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PRÍČINA 
 Vypálená poistka napájania alebo 
odpojené napájanie (v 25A 
kabeláži akumulátora) 

 Napájací kábel odpojený, so 
slabým kontaktom alebo 
prerezaný 

 Komunikačný kábel odpojený 
alebo prerezaný (v kontrolnom 
module alebo v elektronickom 
ovládaní) 

 Napájacia svorka kábla  
kontrolného modulu odpojená 

A 
Ak sa zariadenie nezapne alebo 
displej zariadenia sa vypne počas 
prevádzky 

 Poistka komunikačného kábla 
vypálená (nájdená pod obalom 
kontrolného modulu, vedľa 
kompresora) 

 Slabé pripojenie na kábloch alebo 
koncovkách snímačov 
recirkulačného snímača 

B 

Keď zapnete zariadenie alebo počas 

prevádzky sa na displeji zobrazí E0 

striedajúce sa s CA (chyba 
recirkulačného snímača). 
Počas tejto chyby, zariadenie funguje 
ale recirkulačný snímač nereguluje (a 
teplota nemôže byť zvýšená alebo 
znížená). 
Na vypnutie zariadenia, držte 
stlačené tlačidlo On/Off až kým sa 
displej nevypne (približne 4 sekundy) 

 Recirkulačný snímač odpojený 
alebo zlyhal 

 Slabý kontakt na koncovkách 
napájania alebo slabé spojenie 

C 

Pri zapínaní alebo prevádzke 
zariadenia, zariadenie vydáva 
občasné pípnutia a displej zobrazuje 

E1, keď pípnutie skončí (22V nízké 
napätie akumulátora). Zariadenie sa 
automaticky zastaví. Podržte tlačidlo 
zapnúť/vypnúť, aby sa displej 
vypol. 
 

 Akumulátor je vybitý alebo 
poškodený 
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 RIEŠENIE 

 Pripojte alebo vymeňte poistku napájacieho kábla 

 Skontrolujte a ak je možné opravte možné slabé kontakty, zlomy alebo 
odpojenie napájacieho kábla k akumulátou 

 Pripojte komunikačný kábel (káblové svorky troch káblov sú umiestnené na 
ovládacom paneli, ovládacom module alebo na pripojení s výparníkom) 

 Pripojte svorku napájania ovládacieho modulu (v kryte vedľa kompresora) 

 Vymeňte nožovú poistku (2A) - nájdete vo vnútri krytu ovládacieho modulu 
vedľa kompresora 

A 

 Ak chyba aj naďalej pretrváva, kontaktujte autorizovaného technika 

 Skontrolujte a ak je možné opravte slabé kontakty koncoviek alebo káblov 
recirkulačného snímača 

 Pripojte alebo vymeňte recirkulačný snímač B 
 Ak chyba aj naďalej pretrváva, kontaktujte autorizovaného technika 

 Skontrolujte a ak je možné opravte kontakty v pripojení alebo svorky 
napájacieho kábla akumulátora 

 Nabite alebo vymeňte akumulátor C 
 Ak chyba aj naďalej pretrváva, kontaktujte autorizovaného technika 
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ZÁVADA PRÍČINA 

D 

Displej zobrazuje chybu E2, 
zariadenie sa automaticky vypne. 
Chybu bude zobrazovať, až pokiaľ 
sa chyba neopraví. Preto, aby sa 

na displeji nezobrazovalo E2, 
odpojte nožovú poistku 
napájacieho kábla k akumulátoru 

 Radiálny alebo axiálny ventilátor je 
zablokovaný alebo skratovaný 

 Nadmerné zaťaženie 

 Kompresor je poškodený alebo zlyhal E 
Pri zapnutí alebo prevádzke 

zariadenia, displej zobrazuje E3 
(chyba kompresora)  Chyba ovládacieho modulu 

F 
Pri zapnutí alebo prevádzke 

zariadenia, displej zobrazuje E5 
(chyba kompresora) 

 Zlyhanie z dôvodu prehrievania 
ovládacieho modulu 

 Slabé pripojenie kábla snímača 
námrazy alebo koncovky snímača 

G 

Pri zapnutí alebo prevádzke , 
zariadenia vydáva občasné pípanie 

a displej zobrazuje E6 (zlyhanie 
snímača námrazy). 
Zariadenie sa automaticky 
odpojilo, ale displej zobrazuje 

chybu E6 až pokiaľ chyba nie je 
opravená. Na to, aby displej 

prestal zobrazovať E6, odpojte 
nožovú poistku napájacieho kábla 
k akumulátoru 

 Snímač námrazy odpojený alebo zlyhal 
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 RIEŠENIE 

 Odstráňte možnú zábranu radiálneho alebo axiálneho, ak chyba pretrváva 
vymeňte radiálny alebo axiálny ventilátor D 

 Ak chyba pretrváva, kontaktujte autorizovaného technika 

 Skontrolujte zaťaženie zariadení ( prevádzkový tlak - zariadenia nesmie 
presiahnuť 3 bary); ak tlak nie je správny, doplňte plyn, vyprázdnite okruh 
na najmenej 30 minút a zaveďte do okruhu 300g chladiva R134a 

 Vymeňte kompresor 

 Vymeňte ovládací modul 
E 

 Ak chyba pretrváva, kontaktujte autorizovaného technika 

 Toto sa môže vyskytnúť z dôvodu dlhej doby prevádzky. Vypnite zariadenie 
na minimálne jednu hodinu F 

 Ak chyba pretrváva, kontaktujte autorizovaného technika 

 Skontrolujte a opravte možné slabé kontakty na svorkách alebo kábloch 
protinámrazového snímača 

 Pripojte alebo vymeňte protinámrazový snímač G 
 Ak chyba pretrváva, kontaktujte autorizovaného technika 
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ZÁVADA PRÍČINA 

 Slabé pripojenie na komunikačnom 
kábli alebo na svorkách 

H 

Keď zapnete zariadenie alebo je 

v prevádzke, displej zobrazuje EC 

striedajúce sa s CA (chyba 
komunikačného kábla). Zariadenie 
sa automaticky vypne. 

 Svorky komunikačného kábla sa počas 
prevádzky uvoľnili (displej sa vypne, 
ale zariadenie funguje) 

I Zariadenie vydáva občasné 
pípanie a odpája sa 

 Elektronika je slabo pripojená ku 
klávesnici 

 Napájací kábel je pripojený opačne na 
pripojení k akumulátoru (+ / - ) 

J 

Zariadenie vydáva neustále 
pípanie. 
Upozornenie!  Nestláčajte žiadne 
tlačidlo, pretože to môže spôsobiť 
nenapraviteľné škody na 
elektronike 

 Chybná elektronika 

 Odpojená svorka kábla kompresora 

 Nedostatočné alebo nadmerné 
zaťaženie 

 Odpojená alebo chybná elektronika 
zaťaženie 

 Nečistotami zanesený kondenzér 

 Koncovky alebo káble sú nedostatočne 
pripojené ku kontrolnému modulu 

K Zariadenie pracuje, ale nechladí 

 Prekážka v okruhu ( môže byť 
z dôvodu nadbytku oleja) 

 Trubka odpadovej vody alebo ventil je 
upchatý 

L 
Voda sa zhromažďuje v kabíne 
vozidla alebo sa filtruje do 
exteriéru vozidla 

 Trubka odpadovej vody a káblové 
výstupy do exteriéru vozidla nie sú 
utesnené 

Vždy keď je nevyhnutné vypustiť alebo zaviesť do okruhu chladivo, je nutné 
použiť potrebnú techniku, s ohľadom na životné prostredie. 
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 RIEŠENIE 

 Skontrolujte si pripojenie koncoviek hadíc a napájanie káblov 

 Pripojte svorky káblov (tie môžu byť na kontrolnom paneli alebo na 
kontrolnom module) H 

 Ak chyba pretrváva, kontaktujte autorizovaného technika 

 Odmontujte prednú časť a správne pripojte elektroniku ku klávesnici 

I 
 Ak chyba pretrváva, kontaktujte autorizovaného technika 

 Skontrolujte a opravte polohu napájacích káblov ku akumulátoru 

 Vymeňte elektroniku J 
 Ak chyba pretrváva, kontaktujte autorizovaného technika 

 Pripojte svorku kábla kompresora 

 Skontrolujte zaťaženie pomocou kontroly tlaku, ak je tlak nižší ako 0,5  
alebo vyšší ako 0,5 baru pri prevádzke zariadenia,  obnovte zaťaženie 
a vyprázdnite ho na najmenej 30 minút a potom zaveďte 300g plynu do 
okruhu 

 Vyčistite kondenzér pomocou stlačeného vzduchu 

 Pripojte alebo vymeňte elektroniku 

 Skontrolujte, či sú 3 koncovky elektroniky pripojené v kontrolnom module 

K 

 Skontrolujte tlak a ak je pod 0,5 baru pri prevádzke vozidla, vyčistite okruh, 
alebo vymeňte upchaté komponenty (aby sa umožnil kontinuálny tok 
kapilárnej trubice, keďže toto je komponent s najmenším priemerom) 

 Odstráňte prekážku v odtokovej trubici špinavej vody alebo ventile 

L  Utesnite trubku odpadovej vody a káble umiestnené pod chráničkou 
adaptéra v exteriéri vozidla 

Výmena chladiva nikdy nebude presná, kedže časť plynu zostáva v trubkách. 

 
 
DDôôlleežžiittéé  uuppoozzoorrnneenniiee  !!    
DDáávvaajjttee  ppoozzoorr  ,,  aabbyy  ssttee  ssii  pprrii  pprriippáájjaanníí  zzaarriiaaddeenniiaa  kk  aakkuummuullááttoorruu  nneeppoommýýlliillii  ppoollaarriittyy..  VV  pprrííppaaddee,,  
žžee  ssaa  ttaakk  ssttaannee,,  eelleekkttrroonniicckkéé  oovvllááddaanniiee  bbuuddee  vvyyddáávvaaťť  nniieekkooľľkkoo  ppííppnnuuttíí..  
NNeessttllááččaajjttee  žžiiaaddnnee  ttllaaččiiddlláá  nnaa  zzaarriiaaddeenníí  aalleebboo  nnaa  ppaanneellii,,  pprreettoožžee  ttiiee  mmôôžžuu  ssppôôssoobbiiťť  
nneennaapprraavviitteeľľnnéé  šškkooddyy  zzaarriiaaddeenniiaa..  AAkk  ppooččuujjeettee  ppííppnnuuttiiaa  ooddppoojjttee  zzaarriiaaddeenniiee  oodd  aakkuummuullááttoorraa  
aa  sskkoonnttrroolluujjttee  ssii  pprriippoojjeenniiee  ppoollaarriittyy.. 
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Az Modrá 

N Čierna 

R Červená 

V Zelená 

B Biela 

A Žltá 

Na Oranžová 

M Hnedá 

Kompresor 

Elektronický 
modul 

kompresoru 

Radiálny 
ventilátor 

Akumulátor 

Snímač teploty 

Protinámrazový 
snímač  

Riadiaca 
jednotka 

Axiálny 
ventilátor 

Poistka 2A 

Poistka 25A 
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