
LG  

   Jednoduchý drátový dálkový ovlada  
     UŽIVATELSKÁ  A INSTALA NÍ P!ÍRU KA   
         Model:PQRCUCA0  
                     

   D LEŽITÉ 
     P!e"t#te si prosím pe"liv# a d$kladn# tuto p!íru"ku pro 
   uživatele p!ed instalací své vnit!ní klimatiza"ní jednotky 
   a jejím uvedením do provozu. 
   Tuto p!íru"ku uživatele po prostudování pe"liv# uschovejte, 
   aby byla k dispozici pro vaši budoucí pot!ebu. 

   BEZPE%NOSTNÍ OPAT&ENÍ 
    V#nujte velkou pozornost bezpe"nostním opat!ením, abyste 
   p!edešli možným rizik$m a poškozením z d$vodu nesprávného 
   zacházení nebo nesprávné instalace. Spole"nost LG není 
   zodpov#dná za jakékoliv škody zavin#né nesprávným 
   zacházením s tímto výrobkem. 
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PRO VAŠE ZÁZNAMY 
Zde zapište !íslo modelu a výrobní !íslo: 
%íslo modelu # 
Výrobní "íslo # 
Naleznete je na štítku na bo!ní stran" každé jednotky. 
Jméno prodejce 
Datum nákupu 
• Tuto stránku spole!n" s ú!tenkou pe!liv" uschovejte, aby 
byla 
k dispozici pro ov" ení data nákupu nebo p i uplat#ování 
záruky. 

PROSTUDUJTE TUTO 
P&ÍRU%KU 
Naleznete zde mnoho užite!ných pokyn$, jak správn" používat 
a udržovat vaše klimatiza!ní za ízení. I nevelká preventivní 
pé!e mu v"novaná z vaší strany, vám m$že ušet it mnoho !asu 
a pen"z po celou dobu životnosti vaší klimatiza!ní jednotky. 
V p ehledné tabulce naleznete mnoho odpov"dí na obecné 
problémy 
a návod, jak odstranit p ípadné závady. Jestliže si nejprve 
prostudujete 
tento návod, jak odstranit závady, nebudete muset volat 
servisní službu. 

PREVENTIVNÍ BEZPE%NOSTNÍ 
OPAT&ENÍ 
• Kontaktujte autorizovaného servisního technika, pokud se 
vyskytne 
nutnost n#jaké opravy nebo údržby této jednotky. 
• Doporu"uje se k instalaci p!izvat zkušeného montážního 
technika 
• Nedoporu"uje se používání této klimatiza"ní jednotky 
malými d#tmi 
nebo t#lesn# postiženými osobami bez pat!i"ného dozoru. 
• Je t!eba zajistit dohled nad malými d#tmi, aby si s 
klimatiza"ní 
jednotkou nehrály. 
• Pokud je zapot!ebí vym#nit napájecí kabel, vým#na smí 
být provedena pouze kvalifikovaným personálem p!i použití 
pouze 
originálních náhradních sou"ástí. 
• Instala"ní práce musejí být provád#ny pouze 
kvalifikovaným 
a autorizovaným personálem v souladu s Národními 
p!edpisy 
pro elektrická za!ízení. 



Bezpe!nostní opat ení  
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Ovlada! m$že být instalován pouze 
odbornou a vyškolenou firmou. 
 
 
V p ípad" neodborné montáže 
hrozí riziko požáru a zasažení 
elektrickým proudem. 
 

 

Používejte originální sou!ásti. 
 
 
 
V opa!ném p ípad" hrozí riziko 
poškození ,nebo zasažení 
el.proudem. 
 

Na !išt"ní nepoužívejte silná 
rozpoušt"dla,detergenty,atd. 
 
 
Hrozí riziko požáru ,nebo 
poškození jednotky. 
 

Bezpe"nostní opat!ení 

Neprovád"jte sami 
instalaci,demontáž, nebo 
op"tovnou montáž. 
 
V opa!ném p ípad" hrozí riziko 
poškození ,nebo zasažení el. 
proudem. 
 

Neprovád"jte instalaci jednotky ve 
vlhkých prostorách, nebo místech 
se zvýšenou vlhkostí. 
 
Hrozí poškození jednotky. 
 

Neistalujte jednotku v místech 
p ímého slune!ního žáru. 
 
 
Hrozí poškození jednotky. 
 



                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                         Bezpe!nostní opat ení 
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Provoz

Varování

Provoz

Neprovád"jte násilím zm"nu tvaru 
elektrického napájení. 
 
Hrozí riziko zasažení el.proudem. 
 

Neistalujte jednotku v blízkosti 
tepelných spot ebi!$. 
 
Hrozí nebezpe!í požáru. 
 

Zabra#te vniknutí vody el.sou!ástí. 
 
Hrozí poškození jednotky, nebo 
zasažení el.proudem. 
 

Nepokládejte t"žké p edm"ty na 
el.vedení. 
 
 
 
Hrozí zasažení elektrickým 
proudem. 

Nepokládejte t"žké p edm"ty na 
ovlada!. 
 
 
 
Hrozí zasažení elektrickým 
proudem. 

Vždy kontaktujte prodejce, nebo 
pov" ené servisní st edisko, 
v p ípad" poškození ovlada!e, 
nebo el.sou!ástí vodou. 
 
Hrozí zasažení elektrickým 
proudem. 

Z d$vodu prevence v p ípad" 
manipulace ovlada!e d"tmi, nebo 
neoprávn"nými osobami , jen za 
dozoru dosp"lé osoby. 
 

Vyvarujte se kontaktu vn"jších 
p edm"t$ s ovlada!em.Hrozí 
poškození jednotky. 
 

Nedotýkejte se ovlada!e s ostrými 
p edm"ty.Hrozí poškození 
jednotky, nebo jejích !ástí. 
 

Na !išt"ní nepoužívejte silná rozpoušt"dla, detergenty, 
atd. Hrozí poškození jednotky, nebo její deformace. 
 
 

Nedotýkejte se ovlada!e mokrýma rukama a netahejte 
za el. vedení.Hrozí poškození jednotky a zásahu 
elektrickým proudem. 
 



                                                                                                                                                                 Popis ovlada!e 
                              

Popis ovlada"e  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                          P íru!ka uživatele 5        

LCD displej 

Propojovací kabel a konektor 

Drátový dálkový ovlada! 

 P íslušenství 

Propojovací kabel                        Fixa!ní šroub(SEA)                   Uživatelský/Instala!ní               Instala!ní 
        (1EA)                                                                                               Manuál                              papír 



                                                                                                                                                                 Popis ovlada!e 
                              

Provoz dálkového ovlada"e 
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1.Provozní displej ovlada"e 
 
2.Tla"ítko zapnuto/vypnuto 
 
3.Tla"ítko rychlosti otá"ek 
ventilátoru 
 
4.Tla"ítko zm#ny požadované 
teploty 
 
5.Tla"ítko zm#ny provozního 
režimu 
 
 
 

Všechny funkce jsou zobrazeny na displeji b#hem prvních t!í sekund po zapnutí ovlada"e. 



       Instala!ní instrukce                                                                                                                                                     
   

Instala"ní instrukce nastavení p!epína"e 
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Výb#r produktu 

Výb#r senzoru vnit!ní teploty 

Výb#r výšky stropu/nastavení E.S.P. 

P!epína" výb#ru produktu 
1.Pouze chlazení 
2.Tepelné !erpadlo(chlazení/topení) 
 
 
P!epína" výb#ru senzoru vnit!ní teploty 
1.Pro výb"r senzoru teploty na dálkovém ovlada!i 
2.Pro výb"r senzoru teploty na vnit ní jednotce 
3.Pro výb"r senzoru nižší teploty mezi dálkovým 
ovlada!em 
a vnit ní jednotkou. 
 
 
P!epína" pro výb#r výšky stropu 
1.Nízká výška stropu 
2.Standardní výška stropu 
3.Vysoká výška stropu 
 
 
P!epína" pro výb#r skupinového !ízení 
1.Pro individuální  ízení 
2.Pro skupinové  ízení 
 
 
Poznámka: 
P i zm"n" výb"ru  ízení jednotky z individuálního na 
skupinové musí být  p ipojení napájení vypnuto.

 
 
 
 
 

Skupinové !ízení 



  Instala!ní instrukce                                                                                                                                                     
                       

      Instala"ní instrukce 
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Pozice fixa!ních šroub$ 

Položte instala!ní papír na zvolené místo pro instalaci a ozna!te 
polohu pro fixa!ní šrouby drátového ovlada!e. 
 
 

P ipojte svorku propojovacího 
kabelu k vnit ní jednotce. 
 

Strana od drátového 
ovlada!e 

Drátový ovlada! je distribuován 
s propojovacím kabelem 
p ipojeným pouze k ovlada!i. 
Dbejte na správnost propojení 
propojovacího kabelu se 
svorkou vnit ní jednotky a 
barevném po adí vedení kabelu. 

Fixace drátového 
ovlada!e 

P ed instalací drátového ovlada!e odstra#te 
instala!ní papír a p ipevn"te ovlada!. 
 
 

Poznámka: 
-Neinstalujte drátový ovlada!  na st"nu v místech kde dochází k p ímému slune!nímu sálání tepla.(M$že zap í!init chybové 
hlášení teplotního senzoru) 
 
-V p ípad" instalace dvou drátových ovlada!$ vedle sebe,garantujte minimální odstup (2cm). (M$že zap í!init chybové hlášení 
teplotního senzoru) 
 
-Instalujte propojovací kabel délky 50m ,nikdy ne delší. (M$že zap í!init chybové hlášení komunikace) 
 
-B"hem instalace dbejte na správnost propojení propojovacího kabelu se svorkou vnit ní jednotky.Konektor není možné p ipojit 
obrácenou stranou. 

 

Po ukon!ení instalace a propojení drátového ovlada!e p ipojte ovlada! k el.napájení. 
Je-li zapot ebí vým"na drátového ovlada!e, vypn"te nejprve napájení. 
B"hem vypnutí el.napájení drátového ovlada!e není možné používat všech uživatelských funkcí vnit ní jednotky. 

Strana od vnit ní 
jednotky 

šasi



       Instala!ní instrukce                                                                                                                                                     
 

Funkce nutná pro uvedení do provozu                  

   Zkušební provoz 
 
 
  Zkušební provozní režim umož#uje kontrolu správní instalace produktu.V tomto režimu není možné m"nit požadovanou teplotu. 
  B"hem tohoto režimu jednotky provede kontrolu n"kolika režim$ jako nap .chlazení,vysoké otá!ky ventilátoru ,zapnutí kompresoru. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Poznámka: 
Tato funkce nemusí být dostupná pro jednotky Multi split a Multi V. 
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Stiskn"te tla!ítko volby zkušebního provozního režimu a 
tla!ítko otá!ek ventilátoru sou!asn" b"hem 3 sekund. 

Zvolíte-li zkušební provozní režim na displeji se zobrazí 
ikona zkušebního režimu.(viz.obr.) 
 

Zkušební provozní režim potrvá 18 minut a po uplynutí 
!asu setrvá v pohotovostním režimu. 
 

Požadujete-li p erušení pohotovostního režimu stiskn"te 
tla!ítko zapnuto/vypnuto. 
 



 
   Instala!ní instrukce 
                              

  Instala"ní nastavení-Centrálního !ízení 
 
 
Používáte-li centrální ovlada! prove%te nastavení adresaci jednotek. 
Nepoužíváte-li centrální ovlada! není nezbytné provést nastavení adresaci jednotek. 

 
 

 
 
 

Poznámka: 
Dálkový ovlada! zobrazí na displeji „HL“ v p ípad", že byl  centrální ovlada! uzam!en. 
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Pro nastavení adresace stiskn"te tla!ítka zvýšení teploty 

 sou!asn" b"hem 3 sekund. 

Po p!ipojení vnit!ní jednotky k centrálnímu ovlada"i je možné pokra"ovat v procesu nastavení adresy 
vnit!ní jednotky a ovládání jednotky prost!ednictvím centrálního ovlada"e. 
 
Adresa centrálního !ízení je ur"ena skupinovým ozna"ením a ozna"ením p!íslušného "ísla vnit!ní 
jednotky. 

Stiskn"te tla!ítko zvýšení teploty pro zm"nu ozna!ení !ísla 
skupiny.Stiskn"te tla!ítko snížení teploty pro zm"nu 
ozna!ení !ísla vnit ní jednotky.  
P íklad:Na displeji je zobrazeno „23“ 
&íslo skupiny:2 
&íslo vnit ní jednotky:3 

&íslo skupiny 

&íslo vnit ní jednotky 

Pro potvrzení nastavení adresace stiskn"te tla!ítka 

zvýšení teploty  sou!asn" b"hem 3 sekund. 



   Instala!ní instrukce 
                              

   Funkce E.S.P. 
 
Funkce E.S.P. umož#uje nastavení množství vzduchu distribuovaného jednotkou.Tato funkce je doporu!ována v p ípad", že není 
možné použít dálkového ovlada!e. 
 

 
 
 
 
Poznámka: 
Hodnota E.S.P. je p ednastavena výrobcem.Tato hodnota je doporu!ená výrobcem a nedoporu!uje se svévolná zm"na nastavení bez p edchozí     
konzultace. 
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Stiskn"te sou!asn" tla!ítko MODE a tla!ítko zvýšení teploty 

 b"hem 3 sekund. 

Stisknete-li tla!ítko zapnuto/vypnuto b"hem procesu 
nastavení, dojde k ukon!ení a zrušení nastavení. 
(Na obrázku nastavení vysoké distribuce ESP p!i nastavení 
ESP hodnoty 10.) 
  

Nastavte množství distribuovaného vzduchu (nízká, 
st ední, vysoká)použitím tla!ítek nastavení teploty. 
Pro potvrzení stiskn#te tla"ítko nastavení množství vzduchu. 
Nastavení hodnoty E.S.P. od 1 do 225. 
 

Stiskn"te tla!ítko MODE a tla!ítko zvýšení teploty  
b"hem 3 sekund. Funkce ESP bude aktivována a na displeji 
se t ikrát zobrazí nastavená hodnota. 
 

P íklad: 

Nízká distribuce vzduchu do 210 St ední distribuce vzduchu do 175 



                                                                                                                                                                              Návod k obsluze 
                              

  Jak používat tla"ítko volby režimu 
   Provozní režim chlazení. 
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Režim chlazení se aktivuje po stisku tla!ítka 
zapnuto/vypnuto. 

Stiskn"te tla!ítko teploty a zvolte požadovanou hodnotu 
nižší než je aktuální teplota v místnosti.(18-30°C) 
 

Stiskn"te tla!ítko požadujete-li zvýšení teploty o 1°C. 
 
 
Stiskn"te tla!ítko požadujete-li snížení teploty o 1°C. 

Jestliže je požadovaná teplota vyšší, než je aktuální teplota 
v místnosti, režim chlazení nebude spušt"n . 

Stiskn"te tla!ítko zm"ny provozního režimu a zvolte 
požadovaný režim chlazení, topení,odvlh!ování, 
automatický provoz. 
 
Jednotky s dostupnou funkcí pouze chlazení umož'ují 
zm#nu provozního režimu chlazení, odvlh"ování, ventilace, 
automatický provoz. 

Stiskn"te tla!ítko zapnuto/vypnuto a režim chlazení bude 
ukon!en. 

Plasma filtrace je aktivována automaticky v p ípad", že 
produkt má dostupnou funkci. 



                                                                                                                      
                                                                                                                                                    Návod k obsluze  

                                                                                                                                                                               

   
    Provozní režim topení. 

 
     
     Poznámka: 
     Funkci topení nemají jednotky ur!ené pouze pro chlazení. 
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Režim topení se aktivuje po stisku tla!ítka zapnuto/vypnuto. 
 

Stiskn"te tla!ítko požadujete-li zvýšení teploty o 1°C. 
 
 
Stiskn"te tla!ítko požadujete-li snížení teploty o 1°C. 

Jestliže je požadovaná teplota nižší, než je aktuální teplota 
v místnosti, režim chlazení nebude spušt"n . 

Stiskn"te tla!ítko zm"ny provozního režimu a zvolte 
požadovaný režim chlazení, topení,odvlh!ování, ventilace, 
automatický provoz. 

Stiskn"te tla!ítko zapnuto/vypnuto a režim topení bude 
ukon!en. 

Co je funkce t í minutového zpožd"ní? 
 
Z d$vodu ochrany kompresoru p ed poškozením , je  po zapnutí provozního režimu topení aktivována funkce 
ventilace vzduchu, b"hem které dochází k oh evu vým"níku. 
Provozní režim topení bude v provozu po ukon!ení funkce t í minutového zpožd"ní a kompresor se aktivuje. 

Plasma filtrace je aktivována automaticky v p ípad", že 
produkt má dostupnou funkci. 

Stiskn"te tla!ítko teploty a zvolte požadovanou hodnotu 
nižší než je aktuální teplota v místnosti.(16-30°C) 
 



                                                                                                                      
                                                                                                                                                    Návod k obsluze  

                                                                                                                                                                        

    
 
   Automatický provozní režim. 
 

 
 
 
 
Poznámka: 
 
Funkce automatického provozního režimu není shodná s provozním režimem „Auto Change Over“. 
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Stiskn"te tla!ítko zapnuto/vypnuto. 
 

Jestliže je teplota v místnosti nižší, než je požadovaná 
teplota:Spustí se provozní režim topení. 
(Pouze jednotky s tepelným !erpadlem.) 
 
Jestliže je teplota v místnosti vyšší, než je požadovaná 
teplota:Spustí se provozní režim chlazení. 
 

Stiskn"te tla!ítko MODE, zm"ny provozního režimu a 
zvolte požadovaný režim chlazení, topení, odvlh!ování, 
ventilace,automatický provoz, dle vašeho požadavku na 
zm"nu režimu. 
 
Jednotky pouze pro chlazení zobrazí na displeji symbol 
„AI“. 
„AI“ je možné nastavit v p#ti stupních(-2, -1, 0, +1, +2). 

Plasma filtrace je aktivována automaticky v p ípad", že 
produkt má dostupnou funkci. 



                                                                                                                                                                        Návod k obsluze 
          

 Provozní režim odvlh"ování. 

 

Provozní režim ventilace. 
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Stiskn"te tla!ítko zapnuto/vypnuto na dálkovém ovlada!i. 

Stiskn"te tla!ítko zm"ny provozního režimu a zvolte 
požadovaný režim odvlh!ování 
Zvolíte-li režim odvlh!ování, zobrazí se na displeji symbol 
„dh“. 
 

B"hem režimu odvlh!ování není dostupná funkce zm"ny 
teploty. 

Efektivní využití režimu odvlh!ování v období s vysokou 
vlhkostí ,nebo za dešt".  

Stiskn"te tla!ítko zapnuto/vypnuto na dálkovém ovlada!i. 

Stiskn"te tla!ítko zm"ny provozního režimu a zvolte 
požadovaný režim ventilace. 

Zvolíte-li režim ventilace, zobrazí se na displeji symbol „fn“. 

V provozním režimu ventilace je distribuován pouze vzduch 
do místnosti.Bez chlazení. 
 
Mezi teplotou vzduchu v místnosti a distribuovaného vnit ní 
jednotkou není rozdíl.  

B"hem režimu odvlh!ování není dostupná funkce zm"ny 
teploty.

Plasma filtrace je aktivována automaticky v p ípad", že 
produkt má dostupnou funkci. 

Plasma filtrace je aktivována automaticky v p ípad", že 
produkt má dostupnou funkci. 



                                                                                                
                                                                                                                                                                           Návod k obsluze 
          

  Zm#na rychlosti otá"ek ventilátoru. 
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Zm"na rychlosti otá!ek v režimu chlazení 

Zm"na rychlosti otá!ek v režimu 
topení,ventilace,automatický provozní režim 

Stiskn"te tla!ítko rychlosti otá!ek ventilátoru a na 
dálkovém ovlada!i nastavte požadovanou rychlost otá!ek. 
 
-Dle stisku tla!ítka rychlosti otá!ek zvolte otá!ky nízké-
st ední-vysoké-nejvyšší. 
 
-Jestliže jednotka není kompatibilní s ovládáním rychlostí 
otá!ek ventilátoru, tato funkce nebude dostupná plném 
rozsahu. 



 
                                                                                                                                                                        Návod k obsluze 
          

       

Displej pokojové teploty. 
 

 
 
 
  Auto Swing 
   Tato funkce ovládá sm"r  ízení proud"ní vzduchu. 
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Teplota v místnosti m$že zobrazovat odlišnou 
teplotu,závisející na nastavení p epína!e S/W1. 

Odlišná teplota v místnosti subjektivn" vnímaná uživatelem 
a teplota zobrazená na displeji dálkového ovlada!e je 
zp$sobena umíst"ním dálkového ovlada!e. 

Stisknete-li tla!ítko teploty v místnosti na dálkovém ovlada!i, 
na displeji se zobrazí  na 5 sekund pokojová teplota.  

Funkci Auto Swing aktivujete sou!asným stisknutím tla!ítka 
zm"na provozního režimu a tla!ítka snížení teploty b"hem 3 
sekund.  

Požadujete-li zrušení funkce Auto Swing stiskn"te sou!asn"  
tla!ítka zm"na provozního režimu a tla!ítka snížení teploty 
b"hem 3 sekund.  

Dálkový ovlada! nezobrazuje na displeji aktivovanou 
funkci Auto Swing.  



 
                                                                                                                                                                        Návod k obsluze 
          

   D#tský zámek. 
     Tato funkce ovládá  d"tský zámek. 
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Funkci d"tského zámku aktivujete sou!asným stisknutím 
tla!ítka zm"na provozního režimu a tla!ítka zvýšení teploty 
b"hem 3 sekund.  
Zvolíte-li režim d"tského zámku, zobrazí se na displeji 
symbol „CL“. 
Stiskem jakéhokoli tla!ítka  p i aktivované funkci d"tského 
zámku se na displeji  zobrazí  t i sekundy symbol CL, a po-
té se provozní funkce vrátí zp"t do zvoleného provozního 
režimu. 
 

Požadujete-li zrušení funkce d"tského zámku stiskn"te 
sou!asn"  tla!ítka zm"na provozního režimu a tla!ítka 
zvýšení teploty b"hem 3 sekund.  



                                                                                                                                                                             Návod k obsluze 
          

 Rozdílný provozní režim. 
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V p ípad" nastavení jediné jednotky v režimu 
topení ,p estože ostatní jednotky pracují v režimu chlazení, 
na displeji ovlada!e se zobrazí symbol OUTDOOR a 
COOLING. 
 
Tzn. Venkovní jednotka pracuje v režimu chlazení. 

V p ípad" nastavení jediné jednotky v režimu chlazení nebo 
odvlh!ování, p estože ostatní jednotky pracují v režimu 
topení, na displeji ovlada!e se zobrazí symbol OUTDOOR a 
HEATING. 
 
Tzn. Venkovní jednotka pracuje v režimu topení. 

Stiskn"te tla!ítko zapnuto/vypnuto a jednotka zm"ní 
automaticky provozní režim shodný s ostatními jednotkami po 
5 sekundách. 

- V p ípad", že jednotka není kompatibilní s rozdílným provozním režimem zobrazí se na displeji ovlada!e symbol CH07. 
- Jestliže se zobrazí symbol CH07, zm"#te provozní režim jednotky. 
- Rozdílný provozní režim není poruchový stav jednotky. 



                                                                                                                                                                        Návod k obsluze 
                              

 
 
 
 
 
 
20 Klimatiza!ní jednotky nást nného typu  



                                                                                                                                                                        Servis a údržba 
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21

Servis a údržba 

Vnit ní jednotka standardního typu 



 
                                                                                                                                                                        Servis a údržba 
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Venkovní jednotka typu Artcool 

P ed !išt"ním odpojte jednotku od napájení.#išt"ní 
provád"jte utíráním m"kkou suchou tkaninou. 
Nepoužívejte b"lící !istidla ani brusné materiály. 



 
 

                                                                                                                                                                        Servis a údržba 
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Vnit ní jednotka typu Artcool Deluxe 



 
                                                                                                                                                                Servis a údržba 
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                                                                                                                                                                Údržba a obsluha 
          

Když nebudete klimatiza ní jednotku delší dobu používat 

 
 
Užite né tipy 
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                                                                                                                                                                Údržba a obsluha 
          

Ukon ení životnosti za!ízení 

 
26 Klimatiza!ní jednotky nást nného typu  



Po prostudování této p íru!ky ji uschovejte na lehce p ístupném míst" ,aby byla v p ípad" pot eby voln" dostupná pro další použití.                              

 
 


