UŽIVATELSKÝ NÁVOD

KLIMATIZACE

ČEŠTINA

Před použitím soupravy si pečlivě prostudujte tento návod a uschovejte jej pro budoucí
použití.
MONTÁŽ NA ZEĎ
Překlad originální příručky

www.lg.com
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RADY PRO ÚSPORU ENERGIE

RADY PRO ÚSPORU ENERGIE
Zde je několik tipů, které vám pomohou minimalizovat spotřebu energie při používání klimatizace.
Při dodržování níže uvedených pokynů můžete používat svou klimatizaci efektivněji:
• Nechlaďte vnitřní prostor přespříliš. Může to být nezdravé a navíc to spotřebovává více elektřiny.
• Při provozování klimatizace zabraňte dopadu přímého slunečního záření žaluziemi nebo závěsy.
• Při provozování klimatizace mějte dveře nebo okna dobře uzavřené.
• Pro cirkulaci vzduchu v místnosti nastavte směr proudění vzduchu vertikálně nebo horizontálně.
• Zapněte ventilátor na vyšší stupeň pro rychlejší vychlazení nebo ohřátí vzduchu v místnosti
během kratší doby.
• Pravidelně otevírejte okna kvůli větrání, protože kvalita vzduchu uvnitř místnosti se může zhoršit, používá-li se klimatizace mnoho hodin.
• Vyčistěte vzduchový filter jednou za 2 týdny. Prach a nečistoty nashromážděné ve vzduchovém filtru mohou blokovat proudění vzduchu nebo oslabit funkci chlazení/vysoušení.

ČEŠTINA
Pro vaši evidenci
Sešívačkou na tuto stranu připevněte stvrzenku o koupi, kterou budete potřebovat k prokázání data
nákupu nebo pro záruční účely. Sem zadejte číslo modelu a výrobní číslo:
Číslo modelu:
Výrobní číslo:
Naleznete je na štítku na boční straně každé jednotky.
Jméno prodejce:
Datum pořízení:
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DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY.
Vždy dodržujte následující opatření k předcházení nebezpečným situacím a zajištění špičkového výkonu vašeho produktu.
! VAROVÁNÍ
Budete-li tyto pokyny ignorovat, může to mít za následek vážné zranění
nebo smrt.
! POZOR
Budete-li tyto pokyny ignorovat, může to mít za následek lehké zranění
nebo poškození výrobku.

Montáž
• Nepoužívejte vadný jistič ani jistič s nedostatečným jmenovitým proudem. Používejte pojistku se správným jmenovitým proudem. Mohlo by
dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.
• Chcete-li vykonávat elektrikářské práce, spojte se s prodejcem, kvalifikovaným elektrikářem nebo s autorizovaným servisním centrem. Výrobek sami nerozebírejte ani neopravujte. Mohlo by dojít k požáru nebo k
úrazu elektrickým proudem.
• Výrobek vždy uzemněte dle schématu zapojení. Zemnicí vodič nepřipojujte k plynovodním nebo vodovodním trubkám, k bleskosvodům ani
k uzemnění telefonu. Mohlo by dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým
proudem.
• Pevně namontujte panel a kryt řídící skříňky. Prach, voda atd. by
mohly způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

ČEŠTINA

! VAROVÁNÍ
• Montáž nebo opravy prováděné nekvalifikovanými osobami mohou mít
za následek ohrožení pro vás i pro ostatní.
• Montáž je třeba provádět v souladu s národními normami elektroinstalací a smí ji vykonávat pouze oprávněné osoby.
• Informace obsažené v příručce jsou určeny pro použití kvalifikovaným
servisním technikem, který je seznámen s bezpečnostními postupy a
je vybaven správným nářadím a zkušebními přístroji.
• Pokud si pečlivě nepřečtěte a nebudete dodržovat všechny pokyny v
této příručce, může to mít za následek špatnou funkci zařízení, škody
na majetku, zranění osob a/nebo smrt.
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• Používejte správnou pojistku nebo jmenovitý proud. Mohlo by dojít k
požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.
• Neupravuje ani neprodlužujte napájecí kabel. Pokud je povrch napájecího kabelu poškrábaný, oloupaný nebo jinak poškozený, je třeba
kabel vyměnit. Mohlo by dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.
• Chcete-li výrobek namontovat nebo odstranit, vždy se obraťte na prodejce nebo na autorizované servisní centrum. Mohlo by dojít k požáru,
úrazu elektrickým proudem, výbuchu nebo ke zranění.
• Nemontujte výrobek na vadný povrch. Ujistěte se, že se stav povrchu,
na který výrobek montujete, časem nezhorší. Mohlo by dojít k pádu výrobku.
• Never install the outdoor unit on a moving base or a place from
where it can fall down.
The falling outdoor unit can cause damage or injury or even death of a
person.
• Zvyšovací kondenzátor ve venkovní jednotce dodává elektrickým součástkám vysoké elektrické napětí. Před zahájením oprav jednotky kondenzátor vždy zcela vybijte. Nabitý kondenzátor může způsobit úraz
elektrickým proudem.
• Při montáži jednotky použijte sadu nástrojů dodanou s výrobkem.
Pokud tak neučiníte, mohla by jednotka spadnout a způsobit vážná
zranění.
• Propojovací kabely vnitřní a vnější jednotky je nutné pevně připojit. Kabely je též nutno vést tak, aby na ně nebyla vyvíjena síla směrem od
svorkovnice. Připojíte-li kabel nesprávně nebo příliš volně, může dojít k
uvolňování tepla nebo k požáru.
• Bezpečně zlikvidujte odpad. Jedná se např. o šroubky, hřebíky, baterie, rozbité součástky atd., které zbyly po montáži nebo servisu, a zlikvidujte též plastové obaly. Pokud by si s nimi hrály děti, mohly by se
zranit.
• Zkontrolujte chladivo, které budete používat. Přečtěte si etiketu na výrobku. Nesprávně zvolené chladivo může způsobit závadu jednotky.
Obsluha
• Pokud je výrobek mokrý (naplněný vodou nebo ponořený ve vodě),
spojte se s autorizovaným servisním centrem, výrobek je třeba před
použitím opravit. Mohlo by dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým
proudem.
• Používejte pouze ty součástky, které jsou uvedeny v seznamu náhradních dílů. Nikdy se nepokoušejte vybavení upravovat. Použití nespráv-
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ných součástek může způsobit úraz elektrickým proudem, přílišné
uvolňování tepla nebo požár.
• Nedotýkejte se výrobku, nepracujte s ním ani jej neopravujte mokrýma
rukama. Při vyjímání kabelu jej uchopte za tělo zástrčky. Mohlo by dojít
k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
• Neumisťujte do blízkosti napájecího kabelu topná tělesa ani jiná zařízení vyzařující teplo. Mohlo by dojít k požáru a úrazu elektrickým proudem.
• Nedovolte, aby se do elektrických součástí dostala voda. Jednotku
montujte do míst, kde nepřijde do kontaktu s vodou. Mohlo by dojít k
požáru, selhání výrobku nebo k úrazu elektrickým proudem.
• V blízkosti výrobku neskladujte, nepoužívejte ani neponechávejte hořlavé plyny ani jiné hořlaviny. Mohlo by dojít k požáru.
• Nepoužívejte výrobek po dlouhou dobu v těsných uzavřených prostorách. Pravidelně větrejte. Mohlo by dojít ke kyslíkovému deficitu a k
poškození vašeho zdraví.
• Během provozu neotevírejte přední mřížku. (Nedotýkejte se elektrostatického filtru, pokud je jím jednotka vybavena.) Mohlo by dojít k fyzickému zranění, úrazu elektrickým proudem nebo k poškození produktu.
• Pokud z výrobku vychází podivné zvuky, zápach nebo dým. Vypněte jistič nebo odpojte napájecí kabel. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým
proudem nebo k požáru.
• Místnost, ve které je produkt namontován, větrejte, pokud v ní používáte i sporák, otopné těleso atd. Mohlo by dojít ke spotřebování kyslíku
a k poškození zdraví.
• Pokud výrobek není dlouho používán, odpojte zástrčku zdroje energie
nebo vypněte pojistku. Mohlo by dojít k poškození výrobku, k jeho selhání nebo k jeho nechtěnému zapnutí.
• Zajistěte, aby nikdo, obzvláště pak děti, nemohl na venkovní jednotku
šlápnout nebo spadnout. Mohlo by dojít ke zranění nebo k poškození
výrobku.
• Zajistěte, aby napájecí kabel nebylo možné během provozu vytáhnout
nebo poškodit. Mohlo by dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.
• Na napájecí kabel neumisťujte ŽÁDNÉ předměty. Mohlo by dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.
• Pokud dojde k úniku hořlavého plynu, plyn vypněte a před spuštěním
výrobku otevřete okna a vyvětrejte. Nepoužívejte telefon ani nic nezapínejte a nevypínejte. Mohlo by dojít k výbuchu nebo k požáru.
• Pokud se tato klimatizace používá současně s topným zařízením,
např. ohřívačem, zajistěte dostatečné větrání. Pokud tak neučiníte,
může to mít za následek požár, vážné zranění nebo selhání výrobku.

6

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

! POZOR
Montáž
• Výrobek přemisťujte a zvedejte ve dvou nebo více osobách. Vyhnete
se tak zranění.
• Výrobek nemontujte do míst, kde by byl přímo vystaven větru vanoucímu od moře (obsahuje sůl). Mohlo by dojít ke korozi výrobku.
• Namontováním odtokové hadice zajistíte správné odvádění sražené
vody. Špatné připojení hadice může způsobit únik vody.
• Výrobek nenaklánějte ani při instalaci. Mohlo by dojít k vibracím nebo k
hluku.
• Nemontujte výrobek do míst, kde by hluk nebo horký vzduch z venkovní jednotky mohl poškozovat okolí nebo rušit sousedy. Mohlo by to
způsobit problémy vašim sousedům a následné hádky.
• Po provedení montáže nebo opravy výrobku vždy zkontrolujte, zda z
něj neuniká plyn (chladivo). Nízká hladina chladiva může způsobit selhání výrobku.

ČEŠTINA

Obsluha
• Nepoužívejte výrobek ke zvláštním účelům, jako je např uchovávání
potravy, uměleckých děl atd. Jedná se o spotřebitelskou klimatizaci, ne
o profesionální chladicí systém. Mohlo by dojít k poškození nebo ztrátě
majetku.
• Neblokujte přívod a odvod vzduchu. Mohlo by dojít k selhání výrobku.
• Pro čistění používejte měkký hadřík. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, ředidla nebo stříkající vodu atd. Mohlo by dojít k požáru, úrazu
elektrickým proudem či poškození plastových částí výrobku.
• Při odstraňování vzduchového filtru se nedotýkejte kovových částí výrobku. Mohlo by dojít k úrazu.
• Na produkt nestoupejte ani na něj nic nepokládejte. (venkovní jednotky) Mohlo by dojít ke zranění nebo poškození produktu.
• Po vyčištění filtr vždy vkládejte bezpečně. Filtr čistěte každé dva týdny,
pokud je to nutné i častěji.
Nečistoty ve filtru snižují efektivitu zařízení.
• Pokud je výrobek zapnutý, nevkládejte do otvorů pro přívod či odvod
vzduchu ruce ani jiné předměty.
Nachází se zde ostré a pohyblivé části, které mohou způsobit zranění.
• Při vybalování a montáži výrobku buďte opatrní. Ostré hrany mohou
způsobit zranění.
• Pokud dojde během opravy k úniku chladicího plynu, nedotýkejte se
jej. Chladicí plyn může způsobit omrzliny (popálení mrazem).

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
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• Při odmontovávání a odstraňování jednotky ji nenaklánějte. Zkondenzovaná voda uvnitř jednotky by se mohla rozlít.
• Jako chladivo systému nepoužívejte žádný jiný plyn ani vzduch, než
jaký je k tomuto účelu určen. Pokud se do chladicího systému dostane
vzduch, dojde k přílišnému zvýšení tlaku, který může způsobit poškození zařízení nebo zranění osob.
• Pokud během montáže unikne chladivo, okamžitě oblast vyvětrejte.
Mohl by poškodit vaše zdraví.
• Rozebrání jednotky, úprava chladicího oleje a ošetření jednotlivých
součástí by se vždy mělo provádět v souladu s místními a národními
normami.
• Vyměňte veškeré baterie v dálkovém ovládání za nové baterie stejného typu. Nepoužívejte zároveň staré a nové baterie nebo různé typy
baterií. Mohlo by dojít k požáru nebo k selhání výrobku.
• Baterie nenabíjejte ani je nerozebírejte. Baterie nevhazujte do ohně.
Mohou shořet nebo vybuchnout.
• Pokud se vám tekutina z baterií dostane na pokožku nebo oblečení,
dobře je omyjte studenou vodou. Pokud baterie vytekly, nepoužívejte
dálkové ovládání. Chemické látky obsažené v bateriích vám mohou
způsobit popáleniny nebo jiné zdravotní potíže.
• V případě pozření kapaliny z baterie při jejím úniku si důkladně vypláchněte ústa a vyhledejte lékaře. V opačném případě může dojít k
vážným zdravotním potížím.
• Nenechávejte klimatizaci zapnutou příliš dlouho ve vlhkém prostředí,
nebo pokud je otevřené okno či dveře. Vlhkost by se mohla srazit na
nábytku a poškodit ho.
• Nevystavujte svou pokožku, děti nebo rostliny studenému či horkému
proudu vzduchu. Mohlo by dojít k poškození vašeho zdraví.
• Nepijte vodu odvedenou z výrobku. Je to nehygienické a mohlo by
vám to způsobit vážné zdravotní potíže.
• Při čištění, údržbě či opravě vysoko upevněného výrobku používejte
stabilní stoličku nebo žebřík. Buďte opatrní a vyhýbejte se zranění.
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PŘED POUŽITÍM
Komponenty
Vnitřní jednotka

Přední panel

Tlačítko ON/OFF
Svislá žaluzie
Vodorovná žaluzie

Přijímač signálu ovládání

Výfuk vzduchu

Vzduchový ﬁltr

ČEŠTINA

3M ﬁltr (volitelné)

Trojitý ﬁltr (volitelné)
* Tato funkce může být změněna podle typu modelu.

!

POZNÁMKA

Počet provozních kontrolek a jejich umístění se mohou lišit v závislosti na modelu klimatizace.
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Bezdrátové dálkové ovládání
Ovládací
Displej
panel

Displej

Ovládací
panel

Popis
TLAČÍTKO CIRKULACE VZDUCHU
Používá se pro cirkulaci vzduchu v místnosti
bez chlazení nebo vytápění.

ČEŠTINA

/

E

l

=

Tlačítko automatického spuštění režimu spánku*: Nastavuje režim spánku
na automatický provoz.

e

y

Tlačítka změny teploty: Nastavují teplotu v místnosti při ochlazování či vytápění.

d

-

g

7v

Tlačítko pro nastavení otáček pokojového ventilátoru: Nastavte rychlost
ventilátoru.

f

A C
D B

Tlačítko pro výběr provozního režimu*: Volí provozní režim.
Provoz chlazení (A)/ Automatický provoz nebo automatická změna(C)/Provoz vysoušení(D)/Provoz topení(B)

h

N

Tlačítko Jet Cool/Heat (Rychlé chlazení/Topení)*: Ohřívá nebo ochlazuje
vnitřní teplotu během krátkého časového
období.

i

:

Tlačítko směru proudění vzduchu*:
Vertikálně nastaví směr proudění vzduchu.

k

S

Tlačítko zobrazení teploty: Zobrazuje teplotu v místnosti. Pokud jej stisknete na dobu
5 sekund, také změní jednotku ℃ na °F.

mn z

Tlačítko zapnutí/vypnutí: Zapíná/vypíná napájení.

Tlačítko časovače: Nastaví aktuální
čas a čas spuštění/ukončení.
Tlačítko navigace a funkcí*: Upraví
čas a nastaví specifické funkce.
J: Automatické čištění / G: Spouští
úsporný režim chlazení / SVĚTLO: Nastavuje jas displeje vnitřní jednotky.

c
b
\

J G

p

-

Tlačítko nastavit/zrušit: Nastavuje
nebo ruší funkce.

r

-

Tlačítko resetu nastavení: Resetuje
nastavení klimatizace.

* V závislosti na typu výrobku nebude možné některé funkce
spustit a zobrazit.

PŘED POUŽITÍM

Vkládání baterií
Než začnete používat dálkové ovládání, vložte
do něj baterie. Baterie jsou typu AAA (1,5 V).
1 Odejměte kryt baterií.

11

2 Pomocí šroubováku upevněte držák 2
vruty.

3 Do držáku zasuňte dálkové ovládání.

2 Vložte nové baterie a dbejte na jejich správnou polaritu (polohu konců označených +
a -).

Způsob provozu
3 Znovu připevněte kryt baterií.

!

Namiřte dálkové ovládání na přijímač signálu
na spodní straně klimatizace.

POZNÁMKA
ČEŠTINA

Pokud displej dálkového ovladače začíná
blednout, vyměňte obě baterie.

Instalace držáku dálkového ovládání
Nainstalujte držák na místo mimo přímé sluneční záření, aby dálkové ovládání nebylo vystaveno riziku.
1 Zvolte bezpečné a snadno přístupné místo.

!

POZNÁMKA

• Dálkové ovládání může ovládat i jiná
elektronická zařízení, na která je namířeno. Zkontrolujte, zda je dálkové ovládání namířeno na přijímač signálu
klimatizace.
• Správné fungování zajistíte otřením vysílače a přijímače signálu měkkým hadříkem.
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ZÁKLADNÍ FUNKCE
Ochlazování místnosti

Odstranění vlhkosti

(funkce chlazení)

(funkce odvlhčení)

1 Chcete-li zapnout pokojovou jednotku,

Tento režim odstraňuje z velmi vlhkého prostředí nebo během období dešťů nadbytečnou
vlhkost, aby zabránil šíření plísní.
Tento režim automaticky nastaví teplotu v
místnosti a rychlost ventilátoru, aby udržoval
optimální hladinu vlhkosti.
1 Chcete-li zapnout pokojovou jednotku,
stiskněte tlačítko d.
2 Chcete-li zvolit funkci odvlhčování, stiskněte tlačítko f opakovaně.
- Na displeji se zobrazí D.

stiskněte tlačítko d.
2 Chcete-li zvolit funkci chlazení, stiskněte
tlačítko f opakovaně.
- Na displeji se zobrazí A.

3 Chcete-li nastavit požadovanou teplotu,
stiskněte u, nebo v.
- Rozsah teplot je 18-30 °C.

Vytápění místnosti
(funkce vytápění)
1 Chcete-li zapnout pokojovou jednotku,

ČEŠTINA

stiskněte tlačítko d.
2 Chcete-li zvolit funkci topení, stiskněte tlačítko f opakovaně.
- Na displeji se zobrazí B.

3 Chcete-li nastavit požadovanou teplotu,
stiskněte u, nebo v.
- Rozsah teplot je 16-30 °C.

!

POZNÁMKA

Tuto funkci nepodporují modely určené
pouze k ochlazování.

!

POZNÁMKA

• V tomto režimu nelze nastavovat teplotu
v místnosti, protože se nastavuje automaticky. Teplota v místnosti se ani nezobrazuje na displeji.
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Větrání místnost
(funkce cirkulace vzduchu)
Tento režim pouze provádí cirkulaci vzduchu v
místnosti, ale nemění teplotu v místnosti.
1 Chcete-li zapnout pokojovou jednotku,
stiskněte tlačítko d.
2 Chcete-li zvolit funkci cirkulace vzduchu,
stiskněte tlačítko f opakovaně.
Nebo stiskněte tlačítko / a zvolíte funkci
cirkulace vzduchu.
- Na displeji se zobrazí E.

Nastavení směru proudění
vzduchu
1 Chcete-li nastavit směr proudění vzduchu
svisle, opakovaně stiskněte tlačítko i a
zvolte požadovaný směr.
- Chcete-li nastavit směr proudění vzduchu
automaticky, zvolte :.

!

POZNÁMKA

• Svévolné přenastavení vzduchové lopatky může způsobit selhání produktu.
• Po restartu se klimatizace znovu spustí s
dříve nastaveným směrem proudění
vzduchu, takže nastavení vzduchové lopatky nemusí odpovídat ikoně zobrazené
na dálkovém ovládání. Dojde-li k tomu,
stiskněte tlačítko i a znovu nastavíte
směr proudění vzduchu.

3 Chcete-li nastavit rychlost ventilátoru, stiskněte tlačítko g.

Nastavení rychlosti ventilátoru
1 Chcete-li nastavit rychlost ventilátoru, stisk-

Funkce časovače slouží k dosažení úspory
energie a efektivnějšího provozu klimatizace.

Nastavení aktuálního času
1 Stiskněte tlačítko p a držte jej déle než 3
sekundy.
- Ve spodní části displeje problikává ikona
AM/PM (dop./odp.).

2 Stiskněte tlačítko o, nebo q a zvolte
minuty.

3 Nastavení ukončíte stiskem tlačítka p.

ČEŠTINA

něte tlačítko g opakovaně.
- Chcete-li přirozenou cirkulaci vzduchu,
zvolte 5. Rychlost ventilátoru se nastaví
automaticky.

Nastavení časovače
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Automatické zapínání klimatizace v
nastaveném čase
1 Stiskněte tlačítko m .
- Ve spodní části displeje problikává níže
zobrazená ikona.

2 Stiskněte tlačítko o, nebo q a zvolte
minuty.

Nastavení režimu spánku
Režim spánku slouží k automatickému vypnutí
klimatizace v době, kdy jdete spát.
1 Chcete-li zapnout pokojovou jednotku,
stiskněte tlačítko d.
2 Stiskněte tlačítko l.
3 Stiskněte tlačítko o, nebo q a zvolte
hodinu (až 7 hodin).
4 Nastavení ukončíte stiskem tlačítka p.
- Na displeji se v režimu spánku zobrazí
T.

3 Nastavení ukončíte stiskem tlačítka p.

Automatické vypínání klimatizace v
nastaveném čase
1 Stiskněte tlačítko n.
- Ve spodní části displeje problikává níže
zobrazená ikona.

2 Stiskněte tlačítko o, nebo q a zvolte
minuty.

3 Ukončete stisknutím tlačítka p.

ČEŠTINA

Zrušení nastavení časovače
1 Stiskněte tlačítko m.
2 Stiskněte tlačítko m, nebo n a zvolte nastavení časovače, které chcete zrušit.

3 Stiskněte tlačítko p.
- Všechna nastavení časovače zrušíte stiskem tlačítka p.

!

POZNÁMKA

V režimech Chlazení a Odvlhčování se
pro 30 minutách teplota zvyšuje o 1 °C a
po dalších 30 minutách ještě o 1 °C, aby
bylo vytvořeno pohodlnější prostředí pro
spánek. V porovnání s přednastavenou
teplotou se teplota zvyšuje až o 2 °C.
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POKROČILÉ FUNKCE
Klimatizace nabízí několik pokročilých funkcí.

Rychlá změna pokojové teploty
(rychlé chlazení/topení)
Tento režim vám umožňuje rychlé ochlazení
vzduchu v místnosti v létě a jeho rychlé ohřátí
v zimě.
1 Chcete-li zapnout napájení, stiskněte tlačítko d.
2 Stiskněte tlačítko h.

- V režimu rychlého chlazení se vytváří
silný proud vzduchu o teplotě 18 °C po
dobu 30 minut.
- V režimu rychlého vytápění se vytváří
silný proud vzduchu o teplotě 30°C po
dobu 30 minut.

POZNÁMKA

• V režimu Cirkulace vzduchu, Automatický a Automatická změna nelze tuto
funkci použít.
• V závislosti na modelu nemusí být tato
funkce podporována.

Funkce automatického čištění
Při spuštěných funkcích chlazení a odvlhčování vzniká uvnitř vnitřní jednotky vlhkost.
K odstranění této vlhkosti použijte funkci automatického čištění.
1 Chcete-li zapnout pokojovou jednotku,
stiskněte tlačítko d.
2 Stiskněte tlačítko c.
- Na displeji se zobrazí J.

- Vypnete-li jednotku z elektřiny, ventilátor
zůstává zapnutý po dobu 30 minut a čistí
vnitřní prostor vnitřní jednotky.

!

POZNÁMKA

V době spuštění funkce automatického
čištění nelze některá tlačítka používat.

ČEŠTINA

!

Čištění vzduchu v místnosti
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(umělá inteligence)

Ovládání klimatizace bez dálkového ovládání

Můžete nastavit požadovanou teplotu a rychlost vnitřního ventilátoru. Rozsah pro nastavení teploty: 18~30 °C
1 Chcete-li zapnout pokojovou jednotku,
stiskněte tlačítko d.
2 Chcete-li zvolit automatický provoz, stiskněte tlačítko f opakovaně.

Není-li k dispozici dálkové ovládání, můžete
klimatizaci ovládat prostřednictvím tlačítka
On/Off (Zapnout/Vypnout) na vnitřní jednotce.
Rychlost ventilátoru je však nastavena na
možnost Vysoká.
1 Otevřete přední kryt.
- Zlehka nazvedněte kryt z obou stran.

Režim automatické změny

* Tato funkce může být změněna podle
typu modelu.

!

POZNÁMKA

• V tomto režimu lze nastavit vzduchovou
lopatku tak, aby se otáčela automaticky.
• V závislosti na modelu nemusí být tato
funkce podporována.

2 Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí.

Tlačítko
ON/OFF

Jas displeje
ČEŠTINA

Můžete nastavovat a upravovat jas displeje
vnitřní jednotky.
1 Opakovaně stiskněte u, nebo \, aby
došlo k nastavení jasu na požadovanou
úroveň.

!

POZNÁMKA

V závislosti na modelu nemusí být tato
funkce podporována.

* Tato funkce může být změněna podle
typu modelu.
- U modelů s chlazením a vytápěním se
provozní režim mění v závislosti na provozním režimu venkovní jednotky.
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Automatický restart klimatizace
Když se klimatizace znovu zapne po výpadku
proudu, tato funkce obnoví všechna předchozí
nastavení. Tato funkce je součástí výchozího
továrního nastavení.

Vypnutí funkce automatického restartu

Nastavení zámku režimu
Provozní režim můžete nastavit na „pouze
chlazení“ nebo „pouze topení“.

1 Stisknutím tlačítka o q na 5 nebo déle
se provozní režim změní na „pouze chlazení“.

2 Stisknutím tlačítka o q na 5 nebo déle
se provozní režim změní z „pouze chlazení“ na „pouze topení“.

1 Otevřete přední kryt.
- Zlehka nazvedněte kryt z obou stran.

3 Stisknutím tlačítka o q na 5 nebo déle
se provozní režim „pouze topení“ uvolní.
- V režimu „pouze chlazení“ nebo „pouze
topení“ nelze změnu režimu vybírat.

!
* Tato funkce může být změněna podle
typu modelu.

POZNÁMKA

Pomocí jiné řídicí jednotky, kromě bezdrátové, můžete změnit provozní režim.

2 Stiskněte tlačítko On/Off (Zapnout/Vypnout) a podržte jej po dobu 6 sekund.
- Jednotka dvakrát pípne a kontrolka šestkrát zabliká.

* Tato funkce může být změněna podle
typu modelu.
- Chcete-li tuto funkci opět spustit, stiskněte tlačítko On/Off (Zapnout/Vypnout) a
podržte jej po dobu 6 sekund. Jednotka
dvakrát pípne a kontrolka čtyřikrát zabliká.

!

POZNÁMKA

Stisknete-li tlačítko On/Off (Zapnout/Vypnout) a podržíte jej po dobu 3 až 5 sekund místo 6 sekund, jednotka se přepne
do testovacího provozu. V testovacím provozu jednotka vytváří silný proud vzduchu
po dobu 18 minut a poté se vrátí k výchozím továrním nastavením.

ČEŠTINA

Tlačítko
ON/OFF

18 ÚDRŽBA

ÚDRŽBA
Pravidelně se o produkt starejte, aby bylo možno dosáhnout ideálního výkonu a aby se předešlo
možné poruše.
* V závislosti na modelu nemusí být tato funkce k dispozici.

Vzduchový ﬁltr

3M ﬁltr (volitelné)
Trojitý ﬁltr (volitelné)

* Tato funkce může být změněna podle typu modelu.
Položka

Interval čištění

Způsob čištění

ČEŠTINA

Vzduchový filtr

2 týdny

Viz Čištění vzduchového filtru

Trojitý filtr

3 měsíce

Viz Čištění trojitého filtru

3M filtr

1 měsíc

Viz Čištění 3M filtru

Povrch vnitřní jednotky

Pravidelně

Používejte měkký suchý hadřík. Nepoužívejte
bělidla ani brusné materiály.

Venkovní jednotka

Pravidelně

Cívky tepelného výměníku a lamely průduchů
čistěte párou (po poradě s technikem).

! POZOR
• Před prováděním jakékoli údržby vypněte produkt a odpojte kabel napájení. V opačném případě by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.
• Při čištění filtrů nikdy nepoužívejte vodu o teplotě vyšší než 40 °C (104 °F). Mohlo by tak
dojít k deformaci a vyblednutí barvy.
• Při čištění filtrů nikdy nepoužívejte těkavé látky. Mohlo by dojít k poškození povrchu produktu.
• 3M filtr nemyjte vodou, protože by mohlo dojít k jeho poškození.

!

POZNÁMKA

• V závislosti na modelu se umístění a tvar filtrů mohou lišit.
• Cívky tepelného výměníku venkovní jednotky čistěte pravidelně, protože špína usazená v
cívkách může snížit efektivitu provozu a zvýšit náklady na energie.
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Čištění dvojitého ochranného
ﬁltru
Dvojitý ochranný filtr čistěte jednou za 2 týdny,
případně častěji, je-li to nutné.
1 Vypněte produkt a odpojte kabel napájení.
2 Otevřete přední kryt.
- Zlehka nazvedněte kryt z obou stran.

* Tato funkce může být změněna podle
typu modelu.
3 Uchopte koncovku vzduchového filtru,
lehce jej nazvedněte a vyjměte jej z jednotky.

4 Pomocí vysavače odstraňte nečistoty. Trojitý filtr nemyjte vodou, protože by mohlo
dojít k jeho poškození.

!

POZNÁMKA

• Trojitý filtr doporučujeme měnit každých
6 měsíců.
• V závislosti na modelu se umístění a
filtrů může lišit.
• Pokud potřebujete další filtry, obraťte se
na centrum služeb společnosti LG (kontaktní informace jsou uvedeny na záručním listu.)

Čištění 3M ﬁltru
(volitelné)
1 Vypněte produkt a odpojte kabel napájení.
2 Otevřete přední mřížku a vyjměte vzduchový filtr (viz Čištění vzduchového filtru).

3 Vyjměte 3M filtr.

Čištění trojitého ﬁltru
(volitelné)
1 Vypněte produkt a odpojte kabel napájení.
2 Otevřete přední mřížku a vyjměte vzduchový filtr (viz Čištění vzduchového filtru).

3 Vyjměte trojitý filtr.

* Tato funkce může být změněna podle
typu modelu.

4 Pomocí vysavače odstraňte nečistoty. 3M
filtr nemyjte vodou, protože by mohlo dojít
k jeho poškození.

!

POZNÁMKA

• Výměnu filtru 3M doporučujeme provádět každých 6 měsíců.
• V závislosti na modelu se umístění a
filtrů může lišit.
• Pokud potřebujete další filtry, obraťte se
na centrum služeb společnosti LG (kontaktní informace jsou uvedeny na záručním listu.)

ČEŠTINA

* Tato funkce může být změněna podle
typu modelu.
4 Očistěte filtr vysavačem nebo teplou
vodou.
- Nelze-li špínu snadno odstranit, umyjte
filtr ve vlažné vodě s čisticím prostředkem.
5 Nechte filtr vyschnout ve stínu.
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ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ
Funkce samostatné diagnostiky problémů
Tento výrobek má zabudovanou autodiagnostickou funkci. Pokud dojde k chybě, kontrolka vnitřní jednotky bude
blikat v intervalech 2 sekund. Pokud k tomu dojde, kontaktujte svého místního prodejce nebo servisní centrum.

Před požadavkem na zásah servisu
Před kontaktováním servisního centra ověřte následující. Pokud problém přetrvává, kontaktujte
místní servisní centrum.
Problém

Možné příčiny

Nápravné opatření

• Z jednotky se line
zápach spáleniny a
vychází podivné
zvuky.
• Z vnitřní jednotky
uniká voda, přestože
je vlhkost nízká.
Abnormální provozní
podmínky.

• Napájecí kabel je
poškozený nebo vytváří nadměrné
teplo.

• Vypněte klimatizaci, odpojte napájecí
kabel a kontaktujte servisní centrum.

• Spínač, jistič (bezpečnostní, zemnicí) nebo
pojistka nefungují
správně.

ČEŠTINA

• Klimatizace není zapo- • Ověřte, zda je zástrčka zapojena do zájená do elektrické sítě. suvky.
• Pojistka je vypálená
• Vyměňte pojistku nebo zkontrolujte, zda
nebo napájení je
není vypnut jistič.
blokováno.
• Pokud dojde k výpadku napájení, klimati• Došlo k výpadku na- zaci vypněte.
pájení.
• Po obnově napájení vyčkejte 3 minuty a
poté klimatizaci zapněte.
Klimatizační jednotka nepracuje.

• Napětí je příliš vysoké,
• Zkontrolujte, zda není vypnut jistič.
nebo příliš nízké.
• Klimatizace se automaticky vypnula v
• Stiskněte znovu tlačítko napájení.
přednastavenou
dobu.
• Je v dálkovém ovladači vložena baterie?
Je baterie vložena se správnou polaritou
• Nastavení baterie v
(+)(-)?
dálkovém ovladači
•
Přestože projdete výše uvedenými seje nesprávné.
znamy, klimatizace nefunguje. Vložte
nové baterie.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ 21

Problém

Klimatizace nevyrábí studený vzduch.

Možné příčiny

Nápravné opatření

• Vzduch necirkuluje
správně.

• Ujistěte se, že před klimatizací nejsou
žádné závěsy, rolety nebo nábytek.

• Vzduchový filtr je
znečištěný.

• Vyčistěte vzduchový filtr jednou za 2 týdny.
• Více informací naleznete v části „Čištění
vzduchového filtru“.

• Teplota v místnosti
je příliš vysoká.

• V létě může ochlazení vnitřního vzduchu
nějakou dobu trvat.
• V tomto případě zvolte režim rychlého ochlazení, aby se vnitřní vzduch rychle ochladil.

• Studený vzduch
uniká z místnosti.

• Ověřte, zda ventilačními otvory v místnosti neuniká studený vzduch.

• Požadovaná teplota
je vyšší než nastavená teplota.

• Nastavte požadovanou teplotu na nižší
úroveň než aktuální teplotu.

• V blízkosti se nachází tepelný zdroj.

• Zabraňte použití zdroje tepla, např. elektrické trouby nebo plynového hořáku,
během provozu klimatizace.

• Je zvolena cirkulace
vzduchu.

• Za provozu cirkulace vzduchu proudí
vzduch z klimatizace bez chlazení nebo
topení vnitřního vzduchu.
• Přepněte provozní režim na chladicí
režim.

• Venkovní teplota je
příliš vysoká.

• Účinek chlazení možná nebude dostatečný.

Klimatizace nevyrábí
teplý vzduch.

• V režimu topení se led/námraza tvoří na
cívkách, pokud klesne venkovní teplota.
• Režim rozmrazování
• Touto funkcí lze odstranit vrstvu mrazu na
probíhá ve venkovní
cívce.
jednotce.
• Vyčkejte na dokončení této operace.
To potrvá asi 15 min.
• Venkovní teplota je
příliš nízká.

• Účinek topení možná nebude dostatečný.

ČEŠTINA

• Pokud je spuštěn
režim topení.
• Tento příznak je normální.
• Lamela je téměř uza• Vyčkejte, dokud jednotka nebude připravřená a nevychází
vovat teplý vzduch.
proud vzduchu.
• Tato funkce připraví vhánění teplého
• Přestože venkovní
vzduchu.
jednotka se již spustila.
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Problém

Možné příčiny

Nápravné opatření

• Klimatizace se náhle vypíná.

• Mohla být spuštěna funkce časovače.
Pokud bude zapnuta funkce časovače, klimatizaci je možné vypnout.
• Ověřte správnost nastavení časovače.

• Během provozu došlo k výpadku
napájení.

• Existuje Funkce automatického restartu. To je výchozí nastavení.
• Tato funkce může jednotku automaticky zapnout po obnově napájení.
• Pokud bydlíte v oblasti s častými výpadky napájení, tato funkce bude
užitečná.

Klimatizace se
během provozu
zastaví

ČEŠTINA

Vnitřní jednotka • Probíhá režim automatického čišje stále v protění.
vozu, přestože
•
Touto funkcí se odstraní zbytková
bylo vypnuto navlhkost z vnitřní jednotky.
pájení.

• Vyčkejte do ukončení funkcí.
• Zamezí se tím vznikání plísní.
Pokud tuto funkci nepožadujete, můžete ji vypnout.

Z výdechu vzduchu vnitřní jednotky je
uvolněna mlha.

• Chlazený vzduch z klimatizace
vytváří mlhu.

• Jakmile se sníží teplota v místnosti,
tento jev zmizí.

Z venkovní jednotky vytéká
voda.

• V režimu topení kape z tepelného
výměníku kondenzovaná voda.

• Tento příznak vyžaduje instalaci odtokové hadice pod základní vanu.
• Obraťte se na instalační firmu.

Provozní hluk
nebo vibrace.

• Cvakání
Cvakání lze zaslechnout při spuštění nebo zastavení jednotky z
důvodu pohybu zpětného ventilu.
• Skřípot
• Toto jsou běžné příznaky.
Plastové díly vnitřní jednotky vytvářejí zvuk ze smršťování a roz- • Po chvíli se ztiší.
pínání z důvodu náhlé změny
teploty.
• Zvuk tekoucí vody, zvuk foukání
Průtok chladiva klimatizací se
mění a lze zaslechnout hluk.

Vnitřní jednotka
uvolňuje zápach.

• Vzduch zapáchá, protože do
vnitřní jednotky může být nasát
zatuchlý nebo cigaretový zápach
a může být uvolněn s proudem
vzduchu.

• Pokud zápach nezmizí, je nutné
vymýt filtr nebo tepelný výměník.
• Obraťte se na instalační firmu.

