Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci
Návod k obsluze

P ed provozem si pozorn p e t te návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí.

Možnosti nastavení
Provozní režim: COOL, HEAT, DRY, FAN, AUTO (chlazení, topení, vysoušení.
ventilátor a AUTO)
Nastavení asova e do 24 hodin.
Nastavení vnit ní teploty v rozmezí: 17°C – 30°C
LCD display pro zobrazení všech funkcí.

Dálkové ovládání a jeho funkce

1) Tla ítko TEMP  : stiskn te toto tla ítko pro snížení nastavené teploty
2) MODE: Tla ítko pro výb r provozního režimu. Pokaždé když stisknete toto tla ítko,
zm níte provozní režim v následujícím po adí AUTO-> COOL -> DRY -> HEAT->
FAN (AUTO -> chlazení -> vysoušení -> topení -> ventilátor)
Pozn. Možnost HEAT (topení) je pouze u model s tepelným erpadlem.
3) RESET: – stisknutím tohoto tla ítka zrušíte všechna nastavení.
4) LOCK: stisknutím tohoto tla ítka zablokujete stávající nastavení. Když jej stisknete
znova, nastavení odblokujete.
5) TIMER ON ( asované zapnutí): stisknutím tohoto tla ítka m žete p edvolit
požadovanou dobu spušt ní jednotky. Každým stisknutím se nastavení zm ní o 30min.
Pokud nastavený as ukazuje 10:00 - každým dalším stisknutím se as posune o
60min. Chcete-li zrušit nastavení tohoto asovaného zapnutí, jednoduše nastavte
hodnotu time ON do hodnoty 0:00.
6) TIMER OFF ( asované vypnutí) stisknutím tohoto tla ítka m žete p edvolit
požadovanou dobu vypnutí jednotky. Každým stisknutím se nastavení zm ní o 30min.
Pokud nastavený as ukazuje 10:00 - každým dalším stisknutím se as posune o
60min. Chcete-li zrušit nastavení tohoto asovaného vypnutí, jednoduše nastavte
hodnotu time OFF do hodnoty 0:00.
7) ON/OFF: Stisknutím tohoto tla ítka jednotku zapnete. Pokud jej stisknete znovu,
klimatizaci vypnete.
8) FAN SPEED: Tímto tla ítkem nastavíte rychlost ventilátoru. Rychlost se m ní
v tomto po adí AUTO, LOW, MED, HIGH (automatická, nízká, st ední, vysoká
rychlost)
9) Tla ítko TEMP : Stiskem tohoto tla ítka snížíte nastavenou teplotu.

Jména a funkce údaj na displeji ovládání

1) Tato kontrolka svítí p i p enosu signálu z dálkového ovlada e.
2) Zobrazení zvoleného režimu.
3) Zobrazení uzam ení (blokace) nastavení. Když stisknete tla ítko LOCK znovu,
nastavování odblokujete, kontrolka zhasne.
4) Kontrolka TIMER svítí je-li nastavena n jaká hodnota asova e.
5) FAN (ventilátor) ukazuje nastavenou hodnotu rychlosti ventilátoru.
6) Display – zde se objevuje nastavená teplota a hodnoty nastaveného asova e.






Vým na baterií
Dálkové ovládání pracuje na dv alkalické suché baterie
P i vým n baterií nepoužívejte staré baterie nebo baterie jiných typ , mohlo by to
zp sobit poruchu ovládání.
Nepoužíváte-li dálkové ovládání po n kolik týdn , vyjm te baterie. P ípadný únik
bateriové kapaliny by mohl dálkové ovládání poškodit.
Pr m rná životnost baterií p i normálním použití je p ibližn p l roku.
Baterie vym te, pokud se z vnit ní jednotky p i p ijímání signálu neozývá pípnutí nebo
pokud kontrolka p enosu na dálkovém ovládání p estane svítit.
Automatický provoz
Je-li klimatizace p ipravena k použití, zapn te p ívod el. energie a kontrolka
OPERATION na displeji za ne blikat.
1. Pomocí tla ítka MODE zvolte možnost AUTO.
2. Stiskn te tla ítko TEMP a nastavte požadovanou teplotu místnosti. Nejb žn jší
a nejvhodn jší nastavená teplota je mezi 21°C a 28°C
3. Stiskn te tla ítko ON/OFF a spus te jednotku. Rozsvítí se kontrolka
OPERATION automaticky je zvolena rychlost ventilátoru AUTO. Žádné další
kontrolky nesvítí.
4. Stiskem tla ítka ON/OFF klimatizaci vypnete.

Pozn. V režimu AUTO si jednotka sama automaticky volí mezi režimy chlazení, ventilátor,
topení, vysoušení v závislosti na nastavené teplot a teplot v místnosti.

Provoz chlazení, topení, pouze ventilace
START
1.) Tla ítko pro výb r provozního režimu (MODE). Vyberte chlazení (COOL), topení
(HEAT), ventilátor (FAN ONLY). Poznámka: klimatizace pouze na chlazení nemají režim
topení.
2.) Tla ítko teploty (TEMP)
Nastavte požadovanou teplotu. Chlazení: cca 21°C
3.) Tla ítko rychlosti ventilátoru (FAN SPEED)
Vyberte jednu z rychlostí AUTO, NÍZKÁ (LOW) , ST EDNÍ (MED) a VYSOKÁ (HIGH).
4.) ON/OFF tla ítko
Na displeji jednotky se rozsvítí provozní kontrolka. Ventilátor se okamžit rozb hne dle
nastaveného režimu.
STOP
ON/OFF tla ítko: po op tovném stisknutí tohoto tla ítka klimatizace vypne a zhasne provozní
kontrolka.

Provozní režim ventilátoru (FAN ONLY) nekontroluje teplotu. Proto prove te pro
výb r tohoto režimu pouze kroky 1, 3 a 4.

Provoz vysoušení
START
1.) Tla ítko pro výb r provozního režimu (MODE). Vyberte vysoušení „DRY“.
2.) Tla ítko teploty (TEMP) Nastavte požadovanou teplotu. 21°C – 28°C
3.) Tla ítko ON/OFF - Provozní kontrolka na displeji se rozsvítí a spustí se vysoušení.
STOP
Tla ítkoON/OFF: po op tovném stisknutí tohoto tla ítka klimatizace vypne a zhasne provozní
kontrolka.

asova - TIMER
TIMER ON – na asování zapnutí klimatizace
TIMER OFF – na asování vypnutí klimatizace
1. Nastavení asu zapnutí
1.1 Stiskn te TIMER ON, dálkový ovlada ukazuje poslední nastavený as pro spušt ní
jednotky a na displeji se ukáže signál „h“. Nyní m žete nastavit as zapnutí.
1.2 Stiskn te znova tla ítko TIMER ON a nastavte požadovaný as zapnutí.
1.3 Po nastavení hodnot TIMER ON, nastane chvilka prodlení p ed p enosem signálu
mezi ovlada em a jednotkou. Poté se nastavená teplota znovu objeví na displeji.
2. Nastavení asu vypnutí
2.1 Stiskn te TIMER OFF, dálkový ovlada ukazuje poslední nastavený as pro vypnutí
jednotky a na displeji se ukáže signál „h“. Nyní m žete nastavit as vypnutí.
2.2 Stiskn te znova tla ítko TIMER OFF a nastavte požadovaný as vypnutí.
2.3 Po nastavení hodnot TIMER OFF, nastane chvilka prodlení p ed p enosem signálu
mezi ovlada em a jednotkou. Poté se nastavená teplota znovu objeví na displeji.

Použití dálkového ovládání
Dálkové ovládání umíst te na dosah p ijíma e signálu jednotky.
Umíst te dálkové ovládání mimo nebezpe í zasažení vodou. Nenechte ovládání spadnout
na zem.
Na stisknutí tla ítek dálkového ovládání nepoužívejte ostré p edm ty.
Umíst ní:
- Pokud reagují na ovládání také jiné elektrické p edm ty, p esu te je.
- Zá ivky mohou ovlivnit p enos signálu.
- P enos signálu neprob hne p es záclony, dve e nebo jiné materiály blokující signál
mezi ovládáním a jednotkou.
- Nevystavujte dálkové ovládání p ímému slune nímu zá ení, teplu nebo vod .

