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●

Tento návod poskytuje podrobný popis bezpečnostných opatrení, ktorým by ste počas
prevádzky mali venovať vašu pozornosť.

●

Pre zaistenie správnej obsluhy káblového ovládača si prosím pred použitím jednotky pozorne
prečítajte tento návod.

●

Po prečítaní si tento návod ponechajte aj pre budúce použitie.

●

Keď sa klimatizácia reštartuje po výpadku elektrickej energie, káblový ovládač sa zresetuje na
výrobné nastavenia s automatickým režimom, automatickým ventilátorom a nastavením teploty
na 24°C (76°F). A to môže spôsobiť nekonzistentné zobrazenie na káblovom ovládači a na
klimatizácii. Musíte nastaviť prevádzkový stav cez káblový ovládač.
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1. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
Nasledujúci obsah je uvedený na výrobku a návode na použitie, vrátane použitia, opatrení proti osobnej ujme a
škody na majetku, a spôsobov správneho a bezpečného používania výrobku. Po dôkladnom porozumení
nasledujúceho obsahu (identifikátorov a ikon), si prečítajte hlavný text a dodržujte nasledujúce pravidlá.
Popis identifikátorov
Význam
Znamená, že nesprávne zaobchádzanie môže viesť k úmrtiu osoby alebo k vážnemu
zraneniu.
Znamená, že nesprávne zaobchádzanie môže viesť k zraneniu osoby alebo k strate na
majetku.

Identifikátor
Varovanie
Upozornenie

[Poznámka]: 1. "Poškodenie" znamená zranenie, popálenie alebo úraz elektrickým prúdom,
ktoré potrebujú dlhodobú liečbu, ale nepotrebujú hospitalizáciu.
2. "Majetková strata" znamená stratu majetku a materiálov.

Popis ikon

Význam

Ikona

Znamená zákaz. Zakázaný predmet je zobrazený v ikone alebo pomocou
obrázkov či znakov mimo ikony.
Znamená povinné vykonávanie. Povinný predmet je zobrazený v ikone alebo
pomocou obrázkov či znakov mimo ikony.

Varovanie

Varovanie

Inštalácia
zástupcom

Zakázať
Použitie
Varovanie

Zakázať

Zverte, prosím, inštaláciu jednotky distribútorovi alebo profesionálom. Montéri
musia mať príslušné know-how. Nesprávna inštalácia vykonaná užívateľom bez
povolenia môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom, zranenie osôb alebo
únik vody.
Nestriekajte horľavé aerosóly priamo do káblového ovládača. V opačnom
prípade môže dôjsť k požiaru.
Nechytajte ovládač mokrými rukami alebo nenechajte zájsť vodu do káblového
ovládača. V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.

2. ZHRNUTIE

3. PREHĽAD FUNKCIÍ

Podmienky použitia:

Hlavná funkcia:

1. Napájanie: 5V DC.
2. Prevádzková teplota:
-15°C(-5°F)~ +43°C(+109°F).
3. Prevádzková vlhkosť: 40%-90%, RH.

1. Pripojenie k vnútornej jednotke cez A, B, C, D, E
koncovky;
2. Režim tlačidlového nastavenia akcie.
3. LCD displej.
4. Časovač pre dobu odpočinku.
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4. NÁZOV A FUNKCIA INDIKÁTOROV NA KÁBLOVOM OVLÁDAČI

Indikátor prevádzkového režimu

Funkcia „Nasleduj ma“
Indikátor ZAPNUTIA/VYPNUTIA

Indikátor rýchlosti ventilátora

Zámok

ZAP/VYP časovač

Zóna pre zobrazenie teploty

Indikátor prevádzkového režimu:
Keď stlačíte tlačidlo "MODE" , je možné zvoliť si režim v poradí: Auto→Cool →Dry→Heat→Fan only→Auto. Pri
chladiacom modeli sa režim vykurovania (HEAT) preskočí.
1.

Časovač:
Pri úprave nastavenia času zapnutia alebo keď je čas zapnutia nastavený, pri časovači svieti "ON". Pri úprave
nastavenia času vypnutia alebo keď je čas vypnutia nastavený, tak svieti "OFF". Ak je nastavené zapnutie aj
vypnutie časovača, svietia aj "ON" aj "OFF".
2.

Funkcia „Nasleduj ma“:
Vo vnútri káblového ovládača sa nachádza teplotný senzor, po nastavení teploty, porovná dve teploty a priestor
káblového ovládača bude rovnaký ako nastavená teplota. Funkcia je dostupná pod chladiacim, vykurovacím a
automatickým režimom.
3.

Indikátor zapnutia/vypnutia:
Keď je zapnutý, ikona sa zobrazuje, inak zhasne.
4.

Indikátor rýchlosti ventilátora:
K dispozícii sú štyri režimy ventilátora: nízky, stredný, vysoký a automatický. Pri niektorých modeloch nie je
stredná rýchlosť ventilátora, tá je potom zobrazená ako vysoká rýchlosť.
5.

Zámok:
Keď sa stlačí tlačidlo "LOCK", objaví sa ikona a ostatné tlačidlá sú deaktivované. Po opätovnom stlačení ikona
zmizne.
6.

Zóna pre zobrazenie teploty:
Vo všeobecnosti zobrazuje nastavenú teplotu, ktorá sa môže prispôsobovať stlačením tlačidiel ▲ a ▼. Ale v
režime ventilátora sa tu nezobrazuje nič.
7.
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5. SPÔSOB INŠTALÁCIE

5-cestná koncovka

Źhaviaca trubica

Káblový
ovládač

5-jadrový tienený kábel
Vnútorný rozvádzač
Vnútorná jednotka

When a wire controller is needed, a small 5-way terminal should be added, pripevniťix an infračervený žiarič with
gumwater near the receiver on the switch board.
Keď je potrebný káblový ovládač, mala by byť pridaná malá 5-cestná koncovka, pripevnený infračervený žiarič s
gumwater v blízkosti prijímača na rozvádzači. Pripojte jej anódu a katódu na A a B, a + 5V, GND, RUN na C, D, E
na rozvádzači.

6. NÁZVY A FUNKCIE TLAČIDIEL NA KÁBLOVOM OVLÁDAČI

TLAČIDLO PRE
ZAPNUTIE/VYPNUTIE

TLAČIDLO MODE
TLAČIDLO TIMER ON
TLAČIDLO NASTAVENIA ▲
TLAČIDLO TIMER OFF
TLAČIDLO NASTAVENIA ▼

TLAČIDLO FOLLOW ME

TLAČIDLO SWING
TLAČIDLO ELECTRICAL
HEATER

TLAČIDLO ECONOMY

TLAČIDLO RESET
TLAČIDLO FAN SPEED
TLAČIDLO LOCK

POZNÁMKA
Všetky obrázky v tomto návode sú iba pre účely vysvetlenia. Môžu sa mierne líšiť od káblového ovládača, kotrý
ste si zakúpila (záleží od modelu). Aktuálny tvar má prednosť..
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1. Tlačidlo Mode (Režim):
Po stlačení tohto tlačidla sa mení prevádzkový režim v nasledujúcom poradí:

(Automatický režim – Chladiaci režim – Sušiaci režim – Vykurovací režim – Režim ventilátora).
Poznámka: Pri chladiacom modele je režim vykurovania preskočený.
2. Tlačidlo Timer on (Zapnutý časovač) :
Po stlačení tohto tlačidla je aktivovaná funkcia zapnutého časovača. Každým ďalším stlačením sa pridáva čas
po pol hodine, po 10 hodinách sa každým stlačením pridá 1 hodina. Ak chcete zrušiť túto funkciu, nastavte "0.0".
3. Tlačidlo Timer off (Vypnutý časovač):
Po stlačení tohto tlačidla je aktívna funkcia vypnutého časovača. Každým ďalším stlačením sa pridáva čas po
pol hodine, po 10 hodinách sa každým stlačením pridá 1 hodina. Ak si želáte zrušiť túto funkciu, nastavte "0.0" .
4. Tlačidlo Follow me („Nasleduj ma“):
Keď počas chladiaceho, vykurovacieho alebo automatického režimu stlačíte toto tlačidlo, funkcia Follow me sa
aktivuje. Stlačenie tlačidla ON/OFF alebo MODE funkciu „Follow me“ nezruší. Táto funkcia je vypnutá vtedy, keď
je jednotka vypnutá alebo režime DRY alebo FAN. Ďalším stlačením tlačidla „Follow me“ sa funkcia zruší.
5. Tlačidlo Electrical heater (Elektrický ohrievač):
Ak stlačíte toto tlačidlo vo vykurovacom režime, funkcia elektrického ohrievača sa stane neúčinnou.
6. Tlačidlo Reset - skryté:
Použite paličku o hrúbke 1mm, aby ste stlačili tlačidlo ukryté v malej dierke. Následne sa zruší aktuálne
nastavenie a káblový ovládač sa prepne do pôvodného stavu.
7. Tlačidlo ON/OFF (Zapnutie/Vypnutie):
Keď sa vo vypnutom stave stlačí toto tlačidlo, indikátor zasvieti, káblový ovládač sa zapne a pošle informácie o
nastavení do vnútornej PCB. Keď sa v zapnutom stave stlačí toto tlačidlo, indikátor sa vypne a pošle inštrukciu.
Ak sa nastaví zapnutie alebo vypnutie časovača, zruší toto nastavenie a potom pošle pokyn na zastavenie stroja.
8. Tlačidlo nastavenia ▲:
Nastavuje vnútornú teplotu smerom nahor. Ak tlačidlo stlačíte a podržíte, bude sa zvyšovať o 1°C (2°F) za 0.5
sekundy.
9. Tlačidlo nastavenia ▼ :
Nastavuje vnútornú teplotu smerom nadol. Ak tlačidlo stlačíte a podržíte, bude sa znižovať o 1°C (2°F) za 0.5
sekundy.
10. Tlačidlo Swing:
Prvé stlačenie naštartuje funkciu Swing, druhé stlačenie zastaví hojdanie. (Pasuje na niektoré modely s funkciou
Swing).
11. Tlačidlo Economy operation (Ekonomická prevádzka):
Stlačením tohto tlačidla začne vnútorná jednotka pracovať v ekonomickém režime, opätovným stlačením tento
režim opustíte (pri niektorých modeloch to ale môže byť neúčinné).
12. Tlačidlo Fan speed (Rýchlosť ventilátora):
Stláčajte toto tlačidlo opakovane po sebe a rýchlosť ventilátora sa bude meniť nasledovne:
(Automatická rýchlosť – Nízka rýchlosť – Stredná rýchlosť – Vysoká rýchlosť)
13. Tlačidlo Lock (Zámok) - skryté:
Keď stlačíte tlačidlo LOCK, všetky aktuálne nastavenia sa uzamknú a káblový ovládač neprijíma žiadne iné
operácie okrem tej z tlačidla LOCK. Použite režim uzamknutia vtedy, keď chcete zabrániť zmene nastavení
vzniknutých náhodou alebo pri hre. Ak chcete zrušiť režim uzamknutia, opätovne stlačte tlačidlo LOCK.
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7. SPÔSOB POUŽÍVANIA
AUTOMATICKÁ PREVÁDZKA
Pripojte k zdroju, vnútorný indikátor prevádzky bliká.
1. Stlačte tlačidlo "MODE", zvoľte "AUTO"
2. Stlačte tlačidlo "▲" a "▼" nastavte teplotu podľa vášho želania, obvykle to je medzi 17°C (62°F) ~ 30°C
(88°F);
3. Stlačte tlačidlo "ON/OFF", indikátor prevádzky je zapnutý, klimatizácia pracuje v automatickom režime,
vnútorný ventilátor je v automatickom režime a nemôže byť zmenený. Na LCD displeji je zobrazený nápis AUTO.
Pre vypnutie stlačte znovu ON/OFF.
4. Ekonomická prevádzka je účelná v automatickom režime.
5. V prípade prerušenia dodávky elektrického prúdu, ako je výpadok prúdu, klimatizácia sa ihneď zastaví. Ale
keď je dodávka elektrickej energie obnovená, klimatizácia sa automaticky reštartuje a vykonáva predchádzajúcu
prevádzku.
PREVÁDZKA CHLADIACEHO/VYKUROVACIEHO REŽIMU/REŽIMU VENTILÁTORA
1. Stlačte tlačidlo "MODE" , zvoľte režim "COOL", "HEAT" alebo "FAN ONLY".
2. Stlačte tlačidlo pre nastavenie teploty a vyberte si nastavenú teplotu.
3. Stlačte tlačidlo "FAN SPEED" a zvoľte si vysokú/strednú/nízku/automatickú rýchlosť.
4. Stlačte tlačidlo "ON/OFF", indikátor prevádzky vnútornej jednotky sa zapne, jednotka pracuje vo vybranom
režime. Stlačte znovu tlačidlo "ON/OFF" pre ukončenie práce.
Poznámka: Ak je jednotka v režime ventilátora, nie je možné nastaviť teplotu.
PREVÁDZKA SUŠENIA
1. Stlačte tlačidlo "MODE", zvoľte režim "DRY".
2. Stlačte tlačidlo pre nastavenie teploty a vyberte si nastavenú teplotu.
3. Stlačte tlačidlo "ON/OFF", indikátor prevádzky vnútornej jednotky sa zapne, jednotka pracuje v sušiacom
režime. Stlačte znovu tlačidlo "ON/OFF" a režim sa zastaví.
4. V sušiacom režime sú ekonomická prevádzka a rýchlosť ventilátora neúčinnými.
NASTAVENIE ČASOVAČA
Len časovač zapnutia:
1. Stlačte tlačidlo "TIME ON", na LCD displeji sa zobrazí "SET" a ďalej "H" a "ON", čaká na nastavenie časovača.
2. Opakovane stláčajte tlačidlo "TIME ON" pre prispôsobenie nastavenia času.
3. Ak tlačidlo stlačíte a podržíte, čas sa bude zvyšovať po pol hodine, po 10 hod. sa bude zvyšovať po 1 hodine.
4. 0,5 sekundy po nastavení vyšle káblový ovládač informáciu a nastavenie je ukončené.
Len časovač vypnutia:
1. Stlačte tlačidlo "TIME OFF", na LCD displeji sa zobrazí "SET" a ďalej "H" a "ON", čaká na nastavenie
časovača.
2. Opakovane stlačte tlačidlo "TIME OFF" pre prispôsobenie nastavenia času.
3. Ak tlačidlo stlačíte a podržíte, čas sa bude zvyšovať po pol hodine, po 10 hod. sa bude zvyšovať po 1 hodine.
4. 0,5 sekundy po nastavení vyšle káblový ovládač informáciu a nastavenie je ukončené.
Časovač zapnutia aj vypnutia
1. Nastavte čas zapnutia časovača, tak ako je uvedené v kroku 1 a 2.
2. Nastavte čas vypnutia časovača, tak ako je uvedené v kroku 1 a 2.
3. Čas vypnutia časovača musí byť dlhší ako ćas zapnutia časovača.
4. 0.5 sekundy po nastavení vyšle káblový ovládač informáciu. Nastavenie je hotové.
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ZMENA ČASOVAČA
Ak je treba zmeniť čas časovača, pre úpravu stlačte príslušné tlačidlo. Ak si prajete časovač zrušiť, zmeňte čas
na časovači na 0.0.
POZNÁMKA
Čas časovača je relatívny čas, ktorý je oneskorený po nastavení času (napr. nastavený čas je 08:05 ráno).
Takže keď je nastavený časovač, štandardný čas nie je možné nastaviť.

8. TECHNICKÉ INDIKÁCIE A POŽIADAVKY
EMC a EMI v súlade s požiadavkami certifikácie CE.
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NÁVOD NA POUŽITIE
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Zaobchádzanie s diaľkovým ovládačom

Poloha diaľkového ovládača.
•

Používajte diaľkový ovládač vo vzdialenosti max.8 metrov
od vnútornej jednotky. Nasmerujte ho smerom k
prijímaču.Príjem signálu je potvrdený krátkym zvukom.

OPATRENIA
• Klimatizačné zariadenie nebude pracovať ak záclony, dvere alebo íné materiály blokujú vyslaný signál
z diaľkového ovládača na vnútornú jednotku.
• Zabráňte kontaktu diaľkového ovládača s akoukoľvek tekutinou. Nevystavujte diaľkový ovládač
priamemu slnečnému žiareniu alebo horúčavám.
• Ak je infračervený prijímač signálu vnútornej jednotky priamo vystavený slnečnému žiareniu,
klimatizácia nebude fungovať správne. Použite závesy aby ste zabránili vplyvu slnečného svetla na
prijímač. Ak iné elektrické zariadenia reagujú na diaľkový ovládač, premiestnite ich alebo sa poraďte s
dodávateľom.
Výmena batérii
Diaľkový ovládač pracuje pomocou dvoch suchých batérii(R03/LR03X2), ktoré sa nachádzajú na zadnej
strane ovládača a sú ochránené krytom.
(1) Pritlačte na kryt a posunutím smerom nadol otvorte kryt batérii.
(2) Vyberte staré batérie a nasuňte nové. Dbajte pritom na správnu polarizáciu plus(+) a mínus (-).
(3) Vráťte kryt batérii posuvným spôsobom na svoje miesto.
POZOR: Po vybratí starých batérii, diaľkový ovládač vymaže všetky programy. Preto po nasunutí nových
batérii sa musia všetky programy znovu naprogramovať.
OPATRENIA
• Nemiešajte staré a nové batérie rôznych typov.
• Nenechávajte batérie v diaľkovom ovládači ak sa nebude používať nasledujúce dva alebo tri mesiace.
• Nevyhadzujte batérie do netriedeného komunálneho odpadu. Skupina týchto odpadov vyžaduje
osobitú triediaciu recykláciu .
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Zaobchádzanie s diaľkovým ovládačom

Špecifikácie diaľkového ovládača!

Model

RG36A11/BGEF

Odhadované napätie 3.0V(Suché batérie R03/LR03X2)
Vzdialenosť dosahu 8m ( s napätím 3 V dosiahne 11m )
signálu
Prostredie

-5°C 60°C

OPATRENIA:
• Dizajn tlačidiel môže byť trochu odlišný od toho čo ste si zakúpili. V
závislosti od jednotlivých modelov.
• Všetky opísané funkcie sa realizujú prostredníctvom vnútornej
jednotky.
• V prípade, že vnútorná jednotka nemá niektoré funkčné vlastnosti ,
nebude prevádzať príslušný príkaz, ku ktorému ste ju vyzvali
stlačením tlačidla na diaľkovom ovládači.
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Tlačidlá funkcií
1. ON/OFF Tlačidlo
Pritlačením uvedeného tlačidla zariadenie uvediete do
prevádzky. Jeho opätovným pritlačením zariadenie vypnete.
2. MODE Tlačidlo
Zakaždým ako pritlačíte toto tlačidlo, sa mení spôsob prevádzky
zariadenia v nasledovnom poradí :

UPOZORNENIE-. Ak je Vaše klimatizačné zariadenie zakúpené
ako zariadenie určené iba na chladenie, nemôžete vyberať spôsob
prevádzky KÚRENIE. Modely čisto iba s chladením nepodporujú u
týchto zariadení KÚRENIE.
3. FAN (RÝCHLOSŤ VENTILÁTORA) Tlačidlo
Použite rýchlosť ventilátora v štyroch krokoch:
4. SLEEP SPÁNOK/ODPOČINOK Tlačidlo
Aktivácia / Deaktivácia režimu SLEEP. Ak bliká dlhšie než dve
sekundy, aktivuje sa funkcia "odpočinku". Opätovným pritlačením
tlačidla funkciu deaktivujete. Udržuje najpríjemnejšiu teplotu a
súčasne šetrí energiou. Uvedená funkcia je dostupná v režimoch
COOL ( chladenie ), HEAT ( kúrenie) alebo AUTO ( automatický ).
UPOZORNENIE: Dokiaľ sa nachádza jednotka v režime SLEEP, tak
môžete tento režim zrušiť tlačidlami MODE, FAN SPEED alebo
ON/OFF tlačidlo.
5. TEMP Tlačidlo ( šípka hore )
Pritlačením uvedeného tlačidla zvýšite vnútornú teplotu
o 1OC v rozsahu do 30OC.
TEMP Tlačidlo ( šípka dole )
Pritlačením uvedeného tlačidla znížite vnútornú teplotu
o 1OC v rozsahu do 17OC.

6. TIMER ON (ČASOVÝ SPÍNAČ/časovač) – tlačidlo
Pritlačte uvedené tlačidlo pre aktiváciu automatického zapnutia
časovača. Každým pritlačením tlačidla sa zvýši nastavenie času o
30 minút. Keď nastavený čas dosiahne hodnotu nastavenia 10,
každé ostatné pritlačenie tlačidla bude zaznamenávať zvýšenie
času o 60 minút. Na prenastavenie automatického zapnutia
jednoducho nastavte čas na hodnotu 0.0.
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Tlačidlá funkcií

7. TIMER OFF (ČASOVÝ SPÍNAČ/časovač)- tlačidlo
Stlačte toto tlačidlo pre vypnutie automatickej sekvencie
časovača. Každým pritlačením tlačidla sa zvýši nastavenie
času o 30 minút. Keď nastavený čas dosiahne hodnotu
nastavenia 10, každé ostatné pritlačenie tlačidla bude
zaznamenávať zvýšenie času o 60 minút. Na
prenastavenie automatického zapnutia jednoducho
nastavte čas na hodnotu 0.0.

8. DIRECT tlačidlo
.
Používa sa na zmenu smeru pohybu lamely a nastavenie
želaného smeru ( hore / dole ) prúdenia vzduchu.
Každým pritlačením tlačidla, lamely otvoru vzduchu menia
svoj uhol posuvu o 6°.
9. SWING tlačidlo
Ak pritlačíte uvedené tlačidlo na dobu kratšiu ako 2 sekundy,
aktivujete automatický posun lamiel horizontálneho otvoru
vzduchu hore/dole . Ak pridržíte tlačidlo dlhšie ako 2
sekundy, lamely otvoru vzduchu budú automaticky kolísať
hore / dole .
POZNÁMKA: Funkcia ľavého a pravého posunu lamely
vertikálneho otvoru vzduchu je iba u vybraných modelov.
10.SHORT CUT Tlačidlo
• Používa sa pre návrat súčastných alebo predchádzajúcich
nastavení.
• Pri prvom spojení s prúdom, ak pritlačíte tlačidlo SHORT
CUT, zariadenie bude pracovať v AUTOMATICKOM
režime, 26°C, s AUTOMATICKOU rýchlosťou ventilátora.
• Pritlačením uvedeného tlačidle v dobe pokiaľ je diaľkový
ovládač zapnutý, sa zariadenie automaticky vráti do
predchádzajúceho nastavenia. Vrátane prevádzkového
režimu, nastavenia teploty, úrovne rýchlosti ventilátora a
taktiež režimu SLEEP/spánok ( pokiaľ je aktivovaný ).
Vysielač zašle signál vnútornej jednotke.
• Ak pritlačíte toto tlačidlo dokiaľ je zariadenie vypnuté,
vysielač obnoví iba predchádzajúce nastavenia ale
nevyšle signál vnútornej jednotke. Spôsob prevádzky t.j.
režim spánok( SLEEP)bude neaktívny.
• Ak pritlačíte tlačidlo na dlhšie ako 2 sekundy, zariadenie
automaticky obnoví aktuálne prevádzkové nastavenia,
vrátane prevádzkového režimu, nastavenia teploty, úrovne
rýchlosti otáčok ventilátora a režimu SLEEP/spánku (ak je
aktivovaný).
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Ukazovatele na displeji
Ukazovateľ prenosu
Uvedený ukazovateľ prenosu svieti vtedy, keď diaľkový
ovládač prenáša signál vnútornej jednotke.
Režim obrazovky
Zobrazuje aktuálny režim prevádzky zariadenia.
Zapínací automatický( ), chlađenie(
), sušenie(
), kúrenie( ) (Nie je umožnené pre zariadenia
ktoré sú určené iba na chladenie), ventilátor(
)
a opätovný návrat na automatický(
).
- Ukazovateľ teploty / časovač
Zobrazuje nastavenie teploty(17OC~30OC). Ak nastavíte
zariadenie na prevádzkový stav VENTILÁTOR,
nastavenie teploty bude týmto znemožnené. Ak sa
nachádza zariadenie v režime ČASOVAČ ,zobrazuje sa
ON/OFF jeho nastavenia.
"Ukazovateľ rýchlosti ventilátora
Zobrazuje zvolenú rýchlosť ventilátora,
AUTOMATICKÚ(bez zobrazenia)
a tri úrovne rýchlosti ventilátora, ktoré je možné vybrať
" = " (NÍZKO), " | " (NORMÁLNE), " ' " (VYSOKO).
Rýchlosť ventilátora je AUTOMATICKÁ ak je
nastavený spôsob prevádzky zariadenia
AUTOMATICKÝ alebo SUŠENIE.
Ukazovateľ uzamknutia
Zobrazuje sa ak je funkcia ZAMKNUTIA aktivovaná.
FOLLOW ME na displeji
Zobrazuje sa ak je funkcia FOLLOW ME aktivovaná.
. Ukazovateľ režimu spánok
Zobrazuje
sa ak je aktivovaná funkcia SPÁNOK..
-ON/OFF
display
Na
odstránenie
tejto funkcie
Displayed by pressing
the opätovne
ON/OFF pritlačte
button. tlačidlo
SLEEP.
Press the ON/OFF button again to remove.
Pozor:
Všetky ukazovatele zobrazené na tomto obrázku sú
vyobrazené za účelom prehľadnosti a úplnosti. No
počas samotnej prevádzky zariadenia sa zobrazujú na
displeji iba symboli aktivovaných funkcií.
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Ako používať tlačidlá!
Automatický režim prevádzky
Zabezpečte aby bolo zariadenie zapojené do elektriky a že
je prúd k dispozícii. U kazovateľ prevádzky zariadenia na
displeji vnútornej jednotky začne mihotať.
1. Pritlačením tlačidla MODE zvoľte automatický spôsob
prevádzky zariadenia.
2. Tlačidlami TEMP (šípka hore/dole) nastavte želanú
teplotu. Teplotu môžete nastaviť v rozsahu od 17OC~30OC
po 10C.
3. Pritlačte tlačidlo ON/OFF na uvedenie klimatizačného
zariadenia do chodu.
POZOR
1. V AUTOMATICKOM spôsobe prevádzky si klimatizačné
zariadenie logicky vyberie režim chladenie, ventilátor alebo
ohrev s vedomím rozdielu medzi okolitou teplotou a teplotou
nastavenou na diaľkovom ovládači.
2. V automatickom spôsobe prevádzky zariadenia nemôžete
meniť rýchlosť ventilátora.
Rýchlosť ventilátora je ovládaná automaticky..
3. Ak Vám automatický režim prevádzky nevyhovuje, môžete
si želaný režim nastaviť manuálne.
Chlađenie /Kúrenie/Ventilátor
Zabezpečte aby bolo zariadenie zapojené do elektriky a že je
prúd k dispozícii.
1. Pritlačením tlačidla MODE zvoľte COOL /CHLAĐENIE,
HEAT /KÚRENIE( iba u modelov s uvedenými
funkciami) alebo režim FAN /VENTILÁTOR.
2. Tlačidlami TEMP (šípka hore/dole) nastavte želanú
teplotu Teplotu môžete nastaviť v rozsahu od 17OC~30OC
po 10C.
3. Pritlačte tlačidlo VENTILÁTOR ( FAN ), máte možnosť si
vybrať zo 4 rýchlostí ventilátora - automatickú, nízku,
normálnu alebo vysokú.
4. Pritlačte tlačidlo ON/OFF na uvedenie klimatizačného
zariadenia do chodu.
POZOR
V režime prevádzky „ VENTILÁTOR (FAN)“ sa nastavenie
teploty nezobrazuje na diaľkovom ovládači. Taktiež nemôžete
kontrolovať izbovú teplotu. V uvedenom prípade môžete
vykonávať iba kroky 1,3 a 4.
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Režim odvlhčovania
Zabezpečte aby bolo zariadenie zapojené do zásuvky a že je
prúd k dispozícii. U kazovateľ prevádzky zariadenia na displeji
vnútornej jednotky začne mihotať.
1. Pritlačením tlačidla MODE zvoľte suchý režim (DRY).
2. Tlačdlami TEMP (šípka hore/dole) nastavte želanú
teplotu. Teplotu môžete nastaviť v rozsahu od
17OC~30OC zvyšovanie po 1OC .
3. Pritlačte tlačidlo ON/OFF na uvedenie zariadenia do chodu.
POZOR
V režime odvlhčovania nemôžete meniť rýchlosť ventilátora,
nakoľko rýchlosť je automaticky riadená.
Nastavenie smeru prietoku vzduchu
Použite tlačidlá SWING a DIRECT aby ste nastavili želaný smer
prietoku vzduchu.
1. Pritlačením tlačidla DIRECT sa horizontálny otvor vzduchu
mení pod uholom nastavenia lamiel o 6° každým pritlačením
tlačidla.
2. Ak pritlačíte tlačidlo „ KOLÍSANIA / SWING“ po dobu kratšiu
ako 2 sekundy, lamely otvoru vzduchu automaticky menia
svoju polohu – kolíšu hore/dole. Ak pridržíte tlačidlo SWING
dlhšie ako 2 sekundy, lamely otvoru vzduchu budú
automaticky kolísať vľavo a vpravo ( iba u vybraných
modelov).

POZOR: Ak horizontálnu / vertikálnu lamelu otvoru vzduchu
presuniete do polohy, ktorá by bola nevhodnou v danom
režime vykurovania alebo chladenia klimatizácie, lamely
automaticky zmenia kolísanie/ pohyb smeru.
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Režim časovač
Pritlačením tlačidla TIMER ON môžete nastaviť automatický
čas zapnutia zariadenia na časovači. Pritlačením tlačidla
TIMER OFF môžete nastaviť čas vypnutia zariadenia.
Ako nastaviť automatický čas zapnutia zariadenia.
1. Pritlačte tlačidlo TIMER ON. Diaľkový ovládač zobrazí
TIMER ON, posledný automatický čas zapnutia a LCD
displej bude zobrazovaťsignál "h" . Teraz je možné
reštartovať automatický čas a zahájiť operáciu spustenia
prevádzky zariadenia
2. Opätovne pritlačte tlačidlo TIMER ON a nastavte želaný
čas zapínania zariadenia na časovači. Každým pritlačením
uvedeného tlačidla sa čas zvyšuje o 30 minút ( medzi 0 a 10
hodinou) a o 1 hodinu (medzi 10 a 24 hodinou). .
3. Po nastavení TIMER ON času zapnutia zariadenia, nastane
jedno sekundová pauza pred tým, než diaľkový ovládač
vyšle signál do klimatizačnej jednotky. V nadväznosti na to,
do dvoch sekúnd, signál "h" zmizne a na displeji sa zobrazí
nastavenie teploty.

Nastavenie časovača na čas vypnutia zariadenia
1.Pritlačte tlačidlo TIMER OFF. Diaľkový ovládač zobrazí na
displeji signál "h" ako poslednú položku pred vypnutím
časovača. Teraz je možné reštartovať automatický
časovač vypnutia.
2.Opätovne pritlačte tlačidlo TIMER OFF a nastavte želaný
čas vypnutia zariadenia. Každým pritlačením uvedeného
tlačidla sa čas zvyšuje o 30 minút ( medzi 0 a 10 hodinou) a
o 1 hodinu (medzi 10 a 24 hodinou).
3. Po nastavení TIMER OFF času vypnutia zariadenia,
nastane jedno sekundová pauza pred tým, než diaľkový
ovládač vyšle signál do klimatizačnej jednotky. V
nadväznosti na to, do dvoch sekúnd, signál "h" zmizne a na
displeji sa zobrazí nastavenie teploty.
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UPOZORNENIE
• Efektivita pracovného času nastaveného pomocou diaľkového ovládača, ktorým možno
nastaviť časovač je obmedzená na nasledujúce nastavenia : 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0,
3.5, 4.0, 4.5, 5.0,5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16,17, 18, 19,
20,21, 22, 23 a 24.

Príklad nastavenia časovača

ZAPNUTÝ ČASOVAČ
TIMER ON (Automatické zapnutie)
Funkcia AUTOMATICKÉHO ZAPNUTIA je
užitočná vtedy, keď si želáte aby sa klimatizačné
zariadenie automaticky spustilo do prevádzky v
čase pred Vašim príchodom domov.
Klimatizačné zariadenie začne okamžite
pracovať podľa Vašej nastavenej požiadavky..
Príklad:
Nastavenie začiatku práce klimatizácie za 6 hodín:
1. Pritlačte tlačidlo TIMER ON, na displeji sa
zobrazí posledné nastavenie pred začatím
prevádzky a signálu "h".
2. Pritlačte tlačidlo TIMER ON pre zobrazenie
"6:0h" na TIMER ON displeji diaľkového
ovládača.
3. Počkajte 3 sekundy a na displeji sa opätovne
zobrazí nastavená teplota. "TIMER ON"
indikátor sa objavuje, nastavenie je
aktivované..
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TIMER OFF / ČAS VYPNUTIA
(Automatické vypnutie práce zariadenia)
Funkcia automatického vypnutia (TIMER OFF) je užitočná
vtedy , keď si želáte aby sa klimatizačné zariadenie automaticky
vyplo v čase pred Vašim spánkom. Klimatizačné zariadenie v
nastavenom čase automaticky prestane pracovať.
Príklad:
Zastavenie práce klimatizačného zariadenia za 10 hodín.
1. Pritlačte tlačidlo TIMER OFF, na displeji sa zobrazí posledný
nastavený vypínací čas prevádzky zariadenia a signál "h" .
2. Pritlačte tlačidlo TIMER OFF pre zobrazenie "10hodín" na
TIMER OFF displeji diaľkového ovládača.
3. Počkajte 3 sekundy a na displeji sa opätovne zobrazí
nastavená teplota. "TIMER OFF" indikátor sa objavuje,
nastavenie je aktivované.
KOMBINOVANÝ ČASOVAČ (TIMER)
(Nastavenie časovača na obe možnosti súčastne -ZAPNUTIE /
ON a VYPNUTIE / OFF).
TIMER OFF — TIMER ON
(On — Stop — Štart prevádzky)
Uvedená funkcia je užitočná vtedy, keď si želáte aby sa
klimatizačné zariadenie vyplo v čase pred Vašim spánkom a
následne zasa uviedlo do prevádzky pri rannom prebudení alebo
pri Vašom návrate domov.
Príklad:
Zastavenie prevádzky klimatizačného zariadenia dve hodiny po
nastavení a opätovné spustenie zariadenia o desť hodín neskôr po
nastavení.
1. Pritlačte tlačidlo TIMER OFF.
2. Pritlačte opätovne tlačidlo TIMER OFF pre zobrazenie
2.0h na displeji.
3. Pritlačte tlačidlo TIMER ON.
4. Pritlačte opätovne tlačidlo TIMER ON pre zobrazenie 10h na
displeji.
5. Počkajte 3 sekundy a na displeji sa opätovne zobrazí
nastavená teplota. "TIMER ON OFF" indikátor sa objavuje,
nastavenie je aktivované.
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TIMER ON — TIMER OFF
(Off — Štart — Zastavenie prevádzky)
Uvedená funkcia je užitočná vtedy, ak si želáte aby sa
klimatizačné zariadenie uviedlo do prevádzky v čase Vášho
prebudenia a vyplo v čase Vášho odchodu z domu.
Príklad:
Ak chcete spustiť klimatizačné zariadenie na dobu dvoch
hodín po nastavení a následne ak ju chcete odstaviť na dobu
5 hodín po nastavení.
1. Pritlačte tlačidlo TIMER ON.
2. Pritlačte opätovne tlačidlo TIMER ON pre zobrazenie
2.0h na TIMER ON displeji.
3. Pritlačte tlačidlo TIMER OFF.
4. Pritlačte opätovne tlačidlo TIMER OFF pre zobrazenie
5.0h na TIMER OFF displeji.
5. Počkajte 3 sekundy a na displeji sa opätovne zobrazí
nastavená teplota. "TIMER ON OFF" sa objavuje,
nastavenie je aktivované.

SPÁNOK / FRESH funkcia
Pritlačte uvedené tlačidlo na aktiváciu režimu SPÁNOK .
Uvedená funkcia umožňuje zariadeniu automatické
zvyšovanie ( chladenia) alebo ( kúrenia ) o 1°C na hodinu
v časovom období prvých dvoch hodín. Následne v
nastávajúcich 5 hodinách nedochádza ku zmenám. Po
tomto časovom období sa zariadenie prestane riadiť
zvolenou funkciou.
Režim SPÁNOK (SLEEP) môže byť najpohodlnejším a
naviac aj najšetrnejším (el.energia) spôsobom prevádzky
klimatizačnéhozariadenia. Táto funkcia je k dispozícii iba
pri CHLADENÍ, KÚRENÍ alebo AUTOMATICKOM
režime.
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