz.

■ Produkt nepoužívejte v atmosféře znečištěné olejovými parami
(například páry jedlého nebo strojního oleje).
Olejové páry mohou způsobit poškození dílů, úraz elektrickým
proudem nebo požár.

■ Tento produkt nepoužívejte v místech s nadměrným olejovým
kouřem (například kuchyně) nebo v místech s hořlavými,
korozivními plyny nebo kovovým prachem.
Použití produktu na takových místech může mít za následek
požár nebo selhání výrobku.

■ Poblíž produktu nepoužívejte hořlavé materiály (například
spreje na vlasy nebo insekticidy). Produkt nečistěte organickými
rozpouštědly (například ředidlo nátěrů).
Použití organických rozpouštědel může mít za následek
poškození produktu, úrazy elektrickým proudem nebo požár.
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Děkujeme vám za vaše rozhodnutí koupit si toto
klimatizační zařízení Daikin. Před použitím klimatizačního
zařízení si pozorně pročtěte tento návod k obsluze. Poví
vám, jak tuto jednotku používat správně, a pomůže vám
v případě eventuálních problémů. Po prostudování si
návod uschovejte pro pozdější potřebu. Podrobnosti
k instalaci vnitřní jednotky viz návod k obsluze vnitřní
jednotky. Návod k obsluze přiložený k vnitřní jednotce si
spolu s tímto návodem k obsluze uložte na bezpečném
místě. Po obdržení záručního listu od prodejce si záruční
list uložte na bezpečném místě.

VÝSTRAHA

Zanedbáte-li kterýkoliv z těchto pokynů, může to mít za
následek úraz nebo smrt.

UPOZORNĚNÍ

Zanedbáte-li kterýkoliv z těchto pokynů, může to mít za
následek poškození majetku nebo podle okolností vážný
úraz.
RTSYQ10~20PY1
Klimatizační systém VRVIII-C
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■ K napájení klimatizačního zařízení použijte samostatný elek-
trický obvod.
Použití jiného napájení může mít za následek nadměrný vznik
tepla, požár nebo selhání výrobku.

■ Poraďte se s místním prodejcem o instalaci.
Nesprávně provedená práce může mít za následek únik vody,
úraz elektrickým proudem nebo požár.

■ O připojení příslušenství se poraďte s odborníky a používejte
výhradně příslušenství specifikované výrobcem.
Nesprávně provedená instalace může mít za následek únik
vody, úraz elektrickým proudem nebo požár.

■ O přemístění a opětovné instalaci klimatizační jednotky se
poraďte se svým místním prodejcem.
Nesprávně provedená práce může mít za následek únik vody,
úraz elektrickým proudem nebo požár.

■ Zajistěte uzemnění jednotky.
Jednotku neuzemňujte k potrubí, bleskosvodu ani uzemnění
telefonního vedení. Nedokonalé uzemnění může způsobit úraz
elektrickým proudem nebo požár.
Intenzivní nárazový proud blesku nebo jiného zdroje může
způsobit poškození klimatizačního zařízení.

■ Zajistěte instalaci jističe svodového zemnicího proudu.
Zanedbání nutnosti instalovat jistič uzemnění může mít za
následek úraz elektrickým proudem nebo požár.

■ V případě úniku chladiva se poraďte se svým místním
prodejcem.
Je-li klimatizační jednotka instalována v malé místnosti, je
potřeba zavést taková opatření, aby ani v případě úniku chladiva
nepřekročilo jeho množství povolenou mez koncentrace. Jinak
může dojít k nehodě v důsledku vyčerpání kyslíku.

■ Při zaplavení klimatizační jednotky v důsledku přírodní kata-
strofy (například záplavy nebo tajfun) se poraďte s prodejcem.
Klimatizační jednotku v takovém případě nikdy nemyjte vodou,
mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Pozor

■ Klimatizační jednotku nepoužívejte k jiným účelům než k těm, ke
kterým je určena.
Klimatizační jednotku nepoužívejte ke chlazení přesných
přístrojů, potravin, rostlin, zvířat ani uměleckých předmětů,
protože by mohlo dojít ke zhoršení výkonu, kvality nebo
životnosti takových předmětů.

■ U venkovní jednotky nesnímejte kryt ventilátoru.
Kryt chrání před kontaktem s ventilátorem jednotky, který se
otáčí vysokou rychlostí a mohl by způsobit úraz.

■ Přímo pod vnitřní nebo venkovní jednotku neumisťujte
předměty, které by mohly být poškozeny vlhkostí.
Za určitých podmínek může dojít ke kondenzaci na hlavní
jednotce nebo chladivové potrubí, nečistoty na filtru vzduchu
nebo ucpání odpadu může způsobit odkapávání, které může
předmět pod jednotkou znečistit nebo poškodit.

■ Na místa vystavená proudu vzduchu z jednotky neumisťujte
hořáky ani topidla či jiné předměty s otevřeným plamenem,
protože proud vzduch by ovlivňoval jejich hoření.

■ Topná tělesa neumisťujte přímo pod vnitřní jednotku, jejich teplo
by mohlo způsobit deformace.

■ Nedovolujte dětem pokládat jakékoliv věci na venkovní jednotku
a nedovolte jim lézt po ní.
Pád by mohl mít za následek úraz.

■ Poblíž jednotky neumisťujte hořlavé spreje ani nemanipulujte
s obaly sprejů, protože by důsledkem mohl být požár.

■ Do vzdálenosti 1 metru od vyfukovacího hrdla neumisťujte
hořlavé nádoby (například spreje).
Působením tepla na výstupu vnitřní nebo venkovní jednotky by
nádobka mohla vybouchnout.

■ Děti, zvířata ani rostliny nikdy nevystavujte přímému působení
proudu vzduchu z jednotky, protože to může mít na ně
nepříznivý vliv.

■ Aby nedošlo k úrazu, nedotýkejte se vstupu vzduchu ani
hliníkových žaluzií klimatizační jednotky.

■ Nikdy se nedotýkejte vnitřních částí ovladače.
Nesnímejte jeho čelní panel. Dotyk s určitými částmi uvnitř může
způsobit úraz elektrickým proudem a poškození jednotky.
O kontrolu a nastavení vnitřních částí požádejte svého prodejce.

■ Zařízení neovládejte mokrýma rukama, zabráníte tak riziku
úrazu elektrickým proudem.

■ Nikdy netiskněte tlačítka dálkového ovladače tvrdým špičatým
předmětem.
Mohli byste poškodit dálkový ovladač.

■ Na klimatizační jednotku nikdy neumisťujte nádoby s vodou,
mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

■ Klimatizační jednotku nebo dálkový ovladač nikdy nemyjte
vodou, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo
požáru.

■ Pokud se v místnosti používá spolu s klimatizační jednotkou
zařízení vybavené hořákem, zajistěte dostatečné větrání
místnosti, aby nedošlo k vyčerpání kyslíku.

■ Po delším používání zkontrolujte stojan jednotky a její instalace,
zda nejsou poškozeny.
Poškozený stojan by mohl způsobit pád jednotky a případně
úraz osob.

■ Před čištěním jednotky ji vypněte. Vypněte také jistič nebo
vytáhněte napájecí kabelovou přípojku ze zásuvky.
Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.

■ Se svým prodejcem se poraďte o vyčištění vnitřku klimatizač-
ního zařízení.
Nevhodné čištění může způsobit poškození plastových dílů,
únik vody a další škody a také úraz elektrickým proudem.

■ Do bezprostřední blízkosti venkovní jednotky neumisťujte žádné
předměty a nedovolte, aby se kolem jednotky začaly hromadit
odpadky, suť nebo listí.
Spadané listí je domovem mnoha zvířat, která pak mohou
pronikat do jednotky. Dostanou-li se zvířata do jednotky, mohou
způsobit poruchy, a jestliže se dotknou elektrických součástí,
může se objevit kouř nebo dojít k požáru.

■ Při čištění nebo kontrole vzduchového filtru dávejte pozor.
Práci ve výškách je třeba věnovat maximální pozornost.
Pokud by lešení bylo nedostatečně stabilní, mohli byste
spadnout nebo by se lešení mohlo skácet a důsledkem by byl
úraz.

■ Ovládací panel ovladače nečistěte pomocí benzínu, roz-
pouštědel ani chemickou prachovkou atd.
Panel by se mohl zbarvit nebo by se mohl začít odlupovat jeho
lak. Je-li silně znečištěn, navlhčete hadřík neutrálním čistícím
prostředkem rozpuštěným ve vodě, dobře ho vyždímejte a panel
jím vyčistěte. Panel poté vytřete dosucha suchým hadrem.

■ Zařízení není určeno k použití malými dětmi nebo nemohoucími
osobami bez dohledu.
Výsledkem může být narušení tělesných funkcí nebo poškození
zdraví.

■ Na malé děti je třeba dohlédnout, aby si nehrály s jednotkou ani
s dálkovým ovladačem.
Náhodné operace, které mohou děti spustit, mohou mít za
následek narušení tělesných funkcí nebo poškození zdraví.

■ Nedovolujte dětem, aby si hrály na venkovní jednotce nebo v její
blízkosti.
Neopatrný dotek by mohl vyústit v úraz.

■ Otvory pro vstup a výstup vzduchu nezakrývejte
Nedostatečný proud vzduchu může mít za následek
nedostatečný výkon nebo problémy.

■ Klimatizační zařízení neinstalujte na místa, kde hrozí nebezpečí
úniku hořlavých plynů.
V případě úniku hořlavých plynů mohou plyny v blízkosti
klimatizačního zařízení způsobit požár.

■ Dálkový ovladač nenechávejte na vlhkých místech.
Pokud by do dálkového ovladače pronikla voda, hrozí riziko
probíjení elektrického proudu a poškození elektronických
součástek.
RTSYQ10~20PY1
Klimatizační systém VRVIII-C
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■ Odtokovou hadici instalujte tak, aby mohl kondenzát hladce
odtékat.
Jestliže za provozu jednotky neodtéká kondenzát z odtokového
potrubí venkovní jednotky, může být potrubí ucpané nečistotami.
To by mohlo mít za následek únik vody z vnitřní jednotky.
Za těchto okolností vypněte klimatizační jednotku a poté
požádejte svého prodejce o pomoc.

Místo instalace

■ Klimatizační zařízen musí být umístěno na dobře větraném
místě a nesmí být obklopeno překážkami.

■ Klimatizační jednotku neinstalujte na místa s následujícími
vlastnostmi:

■ Místa s velkým množstvím par minerálních olejů ve vzduchu
(například řezný olej).

■ Místa na pobřeží, kde je vysoký obsah soli ve vzduchu.

■ Místa v blízkosti horkých pramenů, kde je vysoký obsah síry
ve vzduchu.

■ V místech se značně kolísajícím napětím napájení (například
ve výrobních závodech).

■ V automobilech, na lodích a v dalších dopravních
prostředcích.

■ Místa jako kuchyně, kde může stříkat olej nebo je ve vzduchu
hodně par.

■ Místa, kde je instalováno zařízení, jež produkuje
elektromagnetické vlnění.

■ Místa s alkalickou nebo kyselou mlhou.

■ Místa, kde se hromadí spadané listí nebo kde je hustý
porost.

■ Zajistěte ochranu zařízení před sněhem.
Podrobnosti o ochraně před sněhem (například protisněhový
kryt) si vyžádejte od místního prodejce.

Elektrické zapojení

■ Nepokoušejte se provádět elektrické zapojení nebo uzemnění
zařízení, jestliže nejste kvalifikovaní elektrikáři.
O elektrickém zapojení a uzemnění se poraďte se svým
prodejcem.

■ K napájení klimatizačního zařízení použijte vyhrazený elektrický
obvod.

Věnujte pozornost hluku za provozu.

■ Používejte následující místa.

■ Místa, která jsou schopna dobře nést hmotnost klima-
tizačního zařízení, tlumit jeho provozní hlučnost a vibrace.

■ Místa, u kterých nebude teplý vzduch vycházející z venkovní
jednotky ani provozní hluk obtěžovat sousedy.

■ Jste si jisti, že poblíž venkovní jednotky nejsou žádné překážky.
Překážky v blízkosti venkovní jednotky mohou snižovat výkon
nebo zvyšovat provozní hlučnost venkovní jednotky.

■ Jestliže klimatizační zařízení za provozu produkuje neobvyklý
hluk, poraďte se s prodejcem.

Vypouštění odpadní vody odpadním potrubím

■ Zkontrolujte, že odpadní potrubí je správně instalováno a dobře
odvádí vodu.
Jestliže za provozu klimatizačního zařízení v režimu chlazení
nevytéká z odpadního potrubí žádná voda, odpadní potrubí
může být ucpané prachem nebo nečistotami a výsledkem může
být unikání vody z vnitřních jednotek.
Za těchto okolností vypněte klimatizační jednotku a poraďte se
s prodejcem.

2. Technické údaje

Informace k ochraně životního prostředí

Tento produkt obsahuje fluorované skleníkové plyny podléhající
Kjótskému protokolu.

Typ chladiva: R410A, hodnota GWP(*): 1975

(*)GWP = global warming potential – potenciál globálního oteplování

V souladu s evropskou nebo místní legislativou může být nutné
provádět pravidelné kontroly těsnosti a úniku chladiva.

Podrobnější informace si vyžádejte od podniku provádějícího
instalaci.

RTSYQ10PY1
RTSQ10PY1
BTSQ20PY1

RTSYQ14PY1
RTSQ14PY1
BTSQ20PY1

Napájení
Fáze 3N~
Frekvence (Hz) 50
Napětí (V) 380~415
Jmenovitá kapacita 
chlazení (kW) 28,0 40,0

Jmenovitá kapacita 
ohřevu (kW) 31,5 45,0

Rozměry (VxŠxH) (mm) 1680x930x765 +
1570x460x765

1680x1240x765 +
1570x460x765

Hmotnost (kg) 257+110 338+110
Chladivo
Typ R410A

Náplň(*)

(*) Chladivo je při dodávce z výroby naplněno.

(kg) 10,5 11,7

Konstrukční tlak
Vysokotlaká strana (bar) 40

(MPa) 4,0
Nízkotlaká strana (bar) 33

(MPa) 3,3

RTSYQ16PY1
RTSQ16PY1
BTSQ20PY1

RTSYQ20PY1
RTSQ8PY1

RTSQ12PY1
BTSQ20PY1

Napájení
Fáze 3N~
Frekvence (Hz) 50
Napětí (V) 380~415
Jmenovitá kapacita 
chlazení (kW) 45,0 55,9

Jmenovitá kapacita 
ohřevu (kW) 50,0 62,5

Rozměry (VxŠxH) (mm) 1680x1240x765 +
1570x460x765

1680x930x765 +
1680x930x765 +
1570x460x765

Hmotnost (kg) 344+110 205+257+110
Chladivo
Typ R410A

Náplň(*)

(*) Chladivo je při dodávce z výroby naplněno.

(kg) 11,7 9,4+10,9

Konstrukční tlak
Vysokotlaká strana (bar) 40

(MPa) 4,0
Nízkotlaká strana (bar) 33

(MPa) 3,3
RTSYQ10~20PY1
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3. Co dělat před spuštěním zařízení

Tento návod k obsluze je určen pro následující systémy se
standardním řízením. Před zahájením provozu si od svého prodejce
zařízení vyžádejte návod k obsluze odpovídající typu a značce
vašeho systému.

Je-li instalace vybavena přizpůsobeným řídicím systémem, vyžádejte
si od prodejce provoz odpovídající vašemu systému.

Venkovní jednotky (Viz obrázek 1)

Názvy a funkce dílů (Viz obrázek 1)

4. Dálkový ovladač: název a funkce 
jednotlivých vypínačů a displeje 
(Viz obrázek 2)

1 Tlačítko ZAP/VYP

Stiskněte toto tlačítko systém se spustí. Stiskněte toto tlačítko
znovu a systém se zastaví.

2 Kontrolka provozu (červená)

Kontrolka se rozsvítí za provozu.

3 Displej " " (přepínání v pořádku)

Je-li na dálkovém ovladači zobrazena tato ikona, je nemožné
přepínat ohřev/chlazení pomocí dálkového ovladače. Viz
"6.5. Použití hlavního dálkového ovladače" na straně 7.

4 Displej " " (klapky k vychylování vzduchu)

Viz "6.3. Nastavení směru proudění vzduchu" na straně 6.

5 Displej " " (ventilace/čištění vzduchu)

Tato obrazovka zobrazuje, že ventilační jednotka je v provozu.
(Jde o volitelné příslušenství)

6 Displej " " (nastavení teploty)

Tento obsah displeje zobrazuje nastavenou teplotu.

7 Displej " " " " " " " " (provozní režim)

Tento obsah displeje zobrazuje aktuální provozní režim.

8 Displej " " (naprogramovaná doba)

Tento obsah displeje zobrazuje aktuální naprogramovaný čas
spuštění nebo zastavení systému.

9 Displej " " (kontrola/zlušební provoz)

Po stisknutí tlačítka Kontrola/zkušební provoz zobrazuje displej
skutečný aktivní režim systému.

10 Displej " " (pod centrální kontrolou)

Zobrazí-li se tento obsah displeje, je systém pod centrálním
ovládáním. (Nejde o standardní specifikaci.)

11 Displej " " (rychlost ventilátoru)

Tento obsah displeje zobrazuje zvolenou rychlost ventilátoru

12 Displej " " (čas vyčistit vzduchový filtr)

Viz návod k obsluze vnitřní jednotky.

13 Displej " " (rozmrazování/teplý start)

Viz "Výklad k režimu ohřevu" na straně 6.

14 Tlačítko ke spuštění/zastavení režimu časovače 

Viz "6.4. Programování času spuštění a času zastavení pomocí
časovače" na straně 7.

15 Tlačítko zap/vyp časovače

Viz "6.4. Programování času spuštění a času zastavení pomocí
časovače" na straně 7.

16 Tlačítko režimu kontrola/zkušební provoz

Toto tlačítko používají pouze kvalifikovaní servisní technici pro
účely údržby.

17 Tlačítko programování času

Toto tlačítko se používá k naprogramování času spuštění a
zastavení jednotky. Viz "6.4. Programování času spuštění a
času zastavení pomocí časovače" na straně 7.

18 Tlačítko nastavení teploty

Toto tlačítko se používá k nastavení požadované teploty. Viz
"6.1. Režim chlazení, topení a jen ventilátor" na straně 5.

19 Tlačítko vynulování signálu filtru 

Viz návod k obsluze vnitřní jednotky.

20 Ovládání rychlosti ventilátoru

Toto tlačítko se používá k nastavení rychlosti ventilátoru.

21 Volič provozního režimu

■ Toto tlačítko se používá k nastavení požadovaného režimu
provozu.

■ Stisknutím tohoto tlačítka lze určit hlavní dálkový ovladač.
Viz "6.5. Použití hlavního dálkového ovladače" na straně 7.

22 Tlačítko k nastavení směru proudění vzduchu

Viz "6.3. Nastavení směru proudění vzduchu" na straně 6.

23 Termistor

Snímá teplotu prostředí v okolí dálkového ovladače.

24 Tato tlačítka se používají, pokud je instalována celá
jednotka výměníku tepla (Heat Reclaim Ventilation). (Jde o
volitelné příslušenství.)

Viz návod k obsluze ventilační jednotky.

Provozní režimy

Řada invertorů

Systém tepelného čerpadla (RTSYQ)

1 Venkovní jednotka

2 Vnitřní jednotka

3 Dálkový ovladač

4 Nasávaný vzduch

5 Výstup vzduchu

6 Chladicí potrubí

C

TEST
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5. Provozní rozsah

Aby byl zaručen bezpečný a účinný provoz, používejte systém
v povoleném rozsahu teplot a vlhkosti vzduchu:

6. Způsob ovládání 

■ Postup ovládání se liší podle kombinace venkovní jednotky a
ovladače dálkového ovládání. Přečtěte si "3. Co dělat před
spuštěním zařízení" na straně 4.

■ Hlavní vypínač zapněte 6 hodin před uvedením zařízení do
provozu; chráníte tak jednotku před poškozením. Během
období, kdy je třeba prostory klimatizovat, nevypínejte napájení,
aby spouštění zařízení bylo hladké.

■ Jestliže za provozu jednotky dojde k výpadku napájení, po
opětovném zapnutí napájení se činnost jednotky obnoví
automaticky.

6.1. Režim chlazení, topení a jen ventilátor

Ovládání jednotky (Viz obrázek 3)

Několikrát stiskněte tlačítko volby provozního režimu a zvolte
požadovaný provozní režim.

Stiskněte tlačítko vypínače.

Rozsvítí se kontrolka provozu a systém se uvede do provozu.

Nastavení (Viz obrázek 3)

Při nastavování teploty, rychlosti ventilátoru a směru proudění
vzduchu (jen u dálkových ovladačů BRC1A51: FXC, FXF, FXH, FXK,
FXA) postupujte podle popisů dále.

Stiskněte tlačítko pro nastavení teploty a nastavte
požadovanou teplotu.

Při každém stisknutí tohoto tlačítka se teplota zvýší
nebo sníží o 1°C.

Stiskněte tlačítko pro ovládání ventilátoru a nastavte
požadovanou rychlost ventilátoru.

Stiskněte tlačítko pro nastavení směru proudění vzduchu.

Podrobnosti jsou uvedeny v odstavci "6.3. Nastavení směru
proudění vzduchu" na straně 6.

Zastavení systému (Viz obrázek 3)

Stiskněte znovu tlačítko vypínače.

Kontrolka provozu zhasne a činnost systému se zastaví.

POZNÁMKA ■ Ovladač nevystavujte přímému slunečnímu
záření.
Displej LCD by se mohl zbarvit a přestat
zobrazovat data.

■ Za elektrické vedení dálkového ovladače
netahejte, ani ho nezaplétejte.
Výsledkem by mohla být chybná funkce jednotky.

■ Tlačítek dálkového ovladače se nikdy nedotýkejte
ostrými ani tvrdými předměty.
Mohli byste poškodit dálkový ovladač nebo by
mohlo dojít k výpadku systému.

■ Na rozdíl od skutečných provozních situací
zobrazuje displej na obrázku 2 všechny možné
údaje.

■ Obrázek 2 zobrazuje dálkový ovladač
s otevřeným krytem.

■ Dálkový ovladač BRC1A52 (pro FXS, FXM, FXL,
FXN) neobsahuje indikaci pro klapku ke
směrování proudění vzduchu (4) ani tlačítko
k nastavení směru proudění vzduchu (22).

CHLAZENÍ TOPENÍ

Venkovní teplota –5°C~43°C DB –25°C~15,5°C WB

Vnitřní teplota 14°C~25°C WB 15°C~27°C DB

Vnitřní vlhkost ≤80% —

POZNÁMKA ■ Režim chlazení:
Je-li klimatizační zařízení trvale v provozu
s vnitřní teplotou 21°C nebo nižší a vlhkost
vzduchu je 80% nebo vyšší, vnitřní části vnitřní
jednotky mohou zamrzat a výsledkem je vytékání
vody.

■ Režim ohřevu:
Klimatizační zařízení může přestat pracovat na
ochranu zařízení v případech, kdy venkovní
teplota stoupne na 21°C nebo výš.

Režim chlazení

Režim ohřevu

Jen ventilátor

1

POZNÁMKA ■ Pomocí dálkového ovladače, jehož displej

zobrazuje " ", nelze přepínat provozní
režimy (změna pod centralizovaným ovládáním).
Změňte provozní režim pomocí dálkového

ovladače, jehož displej nezobrazuje " ".

■ Jestliže na displeji bliká symbol " " (změna
pod ovládáním), viz kapitola "6.5. Použití hlavního
dálkového ovladače" na straně 7.

POZNÁMKA ■ Teplotu nastavte v požadovaném provozním
rozsahu.

■ V režimu pouhého chodu ventilátoru není
toto nastavení možné.

POZNÁMKA ■ Na ochranu zařízení může systém ovládat
průtok vzduchu automaticky.

■ Rychlost proudění vzduchu se může upravit
sama podle teploty místnosti, nebo se může
ventilátor zastavit ihned. Nejde o žádnou
poruchu.

■ Změna množství průtoku vzduchu může
chvíli trvat.
Jde o běžný jev.

POZNÁMKA ■ Ventilátor může běžet ještě zhruba 1 minutu
po skončení operace ohřevu. Účelem je
ochladit ohřátý vnitřek vnitřní jednotky.

■ Bezprostředně po zastavení jednotky
nevypínejte proud ihned.
Systém potřebuje nejméně 5 minut k dokon-
čení zbývajících činností (odčerpání odpadní
vody).
Pokud vypnete proud okamžitě, může dojít
k úniku vody nebo poruše.

2

3

4

5
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Výklad k režimu ohřevu

■ Ve srovnání s režimem chlazení může v režimu ohřevu obecně
trvat déle, než systém dosáhne nastavené teploty.
Doporučujeme spouštění zařízení pomocí časovače.

■ Účelem následující činnosti je zamezit poklesu kapacity topení a
zamezit vanutí studeného vzduchu.

Operace odmrazování

■ Během režimu ohřevu se zvětšuje námraza na vinutí
tepelného výměníku venkovní jednotky. Tím klesá výkon
systému při ohřevu a systém přejde do operace rozmrazení. 

■ Tok vzduchu se nastaví na vánek nebo ustane.

■ Po zastavení displej dálkového ovladače zobrazuje

" ".

■ Jakmile se proud vzduchu nastaví na vánek nebo ustane,
klimatizační zařízení se vrátí do předchozího stavu zhruba za
10 až 15 minut.

Start zatepla

Aby se na začátku operace ohřevu předešlo vyfukování
chladného vzduchu z vnitřní jednotky, ventilátor vnitřní jednotky
se automaticky zastaví. Displej dálkového ovladače zobrazuje

.

■ Kapacita topení se snižuje s klesajícími venkovními teplotami.
Pokud se to stane, použijte spolu s jednotkou ještě jiné topné
zařízení. (Při používání společně se zařízeními, která využívají
otevřený oheň, větrejte místnost trvale.)
Zařízení s otevřeným ohněm nepokládejte na místa vystavená
proudu vzduchu z jednotky ani pod jednotku.

■ Ohřev místnosti od okamžiku spuštění jednotky může trvat
určitou dobu, protože tato jednotka využívá k ohřevu celé
místnosti systém cirkulace horkého vzduchu.

■ Jestliže teplý vzduch stoupá pod strop a vzduch při zemi
zůstává studený, doporučujeme použít ventilátor, který zajistí
cirkulaci vzduchu v místnosti. Podrobnější informace si
vyžádejte od svého prodejce.

6.2. Program sušení (Viz obrázek 4)

■ Program vysušování snižuje vlhkost vzduchu v místnosti tím, že
klimatizační zařízení je v režimu přerušovaného slabého
chlazení, takže teplota vzduchu v místnosti příliš neklesne.

■ Mikropočítač automaticky řídí teplotu a rychlost ventilátoru, a
proto je nelze nastavit dálkovým ovladačem.

■ Tato funkce není dostupná, je-li teplota v místnosti ≤20°C.

■ Tato funkce neovlivňuje vlhkost v místnosti.

■ Vnitřní jednotky FXL a FXN nelze použít v režimu vysušování
vzduchu.

Několikrát stiskněte tlačítko volby provozního režimu a zvolte
možnost odvlhčení .

Stiskněte tlačítko vypínače.
Rozsvítí se kontrolka provozu a systém se uvede do provozu.

Stiskněte tlačítko k nastavení směru proudění vzduchu. (Jen u
systémů FXC, FXF, FXH, FXK, FXA). Podrobnosti jsou
uvedeny v odstavci "6.3. Nastavení směru proudění vzduchu"
na straně 6.

Stiskněte znovu tlačítko vypínače.

Kontrolka provozu zhasne a činnost systému se zastaví.

6.3. Nastavení směru proudění vzduchu (Jen u dvojitého
toku, vícenásobného toku, v rohu, při montáži pod strop a na
stěnu.) (Viz obrázek 5)

Stiskněte tlačítko k nastavení směru proudění
vzduchu.
Volba vychylování proudu vzduchu vychyluje
vzduch podle nákresu vpravo a směr proudění
vzduchu se stále mění. (Automatické nastavení
vychylování vzduchu)

Stiskněte tlačítko pro nastavení směru proudění
vzduchu a vyberte požadovaný směr proudění
vzduchu.
Volba vychylování proudu zastaví opakované
změny vychýlení proudění vzduchu a směr
proudění vzduchu se ustálí. (Pevné nastavení
směru proudění vzduchu)

Pohyb lamel pro ovlivnění směru proudění vzduchu

Za následujících podmínek ovládá směr proudění vzduchu
mikropočítač, a proto se směr proudění může lišit od displeje.

Směr proudění vzduchu lze nastavit jedním z následujících způsobů.

■ Směr proudění vzduchu může stanovit uživatel.
Automatická poloha " " a určená poloha " ". Viz
obrázek 6.1 a obrázek 6.2.

POZNÁMKA Jestliže se nezobrazuje " " (režim chlazení), viz
"6.1. Režim chlazení, topení a jen ventilátor" na

straně 5, a nastavte " " (režim chlazení). Jestliže

klimatizační zařízení není nastaveno na " " (režim

chlazení), nelze ho přepnout na " " (programové
vysoušení).

1

2

3

POZNÁMKA Bezprostředně po zastavení jednotky nevypínejte
ihned proud.

Systém potřebuje nejméně 5 minut k dokončení
zbývajících činností (odčerpání odpadní vody).

Pokud vypnete proud okamžitě, může dojít k úniku
vody nebo poruše.

CHLAZENÍ TOPENÍ

—
• Při zahájení provozu.
• Je-li teplota místnosti je vyšší 

než nastavená teplota
• Při operaci odmrazování.

• Při trvalém provozu s vodorovným prouděním vzduchu
• Při trvalém provozu s proudem vzduchu směrem dolů během chlazení u jednotek 

montovaných pod strop nebo na stěnu může mikroprocesor ovládat směr proudění vzduchu 
a pak se také změní indikace na dálkovém ovladači.

1 Dvojí tok + více toků

2 Rohová montáž

3 Závěšení pod stropem

4 Montáž na stěnu

POZNÁMKA ■ Meze pohyblivosti směrových lamel lze měnit.
Podrobnější informace si vyžádejte od svého
prodejce. (Jen u dvojitého toku, vícenásobného
toku, v rohu, při montáži pod strop a na stěnu.) 

■ Vyhněte se provozování ve vodorovném směru
" ". Může způsobovat orosování nebo
usazování prachu na stropě.

4

1

2
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6.4. Programování času spuštění a času zastavení 
pomocí časovače (Viz obrázek 7)

■ Časovač lze ovládat následujícími dvěma způsoby.

Programování času zastavení " ". Systém se zastaví po
uplynutí nastaveného času.

Programování času spuštění " ". Systém se spustí po
uplynutí nastaveného času.

■ Časovač lze naprogramovat nejvýše na 72 hodin.

■ Čas spuštění a čas zastavení lze programovat současně.

Několikrát stiskněte tlačítko Volba provozního režimu a na
displeji zvolte požadovaný režim. Displej bliká.

■ Nastavení času zastavení provozu " "

■ Nastavení času spuštění provozu " "

Stiskněte tlačítko programování času a nastavte čas
zastavení nebo spuštění systému.

Stisknutím tohoto tlačítka se čas posune o 1 hodinu
zpět.

Stiskněte vypínač časovače.

Procedura nastavení času končí. Obsah displeje " "

nebo " " přestane blikat a svítí trvale.

6.5. Použití hlavního dálkového ovladače (Viz obrázek 9)

■ Je-li systém instalován, jak ukazuje obrázek 9, provozní režim
lze vybírat jedině pomocí hlavního dálkového ovladače.

■ Jedině hlavní dálkový ovladač může volit mezi ohřevem nebo
chlazením.

■ Displeje podřízených ovladačů dálkových ovládání zobrazují

" " (změna pod ovládáním) a automaticky opakují operace
nařízené hlavním ovladačem dálkového ovládání.
Je-li systém nastaven hlavním ovladačem dálkového ovládání
na režim chlazení, vždy je možné přepnout ho pomocí
podřízených ovladačů dálkového ovládání na program
vysoušení a změnit režim jen na provoz ventilátoru.

Jak určit hlavní dálkový ovladač (Viz obrázek 10)

Stiskněte tlačítko volby provozního režimu aktuálního hlavního
ovladače dálkového ovládání na 4 sekundy.

Displej zobrazující  (změna pod ovládáním) všech
podřízených ovladačů dálkového ovládání připojených ke
stejné venkovní jednotce začnou blikat.

Stiskněte tlačítko volby provozního režimu ovladače dálkového
ovládání, u něhož si přejete, aby se stal hlavním ovladačem
dálkového ovládání. Určení nového hlavního ovladače je
skončeno. Tento ovladač dálkového ovládání je určen jako
hlavní ovladač dálkového ovládání a displej zobrazující 
(změna pod ovládáním) zmizí.

Displeje ostatních ovladačů dálkového ovládání zobrazují
 (změna pod ovládáním).

Jak změnit režim provozu (Viz obrázek 10)

Stiskněte tlačítko voliče provozního režimu hlavního dálkového
ovladače, na kterém není " " (změna pod ovládáním)
opakovaně, až se klimatizační zařízení nastaví na požadovaný
režim provozu.

Displej se změní při každém stisknutí tlačítka na " ", " ",

" ", nebo " ". Další dálkové ovladače bez oprávnění měnit
režim sledují stav zařízení a obsah jejich displeje se změní
automaticky.

6.6. Pozor u systémů se skupinovou kontrolou nebo 
dvěma dálkovými ovladači

Tento systém poskytuje kromě ovládání jednotlivých jednotek dva
další systémy ovládání (jeden dálkový ovladač řídí jednu vnitřní
jednotku). Odpovídá-li typ jednotky některému z uvedených typů,
ověřte si následující podmínky.

■ Systém skupinového ovládání
Jeden dálkový ovladač řídí až 16 vnitřních jednotek. Všechny
vnitřní jednotky jsou nastaveny shodně.

■ Systém se dvěma dálkovými ovladači
Dva dálkové ovladače řídí jednu vnitřní jednotku (v případě
systému skupinového ovládání jednu skupinu vnitřních
jednotek). Jednotka se ovládá samostatně.

7. Optimální provoz

Pro řádnou funkci systému dodržujte následující pravidla.

■ Během chlazení místnosti zamezte přímému slunečnímu svitu
do místnosti vhodnými záclonami nebo žaluziemi.

■ Dveře a okna nechávejte zavřené. Zůstanou-li dveře nebo okna
otevřená, vzduch bude proudit z místnosti a účinnost chlazení a
topení bude klesat.

■ Přímo pod vnitřní jednotku nikdy neumisťujte jiná topná tělesa.
Topné těleso přímo pod vnitřní jednotkou může být deformováno
teplem.

■ Poblíž vstupu nebo výstupu vzduchu z jednotky nikdy
neumisťujte žádné předměty. Mohlo by dojít ke zhoršení výkonu
jednotky nebo k zastavení její činnosti.

■ Nastavte teplotu vzduchu tak, abyste se cítili příjemně. Místnost
nepřehřívejte a nepodchlazujte.

■ Často větrejte.
Časté používání vyžaduje, aby uživatelé věnovali zvláštní
pozornost větrání.

■ Zobrazí-li se na displeji " " (je čas vyčistit vzduchový filtr),
zavolejte kvalifikovaného servisního technika, aby vyčistil filtry.
(Viz příručka "Údržba" vnitřní jednotky).

■ Vnitřní jednotku a dálkový ovladač umístěte nejméně 1 m od
televizních a rádiových přijímačů a podobných přístrojů.
Zanedbání této zásady může zavinit zkreslení obrazu.

■ Nebudete-li jednotku používat po delší dobu, vypněte hlavní
vypínač napájení jednotky. Je-li vypínač zapnutí, jednotka
spotřebovává elektřinu. Hlavní vypínač zapněte 6 hodin před
opakovaným uvedením jednotky do provozu; zajistíte tak její
hladký chod. (Viz příručka "Údržba" vnitřní jednotky).

POZNÁMKA ■ Nastavíte-li časovač na stejnou dobu vypnutí i
zapnutí, zopakujte znovu výše uvedený postup
(od bodu " " až k bodu " ").

■ Po naprogramování časovače zobrazuje displej
zbývající čas.

■ Stiskněte znovu tlačítko Časovač zap/vyp a
ukončete programování. Obsah displeje zmizí.
Například: (Viz obrázek 8)
Je-li časovač naprogramován na zastavení
systému po 3 hodinách a na spuštění systému po
4 hodinách, systém se zastaví po 3 hodinách a
poté se o hodinu později opět spustí.

1 Venkovní jednotka

2 Vnitřní jednotka

3 Dálkový ovladač

4 Jeden z těchto dálkových ovladačů je hlavním dálkovým 
ovladačem.

1

2

3

1 3

1

POZNÁMKA V případě změny kombinace nebo nastavení systému
skupinové kontroly a systému se dvěma dálkovými
ovladači se spojte s prodejcem zařízení.

2

3
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■ Plně využijte funkci nastavení směru proudění vzduchu.
Chladný vzduch má tendenci klesat k podlaze a teplý vzduch
stoupá ke stropu.
Směr proudění vzduchu nastavte během chlazení nebo
vypouštění vodorovně a při vyhřívání místnosti ho nastavte
směrem dolů. Vzduch nenechte proudit přímo na osoby.

■ Než teplota místnosti dosáhne nastavené teploty, chvíli to trvá.
Doporučujeme spouštět zařízení předem pomocí časovače.

8. Údržba

8.1.  Na začátku sezóny

Kontrola

■ Nezakrývá nasávání a vyfukování vzduchu vnitřní jednotky
žádná překážka?
Odstraňte jakékoliv předměty, které je zakrývají.

■ Spusťte čerpadlo a zkontrolujte, zda voda správně proudí.
Pokud by voda v okruhu neproudila, mohlo by dojít k poškození
jednotky.

Vyčistěte vnější povrchy

■ Podrobnosti k čištění vnitřní jednotky viz návod k obsluze vnitřní
jednotky.

Zapněte napájení

■ Ihned po zapnutí napájení se zobrazí na displeji dálkového
ovladače určité znaky.
(Hlavní vypínač zapněte nejméně 6 hodin před uvedením
zařízení do provozu; chráníte tak jednotku před poškozením.
Zajistíte tak hladké spuštění jednotky.)

8.2.  Na konci sezóny

Za pěkného počasí nechte jednotku pracovat zhruba půl dne
pouze v režimu ventilátoru, aby se vysušil vnitřek jednotky.

■ Podrobnosti o provozu v režimu ventilátoru viz "6. Způsob
ovládání" na straně 5.

Vypněte napájení

■ Po vypnutí napájení zmizí z displeje dálkového ovladače
zobrazené znaky.

■ Je-li zapnuto napájení, jednotka spotřebovává až několik
desítek wattů.
Chcete-li ušetřit energii, vypněte napájení.

Vyčistěte vnější povrchy

■ Podrobnosti k čištění vnitřní jednotky viz návod k obsluze vnitřní
jednotky.

9. Následující příznaky nejsou známkou 
poruchy klimatizační jednotky

Příznak 1: Systém nepracuje

■ Pokud systém vypnete a poté zapnete nebo měníte režim
provozu bezprostředně po jeho nastavení, klimatizační jednotka
se nespustí ihned.
Svítí-li kontrolka provozu, systém pracuje správně.
Aby nedošlo k přetížení jednotky, pokud byla klimatizační
jednotka právě vypnuta, spustí se až 5 minut po opakovaném
zapnutí.

■ Jestliže se na displeji dálkového ovladače zobrazí indikace
"S centralizovaným ovládáním", stisknutí tlačítka provozního
režimu způsobů na několik vteřin blikání displeje.
To znamená, že dálkový ovladač řídí jednotku.
Blikající displej indikuje, že dálkový ovladač nelze použít.

■ Systém se nespustí samočinně ihned po zapnutí napájení.
Počkejte minutu, dokud se mikropočítač nepřipraví na provoz.

Příznak 2: Systém se někdy zastavuje

■ Na displeji dálkového ovladače je zobrazeno "U4" nebo "U5" a
jednotka se zastaví, ale po několika minutách se restartuje.
Důvodem je, že dálkový ovladač zachycuje šum jiných
elektrických zařízení než klimatizační jednotka. Tento šum brání
komunikaci mezi jednotkami a způsobuje jejich zastavování.
Provoz se automaticky obnoví, jakmile šum odezní.

Příznak 3: Nelze přepínat mezi chlazením/ohřevem

■ Jestliže se na displeji zobrazuje " " (změna pod
ovládáním).
Znamená to, že jde o podřízený dálkový ovladač.
Viz "Použití hlavního dálkového ovladače" na straně 7.

■ Je instalován volič chlazení/ohřevu a displej zobrazuje " "
(změna pod ovládáním).
Důvodem je, že změna nastavení chlazení/ohřevu probíhá na
základě volby pomocí voliče chlazení/ohřevu. Zeptejte se svého
prodejce, kde je instalován přepínač dálkového ovládání.

Příznak 4: Režim ventilátoru je možný, ale chlazení ani ohřev nefungují.

■ Bezprostředně po zapnutí hlavního vypínače.
Mikropočítač se připravuje na provoz. Počkejte 10 minut.

Příznak 5: Výkon ventilátoru neodpovídá nastavení.

■ Během režimu ohřevu, pokud teplota v místnosti dosáhne
nastavené teploty, venkovní jednotka se vypne a vnitřní
jednotka ztlumí výkon ventilátoru.
Účelem je zamezit proudu chladného vzduchu přímo na osoby
přítomné v místnosti.
Výkon ventilátoru se nezmění ani v případě, že stisknete tlačítko
nastavení výkonu ventilátoru, jestliže jiná vnitřní jednotka
pracuje v režimu ohřevu.

Příznak 6: Směr ventilátoru neodpovídá nastavení

■ Směr ventilátoru neodpovídá displeji dálkového ovladače. Směr
proudění z ventilátoru se nemění.
Příčinou je právě to, že jednotku řídí mikropočítač. Viz
"6.3. Nastavení směru proudění vzduchu" na straně 6.

Příznak 7: Z jednotky vychází bílá mlha

Příznak 7.1:  Vnitřní jednotka

■ Během chlazení je v místnosti vysoká vlhkost
V případě vysokého znečištění vnitřku vnitřní jednotky je
rozložení teploty v místnosti nerovnoměrné. Vnitřek vnitřní
jednotky je třeba vyčistit. Informace o čištění jednotky si
vyžádejte od svého prodejce. Tuto činnost smí provádět
výhradně kvalifikovaný servisní technik.

UPOZORNĚNÍ

■ Nedotýkejte se vstupu vzduchu ani hliníkových žaluzií
vnitřních a venkovních jednotek.
Při dotyku by mohlo dojít k úrazu.

■ Venkovní jednotku a vnitřní jednotky nikdy nemyjte
vodou.
Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

■ Při čištění vzduchového filtru atd. dávejte pozor.
Pokud by lešení bylo nedostatečně stabilní, mohli
byste spadnout nebo by se lešení mohlo skácet a
důsledkem by byl úraz.

■ Před čištěním jednotky ji vypněte a vypněte také jistič.
Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

■ O vyčištění vnitřku vnitřní jednotky se poraďte
s prodejcem.
Nesprávné čištění může způsobit poškození plasto-
vých dílů, způsobit poruchy (například únik vody)
nebo úraz elektrickým proudem.
RTSYQ10~20PY1
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■ Bezprostředně po zastavení operace chlazení a je-li teplota a
vlhkost v místnosti nízká
Důvodem je, že chladivo proudí v klimatizačním zařízení zpět do
vnitřní jednotky a generuje páru.

Příznak 7.2:  Venkovní jednotka

■ Systém se přepnul do režimu topení po operaci odmrazování.
Vlhkost vzniklá odmrazováním jednotky se odpařuje a uniká.

Příznak 8: Hluk klimatizačních jednotek

Příznak 8.1:  Vnitřní jednotka

■ Bezprostředně po spuštění systému se ozve zadrnčení.
Elektronický expanzní ventil uvnitř vnitřní jednotky začíná
pracovat a způsobuje tento zvuk. Zvuk zanikne zhruba během
minuty.

■ Pracuje-li systém v režimu chlazení nebo při zastavení je slyšet
neustále hluboký syčivý zvuk.
Tento zvuk je slyšet za provozu odtokového čerpadla (volitelné
příslušenství).

■ Je-li systém v provozu nebo po operaci ohřevu je slyšet pištivý
zvuk.
Tento zvuk vydávají plastové díly jednotky, jež se roztahují nebo
smršťují teplem.

■ Během zastavení vnitřní jednotky je slyšet hluboké syčení a
bublání.
Tento zvuk je slyšet za provozu vnitřní jednotky. Aby olej a
chladivo nezůstávaly v systému, malé množství chladiva stále
proudí.

Příznak 8.2:  Venkovní jednotka

■ Změní se zvuk vydávaný jednotkou za provozu.
Tento zvuk je způsoben změnou frekvence.

Příznak 8.3:  Vnitřní jednotka, venkovní jednotka

■ Pracuje-li systém v režimu chlazení nebo při operaci
rozmrazování, je slyšet neustále hluboký syčivý zvuk.
Jde o zvuk chladiva, které proudí v klimatizačním zařízení vnitřní
i venkovní jednotkou.

■ Při startu nebo bezprostředně po zastavení činnosti nebo
rozmrazování se ozývá syčivý zvuk.
Jde o zvuk chladiva způsobený zastavením nebo změnou jeho
proudění.

Příznak 9: Z jednotky vystupuje prach

■ Jednotka se používá poprvé po dlouhé době.
Důvodem je, že se vyfukuje usazený prach zevnitř vnitřní
jednotky.

Příznak 10: Jednotka může vydávat pachy

■ Jednotka může pohlcovat pachy z místnosti, nábytku, cigaret
atd. a poté je opět vydávat.

Příznak 11: Ventilátor venkovní jednotky se neotáčí.

■ Za provozu.
Rychlost ventilátoru je řízena tak, aby provoz zařízení byl
optimální.

Příznak 12: Displej zobrazuje " "

■ Jde o situaci bezprostředně po zapnutí hlavního vypínače
napájení a znamená, že ovladač dálkového ovládání pracuje
normálně. Tento obraz se zobrazuje po dobu jedné minuty.

Příznak 13: Kompresor nebo ventilátor ve venkovní jednotce se nezastaví

■ Důvodem je, aby v kompresoru nezůstával olej a chladivo.
Jednotka se zastaví zhruba po 5 až 10 minutách.

Příznak 14: Vnitřek venkovní jednotky je teplý dokonce i v případě, že se 
jednotka zastavila

■ Důvodem je, že ohřívač skříně klikové hřídele ohřívá kompresor,
aby mohl kompresor hladce startovat.

Příznak 15: Při zastavení vnitřní jednotky z ní může vycházet horký 
vzduch

■ Ve stejném systému pracuje několik různých vnitřních jednotek.
Pokud běží jiná jednotka, danou jednotkou také proudí malé
množství chladiva.

Příznak 16: Chlazení chybí potřebný výkon

■ Program sušení.
Program sušení pracuje tak, aby teplotu v místnosti snížil co
nejméně. Viz "6.2. Program sušení" na straně 6.

10. Odstraňování problémů

Objeví-li se některá z následujících poruch, zaveďte uvedená
opatření a spojte se s prodejcem.

■ Pokud bezpečnostní zařízení (například pojistka, jistič nebo jistič
uzemnění) často reagují.
Opatření: vypněte hlavní vypínač.

■ Spínač provozu ON/OFF nepracuje správně.
Opatření: vypněte hlavní vypínač.

■ Z jednotky prosakuje voda.
Opatření: Zastavte provoz jednotky.

■ Spínač provozu nepracuje správně.
Vypněte napájení.

■ Bliká-li obsah displeje , číslo jednotky a kontrolka
provozu a zobrazí-li se kód chyby (Viz obrázek 11)

Opatření: Informujte svého prodejce a oznamte mu kód poruchy.
Jestliže se systém vypne v důsledku chyby, funkce záložního
provozu může umožnit další chod jednotky po dobu několika
hodin. Pokud se to stane, informujte svého prodejce.

Jestliže systém nepracuje správně v jiných než uvedených případech
a není zřejmá žádná z výše popsaných poruch, zkontrolujte systém
takto:

Jestliže problém nedokážete odstranit sami ani po kontrole všech
výše uvedených bodů, obraťte se na svého prodejce.

Informujte ho o příznacích, sdělte mu název systému a název
modelu (uveden na záručním listu).

1 Systém vůbec nepracuje.

■ Zkontrolujte stabilitu a hodnotu napájení.
Počkejte na obnovení napájení. Jestliže dojde za provozu dojde
k přerušení dodávky energie, systém se po obnově napájení
znovu spustí automaticky.

■ Zkontrolujte, zda nevyhořela pojistka
Vypněte napájení.

■ Zkontrolujte, zda není vypnutý jistič.
Je-li jistič vypnutý, zapněte ho.
Je-li jistič vypnutý, nepokoušejte se zapnout napájení. (Obraťte
se na svého prodejce.)

VÝSTRAHA

Objeví-li se jakkoliv neobvyklý jev (například zápach
po spálenině apod.), jednotku zastavte a vypněte
napájení.

Další provoz zařízení za takových okolností může způsobit
poruchu, úraz elektrickým proudem nebo požár.

Obraťte se na svého prodejce.

1 Inspekční displej

2 Číslo vnitřní jednotky, u které došlo k poruše

3 Kontrolka provozu

4 Kód poruchy

TEST
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2 Jestliže se systém se zastaví brzy po zahájení provozu.

■ Zkontrolujte, zda nějaká překážka nezakrývá nasávání nebo
vyfukování vzduchu vnitřní jednotky. Odstraňte překážku a
zajistěte dobrou ventilaci jednotky.

■ Zkontrolujte, zda dálkový ovladač nezobrazuje " " (je čas
vyčistit vzduchový filtr). (Viz příručka "Údržba" vnitřní jednotky a
vyčistěte vzduchový filtr).

3 Systém pracuje, ale chlazení nebo ohřev jsou nedostatečné.

■ Zkontrolujte, zda nějaká překážka nezakrývá nasávání nebo
vyfukování vzduchu vnitřní jednotky. Odstraňte překážku a
zajistěte dobrou ventilaci jednotky.

■ Zkontrolujte, zda dálkový ovladač nezobrazuje " " (je čas
vyčistit vzduchový filtr). (Viz příručka "Údržba" vnitřní jednotky a
vyčistěte vzduchový filtr).

■ Kontrola nastavení teploty Viz "6. Způsob ovládání" na straně 5.

■ Pomocí dálkového ovládání zkontrolujte nastavení rychlosti
ventilátoru. Viz "6. Způsob ovládání" na straně 5.

■ Zkontrolujte, zda je nastaven správný úhel proudění vzduchu.
Viz "6. Způsob ovládání" na straně 5.

■ Zkontrolujte, zda nejsou otevřeny dveře nebo okna. Zavřete
dveře nebo okna, zabraňte výměně vzduchu v místnosti
s okolím.

■ Zkontrolujte, zda v místnosti není během operace chlazení příliš
velký počet osob.

■ Zkontrolujte, zda tepelný zdroj v místnosti během chlazení není
příliš silný.

■ Zkontrolujte, zda do místnosti nesvítí slunce. Použijte záclony
nebo žaluzie.

■ Zkontrolujte, zda je nastaven správný úhel proudění vzduchu.
Viz "6. Způsob ovládání" na straně 5.

11. Poprodejní servis a záruka

11.1. Poprodejní servis

■ Žádáte-li prodejce o opravu, informujte příslušné pracovníky o
následujících podrobnostech:
• Číslo modelu a číslo produktu klimatizační jednotky: viz záruční

list.

• Datum expedice a datum instalace: viz záruční list.

• Porucha: O příznacích závady informujte prodejce (kód poruchy
zobrazený na dálkovém ovladači.)

• Jméno, adresa, telefonní číslo

■ Oprava po uplynutí záruční lhůty
Obraťte se na svého prodejce. V případě nutné opravy je
k dispozici placená služba.

■ Minimální doba skladování důležitých dílů
I po ukončení výroby určitého typu klimatizačního zařízení
máme k dispozici potřebné náhradní díly nejméně po dobu 9 let.
Důležité díly jsou díly nutné k řádnému provozu klimatizačního
zařízení.

■ Doporučení k údržbě a kontrolám
Protože při několikaletém používání se v jednotce usadí prach,
její výkon do určité míry klesá.
Demontáž a čištění vnitřku systému vyžadují technickou
odbornost, a proto doporučujeme uzavřít smlouvu o údržbě a
kontrolách systému (za poplatek) navíc k běžné údržbě.

■ Doporučené cykly kontrol a údržby

Tabulka 1 předpokládá následující podmínky používání zařízení.

1. Běžné použití bez častého spouštění a zastavování jednotky.
(U jednotlivých modelů se tyto hodnoty mohou lišit, ale modelu
doporučujeme jednotku nespouštět a nezastavovat častěji než
šestkrát za hodinu.)

2. Délka provozu jednotky se předpokládá 10 hodin/den a
2500 hodin/rok.

Tabulka 1. Přehled "Cyklus kontrol" a "Cyklus údržby"

VÝSTRAHA

■ Nikdy se nepokoušejte jednotku sami upravovat,
demontovat, přemisťovat, znovu instalovat nebo
opravovat.
Nesprávný postup může způsobit únik vody, úraz
elektrickým proudem nebo požár.
Obraťte se na svého prodejce.

■ Pokud chladivo uniká, zabraňte jeho kontaktu
s otevřeným ohněm.
I když chladivo obvykle neuniká, pokud dojde k úniku
chladiva do místnosti a chladivo se dostane do
kontaktu s hořlavým vzduchem například v horko-
vzdušných ventilátorech, kamnech, plynovém
(olejovém) vařiči atd., mohou vznikat jedovaté plyny.
Po opravě úniku chladiva před opětovným spuštěním
provozu si ověřte u osoby, která servis provedla, že
únik byl bezpečně odstraněn.

■ Zařízení nikdy nedemontujte ani neinstalujte sami.
Nesprávná instalace může způsobit únik vody, úraz
elektrickým proudem nebo požár.
Obraťte se na svého prodejce.

1

2

4
3

5

1 Jistič

2 ON

3 Vypínač

4 Poloha rozpojení

5 OFF

POZNÁMKA Cyklus údržby se neshoduje s délkou záruční lhůty.

Komponenta Cyklus kontroly
Cyklus údržby 

(výměny anebo opravy)

Kompresor

1 rok

20 000 hodinElektrický motor 
(ventilátor, tlumič atd.)

Řídicí karta PCB 25 000 hodin

Tepelný výměník 5 let

Snímač (termistor apod.) 5 let

Dálkový ovladač a 
přepínače 25 000 hodin

Odtoková vana 8 let

Expanzní ventil 20 000 hodin

Elektromagnetický ventil 20 000 hodin

Ventilátor Venkovní: 10 let
Vnitřní: 13 let

POZNÁMKA 1. Tabulka 1 uvádí hlavní součásti.
Podrobnější informace viz smlouva o údržbě a
kontrolách.

2. Tento cyklus údržby se vztahuje k doporučenému
intervalu mezi prováděním potřebných prací údržby.
Účelem je udržení co nejdelší doby životnosti
zařízení.
Dodržujte odpovídající schéma údržby (údržba za
poplatek, poplatky za kontroly atd.).
Podle obsahu smlouvy o údržbě a kontrolách mohou
být skutečné intervaly cyklů kontroly a údržby kratší
než zde uvedené.

3. Je-li zařízení instalováno v náročných provozních
podmínkách (například klimatizační zařízení pracuje
dlouhé hodiny nepřetržitě nebo se velmi často zapíná
a vypíná) nebo v náročných podmínkách prostředí
(například klimatizační zařízení pracuje za vysokých
teplot prostředí na místě s velkou vlhkostí), cyklus
údržby a výměny je třeba zkrátit.
RTSYQ10~20PY1
Klimatizační systém VRVIII-C
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■ Doporučený cyklus výměny spotřebních dílů

Cyklus údržby se neshoduje s délkou záruční lhůty.

Tabulka 2. Přehled "Cyklus výměny"

Podrobnější informace si vyžádejte od svého prodejce.

■ Přemisťování a likvidace jednotky
• Chcete-li demontovat a znovu instalovat celou jednotku, obraťte

se na svého prodejce. Přemisťování jednotek vyžaduje
technickou kvalifikaci.

• Tato jednotka využívá fluorouhlovodík.
Při likvidaci této jednotky se obraťte na svého prodejce. Chladivo
musí být shromážděno, dopravováno a likvidováno v souladu
s předpisy o sběru a likvidaci freonů.

■ Kam zatelefonovat
O podrobnostech poprodejního servisu a dalších záležitostech
se poraďte se svým prodejcem.

■ Záruční lhůta:
Tento produkt obsahuje záruční list.
Jakmile pracovníci prodejce vyplní potřebné údaje, dostane
záruční list uživatel. Uživatel je povinen zkontrolovat uvedené
položky a záruční list uložit na bezpečném místě.
Záruční lhůta: jeden rok po instalaci. Podrobnosti viz záruční list.
Je-li nutné opravit klimatizační zařízení během záruční lhůty,
obraťte se na svého prodejce a předložte mu záruční list.
Jestliže nepředložíte záruční list, může být provedena oprava za
úhradu i v případě, že záruční lhůta dosud neuplynula.

Poznámky

Komponenta Cyklus kontroly Cyklus výměny

Vzduchový filtr

1 rok

5 let

Vysoce účinný filtr 
(volitelné příslušenství) 1 rok

Pojistka 10 let

Vyhřívání klikové hřídele 8 let

POZNÁMKA 1. Tabulka 2 uvádí hlavní součásti.
Podrobnější informace viz smlouva o údržbě a
kontrolách.

2. Tento cyklus údržby se vztahuje k doporučenému
intervalu mezi prováděním potřebných prací údržby.
Účelem je udržení co nejdelší doby životnosti
zařízení.
Dodržujte odpovídající schéma údržby (údržba za
poplatek, poplatky za kontroly atd.).

POZNÁMKA Záruka se nevztahuje na poruchy vzniklé v důsledku
čištění vnitřku systému jinou osobou než pověřenými
prodejci.
RTSYQ10~20PY1
Klimatizační systém VRVIII-C
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