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Návod k obsluze

Model

CS-TZ20WKEW
CS-TZ25WKEW
CS-TZ35WKEW
CS-TZ42WKEW
CS-TZ50WKEW
CS-RZ20WKEW
CS-RZ25WKEW
CS-RZ35WKEW
CS-RZ50WKEW
CS-MTZ16WKE

CU-TZ20WKE
CU-TZ25WKE
CU-TZ35WKE
CU-TZ42WKE
CU-TZ50WKE
CU-RZ20WKE
CU-RZ25WKE
CU-RZ35WKE
CU-RZ50WKE

Návod k obsluze 2-25

CU-TZ60WKE
CU-TZ71WKE

CU-2Z35TBE
CU-2Z41TBE
CU-2Z50TBE
CU-3Z52TBE
CU-3Z68TBE
CU-4Z68TBE
CU-4Z80TBE
CU-5Z90TBE
CU-2TZ41TBE
CU-2TZ50TBE
CU-3TZ52TBE

CS-TZ60WKEW
CS-TZ71WKEW
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Instalace aplikace

Pro uživatele s Androidem (Android 4.4 a vyšší)

• Otev ete          

• Vyhledejte aplikaci "Panasonic Comfort Cloud".
• Stáhn te a nainstalujte.

GET IT ON

Google Play .

Pro iOS uživatele (iOS 9 a vyšší)

• Otev ete          

• Vyhledejte aplikaci "Panasonic Comfort Cloud".
• Stáhn te a nainstalujte.

Download on the

App Store .

Poznámka

• Obraz uživatelského rozhraní aplikace se m že zm nit bez upozorn ní na inovaci verze.
• Za používání této aplikace není žádný poplatek. Za p ipojení a provoz však mohou 
  vzniknout poplatky.

• Stiskn te      pro komunikaci s domovským p ístupovým bodem bezdrátové 
  sít  LAN.
• Kontrolka bezdrátové sít  LAN       bliká, ímž indikuje stav p ipojení k 
  domovskému p ístupovému bodu.

Jednotka nezajiš uje p ipojení.

Jednotka vytvá í p ipojení. 

Jednotka vytvo ila p ipojení.

App InstallationP ipojení sít

Spušt ní “Panasonic Comfort Cloud”

• Pro nového uživatele vyberte Vytvo it nové 
  Panasonic ID na registraci.
• Po registraci uživatele se p ihlaste pomocí 
  Panasonic ID a hesla.

Pomocí aplikace „Panasonic Comfort Cloud“ m žete ovládat klimatiza ní za ízení.

Please enter your Panasonic ID and password.

Panasonic ID

Password

Password

Remember me

Forgot ID/Password

Create new Panasonic ID

View an example

Login

Login

Panasonic ID

Vytvo ení nového ID Panasonic

Zp sob používání - WiFi

Rychle bliká

Pomalu bliká

Žádné blikání (z stane zapnutý)

• Umož uje p ipojení k jednotce, i když je za ízení vypnuté.
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Nastavení aplikace

P idat nové klimatiza ní za ízení

P ed nastavením

• Potvr te, že bezdrátový router je správn  p ipojen k síti.
• Potvr te, že je aktivována bezdrátová sí  LAN na smartphone.
• Smartphone a klimatizace by m ly být p ipojeny ke stejnému bezdrátovému routeru.

• P ed použitím aplikace "Panasonic Comfort Cloud" je t eba zaregistrovat klimatiza ní 
  za ízení.

External wireless adaptor

Which appliances do you want to add?

Air conditioner

Air to water heat pump

Add new device

Cancel

Home

Please choose the following:

External wireless adaptor

Built-in wireless module

My House

Add new air conditioner

30.0 C

Cancel

CHECK

SETUP

STATUS LINK POWER

Bedroom 1    

Follow the guide to set up Wireless LAN of the   

air -condi oner.

1. Connect air - condi oner to the server via    

wireless LAN router.

2. Use smartphone to register air -condi oner to

the server.

Cancel Start 

Add new air conditioner

Please choose the following:

Newly purchased air-condi oner

Add new air conditioner

Others (Air -condi oner used before)

Cancel

3
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Nastavení p ipojovací sít

1 Ujist te se, že LED dioda pro bezdrátovou 
sí  LAN je zapnutá, nasm rujte dálkové 
ovládání na klimatiza ní za ízení a stiskn te 
tla ítko Bezdrátová sí  LAN       , dokud 
LED diody bezdrátové sít  LAN nebudou 
blikat.

3 Vyberte preferovaný režim podpory 
p ipojení routeru.

Connection Guide 

Step 1 Step 2 Step 3

Connect with WPS mode

Connect with AP mode

The router supports WPS.

The router does not supports WPS.

Cancel

2 Když bliká LED dioda bezdrátové 
sít  LAN, zvolte preferovaný režim 
nastavení p ipojení.

Wireless LAN LED. .

Connection Guide 

Step 1 Step 2 Step 3

LED is OFF

LED is ON

LED is Blinking

Cancel

Make sure smartphone is connected to same 

wireless network.

When Wireless LAN LED is ON, tap “Next”.

1. Point the remote control to air-

and press the “Wireless LAN” bu on once. 

2. When Wireless LAN LED is blinking, tap “Next”.  

Connection Guide 

Cancel

Next

Step 1 Step 2 Step 3Step 1 Step 2 Step 3

condi oner

Wireless LAN 

LED

SET

CANCEL

Wireless 

LAN bu on

Wireless LAN 

bu on

Zp sob používání
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P ipojovací sí  pomocí režimu WPS (metoda 1)

1 Stiskn te tla ítko "WPS" z routeru, který 
bude p ipojen ke klimatiza nímu za ízení.
• Zkontrolujte stav LED diody bezdrátové 
  sít  LAN na dálkovém ovládání. Pokud 
  je ikona bezdrátové sít  LAN vypnutá, 
  stiskn te tla ítko Wireless LAN       pro 
  zapnutí p ipojení k bezdrátové síti LAN.

Connection Guide 

Step 1 Step 2 Step 3

Next

Cancel

2 Ujist te se, zda je LED zapnuta. Podržte 
tla ítko Wireless LAN      na 5 sekund, 
dokud se na dálkovém ovládání 
nezobrazí "1" a stiskn te          sm rem 
ke klimatiza nímu za ízení.

SET

If Wireless LAN LED is OFF during the connec on 

setup, please press “Wireless LAN” bu on once 

to enable the Wireless LAN before proceeding to

. 1pets

1. Press and hold “Wireless LAN” bu on for 5 secs 

un l easy se ng “ 1 ” is shown .

2. Point remote control to air-condi oner and 

press “SET” bu on once.

3. A er step 1 & 2 have been done, tap “Next”.

Connection Guide 

Step 1 Step 2 Step 3

Cancel

Next

SET

CANCEL

4 Pokud LED dioda bezdrátové sít
LAN stále bliká, zkontrolujte p ipojení 
bezdrátového routeru.

Searching for air-condi oner.

Please wait…

Connection Guide 

Step 1 Step 2 Step 3

Cancel

3 Když je p ipojení klimatiza ního za ízení 
k routeru úsp šné, LED dioda bezdrátové 
sít  LAN se zm ní z blikání na zapnutou 
(ON).

Connection Guide 

Step 1 Step 2 Step 3

When the connec on of air-condi oner to router 

is successful, the Wireless LAN LED changes from 

blinking to ON. 

*It may take up to few minutes before changes 

to ON.

Next

If the Wireless LAN LED is ON, tap “Next”.

If Wireless LAN LED keep blinking, tap “Check”

Cancel

Check
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P ipojovací sí  pomocí režimu AP (metoda 2)

1 Zkontrolujte, zda je LED zapnuta. Podržte tla ítko Wireless LAN      na 5 sekund, 
dokud se na dálkovém ovládání nezobrazí "1".
Stiskn te        , dokud se na dálkovém ovládání nezobrazí "2" a stiskn te           

sm rem ke klimatiza nímu za ízení.

SET

2 Zkopírujte heslo pro pozd jší použití. Vyberte možnost "Panasonic-CS-wirelessAP" 
z nastavení bezdrátové sít  LAN smartphonu a zadejte zkopírovány heslo. Vra te se 
do aplikace Panasonic Comfort Cloud.

on of 

Connection Guide 

Step 1 Step 2 Step 3

Cancel

To wireless network settings of the smartphone.

on 

se

Connection Guide 

Step 1 Step 2 Step 3

Cancel

Next

To wireless network settings of the smartphone.

SET

CANCEL

Select the following SSID from the

network list in the wireless

Copy password and next

Cancel (go back to previous screen)

Zp sob používání
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on of 

air-condi oner.

Connection Guide 

Step 1 Step 2 Step 3

Cancel

To wireless network settingsTo wireless network settings

Connect the network adaptor to the wireless 

router.

Select your wireless router

Connection Guide 

Step 1 Step 2 Step 3

Cancel

router SSID1

router SSID2

router SSID3

router SSID4

Other

Connection Guide 

Step 1 Step 2 Step 3

Cancel

OK

wireless router.

Security

Connect the air-condi oner to the 

wireless router.

Select your wireless router

Connection Guide 

Step 1 Step 2 Step 3

Cancel

C nnect the a ndi oner to the

wireless outer.

Select your wireless outer

Connection Guide

Step 1 Step 2 Step 3

Cancel

AC address of target device
- 1- 2-2e-44-

Not

Selec band if the wireless router

supports both band.

Enter the password of the selected
wireless router.

Cancel OK

3 Vyberte SSID vašeho bezdrátového routeru. Zadejte heslo pro p ipojení klimatiza ního 
za ízení k bezdrátovému routeru.

4 Když je p ipojení klimatizace k routeru úsp šné, LED dioda bezdrátové sít  LAN se 
zm ní z blikání na zapnutá (ON). Pokud je ikona bezdrátové sít  LAN zapnutá, 
p ipojte telefon k bezdrátovému routeru. (Vra te se do aplikace po dokon ení 
nastavení bezdrátové sít  a pokra ujte v nastavování).
• Pokud LED dioda bezdrátové sít  LAN stále bliká, zkontrolujte p ipojení 
  bezdrátového routeru.

Connection Guide 

Step 1 Step 2 Step 3

When the connec on of air-condi oner to 

router is successful, the Wireless LAN LED 

changes from blinking to ON. 

*It may take up to few minutes before changes 

to ON.

If Wireless LAN LED keep blinking, tap “Check”

If the Wireless LAN LED is ON, connect the

smartphone to wireless router. (return to this

Cancel

Check

To wireless network settings of the smartphone.

Wi-Fi

router SSID1

CHOOSE A NETWORK...

router SSID3

router SSID2

router SSID4

Other...

Ask to Join Networks

network are available, you will be asked before joining a 
new network.

Wi-Fi

Searching for air-condi oner.

Please wait…

Connection Guide 

Step 1 Step 2 Step 3

Cancel
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Vyberte klimatiza ní jednotku a nastavte heslo

2 Chcete-li dokon it registraci, nastavte 
heslo pro nové klimatiza ní za ízení.

Connection Guide 

Step 1 Step 2 Step 3

Cancel

Next

*If Wireless LAN LED is OFF, please press 

“Wireless LAN” bu on once to enable the 

. 1 pets rof deecorperofeb NAL sseleriW

1. Press and hold “Wireless LAN” bu on for 5 secs 

un l easy se ng “1” is shown.

2. Press “up” or “down”un l device registra on 

“3” is shown.

3. Point remote control to air-condi oner and 

press “SET” bu on once.

A er step 1 ~ 3 have been done, tap “Next”.

SET

CANCEL

1 Vyberte model klimatizace a 
zaregistrujte za ízení.

Select the air-condi oner for registra on

Unregistered air-condi oner

Registered air-condi oner

Retry  searching…

Connection Guide 

Step 1 Step 2 Step 3

CS-HZ25UKE-5

Retry  searching…

Cancel Register

3 Heslo musí mít 8-15 znak  s písmeny 
a íslem.

Model :

CS-HZ25UKE-5

Input the password to complete the registra on.

Password must be 8-15 characters with le ers 

and numbers.

Password

password

Re-enter password

Device password settings

Step 1 Step 2 Step 3

Cancel

Register

Poznámka

• Uchovávejte heslo pro budoucí použití 
  p i další registraci uživatele.

Zp sob používání
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Registrace byla dokon ena

1 Po vytvo ení spojení mezi aplikací 
a novým klimatiza ním za ízením 
registra ním procesem nastavte 
preferovaný název tohoto 
klimatiza ního za ízení pro lepší 
identifikaci.
• Po zaregistrování nového názvu 
  klimatiza ního za ízení je funkce 
  aplikace "Panasonic Comfort Cloud" 
  p ipravená k použití.

2 Krom  kontroly ovládání m že tato 
aplikace sledovat odhadovanou 
spot ebu energie a porovnávat údaje 
v r zných asových intervalech s 
odkazem na statistický graf.

-

Enter your preferred name for this air-condi oner

Air condi oner name

Model :

CS HZ25UKE

New air conditioner settings

Step 3Step 1 Step 2

-

Model :

CS HZ25UKE-5

Cancel

Register

-CS HZ25UKE-5

Powerful

My Home

22 23 16.May 15:50

25. 0 C
SET

Cool

Statistic Weekly timer Quiet

Living Room

Uživatelskou p íru ku 
najdete pod záložkou Menu.
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Po áte ní nastavení

Aplikaci Panasonic 
Comfort Cloud nelze 
nainstalovat do 
smartphonu.

Zkontrolujte, zda je OS smartphonu kompatibilní.
Není zaru eno, že aplikace bude fungovat se všemi verzemi 
opera ního systému Android.

Klimatizace a router 
nelze p ipojit. 

Ujist te se, že signál LAN routeru dosáhne jednotku, SSID není 
skryté, nastavení MAC adresy je pro danou jednotku povoleny, 
dvoupásmový signál routeru je povolen pro p ipojení 2,4 GHz.
Existuje možnost, že používáte smartphone nebo bezdrátový 
router, který není podporován, nebo zp sob p ipojení je jiný. Více 
informací naleznete v p íru ce k instalaci smartphonu a routeru.

Registrace dalšího 
klimatiza ního za ízení 
do aplikace "Panasonic 
Comfort Cloud". 

Nastavte další nastavení jednotky podle výchozího nastavení první 
jednotky. Doporu uje se pojmenovat každou z registrovaných 
klimatiza ních jednotek pro dobrou p ehlednost. 

Registrace dalšího 
uživatele k ovládání 
sí ového adaptéru.

Stáhn te si aplikaci Panasonic Comfort Cloud a vytvo te nové 
Panasonic ID. Postupujte podle výchozího nastavení. 
Po zaregistrování klimatiza ního za ízení zadejte heslo výchozího 
za ízení (nastavené prvním uživatelem).
Na dokon ení registrace vyžaduje schválení od administrátora 
(první uživatel). Chcete-li schválit správce, vyberte položku          .
Zvolte "Vlastník" a zvolte "Seznam uživatel ", abyste schválili 
dalšího uživatele.

Menu

Bezdrátové p ipojení

Bezdrátový signál je 
odpojen nebo 
p erušen. 

Existuje možnost, že p ipojovací sí  není stabilní. 
Zkontrolujte intenzitu signálu: -
• Potvr te, že provoz klimatizace je zastavena a stiskn te tla ítko 
  Wireless LAN     na 5 sekund. (Zobrazí se "1")
• Stiskn te tla ítko         , dokud se neobjeví "4".
• Stiskn te tla ítko          a provoz se zastaví.
• Po 5 sekundách se intenzita signálu zobrazí na vnit ní jednotce 
  LED bezdrátové sít  LAN.
    Silné: Bliká t ikrát s intervalem
    St ední: Bliká 2 krát s intervalem
    Slabé: Bliká jednou s intervalem
    Žádný signál: Vypnuto (OFF)
• Automaticky se zastaví po 10 minutách. 
  Chcete-li okamžit  zastavit, stiskn te tla ítko Wireless 
  LAN     .

SET

Podez elý 
neoprávn ný p ístup 
k za ízení. 

• Obnovte klimatiza ní jednotku na výrobní nastavení podle 
  pokyn  v ásti "P enos nebo likvidace klimatizace" na 
  následující stran . 
  Prove te po áte ní nastavení p ipojení. 

Sí ový adaptér Otázky a odpov di
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Iné

Nahrazení routeru. V aplikaci Panasonic Comfort Cloud vyberte položku          . Vyberte 
možnost "Vlastník" a vyberte možnost "Zm nit nastavení routeru".

Menu

Zm na modelu 
smartphonu.

Zajist te kompatibilitu smartphon . Nainstalujte aplikaci 
"Panasonic Comfort Cloud" a p ihlaste se pomocí Panasonic 
p ihlašovacího ID a hesla. Prove te po áte ní nastavení p ipojení. 

Zm na ovládací 
desky vnit ní 
jednotky.

Zm te ovládací panel a pak použijte aplikaci "Panasonic Comfort 
Cloud" na výb r          . Vyberte možnost "Vlastník" a "Nahradit 
za ízení". Provádí to autorizovaný servisní zástupce.

Menu

Zm na sí ového 
adaptéru / modulu 
bezdrátové sít  LAN 
vnit ní jednotky. 

Zm te modul sí ového adaptéru / bezdrátové sít  LAN a poté 
použijte aplikaci "Panasonic Comfort Cloud" na výb r           . 
Vyberte možnost "Vlastník" a "Zm na nastavení routeru". 
Provádí to autorizovaný servisní zástupce. 

Menu

P enos nebo likvidaci 
klimatizace. 

Obnovte klimatiza ní jednotku na výrobní nastavení.
• Potvr te, že LED dioda bezdrátové sít  LAN vnit ní jednotky je 
  zapnutá / blikající a stiskn te tla ítko Wireless LAN     na 
  5 sekund. (Zobrazí se "1")
• Stiskn te tla ítko         , dokud se neobjeví "5".
• Stiskn te tla ítko          na 3 sekundy a provoz se zastaví.
• Kontrolka LED bezdrátové sít  LAN se rozsvítí. 
  (Tovární nastavení byly obnoveny)
Pokud chcete odd lit klimatiza ní jednotku od aplikace 
"Panasonic Comfort Cloud", vyberte položku Menu a zvolte 
"Seznam za ízení", pokud chcete vymazat nastavenou jednotku.

SET

Menu

User list

Owner

Change password

Replace device

Change router settings

Device list

Group list

Application settings

User’s manual

Terms of use

Copyright

Logout

Hlavní menu

My Home

User list

Living Room

Note Edit Allow
control

Delete

User A

User B

User C

User D

User E

User F

User G

My Home

Living Room

CS-HZ25UKE

Replace device

Cancel Start

Vym te za ízení

My Home

Living Room

CS-HZ25UKE

Change router settings

Cancel Start

Zm te nastavení 
routeru
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Uživatelský seznam


