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Tlačidlo START/STOP

Nastavenie teploty

Nastavenie režimov

Ovládač ventilátora

Ovládač úsporného režimu

Ovládač režimu časovača 

(CLOCK ADJUST)

Režim voľného dňa

Prechodný časovač

Nastavenie času

Zrušenie (DELETE)

Potvrdenie nastavenia

Nastavenie vertikálneho smeru prúdenia

Nastavenie horizontál. smeru prúdenia

Ovládač filtra

Kontrolka činnosti

Indikátor času a časovača

Indikátor prebiehajúceho režimu

Indikátor rýchlosti ventilátora

Indikátor zámku

Indikátor teploty

Indikátor funkcie

Odmrazovanie

Teplotný senzor
Úsporný režim
Vertikál. kývavé prúdenie vzduchu
Horizont. kývavé prúdenie vzduchu
Filter

POPIS ČASTÍ
Duaľkový ovládač
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ZAHÁJENIE ČINNOSTI

Stlačte tlačidlo CLOCK ADJUST na 
viac ako 2 sekundy.
Časový údaj na displeji začne blikať.

Stlačte tlačidlo DAY a nastavte aktuálny deň.
Zvolený deň bude v rámčeku

Nastavenie aktuálneho dňa a času

Pomocou šípiek nastavte aktuálny čas. Po každom jednotlivom stlačení sa čas po-
sunie o 1 minútu. Ak držíte tlačidlo stlačené, čas sa posúva o 10 minút.

Pre ukončenie, stlačte znovu tlačidlo CLOCK ADJUST.

Príklad: Pondelok 11:00

Ne Po Ut St Št Pi So

Stlačte tlačidlo SET BACK na prepnutie medzi 12- alebo 24-hodinovým  zobrazením 
času.
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Zapnutie jednotky

Nastavenie režimov

ČINNOSŤ

Stlačte tlačidlo START/STOP

Kontrolka činnosti:
zapnuté (ON) - svieti
vypnuté (OFF) - nesvieti

Výber režimu

Nastavenie teploty

Nastavenie rýchlosti ventilátora

Úsporný režim

Stlačte hlavný vypínač a vyberte režim.
Pri režime DRY bude rýchlosť ventilátora nastavená na AUTO.

automatický chladenie vysušovanie ventilácia vykurovanie

Pomocou šípiek nastavte požadovanú teplotu.

Rozsah teplôt:
AUTO...............................................................18 až 30°C
CHLADENIE, VYSUŠOVANIE.....................18 až 30°C
VYKUROVANIE..............................................12, 12, 14 alebo 16 až 30°C

Stlačte tlačidlo pre nastavenie rýchlosti ventilátora a vyberte požadovanú rýchlosť.

automatická vysoká stredná nízka

Pre spustenie alebo zastavenie úsporného režimu stlačte 
tlačidlo ECONOMY.
Pre viac informácií o tejto funkcii - vid str. 10.

Časti vzťahujúce sa na vykurovanie sa týkajú len “Vykurovania +Chladenia” (Reverzný cyklus)

Úsporný režim
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Nastavenie izbového teplotného senzora

ČINNOSŤ

Stlačte tlačidlo ECONOMY na viac ako 2 sekundy a vyberte, či 
bude izbová teplota meraná na vnútornej jednotke (diaľkový 
senzor) alebo na diaľkovom ovládači.

Funkcia detského zámku

Ak svieti ikona teplotného senzora             , izbová teplota je 
meraná na diaľkovom ovládači.   

Vnútorná 
jednotka

• Táto funkcia je zablokovaná vo výrobe. Aby bola izbová teplota meraná správne, kontaktujte pred použitím funkcie servisného 
technika.

• Ak je táto funkcia zablokovaná, miesto, kde je meraná izbová teplota, nie je možné meniť. Pri stlačení tlačidla ECONOMY svieti na 
displeji ikona kľúča                .

POZNÁMKY

Na aktiváciu detského zámku stlačte súčasne tlačidlá 
DAY (DAY OFF) a SET na viac ako 2 sekundy. Tým 
zamknete všetky tlačidlá na diaľkovom ovládači. Na 
displeji svieti ikona kľúča             .  Ak počas tejto funk-
cie stlačte akékoľvek tlačidlo, rozsvieti sa nápis CL. Na 
deaktiváciu detského zámku stlačte znovu tlačidlá 
DAY (DAY OFF) a SET na viac ako 2 sekundy.
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Nastavenie ON/OFF TIMER

ON/OFF TIMER

Stlačte ovládač režimu časovača 
(CLOCK ADJUST) a vyberte ON 
alebo OFF TIMER.

žiadne
zobrazenie

Pomocou šípiek nastavte čas.
Po nastavení času sa časovač automaticky spustí.
Čas, ktorý zostáva do začiatku režimu OFF TIMER je zobrazený 
na displeji.

Od 1 hod. do 24 hod. Príklad: OFF timer o 6 hod.

Zrušenie časovača

• Režim časovača zrušíte stlačením tlačidla DELETE.

• Časovač môžete vypnúť i zmenou režimu časovača.

REŽIMY ČASOVANIA
OFF TIMER - vid str. 6
Použite tento časovač na vypnutie klimatizačnej jednotky. Funkcia časovača je spustená a jednotka sa po stanovenej dobe 
vypne. OFF TIMER môže byť nastavený až 24 hodín dopredu.

ON TIMER - vid str. 6
Použite tento časovač na zapnutie klimatizačnej jednotky. Funkcia časovača je spustená a jednotka sa po stanovenej dobe 
zapne. ON TIMER môže byť nastavený až 24 hodín dopredu.

TÝŽDENNÝ ČASOVAČ - vid str. 7
Použite tento časovač na nastavenie doby prevádzky pre každý deň. Použite nastavenie DAY OFF na vypnutie nastaveného 
časovača pre zvolený deň nadchádzajúceho týždňa. Pretože môžu byť všetky dni nastavené naraz, týždenný časovač 
môžeme použiť na zopakovanie nastavenia časovača pre všetky dni.

PRECHODNÝ ČASOVAČ - vid str. 9
Použite tento časovač na zmenu nastavenej teploty na dobu prevádzky nastavenú pre každý deň v týždni.
Táto funkcia môže byť použitá s ostatnými časovačmi.
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Nastavenie týždenného časovača

Zapnutie/vypnutie týždenného časovača

Stlačte ovládač režimu časovača (CLOCK ADJUST) a vyberte týždenný časovač. Stlačte tlačidlo SET 
na viac ako 2 sekundy.

Nastavenie času

Nastavenie dňa v týždni

Zrušenie prevádzkového času

ALL zvolí všetky dni v týždni - dni budú všetky v rámčeku.

Stlačte tlačidlo DAY a vyberte deň v týždni. Potvrďte nastavenie tlačidlom SET.

Pomocou šípiek nastavte čas a tlačidlom SET potvrďte nastavenie. 
Nastavte čas ďalšieho zapnutia a vypnutia.
Pre jeden deň možno nastaviť až dva časy vypnutia a zapnutia.
Stlačte tlačidlo DAY pre dokončenie nastavenia času a vráťte sa do režimu nastavovania dňa v týždni.

Pr.: Časovač je nastavený od �:00 do 18:00

Ak stlačíte tlačidlo DELETE
Počas krokov 3 a 4, zrušíte tak prevádz-
kový čas pre zvolený deň.
Ak boli vybraté všetky dni, bude zrušený 
čas pri všetkých.

všetky Ne Po Ut St Št Pi So

TÝŽDENNÝ ČASOVAČ

Keď je nastavený prevádzkový čas, objaví sa 
táto značka.

Opakujte kroky 3 a 4.
Po skončení nastavenia 
stlačte tlačidlo SET na 
viac ako 2 sekundy.

• Prevádzkový čas je možné nastavovať v 30-minútových prírastkoch.
• Čas vypnutia môže zasahovať i do ďalšieho dňa.
• Počas týždenného časovača nejde nastaviť ON a OFF TIMER.
• Musí byť nastavený čas zapnutia i čas vypnutia.

POZNÁMKY
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Režim volného dňa (DAY OFF)

Zrušenie

POZNÁMKY

• Funkciu DAY OFF možno použiť len pre dni, pri ktorých je nastavený režim týždenného časovača.

• Ak prevádzkový čas zasahuje do nasledovného dňa, bude efektívne nastavenie funkcie DAY OFF podľa obrázku:

Počas režimu týždenného 
časovača stlačte tlačidlo 
SET na viac ako 2 sekundy a 
nastavte deň.

Vyberte deň pre režim DAY 
OFF.

Stlačte tlačidlo DAY (DAY 
OFF) na viac ako 2 sekundy 
a nastavte režim DAY OFF.

Pre potvrdenie stlačte 
tlačidlo SET na viac ako 2
sekundy.

Postupujte rovnako ako pri 
nastavovaní.Pr.: DAY OFF nastavený na pondelok.

• Funkciu DAY OFF možno nastaviť len raz. Po uplynutí daného dňa sa funkcia automaticky vypne.

 Značka indikuje režim DAY OFF

Predchádzajúci deň Nastavený deň Nasledujúci deň Predchádzajúci deň Nastavený deň Nasledujúci deň

TÝŽDENNÝ ČASOVAČ

Normálne Zasahujúce do nasledujúceho dňa

Zapnutie/vypnutie týždenného časovača
Zapnutie

Ak je zvolený týždenný časovač, 
spustí sa časovač automaticky.

Zobrazí sa prevádzkový čas pre 
zvolený deň.

Prevádzkový čas 7:00 - 18:00

Vypnutie

Režim časovača zrušíte stlačením 
tlačidla DELETE.
Časovač môžete vypnúť i zmenou 
režimu časovača.
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Nastavenie prechodného časovača

PRECHODNÝ ČASOVAČ

Stlačte tlačidlo SET na viac 
ako 2 sekundy.

Na displeji svieti “--”, 
keď nie je nastavený 
prechodný časovač.

Stlačte tlačidlo SET BACK a prepnite do zobrazenia nastavenia prechodného časovača.
Na displeji svieti nastavený čas a teplota prechodného časovača.

Zapnutie/vypnutie prechodného časovača

Nastavenie dňa Nastavenie času

Nastavenie teploty

Zapnutie Vypnutie

• Prechodný časovač zmení iba nastavenú teplotu, nemožno ho použiť pre zapnutie/vypnutie jednotky.
• Prechodný časovač môže byť nastavený až dvakrát denne, ale len na jednu teplotu.
• Prechodný časovač môže byť použitý spolu s ON/OFF časovačom a týždenným časovačom.
• Čas prechodného časovača svieti na displeji len pri zobrazení nastavenia prechodného časovača (krok 1).

Postupujte rovnako ako pri nastavovaní prevádzkového času pri týždennom časovači.
Tlačidlo DELETE má rovnakú funkciu ako pri týždennom časovači.

Príklad: Zvolenie všekých dní v týždni

Opakujte kroky 3 a 4. Po 
skončení nastavenia stlačte 
tlačidlo SET na viac ako 2
sekundy.

Stlačte tlačidlo SET BACK, a potom 
DELETE v čase, keď na displeji svieti 
nastavenie prechodného časovača.
Aj keď teraz stlačíte tlačidlo SET 
BACK, bude prechodný časovač 
zrušený.

Stlačte tlačidlo SET BACK.
Na displeji sa na dobu 5 sekúnd rozsvieti potvrdenie nastavenia, a potom sa 
automaticky zapne časovač.

Pomocou šípiek nastavte teplotu.
(Povolený rozsah teplôt je rovnaký ako pri 
prevádzkovom nastavení.)

Príklad: Prevádzková doba 15:00 - 22:00

Príklad: Zobrazenie prechodného časovača

prechodná teplota

norm8lna teplota

POZNÁMKY
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PREVÁDZKOVÉ INFORMÁCIE
Časti vzťahujúce sa na vykurovanie sa týkajú len “Vykurovania +Chladenia” (Reverzný cyklus)

Simultánna prevádzka viacerých jednotiek

Dva diaľkové ovládače (doplnková funkcia)

Úsporný režim

Odmrazovanie (pri vykurovaní)

Ovládanie viacerých jednotiek

• Prevádzka nie je možná v týchto prevádzkových režimoch:
Vykurovanie a Chladenie (alebo Vysušovanie)
Vykurovanie a Ventilácia

Ak zapnete režim, ktorý sa nedá spustiť, na displeji 
diaľkového ovládača sa rozsvieti symbol            a jednotka bude 
v pohotovostnom režime.

• Prevádzkový režim vonkajšej jednotky bude určený v 
závislosti na prevádzkovom režime vnútornej jednotky, ktorá 
bola zapnutá ako prvá. Ak bola vnútorná jednotka zapnutá v 
režime Ventilácia, režim vonkajšej jednotky nebude určený.
Príklad: Ak bude vnútorná jednotka A zapnutá v režime Ven-
tilácia, a vnútorná jednotka B zapnutá v režime Vykurovanie, 
jednotka A sa prechodne prepne do režimu Ventilácia – po 
zapnutí jednotky B sa na displeji diaľkového ovládača zobrazí 
symbol            a jednotka sa prepne do pohotovostného 
režimu. Jednotka B bude pokračovať v režime Vykurovanie.

• Pri maximálnom výkone pracuje Úsporný režim približne na 
70% normálnej prevádzky jednotky pri Chladení a Vykurovaní.

• Ak zapnete Úsporný režim počas režimu Chladenie, zlepší sa 
proces odvlhčovania. Táto funkcia je obzvlášť vhodná, ak si 
prajete znížiť vlhkosť bez výrazného zníženia izbovej teploty.

• Úsporný režim mierne zvyšuje nastavenú teplotu počas 
Chladenia a znižuje teplotu počas Vykurovania, aby jednotka 
pracovala čo najefektívnejšie.

• Ak je teplota nevyhovujúca, prepnite do normálneho režimu.

• Počas monitorovacej fázy pri Automatickom režime, nie je 
možné zapnúť Úsporný režim.

• Pri nízkych vonkajších teplotách a vysokej vlhkosti môže 
dôjsť k namŕzaniu vonkajšej jednotky, čo znižuje výkon.

• Jednotka je vybavená mikropočítačom, ktorý sa automaticky 
prepne do odmrazovacieho režimu. Počas tohto režimu vnú-
torný ventilátor preruší činnosť, na diaľkovom ovládači bude 
svietiť ikona odmrazovanie             .

• Odmrazovací režim trvá 4 až 15 minút.

• Jeden diaľkový ovládač môže ovládať až 16 klimatizačných 
jednotiek.

• Všetky jednotky budú pracovať s rovnakým nastavením.

• Je možné zapojiť dva diaľkové ovládače.

• Režim časovača ale nemožno použiť pri podriadenom 
ovládači.
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DIAGNOSTIKA
Ak na displeji svieti “E:EE”, je nutná prehliadka jednotky. Kontaktujte, prosím, servisného technika.

číslo jednotky (väčšinou 0)

kód chyby

Nastavenie režimu

Nastavenie vertikálneho prúdenia vzduchu

Nastavenie horizontálneho prúdenia vzduchu

Zapnite jednotku tlačidlom START/STOP.
Stlačte tlačidlo pre nastavenie vertikálneho prúdenia vzduchu a 
nastavte smer prúdenia. Pre nastavenie kývavého rozptylu vzduchu 
stlačte tlačidlo na viac ako 2 sekundy. Pre ukončenie nastavenie 
stlačte znovu tlačidlo na viac ako 2 sekundy.

Zapnite jednotku tlačidlom START/STOP.
Stlačte tlačidlo pre nastavenie horizontálneho prúdenia vzduchu 
a nastavte smer prúdenia. Pre nastavenie kývavého rozptylu 
vzduchu stlačte tlačidlo na viac ako 2 sekundy. Pre ukončenie 
nastavenie stlačte znovu tlačidlo na viac ako 2 sekundy.

PREVÁDZKOVÉ INFORMÁCIE
Časti vzťahujúce sa na vykurovanie sa týkajú len “Vykurovania +Chladenia” (Reverzný cyklus)
Pred vykonaním týchto operácií najpr zapnite jednotku.

Po každom stlačení tlačidla sa smer prúdenia zmení tak, ako je popísané v prevádzkovom manuály dodáva-
nom s vnútornou jednotkou

• Nastavujte smer prúdenia vzduchu s ohľadom na osoby v miestnosti.
• Funkcia kývavého rozptylu vzduchu nie je súčasťou niektorých jednotiek.

POZNÁMKY

RESET INDIKÁTORA FILTRA 
Niektoré typy sú vybavené indikátorom filtra na displeji vnútornej jednotky, ktorý ukazuje, kedy je potrebné 
vyčistiť filter.

Stlačte tlačidlo MAINTENANCE/FILTER RESET na viac ako 2 sekundy. Indikátor filtra zhasne.
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