
Klimatizačné zariadenie
Inštalačná príručka
AR**RXPX*** / AR**RXWX*** / AR**RXWS***

 • Ďakujeme, že ste si zakúpili toto klimatizačné zariadenie Samsung. 

 • Skôr ako začnete zariadenie používať, dôkladne si prečítajte tento návod na používanie a odložte si ho 
na použitie v budúcnosti. 
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Dôsledne dodržujte nasledujúce bezpečnostné 
opatrenia, pretože sú nevyhnutné na zaistenie 
bezpečnosti klimatizačného zariadenia aj pracovníkov.

• Pred údržbou alebo prístupom k vnútorným 
komponentom klimatizačné zariadenie odpojte od 
elektrickej siete. 

• Zabezpečte, aby inštaláciu a preskúšanie vykonali 
kvalifikovaní pracovníci. 

• Overte, že klimatizačné zariadenie nie je inštalované 
na ľahko prístupnom mieste. 

Všeobecné informácie
• Pred inštaláciou klimatizačného zariadenia si 

pozorne prečítajte obsah tohto návodu a uložte 
návod na bezpečnom mieste, aby bolo ho možné 
používať ako príručku po inštalácii. 

• Kvôli maximálnej bezpečnosti by si osoby 
vykonávajúce inštaláciu mali vždy pozorne prečítať 
nasledujúce výstrahy. 

• Uložte návod na obsluhu a inštaláciu na bezpečnom 
mieste a nezabudnite ho odovzdať novému 
majiteľovi v prípade predaja alebo prevodu 
klimatizačného zariadenia. 

• Tento návod vysvetľuje, ako nainštalovať vnútornú 
jednotku v prípade rozdeleného systému s dvomi 
jednotkami SAMSUNG. Pri použití iných typov 
jednotiek s odlišnými ovládacími systémami môže 
dôjsť k poškodeniu jednotky a zrušeniu platnosti 
záruky. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť 
za škody vyplývajúce z použitia nevyhovujúcich 
jednotiek. 

• Výrobca nenesie zodpovednosť za škody vyplývajúce 
z neoprávnených zmien alebo nesprávneho 
elektrického zapojenia a nedodržanie požiadaviek 
stanovených v tabuľke „Prevádzkové rozsahy“ 
uvedenej v tomto návode bude mať za následok 
okamžité zrušenie platnosti záruky. 

• Klimatizačné zariadenie sa smie používať len na 
účely, na ktoré bolo skonštruované: vnútorná 
jednotka nie je vhodná na inštaláciu v priestoroch 
používaných ako práčovne. 

• Nepoužívajte jednotky v prípade, že sú poškodené. 
Ak sa vyskytnú problémy, vypnite jednotku a odpojte 
ju od elektrickej siete.

• Aby nedošlo k úrazom elektrickým prúdom, požiaru 
alebo zraneniam, vždy zastavte jednotku, vypnite 

istič a obráťte sa na technickú podporu spoločnosti 
Samsung v prípade, že z jednotky vychádza dym, 
napájací kábel je horúci alebo poškodený alebo 
jednotka je veľmi hlučná. 

• Nezabudnite pravidelne kontrolovať jednotku, 
elektrické pripojenia, potrubia s chladivom a 
ochranné prvky. Tieto úkony smie vykonávať iba 
kvalifikovaný personál. 

• Jednotka obsahuje pohyblivé časti, ktoré musia byť 
vždy mimo dosahu detí. 

• Jednotku sa nepokúšajte opravovať, presúvať, 
upravovať ani nanovo inštalovať. Ak sú tieto činnosti 
vykonávané neoprávnenou osobou, môže dôjsť k 
úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru. 

• Na zariadenie neumiestňujte nádoby s kvapalinami 
ani iné predmety. 

• Všetky materiály používané na výrobu a balenie 
klimatizačného zariadenia sú recyklovateľné. 

• Obalový materiál a vybité batérie v diaľkovom 
ovládaní (voliteľné) sa musia likvidovať v súlade s 
platnými zákonmi. 

• Klimatizačné zariadenie obsahuje chladivo, ktoré 
sa musí likvidovať ako špeciálny odpad. Na konci 
životného cyklu sa musí klimatizačné zariadenie 
zlikvidovať v autorizovaných strediskách alebo 
vrátiť predajcovi, aby mohlo byť správne a bezpečne 
zlikvidované.

• Na urýchlenie činnosti odmrazovania alebo čistenia 
nepoužívajte iné prostriedky ako sú tie, ktoré 
odporúča spoločnosť Samsung.

• Neprepichujte ani nespaľujte.
• Upozorňujeme, že chladivá môžu byť bez zápachu.

Montáž produktu
• DÔLEŽITÉ: Pri inštalácii jednotky vždy pamätajte na 

to, že sa ako prvé pripájajú potrubia s chladivom a 
až potom elektrické vedenia. Elektrické vedenia vždy 
demontujte pred demontážou potrubí s chladivom. 

• Po prevzatí výrobok skontrolujte a uistite sa, či 
sa počas prepravy nepoškodil. Ak sa výrobok zdá 
byť poškodený, NEINŠTALUJTE ho a bezodkladne 
nahláste poškodenie prepravcovi alebo predajcovi 
(v prípade, že inštalujúca osoba alebo autorizovaný 
technik získal materiál od predajcu.) 

• Po dokončení inštalácie vždy vykonajte test 
funkčnosti a poskytnite používateľovi návod na 
obsluhu klimatizačného zariadenia.

Bezpečnostné informácie k inštalácii

Inštalácia
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• Nepoužívajte klimatizačné zariadenie v prostredí 
s nebezpečnými látkami ani v blízkosti zariadení, v 
ktorých vzniká otvorený oheň, aby sa zabránilo vzniku 
požiaru, explózii alebo zraneniam. 

• Naše jednotky musia byť inštalované v súlade so 
vzdialenosťami uvedenými v návode na inštaláciu, 
aby sa zabezpečila dostupnosť z oboch strán alebo 
možnosť vykonávať bežnú údržbu a opravy. Súčasti 
jednotiek musia byť prístupné tak, aby ich bolo 
možné demontovať pri zachovaní bezpečnosti ľudí 
aj vybavenia. Z tohto dôvodu, ak nie sú dodržané 
požiadavky uvedené v návode na inštaláciu, náklady 
potrebné na sprístupnenie a opravu jednotky (pri 
zachovaní bezpečnosti v súlade s platnými predpismi) 
pomocou popruhov, vozíkov, lešenia alebo akýchkoľvek 
iných zdvíhacích prostriedkov sa nebudú považovať 
za súčasť záruky a budú koncovému používateľovi 
účtované.

• Vonkajšia jednotka sa musí namontovať do otvoreného, 
vždy vetraného priestoru.

• Musia sa dodržiavať miestne nariadenia týkajúce sa 
plynu.

• Ak chce pracovník manipulovať, čistiť a likvidovať 
chladivo alebo narušiť chladiaci okruh, musí mať 
certifikát od akreditovaného orgánu.

• Vnútornú jednotku nemontujte do nasledujúcich 
oblastí:
 – Oblasť s minerálmi, parou alebo zasiahnutá olejom. 

Poškodí to plastové diely a spôsobí poruchu alebo 
únik. 

 – Oblasť, ktorá je blízko zdrojov tepla. 
 – Oblasť, ktorá produkuje látky, ako napríklad sírový 

plyn, plynný chlór, kyseliny a zásady. Môže to 
spôsobiť koróziu potrubí a spájkovaných spojov. 

 – Oblasť, ktorá môže spôsobiť únik horľavého plynu a 
suspendáciu uhlíkových vlákien, horľavého prachu 
alebo prchavých horľavých látok. 

 – Oblasť, kde dochádza k úniku a usadzovaniu 
chladiva.

 – Oblasť, kde môžu zvieratá močiť na produkt. Môže sa 
vytvoriť amoniak.

• Vnútornú jednotku nepoužívajte na konzervovanie 
potravín, rastlín, zariadení a umeleckých diel. Môže to 
spôsobiť zhoršenie ich kvality. 

• Vnútornú jednotku nemontujte, ak má akýkoľvek 
problém s odtokom.

• Pri inštalácii vonkajšej jednotky pri mori sa uistite, či 

nie je priamo vystavená morskému vetru. Ak nemôžete 
nájsť vhodné miesto bez priameho pôsobenia morského 
vetra, postavte ochrannú stenu alebo ochranný plot.
 – Nainštalujte vonkajšiu jednotku na miesto (napr. 

v blízkosti budov atď.), kde bude chránená pred 
morským vetrom. V opačnom prípade môže dôjsť k 
poškodeniu vonkajšej jednotky.

• Ak sa nedá vyhnúť inštalácii vonkajšej jednotky pri 
mori, postavte okolo nej ochrannú stenu, ktorá bude 
predstavovať prekážku pre morský vietor.

• Na ochranu pred morským vetrom postavte ochrannú 
stenu z pevného materiálu, napríklad betónu. Uistite 
sa, že výška a šírka steny sú 1,5-krát väčšie ako rozmery 
vonkajšej jednotky. Zabezpečte, aby bol priestor medzi 
ochrannou stenou a vonkajšou jednotkou väčší než 600 
mm, aby sa mohol odvetrávať vyfukovaný vzduch.

• Nainštalujte jednotku na mieste, z ktorého môže voda 
ľahko odtekať.

• Ak budete mať problém nájsť miesto inštalácie 
vyhovujúce vyššie uvedeným požiadavkám, obráťte sa 
na výrobcu, aby vám poskytol podrobnejšie informácie.

• Tepelný výmenník vonkajšej jednotky čistite od morskej 
vody a prachu a naneste naň inhibítor korózie. (Aspoň 
raz za rok.)

• V prípade viaczložkového systému je túto vnútornú 
jednotku možné pripojiť k vonkajšej jednotke R-32 
alebo R-410A. Skontrolujte typ chladiva používaného vo 
vonkajšej jednotke.

Morský vánok Ochranná stena
Vonkajšia jednotka

More Vonkajšia jednotka
Ochranná stena

Morský vánok

Vonkajšia jednotkaMore

Morský vánok

More Vonkajšia jednotka
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• Keďže klimatizačné zariadenie obsahuje chladivo 
R-32, dbajte, aby bolo nainštalované, používané 
a uchovávané v miestnosti s plochou väčšou, 
než je minimálna požadovaná plocha uvedená 
v nasledujúcej tabuľke:

Typ montovaný na stenu
m (kg) A (m2)
≤ 1.842 Žiadne požiadavky
1.843 4.45

1.9 4.58
2.0 4.83
2.2 5.31
2.4 5.79
2.6 6.39
2.8 7.41
3.0 8.51

• m : Celková náplň chladiva v systéme
• A : Minimálna požadovaná plocha

• DÔLEŽITÉ: Je povinné zohľadniť buď tabuľku vyššie, 
alebo miestne zákony týkajúce sa minimálneho 
životného priestoru daných budov.

• Minimálna inštalačná výška vnútornej jednotky je 
0,6 m pri upevnení na podlahu, 1,8 m pri upevnení 
na stenu a 2,2 m pri upevnení na strop.

Montáž vonkajšej jednotky
• Počas montáže alebo premiestňovania produktu 

nemiešajte chladivo s inými plynmi, vrátane vzduchu alebo 
nešpecifikovaného chladiva. V opačnom prípade môže dôjsť 
k zvýšeniu tlaku, čo spôsobí prasknutie alebo zranenie.

• Nádobu s chladivom ani potrubia nerežte ani nespaľujte.
• Na chladivo používajte čisté diely, ako sú viacnásobný ventil, 

vákuové čerpadlo a dopĺňacia hadica.
• Montáž musí vykonávať kvalifikovaný personál, aby bolo 

možné manipulovať s chladivom. Okrem toho postupujte 
podľa nariadení a právnych predpisov.

• Dávajte pozor, aby sa do potrubí nedostali cudzie látky 
(mazací olej, chladivo, voda atď.). Použitie oleja alebo 
chladiva poškodzuje potrubia, čo vedie k úniku odtoku. V 
prípade uskladnenia bezpečne utesnite otvory.

• Ak je potrebné mechanické vetranie, udržujte vetracie otvory 
bez prekážok.

• Produkt zlikvidujte podľa miestnych právnych predpisov a 
nariadení.

• Nepracujte v stiesnenom priestore.

• Pracovný priestor musí byť zahradený.
• Potrubia na chladivo sa musia namontovať do polohy, kde sa 

nenachádzajú žiadne látky, ktoré by mohli spôsobiť koróziu.
• Pri montáži sa musia vykonať tieto kontroly:

 – Dopĺňané množstvo závisí od veľkosti miestnosti.
 – Ventilačné zariadenia a výstupy fungujú normálne a nie 

sú zablokované.
 – Označenia a štítky na zariadení musia byť viditeľné a 

čitateľné.
• Po úniku chladiva vyvetrajte miestnosť. Ak je uniknuté 

chladivo vystavené plameňu, môže to spôsobiť vznik 
toxických plynov.

• Uistite sa, že je pracovný priestor chránený pred horľavými 
látkami.

• Ak chcete chladivo vyčistiť vzduchom, uistite sa, že použijete 
vákuové čerpadlo.

• Upozorňujeme, že chladivo je bez zápachu.
• Jednotky nie sú odolné voči výbuchu, preto sa musia 

namontovať bez rizika výbuchu.
• Tento produkt obsahuje fluórované plyny, ktoré prispievajú 

ku globálnemu skleníkovému efektu. Preto plyny 
nevypúšťajte do ovzdušia.

• Prevádzkový tlak chladiva R-32 je 1,6 krát vyšší ako 
tlak chladiva R-22. Z tohto dôvodu použite špeciálne 
špecifikované potrubia a nástroje. V prípade výmeny modelu 
R-22 za model R-32 sa uistite, že bežné potrubia a krídlové 
matice vymeníte za špeciálne.

• Modely, ktoré používajú chladivo R-32, majú iný priemer 
závitu plniaceho otvoru, aby sa zabránilo zlyhaniu dopĺňania. 
Z tohto dôvodu vopred skontrolujte priemer (1/2 palca) 
závitu. 

• Údržba sa musí vykonávať podľa odporúčania výrobcu. V 
prípade, že sa do údržby zapoja ďalšie kvalifikované osoby, 
údržba sa musí vykonať pod dohľadom osoby, ktorá je 
spôsobilá manipulovať s horľavými chladivami.

• V prípade údržby zariadení, ktoré obsahujú horľavé 
chladivá, musíte vykonať bezpečnostné kontroly, aby sa 
minimalizovalo riziko vznietenia. 

• Údržba sa musí vykonať podľa kontrolovaného postupu, aby 
sa minimalizovalo riziko horľavého chladiva alebo plynov.

• Nemontujte na miesta, kde hrozí riziko úniku horľavého 
plynu.

• Neumiestňujte zdroje tepla.
• Dávajte pozor, aby ste nevytvorili iskru. Postupujte 

nasledovne:
 – Nevyberajte poistky, ak je zapnuté napájanie.
 – Neodpájajte zástrčku od elektrickej zásuvky, ak je 

zapnuté napájanie.
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 – Odporúčame umiestniť zásuvku vo vysokej polohe. Káble 
umiestnite tak, aby neboli zamotané.

• Ak je vnútorná jednotka nekompatibilná s chladivom R-32, 
zobrazí sa chybový signál a zariadenie nebude fungovať.

• Po montáži skontrolujte, či nedochádza k únikom. Môže sa 
vytvoriť toxický plyn. Ak sa dostane do kontaktu so zdrojom 
vznietenia, ako napríklad teplovzdušným kúrením, sporákom 
a varnými doskami, uistite sa, že sa používajú iba tlakové 
fľaše na zhodnotenie chladiva.

Príprava hasiaceho prístroja
•  Ak sa má vykonať práca pri vysokej teplote, malo 

by byť k dispozícii príslušné zariadenie na hasenie 
požiaru.

• V blízkosti oblasti, kde sa vykonáva napĺňanie, 
musí byť k dispozícii práškový hasiaci prístroj alebo 
hasiaci prístroj s CO2.

Bez zdrojov vznietenia
• Uistite sa, že jednotky uložíte na miesto bez zdrojov 

vznietenia v trvalej prevádzke (napríklad otvorené 
plamene, plynový spotrebič alebo elektrický 
ohrievač v prevádzke).

• Servisní technici nesmú používať žiadne zdroje 
vznietenia s rizikom požiaru alebo explózie.

• Potenciálne zdroje vznietenia sa musia udržiavať 
mimo pracovného priestoru, kde sa horľavé 
chladivo môže uvoľniť do okolia.

• Pracovný priestor sa má skontrolovať, aby sa 
zabezpečilo, že sa v ňom nenachádzajú žiadne riziká 
horľavosti alebo vznietenia. Musí sa pripevniť nápis 
„Zákaz fajčiť“.

• Pri zisťovaní úniku sa za žiadnych okolností nesmú 
použiť potenciálne zdroje vznietenia.

• Uistite sa, že nie sú narušené tesnenia alebo 
tesniace materiály.

• Bezpečné diely sú také, s ktorými môže pracovník 
pracovať v horľavej atmosfére. Iné diely môžu 
spôsobiť vznietenie z dôvodu úniku.

• Komponenty vymieňajte iba za diely špecifikované 
spoločnosťou Samsung. Iné diely môžu spôsobiť 
vznietenie chladiva v ovzduší z dôvodu úniku.

Ventilácia oblasti
• Pred vykonaním práce pri vysokej teplote sa uistite, 

že sa oblasť dostatočne vetrá.
• Ventilácia sa musí vykonávať aj počas práce.
• Ventilácia by mala bezpečne rozptýliť všetky 

uvoľnené plyny a prednostne ich vylúčiť do 
atmosféry.

• Ventilácia sa musí vykonávať aj počas práce.

Spôsoby zisťovania únikov
• Detektor únikov sa musí nakalibrovať v oblasti bez 

chladiva.
• Uistite sa, že detektor nepredstavuje potenciálny 

zdroj vznietenia.
• Detektor únikov sa musí nastaviť na hodnotu DLH 

(dolný limit horľavosti).
• Pri čistení sa nesmú používať čistiace prostriedky 

obsahujúce chlór, pretože chlór môže reagovať s 
chladivom a korodovať potrubia.

• Ak máte podozrenie na únik, musíte odstrániť 
otvorené plamene.

• Ak sa počas spájkovania zistí únik, z produktu sa 
musí zhodnotiť alebo izolovať všetko chladivo. 
Nesmie sa priamo vypustiť do prostredia. Na 
čistenie systému pred a počas spájkovania sa musí 
použiť dusík bez obsahu kyslíka (OFN).

• Pred a počas práce sa pracovná plocha musí 
skontrolovať vhodným detektorom chladiva.

• Uistite sa, že detektor únikov je vhodný na použitie s 
horľavými chladivami.

Označovanie
• Diely musia byť označené tak, aby sa zabezpečilo ich 

vyradenie z prevádzky a vyprázdnenie chladiva.
• Na štítkoch musí byť uvedený dátum.
• Uistite sa, že na systéme sú pripevnené štítky, ktoré 

oznamujú, že systém obsahuje horľavé chladivo.

Zhodnotenie
• Pri odstraňovaní chladiva zo systému za účelom 

údržby alebo vyradenia z prevádzky sa odporúča 
odstrániť všetko chladivo.
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• Pri presúvaní chladiva do tlakových fliaš sa uistite, 
že sa používajú iba tlakové fľaše na zhodnotenie 
chladiva.

• Všetky tlakové fľaše používané na zhodnotené 
chladivo musia byť označené.

• Tlakové fľaše musia byť vybavené tlakovými 
poistnými ventilmi a uzatváracími ventilmi v 
správnom poradí.

• Pred zhodnotením sa z prázdnych tlakových fliaš 
musí odstrániť vzduch a musia sa schladiť.

• Systém zhodnotenia musí normálne fungovať 
podľa konkrétnych pokynov a musí byť vhodný na 
zhodnotenie chladiva.

• Okrem toho musia normálne fungovať aj kalibračné 
váhy.

• Hadice musia byť vybavené spojkami, ktoré 
zabezpečujú odpojenie bez úniku.

• Pred začatím zhodnotenia skontrolujte stav 
systému zhodnotenia a stav utesnenia. Ak máte 
pochybnosti, obráťte sa na výrobcu.

• Zhodnotené chladivo sa musí vrátiť dodávateľovi 
v správnych tlakových fľašiach na zhodnotenie, s 
pripojenou poznámkou o preprave odpadu.

• Chladivá v jednotkách na zhodnotenie alebo 
tlakových fľašiach nemiešajte.

• Ak sa majú odstrániť kompresory alebo oleje 
kompresorov, uistite sa, že sa v prijateľnej miere 
odsali, aby sa zabezpečilo, že v mazive nezostane 
horľavé chladivo.

• Proces odsávania sa musí vykonať pred odoslaním 
kompresora dodávateľovi.

• Na urýchlenie procesu je povolené len elektrické 
ohrievanie telesa kompresora.

• Zo systému sa musí bezpečne vypustiť olej.
• Ak sa počas montáže manipuluje s chladivom (R-

32), použite špeciálne nástroje a materiály potrubí. 
Tlak chladiva R-32 je približne 1,6 krát vyšší ako 
tlak chladiva R-22. Z tohto dôvodu môže nepoužitie 
špeciálnych nástrojov a materiálov potrubí spôsobiť 
prasknutie alebo zranenie. Okrem toho môže 
spôsobiť vážne nehody, ako napríklad únik vody, 
úraz elektrickým prúdom alebo požiar.

• Nikdy nemontujte zariadenie poháňané motorom, 
aby ste zabránili vznieteniu.

Napájacie vedenie, poistka alebo istič
• Vždy sa uistite, či je napájanie kompatibilné 

s aktuálnymi bezpečnostnými normami. 
Klimatizačnú jednotku musíte vždy inštalovať v 
súlade s aktuálnymi miestnymi bezpečnostnými 
normami. 

• Vždy skontrolujte, či je k dispozícii vhodné 
uzemňovacie pripojenie. 

• Skontrolujte, či sú napätie a frekvencia napájania 
v súlade so špecifikáciami a či je inštalovaný 
výkon dostatočný na zabezpečenie prevádzky 
ostatných domácich spotrebičov pripojených k 
tomu istému elektrickému rozvodu. 

• Vždy skontrolujte, či sú izolačné a ochranné 
spínače vhodne dimenzované. 

• Skontrolujte, či je klimatizačné zariadenie 
pripojené k prívodu napájania podľa pokynov 
na elektroinštalačnej schéme tvoriacej súčasť 
návodu. 

• Vždy preverte, či sú elektrické pripojenia (káblový 
vstup, prierez vodičov, ochrany...) v súlade s 
elektroinštalačnými špecifikáciami a pokynmi 
uvedenými v elektroinštalačnej schéme. Vždy 
skontrolujte, či všetky pripojenia spĺňajú normy 
platné pre inštaláciu klimatizačných zariadení.

• Nesmiete modifikovať napájací kábel, vytvárať 
predlžovacie vedenie ani pripájať viaceré káble.

 – Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom 
alebo požiaru kvôli nedostatočnému spojeniu, 
nedostatočnej izolácii alebo prekročeniu 
prúdového limitu.

 – Ak je nutné predlžovacie vedenie kvôli 
poškodeniu napájacieho vedenia, riaďte sa 
postupom v časti „Krok 2.4 Voliteľná možnosť: 
Predĺženie napájacieho kábla“ v návode na 
inštaláciu.
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Krok 1.1  Výber miesta inštalácie

Ak je používaný multi systém, inštalujte tak, ako 
je popísané v návode na inštaláciu dodanom s 
vonkajšou jednotkou.

Prehľad požiadaviek na miesto inštalácie

CAUTION

  UPOZORNENIE
• Dodržiavajte obmedzenia pre dĺžku a výšku 

opísané na obrázku vyššie.
• V prípade produktu, ktorý používa chladivo R-32, 

namontujte vnútornú jednotku na stenu do výšky 
najmenej 1,8 m od podlahy.

Minimálne vzdialenosti pre vonkajšiu jednotku

Stena

Minimálna vzdialenosť v mm

3
0
0

600

Smer prúdenia vzduchu

Pri inštalácii 1 vonkajšej jednotky  (6 prípadov)

(Jednotka: mm)

30
0

1
5
0
0
 

30
0

150 600

15
00

2000 

50
0 300 

30
0 

15
00

Príprava

100 mm alebo viac
125 mm 

alebo viac
125 mm 
alebo viac

Otvor pre odtokovú hadicu
Môžete si vybrať smer odtoku 

(ľavý alebo pravý).

Maximálna výška potrubia

Urobte aspoň jednu slučku na 
zníženie hlučnosti a vibrácií.

Zariadenia môžu v skutočnosti vyzerať odlišne 
od znázornení na obrázkoch.

Na potrubí (ktoré je pripojené k 
vnútornej jednotke) vytvorte na 
vonkajšej stene záchytné miesto 
(A) v tvare písmena U a narežte 
spodnú časť izolácie (asi 10 mm), 
aby sa zabránilo prenikaniu 
dažďovej vody dovnútra cez 
izoláciu.

Vonkajšia 
jednotka

Vonkajšia 
stena

Vnútorná 
jednotka

Narežte izoláciu kvôli 
odtekaniu dažďovej vody

Pohľad zhora Pohľad zboku

 (jednotka: m)

Model
Dĺžka potrubia Výška 

potrubia

Minimum Maximum Štandard pre 
továrenskú náplň Maximum

**09*******
**12******* 3 15 5 8

**18*******
**24******* 3 30 5 15

UPOZORNENIE

Maximálna 
dĺžka 

potrubia
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Pri inštalácii viacerých vonkajších jednotiek                
(5 prípadov)

(Jednotka: mm)

1500 600 3000 2003000

3
0
0

1
5
0
0

600 600

1
5
0
0

3
0
0

300 600 600 600

5
0
0
 300

5
0
0 300

  UPOZORNENIE
• Ak je vonkajšia jednotka nainštalovaná v 

nedostatočnej vzdialenosti, môže byť zdrojom 
hluku a môže mať vplyv na celé zariadenie.

• Ubezpečte sa, že vonkajšia jednotka je 
nainštalovaná na rovnej ploche na mieste, kde jej 
vibrácie nebudú mať vplyv na celé zariadenie.

Krok 1.2 Vybalenie

Vybalenie interiérovej jednotky

1 Otvorte balenie interiérovej jednotky.
2 Odstráňte ochrannú výplň z ľavej a z pravej strany.
3 Vytiahnite jednotku z balenia.

Vybalenie exteriérovej jednotky

1 Vyberte balenie.
2 Odstráňte hornú ochrannú výplň.
3 Vytiahnite jednotku zo spodnej ochrannej 

výplne.

Krok 1.3  Kontrola a príprava 
príslušenstva a náradia
Príslušenstvo

Príslušenstvo v balení vnútornej jednotky

Montážna doska (1)
**07*******
**09*******
**12*******

Montážna doska (1)
**18*******
**24*******

Diaľkové ovládanie (1) Batéria diaľkového ovládania (2)

Návod na použitie (1) Inštalačná príručka (1)

Kryt skrutky (2) Vodidlo vpravo (1)

Vodidlo vľavo (1) Puzdro podradeného plošného 
spoja (1)

Držiak diaľkového ovládača (1)
AR**RXPX***
AR**RXWX***

M4 x 12 závitovka (2)
AR**RXPX***
AR**RXWX***
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Ak používate multi systém, pozrite sa do návodu 
dodaného s vonkajšou jednotkou.

Voliteľné príslušenstvo

Izolované montážne potrubie, 
Ø 6,35 mm (1)

Izolované montážne potrubie,  
Ø 9.52 mm (1) 
**09******* 
**12*******

Izolované montážne potrubie,  
Ø 12.70 mm (1) 
**18*******

Izolované montážne potrubie,  
Ø 15.88 mm (1) 
**24*******

Potrubná svorka B (3) Potrubná svorka A (3)

Odtoková hadica, dĺžka 2 m (1) Izolačná pena (1)

Vinylová páska (2) Penová izolácia na potrubie 
PE T3 (1)

Tmel 100 g (1) Odtoková prípojka (1)

Skrutka so závitom M4 x 25 (6) Príchytka do betónu (6)

3-žilový napájací kábel (1) 3 drôtový montážny kábel (1) 

2 drôtový montážny kábel (1)

Príslušenstvo v balení vonkajšej jednotky

Gumová nožička (4)

  POZNÁMKA
• Ku koncu každého potrubia výparníka alebo 

servisného portu je pripojená prevlečná matica. 
Na pripájanie potrubia používajte prevlečné 
matice.

• Montážne káble sú voliteľnou súčasťou. Ak nie sú 
dodané, použite štandardné káble.

• Odtoková prípojka a gumové nožičky sú súčasťou 
dodávky len vtedy, keď sa klimatizačné zariadenie 
dodáva bez montážneho potrubia. 

• Ak je toto príslušenstvo súčasťou dodávky, 
nachádza sa v balení príslušenstva alebo v balení 
vonkajšej jednotky.

Nástroje 

Všeobecné nástroje
• Vákuové čerpadlo (s ochranou proti spätnému toku)
• Potrubný manometer
• Detektor nosníkov v stene
• Momentový kľúč
• Rezačka na potrubie
• Výstružník
• Ohýbač potrubia
• Vodováha
• Skrutkovač
• Kľúč
• Vŕtačka
• Imbusový kľúč
• Meracie pásmo

Nástroje na skúšobnú prevádzku
• Teplomer
• Merač odporu
• Elektroskop



11Slovenčina

Inštalácia

Krok 1.4  Vyvŕtanie otvoru cez stenu
Pred pripevnením montážnej dosky k stene a 
následným pripevnením vnútornej jednotky na 
montážnu dosku, rám okna alebo sadrokartónovú 
dosku musíte najprv určiť polohu otvoru (s 
vnútorným priemerom 65 mm), cez ktorý bude 
prechádzať potrubný zväzok (obsahujúci napájacie a 
komunikačné káble, potrubia s chladivom a odtokovú 
hadicu), a až potom vyvŕtať daný otvor.
1 Určte polohu otvoru s priemerom 65 mm s 

ohľadom na možné smery potrubného zväzku 
a minimálne vzdialenosti medzi otvorom a 
montážnou doskou.

  UPOZORNENIE
• Pri zmene smeru potrubia zľava doprava potrubie 

neohýbajte nárazovo, ale pomaly ho otočte 
opačným smerom podľa znázornenia. V opačnom 
prípade sa potrubie môže pri tomto postupe 
poškodiť.

2 Vyvŕtajte otvor.

  UPOZORNENIE
• Vyvŕtajte iba jeden otvor. 
• Zabezpečte, aby mal otvor sklon smerom nadol, 

aby mohla voda dobre odtekať odtokovou hadicou 
smerom nadol.

Krok 1.5  Obalenie potrubí, káblov a 
odtokovej hadice páskou
1 Nasaďte penovú izoláciu na diely bez izolácie na 

koncoch potrubí s chladivom podľa znázornenia 
na obrázku. Použitím izolácie sa minimalizuje 
problém s kondenzáciou. 

2 Oviňte potrubia s chladivom, napájací kábel, 
komunikačný kábel a odtokovú hadicu vinylovou 
páskou a vytvorte tak potrubný zväzok. 

 (Jednotka: mm)

Model A B C D

**07*******
**09*******
**12*******

36 120 81 36

**18*******
**24******* 33 110 110 33

Otvor pre potrubný zväzok: Ø 65 mm

Otvor pre potrubný 
zväzok

<Minimálne vzdialenosti medzi otvorom a 
montážnou doskou>

Stena

Odtoková hadica
Vnútorná jednotka

<Otvor má sklon nadol>

Izolácia

Potrubia na chladivo

Potrubia na chladivo
(montážne potrubie)Inštalačná doska

Vinylová páska

Napájacie a komunikačné káble 
(montážny kábel)

Odtoková hadica

<Možné smery potrubného zväzku>

Vľavo Vpravo

Vzadu vpravo alebo vľavo

Dole vpravo
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Please scan this QR code for detail 
video of indoor unit installation.

Krok 2.1  Demontáž krycieho panelu
1 Demontujte kryty skrutiek a potom skrutky. 

2 Odistite bočné háčiky ( , ) a potom stredové 
háčiky ( ). Potom odistite spodné háčiky ( ) a 
vytiahnite krycí panel. 

B

B

C

A
A

1

2

4

Krok 2.2  Demontáž montážnej dosky

Stredový háčik (A) Spodný/bočný háčik (B/C)

Inštalácia vnútornej jednotky

Kryt skrutky

Krížový skrutkovač

Skrutka

Plochý skrutkovač

Na zobrazenie detailného videa o 
inštalácii interiérovej jednotky si 
naskenujte tento kód QR.
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Krok 2.3  Pripojenie napájacích a 
komunikačných káblov (montážny kábel)

Ak je používaný multi systém, inštalujte tak, ako 
je popísané v návode na inštaláciu dodanom s 
vonkajšou jednotkou.

1(L)2(N) F1 F2

• Pri vykonávaní elektroinštalačných a uzemňovacích 
prác zabezpečte dodržanie „technických noriem pre 
elektrické inštalácie“ a „predpisov pre elektrické 
zapojenia“ v rámci miestnych predpisov.

• Utiahnite skrutku svorkovnice na 1,2-1,8 N•m (1,2-1,8 
kgf•cm).

  POZNÁMKA
• Každý vodič je označený zodpovedajúcim číslom 

koncovky.
• Použite tienený kábel (kategória 5; menej ako 50 

pF/m) pre umiestnenie v rušivom prostredí.
• Napájacie káble súčastí zariadení pre vonkajšie 

použitie nesmú byť ľahšie ako flexibilný kábel s 
polychlóroprénovým plášťom. (Kódové označenie 
IEC: 60245 IEC66/CENELEC: H07RN-F, IEC: 60245 
IEC57 CENELEC: H05RN-F, IEC: 60227 IEC53: 
H05VV-F)

• Dĺžka napájacieho a komunikačného kábla nesmie 
prekročiť 30 m.

  UPOZORNENIE
• Na zapojenie ku svorkovnici používajte len vodič 

s kruhovou koncovou objímkou. Bežné vodiče bez 
kruhovej koncovej objímky môžu predstavovať 
riziko kvôli prehrievaniu elektrického spoja počas 
inštalácie.

• Ak budete potrebovať predĺžiť potrubie, budete 
musieť predĺžiť aj kábel. 

 (Jednotka: m)

Model Cable (Maximum)
**07*******
**09*******
**12*******
**18*******
**24*******

30

• Na predĺženie kábla nespájajte dva alebo viac 
rôznych káblov. Takéto spojenie môže spôsobiť 
požiar.

• Každá okrúhla koncovka sa musí veľkosťou zhodovať 
so zodpovedajúcou skrutkou na svorkovnici.

• Po pripojení káblov sa uistite, či súhlasia čísla 
koncoviek na vnútornej a vonkajšej jednotke.

• Zabezpečte, aby boli napájacie a komunikačné káble 
oddelené, nesmú byť v rovnakom kábli.

• V prípade produktu, ktorý používa chladivo R-32, 
dávajte pozor, aby ste nevytvorili iskru. Dodržiavajte 
nasledujúce požiadavky:
 – Nevyberajte poistky, ak je zapnuté napájanie.
 – Neodpájajte zástrčku od elektrickej zásuvky, ak je 

zapnuté napájanie.
 – Odporúčame umiestniť zásuvku vo vysokej 

polohe. Káble umiestnite tak, aby neboli 
zamotané.

  VAROVANIE
• Vodiče zapojte pevne tak, aby sa nedali ľahko 

vytiahnuť. (Ak sú vodiče uvoľnené, môže to spôsobiť 
ich prepálenie.)

Model
**07*******
**09*******
**12*******

**18*******
**24*******

Napájací kábel  
(vonkajšia jednotka)

3G X 2.5 mm², 
H07RN-F

3G X 2.5 mm²,
H07RN-F

Napájací kábel z vonkajšej 
do vnútornej jednotky

3G X 1.0 mm², 
H07RN-F

3G X 1.0 mm², 
H07RN-F

Komunikačný kábel 2 X 0.75 mm²,
H05RN-F

2 X 0.75 mm², 
H05RN-F

Typ GL 20A 25A

Pred 
pripojením

Správne Naopak Poškodené Chýba káblové 
oko

Po pripojení

Správne Správne Naopak Neupevnené(Pohľad spredu) (Pohľad zboku)

<Kruhová koncovka>

Utiahnite skrutky držiakov vodičov.

Ovládacia 
skrinka
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Krok 2.4  Voliteľná možnosť: 
Predĺženie napájacieho kábla 
1 Pripravte si nasledujúce nástroje.

Nástroje Špecifikácia Tvar

Krimpovacie 
(lisovacie) kliešte MH-14

Prepojovacia 
objímka (mm)

20xØ6,5 (výška x 
vonk. priemer)

Izolačná páska Šírka 19 mm

Sťahovacia trubička 
(mm)

70xØ8,0 (dlžka x 
vonk. priemer)

2 Ako ukazuje obrázok, zlúpnite gumovú/drôtenú 
chráničku zo silového kábla. 
• Odizolujte 20 mm tienenia kábla od 

predinštalovanej izolácie. 

  UPOZORNENIE
• Informácie o špecifikáciách napájacieho kábla pre 

vnútorné a vonkajšie jednotky nájdete v návode 
na inštaláciu.

• Po odizolovaní vodičov kábla od predinštalovanej 
izolácie nasuňte sťahovaciu trubičku.

20 20

20

20
60

120

180

3 Obidva odizolované konce napájacieho kábla zasuňte 
do prepojovacej objímky. 
• Postup 1: Zasuňte odizolované vodiče do objímky z 

obidvoch strán.
• Postup 2: Skrúťte odizolované navzájom do seba 

vodiče a zasuňte ich do objímky.

4 Pomocou krimpovacieho nástroja stlačte dva body 
objímky, otočte kábel a stlačte ďalšie dva body na 
rovnakom mieste.

• Pri stláčaní použite veľkosť 8,0.

• Po stlačení skúste potiahnuť oba konce, aby ste 
overili pevnosť spoja.

5 Dvakrát alebo viackrát omotajte izolačnú pásku a 
sťahovaciu trubičku umiestnite do stredu izolačnej 
pásky. 
Vyžadujú sa tri alebo viaceré vrstvy izolácie.

6 Sťahovaciu trubičku zmrštite pôsobením tepla.

7 Po zmrštení omotajte trubičku izolačnou páskou.

  UPOZORNENIE
• Zabezpečte, aby spájané časti neboli odkryté 

navonok.
• Zabezpečte, aby ste použili izolačnú pásku a 

sťahovaciu trubičku, vyrobenú zo schválených 
zosilnených izolačných materiálov, ktoré majú 
takú istú úroveň napäťovej odolnosti ako napájací 
kábel. (Dodržujte miestne predpisy o predlžovacích 
kábloch.) 

Silový kábel

Predinštalovaná izolácia napájacieho kábla

(Jednotka: mm) 

(Jednotka: mm) 

Postup 1 Postup 2

Spojovací rukáv Spojovací rukáv

Rozmer 
stlačenia

Stlačte 4 krát Stlačte 4 krát

Postup 1 Postup 2

5 mm 5 mm

Izolačná páska

Postup 1 Postup 2

Izolačná páska

40 mm 35 mm

Sťahovacia trubička

Izolačná páska
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  VAROVANIE
• V prípade predlžovania elektrických káblov 

NEPOUŽÍVAJTE okrúhle 
lisovacie spojovacie konektory.

 – Nesprávne spojenie káblov 
môže zapríčiniť úraz 
elektrickým prúdom alebo požiar. 

Krok 2.5  Inštalácia a pripojenie 
odtokovej hadice
1 Nainštalujte odtokovú hadicu. 

2 Nalejte vodu do odtokovej misky. Skontrolujte, či 
hadica dobre odteká.  

  UPOZORNENIE
• Uistite sa, že vnútorná jednotka je vo vzpriamenej 

polohe, keď do nej budete liať vodu na kontrolu 
úniku. Uistite sa, že voda nepreteká do 
elektrických častí. 

• Ak je priemer prípojnej hadice menší ako odtoková 
hadica výrobku, môže dôjsť k úniku vody.

• Nevhodná inštalácia môže spôsobiť únik vody.
• Ak je odtoková hadica vedená vnútri miestnosti, 

zaizolujte hadicu tak, aby kvapkajúca 
kondenzovaná voda nepoškodzovala nábytok 
alebo podlahy.

• Nezabudovávajte ani neprekrývajte prípojku 
odtokovej hadice.  
Prípojka odtokovej hadice musí byť ľahko 
prístupná s možnosťou vykonávania údržby.

Krok 2.6  Voliteľná možnosť: 
Predĺženie odtokovej hadice 

(A) (B)

Odtoková hadica Montážne potrubie Prepojovacia hadica

Vnútorná jednotka

Odtoková hadica

Stena

Menej 
ako 5 cm

Jama 

Sklon nadol Sklon nahor Ponorená do vody

Ohyb Príliš malá 
vzdialenosť

Príliš malá 
vzdialenosť

Odtoková hadica (A) Predĺženie odtokovej hadice (B) 

Odtoková hadica Predĺženie odtokovej hadice 

20 mm alebo viac 
Izolačná pena

Vinylová páska 

40 až 45mm
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Krok 2.7  Voliteľná možnosť: Zmena 
smeru odtokovej hadice 

  UPOZORNENIE
• Uistite sa, že vnútorná jednotka je vo vzpriamenej 

polohe, keď do nej budete liať vodu na kontrolu 
úniku. Uistite sa, že voda nepreteká do 
elektrických častí. 

Krok 2.8  Inštalácia a pripojenie 
montážneho potrubia k potrubiam s 
chladivom (montážne potrubie)
Prepojte vnútornú a vonkajšiu jednotku na mieste 
dodanými medenými rúrkami pomocou prevlečných 
spojov. Použitie len izolované bezšvíkové potrubie pre 
chladenie (typ Cu DHP v súlade s normou ISO 1337), 
odmastené a dezoxidované, vhodné pre prevádzkový 
tlak minimálne 4 200 kPa a s deštrukčným tlakom 
minimálne 20 700 kPa. Za žiadnych okolností 
sa nesmú používať medené rúrky pre sanitárne 
zariadenia. 

K dispozícii sú 2 potrubia na chladivo s rôznymi 
priemermi: 
• Menší priemer je pre kvapalné chladivo 
• Väčší priemer je pre plynné chladivo 

Krátka rúrka (potrubie) na kvapalné chladivo a 
krátka rúrka na plynné chladivo sú už nainštalované 
na klimatizačnom zariadení. Postup pripojenia 
k potrubiu na chladivo závisí od polohy výstupu 
každého potrubia pri pohľade na stenu: 



1 Ak nepripájate potrubie priamo zozadu, vylomte 
príslušné perforované výrezy (A, B, C) na zadnej 
strane vnútornej jednotky.

2 Obrúste hrany výrezov. 

1 < Pohľad spredu>

3 <Pohľad zboku>

Vľavo(A)

Spodok(C)

Vpravo(B)

Vodiaci prvok 
vpravo alebo 
vľavo

2 <Montáž závesného uchytenia>

Skrutka

Vývod odtokovej 
misky 

Gumová čiapočka 

Nalejte vodu v smere šípky. 

Smer odtekajúcej vody 

< Pohľad spredu>

<Pohľad zboku>
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3 Zložte ochranné kryty z potrubia a pripojte 
montážne potrubie ku každej rúrke. Matice 
dotiahnite najskôr rukou a potom momentovým 
kľúčom s nasledovným uťahovacím momentom: 

Vonkajší priemer 
(mm)

Uťahovací 
moment (N•m)

Uťahovací moment 
(kgf•cm)

ø 6,35 14 - 18 140 - 180
ø 9,52 34 - 42 350 - 430
ø 12,70 49 - 61 500 - 620

ø 15,88 68 - 82 690 - 830

  POZNÁMKA
• Ak chcete skrátiť alebo predĺžiť potrubie, pozrite 

si časť Krok 2.9 Skrátenie alebo predĺženie 
potrubia na chladivo (montážne potrubie) na 
strane 17.

• Matice dotiahnite na špecifikované uťahovacie 
momenty. V prípade nadmerného dotiahnutia by 
sa matice mohli zlomiť, čo by mohlo spôsobiť únik 
chladiva.

4 Odrežte zvyšnú penovú izoláciu. 
5 Ak je to nutné, ohnite potrubie, aby tvarom 

vyhovovalo vedeniu pozdĺž dolnej časti 
interiérovej jednotky. Potom ho vytiahnite von cez 
príslušný otvor.
• Potrubie nesmie vyčnievať zo zadnej časti 

interiérovej jednotky. 
• Polomer ohybu musí byť najmenej 100 mm. 

6 Prevlečte potrubie cez otvor v stene. 
7 Upevnite interiérovú jednotku k stene.Preveďte 

káble, potrubia a hadicu cez otvor na pripojenie k 
exteriérovej jednotke.

8 Použite 2 skrutky na upevnenie interiérovej 
jednotky tak, ako je zobrazené na obrázku č. 2.

9 Zložte vodiaci prvok do polohy A alebo B tak, ako 
je zobrazené na obrázku č. 3.

  POZNÁMKA
• Po dokončení inštalácie a skúšky úniku plynu 

potrubie zaizolujte a natrvalo upevnite na svoje 
miesto. Podrobnosti si pozrite v časti Krok 4.1 
Vykonanie kontroly úniku plynu na strane 25.

  UPOZORNENIE
• Dotiahnite prevlečnú maticu momentovým 

kľúčom podľa určeného postupu. Ak prevlečnú 
maticu príliš utiahnete, môže rozšírená časť 
prasknúť a spôsobiť únik chladiaceho plynu. 

• Spoj potrubia nezabudovávajte do steny 
ani neprekrývajte. Spoj každého potrubia 
chladiva musí byť ľahko dostupný s možnosťou 
vykonávania údržby.

Krok 2.9  Skrátenie alebo predĺženie 
potrubia na chladivo (montážne potrubie)

90°

R 0.4 to 0.8

90°±2°

45°±2°
L

D

D

A

Vonkajší priemer 
(mm)

Uťahovací 
moment (N•m)

Uťahovací moment 
(kgf•cm)

ø 6,35 14 - 18 140 - 180

ø 9,52 34 - 42 350 - 430

ø 12,70 49 - 61 500 - 620

ø 15,88 68 - 82 690 - 830

(Jednotka: mm)

Vonkajší priemer (D) Hĺbka (A) Rozmer rozšírenia (L)

ø 6,35 1,3 8,7 - 9,1

ø 9,52 1,8 12,8 - 13,2

ø 12,70 2,0 16,2 - 16,6

ø 15,88 2,2 19,3 - 19,7

Rezačka na potrubie

Rúrka

Šikmý Nerovný Rozstrapkaný

Rúrka Kalištek

Rúrka vnútorného vývodu Prepojovacie potrubie

Prevlečná matica

R0,4 - 0,8
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  UPOZORNENIE
• Udržujte minimálnu dĺžku potrubia, aby sa 

minimalizovala dodatočná dávka chladiva kvôli 
predĺženiu potrubia. (Maximálna povolená dĺžka 
potrubia: 15 m(pre **09/12*******) a 30 m (pre 
**18/24*******))

• Pri pripájaní potrubia sa uistite, že potrubiu 
neprekážajú okolité predmety a nie sú s ním 
v kontakte, aby sa zabránilo úniku chladiva v 
dôsledku fyzického poškodenia.

• Uistite sa, že priestory, kde sú namontované 
potrubia s chladivom, zodpovedajú národným 
nariadeniam týkajúcich sa plynu.

• Uistite sa, že práce, ako napríklad dodatočné 
doplnenie chladiva a zváranie potrubia, vykonáte 
za podmienok dobrého vetrania.

• Uistite sa, že zváranie a práce na potrubí na 
zabezpečenie mechanických spojení vykonáte za 
podmienok, že chladivo neobieha.

• Pri opätovnom pripojení potrubí sa uistite, že 
nanovo vykonáte obrubové spájanie, aby sa 
zabránilo úniku chladiva.

• Počas práce na potrubiach s chladivom a 
flexibilných konektoroch chladiva dávajte pozor, 
aby ich fyzicky nepoškodili okolité predmety.

• Ak potrebujete dlhšie potrubie, než je 
špecifikované v kódoch a normách pre potrubie, 
do potrubia musíte doplniť chladivo. Inak môže 
vnútorná jednotka zamrznúť. 

• Pri odstraňovaní ostriny z okraja rezu nasmerujte 
potrubie dole, aby sa ostrapky nedostali do 
potrubia.

  POZNÁMKA
• Nadmerný uťahovací moment môže spôsobiť 

únik plynu. Pri predĺžení potrubia zváraním alebo 
spájkovaním zabezpečte, aby sa počas procesu 
zvárania a spájkovania používal dusík. Spoj musí 
byť prístupný s možnosťou vykonávania údržby.

  UPOZORNENIE
• Dotiahnite prevlečnú maticu na určený moment. 

Ak prevlečnú maticu príliš utiahnete, môže 
prasknúť a spôsobiť únik chladiaceho plynu.

<Prevlečná matica>

Servisný vstupný otvor kvapaliny
<Vysoký tlak>

Servisný vstupný otvor plynu
<Nízky tlake>

Správne

Sklonený Prasknutý Nerovnaká 
hrúbka

Poškodený 
povrch
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 (Jednotka: mm)

Model A B C D

**07*******
**09*******
**12*******

36 120 81 36

**18*******
**24******* 33 110 110 33

Otvor pre potrubný zväzok: Ø 65 mm

Plastová kotva

20 mm Stena

Krok 2.10  Upevnenie montážnej dosky 
Vnútornú jednotku môžete nainštalovať na stenu, 
rám okna alebo sadrokartónovú dosku. 

  VAROVANIE
• Uistite sa, že stena, rám okna alebo 

sadrokartónová doska udrží váhu vnútornej 
jednotky. Ak nainštalujete vnútornú jednotku 
na mieste, ktoré nie je dostatočne pevné na to, 
aby unieslo hmotnosť jednotky, jednotka môže 
spadnúť a spôsobiť zranenie.

Upevňovanie vnútornej jednotky na stenu

Upevnite montážnu dosku na stenu, pričom musíte 
vziať do úvahy hmotnosť vnútornej jednotky.

  POZNÁMKA
• Ak upevňujete montážnu dosku na betónovú stenu 

pomocou plastových kotiev, uistite sa, že medzery 
medzi stenou a doskou vytvorené prečnievajúcou 
kotvou sú menšie než 20 mm.

Upevňovanie vnútornej jednotky na rám okna

1 Určte pozície drevených stĺpikov, ktoré budú 
upevnené k rámu okna. 

2 Upevnite drevené stĺpiky na rám okna, pričom 
musíte vziať do úvahy hmotnosť vnútornej jednotky. 

3 Upevnite montážnu dosku k dreveným stĺpikom 
pomocou skrutiek so závitom.

Upevňovanie vnútornej jednotky 
na sadrokartónovú dosku

1 Pomocou detektora vyhľadajte nosníky. 
2 Držiak dosky upevnite na dva nosníky.

  UPOZORNENIE
• Ak upevňujete vnútornú jednotku na 

sadrokartónovú dosku, použitie len určené 
kotevné skrutky v referenčných pozíciách. Inak sa 
môže sadrokartónová doska okolo spojov časom 
rozpadnúť a spôsobiť uvoľnenie a vyvlečenie 
skrutiek. Môže to mať za následok zranenie osôb 
alebo poškodenie zariadenia. 

• V prípade, že k dispozícii nie sú najmenej dva 
nosníky, alebo ak je vzdialenosť medzi nosníkmi 
iná, než vyžaduje držiak, vyhľadajte iné vhodné 
miesto. 

• Montážnu dosku namontujte tak, aby nebola 
naklonená na niektorú stranu. 

Krok 2.11  Upevnenie vnútornej 
jednotky k montážnej doske 

  UPOZORNENIE
• Uistite sa, že sa potrubný zväzok pri montáži 

vnútornej jednotky na montážnu dosku 
nepohybuje.
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Krok 2.12  Montáž krycieho panelu 
1 Zaistite bočné háčiky (D) a potom stredové háčiky 

(B). Potom zaistite spodné háčiky (C), čím krycí 
panel zaistíte v správnej polohe. 

2 Upevnite skrutku (A- ) a potom nasaďte kryty 
skrutiek (A- ).

B B

C C

A

A
A

B
B

C

C

D

D
1

2

A

21
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Ak je používaný multi systém, inštalujte tak, ako 
je popísané v návode na inštaláciu dodanom s 
vonkajšou jednotkou.

Krok 3.1  Upevnenie vonkajšej jednotky
X

Y

1 Umiestnite vonkajšiu jednotku podľa pokynov na 
hornej strane jednotky tak, aby sa mohol vzduch 
správne vyfukovať. 

2 Namontujte vonkajšiu jednotku do vodorovnej 
polohy k vhodnému podkladu pomocou kotevných 
skrutiek.

  POZNÁMKA
• Pripevnite gumové nožičky tak, aby sa zabránilo 

vzniku hluku a vibrácií.
• Ak je vonkajšia jednotka vystavená silnému vetru, 

namontujte okolo nej ochranné kryty, aby mohol 
ventilátor správne fungovať.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voliteľné: Pripevnenie vonkajšej jednotky na 
stenu s držiakom

  POZNÁMKA
• Uistite sa, že stena unesie hmotnosť držiaka a 

vonkajšej jednotky.
• Držiak nainštalujte čo najbližšie k podpornému 

prvku.

Krok 3.2  Pripojenie napájacích a 
komunikačných káblov a potrubia na 
chladivo

F1 F2

L N

  UPOZORNENIE
• Zabezpečte upevnenie napájacích káblov a 

komunikačného kábla pomocou káblovej svorky.

Inštalácia vonkajšej jednotky

 (Jednotka: mm)

Model X Y

**09RXW**** 
**12RXW**** 436 265

**09RXPX***
**12RXPX***  507 292

**18*******
**24******* 660 340

Napájací kábel z vonkajšej do 
vnútornej jednotky 
(trojžilový)

Komunikačný kábel 
(dvojžilový)

Silový kábel 
(trojžilový)

Mäkká guma určená na prerušenie prenosu vibrácií z 
police na stenu (nie je dodaná s výrobkom)

Mäkká guma určená na tlmenie prenosu zvyškových vibrácií z 
vonkajšej jednotky do držiaka (nedodáva sa s výrobkom)

Gumová nožička
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Krok 3.3  Odčerpanie vzduchu
Vonkajšia jednotka je naplnená dostatočným 
množstvom chladiva R-32. Nevypúšťajte chladivo 
R-32 do atmosféry. Ide o skleníkový plyn 
s potenciálom globálneho otepľovania (GWP) = 
675, na ktorý sa vzťahuje Kjótsky protokol. Vzduch 
z interiérovej jednotky a potrubia je potrebné 
odčerpať. Ak vzduch zostane v potrubí na chladivo, 
negatívne ovplyvňuje činnosť kompresora. Môže to 
spôsobiť zníženie chladiaceho výkonu a poruchu. 
Použite vákuové čerpadlo. 

  UPOZORNENIE
• Pri inštalácii skontrolujte, či nedochádza k únikom. 

Pri odčerpávaní chladiva pred odpojením 
prepojovacieho potrubia najskôr uzemnite 
kompresor. Ak potrubie na chladivo nie je správne 
pripojené a kompresor pracuje s otvoreným 
uzatváracím ventilom, potrubie nasáva vzduch, 
čo môže spôsobiť abnormálne zvýšenie tlaku v 
chladiacom okruhu. Môže to spôsobiť výbuch a 
zranenie.

1 Ponechajte systém v pohotovostnom režime.

  VAROVANIE
• Nezapínajte systém! Je to potrebné pre lepšie 

odčerpávanie (úplne OTVORENÁ poloha 
elektronického expanzného ventilu). 

2 Podľa obrázka pripojte plniacu hadicu zo strany 
nízkeho tlaku na manometri k plynovému 
servisnému portu. 

3

4

 

5

(Prevencia späťného prúdenia)

Servisný vstupný otvor kvapaliny <Nízky tlak>

Vákuová 
výveva

Ventil 15 minút

Servisný vstupný otvor kvapaliny <Vysoký tlak>

Ovládacia skrinka
Demontujte skrutku krytu 
ovládacej skrinky

Na pripojenie 
potrubí na chladivo

Demontujte uzávery plynových a 
kvapalinových servisných portov

Servisný vstupný otvor 
plynu <Nízky tlake> 

Servisný vstupný otvor 
kvapaliny <Vysoký tlak> 

Pripojte potrubia na plynné 
a kvapalinové chladivo
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3 Otvorte ventil na strane nízkeho tlaku na 
manometri proti smeru hodinových ručičiek. 

4 Odčerpávajte vzduch z pripojeného potrubia 
pomocou vákuového čerpadla približne 15 minút. 
• Uistite sa, že približne po 10 minútach je 

na manometri hodnota -0,1 MPa (-76 cmHg, 
5 torr). Tento postup je veľmi dôležitý, aby sa 
zabránilo úniku plynu. 

• Zatvorte ventil na strane nízkeho tlaku 
na manometri v smere hodinových ručičiek. 

• Vypnite vákuové čerpadlo. 
• Skontrolujte, či po dobu 2 minút nedôjde 

k žiadnej zmene tlaku. 
• Odpojte hadicu na strane nízkeho tlaku na 

manometri. 
5 Nastavte zátku ventilu kvapalinového a plynového 

servisného portu do otvorenej polohy. 

Krok 3.4  Dopĺňanie chladiva
Ak používate potrubie dlhšie ako 5 m, musíte pridať 
15 g chladiva R-32 na každý meter navyše. Ak 
používate potrubie kratšie ako 5 m, čas odčerpania 
je normálny. Pozrite si ďalšie podrobnosti v servisnej 
príručke. 

  UPOZORNENIE
• Zvyšný vzduch v okruhu chladiva, ktorý obsahuje 

vlhkosť, môže spôsobiť poruchu kompresora.
• Inštaláciu výrobku vždy zverte servisnému 

stredisku alebo profesionálnemu inštalatérovi. 

Bezpečnostné opatrenia počas pridávania chladiva R-32

Okrem bežného postupu dopĺňania sa musia dodržiavať 
nasledujúce požiadavky.
• Uistite sa, že pri dopĺňaní nedochádza ku 

kontaminácii inými chladivami.
• Aby sa minimalizovalo množstvo chladiva, hadice a 

potrubia udržujte čo najkratšie.
• Tlakové fľaše sa musia udržiavať vo vzpriamenej 

polohe.
• Pred dopĺňaním sa uistite, že je chladiaci systém 

uzemnený.
• Po doplnení systém označte (v prípade potreby).
• Je nutné postupovať mimoriadne opatrne, aby 

nedošlo k preplneniu systému.
• Pred opätovným doplnením sa musí fúkaním dusíka 

skontrolovať tlak.
• Po doplnení a pred uvedením do prevádzky 

skontrolujte, či nedochádza k únikom.
• Pred opustením pracovného priestoru sa uistite, že 

ste skontrovali, či nedochádza k únikom.

Krok 3.5  Dôležitá informácia: 
nariadenie týkajúce sa použitého 
chladiva
Tento produkt obsahuje fluórované skleníkové plyny. 
Nevypúšťajte plyny do ovzdušia. 

  UPOZORNENIE
• Upovedomte používateľa, ak systém obsahuje 

fluórované skleníkové plyny zodpovedajúce 
minimálne 5 t ekvivalentu CO2 (tCO2e). V tomto 
prípade musí byť podľa nariadenia č. 517/2014 
kontrolovaný výskyt netesností v systéme aspoň 
raz za 12 mesiacov. Túto činnosť musí vykonávať 
iba kvalifikovaný personál. Vo vyššie opísanom 
prípade musí osoba vykonávajúca inštaláciu 
(alebo poverená osoba zodpovedná za konečnú 
kontrolu) poskytnúť knihu údržby so záznamom 
všetkých informácií podľa NARIADENIA 
EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 
č. 517/2014 zo 16. apríla 2014 o fluórovaných 
skleníkových plynoch.

1 Naplňte nasledujúcimi plynmi s nezmazateľným 
atramentom na štítku plnenia chladiacej 
kvapaliny, ktorý sa dodáva s týmto produktom a v 
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tejto príručke. 
•  továrenské naplnenie výrobku chladiacim 

médiom,
•  dodatočné množstvo chladiva pridané na 

mieste a
• +  celková náplň chladiva. Na štítku náplne 

chladiva, ktorý je dodaný s výrobkom.

Typ chladiva Hodnota GWP

R-32 675
• GWP: Potenciál globálneho otepľovania
• Výpočet tCO2e : kg x GWP/1000

Jednotka kg tCO2e

①, a
②, b
①+②, c

  POZNÁMKA

a  Továrna náplň chladiva vo výrobku: pozrite si 
typový štítok

b  Dodatečné množstvo chladiva naplnené na 
mieste (Ohľadom množstva doplnenia chladiva si 
prečítajte hore uvedené informácie)

C Celková náplň chladiva
d Tlaková nádoba chladiva a potrubie pre plnenie

  UPOZORNENIE
• Vyplnený štítok musí byť prilepený v blízkosti 

plniaceho vstupného otvoru výrobku (napr. na 
vnútornej strane krytu uzavieracieho ventilu).

• Uistite sa, že celkové doplnenie chladiva 
nepresahuje (A), čo je maximálne doplnenie 
chladiva, ktoré sa vypočíta podľa nasledujúceho 
vzorca: Maximálne doplnenie chladiva (A) = 

továrenské naplnenie chladivom (B) + maximálna 
dodatočná dávka chladiva z dôvodu predĺženia 
potrubia (C)

• Nižšie je uvedená súhrnná tabuľka s limitmi 
poplatkov za chladivo pre každý produkt.

Vnútorná jednotka

Vonkajšia jednotka

 (Jednotka: g)

Model A B C

**09RXW**** 
**12RXW**** 436 265 150

**09RXPX***
**12RXPX***  507 292 150

**18*******
**24******* 1525 1150 375
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Kontrola inštalácie

Krok 4.1  Vykonanie kontroly úniku plynu
1 Pred kontrolou netesností pomocou 

momentového kľúča zatvorte uzáver 
uzatváracieho ventilu. (Dodržiavajte uťahovací 
moment pre každý priemer a dotiahnite uzáver 
pevne, aby sa zabránilo akémukoľvek úniku.)

2 Zaveďte inertný plyn do potrubí pripojených k 
vnútornej a vonkajšej jednotke. 

3 Skontrolujte tesnosť prípojných dielov vonkajšej 
a vnútornej jednotky mydlovou penou alebo 
kvapalinou. 

Krok 4.2  Spustenie režimu Inteligentná inštalácia

Ak používate viacprvkový systém, táto 
funkcia sa nepodporuje.

1 Uistite sa, že klimatizačné zariadenie je v 
pohotovostnom stave. 

2 Na 4 sekundy podržte naraz stlačené tlačidlá  
 (Napájanie),  (Režim),  (NASTAVIŤ) a  
 (NASTAVIŤ / Typ teploty (℃ ↔ ℉)) na 

diaľkovom ovládaní. 
3 Počkajte, kým režim Inteligentná inštalácia oznámi 

úspešné dokončenie alebo zlyhanie. Trvá približne 
7 až 13 minút.
• Kým je spustený režim Inteligentná inštalácia:

Typ  Displej Displej LED

Indikátor 
vnútornej 
jednotky

LED 1

LED 2

LED 3

Priebeh sa zobrazuje 
na displeji vnútornej 
jednotky ako číslo od 
0 do 99.

Diódy LED na displeji 
vnútornej jednotky 
blikajú najskôr postupne 
a potom všetky naraz. 
Tieto operácie sa 
opakujú.

• Keď je režim Inteligentná inštalácia úspešný: 
Režim Inteligentná inštalácia sa skončí 
zazvonením a klimatizačné zariadenie je v 
pohotovostnom stave. 

• Keď režim Inteligentná inštalácia zlyhá: Na 
displeji vnútornej jednotky sa zobrazí chybové 
hlásenie a režim Inteligentná inštalácia sa 
ukončí.

  POZNÁMKA
• Režim Inteligentná inštalácia môže byť spustený 

len pomocou dodaného diaľkového ovládania.
• Počas režimu Inteligentná inštalácia nie je možné 

používanie diaľkového ovládania.

Vonkajší priemer 
(mm)

Uťahovací moment

Uzáver telesa 
(N•m)

Uzáver plniaceho otvoru 
(N•m)

ø 6,35 20 - 25

10 - 12

ø 9,52 20 - 25

ø 12,70 25 - 30

ø 15,88 30 - 35

Viac ako ø 19,05 35 - 40

 (1 N•m = 10 kgf•cm)

Uťahovací moment pre kryt 
na tele (obráťte sa na tabuľku)

Nabíjacie jadro

Hriadeľ

R-22: Závit skrutky - 7/16-2OUNF
R-410A/R-32 : Závit skrutky -1/2-2OUNF

Uťahovací moment pre krytku nabíjacieho portu (obráťte sa na tabuľku)

Skúšobné diely 
pre vnútornú 
jednotku

Skúšobné diely pre 
vnútornú jednotku



26 Slovenčina

Inštalácia

Keď sa vyskytne chyba, vykonajte potrebné opatrenia podľa nasledujúcej tabuľky. Viac informácií o 
nevyhnutných opatreniach pri chybách nájdete v servisnej príručke.

Indikátor chyby

Chyba Opatrenia, ktoré musí inštalatér vykonať
 Displej

Displej LED
LED 1 LED 2 LED 3

 /  / 

Chyba komunikácie 
medzi vnútornou a 
vonkajšou jednotkou

• Skontrolujte prepojovací kábel medzi 
vnútornou a vonkajšou jednotkou 
(či nie je zamenený napájací kábel a 
komunikačný kábel).

Chyba vnútorného 
snímača teploty

• Skontrolujte pripojenie konektora.

, 
Chyba vnútorného 
tepelného 
výmenníka

• Skontrolujte pripojenie konektora.

Chyba motora 
vnútorného 
ventilátora

• Skontrolujte pripojenie konektora.
• Odstráňte cudzie látky. (Zistite príčinu, 

ktorá bráni v pohybe motora.)

Bliká displej 
 a všetky 

kontrolky LED.

Chyba pamäte 
EEPROM/možnosti

• Vynulujte nastavenia možností.

, 

Chyba v dôsledku 
zablokovania toku 
chladiva

• Skontrolujte, či je uzatvárací ventil 
úplne otvorený.

• Skontrolujte, či nie je upchaté potrubie 
na chladivo spájajúce vnútornú a 
vonkajšiu jednotku.

• Skontrolujte, či nedochádza k úniku 
chladiva.

Nedostatok chladiva 
(len modely s 
invertorom)

• Skontrolujte, či je doplnené 
dostatočné množstvo chladiva v 
prípade potrubia dlhšieho, než je 
uvedené prostredníctvom kódov a 
noriem pre potrubie. 

• Skontrolujte, či nedochádza k úniku 
chladiva v spoji medzi ventilom a 
potrubím.

❈  Tento vzor LED sa 
objaví, ak dôjde k 
chybe na vonkajšej 
jednotke. 

❈  : Nesvieti,   : Bliká,   : Zapnuté
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Krok 4.3  Záverečná kontrola a skúšobná 
prevádzka
1 Skontrolujte nasledujúce položky: 

• Pevnosť miesta inštalácie 
• Tesnosť pripojenia potrubia na zistenie úniku 

plynu 
• Zapojenie elektroinštalácie 
• Izolácia potrubia odolná voči teplu 
• Odvodnenie 
• Pripojenie uzemňovacieho vodiča 
• Správna funkcia (postupujte podľa 

nasledujúcich krokov) 
2 Stlačte tlačidlov  (Napájanie) na diaľkovom 

ovládaní a skontrolujte nasledujúce položky: 
• Indikátor na vnútornej jednotke sa rozsvieti. 
• Lamela prúdenia vzduchu sa otvorí a ventilátor 

sa rozbehne. 
3 Stlačte tlačidlo  (Režim) a vyberte režim Cool 

alebo Heat. Potom vykonajte tieto čiastkové kroky: 
• V režime Cool pomocou tlačidla teploty 

nastavte teplotu na 16 °C.
• V režime Heat  pomocou tlačidla teploty 

nastavte teplotu na 30 °C.   
• Skontrolujte, či sa o približne 3 až 5 minút 

spustí vonkajšia jednotka a či sa vyfukuje 
studený vzduch. 

• Po 12 minútach stabilného stavu skontrolujte 
úpravu vzduchu vnútornej jednotky. 

4 Stlačte tlačidlo  (Oscilácia prúdenia vzduchu) a 
skontrolujte, či lamely prúdenia vzduchu fungujú 
správne. 

5 Stlačením tlačidla  (Napájanie) zastavte 
skúšobnú prevádzku. 

Odčerpanie chladiva pri demontáži výrobku

Odčerpanie chladiva je úkon, ktorého cieľom je 
odobrať z vonkajšej jednotky všetko chladivo, ktoré 
sa používa v systéme. Tento úkon sa musí vykonať 
pred odpojením potrubia na chladivo, aby nedošlo k 
úniku chladiva do atmosféry. 

  VAROVANIE
• Po montáži produktu nezabudnite vykonať skúšky 

netesnosti na spojoch potrubia. Po odčerpaním 
chladiva z dôvodu kontroly alebo premiestnenia 
vonkajšej jednotky sa uistite, že ste zastavili 
kompresor a následne odstráňte pripojené 
potrubia.

 – Nepoužívajte kompresor, kým je otvorený 
ventil, pretože by mohlo dôjsť k úniku 
chladiva z potrubia, nepripojeného alebo 
nesprávne pripojeného potrubia. V opačnom 
prípade môže dôjsť k prúdeniu vzduchu do 
kompresora a vo vnútri chladiaceho okruhu sa 
vytvorí príliš vysoký tlak, čo spôsobí explóziu 
alebo poruchu produktu.

1 Podržte 5 sekúnd stlačené tlačidlo  (Napájanie) 
na vnútornej jednotke. Zaznie pípnutie, ktoré 
signalizuje, že zariadenie je pripravené na postup 
odčerpania. 

2 Nechajte kompresor bežať viac ako 5 minút. 
3 Uvoľnite uzávery ventilov na strane vysokého a 

nízkeho tlaku. 
4 Pomocou imbusového kľúča zatvorte ventil na 

strane vysokého tlaku. 
5 Približne po 1 minúte zatvorte ventil na strane 

nízkeho tlaku. 
6 Zastavte prevádzku klimatizačného zariadenia 

stlačením tlačidla  (Napájanie) na vnútornej 
jednotke alebo na diaľkovom ovládaní. 

7 Odpojte potrubia. 

  UPOZORNENIE
• Ak kompresor pracuje pri negatívnom sacom 

tlaku, môže dôjsť k jeho poškodeniu.

1

2

Servisný vstupný otvor 
kvapaliny <Vysoký tlak>

Servisný vstupný otvor 
plynu <Nízky tlake>

Vypnuté

1 minúta
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Vykonávanie skúšok na únik plynu z dôvodu opravy

V prípade opravy chladiaceho okruhu sa musí na 
posúdenie horľavosti dodržať nasledujúci postup.
1 Odstráňte chladivo.
2 Vyčistite chladiaci okruh inertným plynom.
3 Vykonajte odsávanie.
4 Znova vyčistite okruh inertným plynom.
5 Otvorte okruh.
6 Vykonajte opravu.
7 Naplňte systém chladivom.
8 Systém prepláchnite fúkaním dusíka.
9 Predchádzajúce kroky niekoľkokrát zopakujte, 

kým v systéme nezostane žiadne chladivo.

    UPOZORNENIE

• Stlačený vzduch alebo kyslík sa nesmú používať.
• Prepláchnite systém fúkaním dusíka, doplňte 

chladivo, kým sa nedosiahne prevádzkový tlak, 
vykonajte odvetranie do ovzdušia a následne 
znížte na vákuový stav.

• Pre posledné fúkanie dusíka sa systém musí 
odvetrať na atmosférický tlak.

• Tento postup je absolútne nevyhnutný v prípade 
spájkovania na potrubiach.

• Uistite sa, že sa zástrčka vákuového čerpadla 
nenachádza v blízkosti žiadnych zdrojov 
vznietenia a že je k dispozícii vetranie.

• Nepoužívajte trvalé indukčné alebo kapacitné 
zaťaženie okruhu bez toho, aby ste sa uistili, že 
sa neprekročia hodnoty prípustného napätia a 
prúdu, ktoré sú povolené pre klimatizáciu.

Vyradenie z prevádzky

Pred a počas procesu vyraďovania z prevádzky sa 
musia splniť nasledujúce požiadavky:

• Pred vyradením z prevádzky sa pracovník musí 
oboznámiť s údajmi o produkte.

• Všetko chladivo sa musí bezpečne zhodnotiť.
• Pre začatím procesu sa musia odobrať vzorky 

oleja a chladiva, iba pre prípad, že sa z dôvodu 
opakovaného použitia vyžaduje analýza.

• Pred začatím procesu musí byť k dispozícii zdroj 
napájania.

1 Podrobne sa oboznámte so zariadením.
2 Elektricky izolujte systém.
3 Pred začatím postupu sa uistite, že:

• Na manipuláciu s tlakovými fľašami na chladivo 
sú k dispozícii všetky mechanické zariadenia.

• Na údržbu sú k dispozícii všetky OOP (osobné 
ochranné prostriedky).

• Postup zhodnotenia sa musí vykonávať pod 
dohľadom kvalifikovanej osoby.

• Zariadenia na zhodnotenie a tlakové fľaše spĺňajú 
normy.

4 Ak je to možné, chladiaci systém dajte do nižšej 
polohy.

5 Ak odsatie nie je možné, vytvorte zberné potrubie tak, 
aby sa z dielov systému dalo ľahko odstrániť chladivo.

6 Pred zhodnotením sa uistite, že sú tlakové fľaše 
umiestnené na váhach.

7 Systém zhodnotenia spustite v súlade s pokynmi 
výrobcu.

8 Tlakové fľaše nadmerne nepreplňte. (nie viac ako  
80 %)

9 Dbajte na to, aby tlaková fľaša zostala v rámci 
maximálneho prevádzkového tlaku, a to aj dočasne.

10 Po naplnení sa uistite, že sa tlakové fľaše a zariadenia 
okamžite odstránia z oblasti a že sa zatvoria všetky 
uzatváracie ventily.

11 Zhodnotené chladivo sa nesmie naplniť do 
iných chladiacich systémov, kým sa nevyčistí a 
neskontroluje.

Postupy údržby
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Inštalácia podradenej DPS (voliteľné)

Len pre Multi systém

(Diaľkové ovládanie pripojené káblom, centrálne 
diaľkové ovládanie, atď.)

1 Vypnite napájanie a zložte krycí panel interiérovej 
jednotky. 

1 2

2 Pripojte podradenú DPS k puzdru pre podradenú DPS.

3 Namontujte puzdro podradeného DPS do 
interiérovej jednotky. 

4 Nájdite vodič dosky plošných spojov a pripojte ho k 
vodiču podradenej DPS tak, ako je zobrazené na obrázku. 

5 Pripojte vodič (diaľkového ovládania, centrálního 
diaľkového ovládania, atď.) k podradenej DPS. 

6 Opätovne zmontujte kryt dosky plošných spojov 
(DPS) a predný panel. 

h Ak Podradená DPS nie je nainštalovaná, vodič 
pre multi-systém (zapojenie) usporiadajte podľa 
znázornenia na obrázku.

  POZNÁMKA

• Podradená DPS je vybavená tak, aby bola 
cez vodič ovládaná diaľkovým ovládaním a 
centrálnym diaľkovým ovládaním.

Vodič pre zapojenie 
viacerých systémov

Podradený 
plošný spoj

Puzdro 
podradeného 

plošného spoja



V tomto zariadení je napustené chladivo R-32.


