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Klimatizační jednotka SILENT 5400H 
zajišťuje v letních měsících přívod chladného 
vzduchu a v zimním období teplého vzduchu. 
Jestliže je vozidlo po delší dobu zaparkováno 
na slunci, doporučujeme pro odvod pře-
hřátého vzduchu z kabiny vozidla otevřít před 
zapnutím klimatizace dveře a okna. Jakmile 
poklesne teplota uvnitř vozidla na úroveň 
venkovní teploty, uzavřít všechny dveře a 
okna a zapnout klimatizační jendotku. Dveře 
a okna potom otevírat pouze v případě 
potřeby. 
 
 

 Při prvním zapnutí dálkového 
ovladače se zapne ventilátor a kompresor 
po několika vteřinách. Po prvním vypnutí 
a každém dalším zapnutí se kompresor 
zapne vždy až po uplynutí 3 minut od 
vypnutí. 

 

 

5.3 Doporučení pro použití klimatizační 
jednotky 

• Zamezit častému otvírání dveří a oken. 

• Navolit přiměřenou teplotu a stupeň 
ventilace. 

• Vhodně nastavit polohu větracích klapek.  

• Obě vzduchové klapky nikdy za provozu 
nezavírat. 

• Vstupní a výstupní otvory vzduchu nesmí 
být ucpány textiliemi, papírem ani 
žádnými předměty. 

• Pravidelně kontrolovat, jestli nejsou 
ucpány vypouštěcí otvory kondenzační 
vody.  

 
 
5.4 Montáž baterií do dálkového 

ovladače 
 
 
1. Posunem ve 

směru šipky 
otevřít kryt baterií. 

 
 
 
 
 
2. Vložit dvě nové 

baterie 1,5 V typ 
LR03, velikost 
baterie AAA a 
správně natočit 
jejich póly. 

 
 
 
 
 
3. Kryt opět 

nasunout. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5   POKYNY PRO PROVOZ 
 
5.1 
 

Úvodní poznámka 

 
žádném případě nižší než 205 VAC a 
kmitočet musí být stabilní  50 Hz. 
 

Napájecí napětí nesmí být v 

 

prostředí mimo uvedené rozmezí, výkon 

spotřebiče se citelně sníží. 
 
Klimatizační 
skládá z devíti hlavních částí: 
 

• 

Pokud bude teplota okolního 

jednotka SILENT 5400H se 

Kompresor zajišťující cirkulaci chladicí 
směsi v jednotce. 

• Kondenzátor 
chladící směsi, která mění své skupenství 
z plynného na kapalné. 

• Výparník
změny stavu chladicí směsi a který dále 
ochlazuje kolem něho proudící vzduch. 

• Dva 
vzduchu proudícího kolem kondenzátoru 
a výparníku. 

• Magnetický ventil
chladicí 
chlazení a topení. 

• Dálkové ovládání
dované funkce. 

• Přijímač 
z dálkového ovládání. 

• Řídicí karta 
jímače a převod příkazů na jednotlivé 
elektrické prvky klimatizační jednotky. 

 zajišťujícího ochlazení 

 , který se ochlazuje v důsledku 

 ventilátoru zajišťující pohyb 

  přepínající proudění 
a směsi zajišťující funkci  

  pro navolení poža-

 

v difuzoru pro příjem signálů                

 pro příjem signálů z při-
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5.5 Informace pro použití dálkového 
ovladače 

 

• Dálkové ovládání nasměrovat na klima-
tizační jednotku. 

• Mezi dálkovým ovládáním a klimatizační 
jednotkou se nesmí nacházet žádné 
překážky. 

• Dálkové ovládání nesmí spadnout na zem 
ani se s ním nesmí házet. 

• Dálkové ovládání nesmí být vystaveno 
slunečnímu záření a rovněž se nesmí 
nacházet v blízkosti topných těles nebo 
jiných zdrojů tepla.  

• Nebude-li dálkové ovládání delší dobu 
používáno, doporučujeme baterie vyj-
mout.  

• Pokud zvukový signal dálkového 
ovladače přestane být slyšet nebo pokud 
symbol vysílání na displeji ovladače není 
dobře vidět, je třeba vyměnit vybitou 
baterii za novou. 

• Pokud dojde při stištění některého tlačítka 
dálkového ovladače k jeho resetu, je 
třeba vyměnit baterii, neboť je vybitá. 

 
 
5.6 Popis a funkce dálkového ovladače 
 
1 - Kryt pro přístup k druhotným tlačítkům 
2 - Displej (viz Obr. 19) 
3 - On/Off tlačítko na zapnutí/vypnutí 
klimatizace. 
4 - +TEMP a –TEMP tlačítka pro nastavení 
teploty v rozsahu mezi 16 až 31 °C. 
5 - LIGHT tlačítko (nevyužité) 
6 - FAN slouží pro výběr jedné ze tří rychlosti 
interního ventilátoru nebo k výběru, který 
provede přístroj sám tím, že zvolí rychlost 
nejvhodnější. 
7 - MODE umožňuje zvolit režim - 
Automatický, Tepelné čerpadlo nebo 
Chlazení. 
8 - TIMER aktivuje funkci časovače a slouží 
pro nastavení času zapnutí a vypnutí 
klimatizace 
9 - +HOUR a –HOUR pro nastavení 
časového rozvrhu dálkového ovladače a čas 
zapnutí a vypnutí funkce časovače. 
10 - SET umožní přístup do režimu nastavení 
dálkového ovladače nebo pro potvrzení času 
zapnutí a vypnutí funkce časovače.  
11 - CLEAR ruší naprogramování časovače. 
12 - RESET slouží k celkovému resetu 
dálkového ovladače (skryté tlačítko, které lze 
ovládat pouze předmětem s malým hrotem). 
 

 
 
 
5.7 Displej dálkového ovládání 

 

1 Automatický režim 

2 Pracovní režim chlazení 

3 Pracovní režim tepelného čerpadla 

4 Časovač (Timer): čas zapnutí přístroje 

(zobrazuje se pouze při zapnutém 

časovači)  

5 Časovač (Timer): čas vypnutí přístroje 

(zobrazuje se pouze při zapnutém 

časovači) 

6 Rozvrh hodin klimatizace 

7 Nastavená teplota 

8 Nepodporovaná funkce (light) 
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9 Ukazatel nastavené rychlosti ventilátoru 

(při zobrazení hlášení je AUTO, rychlost 

je řízená automaticky systémem) 

10 Indikátor přenosu dat 

 

 
 

 
5.8 Displej difuzoru 
 
Na difuzéru se nachází displej, uvnitř kterého 
je umístěný IR přijímač dálkového ovladače. 
 

 
 
Pokud na displeji svítí červená kontrolka 
Power (Obr. 20, bod A), klimatizátor je 
napájený s elektrické sítě 230 VAC. 
Pokud na displeji svítí kontrolka Run zeleně 
(Obr. 20, bod B), klimatizátor pracuje v 
pracovním režimu Chlazení; pokud na 
displeji svítí kontrolka Run červeně, 
klimatizátor pracuje v pracovním režimu 
Tepelné čerpadlo. 

 
Vyobrazení dvou čísel na displeji (Obr. 20, 
bod C) normálně označuje zjištěnou teplotu 
uvnitř obytného vozu. 
Při nastavování požadované teploty pomocí 
dálkového ovladače zobrazuje displej teplotu 
právě zvolenou a teprve asi po 30 vteřinách 
od ukončení nastavení se na displeji znovu 
zobrazí teplota měřená uvnitř obytného vozu. 
 

 
5.9 Časové naprogramování klimatizace 

na dálkovém ovladači 
 
Po vložení baterie do ovladače nastavte 
časové údaje na dálkovém ovladači: 
1) Stiskněte a držte stištěné tlačítko SET 

dokud hodnota časového údaje nezačne 
blikat 

2) Pomocí tlačítek +HOUR a –HOUR 
nastavte požadovaný časový údaj 

3) Stiskněte znovu tlačítko SET 
 

 
5.10 Automatický pracovní režim 

 
1) Stiskněte tlačítko On/Off 
2) Stiskněte opakovaně tlačítko MODE 

dokud se na displeji neobjeví symbol 
automatického režimu 

3) Nastavte požadovanou teplotu pomocí 
tlačítek +TEMP a –TEMP 

4) Stiskněte opakovaně tlačítko FAN, abyste 
mohli nastavit požadovanou rychlost 
ventilátoru. 

 

 
5.11 Pracovní režim chlazení 
 
1) Stiskněte tlačítko On/Off 
2) Stiskněte opakovaně tlačítko MODE, 

dokud se na displeji neobjeví symbol 
režimu Chlazení. 

3) Nastavte požadovanou teplotu pomocí 
tlačítek +TEMP a –TEMP. 

4) Stiskněte opakovaně tlačítko FAN, abyste 
mohli nastavit požadovanou rychlost 
ventilátoru. 
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5.12 Pracovní režim tepelného čerpadla 

 

1) Stiskněte tlačítko On/Off  

2) Stiskněte opakovaně tlačítko MODE, 

dokud se na displeji neobjeví symbol 

režimu tepelného čerpadla. 

3) Nastavte požadovanou teplotu pomocí 

tlačítek +TEMP a –TEMP. 

4) Stiskněte opakovaně tlačítko FAN, abyste 

mohli nastavit požadovanou rychlost 

ventilátoru. 
 

 Po vypnutí a opětovném okamžitém 
zapnutí nebo po změně režimu provozu 
přístroje musí uběhnout 3 minuty dříve 
než kompresor začne opět pracovat. 
 

 Po vypnutí tepelného čerpadla 
bude ventilátor dále pokračovat v činnosti 
po dobu několika minut, neboť musí 
zpracovat nahromaděné teplo uvnitř 
zařízení a potom se automaticky zastaví. 

 

 V režimu chlazení, se rychlost 
externího kondenzačního ventilátoru 
automaticky mění v závislosti na 
požadovaném výkonu a okolní teplotě. 

 
 
5.13 Nastavení časovače 
 
1) Stiskněte tlačítko TIMER na dálkovém 

ovladači: dojde k aktivaci ukazatele 
spuštění ON 

2) Pomocí tlačítek +HOUR a –HOUR 
nastavte čas spuštění klimatizace 

3) Stiskněte znovu tlačítko TIMER: dojde k 
aktivaci ukazatele vypnutí OFF 

4) Pomocí tlačítek +HOUR a –HOUR 
nastavte čas vypnutí klimatizace 

5) Stiskněte znovu tlačítko TIMER 
6) Po ukončení nastavení času stiskněte 

tlačítko SET 
 
Na vymazání naprogramovaného času na 
časovači stiskněte tlačítko CLEAR. 
 

  Zapnutí a vypnutí klimatizace lze 
nastavit vždy po 10 minutových 
intervalech. 
Spuštění a vypnutí proběhne s tolerancí 
10 minut vzhledem k naprogramovanému 
času. 
 
 
5.14 Funkce klimatizace bez dálkového 

ovladače 
 
Při poruše nebo ztrátě dálkového ovladače 
lze používat klimatizátor i bez něj, ale musíte 
nejprve stisknout hrotem tlačítko Reset 
sktryté uvnitř otvoru vedle displeje a vyřadit 
tak ovladač z činnosti (Obr. 22). 
 

 
 
Stištěním tlačítka se spustí klimatizace v 
automatickém režimu, s automatickou 
rychlostí ventilátoru a s teplotou nastavenou 
na 24 °C. 
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6  ÚDRŽBA 
 
6.1 Čistění filtrů 

 
Aby byla zajištěna plná účinnost klimatizační, 
oba filtry na difuzoru je nutno pravidelně čistit. 
Při tom se filtry omyjí výhradně v neutrálním 
roztoku čisticího prostředku a před zpětnou 
montáží se nechají zcela vyschnout (Obr. 
21). 
 

 
 
 
6.2 Nedostatečný výkon přístroje   
 
Nedostatečný výkon klimatizačních jednotek 
nelze ve většině případů odůvodnit 
provozními poruchami, nýbrž jejich 
neodborným použitím.  
 

• Klimatizační jednotka je pro daný  
klimatizovaný objem vzduchu příliš slabá.   

• Stěny vozidla jsou nedostatečně odizo-
lovány. 

• Dveře vozidla se příliš často otvírají. 

• Ve vozidle je příliš mnoho osob. 

• Nesprávné přívodní napětí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.3 Vyhledávání příčin poruch  
 

 V případě poruchy chodu klimatizace, 
než provedete jakýkoliv zásah na přístroji, 
nejprve zkontrolujte: 

• aby bylo správné přívodní napětí. 

• mřížka sacího otvoru nebyla ucpaná; 

• byly výstupní trysky vzduchu otevřeny. 
 
Zde jsou uvedené možné poruchy chodu, 
jejich příčiny a následná řešení problémů. 
 
1) Klimatizační jednotka se nespustila: 

• Zkontrolovat stav baterií dálkového 
ovládaní. 

• Zkontrolujte, zda na přístroj přichází 
napětí buď připojením jiného spotřebiče 
nebo změřením pomocí voltmetru. 

 
2)  Nedostatečné větrání: 

• Zkontrolovat, jestli jsou klapky přívodu 
vzduchu dostatečně otevřené.  

• Zkontrolovat čistotu filtrů difuzoru. 
 
3)  Režim Chlazení nefunguje: 

• Zkontrolovat, jestli je nastavená hodnota 
teploty nižší než teplota venkovního 
vzduchu. 

 
4)   Režim Tepelného čerpadla nefunguje: 

• Zkontrolovat, jestli je nastavená hodnota 
teploty vyšší než teplota venkovního 
vzduchu. 

 
5)  Malý výkon klimatizační jednotky: 

• V tomto případě je nutno vyčistit vzdu-
chový filtr, kondenzátor a výparník 
speciálními čisticími prostředky. 
Doporučujeme klimatizační jednotku 
vyčistit také po delší době odstavení.  

• Nebude-li klimatizační jednotka i po vyčis-
tění výměníků tepla běžet počátečním 
výkonem je nutno zkontrolovat stav chla-
dicí kapaliny. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

• 

 
 Periodická údržba  

Demontujte vnější kryt a odstraňte suché 
listí 
Vyčistěte 
kondenzátor) 
detergenčního 
vodou. 
vytéká kondenzát, jsou čisté. 

• Zkontrolujte, 
technickém stavu a zda nedochází k 
prosakování vody do vnitřku vozidla.  

• Z kovových součástí 
stopy oxidace a chraňte je příslušným 
ochranným nátěrem. 

a další 
výměníky 

za 
činidla 

Zkontrolujte, 

usazeniny 
tepla 

pomoci 
a 

zda 

a 
(výparník 
příslušného 
opláchněte 

otvory, kde 

materiály. 
a 

 zda těsnění je dobrém 

 odstraňte případné 



    

SILENT 5400H   Rev.008 18 

6.4 Otevření externího krytu 
 
Externí kryt vyrobený z ABS je přichycený ke 
spodní straně pomocí 6 opětovně 
použitelných nýtů.  
K vyjmutí nýtů postupujte podle návodu na 
Obr. 26. 
Pomocí nástroje s plochou hlavou přitlačte 
dřík nýtu směrem dovnitř asi o 5 mm (b. 1, 2 
a 3).  Vyjměte nýt ze svého sídla (b. 4 a 5). 
Než znovu použijete nýt, musíte povytáhnout 
dřík nýtu směrem ven asi o 5 mm (b.6) a 
vložit jej do svého sídla (b. 7 a 8). Konečně je 
třeba zatlačit na dřík nýtu, aby byl v jedné 
rovině s vnějším obrysem (b. 9). 
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