Přenosná klimatizace 18000 BTU
Návod k použití

Model č. Kompact 18
Před spuštěním jednotky si prostudujte návod k použití.

OBSAH
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY……………………………………………………………………………

3

SCHÉMA VÝROBKU………………………………………………………………………………………… 4
INSTALACE……………………………………………………………………………………………… 5
OVLÁDACÍ PANEL A BAREVNÝ DISPLEJ…………………………………………………………… 7
FUNKCE OVLÁDACÍHO PANELU……………………………………………………………………………… 8
OBSLUHA POMOCÍ OVLÁDACÍHO PANELU………………………………………………………………… 9
CHLAZENÍ………………………………………………………………………………………………… 9
ODVLHČOVÁNÍ ………………………………………………………………………………………… 9
VENTILACE………………………………………………………………………………………………… 9
AUTOMATICKÝ REŽIM………………………………………………………………………………………… 9
ÚSPORNÝ REŽIM…………………………………………………………………………………………… 10
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ…………………………………………………………………………… 11
ÚDRŽBA……………………………………………………………………………………………… 13
USKLADNĚNÍ NA KONCI SEZÓNY……………………………………………………………………………… 13
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD………………………………………………………………………………………… 14
CHYBOVÁ HLÁŠENÍ………………………………………………………………………………………… 14
PRÁVNÍ OMEZENÍ………………………………………………………………………………………………… 15

2

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:
Před instalací a použitím vašeho přenosného klimatizačního a topného zařízení je důležité pečlivě si přečíst
tento návod k použití pro vlastníka. Tento návod uschovejte na bezpečném místě pro použití v budoucnosti.
Tento návod k použití má sloužit jako vodítko a netvoří součást žádné smlouvy. Vyhrazujeme si právo provádět
technické změny bez předchozího upozornění.
1. Jednotku vždy umísťujte na rovném povrchu.
2. Spotřebič musí být nainstalován v souladu se státními nařízeními pro elektrické instalace.
3. Jednotka musí být připojena ke správně uzemněnému napájení. Za účelem vaší bezpečnosti je
jednotka uzemněna prostřednictvím napájecího kabelu, když je zapojen do uzemněného nástěnného
vývodu. Nepoužívejte adaptér ani prodlužovací šňůru.
4. Jednotku neinstalujte na místě, kde by mohlo dojít k úniku plynu a/nebo ve výbušné atmosféře.
5. Na jednotku neumisťujte žádné insekticidy ani žádný typ hořlavého spreje.
6. Zkontrolujte, zda je správně zapojené vypouštěcí potrubí.
7. Nespouštějte ani nezastavujte jednotku zapojováním nebo vytahováním napájecí zástrčky.
8. S jednotkou nemanipulujte, pokud máte vlhké ruce.
9. Pozorný dohled je nezbytný v případě, že je jednotka v blízkosti dětí. Tato jednotka není určena k
použití dětmi.
10. Nic nevkládejte do výstupu vzduchu. Neblokujte vstup vzduchu ani výstupní mřížky.
11. Nevystavujte dlouhodobě kůži ani oči přímo chladnému vzduchu.
12. Pokud z jednotky vychází neobvyklý zápach nebo kouř, okamžitě jednotku odpojte a kontaktuje
kvalifikovaného servisního technika. (viz strana 13)
13. Při otevírání krytu filtru se nedotýkejte kovových částí uvnitř v jednotce.
14. Jednotku nenamáčejte ve vodě ani v jiné kapalině. Jednotku nepoužívejte v bezprostřední blízkosti
vany, sprchy nebo bazénu nebo v jiných zapařených nebo mokrých místech.
15. Při čištění jednotku vždy vypněte a odpojte napájecí kabel.
16. Před použitím vždy zkontrolujte, zda není napájecí kabel poškozený. Pokud se síťový kabel poškodí,
je nutné jej nechat vyměnit výrobcem nebo autorizovaným servisním technikem.
17. Do přímé trajektorie proudění vzduchu se nedoporučuje umísťovat květináč či domácího mazlíčka,
aby nedošlo ke zranění.
18. Nepokládejte na troubu atd., kde by by bylo zařízení vystaveno přímému proudu vzduchu. Mohlo by to
mít dopad na spalování.
19. Nesedejte si na jednotku, ani na ni nic nepokládejte.
20. Před uskladněním je nutné z jednotky vypustit vodu a vyčistit filtry.
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SCHÉMA VÝROBKU

PŘEDNÍ ČÁST

A

A. Ovládací panel

B

B. Vertikální vzduchové žaluzie
C. Výstup vzduchu

C
F

D. Kolečka
E. Kabel (napájecí kabel a zástrčka)

D

ZADNÍ ČÁST
A.

Výstupní mřížka horkého vzduchu

B.

Mřížka spodního vstupu vzduchu

C.

Výpustný otvor

c

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Flexibilní hadice pro odvod vzduchu se 2
adaptéry
• 3dílná sada
• rozsah 36 cm až 150 cm

Výpustné
vedení

Odpadová
vana
Adaptér pro
vzduchu

odvod

Hadice pro odvod vzduchu

Adaptér pro odvod vzduchu
Sada nastavitelných šoupátek na okno
• 3dílná sada
• rozsah 85 cm až 157,5cm
Výpustné vedení
Odpadová vana
Sada
nastavitelných
šoupátek na okno

Adaptér
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MONTÁŽ

VÝBĚR MÍSTA

Jednotku umístěte na rovný povrch, kde nic
nepřekáží výstupům vzduchu. Jednotku je nutné
umístit nejméně 50 cm od stěny nebo jiné
překážky.

MONTÁŽ
VZDUCHU

HADICE

PRO

ODVOD

Čtvercový konec potrubí pro odvod vzduchu
posuňte nad výstup horkého vzduchu v zadní
části jednotky.

Hadice pro odvod vzduchu

Hadice pro odvod vzduchu by měla být co
nejkratší a rovná. Na hadici pro odvod vzduchu
by neměly být žádné ohyby, protože by mohly
zablokovat odváděný horký vzduch.
Pro odvod vzduchu používejte pouze dodanou
hadici. Hadici pro odvod vzduchu nikdy
neprodlužujte, mohlo by to způsobit poškození
jednotky.

Výstup horkého vzduchu

Horký vzduch lze odvádět ven stěnou nebo
oknem. Při montáži na stěnu musí být výška
otvoru 40 až 130 cm.
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INSTALACE SADY PRO MONTÁŽ NA
OKNO

HORIZONTÁLNÍ OKNO

Sada pro montáž na okno je vyrobena tak, aby ji
bylo možné namontovat na většinu standardních
vertikálních a horizontálních oken a na některé
skleněné posuvné dveře. U některých typů oken
ale může být nutné přizpůsobit některé aspekty
postupu montáže.
1. Otevřete okno nebo posuvné dveře a
nastavte délku sady pro montáž na okno tak,
aby seděla do otvoru. Pokud není okenní
sada dostatečně dlouhá, připojte jeden
panel okenní sady navíc, aby okenní sada
seděla do otvoru. V případě nutnosti si
označte a uřízněte jeden panel okenní sady.
2. Mezi okno a okenní rám umístěte okenní
sadu dle znázornění na obrázcích vpravo.
Zavřete okno, aby těsně dolehlo na okenní
sadu.

Sada šoupátek na okno
Minimum:
85
Maximum: 157,5 cm

cm

VERTIKÁLNÍ OKNO

3. Připojte adaptér potrubí pro odvod vzduchu
k okenní sadě. Záložky na adaptéru
zapadnou a zajistí adaptér k okenní sadě.

Sada šoupátek na okno
Minimum:
85
Maximum: 157,5 cm
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OVLÁDACÍ PANEL A BAREVNÝ DISPLEJ
OVLÁDACÍ PANEL
OVLÁDACÍ
PANEL
VFD
CONTROL PANEL
AND VFDA DISPLAY
DISPLEJ
CONTROL PANEL

F
C

MO
DE

R
WE
PO

FAN

G
SWIN

Tlačítko
Stiskutím tohoto tlačítko zařízení zapnete nebo vypnete.
POWER
POWER Button
Press this button to turn the unit on or off.
Tlačítko MODE Stisknutím tohoto tlačítka vyberete mezi režimy automatického
chlazení, chlazení, sušení nebo ohřevu.
Press this button to select among the modes of
Tlačítko
KNOB když jednotka nepracuje. Stiskněte toto tlačítko pro vypnutí
MODE Button
auto,cooling,dehumidifying,fanning or heating.
(otočit dolů)
časovače.
Tlačítko
KNOB když jednotka pracuje. Stiskněte toto tlačítko pro zapnutí
KONB Button
when the unit is not working. Press this button to turn
(otočit
časovače.
(turn dolů)
down)
the timer on.
Tlačítko KNOB Toto tlačítko snižuje teplotu místnosti - / hodiny časovače.
when the unit is working. Press this button to turn the
(otočit
KONB doleva)
Button
(turn down)
Tlačítko
KNOB timer
Toto off.
tlačítko zvyšuje teplotu místnosti + / hodiny časovače.
(otočit doprava)
KONB Button
button decreases
the room
temperature-/timer
hours.
Tlačítko
SWING This
Stisknutím
tohoto tlačítka
se aktivuje
nebo zastavuje
kmitání
(turn left)
vertikálních žaluzií.
Tlačítko
FAN Během režimu ochlazování, vytápění a ventilace lze stiskem
KONB Button
This
button
increases
the vysoké,
room temperature+/timer
hours.otáčky
SPEED
tohoto
tlačítka
navolit
střední nebo nízké
(turn right)
ventilátoru. V režimu odvlhčování je toto tlačítko nefunkční.
SWING Button

Press this button to oscillate the vertical louvers or to
stop oscillation.

FAN SPEED
Button

During the modes of cooling ,heating and fanning ,press
this button to choose high,medium or low fan speed.In
dehumidifying mode,this button is inoperable.

LED DISPLAY
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BAREVNÝ DISPLEJ

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.

Aut. režim
Režim ochlazování
Režim odvlhčování
Režim ventilace
Režim vytápění
(pokud nefunguje pouze ochlazování)
Otáčky ventilátoru (nízké, vysoké,
střední)
Kompresor je zapnutý
Režim kmitání
Úsporný režim
Teplota a časovač
Čas zap.
Čas vyp.

A

H

B

C

G

D

M

E

I

F

K L

J

Plná vodní nádrž

FUNKCE OVLÁDACÍHO PANELU
TLAČÍTKO ON/OFF (ZAP/VYP)
Slouží k zapínání a vypínání jednotky.
TLAČÍTKO MODE (REŽIM)
Stiskem se volí provozní režim:
Režim ventilace
Režim klimatizace
Režim odvlhčování
Automatický režim
TLAČÍTKO FAN (VENT.)
Stisknutím lze navolit otáčky ventilátoru: Vysoké, střední a nízké
Otáčky ventilátoru lze vizuálně rozpoznat podle počtu digitálních segmentů vzduchu plynoucích z ikony
větrného mlýnu na barevném displeji..
OVLADAČ TEPLOTY
V režimu ochlazování nebo vytápění lze požadovanou teplotu zvolit tlačítky turn left (otáčet doleva) a
turn right (otáčet doprava). Při nastavování teploty bliká hodnota teploty na barevném displeji. Barevný
displej ukazuje nastavenou teplotu, pokud není v režimu nastavování teploty.
Barevný displej může ukazovat teplotu buď ve stupních Celsia, nebo Fahrenheita. Současným otáčením
tlačítek turn left (otáčet doleva) a turn right (otáčet doprava). se na displeji mění stupně Celsia na stupně
Fahrenheita nebo naopak.
OVLADAČ ČASOVAČE
když jednotka není v provozu, otáčením tlačítka dolů nastavujte automatický čas spuštění, dokud se na
barevném displeji neukáže blikající „
“. Když je jednotka v provozu, otočením tlačítka dolů
nastavte automatický čas vypnutí, stiskněte tlačítko Timer Off (Vyp časovač) a na barevném displeji se
ukáže blikající „
“. tlačítky turn left (otáčet doleva) a turn right (otáčet doprava) se mění
hodiny na požadovaný čas automatického zastavení jednotky. Kontrolka bude blikat 3 vteřiny a aktivuje
se naprogramovaný časovač.
KMITÁNÍ
Horizontální kmitání se zapíná jedním stisknutím tlačítkaSwing (Kmitání). Na barevném displeji se
8

objeví ikona ‘ ’ . Oscilace se vypíná opakovaným stiskem tlačítkaSwing (Kmitání). Vertikální směr
proudění vzduchu lze nastavit manuálně.

OBSLUHA POMOCÍ OVLÁDACÍHO PANELU
CHLAZENÍ
Řádně namontujte hadici pro odvod vzduchu.
Napájecí šňůru zapojte do uzemněné zásuvky.
Jednotka se zapíná stiskem tlačítka On/Off (Zap/Vyp) na ovládacím panelu.
Podržte tlačítko Mode (Režim), dokud se na barevném displeji neobjeví ikona „
Točte ovladačem, dokud se na barevném displeji neobjeví požadovaná teplota
místnosti. Teplota se pohybuje v rozmezí 61°F - 88°F (16°C - 31°C).
6. Zvolte otáčky ventilátoru stiskem tlačítka Fan (Ventilátor).
1.
2.
3.
4.
5.

“.

POZNÁMKA: V horkých dnech bude jednotka ochlazovat místnost nejefektivněji, když bude teplota
nastavena na nejnižší a otáčky ventilátoru na nejvyšší. Efektivitu chlazení také zlepší snížení délky hadic pro
odvod vzduchu, izolace hadic pro odvod vzduchu a minimální působení přímého slunečního svitu.

ODVLHČOVÁNÍ
1.
2.
3.
4.

Řádně namontujte hadici pro odvod vzduchu.
Napájecí šňůru zapojte do uzemněné zásuvky.
Jednotka se zapíná stiskem tlačítka On/Off (Zap/Vyp) na ovládacím panelu.
Podržte tlačítko Mode (Režim), dokud se na barevném displeji neobjeví ikona „

“.

POZNÁMKA: Během odvlhčování jednotka běží při nízkých otáčkách ventilátoru.
odvlhčování jednotka místnost mírně ochlazuje.

Během

Ponechávejte zavřená okna a dveře, aby mohla jednotka efektivněji odstraňovat vlhkost z místnosti.
POZNÁMKA: Jednotka nebude odvlhčovat, pokud je teplota místnosti nižší než 61°F (16°C).

VENTILACE
1. Napájecí šňůru zapojte do uzemněné zásuvky.
2. Jednotka se zapíná stiskem tlačítka On/Off (Zap/Vyp) na ovládacím panelu.
3. Podržte tlačítko Mode (Režim), dokud se na barevném displeji neobjeví ikona „
4. Zvolte otáčky ventilátoru stiskem tlačítka Fan (Ventilátor).

“.

POZNÁMKA: Když jednotka běží v režimu ventilátoru, hadice pro odvod vzduchu nejsou v provozu a
nejsou potřebné.

VYTÁPĚNÍ
1. Napájecí šňůru zapojte do uzemněné zásuvky.
2. Jednotka se zapíná stiskem tlačítka On/Off (Zap/Vyp) na ovládacím panelu.
3. Podržte tlačítko Mode (Režim), dokud se na barevném displeji neobjeví ikona „
“.
4. Točte ovladačem, dokud se na barevném displeji neobjeví
požadovaná teplota místnosti. Rozsah teploty je 16°C - 31°C.
5. Zvolte otáčky ventilátoru stisknutím tlačítka Fan (Ventilátor).
Doporučuje se používat nízké otáčky ventilátoru.
POZNÁMKA: Když jednotka běží v režimu vytápění, hadice pro odvod vzduchu nejsou v provozu a
nejsou potřebné.
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AUT. REŽIM
1. Řádně namontujte hadici pro odvod vzduchu.
2. Napájecí šňůru zapojte do uzemněné zásuvky.
3. Jednotka se zapíná stiskem tlačítka On/Off (Zap/Vyp) na ovládacím panelu.
4. Podržte tlačítko Mode (Režim), dokud se na barevném displeji neobjeví ikona „
“.
5. Otáčky ventilátoru se nastavují stiskem tlačítka Fan (Ventilátor).
V automatickém režimu (Auto) jednotka běží v režimu odvlhčování, když je teplota místnosti 68°F 73°F. Jednotka běží v režimu ochlazování, když je teplota v místnosti nad 73°F. V automatickém režimu
(Auto) lze používat časovač.

POZNÁMKA: Pokud je jednotka během ochlazování, odvlhčování vypnutá a poté je restartována, dojde k
časové prodlevě 3 minuty před opětovným spuštěním kompresoru, což slouží k prodlužování životnosti
kompresoru. Jakmile se obnoví energie a kompresor se restartuje, jednotka se vrátí do původního pracovního
režimu.

ÚSPORNÝ REŽIM
(Tento režim lze programovat pouze z dálkového ovládání.).)
1. Klimatizace musí být v provozu.
2. Stiskněte tlačítkoSleep (Spánek). Na barevném displeji se objeví ikona „
“.
3. Motor ventilátoru běží na nízké otáčky.
4. V režimu ochlazování se teplota bude zvyšovat o 1°C za hodinu během prvních dvou hodin. Poté
teplota zůstane 6 hodin o 2°C vyšší než původně nastavená teplota. Za 6 hodin se jednotka vypne.
5. V režimu vytápění se teplota bude snižovat o 1°C za hodinu během prvních dvou hodin. Poté teplota
zůstane 6 hodin o 2°C vyšší než původně nastavená teplota. Za 6 hodin se jednotka vypne.
6. V režimu odvlhčování se teplota nezmění.

POZNÁMKA: Pokud je jednotka během ochlazování, odvlhčování vypnutá a poté je restartována, dojde k
časové prodlevě 3 minuty před opětovným spuštěním kompresoru, což slouží k prodlužování životnosti
kompresoru. Jakmile se obnoví energie a kompresor se restartuje, jednotka se vrátí do původního pracovního
režimu.
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DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ A OBSLUHA
Dálkové ovládání dodávané s jednotkou lze použít k ovládání přenosného klimatizačního zařízení. Dálkové
ovládání obsahuje 2 AAA baterie (jsou součástí dodávky). Před použitím dálkového ovládání vložte baterie.
Dálkové ovládání lze použít k provádění všech operací, které lze programovat z ovládacího panelu.
LCD displej na dálkovém ovládání může ukazovat buď stupně Celsia nebo Fahrenheita. Stupně Celsia na
displeji lze měnit na stupně Fahrenheita a naopak současným stisknutím kláves + a -.
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VYPOUŠTĚNÍ VODY
Při použití v oblastech s vysokou vlhkostí (nad 60%) může být přerušen kontinuální provoz z důvodu
nadměrného odvlhčování generujícího nadměrné množství vody. Tato jednotka má speciální
zabudované zařízení, které brání funkci vypnutí. Jedinečný design této jednotky umožňuje připojit
vypouštěcí vodní trubku k hornímu otvoru pro vypouštění pro větší pohodlí a snadnost použití. Bude
tak možné automaticky vypustit vodu.

Otvor
Automatic
automatické ho
freeing
vypouštění

Automatic
Otvor
automatické ho
freeing
vypouštění
port

port

Pokud je tato funkce požadována, zapojte 3 metrovou vodní trubku do tvoru pro automatické
vypouštění vody. Vodní trubkou bude voda vypuštěna ven oknem nebo do vhodné vypouštěcí oblasti
nebo výstupního bodu. Hadice k vypouštění vody nesmí být vyšší než 1,5 metrů od základny jednotky.
Výpustná hadice nesmí být ohnutá ani zkroucená. POKUD NENÍ TATO FUNKCE NUTNÁ (kvůli nižší
vlhkosti), zkontrolujte, jestli je plastové šroubovací víko pevně utaženo k hornímu vypouštěcímu
otvoru.
UPOZORNĚNÍ Pokud NEJSOU v období zvýšené vlhkosti používány otvor pro vypouštění vody a
vypouštěcí čerpadlo, bude se hromadit voda ve vodní nádrži ve spodní části jednotky. Když je vodní nádrž
plná, kompresor se zastaví, ale ventilátor pokračuje v chodu.
Když je nádrž s vodou plná, na ovládacím panelu jednotky se bude zobrazovat

’ , dokud se nádrž nevypustí.

K obnovení provozu je nutné vypustit nádrž s vodou podle následujících pokynů:
1. Vypněte jednotku. S jednotkou nehýbejte, když je vodní nádrž plná.
2. Umístěte příslušenství odtokové misky pod vypouštěcí otvor na zadní části jednotky.
3. Z výpustného otvoru vyjměte pryžovou zátku. Kondenzovaná voda se bude automaticky vypouštět.
Když je odtoková miska plná, zastavte tok vody nasazením gumové zátky do vypouštěcího otvoru.
Vyprázdněte odtokovou misku. Opakujte až do vyprázdnění.
4. Jakmile je vodní nádrž vypuštěna, vyměňte gumovou zátku a pevně ji nasaďte do vypouštěcího otvoru.
Voda nesmí nepřetržitě kapat do odtokové misky, mohla by snadno přetéct.
VYPOUŠTĚNÍ DO ODPADOVÉ
VANY

Zátka

Odtoková miska

NEPŘETRŽITÉ VYPOUŠTĚNÍ

Vypouštěcí trubka
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Odtoková miska

ÚDRŽBA
Před čištěním jednotky je nutné jednotku vždy
vypnout a odpojit od napájení, aby nedošlo k
úrazu elektrickým proudem.
ČIŠTĚNÍ KRYTU
Povrch jednotky otřete měkkou, navlhčenou
utěrkou. K čištění povrchu jednotky se nesmí
používat abrazivní chemikálie ani čistící prostředky,
protože by mohlo dojít k poškrábání nebo
poškození jednotky.
Vyhněte se přímému vystavení slunci, jinak může
dojít ke změně barvy povrchu.
ČIŠTĚNÍ FILTRU
Z boční strany jednotky vysuňte filtry.
Jemně ponořte filtr do vlažné vody s trochou
čistícího prostředku. Před vrácením zpět řádně
opláchněte a vysušte.
Znečištěný vzduchový filtr snižuje objem vzduchu.
Filtr by se měl čistit každé dva týdny.

USKLADNĚNÍ NA KONCI SEZÓNY
Vypněte jednotku a odpojte ji ze zásuvky.
Z vodní nádrže vypusťte veškerý kondenzát.
Na několik hodin spusťte jednotku v režimu
ventilátoru, aby došlo k úplnému vysušení jednotky.
Vyčistěte filtr.
Šňůru omotejte kolem háčků připravených pro
tento účel.
Doporučuje se, aby byla jednotka při uskladnění
zabalena v originálním kartonu.

Háček pro napájecí
kabel

Skladujte v suchém prostředí.

Napájecí kabel

Zátka

13

PORADCE PŘI POTÍŽÍCH
Dříve než se obrátíte na opravnu nebo servis, zkontrolujte prosím následující:
PROBLÉM

MOŽNÁ PŘÍČINA

NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ

Je jednotka zapojena do sítě?

Napájecí kabel řádně zapojte do sítě.

Jednotka nefunguje nebo Je zapnuto hlavní napájení?
běží pouze v režimu
Je rozsvícená kontrolka plné vodní nádrže?
ventilátoru.

Účinnost chlazení je
nedostačující.

Jednotka je hlučná nebo
vibruje.
Jednotka se častou
spouští a zastavuje.

Znovu zapojte hlavní zdroj napájení.
Vyprázdněte vodní nádrž.

Je nastaven časovač?

Změňte nastavení časovače.

Je vstup nebo výstup vzduchu zablokován?

Odstraňte překážku, která ho blokuje.

Je v místnosti jiný zdroj tepla?

Posuňte zdroj tepla.

Jsou vzduchové filtry zaneseny?

Vyčistěte vzduchové filtry.

Je nastavena vhodná teplota?

Změňte nastavení teploty.

Jsou nastaveny nízké otáčky ventilátoru?

Zvyšte otáčky ventilátoru.

Není stroj umístěn na rovném podkladu?

Jednotku umístě na rovný povrch.

Je napětí zdroje napájení správné?

Použijte vhodný zdroj napájení.

Je hadice pro odvod vzduchu nesprávně
umístěna?

Umístěte správně hadici pro odvod vzduchu a
ponechte hadici pro odvod vzduchu v co
nejrovnější poloze.

CHYBOVÁ HLÁŠENÍ
Kontrolky diagnostického systému se objeví, pokud provoz jednotky přeruší jeden z následujících bodů.
Jednotka může vyžadovat jednoduchou údržbu nebo opravu provedenou kvalifikovaným servisním technikem.
KÓD

DIAGNOSTIKA

CHYBA E1

Vadný snímač teploty v místnosti

CHYBA E2

Vadný vnitřní snímač..

CHYBA E3

Vnitřní námraza v jednotce.

CHYBA E4

Poruchy jednotky.

OPATŘENÍ
Za účelem opravy nebo servisu kontaktujte
zákaznický servis.
Za účelem opravy nebo servisu kontaktujte
zákaznický servis.
Nechejte jednotku rozmrazit
Za účelem opravy nebo servisu kontaktujte
zákaznický servis.
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TECHNICKÉ ÚDAJE
P18HCA(Kompact 18)

MODEL
Chladicí výkon

18,000 BTU/hod

Topný výkon

18,000BTU/hod

Výkon při odvlhčování

40 litrů/den

Spotřeba energie

Chlazení

1600 W

Vytápění

1500 W

Objem proudícího vzduchu

700 m3/hod

Zdroj napájení

220~240 V /50 Hz

Jmenovitý proud

Chlazení

9,6A

Vytápění

9,0A

Hladina akustického tlaku

<55db(A)

Hmotnost

43 kg čistá váha
616x370 x780 mm
(ŠxHxV)
R410A

Rozměry
Chladivo

PRÁVNÍ OMEZENÍ
VŠECHNY INFORMACE A TECHNICKÉ SPECIFIKACE UVEDENÉ V TOMTO UŽIVATELSKÉM
NÁVODU JSOU UDÁVANÉ VÝROBCEM. SPOLEČNOST COTTAGE STORES LLP NEPROVEDLA ŽÁDNÝ
NEZÁVISLÝ TEST K OVĚŘENÍ ZDE UVÁDĚNÝCH INFORMACÍ A SPECIFIKACÍ.

Koolbreeze je registrované obchodní jméno společnosti Cottage Stores LLP
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