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EĄǀŽĚŶĂƉŽƵǎŝƚŝĞ
ĄƌƵēŶşůŝƐƚͬ^ĞǌŶĂŵƐĞƌǀŝƐŶşŵşƐƚ

POKOJOVÁ KLIMATIZAüNÍ JEDNOTKA TYPU SPLIT

Uživatelskýmanuál
VSeries
Všechnamodelováēísla

DšLEŽITÁ POZNÁMKA:
PŐed instalací nebo provozem nové klimatizaýní jednotky
si pozornĘ pŐeýtĘte tento manuál. Uschovejte si tento
manuál pro budoucí potŐebu.

VIVAX

CZ

8SR]RUQČQt1HEH]SHþtSRåiUXY]QtFHQtKRĜODYêFKPDWHULiOĤ
Pouze pro jednotky R32

1) VAROVÁNÍ: 3ĜL VHUYLVX MH QXWQp SRVWXSRYDW SRX]H GOH

GRSRUXþHQt YêUREFH ÒGUåED D RSUDY\ NWHUp Y\åDGXMt
SĜtWRPQRVWMLQpKRRGERUQpKRSHUVRQiOXVHSURYiGČMtSRG
GRKOHGHPRVRE\NWHUiMH]SĤVRELOiSUDFRYDWVKRĜODYêPL
FKODGLY\ 3RGUREQČMãt LQIRUPDFH QDOH]QHWH Y þiVWL
,QIRUPDFHR~GUåEČY,167$/$ý1Ë3ěË58ý&((Toto

je nutné SRX]HSĜLSRXåLWtFKODGLYD5).

VIVAX

CZ

V\VYČWOHQt V\PEROĤ zobrazených na YQLWĜQt nebo venkovní
jednotce:

VAROVÁNÍ

7HQWRV\PEROVH]REUD]tYSĜtSDGČ, že
tento VSRWĜHELþ používá KRĜODYp
chladivo. Pokud chladivo uniká a je
vystaveno externímu zdroji vznícení,
hrozí QHEH]SHþt požáru.

POZOR

Tento symbol QD]QDþXMH, že MHWĜHED
SHþOLYČSĜHþtVWnávod k obsluze.

POZOR
POZOR

POZOR

Tento symbol QD]QDþXMH, že by s tímto
]DĜt]HQtPPČOLVHUYLVQtSUDFRYQtFL
manipulovat v souladu s informacemi
uvedenými v LQVWDODþQtSĜtUXþFH
7HQWRV\PEROQD]QDþXMH, že
jsou k dispozici informace,
QDSĜtNODG návod k obsluze nebo
LQVWDODþQt SĜtUXþND

VIVAX

CZ

ĞǌƉĞēŶŽƐƚŶşŽƉĂƚƎĞŶş
WƎĞĚŝŶƐƚĂůĂĐşƐŝƉƎĞēƚĢƚĞďĞǌƉĞēŶŽƐƚŶşŽƉĂƚƎĞŶş
NeƐƉƌĄǀŶĄŝŶƐƚĂůĂĐĞǌƉƽƐŽďĞŶĄŶĞĚŽĚƌǎĞŶşŵŶĄǀŽĚƵŵƽǎĞǀĠƐƚŬ
ƚĢǎŬǉŵǌƌĂŶĢŶşŵŶĞďŽƓŬŽĚĄŵ͘
sĄǎŶŽƐƚ ƉŽƚĞŶĐŝĄůŶş ƓŬŽĚǇ ŶĞďŽ ǌƌĂŶĢŶş ƐĞ ŬůĂƐŝĨŝŬƵũĞ ũĂŬŽ
sZKsE1ŶĞďŽhWKKZE E1.

VAROVÁNÍ
dĞŶƚŽƐǇŵďŽůƵƉŽǌŽƌŸƵũĞŶĂƚŽ͕ǎĞŶĞĚŽĚƌǎŽǀĄŶşƉŽŬǇŶƽ
ŵƽǎĞǀĠƐƚŬĞƐŵƌƚĞůŶĠŵƵƷƌĂǌƵŶĞďŽƚĢǎŬǉŵǌƌĂŶĢŶşŵ͘

dĞŶƚŽƐǇŵďŽůƵƉŽǌŽƌŸƵũĞŶĂƚŽ͕ǎĞŶĞĚŽĚƌǎŽǀĄŶşƉŽŬǇŶƽ
ŵƽǎĞ ǀĠƐƚ ŬĞ ǌƌĂŶĢŶş ŶĞďŽ ƓŬŽĚĄŵ ŶĂ ƐƉŽƚƎĞďŝēŝ ŶĞďŽ
ǀĂƓĞŵŵĂũĞƚŬƵ͘

VAROVÁNÍ
dĞŶƚŽƐƉŽƚƎĞďŝēŵŽŚŽƵƉŽƵǎşǀĂƚĚĢƚŝŽĚϴůĞƚǀĢŬƵĂŽƐŽďǇ
ƐĞƐŶşǎĞŶǉŵŝĨǇǌŝĐŬǉŵŝ͕ƐŵǇƐůŽǀǉŵŝŶĞďŽŵĞŶƚĄůŶşŵŝƐĐŚŽƉŶŽƐƚŵŝ
ŶĞďŽ Ɛ ŶĞĚŽƐƚĂƚŬĞŵ ǌŬƵƓĞŶŽƐƚş Ă ǌŶĂůŽƐƚş͕ ƉŽŬƵĚ ũƐŽƵ ƉŽĚ
ĚŽŚůĞĚĞŵ͕ŶĞďŽĚŽƐƚĂůǇƉŽŬǇŶǇŽƐƉƌĄǀŶĠŵĂďĞǌƉĞēŶĠŵƉŽƵǎşǀĄŶş
ĂƉŽŬƵĚƐŝƵǀĢĚŽŵƵũşƉŽƚĞŶĐŝĄůŶşŶĞďĞǌƉĞēş͘ŝƓƚĢŶşŶĞƐŵşƉƌŽǀĄĚĢƚ
ĚĢƚŝ͕ŬƚĞƌĠŶĞũƐŽƵƉŽĚĚŽŚůĞĚĞŵƐƚĂƌƓşŽƐŽďǇ͘

VIVAX

CZ

UPOZORE E1d|<:11^/E^d>
• <ŽŶƚĂŬƚƵũƚĞ ŬǀĂůŝĨŝŬŽǀĂŶĠŚŽ ƉƌŽĚĞũĐĞ ǀ ƐŽƵǀŝƐůŽƐƚŝ Ɛ ŝŶƐƚĂůĂĐş
ƚĠƚŽ ŬůŝŵĂƚŝǌĂēŶş ũĞĚŶŽƚŬǇ͘ EĞƐƉƌĄǀŶĄ ŝŶƐƚĂůĂĐĞ ŵƽǎĞ ǀĠƐƚ Ŭ
ƷŶŝŬƵǀŽĚǇ͕ǌĄƐĂŚƵĞůĞŬƚƌŝĐŬǉŵƉƌŽƵĚĞŵŶĞďŽǀǌŶŝŬƵƉŽǎĄƌƵ.
• sĞƓŬĞƌĠ ŽƉƌĂǀǇ͕ ƷĚƌǎďƵ Ă ƉƎĞŵŝƐƛŽǀĄŶş ƐƉŽƚƎĞďŝēĞ ŵƵƐş
ƉƌŽǀĠƐƚ ŬǀĂůŝĨŝŬŽǀĂŶǉ ƚĞĐŚŶŝŬ͘ ŚǇďŶĢ ƉƌŽǀĞĚĞŶĠ ŽƉƌĂǀǇ
ŵŽŚŽƵǌƉƽƐŽďŝƚǌƌĂŶĢŶşŶĞďŽƉŽƓŬŽǌĞŶşƐƉŽƚƎĞďŝēĞ͘

UPOZORN E1d|<:11^WKh1sE1^WKd\/
s ƉƎşƉĂĚĢ͕ ǎĞ ĚŽũĚĞ Ŭ ŶĞŽďǀǇŬůǉŵ ŽŬŽůŶŽƐƚĞŵ ;ŶĂƉƎ͘ ƐĞ ŽďũĞǀş
ǌĄƉĂĐŚŬŽƵƎĞͿ͕ŝŚŶĞĚǀǇƉŶĢƚĞƐƉŽƚƎĞďŝēĂŽĚƉŽũƚĞƐşƛŽǀŽƵǀŝĚůŝĐŝǌĞ
ǌĄƐƵǀŬǇ͘ <ŽŶƚĂŬƚƵũƚĞ ƉƌŽĚĞũĐĞ͕ ĂďǇ ŶĞĚŽƓůŽ Ŭ ǌĄƐĂŚƵ ĞůĞŬƚƌŝĐŬǉŵ
ƉƌŽƵĚĞŵ͕ƉŽǎĄƌƵŶĞďŽǌƌĂŶĢŶş.
NeƐƚƌŬĞũƚĞ ƉƌƐƚǇ͕ ůĂƚĢ ŶĞďŽ ũŝŶĠ ƉƎĞĚŵĢƚǇ ĚŽ ǀƐƚƵƉŶşĐŚ ŶĞďŽ
ǀǉƐƚƵƉŶşĐŚŽƚǀŽƌƽǀǌĚƵĐŚƵ͘MƽǎĞĚŽũşƚŬĞǌƌĂŶĢŶş͕ŶĞďŽƛǀĞŶƚŝůĄƚŽƌ
ƐĞŽƚĄēşǀǇƐŽŬŽƵƌǇĐŚůŽƐƚş͘
NeƉŽƵǎşǀĞũƚĞ ŚŽƎůĂǀĠ ƐƉƌĞũĞ͕ ũĂŬŽ ũĞ ůĂŬ ŶĂ ǀůĂƐǇ͕ ŶĞďŽ ďĂƌǀƵ ǀ
ďůşǌŬŽƐƚŝƐƉŽƚƎĞďŝēĞ͕ĂďǇŶĞĚŽƓůŽŬƉŽǎĄƌƵŶĞďŽǀǉďƵĐŚƵ͘
NeƉŽƵǎşǀĞũƚĞƐƉŽƚƎĞďŝēǀďůşǌŬŽƐƚŝǀǉďƵƓŶǉĐŚƉůǇŶƽ͘sǇƉƵƓƚĢŶǉƉůǇŶ
ƐĞŵƽǎĞŚƌŽŵĂĚŝƚǀŽŬŽůşƐƉŽƚƎĞďŝēĞĂǌƉƽƐŽďŝƚǀǉďƵĐŚ͘
NeƉŽƵǎşǀĞũƚĞ ƐƉŽƚƎĞďŝē ǀĞ ǀůŚŬǉĐŚ ƉƌŽƐƚŽƌĄĐŚ ;ŶĂƉƎ͘ ŬŽƵƉĞůŶĄĐŚ
ŶĞďŽ ƉƌĄĚĞůŶĄĐŚͿ͕ ĂďǇ ŶĞĚŽƓůŽ ŬĞ ǌŬƌĂƚƵ͕ ĐŽǎ ďǇ ŵŽŚůŽ ǌƉƽƐŽďŝƚ
ƉŽƓŬŽǌĞŶşƐƉŽƚƎĞďŝēĞ͘
NeǀǇƐƚĂǀƵũƚĞ ƐǀĠ ƚĢůŽ ƉƎşŵĠŵƵ ƉƌŽƵĚĢŶş ĐŚůĂĚŶĠŚŽ ǀǌĚƵĐŚƵ ƉŽ
ĚĞůƓşĚŽďƵ͘

VIVAX

CZ

UPOZORE E1d|<:11^><dZ/<EZ'/
• WŽƵǎşǀĞũƚĞƉŽƵǌĞƵǀĞĚĞŶǉŶĂƉĄũĞĐşŬĂďĞů͘sƉƎşƉĂĚĢ͕ǎĞũĞ

ŬĂďĞůƉŽƓŬŽǌĞŶǉ͕ŵƵƐşũĞũǀǇŵĢŶŝƚǀǉƌŽďĐĞŶĞďŽũŝŶĄ
ŬǀĂůŝĨŝŬŽǀĂŶĄŽƐŽďĂ.
• sǎĚǇĚďĞũƚĞŶĂƚŽ͕ĂďǇďǇůĂƐşƛŽǀĄǀŝĚůŝĐĞēŝƐƚĄ͘KĚƐƚƌĂŸƚĞ
ƉƌĂĐŚŶĞďŽŶĞēŝƐƚŽƚǇ͕ŬƚĞƌĠƐĞŵŽŚŽƵŶĂŚƌŽŵĂĚŝƚŬŽůĞŵ
ǀŝĚůŝĐĞŶĞďŽƉƎşŵŽŶĂǀŝĚůŝĐŝ͘^şƛŽǀĠǀŝĚůŝĐĞ͕ŬƚĞƌĠũƐŽƵ
ǌŶĞēŝƓƚĢŶĠƉƌĂĐŚĞŵŶĞďŽŶĞēŝƐƚŽƚĂŵŝ͕ŵŽŚŽƵǌƉƽƐŽďŝƚ
ƉŽǎĄƌŶĞďŽƷƌĂǌĞůĞŬƚƌŝĐŬǉŵƉƌŽƵĚĞŵ͘
• NeƚĂŚĞũƚĞǌĂŬĂďĞů͕ĂďǇƐƚĞǀǇƚĄŚůŝǀŝĚůŝĐŝǌĞǌĄƐƵǀŬǇ.
WĞǀŶĢƵĐŚŽƉƚĞǀŝĚůŝĐŝĂƚĂŚĞŵũŝǀǇƐƵŸƚĞ͘dĂŚĄŶşǌĂŬĂďĞů
ŵƽǎĞƉŽƓŬŽĚŝƚƐĂŵŽƚŶǉŬĂďĞů͕ĐŽǎŵƽǎĞǀĠƐƚŬƉŽǎĄƌƵ
ŶĞďŽƷƌĂǌƵĞůĞŬƚƌŝĐŬǉŵƉƌŽƵĚĞŵ͘
• NeƉŽƵǎşǀĞũƚĞƉƌŽĚůƵǎŽǀĂĐşŬĂďĞů͕ŶĂƉĄũĞĐşŬĂďĞůƐĂŵŝ
ŶĞƉƌŽĚůƵǎƵũƚĞ͕ĂŶŝŶĞǌĂƉŽũƵũƚĞŽƐƚĂƚŶşƐƉŽƚƎĞďŝēĞĚŽƐƚĞũŶĠ
ǌĄƐƵǀŬǇ͕ǀŶşǎũĞǌĂƉŽũĞŶĂŬůŝŵĂƚŝǌĂēŶşũĞĚŶŽƚŬĂ͘aƉĂƚŶĠ
ĞůĞŬƚƌŝĐŬĠŝŶƐƚĂůĂĐĞ͕ƓƉĂƚŶĄŝǌŽůĂĐĞĂŶĞĚŽƐƚĂƚĞēŶĠŶĂƉĢƚş
ŵŽŚŽƵǌƉƽƐŽďŝƚƉŽǎĄƌ͘

VIVAX

CZ

LIKVIDACE ELEKTRICKÉHO ODPADU
9êUREN\R]QDþHQpWtPWRV\PEROHPSDWĜtGRVNXSLQ\HOHNWULFNêFKD
HOHNWURQLFNêFK ]DĜt]HQt (( YêUREN\  D QHVPČMt VH RGNOiGDW
VSROHþQČVHVPČVQêPGRPiFtPQHERUR]PČUQêPRGSDGHP
Správným postupem, likvidací a recyklací výrobku, zabráníte
potenciálním negativQtP QiVOHGNĤP QD OLGVNp ]GUDYt D åLYRWQt
SURVWĜHGt NH NWHUêP PĤåH GRMtW SĜL QHDGHNYiWQt OLNYLGDFL QHER RGORåHQt WRKRWR
výrobku.
Abyste získali více informací o recyklaci a likvidaci tohoto výrobku, kontaktujte
SURVtPYiãPtVWQt~ĜDGSUROLNYLGDFLQHEH]SHþQpKRRGSDGXQHERREFKRGNGH
jste zakoupili výrobek.

(8352+/Èâ(1Ë26+2'ċ
7HQWR VSRWĜHELþ MH Y\UREHQ Y VRXODGX V SODWQêPL (YURSVNêPL
QRUPDPL D MH Y VRXODGX VH YãHPL SODWQêPL VPČUQLFHPL D
Y\KOiãNDPL (8 SURKOiãHQt R VKRGČ VL PĤåHWH VWiKQRXW QD
následujícím odkazu: www.msan.hr/dokumentacijaartiklala

Specifikace a funkce jednotky
Díly jednotky
Napájecí kabel (nĘkteré jednotky)
PŐední panel

Roleta

OsvĘtlený prostor ve tvaru V:

Rozsvítí se v rŢzných barvách dle provozního módu:
V (AUTO) módu CHLAD (COOL) a SUCHO (DRY) je
svĘtlo modré.
Okno displeje
V (AUTO) módu TOPENÍ (HEAT) je svĘtlo oranžové.
V módu vĘtrání je svĘtlo vypnuto. POZNÁMKA: Když
je v pokoji zhasnuto, okno displeje bĘhem 5 sekund
pomalu zhasne a bzuýák se vypne. Jakmile se
rozsvítí, vše se vrátí do normálu.

Funkþní filtr
(PĜed hlavním filtrem – nČkteré
jednotky)

Okno displeje

Ovladaþ

po dobu 3 sekund, když:
• je NASTAVEN TIMER
• Funkce FRESH, SWING, TURBO nebo SILENCE jsou zapnuty

" po dobu 3 sekund, když:
• není NASTAVEN TIMER
• Funkce FRESH, SWING, TURBO nebo SILENCE jsou vypnuty

když je zapnuta funkce proti chladnému vzduchu (anti-cold air)
pĜi rozmrazování
když se jednotka sama þistí
když je zapnuta ochrana pĜed zamrznutím

kdyže je aktivována ovládací funkce WIFI (nČkteré jednotky)
kdyže je aktivována funkce ECO (nČkteré jednotky)
POZNÁMKA: Návod k používání infraþerveného dálkového ovládání není v tomto balení zahrnut.
V módu vČtrání jednotka zobrazí teplotu pokoje. V ostatních módech jednotka zobrazí nastavenou teplotu.

Držák ovladaþe
(nČkteré
jednotky)

Získání optimální výkonnosti
Optimální výkonosti pro módy CHLAD (COOL), TOPENÍ (HEAT) a SUCHO (DRY) lze dosáhnout v následujících
rozsazích teplot. Pokud používáte vaší klimatizaýní jednotku mimo tyto rozsahy, aktivují se urýité ochranné
funkce, což zpŢsobí, že jednotka nebude pracovat optimálnĘ.

Typ inverter-split

Mód COOL

Mód EAT

Pokojová teplota

17°C - 32°C (63°F

0°C - 30°C (32°F

VnĘjší teplota

0°C - 50°C (32°F -

-15°C - 30°C

- 90°F)

122°F)

- 86°F)

(5°F - 86°F)

Mód DRY
10°C - 32°C

(50°F - 90°F)
0°C - 50°C

(32°F - 122°F)

-15°C - 50°C (5°F
- 122°F)

(Pro modely

s nízkoteplotními
chladicími
systémy)

PRO JEDNOTKY
S PŏÍDAVNÝM
ELEKTRICKÝM
OHŏEVEM
Pokud je vnĘjší teplota
pod 0°C (32°F ), pak
dŢraznĘ doporuýujeme
mít jednotku vždy
pŐipojenou, aby byl
zajištĘna plynulá a
trvalá výkonnost.

Typ fixed-speed

Pokojová
teplota

Mód COOL

Mód HEAT

Mód DRY

17°-32°C (63°-90°F)

O°-30°C (32°-86°F)

10°-32°C (50o-90°F)

18°-43°C (64°-109°F)

VnĘjší
teplota

-7°-43°C (19°-109°F) (Pro modely
s nízkoteplotními chladicími systémy)

11°-43°C (52°-109°F)

-7°-24°C (19°-75°F)

18°-52°C (64°-126°F) (Pro zvláštní tropické
modely)

18°-43°C (64°-109°F)
18°-52°C (64°-126°F) (Pro
zvláštní tropické modely)

Pro další optimalizaci výkonnosti jednotky udĘlejte následující:
• Nechte dveŐe a okna zavŐená.
• Používejte funkce zapnutého/vypnutého TIMERU pro snížení energetické nároýnosti.

• Neblokujte vstupy a výstupy vzduchu.

• PravidelnĘ kontrolujte a ýistĘte vzduchové filtry.

Pro podrobnĘjší vysvĘtlení každé funkce se podívejte do
Manuálu dálkového ovládání.

Další funkce

Wi-Fi Control (nĘkteré jednotky) Tato ovládací funkce
pŐes Wi-Fi umožŁuje ovládání vaši klimatizaýní
jednotky prostŐednictvím mobilního telefonu a pŐes
Wi-Fi pŐipojení.

•
Auto-Restart
Pokud jednotka pŐijde o napájení, automaticky se restartuje
s pŢvodním nastavením, jakmile bude napájení opĘt
pŐipojeno.

PamĘŘ naklonĘní rolety (nĘkteré jednotky) Když vaší
jednotku zapínáte, roleta se automaticky vrátí do
pŢvodního nastaveného naklonĘní.

•

Detekce úniku chladicí kapaliny (nĘkteré jednotky)
VnitŐní jednotka automaticky zobr azí „EC“, pokud zjistí
únik chladicí kapaliny.

Ochrana pŐed plísní (Anti-mildew) (nĘkteré

jednotky)

Když jednotku vypnete z módŢ COOL, AUTO (COOL) nebo

SUCHO, klimatizaýní jednotka bude dále pracovat s velmi

nízkým výkonem, aby vysušila kondenzovanou vodu a
zamezila vzniku plísní.

•
Inteligentní detekce svĘtla
Když se svĘtlo v pokoji zhasne, okno displeje a osvĘtlený
prostor ve tvaru V po 5 sekundách pomalu zhasnou a
bzuýák se vypne. Jakmile se svĘtlo rozsvítí, vše se vrátí do
normálu.
POZNÁMKA: Když je svĘtlo v pokoji jasné, zŢstávají okno
displeje a prostor ve tvaru V zapnuty. Když je svĘtlo
v pokoji tmavé, mŢžete na dálkovém ovladaýi stisknout
tlaýítko LED, kterým okno displeje zapnete/vypnete.

Smart Air Manager Když je jednotka v módu COOL
nebo AUTO, stisknĘte tlaýítko SWING na dálkovém
ovládání a jednotka zaýne vypouštĘt velmi komfortní a
tichý vítr, který vám navodí pocit pŐírody.
Pro detailní vysvĘtlení pokroýilých funkcí jednotky
(jako je mód TURBO a funkce samostatného ýištĘní),
podívejte se do Manuálu dálkového ovládání.

POZNÁMKA K ILUSTRACÍM
Ilustrace v tomto manuálu slouží pouze k vysvĘtlení. Skuteýný tvar vaší vnitŐní jednotky mŢže být lehce
odlišný. Aktuální tvar tak má pŐednost.

Nastavení úhlu vzdušného proudu
Nastavení vertikálního úhlu vzdušného proudu

Když je jednotka zapnuta, použijte tlaýítko SWING
/DIRECT pro nastavení smĘru (vertikálního úhlu)
vzdušného proudu.
1.

StisknĘte jednou tlaýítko SWING /DIRECT pro

aktivaci rolety. Kdykoliv stisknete toto tlaýítko, úhel
rolety se upraví o 6°. Maýkejte tlaýítko, než dosáhnete
úhlu, který je pro vás pŐijatelný.

2.

Pokud chcete, aby roleta jela dolu/nahoru

kontinuálnĘ,

stisknĘte

a

podržte

tlaýítko

SWING/DIRECT 3 sekundy. Automatickou funkci

Výstraha: Nenechávejte roletu delší
dobu
v pŐíliš
vertikálním
úhlu.
Kondenzovaná voda by pak mohla
kapat na váš nábytek.

vypnete opĘtovným stisknutím.

Nastavení horizontálního úhlu vzdušného proudu
Horizontální

úhel

vzdušného

proudu

musí

být

nastaven manuálnĘ. ChyŘte táhlo deflektoru (viz
nákres 2.3) a úhel manuálnĘ nastavte tak, jak chcete.

U nĘkterých jednotek mŢže být horizontální úhel
nastaven dálkovým ovládáním. Podívejte se, prosím,
do Manuálu dálkového ovládání.

Nákres 2.2

!

VÝSTRAHA

Nepokládejte vaše prsty blízko nebo do fukaru
a sání na stranĘ jednotky. Vysokorychlostní
vĘtrák uvnitŐ jednotky mŢže zpŢsobit zranĘní.

POZNÁMKA K ÚHLšM ROLETY

Když používáte mód COOL nebo DRY, nenastavujte na

delší dobu roletu do pŐíliš vertikálního úhlu. Voda by
totiž pak mohla kondenzovat na hranĘ rolety a

následnĘ kapat na vaší podlahu nebo nábytek (viz
nákres 2.2).

Když používáte mód COOL nebo DRY, mŢže nastavení

rolety na pŐíliš vertikální úhel snížit výkonnost
jednotky vzhledem k tomu, že bude proud vzduchu
pŐíliš omezen.

Nepohybujte roletou ruýnĘ. Roleta pak nebude

synchronní. Pokud k tomu dojde, vypnĘte jednotku,

na nĘkolik sekund jí odpojte ze zásuvky a následnĘ

Táhlo
deflektoru

restartujte. Tímto restartujete i roletu.

Nákres 2.3

Provoz pŐi spánku
Funkce spánku (SLEEP) se používá ke snížení energetické
nároýnosti, když spíte (a nepotŐebujete pro vaše pohodlí stejné
nastavení teploty). Tato funkce mŢže být aktivována pouze
dálkovým ovládáním.
StisknĘte tlaýítko SLEEP, když se chystáte spát. Když je jednotka
v módu COOL, jednotka zvýší teplotu o 1°C (2°F) po 1 hodinĘ a dále
zvýší teplotu ještĘ o 1°C (2°F) po další hodinĘ. Když je jednotka
v módu HEAT, jednotka sníží teplotu o 1°C (2°F) po 1 hodinĘ a dále
sníží teplotu ještĘ o 1°C (2°F) po další hodinĘ.
Novou teplotu bude udržovat 7 hodin a následnĘ se jednotka
automaticky vypne.
Poznámka: Funkce SLEEP není dostupná v módu FAN nebo DRY.

Nákres 3.1

Manuálníprovoz(bezdálkového
ovládání)
Jak pracovat s vaší jednotkou bez
dálkového ovládání

Pokud vaše dálkové ovládání nefunguje,
lze vaší jednotku ovládat manuálnĘ
pomocí tlaýítka MANUAL CONTROL
umístĘného na vnitŐní jednotce. MĘjte na
pamĘti, že manuální provoz není
dlouhodobým Őešením, a že je dŢraznĘ
doporuýeno ovládat jednotku dálkovým
ovládáním.

!
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VÝSTRAHA

Tlaýítko Manual control

Toto manuální tlaýítko je urýeno pouze pro
testování a nouzový provoz. Prosíme,

nepoužívejte tuto funkci, pokud není dálkové

ovládání ztraceno, nebo pokud to není absolutnĘ
nezbytné. Proobnovení bĘžného provozu

použijte pro zapnutí jednotky dálkové ovládání.

.

.
.
.
.
.

PŏED MANUÁLNÍM OVLÁDÁNÍM
PŐed manuálním ovládáním musí být
jednotka vypnuta.
Pro manuální ovládání jednotky:
StisknĘte tlaýítka na obou stranách vnitŐní
jednotky, abyste uvolnili panel, následnĘ
pŐední panel zvednĘte a pro zapŐení
panelu
použijte
automatickou
teleskopickou tyýku.
NajdĘte tlaýítko MANUAL CONTROL na
pravé stranĘ jednotky. ZapuštĘné tlaýítko
stisknĘte prstem nebo špiýkou propisky.
StisknĘte tlaýítko MANUAL CONTROL
jednou pro aktivaci vynuceného AUTO
módu.
StisknĘte tlaýítko MANUAL CONTROL
znovu pro aktivaci vynuceného chladícího
módu.
StisknĘte tlaýítko MANUAL CONTROL
potŐetí, ýímž jednotku vypnete.
PŐední panel podržte rukou a stisknĘte
stŐed automatické teleskopické tyýky,
ýímž se pŐední panel zavŐe.

StisknĘte zde, pro
uvolnĘní pŐedního
panelu.

Automatická
teleskopická
tyýka (pro
uvolnĘní
stisknĘte stŐed)

Tlaþítko Manual
control

Péēeaúdržba
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üištĘní vaší vnitŐní jednotky

PŏED üIŠTėNÍM NEBO ÚDRŽBOU VAŠEHO
KLIMATIZAüNÍHO

SYSTÉMU

JEDNOTKU

Vysušte ho na chladném a suchém místĘ a
nevystavujte
svitu.

ho

pŐímému

sluneýnímu

VŽDY VYPNėTE A ODPOJTE JÍ ZE ZÁSUVKY.

Až uschne, pŐipojte malý osvĘžující filtr na

! VÝSTRAHA

vnitŐní jednotky.

velký filtr a následnĘ ho zasuŁte zpĘt do

Pro ýištĘní jednotky používejte pouze jemný

ZavŐete pŐední panel vnitŐní jednotky.

špinavá, mŢžete použít hadŐík namoýený do

do zásuvky a pŐední panel se vrátí do své

a suchý hadŐík. Pokud je jednotka obzvláštĘ

teplé vody a tím jí utŐít.

Pro ýištĘní jednotky nepoužívejte chemikálie

POZNÁMKA: Po vyýištĘní pŐipojte jednotku
pŢvodní pozice.

nebo chemikáliemi napuštĘné ubrousky.

Nepoužívejte benzen, Őedidlo, leštící prášek

nebo jiná rozpouštĘdla. Díky nim by se mohl
poškodit a deformovat plastový povrch.

Pro ýištĘní pŐedního panelu nepoužívejte
vodu, která je teplejší než 40°C (104°F). Ta
by

mohla

deformací.

zpŢsobit

jeho

blednutí

a

üištĘní vašeho vzduchového filtru

Ucpaná klimatizaýní jednotka mŢže snížit
úýinnost chlazení a mŢže být také špatná

pro vaše zdraví. üistĘte filtr každé dva
týdny.

StisknĘte tlaýítka na obou stranách vnitŐní

jednotky, ýímž uvolníte panel, následnĘ
pŐední

panel

zvednĘte

a

podepŐete

vysunovací tyýkou. ChyŘte díl na konci filtru,

Odeberte filtr pro osvĘžování vzduchu, který
je vzadu na velkém filtru (u nĘkterých

jednotek)

lehce ho vytlaýte a následnĘ ho vytáhnĘte
smĘrem k vám.

NáslednĘ filtr vyjmĘte vytažením.
Pokud má váš filtr malý filtr pro osvĘžování
vzduchu, odpojte ho od vĘtšího filtru. Tento
malý filtr vysajte vysavaýem.

VyýistĘte velký vzduchový filtr teplou vodou

s mýdlem. Použijte pouze jemný ýisticí
prostŐedek. VypláchnĘte filtr ýistou vodou a

následnĘ pŐebyteýnou vodu vyklepejte.

Nákres 5.1
! VÝSTRAHA
Nesahejte na filtr pro osvĘžování vzduchu

(plasma filtr) po dobu alespoŁ 10 minut od
vypnutí jednotky.

! VÝSTRAHA

• PŐed výmĘnou filtru nebo ýištĘním jednotku
vypnĘte a odpojte jí ze zásuvky.

• PŐi odstraŁování filtru nesahejte na kovové

Údržba -

Dlouhá doba nepoužívání

ýásti jednotky. Ostré kovové hrany vás mohou

Pokud plánujete nepoužívat vaší klimatizaýní

• Nepoužívejte vodu na ýištĘní vnitŐku vnitŐní

následující:

poŐezat.

jednotky. To by mohlo zniýit izolaci a zpŢsobit

jednotku

po

delší

ýasový

úsek,

udĘlejte

úraz elektrickým proudem.

• Nevystavujte filtr pŐímému sluneýnímu svitu,
když ho budete sušit. Tím by se mohl
smrsknout.

Pokud plánujete nepoužívat vaší klimatizaýní
jednotku

po

následující:

delší

ýasový

úsek,

VyþistČte všechny filtry.

ZapnČte funkci FAN, dokud
jednotka není úplnČ
vysušená.

Jednotku vypnČte a odpojte
ze zásuvky.

Vyndejte baterie z dálkového
ovládání.

udĘlejte

UpozornĘní na ýištĘní vzduchového filtru
(volitelné)

UpozornĘní na ýištĘní vzduchového filtru

Po 240 hodinách používání zobrazí okno

displeje nápis „CL“. To je upozornĘní na
vyýištĘní filtru. Po 15 sekundách jednotka opĘt
zobrazí pŢvodní displej.

Pro resetování upozornĘní stisknĘte ýtyŐikrát
tlaýítko

LED

na

dálkovém

ovládání,

Údržba

-PŐedsezónní kontrola

Po dlouhé dobČ nepoužívání nebo naopak
pravidelným používáním, udČlejte následující:

pĜed

nebo

stisknĘte tŐikrát tlaýítko MANUAL CONTROL.

Pokud upozornĘní neresetujete, zobrazí se
nápis „CL“ znovu, když jednotku restartujete.
UpozornĘní na výmĘnu vzduchového filtru

Po 2880 hodinách používání zobrazí okno

displeje nápis „nF“. To je upozornĘní na

Zkontrolujte, zda nejsou
kabely poškozeny.

VyþistČte všechny filtry.

Zkontrolujte úniky.

VymČĖte baterie.

vymĘnĘní filtru. Po 15 sekundách jednotka opĘt
zobrazí pŢvodní displej.

Pro resetování upozornĘní stisknĘte ýtyŐikrát
tlaýítko

LED

na

dálkovém

ovládání,

nebo

stisknĘte tŐikrát tlaýítko MANUAL CONTROL.
Pokud upozornĘní neresetujete, zobrazí se
nápis „nF“ znovu, když jednotku restartujete
VÝSTRAHA

• Jakákoli údržba nebo ýištĘní vekovní jednotky

musí být provádĘno autorizovaným prodejcem
nebo licencovaným servisním technikem.

• Jakékoli opravy jednotky musí být provádĘny
autorizovaným prodejcem nebo licencovaným
servisním technikem.

UjistČte se, že nic neblokuje vstupy a výstupy vzduchu.

Poruchy
!
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BEZPEüNOSTNÍ OPATŏENÍ

Pokud nastane JAKÁKOLI z následujících situací, okamžitĘ vaší jednotku vypnĘte!

• Napájecí kabel je poškozen nebo neobvykle zahŐátý.

• Cítíte pach spálení.

• Jednotka vydává hlasité nebo neobvyklé zvuky.
• VyhoŐí pojistka nebo ýasto padá jistiý.

• Do jednotky spadne voda nebo jiný objekt, ýi z ní nĘco vypadne.
NESNAŽTE SE TOTO SAMI OPRAVIT! OKAMŽITė KONTAKTUJTE POSKYTOVATELE AUTORIZOVANÉHO
SERVISU!

BĘžné problémy

Následující problémy nejsou poruchami a ýasto nebudou vyžadovat opravu.
Problém

Možné pŐíýiny

PŐi stisknutí tlaýítka

Jednotka má tŐíminutovou ochranou funkci, která zamezuje tomu, aby se

nezapne

okamžiku, kdy byla vypnuta.

ON/OFF se jednotka

jednotka pŐetížila. Jednotku nelze restartovat po dobu tŐí minut od

Jednotka mŢže zmĘnit své nastavení, aby zabránila tvoŐení námrazy na

jednotce. Jakmile se teplota zvýší, jednotka zaýne znovu pracovat v pŐedem
nastaveném módu.
Jednotka pŐešla z módu

COOL/HEAT do módu FAN
Nastavená teplota byla dosažena, na základĘ ýehož jednotka vypne

kompresor. Jakmile se teplota znovu zmĘní, jednotka opĘt zahájí provoz.

VnitŐní jednotka vypouští
bílou mlhu

Jak vnitŐní, tak venkovní
jednotka vypouští bílou
mlhu

Ve vlhkých oblastech mŢže velký teplotní rozdíl mezi vzduchem v pokoji a
chlazeným vzduchem zpŢsobit bílou mlhu.

Když se jednotka v HEAT módu po rozmrazení restartuje, mŢže se tvoŐit bílá

mlha kvŢli vlhkosti, kterou zpŢsobil proces rozmrazování.

Problém

Možné pŐíýiny
MŢže být vydáván vzduch proudícího vzduchu, pokud roleta resetuje svojí pozici.

VnitŐní jednotka je hluýná

PŐi provozu jednotky v HEAT módu mŢže být vydáván skŐípavý zvuk vzhledem k roztahování a

kontrakci plastových dílŢ jednotky.

Slabý syýivý zvuk pŐi provozu: Toto je normální a je to zpŢsobeno tím, že chladící plyn proudí

skrze vnitŐní a venkovní jednotku.
Jak vnitŐní, tak venkovní
jednotka jsou hluýné

Slabý syýivý zvuk pŐi startu systému, když se systém zastavil, nebo když se rozmrazuje: Tento

zvuk je normální a je zpŢsoben tím, že se chladící plyn zastaví, nebo že zmĘní smĘr.

SkŐípavý zvuk: BĘžné roztahování a kontrakce plastových a kovových dílŢ, což je zpŢsobeno
zmĘnami teplot pŐi provozu.

Venkovní jednotka vydává zvuky Jednotka bude vydávat rŢzné zvuky na základĘ rŢzných provozních módŢ.
Z vnitŐní nebo venkovní jednotky Jednotka mŢže hromadit prach, pokud delší dobu není používána, a jakmile je znovu zapnuta,
vychází prach

Z jednotky vychází nepŐíjemný
pach

VĘtrák venkovní jednotky
nepracuje

Provoz je nevyzpytatelný,

nepŐedvídatelný, nebo jednotka
nereaguje

prach vyletí ven. Tomu lze zabránit, pokud jednotku bĘhem delší doby nepoužívání zakryjete.
Jednotka mŢže absorbovat pachy z okolí (z nábytku, vaŐení, cigaret apod.), které pak budou

bĘhem provozu emitovány ven.

Filtry jednotky zplesnivĘly a musí být vyýištĘny.
PŐi provozu je vĘtrák ovládán tak, aby byl provoz výrobku optimální.
Rušení od vysílaýŢ a zesilovaýŢ mobilního signálu mŢže zpŢsobit poruchu jednotky.
V takovém pŐípadĘ zkuste následující:

•

Odpojte napájení a znovu ho pŐipojte.

•

StisknĘte tlaýítko ON/OFF na dálkovém ovládání pro restartování provozu.

POZNÁMKA: Pokud problém pŐetrvává, kontaktujte místního prodejce nebo nejbližší zákaznické servisní
centrum. SdĘlte jim detailní popis poruchy jednotky, ale i její modelové ýíslo.

Poruchy

Pokud nastane problém, prosíme, projdĘte si následující body pŐed tím, než budete kontaktovat servisní
spoleýnost.
Problém

Možné pŐíýiny
Nastavení teploty mŢže být vyšší než
okolní pokojová teplota.

VýmĘník tepla na vnitŐní nebo
venkovní jednotce je špinavý.
Vzduchový filtr je špinavý.
Vstup nebo výstup vzduchu je
blokován.

DveŐe a okna jsou otevŐená.
Slabá chladící výkonnost

Sluneýní svit vytváŐí pŐebyteýné teplo.
PŐíliš zdrojŢ tepla v místnosti (lidé,
poýítaýe, elektronika apod.).

Malé množství chladícího média

zpŢsobené únikem nebo dlouhodobým
používáním.

Funkce SILENCE je aktivována.

ŏešení
Snižte nastavení teploty.
VyýistĘte pŐíslušný výmĘník tepla.
Vyndejte filtr a vyýistĘte ho dle pokynŢ.
Jednotku vypnĘte, odstraŁte pŐekážku a znovu jí

zapnĘte.

PŐi provozu jednotky se ujistĘte, že dveŐe a okna

jsou zavŐená.

ZavŐete okna a žaluzie v dobĘ, kdy je teplota
vysoká, nebo když je jasno.

Snižte množství zdrojŢ tepla.

Zkontrolujte pŐípadný únik, pŐípadnĘ ho ucpĘte a

doplŁte chladící médium.

Funkce SILENCE mŢže snížit výkonnost výrobku
snížením provozní frekvence. VypnĘte funkci

SILENCE.

Problém

Jednotka nepracuje.

Možné pŐíýiny

ŏešení

ChybĘjící napájení

Poýkejte, než bude napájení obnoveno.

Jednotka je vypnuta.

Jednotku zapnĘte.

Pojistka vyhoŐela.

Pojistku vymĘŁte.

Baterie dálkového ovládání jsou vybité.

VymĘŁte baterie.

Je aktivována tŐíminutová ochrana jednotky.
Timer je aktivován.
V systému je pŐíliš mnoho nebo málo

Jednotka se ýasto zapíná a vypíná.

Zkontrolujte pŐípadné úniky a doplŁte

do systému chladící médium.

Do systému vstoupil nestlaýitelný plyn nebo

Systém vyýistĘte a doplŁte do nĘj

Kompresor je poškozen.

VymĘŁte kompresor.

vlhkost.

chladící médium.

Pro regulaci napĘtí nainstalujte

nízké.

manostat.

Venkovní teplota je nižší než 7°C (44.5°F).

Použijte pomocné topné zaŐízení.

DveŐmi a okny pŐichází studený vzduch.
Malé množství chladícího média zpŢsobené

únikem nebo dlouhodobým používáním.
Indikátory neustále blikají.

minuty.

VypnĘte Timer.

chladícího média.

NapĘtí je pŐíliš vysoké, nebo naopak pŐíliš

Slabá topící výkonnost

Po restartování jednotky vyýkejte tŐi

UjistĘte se, že všechny okna a dveŐe
jsou pŐi provozu zavŐené.

Zkontrolujte pŐípadný únik, pŐípadnĘ ho

ucpĘte a doplŁte chladící médium.

Jednotka mŢže provoz pŐerušit, nebo pokraýovat v bezpeýném provozu. Pokud

indikátory blikají, nebo se objeví chybové hlášení, poýkejte zhruba 10 minut. Problém
Na oknĘ displeje vnitŐní jednotky se se mŢže sám vyŐešit.
zobrazí chybové hlášení:
Pokud se tak nestane, odpojte napájení a následnĘ ho znovu pŐipojte. ZapnĘte jednotku.
•

E0, El, E2...

•

PI, P2, P3...

•

F1, F2, F3...

Pokud problém pŐetrvává, odpojte napájení a kontaktujte vaše nejbližší zákaznické
servisní centrum.

POZNÁMKA: Pokud problém pŐetrvává po provedení kontrol a diagnostiky, jak jsou popsané výše, jednotku

okamžitĘ vypnĘte a kontaktujte autorizované servisní centrum.
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Obsluha dálkového ovladaĀe
Umístďní dálkového ovladaĀe.
• Používejte dálkový ovladaþ v okruhu 8 metrĤ od pĜístroje, ve
smČru k pĜijímaþi. PĜíjem signálu je indikován krátkým
zvukovým signálem.

BEZPEÿNOSTNÍ OPATġENÍ
• Klimatizaþní zaĜízení nebude fungovat, pokud záclony, dveĜe nebo jiné pĜedmČty brání v pĜenosu
signálu dálkového ovladaþe do vnitĜní jednotky.
• ZabraĖte jakémukoli kontaktu dálkového ovladaþe s kapalinami. Nevystavujte dálkový ovladaþ
pĜímému sluneþnímu záĜení nebo zdrojĤm tepla.
• Pokud je pĜijímaþ infraþerveného signálu vnitĜní jednotky vystaven pĜímému sluneþnímu záĜení,
klimatizace nebude fungovat správnČ. Používejte záclony, abyste zabránili vstupu pĜímého sluneþního
svitu na pĜijímaþ.
Pokud jiné elektrické pĜístroje reagují na dálkový ovladaþ, pĜemístČte je, nebo se poraćte se svým
nejbližším dodavatelem.

Výmďna baterií
Dálkový ovladaþ je napájen pomocí dvou suchých baterií (R03/LR03X2), které jsou umístČné v zadní
þásti a chránČné krytem.
(1) OdstraĖte kryt stlaþením a posunutím krytu.
(2) VyjmČte staré baterie a vložte nové baterie, vložením (+) a minus (-) na pĜíslušná místa ().
(3) Nasaćte kryt zasunutím do stejného místa.
POZOR: PĜi vyjmutí starých baterií dálkový ovladaþ vymaže všechna pĜedchozí nastavení. Po vložení
nových baterií všechny programy musí být znovu naprogramovány.
BEZPEÿNOSTNÍ OPATġENÍ
• Nepoužívejte souþasnČ staré a nové baterie rĤzných typĤ.
• Nenechávejte baterie v dálkovém ovladaþi, pokud ovladaþ nebude používán dva až tĜi mČsíce.
• Nelikvidujte baterie jako netĜídČný komunální odpad. Skupina takového odpadu vyžaduje speciální
recyklaci.

Obsluha dálkového ovladaĀe

Specifikace dálkového ovladaĀe

Model

RG36A11/BGEF

PĜedpokládané
3.0V (Suché baterie R03/LR03X2)
napČtí
Vzdálenost rozsahu 8m
signálu
ProstĜedí

-5°C 60°C

Vlastnosti provedení
1. Provozní stavy: AUTOMATICKÉ, CHLAZENÍ, SUCHÉ, VYTÁPċNÍ a
VENTILACE.
2. Nastavení þasovaþe na 24 hodin.
3. Nastavení odhadované vnitĜní teploty: 17°C~30°C.
4. Plná funkce LCD displeje (displej z tekutých krystalĤ)

UPOZORNċNÍ:
• Provedení tlaþítek se mĤže mírnČ lišit od toho, co jste ve skuteþnosti
vybrali, závisí na individuálních modelech.
• Všechny popsané funkce jsou realizovány pomocí vnitĜní jednotky.
Pokud vnitĜní jednotka tyto vlastnosti nemá, nedojde k provedení
odpovídajícího pĜíkazu, pro který jste na dálkovém ovladaþi stiskli
tlaþítko.

FunkĀní tlaĀítka
1. ON/OFF Tlaþítko
Uvedení do provozu zaþíná po stisknutí tohoto tlaþítka,
ukonþení provozu po opČtovném stisknutím téhož tlaþítka.
2. REŽIM Tlaþítko
PĜi každém stisknutí tohoto tlaþítka následuje jedna z tČchto
þinnosti:

UPOZORNċNÍ:-. Žádáme Vás, abyste nevybírali režim
VYTÁPċNÍ, pokud jste si zakoupili klimatizaci jako zaĜízení pro
chlazení. Modely pro VYTÁPċNÍ nepodporují klimatizaþní
zaĜízení, které jsou jen pro chlazení.
3. Houpání< Tlaþítko
Používá se k zastavení nebo spouštČní horizontálního
vČtracího otvoru a pro nastavení požadovaného smČru
proudČní vzduchu nahoru/dolĤ. PĜi každém stisknutí tlaþítka se
vČtrací otvor zmČní o 6 stupĖĤ pod úhlem. Pokud stisknete a
podržíte déle než 2 sekundy, vČtrací otvor se bude automaticky
houpat nahoru a dolĤ.
4. Houpání «»Tlaþítko
Používá se k zastavení a spouštČní vertikálního vČtracího
otvoru a pro nastavení požadovaného smČru proudČní vzduchu
vlevo/vpravo.
PĜi každém stisknutí tlaþítka vertikální vČtrací otvor se zmČní o 6
stupĖĤ pod úhlem. VnitĜní jednotky na displeji ukazují 'VV' za 1
sekundu. Pokud stisknete tlaþítko a podržíte ho déle než 2
sekundy, houpání vertikálního vČtracího otvoru se spustí.
VnitĜní jednotky na displeji 'IIII', þtyĜikrát zablikají, poté bude
teplota nastavena zpČt. Pokud houpání zastavíte, na displeji
bude zobrazeno "LC", toto zobrazení zĤstane po dobu dvou
sekund.
POZOR: Pro nČkteré jednotky vnitĜní jednotky na displeji
ukazují '

', je-li zapnut režim houpání, dále na displeji

ukazují '
' pokud je režim houpání zastaven.
5. SPÁNEK/KLIDOVÝ REŽIM (volba) Tlaþítko
Aktivní/Zamezená þinnost SPÁNEK. V pĜípadČ blikání déle než dvČ
sekundy, bude aktivován ' KLIDOVÝ REŽIM ', opakovaný stisk
tlaþítka tento režim deaktivuje.
POZOR: Dokud je pĜístroj v režimu SPÁNKU, tento mĤže být zrušen
stisknutím tlaþítka REŽIM, RYCHLOST VENTILÁTORU, NEBO
ON/OFF tlaþítka.

FunkĀní tlaĀítka
6. TURBO/SAMOýISTÍCÍ TLAýÍTKO:
Aktivována/Zamezená TURBO funkce. "SAMOýISTÍCÍ
TLAýÍTKO" bude aktivováno, pokud ho podržíme déle než
dvČ sekundy, opČtovným stisknutím delším než dvČ
sekundy bude deaktivováno.
7. TLAýÍTKO pro vynulování:
Pokud stisknete tlaþítko pro vynulování, všechny aktuální
þinnosti se zastaví a vrátí do pĤvodního stavu.
8. Tlaþítko PLUS ( + )
PĜitisknČte toto tlaþítko pro zvýšení teploty v rozsahu
17OC~30OC.
9. Tlaþítko MINUS ( - )
PĜitisknČte toto tlaþítko pro snížení teploty v rozsahu
17OC~30OC.
10. KLÁVESOVÁ ZKRATKA (ULOŽENÁ ZKRATKA)
Tlaþítko
• Používá se pro opČtovné spuštČní aktuálních þinnosti nebo
opČtovné spuštČní pĜedchozích þinnosti.
• PĜi prvním pĜipojení ke zdroji napájení, pokud stisknete
KLÁVESOVOU ZKRATKU, pĜístroj bude v
AUTOMATICKÉM REŽIMU, 24OC, rychlost ventilátoru
bude také v automatickém režimu.
• Pokud toto tlaþítko stisknete, když je dálkový ovladaþ
zapnutý, systém ihned znovu spustí pĜedchozí nastavení,
vþetnČ provozního režimu, teploty, stupnČ rychlosti
ventilátoru a funkce spánku (pokud je aktivována). Vysílaþ
vyšle pĜístroji signál.
• Pokud toto tlaþítko stisknete, když je dálkový ovladaþ
vypnutý, vysílaþ pouze obnoví pĜedchozí nastavení, ale
nevyšle pĜístroji signál. Režim spánku bude zamezen.
• Stisknete-li toto tlaþítko po dobu delší než dvČ sekundy,
pĜístroj automaticky obnoví aktuální nastavení, vþetnČ
provozního režimu, teploty, stupnČ rychlosti ventilátoru a
funkce spánku (pokud je aktivována).

11. RYCHLOST VENTILÁTORU Tlaþítko
Používejte rychlost ventilátoru ve þtyĜech krocích:

12. ýASOVAý
StisknČte toto tlaþítko pro spuštČní automatické
sekvence. PĜi každém stisknutí tlaþítka dojde ke
zvýšení automatického þasovaþe nastavením na
30 minut.
Když nastavený þas na displeji zobrazí 10H, pĜí
každém stisknutí dojde ke zvýšení
automatického þasovaþe o 60 minut. Pro zrušení
automatického nastavení þasovaþe, þasovaþ
jednoduše nastavte na 0,0.
13. ýASOVAý OFF Tlaþítko
StisknČte toto tlaþítko pro zastavení automatické
sekvence þasovaþe. PĜi každém stisknutí tlaþítka
dojde ke zvýšení automatického nastavení
þasovaþe o 30 minut.
Když nastavený þas na displeji zobrazí 10H, pĜí
každém stisknutí dojde ke zvýšení
automatického þasovaþe o 60 minut. Pro zrušení
automatického nastavení þasovaþe, jednoduše
þas pro automatické nastavení postavte na 0,0.
14. LED/NÁSLEDUJ Mċ Tlaþítka
Zamezit/Aktivovat vnitĜní displej pro zobrazení.
Pokud po dobu delší než dvČ sekundy stisknete
tlaþítko ' NÁSLEDUJ Mċ ', funkce je aktivována,
pĜi opČtovném stisknutí tohoto tlaþítka po dobu
delší než dvČ sekundy, funkce bude
deaktivována.
15. ZAMYKÁNÍ Tlaþítko
Pokud stisknete tlaþítko ZAMYKÁNÍ, všechny
aktuální þinnosti budou v dálkovém ovladaþi
zamknuté a dálkový ovladaþ nepĜijme žádnou
þinnost kromČ þinnosti ZAMYKÁNÍ. Znovu
stisknČte stejnou þinnost pro zrušení þinnosti
ZAMYKÁNÍ.

Ukazatele na displeji
Ukazatel pĢenosu
Tento ukazatel pĜenosu se rozsvítí, pokud dálkový
ovladaþ pĜenáší signály do vnitĜních jednotek.
Režim displeje
Zobrazuje aktuální provozní þinnosti. VþetnČ
automatického( ), chlazení(
), suché (
),
vytápČní ( ) (Není možné u zaĜízení, která jsou
urþena pouze pro chlazení), ventilátor (
) a znovu
návrat do automatického (
).
- Zobrazení teploty/ÿasovaĀe
Zobrazuje nastavení teploty (17OC~30OC). Pokud je
pĜístroj nastaven do provozního stavu VENTILÁTOR,
nebude možné nastavovat teplotu. Když je pĜístroj v
provozním režimu ýASOVAýE, ON/OFF zobrazuje
režim þasovaþe
"Zobrazení rychlosti ventilátoru
Zobrazuje zvolenou rychlost ventilátoru
AUTOMATICKY (bez zobrazení), pĜiþemž lze zvolit tĜi
stupnČ rychlosti ventilátoru " = " (NÍZKÁ) " | "
(NORMÁLNÍ) " ' " (VYSOKÁ). Rychlost ventilátoru je
AUTOMATICKÁ, když je provozní stav v režimu
AUTOMATICKY nebo SUCHÉ.
Zobrazení zamykání
Zobrazí se, pokud je aktivován režim ZAMYKÁNÍ.
NÁSLEDUJ MĎ na displeji
Zobrazí se, pokud je aktivována funkce NÁSLEDUJ Mċ.
. Zobrazení
režimu spánku
ON/OFF
displej
Zobrazí se, pokud je aktivován režim spánku.
Pro zrušení spánku znovu stisknČte tlaþítko SPÁNEK.
UpozornČní:
Všechny ukazatele zobrazeny na obrázku jsou za
úþelem pĜehledného zobrazení. Ale bČhem samotného
provozu jsou na displeji zobrazovány pouze relativní
funkþní znaky.

Jak používat tlaĀítka?
Automatické funkce
UjistČte se, že je pĜístroj zapojen do elektrické sítČ a
dostupnost proudu. Ukazatel PROVOZU na displeji vnitĜní
jednotky se spustí blikáním.
1. StisknČte tlaþítko REŽIM pro volbu automatického režimu.
2. StisknČte tlaþítko NAHORU/DOLģ pro volbu požadované
teploty. Teplota mĤže být nastavena v rozsahu od 17OC~
30OC v 10C.
3. StisknČte tlaþítko ON/OFF pro spuštČní klimatizaþního
zaĜízení.
POZOR
1. V AUTOMATICKÉM režimu mĤže klimatizaþní zaĜízení vybrat
režim chlazení, ventilátoru a vytápČní podle pocitového rozdílu
aktuální teploty v místnosti a nastavené teploty na dálkovém
ovladaþi
2. V automatickém režimu nelze mČnit rychlost ventilátoru.
Rychlost ventilátoru je automaticky Ĝízena.
3. V pĜípadČ, že automatický režim není urþen pro Vás,
požadovaný režim si mĤžete nastavit sami.

Chlazení/Vytápďní/Ventilátor
ZajistČte pĜipojení pĜístroje ke zdroji napájení a dostupnost
proudu.
1. StisknČte tlaþítko REŽIM pro nastavení CHLAZENÍ,
VYTÁPċNÍ (pro modely, které mají jednotku chlazení a
vytápČní) nebo režim VENTILÁTORU.
2. StisknČte tlaþítko NAHORU/DOLģ pro volbu požadované
teploty. Teplota mĤže být nastavena v rozsahu od 17OC~
30OC a 10C.
3. StisknČte tlaþítko VENTILÁTOR pro volbu rychlosti
ventilátoru ve þtyĜech krocích - automatická, nízká, normální
nebo vysoká.
4. StisknČte tlaþítko ON/OFF pro spuštČní klimatizaþního
zaĜízení.
POZOR
V režimu ventilátor, nastavená teplota není nastavena na
dálkovém ovladaþi a nemáte možnost regulovat teplotu v
místnosti. V tomto pĜípadČ lze použit výhradnČ kroky 1, 3 a 4.

OdvlhĀovací Āinnost
UjistČte se, že je pĜístroj zapojen ke zdroji napájení a
dostupnost proudu. Ukazatel provozu na displeji vnitĜní
jednotky se spustí blikáním.
1. StisknČte tlaþítko REŽIM pro volbu suchého režimu.
2. StisknČte tlaþítko NAHORU/DOLģ pro volbu
požadované teploty. Teplota mĤže být nastavena v
rozsahu od 17OC~ 30OC ve zvyšování o 10C.
3. StisknČte tlaþítko ON/OFF pro spuštČní klimatizaþního
zaĜízení.
POZOR
V režimu odvlhþování nelze mČnit rychlost ventilátoru. Rychlost
ventilátoru je automaticky Ĝízena.
Nastavení smďru proudďní vzduchu
Použijte HOUPAýKU " a tlaþítko HOUPAýKU pro nastavení
smČru proudČní vzduchu.
1. Používá se k zastavení nebo zahájení spouštČní
horizontálního vČtracího otvoru a pro nastavení
požadovaného smČru proudČní vzduchu nahoru/dolĤ. PĜi
každém stisknutí tlaþítka se vČtrací otvor zmČní o 6 stupĖĤ
pod úhlem. Pokud tlaþítko stisknete a podržíte déle než 2
sekundy, vČtrací otvor se bude automaticky houpat nahoru a
dolĤ.
2. Stisknete-li tlaþítko HOUPAýKA, vertikální vČtrací otvor se pĜi
každém stisknutí zmČní o 6 stupĖĤ pod úhlem, stisknutím
tlaþítka po dobu delší než dvČ sekundy se vČtrací otvor bude
automaticky houpat vlevo a vpravo.
POZOR: Pokud horizontální/vertikální vČtrací otvor zahoupete
nebo posunete do polohy, která zajistí vytápČní nebo
chlazení klimatizaþního zaĜízení, automaticky se zmČní
houpání/smČr pohybu.

ÿinnost ĀasovaĀe
StisknČte tlaþítko TIMER ON, kterým mĤžete automaticky
nastavit dobu þasovaþe. StisknČte tlaþítko TIMER OFF,
kterým mĤžete automaticky nastavit þas vypnutí.
Jak nastavit automatický þas?
1. StisknČte tlaþítko TIMER ON. Dálkový ovladaþ ukazuje
TIMER ON, poslední automatický þas a signál "h" se
zobrazuje na LCD displeji. Nyní je pĜipravený k
resetování automatického þasu a spuštČní þinnosti.
2. OpČtovným stisknutím tlaþítka TIMER ON, nastavte
požadovaný þas na þasovaþi. PĜi každém stisknutí
tlaþítka dojde k prodloužení þasu o pĤl hodiny mezi 0 a 10
hodin a o jednu hodinu mezi 10 a 24 hodin.
3. Po nastavení TIMER ON a po vypršení jedné sekundy
dálkový ovladaþ vyšle signál do klimatizaþního zaĜízení.
Poté, maximálnČ za dvČ sekundy signál "h" zmizí a na
displeji se zobrazí ikona nastavení teploty.

Vypnutí automatického þasu.
1.StisknČte tlaþítko TIMER OFF. Dálkový ovladaþ zobrazí
na displeji signál "h" jako poslední položku pĜed vypnutím
þasovaþe. Nyní je pĜipravený k resetování
automatického þasovaþe.
2.OpČtovným stisknutím tlaþítka TIMER OFF, nastavte
požadovaný þas vypnutí. PĜi každém stisknutí tlaþítka se
þas prodlouží o pĤl hodiny mezi 0 a 10 hodin a o jednu
hodinu mezi 10 a 24 hodin.
3. Po nastavení TIMER OFF a po vypršení jedné sekundy
dálkový ovladaþ vyšle signál do klimatizaþního zaĜízení.
Poté, maximálnČ za dvČ sekundy signál "h" zmizí a na
displeji se zobrazí ikona nastavení teploty.

VÝSTRAHA
• Úþinná provozní doba nastavená na dálkovém ovladaþi je omezená na následující
položky: 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.

PĢíklad nastavení ĀasovaĀe

ZAPNUTÝ ýASOVAý
(Automatické funkce)
AUTOMATICKÁ FUNKCE je užiteþná, pokud
chcete zprovoznit zaĜízení dĜíve, než se vrátíte
domĤ. Klimatizaþní zaĜízení ihned bude v
provozu po stanovenou dobu.
PĜíklad:
Zaþátek provozu klimatizace po dobu 6 hodin.
1. StisknČte tlaþítko TIMER ON, poslední
nastavení pĜed zahájením þinnosti a signál "h"
se zobrazí na displeji.
2. StisknČte tlaþítko TIMER ON pro zobrazení
"6.0H na TIMER ON displeji dálkového
ovladaþe.
3. Vyþkejte 3 sekundy, dokud se na displeji
znovu nezobrazí teplota. Zobrazí se ukazatel
"TIMER ON" a þinnost je aktivována.

TIMER OFF
(Automatické vypnutí þinnosti)
TIMER OFF je užiteþná þinnost, pokud chcete, aby byla
automaticky vypnuta tČsnČ pĜed spaním. Klimatizaþní zaĜízení
se automaticky vypne v nastaveném þase.
PĜíklad:
Zastavení klimatizaþního zaĜízení za 10 hodin.
1. StisknČte tlaþítko TIMER OFF, poslední nastavení pĜed
zahájením þinnosti a signál "h" se zobrazí na displeji.
2. StisknČte tlaþítko TIMER OFF pro zobrazení "10hod" na
TIMER OFF displeji dálkového ovladaþe.
3. Vyþkejte 3 sekundy, dokud se na digitálním displeji znovu
nezobrazí teplota. Zobrazí se ukazatel "TIMER ON" a
þinnost je aktivována.
KOMBINOVANÝ ýASOVAý (TIMER)
(Souþasné nastavení obou þasovaþĤ na ON a OFF )
TIMER OFF — TIMER ON
(On — Stop — Start funkce)
Tato funkce je užiteþná, pokud chcete zastavit klimatizaþní
zaĜízení po ulehnutí do postele a spustit ho znovu ráno, když se
probudíte, nebo po návratu domĤ.
PĜíklad:
Pro zastavení klimatizaþního zaĜízení dvČ hodiny po nastavení a
opČtovné spuštČní za deset hodin po nastavení.
1. StisknČte tlaþítko TIMER OFF.
2. Znovu stisknČte tlaþítko TIMER OFF pro zobrazení 2.0h
na displeji.
3. StisknČte tlaþítko TIMER ON.
4. Znovu stisknČte tlaþítko TIMER ON pro zobrazení 10h
na displeji.
5. Vyþkejte 3 sekundy, dokud se na digitálním displeji znovu
nezobrazí teplota. "TIMER ON OFF" ukazatel zĤstává a
funkce je aktivována.

TIMER ON — TIMER OFF
(Off — Start — Zastavení funkce)
Tato funkce je užiteþná, pokud chcete zastavit klimatizaþní
zaĜízení po ulehnutí do postele a spustit ho znovu ráno, když
se probudíte, nebo po návratu domĤ.
PĜíklad:
Pro spuštČní klimatizaþního zaĜízení dvČ hodiny po nastavení, a
opČtovné zastavení za 5 hodin po nastavení.
1. StisknČte tlaþítko TIMER ON.
2. Znovu stisknČte tlaþítko TIMER ON pro zobrazení 2.0h
na TIMER ON displeji.
3. StisknČte tlaþítko TIMER OFF.
4. Znovu stisknČte tlaþítko TIMER OFF pro zobrazení 5.0h
na TIMER OFF displeji.
5. Vyþkejte 3 sekundy, dokud se na digitálním displeji znovu
nezobrazí teplota. "TIMER
ON OFF" ukazatel zĤstává a funkce je aktivována.

Funkce SPÁNEK/OSVĎŽENÍ
StisknČte toto tlaþítko pro spuštČní þinnosti SPÁNEK.
Pokud toto tlaþítko stisknete a podržíte déle než 2
sekundy, dojde ke spuštČní funkce OSVċŽENÍ
VZDUCHU.
Režim spánek mĤže být nejkomfortnČjší þinnost a také
ušetĜí nejvíce energie. Tato funkce je dostupná pouze
v režimu CHLAZENÍ, VYTÁPċNÍ nebo v
AUTOMATICKÉM režimu.
Pro další podrobnosti viz "ýinnost spánku '' v
uživatelské pĜíruþce. PĜi spuštČní þinnosti osvČžení
vzduchu, Ionizátor/Plasma Dust Collector (podle
modelu) pod napČtím, vám pomĤže odstranit pyl a
neþistoty ze vzduchu.

LED/NÁSLEDUJ MĎ tlaĀítko
• StisknČte toto tlaþítko a podržte ho ménČ než 2
sekundy, poté se rozsvítí funkce LED. Pokud toto
tlaþítko stisknete a podržíte déle než 2 sekundy, dojde
ke spuštČní funkce NÁSLEDUJ Mċ.
• PĜi spuštČní funkce NÁSLEDUJ Mċ, bude spuštČna i
aktuální teplota v daném místČ. Dálkový ovladaþ vyšle
signál do klimatizaþního zaĜízení v intervalu každé tĜi
minuty, až do doby než znovu stisknete tlaþítko
NÁSLEDUJ Mċ.
• Funkce "Následuj mČ" není dostupná pro suchý
provoz a provoz ventilátoru.
• Pokud zmČníte provozní režim nebo vypnete pĜístroj,
daný režim se automaticky zastaví.
TURBO/SAMOÿISTÍCÍ funkce
• StisknČte toto tlaþítko a podržte ho ménČ než 2
sekundy, poté dojde ke spuštČní TURBO þinnosti.
Pokud toto tlaþítko stisknete a podržíte déle než 2
sekundy, dojde ke spuštČní SAMOýISTÍCÍ funkce.
• Funkce turbo umožĖuje, aby bylo dosaženo
požadované teploty vytápČní nebo chlazení v
nejkratší možné dobČ (v pĜípadČ, že vnitĜní jednotka
není touto funkci vybavená, nemáte odpovídající
þinnost, která mĤže reagovat na tlaþítko na dálkovém
ovladaþi).
• V režimu SAMOýISTÍCÍ funkce klimatizaþní zaĜízení
automaticky vyþistí a vysuší odpaĜovaþ, a bude jej
udržovat v þistotČ pro budoucí þinnosti.

ACP-12CH35AEVI
R32
ACP-18CH50AEVI
ACP-12CH35AEVI GOLD R32

SK
Návod na použitie Garancijski
list / Servisna mesta

SPLIT-TYPE VNÚTORNÁ KLIMATIZAüNÁ JEDNOTKA

Návodnaobsluhu
VertuPlusSéria
Všetkýmodely

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:
Preýítajte si opatrne tento návod pred inštaláciou a
prevádzkou. Zachránite túto príruýku na budúce
použitie.

VIVAX

SK

Upozornenie: 5L]LNRSRåLDUXKRUĐDYpPDWHULiO\
Len pre jednotky R32

1) Varovanie: Servis sa PXVtY\NRQDĢOHQSRGĐDRGSRU~þDQLD

výrobcu zariadenia. Údržba a opravy vyžadujúce si
asistenciu iného odborného personálu sa vykonávajú pod
GRKĐDGRP RVRE\ ]RGSRYHGQHM ]D SRXåtYDQLH KRUĐDYêFK
chladív. Podrobnejšie informácie nájdete v "Informáciách
R ~GUåEHYþDVWL,1â7$/È&,$5,$'(1,$ Vyžaduje sa
len pre jednotku, ktorá používa chladivo R32).

VIVAX

SK

Vysvetlenie symbolov zobrazených na vnútornej jednotke
alebo vonkajšej jednotke:

VAROVANIE

UPOZORNENIE

Tento symbol znamená, že tento
VSRWUHELþSRXåtYDKRUĐDYp
chladivo. Ak je chladivo Y\WHþHQp
a vystavené externému zdroju
Y]QLHWHQLDKUR]tQHEH]SHþHQVWYR
požiaru.
Tento symbol znamená, že návod
na obsluhu je potrebné starostlivo
SUHþtWDĢ

UPOZORNENIE Tento symbol znamená, že
UPOZORNENIE

UPOZORNENIE

obsluhujúci personál by mal
PDQLSXORYDĢVWêPWR]DULDGHQtPV
odvolaním sa na návod na
inštaláciu.
Tento symbol znamená,
že sú k dispozícii
informácie, ako napríklad
návod na obsluhu alebo
návod na inštaláciu.

VIVAX

SK

BĞǌƉĞēŶŽƐƚŶĠŽƉĂƚƌĞŶŝĂ
WƌĞĚŝŶƓƚĂůĄĐŝŽƵ͕ƉƌĞēşƚĂũƚĞƐŝďĞǌƉĞēŶŽƐƚŶĞŽƉĂƚƌĞŶŝĂ
EĞƐƉƌĄǀŶĂŝŶƓƚĂůĄĐŝĂƐƉƀƐŽďĞŶĠŶĞĚŽĚƌǎĂŶşŵŝŶƓƚƌƵŬĐŝşďǇŵŽŚůĂ
ŵĂƛǌĂŶĄƐůĞĚŽŬǀǌŶŝŬǀĄǎŶĞŚŽǌƌĂŶĞŶŝĂĂůĞďŽƉŽƓŬŽĚĞŶŝĂ͘
ĄǀĂǎŶŽƐƛŵŽǎŶĠŚŽƉŽƓŬŽĚĞŶŝĂĂůĞďŽǌƌĂŶĞŶŝĞũĞŬůĂƐŝĨŝŬŽǀĂŶǉĂŬŽ
VAROVANIEĂůĞďŽVÝSTRAHA

VAROVANIE
dĞŶƚŽ ƐǇŵďŽů ƵŬĂǌƵũĞ ŶĂ ƚŽ ǎĞ ŝŐŶŽƌŽǀĂŶŝĞ ŝŶƓƚƌƵŬĐŝŝ
ŵƀǎĞǀŝĞƐƚŬƷŵƌƚŝƵĂůĞďŽŬƛĂǎŬǉŵǌƌĂŶĞŶŝĂŵ

TĞŶƚŽ ƐǇŵďŽů ƵŬĂǌƵũĞ ŶĂ ƚŽ ǎĞ ŝŐŶŽƌŽǀĂŶŝĞ ŝŶƓƚƌƵŬĐŝŝ
ŵƀǎĞǀŝĞƐƚŬǌƌĂŶĞŶŝĂŵĂůĞďŽƓŬŽĚĞŶĂǌĂƌŝĂĚĞŶşĂůĞďŽŶĂ
ǀĂƓŽŵŵĂũĞƚŬƵ͘

VAROVANIE
dŽƚŽǌĂƌŝĂĚĞŶŝĞŵƀǎƵƉŽƵǎşǀĂƛĚĞƚŝŽĚϴƌŽŬŽǀĂŽƐŽďǇƐŽ
ǌŵĞŶƓĞŶǉŵŝ ĨǇǌŝĐŬǉŵŝ͕ ĐŝƚŽǀǉŵŝ ĂůĞďŽ ŵĞŶƚĄůŶǇŵŝ ƐĐŚŽƉŶŽƐƛĂŵŝ
ĂůĞďŽƐŶĞĚŽƐƚĂƚŬŽŵƐŬƷƐĞŶŽƐƚŝĂǀĞĚŽŵŽƐƚŝĂŬƐƷƉŽĚĚŽŚűĂĚŽŵ
ĂůĞďŽĂůĞďŽĚŽƐƚĂŶƷŝŶƓƚƌƵŬĐŝĞŽƐƉƌĄǀŶŽŵĂďĞǌƉĞēŶŽŵƉŽƵǎşǀĂŶş͕
Ă ĂŬ ƐƷ Ɛŝ ǀĞĚŽŵǉ ƉŽƚĞŶĐŝĄůŶǇĐŚ ƌŝǌşŬ͘ ŝƐƚĞŶŝĞ Ă ƷĚƌǎďƵ ŶĞ ƐŵƷ
ǀǇŬŽŶĄǀĂƛĚĞƚŝŬƚŽƌĠŶŝĞƐƷƉŽĚĚŽŚűĂĚŽŵƐƚĂƌƓĞũŽƐŽďǇ




VIVAX

SK

sZKsE/K/Ead>//

•

•

<ŽŶƚĂŬƚƵũƚĞŽƉƌĄǀŶĞŶĠŚŽƉƌĞĚĂǀĂēĂŽŚűĂĚŽŵŝŶƓƚĂůĄĐŝŝƚŽŚŽ
ƚŽ ŬůŝŵĂƚŝĐŬĠŚŽ ǌĂƌŝĂĚĞŶŝĂ͘ EĞƐƉƌĄǀŶĂ ŝŶƓƚĂůĄĐŝĂ ŵƀǎĞ ǀŝƐƚĞ
ĚŽ ǀǇƚĞŬĂŶŝĂ ǀŽĚǇ͕ ƷƌĂǌƵ ĞůĞŬƚƌŝĐŬǉŵ ƉƌƷĚŽŵ ĂůĞďŽ ǀǌŶŝŬƵ
ƉŽǎŝĂƌƵ͘
sƓĞƚŬǇŽƉƌĂǀǇ͕ƷĚƌǎďǇĂƉŽƐƷǀĂŶŝĞǌĂƌŝĂĚĞŶŝĂŵƵƐşǀǇŬŽŶĄǀĂƛ
ŽƉƌĄǀŶĞŶǉƚĞĐŚŶŝŬ͘EĞƐƉƌĄǀŶĞǀǇŬŽŶĂŶĞŽƉƌĂǀǇŵƀǎƵǀŝĞƐƚŬ
ǌƌĂŶĞŶŝĂŵĂůĞďŽƉŽƌƵĐŚĞǌĂƌŝĂĚĞŶŝĂ͘

hWKKZEE/d|<:j^WKh1sE/Z/E/
sƉƌşƉĂĚĞǀǉƐŬǇƚƵŶĞŽďǀǇŬůǉĐŚƵĚĂůŽƐƚŝ;ŶĂƉƌ͘ǀǉƐŬǇƚƵǌĄƉĂĐŚƵ
ƉĄůĞŶŝĂͿ͕ ŝŚŶĞě ǀǇƉŶŝƚĞ ǌĂƌŝĂĚĞŶŝĞ Ă ǀǇƚŝĂŚŶŝƚĞ ǌĄƐƚƌēŬƵ ǌŽ
ǌĄƐƵǀŬǇ͘ <ŽŶƚĂŬƚƵũƚĞ ƉƌĞĚĂǀĂēĂ ĂŬŽ ďǇ ǀĄŵ ƉŽŵŽŚŽů ǌĂďƌĄŶŝƛ
ƵƌĂǌĞůĞŬƚƌŝĐŬǉŵƉƌƷĚŽŵ͕ƉŽǎŝĂƌĂůĞďŽǌƌĂŶĞŶŝĂ͘
EĞǀŬůĂĚĂũƚĞ ƉƌƐƚǇ͕ ƚǇēĞ ĂůĞďŽ ŝŶĠ ƉƌĞĚŵĞƚǇ ĚŽ ǀƐƚƵƉƵ ĂůĞďŽ
ǀǉƐƚƵƉƵ ŽƚǀŽƌƵ ǀǌĚƵĐŚƵ͘ dŽ ŵƀǎĞ ǀŝĞƐƚ Ŭ ǌƌĂŶĞŶŝĂŵ ƉŽŬŝĂű ƐĂ
ǀĞŶƚŝůĄƚŽƌŽƚĄēĂƉƌŝǀćēƓĞũƌǉĐŚůŽƐƚŝ͘
EĞƉŽƵǎşǀĂũƚĞŚŽƌűĂǀĠƐƉƌĞũĞĂŬŽƐƷƐƉƌĞũŶĂǀůĂƐǇ͕ůĂŬĂůĞďŽĨĂƌďƵ
ǀďůşǌŬŽƐƚŝǌĂƌŝĂĚĞŶŝĂĂŬŽďǇŶĞĚŽƓůŽŬƉŽǎŝĂƌƵĂůĞďŽĞǆƉůſǌŝŝ͘
EĞƉŽƵǎşǀĂũƚĞǌĂƌŝĂĚĞŶŝĞǀďůşǌŬŽƐƚŝǀǉďƵƓŶǉĐŚƉůǇŶŽǀ͘sǇƉƵƐƚĞŶş
ƉůǇŶƐĂŵƀǎĞŚƌŽŵĂĚŝƛŽŬŽůŽǌĂƌŝĂĚĞŶŝĂĂƐƉƀƐŽďŝƛǀǉďƵĐŚ͘
EĞƉŽƵǎşǀĂũƚĞ ǌĂƌŝĂĚĞŶŝĞ ǀŽ ǀůŚŬĞũ ŵŝĞƐƚŶŽƐƚŝ ;ŶĂƉƌ͘ <ƷƉĞűŸĂ
ĂůĞďŽ ƉƌĂĐŽǀŸĂͿ ĂŬŽ ďǇ ŶĞĚŽƓůŽ Ŭ ǀǌŶŝŬƵ ƷƌĂǌƵ ĞůĞŬƚƌŝĐŬǉŵ
ƉƌƷĚŽŵ͕ŬƚŽƌǉďǇŵŽŚŽůƐƉƀƐŽďŝƛƉŽƓŬŽĚĞŶŝĞŶĂǌĂƌŝĂĚĞŶş͘
EĞǀǇƐƚĂǀƵũƚĞƉƌŝĂŵŽƐǀŽũĞƚĞůŽƐƚƵĚĞŶŽŵǀǌĚƵĐŚƵŶĂĚůŚƓŝƵĚŽďƵ




VIVAX

SK

sZKsE/^js/^/^><dZ/<KhEZ'/Kh
• PŽƵǎşǀĂũƚĞŝďĂƵǀĞĚĞŶǉĞůĞŬƚƌŝĐŬǇŬĄďĞů͘sƉƌşƉĂĚĞǎĞũĞ

ŬĄďĞůƉŽƓŬŽĚĞŶǉ͕ǀǉƌŽďĐĂĂůĞďŽŽƉƌĄǀŶĞŶĄŽƐŽďĂŚŽŵƵƐş
ǀǇŵĞŶŝƛ͘
• sǎĚǇĚďĂũƚĞŶĂƚŽĂďǇǌĄƐƚƌēŬĂďŽůĂēŝƐƚĂ͘KĚƐƚƌĄŸƚĞƉƌĂĐŚ
ĂůĞďŽŶĞēŝƐƚŽƚǇŬƚŽƌĠƐĂŵƀǎƵŶĂŚƌŽŵĂĚŝƛŽŬŽůŽǌĄƐƚƌēŬǇ
ĂůĞďŽŶĂƐĂŵĞũǌĄƐƚƌēŬĞ͕ǌĄƐƚƌēŬǇŬƚŽƌĠŽďƐĂŚƵũƷƉƌĂĐŚ
ĂůĞďŽŶĞēŝƐƚŽƚǇŵƀǎƵƐƉƀƐŽďŝƛƉŽǎŝĂƌĂůĞďŽƵƌĂǌ
ĞůĞŬƚƌŝĐŬǉŵƉƌƷĚŽŵ͘
• NĞƛĂŚĂũƚĞŬĄďĞůĂŬŽďǇƐƚĞǀǇƚŝĂŚůŝǌĄƐƚƌēŬƵǌŽǌĄƐƵǀŬǇ͘
WĞǀŶĞƵĐŚŽƉƚĞǌĄƐƚƌēŬƵĂƉŽƚŝĂŚŶŝƚĞũƵ͘eĂŚĂŶŝĞŬĄďůĂ
ŵƀǎĞƐƉƀƐŽďŝƛƓŬŽĚƵŶĂƐĂŵŽŵŬĄďůŝ͕ēŽŵƀǎĞƐƉƀƐŽďŝƛ
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Zaobchádzanie s diaľkovým ovládačom
Poloha diaľkového ovládača.
•

Používajte diaľkový ovládač vo vzdialenosti 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
signálu
Prostredie

-5°C 60°C

Charakteristiky prevedenia
1. Prevádzkové stavy: AUTOMATICKÝ, CHLAĐENIE, SUŠENIE,
KÚRENIE a VENTILÁCIA.
2. Nastavenie časovača na 24 hodín.
3. Nastavenie odhadovanej vnútornej teploty : 17°C~30°C.
4. Plne funkčný LCD-displej (displej z tekutých kryšťálov).

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.
Ako unutarnja jedinica nema ova svojstva, neće se obaviti
odgovarajuće komande za koje ste pritisnuli gumb na daljinskom
upravljaču.
• 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. Kolísanie lamiel< Tlačidlo
Používa sa na zastavenie alebo na spustenie lamiel horizontálneho
vetracieho otvoru a na nastavenie požadovaného smeru prúdenia
vzduchu ( hore / dole ). Uhol nastavenia sa mení o 6 stupňov po
každom stlačení tlačidla. Pokiaľ podržíte tlačidlo dlhšie ako 2 sekundy,
lamela sa bude automaticky kolísať hore / dole.
4. Kolísanie lamiel «» Tlačidlo
Používa sa na zastavenie a spustenie lamiel zvislých vetracích
otvorov a na nastavenie požadovaného smeru prúdenia vzduchu
(doľava / doprava).
Vertikálne otváranie lamiel prúdenia vzduchu sa zmení o 6 stupňov
po každom stlačení tlačidla. Vnútorné jednotky ukazujú na
obrazovke "VV" ( na 1 sekundu ).
Ak stlačíte tlačidlo na viac ako 2 sekundy, kolísanie lamiel
vertikálnehoprúdenie vzduchu je zapnuté. Vnútorné jednotky
ukazujú na obrazovke "IIII",( zabliká štyri krát ). Potom sa opäť
zobrazí nastavená teplota.
Ak prestanete zaobchádzať s posuvom lamiel, na displeji sa zobrazí
"LC", to zostane po dobu dvoch sekúnd.
PAŽNJA: U niektorých jednotiek, vnútorné jednotky zobrazujú na
displeji '
displeji '

' (ak je spôsob kolísanie zapnutý), tiež zobrazujú na
' ak je spôsob kolísanie zastavený.

5. SPÁNOK/ODPOČINOK (voliteľné) Tlačidlo
Aktivácia / Deaktivácia režimu SLEEP. Ak bliká dlhšie než dve
sekundy, aktivuje sa funkcia "odpočinku". Opätovným pritlačením
tlačidla funkciu deaktivujete.
UPOZORNENIE: Dokiaľ sa nachádza jednotka v režime SLEEP, tak
môžete tento režim zrušiť tlačidlami MODE, FAN SPEED alebo
ON/OFF tlačidlo.
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Tlačidlá funkcií
6.TURBO/SAMOČISTIACE Tlačidlo:
Aktivácia / Deaktivácia funkcie TURBO. Ak ho podržíme
dlhšie ako 2 sekundy 'SAMO ČISTIČ ' sa aktivuje.
Následným pridržaním tlačidla, dlhším ako 2 sekundy ho
deaktivujeme.
7.TLAČIDLO na resetovanie:
Ak pritlačíte zabudované tlačidlo resetovania, tak všetky
súčastné operácie sa zastavia a zariadenie sa vráti do
počiatočnéhom stavu.
8.PLUS Tlačidlo ( + )
Pritlačením uvedeného tlačidla zvýšite teplotu v rozsahu
od 17OC~30OC.
9. MÍNUS Tlačidlo ( - )
Pritlačením uvedeného tlačidla znížite teplotu v rozsahu
O
O
od 17 C~30 C.
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, 24°C, s UTOMATICKOU 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 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 spánku (ak je
aktivovaný).
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11.RÝCHLOSŤ VENTILÁTORA Tlačidlo
Použite rýchlosť ventilátora v štyroch krokoch:

12. ČASOVÝ SPÍNAČ/časovač – tlačidlo ON
Pritlačte uvedené tlačidlo pre aktiváciu
automatického zapnutia časovača. Každým
pritlačením tlačidla sa zvýši nastavenie času o
30 minút. Keď nastavený čas dosiahne hodnotu
nastavenia 10H, každé ostatné pritlačenie tlačidla
bude zaznamenávať zvýšenie času o 60 minút.
Na prenastavenie automatického zapnutia
jednoducho nastavte čas na hodnotu 0.0.
13. ČASOVÝ SPÍNAČ/časovač - tlačidlo OFF
Stlačte toto tlačidlo pre vypnutie automatickej
sekvencie časovača. Každým pritlačením tlačidla
sa zvýši nastavenie času o 30 minút. Keď
nastavený čas dosiahne hodnotu nastavenia 10H,
každé ostatné pritlačenie tlačidla bude
zaznamenávať zvýšenie času o 60 minút. Na
prenastavenie automatického zapnutia
jednoducho nastavte čas na hodnotu 0.0.
14. LED / FOLLOW ME Tlačidlo
Deaktivuje / Aktivuje interný príkazový displej.Po
stlačení tlačidla na dobu dlhšiu než dve sekundy,
"FOLLOW ME" funkcia sa aktivuje. Pri opätovnom
stlačení rovnakého tlačidla po dobu dlhšiu než dve
sekundy bude táto funkcia deaktivovaná.
15. ZAMYKACIE Tlačidlo
Ak pritlačíte zabudované tlačidlo LOCK, všetky
aktuálne nastavenia v diaľkovom ovládači zostanú
uzamknuté a diaľkový ovládač nepríjme žiadny iný
príkaz s výnimkou tlačidla LOCK.
Opätovným pritlačením uvedeného tlačidla zrušíte
ZAMYKACIU funkciu.
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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
O

O

Zobrazuje nastavenie teploty(17 C~30 C). 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..
Na odstránenie tejto funkcie opätovne pritlačte tlačidlo
SLEEP.
Pažnja:
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 HORE/DOLE ( + / - ) nastavte želanú teplotu.
O
O
0
Teplotu môžete nastaviť v rozsahu od 17 C~30 C po 1 C.
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 CHLAĐENIE,
KÚRENIE( iba u modelov s uvedenými funkciami) alebo
režim VENTILÁTOR.
2. Tlačidlami HORE/DOLE ( + / - ) nastavte želanú teplotu
O
O
0
Teplotu môžete nastaviť v rozsahu od 17 C~30 C po 1 C.
3. Pritlačte tlačidlo VENTILÁTOR ( FAN SPEED ), 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 “ 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.
2. Tlačdlami HORE/DOLE ( + / - ) nastavte želanú teplotu.
O
O
Teplotu môžete nastaviť v rozsahu od 17 C~30 C
O
zvyšovanie po 1 C .
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 „ KOLÍSANIE ", tlačidlo SWING aby ste nastavili želaný
smer prietoku vzduchu.
1. Používa sa na zastavenie alebo spustenie presunu
horizontálnych lamiel otvoru vzduchu, na nastavenie
želanéhosmeru prietoku vzduchu hore/dole. Otvor vzduchuuhol nastavenia lamiel sa mení o 6° každým pritlačením
tlačidla. Ak pridržíte tlačidlo dlhšie ako 2 sekundy, lamely
otvoru vzduchu budú automaticky kolísať hore a dole.
2. Ak pritlačíte tlačidlo „ KOLÍSANIA“, lamely vertikálneho otvoru
vzduchu menia svoj uhol posuvu o 6° každým pritlačením
tlačidla. pritisak duži od dvije sekunde otvor zraka će se
automatski zaljuljati lijevo desno. Ak pridržíte tlačidlo dlhšie
ako 2 sekundy, lamely otvoru vzduchu budú automaticky
kolísať vľavo a vpravo.
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
(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 .
Ak podržíte toto tlačidlo po dobu dlhšiu ako 2 sekundy,
uvediete do chodu funkciu sviežeho ovzdušia.
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.
Podrobnosti nájdete v časti " režim spánok ( sleep) '' v
užívateľskej príručke. Ak je prevádzka funkcie sviežosti
zahájená, tak Ionizátor / Plasma Dust Collector (v
závislosti od modelu) Vám napomáha v odstraňovaní
nečistôt a peľu z ovzdušia.
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LED / FOLLOW ME tlačidlo
• Pritlačením uvedeného tlačidla v dobe kratšej ako
2
sekundy aktivujete funkciu LED. Ak podržíte pritlačené
toto tlačidlo dlhšie ako 2 sekundy, aktivujete funkciu
FOLLOWI ME.
• Ak je funkcia FOLLOW ME spustená, tak sa na displeji
diaľkového ovládača zobrazuje teplota miesta na ktorom
sa momentálne ovládač nachádza. Diaľkový ovládač
bude zasielať tento signál / informáciu klimatizačnému
zariadeniu v 3 minútových intervaloch dovtedy, dokiaľ
opätovne nepritlačte tlačidlo FOLLOW ME.
• FOLLOW ME funkcia nie je dostupná v režimoch
sušenia a ventilátor.
• Zmena režimu prevádzky zariadenia alebo vypnutie
vnútornej jednotky automaticky deaktivuje funkciu
FOLLOW ME.
TRUBO/ SELF CLEAN (SAMOČISTIACA) funkcia
• Pritlačením uvedeného tlačidla v dobe kratšej ako 2
sekundy aktivujete funkciu TURBO. Ak podržíte
pritlačené toto tlačidlo dlhšie ako 2 sekundy, aktivujete
funkciu SELF CLEAN ( SAMOČISTENIE).
• Funkcia Turbo umožňuje klimatizačnému zariadeniu
dosiahnúť požadovanú teplotu pri chladení alebo kúrení,
pokiaľ možno čo v najkratšom čase ( v prípade ak
vnútorná jednotka nemá túto funkciu, nemá možnosť
odpovedať na povel daný tlačidlom diaľkového
ovládača).
• Pri spustenom režime SAMOČISTENIE sa klimatizačné
zariadenie automaticky čistí a vysušuje vyparovač
vnútornej jednotky a udržiava ho čistým pre ďalšie
použitie.
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