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JE DŮLEŽITÉ SE S NIMI SEZNÁMIT A DODRŽOVAT JE
• Stáhněte si úplný návod k použití na adrese docs.whirlpool.eu nebo volejte na telefonní 

číslo uvedené v záručním listě.
• Před použitím spotřebiče si přečtěte tento návod k použití. Uschovejte si jej pro pozdější 

použití.
• V těchto pokynech a na samotném spotřebiči jsou uvedena důležitá bezpečnostní 

upozornění, která je třeba za všech okolností dodržet. Výrobce odmítá nést jakoukoli 
odpovědnost za poruchy, které byly způsobeny nedodržením bezpečnostních pokynů, 
nevhodným používáním spotřebiče nebo nesprávným nastavením ovladačů.

•  Velmi malé děti (0−3 roky) je třeba držet v bezpečné vzdálenosti od spotřebiče. 
Nejsou-li malé děti (3−8 let) pod dohledem, je třeba je držet v bezpečné vzdálenosti 
od spotřebiče. Děti starší 8 let a osoby s fyzickým, smyslovým či duševním postižením 
nebo bez patřičných zkušeností a znalostí mohou tento spotřebič používat pouze pod 
dohledem nebo tehdy, pokud obdržely informace o bezpečném použití spotřebiče 
a rozumějí rizikům, která s jeho používáním souvisejí. Nedovolte dětem, aby si se 
spotřebičem hrály. Nedovolte dětem, aby bez dohledu prováděly čištění a běžnou 
údržbu spotřebiče.

SCHVÁLENÉ POUŽITÍ
•  POZOR: Tento spotřebič není určen k ovládání pomocí externího spínacího zařízení, 

jako je časovač, či samostatného systému dálkového ovládání.
•  Tento spotřebič je určen k použití v domácnostech a zařízeních, jako jsou: hotely 

a kanceláře.
•  Tento spotřebič není určen pro profesionální použití.
•  Nejprve vždy vypněte klimatizaci dálkovým ovládáním. K vypnutí nepoužívejte síťový 

jistič ani vytažení zástrčky. Odpojte klimatizaci od elektrické sítě, pokud ji nebudete 
používat po delší dobu nebo během bouřky.

•  Nikdy nevkládejte do vývodu vzduchu překážku – nebezpečí zranění. Udržujte 
ventilační otvory bez jakýchkoliv překážek.

•  Neumisťujte žádné elektrické spotřebiče ani zařizovací předměty pod vnitřní 
jednotku ani venkovní jednotku. Kondenzát odkapávající z jednotky může způsobit 
jejich navlhnutí a poškození nebo poruchu vašeho majetku.

INSTALACE
•  Stěhování a instalaci spotřebiče musejí provádět minimálně dvě osoby – nebezpečí 

zranění! Při rozbalování a instalaci používejte ochranné rukavice – nebezpečí pořezání!
•  Instalaci, včetně připojení k elektrickému napájení, a opravy musí provádět 

kvalifikovaný technik podle národních elektrotechnických předpisů. Neopravujte ani 
nevyměňujte žádnou část spotřebiče, pokud to není výslovně uvedeno v návodu 
k použití. Nedovolte dětem, aby se přibližovaly k místu instalace. Po vybalení spotřebiče 
se přesvědčte, že během přepravy nedošlo k jeho poškození. V případě problémů se 
obraťte na prodejce nebo na nejbližší servisní středisko. Po instalaci musí být obalový 
materiál (plasty, polystyrenová pěna atd.) uložen mimo dosah dětí – nebezpečí udušení. 
Před zahájením instalace je nutné spotřebič odpojit od elektrické sítě – nebezpečí úrazu 
elektrickým proudem. Během instalace se ujistěte, že zařízení nepoškozuje napájecí 
kabel – nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem. Spotřebič zapněte až po 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
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dokončení jeho instalace.
•  Při stěhování nebo přemístění klimatizačního zařízení se obraťte na zkušené servisní 

techniky za účelem odpojení a opětovné instalace jednotky. 
•  Zařízení nesmí být instalováno v prádelně.
•  Spotřebič musí být instalován, provozován a skladován v místnosti s podlahovou 

plochou větší než 10 m2. Namontujte vnitřní jednotku nejméně 2,5 m nad úroveň 
podlahy nebo stupně.

•  Instalace potrubí musí být vedena do místnosti s podlahovou plochou větší než 10 m2 
v souladu s národními předpisy pro plynárenství.

UPOZORNĚNÍ NA PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE
•  Napájení musí mít jmenovité napětí a tvořit samostatný okruh pro spotřebič. Průměr 

napájecí šňůry musí splňovat požadavky.
•  Na pevné kabeláži musí být instalován vícepólový vypínač v souladu 

s elektrotechnickými předpisy a spotřebič musí být uzemněn v souladu s národními 
normami pro elektrickou bezpečnost.

•  K pevné kabeláži by měl být připojen odpojovací vypínač pro všechny póly s mezerou 
mezi kontakty alespoň 3 mm v souladu s elektrotechnickými předpisy a spotřebič musí 
být uzemněn v souladu s národními normami pro elektrickou bezpečnost.

•  Nepoužívejte prodlužovací kabely, sdružené zásuvky nebo adaptéry. Po provedení 
montáže nesmí být elektrické prvky spotřebiče pro uživatele přístupné. Nepoužívejte 
spotřebič, pokud jste mokří nebo naboso. Tento spotřebič nezapínejte, pokud je 
poškozen napájecí síťový kabel či zástrčka, pokud správně nefunguje nebo byl poškozen 
či spadl.

•  Jestliže je poškozený přívodní kabel, za identický ho smí vyměnit pouze výrobce, 
servisní technik nebo osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo dojít 
k úrazu – riziko elektrického šoku!

•  Proudový chránič (RCD) s jmenovitým proudem nepřesahujícím 30 mA musí být 
začleněn do pevné kabeláže podle národních právních předpisů.

•  Teplota chladicího okruhu bude vysoká, umístěte tedy prosím propojovací kabel 
mimo měděnou trubku.

•  Zajistěte bezpečné uzemnění a propojení uzemňovacího vodiče se speciálním 
uzemňovacím systémem budovy; instalaci musí provádět profesionální pracovníci. 
Spotřebič musí být vybaven proudovým chráničem a pomocným jističem s dostatečnou 
kapacitou. Jistič musí být také vybaven magnetickou a tepelnou vypínací funkcí, aby 
byla zajištěna ochrana v případě zkratu a přetížení.

Konfigurace 9K a 12K 18K 24K

Požadovaná kapacita jističe 16A 20A 25A

•  Připojení napájecího kabelu a kabelového propojení mezi vnitřní a venkovní 
jednotkou, viz schéma zapojení spotřebiče.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
•  VAROVÁNÍ: Před zahájením jakékoli údržby musí být spotřebič odpojen od 

elektrického napájení; nikdy nepoužívejte parní čistič – riziko elektrického šoku!

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
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LIKVIDACE OBALOVÉHO MATERIÁLU
Obalový materiál je 100% recyklovatelný a je označen recyklačním symbolem (  ). Jednotlivé části obalového 
materiálu proto zlikvidujte odpovědně podle platných místních předpisů upravujících nakládání s odpady.

LIKVIDACE DOMÁCÍCH ELEKTROSPOTŘEBIČŮ
Tento spotřebič byl vyroben z recyklovatelných nebo opakovaně použitelných materiálů. Zlikvidujte jej podle 
místních předpisů pro likvidaci odpadu. Další informace o likvidaci, renovaci a recyklaci elektrických spotřebičů 
získáte na místním úřadě, ve středisku pro sběr domácího odpadu nebo v obchodě, kde jste spotřebič zakoupili. 
Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických 
zařízeních (OEEZ). Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním vlivům na životní 
prostředí a lidské zdraví. 

Symbol (  ) na výrobku nebo příslušných dokladech udává, že tento výrobek nesmí být likvidován společně 
s domácím odpadem, nýbrž je nutné jej odevzdat do příslušného sběrného střediska k recyklaci elektrických 
a elektronických zařízení.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Tento spotřebič obsahuje fluorované skleníkové plyny, na které se vztahuje Kjótský protokol; chladicí plyn je 
v hermeticky uzavřeném systému. (R410a, GWP 2088). Maximální množství náplně chladiva je 2,5 kg. Podrobné 
informace naleznete na štítku s jmenovitými hodnotami.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
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Popis výrobku
Vnitřní jednotka

Vnější jednotka

Čelní panel

Sání vzduchu

Zobrazovací panel

Nouzový panel

Výstup vzduchu

Vertikální nastavení 
lamely

Horizontální 
nastavení lamely

Vzduchový filtr

Dálkové ovládání

Sání vzduchu

Vypouštěcí hadice

Výstup vzduchu

Potrubí a napájecí 
kabel

Poznámka: Kondenzační 
voda se vypouští při provozu 
CHLAZENÍ nebo VYSOUŠENÍ.

Obrázky v této příručce vychází z vnějšího pohledu na standardní model. 
V důsledku toho se tvar může lišit od tvaru klimatizace, kterou jste si vybrali.
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Uživatelské rozhraní
6 4 1 2 7

5

Indikátor teploty (1)
Zobrazuje nastavenou teplotu.
Zobrazuje „FC“ jako upozornění na vyčištění filtru.
Indikátor běhu (2)
Během provozu svítí.
Během odmrazování vnější jednotky bliká.
Ukazatel 6th Sense (3)
Svítí, je-li 6th Sense zapnutý.
Zhasne, když se 6th Sense vypne.
Indikátor sledování filtru (4)
Pokud je nutné vyčistit filtr, indikátor bliká.
Indikátor sledování filtru začne blikat po 720 provozních hodinách jako upozornění na potřebu vyčištění 
filtru.
Po vyčištění filtru stiskněte tlačítko resetování filtru, které se nachází na vnitřní jednotce za předním 
panelem. Indikátor sledování filtru přestane blikat.
Ukazatel vlhkosti (5)
Svítí, když ukazuje úroveň vlhkosti.
Zhasne, když ukazuje teplotu.
Indikátor časovače (6)
Během nastaveného času se rozsvítí.
Po ukončení funkce časovače zhasne.
Indikátor spánku (7)
Rozsvítí se, jakmile je nastaven režim spánku, indikátor „Běh“ bude blikat desetkrát a celý displej zhasne.

Pro klimatizační jednotky bez řízení Wi-Fi doporučujeme Wpro SmartClim: inteligentní zařízení pro ovládání hlavních 
nastavení vašeho spotřebiče z chytrého telefonu prostřednictvím Wi-Fi. 
Toto příslušenství není součástí balení produktu. Ohledně dalších informací a nákupu se obraťte na náš poprodejní 
servis.
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Dálkové ovládání
Vložte baterie do RC
1. Vložte kolík a opatrně zatlačte kryt baterie dolů 

a zatlačte ve směru šipky, abyste jej odstranili.
2. Vložte do prostoru 2 baterie AAA (1,5 V). Ujistěte se, 

že polarity „+“ a „−“ jsou správně umístěny.
3. Zavřete kryt baterie na dálkovém ovladači.

• Přednastavení dálkového ovládání
Pokaždé, když jsou dálkovém ovladači vyměněny baterie 
nebo je napájen, je automaticky přednastaveno tepelné 
čerpadlo, pokud je zakoupený klimatizační systém 
pouze pro chlazení, lze použít také dálkový ovladač 
tepelného čerpadla.

Použití RC k ovládání spotřebiče
• Pokud chcete spotřebič ovládat dálkovým ovládáním, 

nasměrujte dálkový ovladač na přijímací zařízení na 
vnitřní jednotce, abyste zajistili citlivost příjmu.

• Pokud chcete odeslat zprávu z dálkového ovládání, 
bude blikat po dobu 1 sekundy symbol . Po přijetí 
zprávy spotřebič zapípá.

• 

Čidlo signálu

Dálkový ovladač bude ovládat klimatizaci do 
vzdálenosti 7 metrů.

• Dálkový ovladač tepelného čerpadla AC lze použít 
k ovládání modelů AC pouze s chlazením.

Poznámka: postupujte podle instrukcí, které odpovídají dálkovému ovladači, který obdržíte k ovládání klimatizace.
Popis funkcí tlačítek (P1-04)
1. TLAČÍTKO ON/OFF (ZAP / VYP)

Stiskem tohoto tlačítka se 
spotřebič zapíná a vypíná.

3. TLAČÍTKO FAN (VENTILÁTOR)
Toto tlačítko slouží k nastavení 
otáček ventilátoru v pořadí 
automaticky, vysoké, střední a nízké.

4-5. TLAČÍTKO TEMPERATURE (TEPLOTY)
Toto tlačítko slouží k nastavení 
teploty v místnosti. Používá se 
k nastavení času v režimu časovače.

6. TLAČÍTKO 6th SENSE
K zapnutí nebo vypnutí funkce 6. smysl.

7. TLAČÍTKO SWING (NAKLÁPĚNÍ)
Spouští nebo zastavuje pohyb 
vodorovných lamel a nastavuje směr 
proudění vzduchu nahoru/dolů.

10-11.  TLAČÍTKO HUMIDITY 
(NASTAVENÍ VLHKOSTI)

Použijte k nastavení úrovně 
vlhkosti, pouze v režimu 6th SENSE.

16.  TLAČÍTKO SUPER SILENT (SUPER 
TICHÝ)
Toto tlačítko zapíná a vypíná režim 
super tichého provozu.

2. TLAČÍTKO MODE
Toto tlačítko slouží k volbě 
provozního režimu v pořadí 
chlazení, vytápění nebo ventilátor.

8. TLAČÍTKO SLEEP (SPÁNEK)
Používá se k výběru režimu spánku 
v pořadí režim spánku 1, režim 
spánku 2, režim spánku 3, režim 
spánku 4 a vypnutí spánku.

9. TLAČÍTKO AROUND U (BLÍŽ K VÁM)
Slouží k zapnutí nebo vypnutí 
funkce Around U (Blíž k vám).

12. TLAČÍTKO JET (RYCHLE)
Tímto tlačítkem se zapíná nebo 
vypíná rychlé chlazení nebo topení.

13. TLAČÍTKO DIM (PODSVÍCENÍ)
Tímto tlačítkem se zapíná nebo vypíná 
podsvícení displeje vnitřní jednotky.

14.  TLAČÍTKO POWER SAVE (ÚSPORA 
ENERGIE)
Toto tlačítko zapíná a vypíná režim 
úspory energie.

15. TLAČÍTKO TIMER (ČASOVAČ)
Používá se k nastavení času zapnutí 
nebo vypnutí spotřebiče.

Symboly na displeji RC Aktivace RC stisknutím tlačítka 
ODEMKNUTÍ

Symbol chlazení Automatické otáčky 
ventilátoru

Indikátor spánku 1 Stiskněte tlačítko, podsvícení 
se rozsvítí a funkční tlačítka se 
aktivují pro použití. Opětovným 
stisknutím tlačítka uzamknete 
dálkový ovladač. Pokud není 
dálkový ovladač použit po dobu 
10 s, dálkový ovladač bude 
automaticky uzamčen.

PRESS

Ukazatel vlhkosti plus Vysoká rychlost 
ventilátoru

Indikátor spánku 2

Ukazatel vlhkosti minus Střední rychlost 
ventilátoru

Indikátor spánku 3

Ukazatel pouze větrání Nízká rychlost 
ventilátoru

Indikátor spánku 4

Ukazatel vytápění Ukazatel Super silent Zobrazení nastavené 
teploty

Ukazatel Around U 
(režimu okolní teploty)

Ukazatel 6th SENSE ON

OFF
Zobrazení 
nastaveného 
časovače

Ukazatel Jet (režimu 
Rychle)

Ukazatel Power save 
(úsporného režimu)

Přenos signálu
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Dálkové ovládání
Popis funkcí tlačítek (J1-3A)
1. TLAČÍTKO ON/OFF (ZAP / VYP)

Stiskem tohoto tlačítka se spotřebič zapíná a vypíná.
2. TLAČÍTKO MODE

Toto tlačítko slouží k volbě provozního režimu v pořadí 
chlazení, vysoušení, pouze ventilátor nebo vytápění.

3. TLAČÍTKO FAN (VENTILÁTOR)
Toto tlačítko slouží k nastavení otáček ventilátoru 
v pořadí automaticky, vysoké, střední a nízké.

4-5. TLAČÍTKO TEMPERATURE (TEPLOTY)
Toto tlačítko slouží k nastavení teploty v místnosti. 
Používá se k nastavení času v režimu časovače 
a aktuálního času hodin.

6. TLAČÍTKO 6th SENSE
K zapnutí nebo vypnutí funkce 6. smysl.

7. TLAČÍTKO SWING (NAKLÁPĚNÍ)
Spouští nebo zastavuje pohyb vodorovných lamel 
a nastavuje směr proudění vzduchu nahoru/dolů.

8. TLAČÍTKO SLEEP (SPÁNEK)
Používá se k nastavení nebo zrušení režimu spánku 
v pořadí režim spánku 1, režim spánku 2, režim 
spánku 3, režim spánku 4 a vypnutí spánku.

9. TLAČÍTKO AROUND U (BLÍŽ K VÁM)
Slouží k zapnutí nebo vypnutí funkce Around U (Blíž 
k vám).

10.  TLAČÍTKO TIMER ON/CLOCK (ZAPNUTÍ 
ČASOVAČE / HODINY)
Používá se k nastavení aktuálního času.
Slouží k nastavení nebo zrušení zapnutí časovače.

11. TLAČÍTKO TIMER OFF (VYPNUTÍ ČASOVAČE)
Slouží k nastavení nebo zrušení vypnutí časovače.
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12. TLAČÍTKO JET (RYCHLE)
Tímto tlačítkem se zapíná nebo vypíná režim rychlého 
chlazení nebo topení.

13. TLAČÍTKO DIM (PODSVÍCENÍ)
Tímto tlačítkem se zapíná nebo vypíná podsvícení 
displeje vnitřní jednotky.

14. TLAČÍTKO POWER SAVE (ÚSPORA ENERGIE)
Toto tlačítko zapíná a vypíná režim úspory energie.

15. TLAČÍTKO SUPER SILENT (SUPER TICHÝ)
Toto tlačítko zapíná a vypíná režim super tichého 
provozu.

Symboly na displeji RC
Symbol chlazení Indikátor spánku 1 Automatické otáčky 

ventilátoru
Ukazatel režimu Rychle

Ukazatel vysoušení Indikátor spánku 2 Vysoká rychlost 
ventilátoru

Přenos signálu

Ukazatel pouze větrání Indikátor spánku 3 Střední rychlost 
ventilátoru

ON

 OFF
Zobrazení 
nastaveného časovače

Ukazatel vytápění Indikátor spánku 4 Nízká rychlost ventilátoru Zobrazení aktuálního 
času

Ukazatel 6th Sense Ukazatel režimu okolní 
teploty

Ukazatel Super tichý Zobrazení nastavené 
teploty
Ukazatel úsporného 
režimuOCHRANA

Provozní podmínky
Ochranné zařízení může odpojit 
a vypnout spotřebič v níže 
uvedených případech.

Ohřev

Teplota venkovního 
vzduchu je vyšší než 
24 °C
Teplota venkovního 
vzduchu je nižší než 
−7 °C
Teplota v místnosti je 
vyšší než 27 °C

Chlazení

Teplota venkovního 
vzduchu je vyšší než 
43 °C
Teplota v místnosti je 
nižší než 21 °C

Odvlhčování Teplota v místnosti je 
nižší než 18 °C

Pokud klimatizace běží v režimu 
CHLAZENÍ nebo VYSOUŠENÍ s dveřmi 
nebo oknem otevřenými po delší dobu, 
když je relativní vlhkost vyšší než 80 %, 
může z výstupu odkapávat kondenzát.
Vlastnosti ochranného zařízení
Počkejte nejméně 3 minuty před 
restartováním jednotky po ukončení 
provozu nebo změně režimu během 
provozu. Po připojení k napájení 
a okamžitém zapnutí spotřebiče může 
dojít k zpoždění 20 sekund před tím, 
než začne pracovat. Pokud byl veškerý 
provoz ukončen, proveďte opětovné 
spuštění dalším stisknutím tlačítka 
ON/OFF. Časovač by měl být znovu 
nastaven, pokud byl zrušen.
Funkce režimu CHLAZENÍ
Ochrana před zamrznutím

Jestliže teplota vnitřního výměníku 
klesne na 0 °C nebo níže, kompresor se 
zastaví, aby se spotřebič nepoškodil.
Funkce režimu TOPENÍ
Předehřátí
Aby ze zařízení nevycházel studený 
vzduch, vnitřní jednotka se po 
zapnutí TOPENÍ předehřívá po dobu 
2–5 minut. Během předehřívání se 
nespustí vnitřní ventilátor.
Rozmrazování
Při TOPENÍ se zařízení automaticky 
odmrazí (odstraní se led), aby se 
zvýšila jeho účinnost. Tento postup 
obvykle trvá 6–10 minut. Během 
odmrazování nepracuje ventilátor 
a bliká indikátor chodu.
Na konci odmrazovacího cyklu se 
automaticky obnoví režim TOPENÍ.
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Údržba
Čištění předního panelu vnitřní jednotky
1. Odpojte jednotku od elektrické sítě

Před vytažením přívodního kabelu ze zásuvky spotřebič vypněte.
2. Sejměte přední panel

Přední panel otevřete ve směru šipky (viz obr. A).
Přední panel odstraníte silným tahem za prohlubně umístěné na obou koncích 
předního panelu (viz obr. B).

3. Očistěte přední panel
Otřete ho měkkou suchou látkou. Je-li spotřebič velmi znečištěn, omyjte ho 
vlažnou vodou (do 40 °C). Po očištění ho nechte vyschnout.

4. Nasaďte přední panel zpět a uzavřete jej
Přední panel se nasazuje tlakem dolů.

Poznámka:
• K čištění nepoužívejte prostředky, jako jsou benzín nebo lešticí prášek.
• Nestříkejte vodu do vnitřní jednotky Nebezpečí! Úraz elektrickým 

proudem!

Čištění vzduchového filtru
Vzduchový filtr je nutné vyčistit přibližně po 200 provozních hodinách. Jestliže 
je klimatizační jednotka umístěna ve velmi prašném prostředí, je nutné filtr čistit 
jednou za čtrnáct dní.
1. Odpojte jednotku od elektrické sítě

Před vytažením přívodního kabelu ze zásuvky spotřebič vypněte.
2. Vyjměte vzduchový filtr (viz obr. C).

1. Otevřete přední panel. 2. Stiskněte zepředu zlehka držadlo filtru. 3. Vysuňte 
filtr.

3. Čištění vzduchového filtru (viz obr. D)
Je-li filtr velmi zanesený, omyjte ho vlažnou vodou s neutrálním čisticím 
prostředkem.
Po očištění ho nechte vyschnout.

4. Vložte filtr zpět, válcovým kolíkem stiskněte tlačítko resetování filtru (viz 
obr. E) na levé straně a zavřete přední panel.

Poznámka:
• Abyste se neporanili, nedotýkejte se po vyjmutí filtru prsty žeber vnitřní 

jednotky.
• Vnitřek klimatizační jednotky nečistěte sami.
• Filtr neperte v pračce.

NOUZOVÉ OVLÁDÁNÍ
V nouzové situaci nebo při absenci dálkového 
ovladače je možné spotřebič ovládat 
vypínačem na vnitřní jednotce.
• Zapnutí spotřebiče: když je jednotka 

vypnutá, stiskněte toto tlačítko a zařízení 
začne pracovat v režimu 6th SENSE.

• Vypnutí spotřebiče: když je jednotka 
zapnutá, stisknutím tohoto tlačítka se 
vypne.

Poznámka: Nedržte toto tlačítko stisknuté 
delší dobu, jinak dojde k poruše.

Funkce automatického restartu
Chcete-li nastavit funkci automatického restartu, zapněte napájení a po dobu 5 sekund přidržte tlačítko ON/OFF na 
vnitřní jednotce. Nastavení funkce automatického restartu je signalizováno zvukovým signálem.
Pokud byla nastavena funkce automatického restartu, lze ji vypnout přidržením tlačítka ON/OFF na vnitřní jednotce 
po dobu déle než 5 sekund.

Likvidace baterií
Za účelem ochrany přírodních zdrojů a podpory opětovného využití surovin je nutné baterie oddělit od ostatních 
typů odpadu a zajistit jejich recyklaci prostřednictvím místního systému bezplatného zpětného odběru baterií.

Obr. A

Obr. B

Tlačítko  
resetu filtru

Obr. E

Obr. C

Obr. D

Vypínač 
(ON/OFF)

Vypínač 
(ON/OFF)
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Pokyny k instalaci
Instalační schéma

Vzdálenost od stěny 
by měla být větší než 
50 mm

Vnitřní jednotka

Vnější jednotka

Vzdálenost od stropu 
by měla být větší než 
200 mm

Vzdálenost od podlahy 
by měla být větší než 
2 500 mm

Vzdálenost přívodu 
vzduchu od stěny by měla 
být větší než 250 mm

Vzdálenost přívodu 
vzduchu od stěny by 
měla být větší než 
250 mm

Vzdálenost vývodu vzduchu od 

stěny by měla být větší než 500 mm

Více než 
250 mm

Pokud chcete získat podrobné informace o instalaci, 
jděte prosím na: docs.whirlpool.eu

Vzdálenost od stěny 
by měla být větší než 
50 mm

POZNÁMKA: Výše uvedený obrázek je jednoduchým 
zobrazením jednotky a nemusí odpovídat vnějšímu 
vzhledu vámi zakoupeného produktu. Instalaci smí 
provádět jen oprávnění pracovníci v souladu s platnými 
elektroinstalačními předpisy.

 Při instalaci propojovacího kabelu se ujistěte, že barvy vodičů a č. svorek vnější jednotky jsou stejné jako ve vnitřní 
jednotce.

Specifikace kabelů

Kapacita (Btu/h) Napájecí kabel Napájecí spojovací kabel

Typ Jmenovitý 
průřez Typ Jmenovitý 

průřez
7K, 9K, 12K H07RN-F 3x 1,0 mm2 H07RN-F 5x 1,0 mm2

18K H07RN-F 5x 1,5 mm2 H07RN-F 5x 1,5 mm2

24 K H07RN-F 3x 2,5 mm2 H07RN-F 5x 2,5 mm2
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Odstraňování závad
Provozní problémy mají často snadno odstranitelné příčiny. Než se obrátíte na 
servisní pracoviště, projděte si prosím níže uvedenou tabulku. Můžete si tím 
ušetřit čas a zbytečné výdaje.

Závada Analýza

Mimo provoz

• Nevypadlo ochranné zařízení nebo nepřepálila se 
pojistka?

• Počkejte 3 minuty a pak spotřebič znovu zapněte. 
Provozu jednotky může bránit bezpečnostní zařízení.

• Nejsou vybité baterie v dálkovém ovladači?
• Je správně zapojena zástrčka napájecího kabelu?

Není k dispozici 
chladný nebo teplý 
vzduch

• Není znečištěn vzduchový filtr?
• Nejsou zakryté přívody a vývody klimatizační jednotky?
• Je správně nastavena teplota?
• Nejsou otevřené dveře nebo okna?

Neúčinné ovládání

• Nedošlo k silnému elektromagnetickému rušení (silným 
statickým elektrickým výbojem, kolísání napájecího 
napětí)? Zařízení v těchto případech nebude fungovat 
normálně. Odpojte ho od sítě a po 2–3 sekundách opět 
připojte.

Jednotka se nespustí 
hned

• Změna režimu za chodu se projeví se zpožděním 
3 minuty.

Zvláštní zápach
• Může vycházet odjinud, např. z nábytku nebo cigaret, 

nasává se do klimatizační jednotky a odtud pak proudí se 
vzduchem ven.

Je slyšet tekoucí voda
• Jde o běžný jev, který je způsobený proudícím chladivem 

uvnitř klimatizační jednotky.
• Zvuk způsobený odmrazováním v režimu vytápění.

Praskání • Může být způsobeno roztahováním a smršťováním 
předního panelu vlivem měnící se teploty.

Z vývodu vychází 
mlha

• V chladné místnosti se tvoří mlha? Jde o normální jev, 
způsobený chladným vzduchem, který vychází z vnitřní 
jednotky v režimu CHLAZENÍ nebo VYSOUŠENÍ.

Indikátor chodu bliká, 
ale vnitřní ventilátor 
neběží

• Jednotka přechází z režimu topení do režimu 
odmrazování. Indikátor zhasne a jednotka se vrátí do 
režimu topení.

Poznámka: Pokud závada dále trvá, zařízení vypněte a odpojte od napájení. Pak 
se obraťte na nejbližší autorizované servisní středisko Whirlpool. Zařízení sami 
nepřemísťujte, neopravujte, nerozebírejte ani neupravujte.
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SERVISNÍ STŘEDISKO
Dříve, než se obrátíte na středisko služeb 
zákazníkům:

1. Pokuste se problém odstranit sami podle pokynů 
v kapitole „Odstraňování závad“.

2. Vypněte spotřebič. Poté jej znovu zapněte 
a zkontrolujte, zda závada trvá.

Pokud porucha trvá i po provedení výše uvedených 
kontrol, obraťte se na středisko služeb zákazníkům.
Uveďte prosím:
• krátký popis poruchy,
• přesné označení modelu klimatizační jednotky,
• servisní číslo (toto číslo je uvedeno za slovem Service 

na servisní nálepce, která se nachází na boku nebo 
spodní straně vnitřní jednotky),  
servisní číslo je rovněž uvedeno v záruční knížce,

• svou úplnou adresu,
• své telefonní číslo.

Bude-li nutné provést opravu, obraťte se na středisko 
služeb zákazníkům (v tomto případě je zaručeno 
použití originálních náhradních dílů a provedení řádné 
opravy).
Bude rovněž nutné předložit originál faktury.
Při nedodržení těchto pokynů může dojít ke snížení 
bezpečnosti a kvality výrobku.

Poznámka: pokud chcete úplnou příručku k vašemu spotřebiči, pomozte si prosím stažením z webových 
stránek prostřednictvím níže uvedeného odkazu: docs.whirlpool.eu prostřednictvím kódu QR
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PREČÍTAJTE SI A DODRŽIAVAJTE – DÔLEŽITÉ
• Celý návod si stiahnite na stránke docs.whirlpool.eu alebo zavolajte na číslo uvedené 

v záručnej knižke.
• Pred použitím spotrebiča si starostlivo prečítajte tieto bezpečnostné pokyny. Odložte si 

ich, aby boli k dispozícii pre budúce použitie.
• V týchto pokynoch a na samotnom spotrebiči sú uvedené dôležité upozornenia 

týkajúce sa bezpečnosti, ktoré treba vždy dodržiavať. Výrobca odmieta zodpovednosť 
v prípade nedodržania týchto bezpečnostných pokynov, nenáležitého používania 
spotrebiča alebo nesprávneho nastavenia ovládania.

•  Veľmi malé deti (0 – 3 rokov) nepúšťajte k spotrebiču. Malé deti (3–8 rokov) 
nepúšťajte k spotrebiču bez dozoru. Deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, 
zmyslovými a mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí 
môžu používať tento spotrebič len v prípade, ak sú pod dozorom alebo dostali 
pokyny týkajúce sa používania spotrebiča bezpečným spôsobom a chápu hroziace 
nebezpečenstvá. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú 
vykonávať deti bez dozoru.

POUŽITIE NA URČENÝ ÚČEL
•  UPOZORNENIE: Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom externého 

prepínacieho zariadenia, ako je časovač, ani samostatným diaľkovým ovládačom.
•  Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti alebo na podobné účely ako 

napr.: v hoteloch a kanceláriách.
• Tento spotrebič nie je určený na profesionálne používanie.
•  Vždy najprv vypnite klimatizáciu diaľkovým ovládačom. Nevypínajte ju ističom ani 

vytiahnutím prívodného kábla zo zásuvky. Odpojte klimatizáciu od zdroja napájania 
v prípade, že sa nebude dlhšie používať, alebo počas búrky.

•  Nikdy do výstupu vzduchu nič nestrkajte – nebezpečenstvo zranenia. Dbajte, aby 
vetracie otvory neboli zablokované.

•  Pod internú ani externú jednotku neumiestňujte nijaké iné elektrické zariadenia ani 
vybavenie domácnosti. Kvapkajúci kondenzát by ich mohol zamočiť, a spôsobiť tak 
škodu na vašom majetku alebo poruchu.

INŠTALÁCIA
• So spotrebičom musia manipulovať a inštalovať ho minimálne dve osoby – riziko 

zranenia. Pri vybaľovaní a inštalovaní používajte ochranné rukavice – riziko porezania.
•  Inštaláciu, vrátane elektrického zapojenia a taktiež opravy musí vykonávať 

kvalifikovaný technik podľa národných predpisov pre domovú elektroinštaláciu. Nikdy 
neopravujte ani nevymieňajte žiadnu časť spotrebiča, ak to nie je uvedené v návode 
na používanie. Nepúšťajte deti k miestu inštalácie. Po vybalení spotrebiča sa uistite, 
že sa počas prepravy nepoškodil. V prípade problémov sa obráťte na predajcu alebo 
popredajný servis. Po inštalácii treba odpad z balenia (plasty, kusy polystyrénu a pod.) 
uložiť mimo dosahu detí – nebezpečenstvo udusenia. Pred vykonávaním inštalačných 
prác musíte spotrebič odpojiť od akéhokoľvek diaľkového elektrického napájania 
– nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Počas inštalácie dávajte pozor, aby 
ste spotrebičom nepoškodili napájací kábel – nebezpečenstvo požiaru alebo zásahu 
elektrickým prúdom. Spotrebič zapnite až po úplnom dokončení inštalácie.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
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•  Pri sťahovaní alebo premiestňovaní klimatizácie sa poraďte so skúsenými servisnými 
technikmi, ako jednotku odpojiť a znova nainštalovať. 

•  Spotrebič nesmie byť nainštalovaný v práčovni.
• Spotrebič musí byť inštalovaný, prevádzkovaný a skladovaný v miestnosti s plochou 

väčšou ako 10 m2. Pripevnite vnútornú jednotku minimálne 2,5 m nad dlážku alebo 
upravený terén.

•  Inštalácia potrubia sa vykoná v miestnosti s plochou väčšou ako 10 m2 v súlade 
s národnými predpismi týkajúcimi sa plynu.

VAROVANIA PRE POUŽÍVANIE ELEKTRICKÉHO ZARIADENIA
•  Napájanie musí mať menovité napätie so špeciálnou sústavou obvodov pre spotrebič. 

Priemer napájacieho kábla musí zodpovedať požiadavkám.
•  Do pevnej elektroinštalácie musí byť nainštalovaný viacpólový spínač v súlade 

s predpismi pre elektroinštalácie a spotrebič musí byť uzemnený v súlade s národnými 
normami pre bezpečnosť elektrických zariadení.

•  Do pevnej elektroinštalácie by mal byť pripojený všepólový spínač so vzdialenosťou 
medzi všetkými pólmi najmenej 3 mm v súlade s národnými predpismi pre 
elektroinštalácie a spotrebič musí byť uzemnený v súlade s národnými normami pre 
bezpečnosť elektrických zariadení.

• Nepoužívajte predlžovacie káble, rozdvojky ani adaptéry. Po inštalácii spotrebiča 
nesmú byť jeho elektrické časti prístupné používateľom. Nepoužívajte spotrebič, keď ste 
mokrí alebo naboso. Spotrebič neuvádzajte do činnosti, ak je poškodený napájací kábel 
alebo zástrčka, ak nepracuje správne, ak je poškodený alebo ak spadol.

• Ak je poškodený napájací elektrický kábel, musí ho vymeniť výrobca, jeho 
autorizovaný servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo 
nebezpečenstvu zásahu elektrickým prúdom.

•  Do pevnej elektroinštalácie podľa národných zákonov musí byť začlenený prúdový 
chránič (RCD) s reziduálnym pracovným prúdom, ktorý nepresahuje 30 mA.

•  Teplota chladiaceho okruhu bude vysoká, preto, prosím dbajte, aby prepojovací kábel 
nebol v blízkosti medenej rúrky.

•  Zaistite bezpečné uzemnenie a aby napojenie uzemňovacieho vodiča na špeciálny 
uzemňovací systém budovy nainštalovali odborníci. Spotrebič musí byť vybavený 
ochranným spínačom úniku elektrického prúdu a pomocným ističom s dostatočnou 
kapacitou. Istič musí mať aj funkciu magnetického spínača a termospínača, aby bola 
zabezpečená ochrana pre prípad skratu a preťaženia.

Konfigurácia 9K & 12K 18K 24K

Požadovaná kapacita ističa 16 A 20 A 25 A

•  Pri pripájaní sieťového kábla a káblového spojenia medzi vnútornou a vonkajšou 
jednotkou postupujte podľa schémy zapojenia na spotrebiči.

ČISTENIE A ÚDRŽBA
• UPOZORNENIE: Pred vykonávaním údržby dbajte, aby bol spotrebič vypnutý alebo 

odpojený od elektrického napájania; nikdy nepoužívajte zariadenie na čistenie parou – 
nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
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LIKVIDÁCIA OBALOVÝCH MATERIÁLOV
Obalový materiál je 100 % recyklovateľný a označený symbolom recyklácie (  ). Rôzne časti obalu likvidujte 
zodpovedne, v plnom súlade s platnými miestnymi predpismi o likvidácii odpadov.

LIKVIDÁCIA DOMÁCICH SPOTREBIČOV
Tento spotrebič je vyrobený z recyklovateľných a znovu použiteľných materiálov. Zlikvidujte ho v súlade s miestnymi 
predpismi o likvidácii odpadov. Podrobnejšie informácie o zaobchádzaní, obnove a recyklácii domácich spotrebičov 
dostanete na miestnom úrade, v zberných surovinách alebo v obchode, kde ste spotrebič kúpili. - Tento spotrebič 
je označený v súlade s Európskou smernicou o likvidácii elektrických a elektronických zariadení 2012/19/ES (OEEZ). 
Zabezpečením, že tento výrobok bude zlikvidovaný správnym spôsobom, pomôžete predchádzať potenciálnym 
negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie. 

Symbol (  ) na spotrebiči alebo na sprievodných dokumentoch znamená, že s týmto výrobkom sa nesmie 
zaobchádzať ako s domácim odpadom, ale je potrebné odovzdať ho v zbernom dvore pre elektrické a elektronické 
zariadenia.

VYHLÁSENIA O ZHODE
Tento spotrebič obsahuje plyny obsahujúce fluór, ktoré podporujú skleníkový efekt a na ktoré sa vzťahuje Protokol 
podpísaný v Kyoto; chladiaci plyn je hermeticky uzavretý v systéme. (R410a, GWP 2088). Maximálne množstvo 
chladiacej náplne je 2,5 kg. Detailné informácie nájdete na štítku s údajmi.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
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Opis výrobku
Vnútorná jednotka

Vonkajšia jednotka

Predný panel

Nasávanie vzduchu

Zobrazovací panel

Núdzový panel

Výstup vzduchu

Mriežka vertikálneho 
nastavenia

Mriežka horizontálneho 
nastavenia

Vzduchový filter

Diaľkový ovládač

Nasávanie vzduchu

Odtoková hadica

Výstup vzduchu

Potrubie a napájací 
spojovací kábel

Poznámka: Odtok 
kondenzovanej vody pri 
prevádzke CHLADENIE alebo 
SUCHO.

Obrázky v tomto návode vychádzajú z vonkajšieho vzhľadu štandardného modelu. 
Preto sa tvar klimatizácie, ktorú ste si vybrali, môže od nich líšiť.
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Používateľské rozhranie
6 4 1 2 7

5

Indikátor teploty (1)
Zobrazuje nastavenú teplotu.
Písmená „FC“ pripomínajú, že je potrebné vyčistiť filter.
Indikátor činnosti (2)
Rozsvieti sa počas činnosti.
Bliká pri odmrazovaní vonkajšej jednotky.
Indikátor funkcie 6th Sense (3)
Rozsvieti sa, keď je zapnutá funkcia 6th Sense.
Zhasne po skončení funkcie 6th Sense.
Indikátor sledovania filtra (4)
Bliká, keď je potrebné filter vyčistiť.
Indikátor sledovania filtra bliká po 720 hodinách používania ako pripomienka, že filter treba vyčistiť.
Po vyčistení filtra stlačte tlačidlo vynulovania filtra, ktoré sa nachádza na vnútornej jednotke za predným 
panelom, aby ste prerušili blikanie indikátora sledovania filtra.
Indikátor vlhkosti (5)
Rozsvieti sa, keď zobrazuje úroveň vlhkosti.
Vypne sa, keď sa zobrazuje teplota.
Indikátor časovača (6)
Rozsvieti sa počas nastaveného času.
Zhasne po skončení činnosti časovača.
Indikátor spánku (7)
Rozsvieti sa, keď je nastavený režim spánku, indikátor činnosti 10-krát blikne a potom celý displej zhasne.

Pre klimatizácie bez Wi-Fi ovládania odporúčame Wpro SmartClim: inteligentné zariadenie na ovládanie nastavení 
vášho spotrebiča cez Wi-Fi z vášho smartfónu. 
Toto príslušenstvo nie je zahrnuté v balení výrobku. Ak potrebujete viac podrobností alebo si ho chcete kúpiť, 
obráťte sa na náš popredajný servis.
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Diaľkový ovládač
Vložte do diaľkového ovládača baterky
1. Zastrčte špendlík a jemne potlačte na kryt batérie 

a potlačte ho v smere šípky, ako je na obrázku, aby ste 
ho mohli vybrať.

2. Vložte do priehradky 2 batérie AAA (1,5 V). Dbajte na 
správne umiestnenie pólov „+“ and „–“ .

3. Zatvorte kryt batérií na diaľkovom ovládači.

• Zmena nastavenia diaľkového ovládača
Zakaždým, keď sa v diaľkovom ovládači vymenia batérie, 
prestavte diaľkový ovládač na režim tepelného čerpadla. 
Diaľkový ovládač klimatizácie s tepelným čerpadlom 
možno použiť na modely klimatizácie, ktoré majú iba 
režim chladenia.

Ovládajte spotrebič pomocou diaľkového ovládača
• Ak chcete ovládať spotrebič diaľkovým ovládačom, 

zamierte diaľkovým ovládačom na prijímacie zariadenie 
na vnútornej jednotke, aby ste zabezpečili citlivosť príjmu.

• Pri odosielaní správy z diaľkového ovládača na 1 sekundu 
blikne symbol . Pri prijatí správy spotrebič pípne.

• 

Receptor signálu

Diaľkovým ovládačom sa spotrebič dá ovládať až zo 
vzdialenosti 7 m.

• Po každej výmene batérií v diaľkovom ovládači je diaľkový 
ovládač prednastavený na režim tepelného čerpadla.

Poznámka: Riaďte sa pokynmi zodpovedajúcimi diaľkovému ovládaču, ktorý dostanete na obsluhu klimatizácie.
Opis funkcií tlačidiel (P1-04)
1. TLAČIDLO ON/OFF

Stlačením tohto tlačidla sa 
spotrebič spúšťa a zastavuje.

3. TLAČIDLO FAN
Používa sa postupne na výber 
rýchlosti ventilátora, od automatickej 
cez vysokú, strednú až nízku.

4-5. TLAČIDLO TEPLOTY
Používa sa na voľbu teploty 
v miestnosti. Používa sa na 
nastavenie času v režime časovača.

6. TLAČIDLO 6th SENSE
Nastavuje alebo zruší funkciu 6th sense.

7. TLAČIDLO SWING
Zastavuje alebo spúšťa preklápanie 
horizontálnej nastavovacej mriežky 
a nastavuje želaný smer prúdenia 
vzduchu smerom hore alebo dolu.

10-11. TLAČIDLO HUMIDITY
Používa sa na nastavenie želanej 
úrovne vlhkosti, sú dostupné iba 
v režime 6th SENSE.

16. TLAČIDLO SUPER SILENT
Používa sa na spustenie alebo 
zastavenie supertichej prevádzky, aby 
sa dosiahla nízka hlučnosť prostredia.

2. TLAČIDLO MODE
Používa sa na voľbu prevádzkového 
režimu v poradí chladenie, kúrenie 
alebo ventilátor.

8. TLAČIDLO SLEEP
Používa sa na voľbu spánkového 
režimu v poradí spánok 1, spánok 2, 
spánok 3, spánok 4 a vypnutie spánku.

9. TLAČIDLO FUNKCIE AROUND U
Používa sa na nastavenie alebo 
zrušenie funkcie Around U (Okolo vás).

12. TLAČIDLO JET
Používa sa na spustenie alebo 
zastavenie rýchleho chladenia 
alebo kúrenia.

13. TLAČIDLO DIM
Používa sa na zapnutie alebo 
vypnutie osvetlenia displeja na 
vnútornej jednotke.

14. TLAČIDLO POWER SAVE
Používa sa na spustenie alebo 
zastavenie funkcie šetrenia energie.

15. TLAČIDLO TIMER
Používa sa na nastavenie času 
zapnutia alebo vypnutia spotrebiča.

Symboly na displeji diaľkového ovládača Aktivujte diaľkový ovládač stlačením 
tlačidla UNLOCK (ODOMKNÚŤ)

Indikátor chladenia Automatická 
rýchlosť ventilátora

Indikátor spánku 1 Stlačte tlačidlo, podsvietenie 
sa rozsvieti a tlačidlá funkcií sa 
aktivujú a môžu sa používať. 
Opätovným stlačením diaľkový 
ovládač uzamknete. Ak 10 
sekúnd s diaľkovým ovládačom 
nepracujete, automaticky sa 
uzamkne.

PRESS

Indikátor zvýšenia 
vlhkosti

Vysoká rýchlosť 
ventilátora

Indikátor spánku 2

Indikátor zníženia vlhkosti Stredná rýchlosť 
ventilátora

Indikátor spánku 3

Indikátor samostatného 
ventilátora

Nízka rýchlosť 
ventilátora

Indikátor spánku 4

Indikátor kúrenia Indikátor 
supertichého chodu

Zobrazenie nastavenej 
teploty

Indikátor funkcie Around 
U

Indikátor funkcie 6th 
SENSE

ON

OFF
Zobrazenie 
nastavenia časovača

Indikátor funkcie Jet Indikátor šetrenia 
energie

Vysielanie signálu
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Diaľkový ovládač
Opis funkcií tlačidiel (J1-3A)
1. TLAČIDLO ON/OFF

Stlačením tohto tlačidla sa spotrebič spúšťa 
a zastavuje.

2. TLAČIDLO MODE
Používa sa na voľbu prevádzkového režimu v poradí 
chladenie, sucho, iba ventilátor alebo kúrenie.

3. TLAČIDLO FAN
Používa sa postupne na výber rýchlosti ventilátora, 
od automatickej cez vysokú, strednú až nízku.

4-5. TLAČIDLO TEPLOTY
Používa sa na voľbu teploty v miestnosti. Používa 
sa na nastavenie času v režime časovača a hodín 
zobrazujúcich skutočný čas.

6. TLAČIDLO 6th SENSE
Nastavuje alebo zruší funkciu 6th sense.

7. TLAČIDLO SWING
Zastavuje alebo spúšťa preklápanie horizontálnej 
nastavovacej mriežky a nastavuje želaný smer 
prúdenia vzduchu smerom hore alebo dolu.

8. TLAČIDLO SLEEP
Používa sa na nastavenie alebo zrušenie 
spánkového režimu v poradí spánok 1, spánok 2, 
spánok 3, spánok 4 a vypnutie spánku.

9. TLAČIDLO FUNKCIE AROUND U
Používa sa na nastavenie alebo zrušenie funkcie 
Around U (Okolo vás).

10. TLAČIDLO TIMER ON/CLOCK
Používa sa na nastavenie aktuálneho času. Používa 
sa na nastavenie alebo zrušenie činnosti časovača.

11. TLAČIDLO TIMER OFF
Používa sa na nastavenie alebo zrušenie úkonu 
vypnutia časovača.
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12. TLAČIDLO JET
Používa sa na spustenie alebo zastavenie režimu 
rýchleho chladenia alebo kúrenia.

13. TLAČIDLO DIM
Používa sa na zapnutie alebo vypnutie osvetlenia 
displeja na vnútornej jednotke.

14. TLAČIDLO POWER SAVE
Používa sa na spustenie alebo zastavenie funkcie 
šetrenia energie.

15. TLAČIDLO SUPER SILENT
Používa sa na spustenie alebo zastavenie supertichej 
prevádzky, aby sa dosiahla nízka hlučnosť prostredia.

Symboly na displeji diaľkového ovládača
Indikátor chladenia Indikátor spánku 1 Automatická rýchlosť 

ventilátora
Indikátor funkcie Jet

Indikátor sucha Indikátor spánku 2 Vysoká rýchlosť 
ventilátora

Vysielanie signálu

Indikátor samostatného 
ventilátora

Indikátor spánku 3 Stredná rýchlosť 
ventilátora

ON

 OFF
Zobrazenie 
nastavenia časovača

Indikátor kúrenia Indikátor spánku 4 Nízka rýchlosť ventilátora Zobrazenie 
aktuálneho času

Indikátor funkcie 6th 
SENSE

Indikátor funkcie  
Around U

Indikátor supertichého 
chodu

Zobrazenie nastavenej 
teploty
Indikátor šetrenia 
energieOCHRANA

Prevádzkové podmienky
Ochranné zariadenie môže spustiť 
a zastaviť spotrebič v prípadoch 
uvedených nižšie.

Kúrenie

Vonkajšia teplota 
vzduchu je nad 24 °C
Vonkajšia teplota 
vzduchu je pod –7 °C
Teplota v miestnosti je 
nad 27 °C

Chladenie
Vonkajšia teplota 
vzduchu je nad 43 °C
Teplota v miestnosti je 
pod 21 °C

Odvlhčenie Teplota v miestnosti je 
pod 18 °C

Ak klimatizácia pracuje v režime 
CHLADENIE alebo SUCHO a dlhší 
čas sú otvorené dvere alebo okno, 
keď je relatívna vlhkosť vyššia ako 

80 %, z výstupného otvoru môže 
odkvapkávať kondenzát.
Funkcie ochranného zariadenia
Po zastavení prevádzky alebo 
zmene režimu počas prevádzky 
počkajte aspoň 3 minúty, až potom 
jednotku reštartujte. Ak po pripojení 
napájania spotrebič hneď zapnete, 
môže dôjsť k oneskoreniu o 20 
sekúnd, kým začne pracovať. Ak 
sa prevádzka zastavila, stlačením 
tlačidla ON/OFF spotrebič 
reštartujte. Ak bol časovač zrušený, 
znova by ste ho mali nastaviť.
Funkcie režimu CHLADENIE
Ochrana proti zamrznutiu
Keď teplota vnútorného výmenníka 
tepla klesne na 0° alebo nižšie, 
kompresor prestane pracovať, aby 
spotrebič chránil.

Funkcie režimu KÚRENIE
Predhriatie
Aby zo spotrebiča nefúkal studený 
vzduch, pri spustení v režime 
KÚRENIE je potrebné vnútornú 
jednotku 2 – 5 minút predhrievať. 
Počas predhrievania vnútorný 
ventilátor nebude pracovať.
Odmrazovanie
V režime KÚRENIE sa spotrebič 
automaticky odmrazuje, aby sa 
zvýšila účinnosť. Tento proces 
zvyčajne trvá 6 – 10 minút. Počas 
odmrazovania ventilátor prestane 
pracovať a indikátor prevádzky bliká.
Po skončení odmrazovania sa 
automaticky vráti do režimu 
KÚRENIE.
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Údržba
Čistenie predného panelu vnútornej jednotky
1. Odpojte od elektrického napájania

Najprv spotrebič vypnite a potom ho odpojte od zdroja napájania.
2. Vyberte predný panel

Otvorte predný panel, ako ukazujú šípky (obr. A).
Silou potiahnite západky na boku predného panelu a vyberte predný panel 
(obr. B).

3. Vyčistite predný panel
Utrite ho mäkkou a suchou handričkou. Ak je spotrebič veľmi špinavý, použite 
na čistenie vlažnú vodu (menej ako 40 °C). Po čistení ho nechajte vyschnúť.

4. Nasadenie a zatvorenie predného panelu
Predný panel znovu nasaďte a potlačením nadol ho zavrite.

Poznámka:
• Na čistenie spotrebiča nepoužívajte látky, ako sú benzín alebo čistiaci 

prášok.
• Na vnútornú jednotku nestriekajte vodu. Nebezpečenstvo zásahu 

elektrickým prúdom!

Čistenie vzduchového filtra
Vzduchový filter je potrebné vyčistiť asi po 200 hodinách. Ak klimatizácia pracuje 
v mimoriadne prašnom prostredí, čistite vzduchový filter každé dva týždne.
1. Odpojte od elektrického napájania

Najprv spotrebič vypnite a potom ho odpojte od zdroja napájania.
2. Vyberte vzduchový filter (obr. C).

1. Otvorte predný panel. 2. Jemne stlačte rukoväť filtra. 3. Vysuňte filter.
3. Čistenie vzduchového filtra (obr. D)

Ak je filter veľmi špinavý, vyčistite ho roztokom vlažnej vody a neutrálneho 
čistiaceho prostriedku.
Po čistení ho nechajte vyschnúť.

4. Znovu nasaďte filter, stlačte tlačidlo vynulovania filtra (obr. E) na pravej 
strane pomocou tenkého kolíka a zatvorte predný panel.

Poznámka:
• Aby ste sa nezranili, po vybratí filtra sa nedotýkajte prstami lamiel 

vnútornej jednotky.
• Nepokúšajte sa vyčistiť vnútro klimatizácie sami.
• Nečistite filter v práčke.

NÚDZOVÁ PREVÁDZKA
V núdzovej situácii alebo keď chýba diaľkový 
ovládač, môžete jednotku ovládať stlačením 
vypínača on/off na vnútornej jednotke.
• Zapnite spotrebič: keď je jednotka vypnutá, 

stlačte toto tlačidlo, spustí sa a bude 
pracovať v režime 6th SENSE.

• Vypnite spotrebič: keď je jednotka zapnutá, 
stlačte toto tlačidlo, jednotka prestane 
pracovať.

Poznámka: Netlačte toto tlačidlo dlho, 
pretože to spôsobí poruchu.

Funkcia autoreštartu
Ak chcete nastaviť autoreštart, zapnite napájanie, stlačte tlačidlo ON/OFF na vnútornej jednotke a podržte ho 5 
sekúnd. Keď sa ozve bzučiak, autoreštart je nastavený.
Ak je autoreštart nastavený, stlačte tlačidlo ON/OFF na vnútornej jednotke a podržte ho 5 sekúnd. Keď sa ozve 
bzučiak, autoreštart je zrušený a klimatizácia je v pohotovostnom režime.

Likvidácia batérií
Na ochranu prírodných zdrojov a podporu recyklácie materiálov nedávajte, prosím, batérie medzi ostatný odpad, ale 
recyklujte ich odovzdaním do zberných nádob alebo na miestach na to vyhradených.

Obr. A

Obr. B

Tlačidlo 
vynulovania filtra

Obr. E

Obr. C

Obr. D

Vypínač 
on/off

Vypínač 
on/off
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Pokyny na inštaláciu
Schéma inštalácie

Vzdialenosť od steny 
by mala byť viac ako 
50 mm

Vnútorná jednotka

Vonkajšia jednotka

Vzdialenosť od stropu 
by mala byť viac ako 
200 mm

Vzdialenosť od podlahy 
by mala byť viac ako 2 
500 mm

Vzdialenosť od steny na 
nasávanie vzduchu by 
mala byť viac ako 250 mm

Vzdialenosť od steny 
na nasávanie vzduchu 
by mala byť viac ako 
250 mm

Vzdialenosť od steny na výstup 

vzduchu by mala byť viac ako 500 mm

Viac ako  
250 mm

Podrobné informácie o inštalácii nájdete na:  
docs.whirlpool.eu

Vzdialenosť od steny 
by mala byť viac ako 
50 mm

POZNÁMKA: Na obrázku je iba zjednodušené 
zobrazenie jednotky, nemusí sa zhodovať s vonkajším 
vzhľadom výrobku, ktorý ste si zakúpili. Inštaláciu musí 
vykonať iba kvalifikovaný technik podľa národných 
predpisov pre domovú elektroinštaláciu.

Pri inštalácii prepojovacieho kábla dbajte, aby farba vodiča a číslo svorky vonkajšej jednotky boli rovnaké ako 
pri vnútornej jednotke.

Špecifikácie kábla

Kapacita (Btu/h) Sieťový kábel Sieťový prepojovací kábel

Typ Normálny 
prierez Typ Normálny 

prierez
7K, 9K, 12K H07RN-F 1,0 mm2X3 H07RN-F 1,0 mm2X5

18K H07RN-F 1,5 mm2X3 H07RN-F 1,5 mm2X5
24 K H07RN-F 2,5 mm2X3 H07RN-F 2,5 mm2X5
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Riešenie problémov
Problémy v prevádzke sú často spôsobené drobnými príčinami, preto prv než sa 
obrátite na servis, ich skúste vyriešiť pomocou nasledujúcej tabuľky. Môže vám 
to ušetriť čas a zbytočné výdavky.

Problém Analýza

Nepracuje

• Nie je vypálená poistka alebo ochranné zariadenie?
• Počkajte 3 minúty a spustite znova, ochranné zariadenie 

môže brániť jednotke v činnosti.
• Nie sú batérie v diaľkovom ovládači slabé?
• Je zástrčka riadne zastrčená?

Nevychádza chladiaci 
alebo ohrievací 
vzduch

• Nie je špinavý filter?
• Nie sú zablokované nasávacie alebo výstupné vzduchové 

otvory?
• Je správne nastavená teplota?
• Nie sú okná alebo dvere otvorené?

Neúčinné ovládanie

• Nedošlo k silnej interferencii (z výboja nadmernej 
statickej elektriny, nenormálneho napájacieho napätia)? 
Všimnite si, že činnosť nebude normálna, v takom prípade 
vytiahnite sieťový kábel zo zásuvky a znova ho zastrčte po 
2 – 3 sekundách.

Nepracuje okamžite • Ak sa zmení režim počas prevádzky, vyskytne sa 
3-minútové oneskorenie.

Čudný zápach
• Tento zápach môže vychádzať z iného zdroja, ako je 

nábytok, cigareta a pod., ktorý jednotka vtiahla a vypúšťa 
so vzduchom.

Zvuk tečúcej vody
• Normálny jav spôsobený prietokom chladiva 

v klimatizácii.
• Zvuk odmrazovania v režime kúrenia.

Pukotanie • Zvuk môže vznikať rozťahovaním alebo sťahovaním 
predného panelu v dôsledku teplotných zmien.

Z výstupného otvoru 
vychádza hmlovina

• Hmla je v miestnosti s nízkou teplotou? Normálny jav 
v dôsledku vypúšťania studeného vzduchu z vnútornej 
jednotky počas prevádzkového režimu CHLADENIE alebo 
SUCHO.

Indikátor činnosti 
bliká, ale vnútorný 
ventilátor sa zastaví

• Jednotka prechádza z režimu kúrenia na odmrazovanie. 
Indikátor zhasne a vráti sa do režimu kúrenia.

Poznámka: Ak problémy pretrvávajú, vypnite spotrebič, odpojte ho od zdroja 
napájania a obráťte sa na najbližšie autorizované servisné stredisko Whirlpool. 
Nepokúšajte sa presúvať, opravovať, rozmontovať alebo upraviť spotrebič sami.
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POPREDAJNÝ SERVIS
Prv než sa obrátite na stredisko starostlivosti 
o zákazníkov:

1. Pokúste sa vyriešiť problém sami na základe opisov 
v časti „Riešenie problémov“.

2. Spotrebič vypnite a znovu zapnite, aby ste 
skontrolovali, či chyba pretrváva.

Ak chyba pretrváva aj po vykonaní vyššie uvedených 
kontrol, obráťte sa na stredisko starostlivosti 
o zákazníkov.
Prosím, uveďte:
• krátky opis poruchy;
• presný model klimatizácie;
• servisné číslo (je to číslo, ktoré nájdete pod slovom 

Service na servisnej nálepke naboku alebo na spodnej 
časti vnútornej jednotky).  
Servisné číslo nájdete aj v záručnej knižke;

• vašu úplnú adresu,
• Pred otvorením dvierok vždy vypustite vodu.

Ak je potrebná oprava, obráťte sa na stredisko 
starostlivosti o zákazníkov. (Zaručí sa tým použitie 
originálnych náhradných dielov a správna oprava.)
Budete musieť predložiť originálnu faktúru.
Nedodržanie týchto pokynov môže ohroziť 
bezpečnosť a kvalitu produktu.

Poznámka: Ak chcete mať k svojmu spotrebiču úplný návod, môžete si ho stiahnuť z webovej stránky 
prostredníctvom odkazu: docs.whirlpool.eu pomocou QR kódu
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Importer company
Whirlpool EMEA S.p.A. Socio Unico
Via Carlo Pisacane, 1 - 20016 Pero (MI) - Italy
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