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ZAHÁJENIE PREVÁDZKY

Včasná výmena batérií diaľkového ovládača

•	 Diaľkový ovládač sa pravidelne zapína a vypína.
•	 Indikátor batérií (Obr. 6 3 ) sa zobrazí počas prevádzky.
•	 Pri zapnutí - päťkrát zabliká
•	 Pri vypnutí - zostane svietiť asi 10 minút
•	 Ak sa indikátor batérií zobrazí, vymeňte čo najskôr batérie,

napriek tomu, že diaľkový ovládač ešte funguje.

Testovací režim (TEST RUN)

•	 Tento režim sa používa pri inštalácii klimatizačnej jednotky a
nemal by byť spustený pri bežnej prevádzke, pretože by spôso-
bil nesprávnu funkciu termostatu.

•	 Pokiaľ je režim spustený pri bežnej prevádzke, klimatizačná
jednotka sa prepne do režimu testovania a svetelné indiká-
tory prevádzky (OPERATION - červený G ) a časovania (TIMER
- zelený F ) budú oba svietiť.

•	 Na zastavenie testovacieho režimu stlačte buď znovu tlačidlo
Testovací režim nebo tlačidlo START/STOP na zastavenie pre-
vádzky klimatizačnej jednotky.

Nútený režim chladenia

•	 Ak stlačíte tlačidlo TEST RUN počas režimu chladenia, jednotka
sa prepne do núteného režimu chladenia bez ohľadu na nas-
tavenie termostatu.

•	 Používajte tento režim len pri odbere chladiva pred
premiestňovaním jednotky.

Otvorenie a zatvorenie krytu diaľkového ovládača

Jemne odklopte Uchopte kryt na obid-
voch stranách a zavrite
- ozve sa kliknutie

Testovací režim
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Inštalácia batérií
Miernym tlakom na zadnú časť viečka ho odsuňte 
v smere šípky

Vložte batérie 
Venujte pozornosť správnej
polarite.

Vráťte kryt na svoje miesto.

Tlačidlo RESET ()
Ak po výmene batérií nepracuje ovládač
správne, stlačte tlačidlo RESET -
použite koniec pera alebo predmet
s hrotom.

1
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Nastavenie aktuálneho času 

Stlačte tlačidlo CLOCK ADJUST ()
Použite koniec pera alebo predmet s hrotom.

Pomocou tlačidiel / () SET TIME 
nastavte správny čas
Tlačidlo :	 stlačením posúvate čas dopredu
Tlačidlo :	 stlačením posúvate čas dozadu
(Po každom stlačení sa čas posunie o jednu minútu. Pokiaľ bu-
dete tlačidlo držať stlačené, čas budete posúvať o 10 minút)

Stlačte tlačidlo SET ()
Týmto je aktuálny čas nastavený.

Použitie diaľkového ovládača
•	 Nasmerujte diaľkový ovládač na prijímač signálu ().
•	 Funkčný dosah je 7 metrov
•	 Akonáhle je signál z ovládača prijatý, ozve sa pípnutie.
•	 Pokiaľ sa pípnutie neozve, opakujte prenos signálu opätovným

stlačením tlačidla.

Držiak diaľkového ovládača

skrutky

vložiť

zatlačiť

vysunúť

1. Pripevnite držiak  2. Vložte diaľkové 
ovládanie

 3. Vybratie diaľkové-
ho ovládania pre 
manuálne použitie

VAROVANIE
•	 Dajte pozor, aby dieťa neprehltlo batérie z

diaľkového ovládača.
•	 Pokiaľ dlhšiu dobu nepoužívate diaľkový

ovládač, vyberte z neho batérie, aby ste predošli
ich možnému vytečeniu a zničeniu jednotky.

•	 Pokiaľ sa vytečený elektrolyt dostane do kon-
taktu s vašou kožou, očami alebo perami, ihneď
zasiahnuté miesto umyte veľkým množstvo
vody a navštívte lekára.

•	 Vybité batérie vyhoďte a vymeňte za nové.
•	 Nesnažte sa batérie znovu nabíjať.

Nepoužívajte batérie rôznych typov, alebo staré a
nové súčasne.
Batérie vydržia približne jeden rok pri normálnom
používaní. Akonáhle sa začne funkčný dosah
znižovať, vymeňte batérie a stlačte tlačidlo ACL
(použite koniec pera alebo iný predmet s hrotom)
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PREVÁDZKA
Výber režimu

Stlačte tlačidlo požadovaného režimu.
•	 Režim Chladenie: stlačte tlačidlo COOL ()
•	 Režim Vykurovanie: stlačte tlačidlo HEAT ()
•	 Režim Vysušovanie: stlačte tlačidlo DRY ()
•	 Automatický režim: stlačte tlačidlo AUTO ()
•	 Režim Ventilácia: stlačte tlačidlo FAN ()

•	 Indikátor prevádzky (OPERATION - červený ) sa rozsvieti a
jednotka začne pracovať.

•	 Stlačením tlačidla START/STOP () spustí jednotku v naposle-
dy použitom režime.

Nastavenie termostatu
Stlačte tlačidlo SET TEMP. ()

Tlačidlo :	 stlačením zvýšite teplotu
Tlačidlo :	 stlačením znížite teplotu

Rozmedzie nastavenia termostatu:
Automatický režim .................. 	 18 – 30°C
Vykurovanie ................................. 	 18 – 30°C
Chladenie/Odvlhčovanie ....... 	 18 – 30°C

Počas režimu Ventilácia nemožno použiť termostat na nastavenie
izbovej teploty (indikácia teploty zmizne z displeja diaľkového
ovládača).

Nastavenie rýchlosti ventilátora

Stlačte tlačidlo FAN CONTROL ().
Po každom stlačení tlačidla sa rýchlosť zmení v nasledujúcom poradí:

Asi po troch sekundách sa celý displej obnoví.
Pri nastavení na AUTO:
Vykurovanie: Ventilátor cirkuluje ohriaty vzduch optimálnou rýchlosťou. Pokiaľ je teplota vzduchu
nízka, ventilátor pracuje pomalšie.
Chladenie: Pokiaľ sa izbová teplota priblíži teplote nastavenej na termostate, rýchlosť ventilácie
poklesne.
Ventilácia: Ventilácia sa striedavo zapína a vypína. Pokiaľ je zapnutá, pracuje malou rýchlosťou. Venti-
lácia bude prebiehať nízkou rýchlosťou počas Udržiavacieho režimu a na začiatku vykurovania.

Príklad: Nastavenie na COOL

Príklad: Nastavenie teploty na 28°C

Tichý režim - SUPER QUIET

Stlačte tlačidlo SUPER QUIET ().
Zelený indikátor tichého režimu () na vnútornej jednotke sa
rozsvieti a tichý režim sa spustí.
Prúdenie vzduchu zníži na minimum.
•	 Zmena nastavenia rýchlosti ventilátora alebo prepnutie do

režimu HI-POWER vypne tichý režim.
•	 Ak počas tichého režimu vypnete jednotku, tento režim sa

zruší. Pri opätovnom zapnutí pracuje jednotka podľa nastave-
nia ventilátora na diaľkovom ovládači.

•	 Počas tichého režimu sa výkon pri Chladení, Vykurovaní alebo
Vysušovaní zníži.
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Zastavenie činnosti

Stlačte tlačidlo START/STOP ().

O režimoch
AUTOMATICKÝ REŽIM
•	 Pri prvom zapnutí Automatického režimu pracuje ventilátor asi 1 minútu veľmi malou rýchlosťou.

Počas tejto doby jednotka indikuje teplotu miestnosti a vyberá správny režim.
•	 Keď je izbová teplota o 2°C vyššia než nastavená teplota, klimatizačná jednotka sa bude prepínať

medzi režimami Chladenie a Vysušovanie.
•	 Ak je rozdiel medzi izbovou a nastavenou teplotou väčší ako ±2°C, zapne sa Monitorovací režim.
•	 Ak je izbová teplota o 2°C nižšia ako nastavená teplota, klimatizačná jednotka sa prepne do režimu

Vykurovanie.
•	 Ak klimatizačná jednotka dosiahla teplotu blízku teplote nastavenej na termostate, začne

prebiehať Udržiavací režim, pri ktorom je rýchlosť ventilácie nízka. Ak sa teplota následne zmení,
klimatizačná jednotka znovu zapne vhodný režim (Chladenie nebo Vykurovanie). Rozmedzie
Udržiavacieho režimu je ±2°C od nastavenia termostatu.

•	 Počas režimu Vysušovanie sa Ventilácia (FAN) prepne na nízku úroveň (LOW) a izbový ventilátor sa
môže občas zastaviť.

•	 Ak si želáte iné nastavenie než automatické, nastavte si svoje vlastné a vyberte si požadovaný režim
(Chladenie, Vykurovanie, Vysušovanie, Ventilácia).

VYKUROVANIE
•	 Používa sa pre zvýšenie izbovej teploty.
•	 Ak je nastavený režim Vykurovanie, ventilátor bude pracovať 3-5 minút nízkou rýchlosťou, kým sa

prepne na nastavenú rýchlosť ventilátora. Tento časový posun je kvôli tomu, aby sa vnútorná jed-
notka zahriala pred plným výkonom.

•	 Ak je izbová teplota veľmi nízka, môže sa na vonkajšej jednotke tvoriť námraza a výkon sa zníži.
•	 Jednotka občas sama začne cyklus, ktorý odstraňuje námrazu. Počas odmrazovania sa rozsvieti

indikátor prevádzky OPERATION a režim Vykurovanie bude zastavený.

CHLADENIE
•	 Používa sa pre zníženie izbovej teploty.

VYSUŠOVANIE
•	 Používa sa pre mierne ochladenie miestnosti, pri čom znižuje vlhkosť.
•	 Počas tohto režimu nie je možné spustiť režim Vykurovanie.
•	 Počas režimu Vysušovania pracuje jednotka nízkou rýchlosťou, ventilátor sa občas zastaví alebo

pracuje nízkou rýchlosťou.
•	 Rýchlosť ventilácie nemožno meniť počas režimu Vysušovanie.

VENTILÁCIA
•	 Používa sa na cirkuláciu vzduchu po celej miestnosti.

Počas režimu Vykurovania:
Nastavte teplotu na termostate vyššiu, než je aktuálna izbová teplota. Režim Vykurovanie nebude prebiehať, pokiaľ bude nastavená nižšia teplota.

Počas režimu Chladenia/Vysušovania:
Nastavte teplotu na termostate nižšiu, než je aktuálna izbová teplota. Režim chladenia/Vysušovanie nebude prebiehať, pokiaľ bude nastavená vyššia
teplota (počas Chladenia bude pracovať iba ventilátor).

Počas režimu Vysušovanie:
Nemôžete použiť klimatizačnú jednotku k ochladeniu nebo otepleniu miestnosti.
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NASTAVENIE SMERU PRÚDENIA
Vertikálny (hore - dole) a horizontálny (vpravo - vľavo) smer prúdenia nastavte na diaľkovom ovládači
tlačidlom AIR DIRECTION. Nastavte smer prúdenia po uvedení jednotky do prevádzky potom, čo sa
prestali lamely pohybovať.

Vertikálne nastavenie prúdenia

Otvorte kryt diaľkového ovládača.
Stlačte tlačidlo AIR DIRECTION (vertikálny) ().
Po každom stlačení tlačidla sa poloha zmení podľa rozsahu:

•	 Vertikálne lamely sa pohybujú v smere šípky
od uzatvorenej pozície.

•	 Pre maximalizáciu vykurovacieho a chladiace-
ho výkonu používajte uvedené rozsahy.

•	 Rozsah ventilátora 
•	 Zobrazenie na displeji diaľkového ovládača sa

nemení.

Horizontálne nastavenie prúdenia

Otvorte kryt diaľkového ovládača.
Stlačte tlačidlo AIR DIRECTION (horizontálny) ().
Po každom stlačení tlačidla sa poloha zmení nasledovne:

•	 Po zapnutí je vnútorná jednotka nastavená na pozíciu “dopredu”.
•	 Zobrazenie na displeji diaľkového ovládača sa nemení

Rozsah pri Chladení / Vysušovaní 	 	 Rozsah pri Vykurovaní 

dopredu	 doprava

doľava	 dopredu

VAROVANIE
Nestrkajte prsty ani iné predmety do výstupných
otvorov. Vetrák pracuje pri veľmi vysokých rýchlos-
tiach a mohlo by dôjsť k úrazu.

Nastavovanie smeru prúdenia

Pri zapnutí jednotky alebo po zmene prevádzkové-
ho režimu sa pozícia lamiel automaticky nastaví
podľa prebiehajúceho režimu:
• chladenie/vysušovanie/ventilácia: horizontálne 

• vykurovanie: DOLE 

Počas režimu HI-POWER (vid str. 13) sa automaticky
nastaví vertikálne prúdenie, aby sa optimalizoval
vykurovací a chladiaci výkon.

Po stlačení tlačidla AIR DIRECTION môže chvíľu
trvať, než sa lamely nastavia do požadovanej
polohy.

Počas tohoto času nemožno nastavovať smer
lamiel opätovným stlačením tlačidla.

Počas Udržiavacieho režimu pri Automatickom
režime (vid str. 8) nemožno nastaviť horizontálne
prúdenie.

Ak stlačíte tlačidlo AIR DIRECTION (vertikálne)
počas kývavého rozptylu hore/DOLE, režim sa
zastaví. Ak stlačíte tlačidlo AIR DIRECTION (horizon-
tálne) počas kývavého rozptylu DOĽAVA/DOPRAVA,
režim sa zastaví.
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KÝVAVÝ ROZPTYL VZDUCHU (SWING)
Pred zahájením tejto činnosti uveďte najprv jednotku do prevádzky.

Zvolenie kývavého rozptylu vzduchu

Otvorte kryt diaľkového ovládača.
Stlačte tlačidlo SWING ().
Indikátor kývavého rozptylu SWING () začne svietiť.
Po každom stlačení tlačidla sa nastavenie zmení nasledovne:

Zastavenie kývavého rozptylu vzduchu

Stlačte tlačidlo SWING a zvoľte STOP.
Lamely sa vrátia do pôvodne nastavenej polohy.

O kývavom rozptyle vzduchu

•	 Smer HORE / DOLE: Prevádzka začne s nasledu-
júcim nastavením podľa aktuálneho smeru
prúdenia vzduchu:

	 Smer prúdenia 1-4 (pre chladenie a
vysušovanie):

Horná lamela v horizontálnej pozícii,
spodná lamela sa pohybuje tak, že dis-
tribuuje vzduch v celej šírke.

	 Smer prúdenia 5-8 (pre vykurovanie):
Lamely nastavené smerom DOLE, prúde-
nie vzduchu priamo k podlahe.

•	 Smer DOĽAVA / DOPRAVA: Lamely sa pohybujú
zľava doprava.

•	 Smer HORE / DOLE / DOĽAVA / DOPRAVA:
lamely sa pohybujú vo všetkých smeroch.

•	 Funkcia kývavého rozptylu môže občas
zastaviť, pokiaľ ventilátor nejde nebo pracuje
na veľmi malé otáčky.

•	 Ak stlačíte tlačidlo SET (vertikálny) počas ký-
vavého rozptylu HORE / DOLE, režim sa zastaví.

•	 Ak stlačíte tlačidlo SET (horizontálny) počas
kývavého rozptylu DOĽAVA / DOPRAVA, režim
sa zastaví.

hore/dole	 	 	 doľava/doprava

zastavenie	 	 	 hore/dole/doľava/doprava
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REŽIM ČASOVANIA (TIMER)
Pred použitím režimu časovania sa uistite, že je na diaľkovom ovládači nastavený správny čas.

Funkcie ON TIMER a OFF TIMER 

Stlačte tlačidlo START/STOP alebo tlačidlo 
požadovaného režimu ()
(ak je klimatizačná jednotka v prevádzke, začnite krokom 2)
Jednotka začne pracovať a svieti červená kontrolka činnosti ().

Zvoľte požadovaný čas prevádzky časovača, a potom 
stlačte tlačidlo OFF TIMER () alebo ON timer ()
Indikátory režimu ON TIMER alebo OFF TIMER začnú blikať.

Pomocou tlačidiel SET TIME nastavte požadovaný 
čas vypnutia (OFF) alebo zapnutia (ON).
Tlačidlo :	 stlačením posúvate čas dopredu po 5 minútach
Tlačidlo :	 stlačením posúvate čas dozadu po 5 minútach

Namierte ovládač na jednotku a stlačte tlačidlo SET ()
Indikátory režimu ON TIMER alebo OFF TIMER prestanú blikať.
Indikátor režimu časovania na vnútornej jednotke () sa rozsvieti.
Ak je zvolený režim ON TIMER, jednotka sa vypne.

Funkcia PROGRAM TIMER 

Stlačte tlačidlo START/STOP.
(ak je klimatizačná jednotka v prevádzke, začnite krokom 2)
Jednotka začne pracovať a svieti červená kontrolka činnosti ().

Nastavte požadovaný čas vypnutia (OFF timer) 
alebo zapnutia (ON timer)
Viď predchádzajúce sekcie„Funkcie ON TIMER a OFF TIMER“
Indikátor režimu časovania na vnútornej jednotke () sa rozsvieti.

Zrušenie režimu časovania

Stlačte tlačidlo CANCEL.

Indikátor časovania zhasne. Zrušenie 
režimu OFF TIMER alebo ON TIMER

1. Stlačte tlačidlo TIMER pre zrušenie (OFF
alebo ON)
2. Stlačte tlačidlo CANCEL.

Zmena nastavenia časovania

1. Stlačte tlačidlo TIMER pre zrušenie (OFF
alebo ON)
2. Nastavte časovanie pomocou tlačidiel +/-
3. Stlačte tlačidlo SET.

Zastavenie klimatizačnej jednotky počas 
režimu časovania

Stlačte tlačidlo START/STOP.

O funkcii PROGRAM TIMER
Funkcia PROGRAM TIMER umožňuje spojenie vypnutia a zapnutia do jednej ča-
sovej sekvencie. Časová sekvencia umožňuje prechod buď z ON TIMER na OFF
TIMER, alebo z OFF TIMER na ON TIMER.

Ako prvé sa spustí nastavenie, ktoré je najbližšie aktuálnemu času. Poradie na-
stavenia je znázornené šípkou: OFFON, alebo OFFON

Príklad použitia funkcie PROGRAM TIMER:
Klimatizačná jednotka sa vypne, keď pôjdete spať a ráno, keď vstávate, sa au-
tomaticky zapne.

Zrušenie režimu časovania

Stlačte tlačidlo CANCEL.

Zmena nastavenia časovania 

Opakujte kroky 2 a 3.

Zastavenie klimatizačnej jednotky počas 
režimu časovania

Stlačte tlačidlo START/STOP.

1

2
3

4

1
2
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SPÁNKOVÝ REŽIM (SLEEP TIMER)
Režim SLEEPTIMER sa používa na nastavenie času, počas ktorého klimatizačná jednotka nepracuje.

Použitie spánkového režimu

Stlačte tlačidlo SLEEP , keď () klimatizačná jednotka
pracuje alebo je vypnutá.
Po každom stlačení tlačidla sa údaje zmenia v nasledovnom poradí:

Indikátor prevádzky (červený) a indikátor časovania (zelený) sa
rozsvietia.

Zmena nastavenia

Stlačte tlačidlo SLEEP (), aby sa zobrazilo posledné 
nastavenie. Opätovným stlačením tlačidla SLEEP zmeňte 
čas.
Po každom stlačení tlačidla sa údaje zmenia v nasledovnom poradí:

Potvrdenie nastaveného času

Zostávajúci čas aktuálne nastaveného režimu sa objaví na 5 sekúnd.

Zrušenie režimu časovania

Stlačte tlačidlo CANCEL (TIMER).

Zastavenie klimatizačnej jednotky počas 
režimu

Stlačte tlačidlo START/STOP.

12



10

ÚSPORNÝ REŽIM (ECONOMY)

VÝKONNÝ REŽIM (HI-POWER)

Použitie úsporného režimu
Stlačte tlačidlo ECONOMY ().
Na displeji sa objaví nápis ECO a začne úsporný režim.

O úspornom režime
•	 Pri maximálnom výkone pracuje klimatizácie v úspornom režime na cca 70% normálneho chladiaceho alebo

vykurovacieho výkonu.
•	 Ak je tento režim zapnutý pri chladení, zlepší sa odvlhčovanie vzduchu. Preto je tento režim vhodný pre

odvlhčovanie bez významného poklesu teploty v miestnosti.
•	 Počas úsporného režimu nastavenie termostatu sa automaticky zmení podľa teploty, aby sa predišlo

zbytočnému chladeniu alebo vyhrievaniu – najekonomickejšia prevádzka.
•	 Ak nie je počas tohto režimu miestnosť dostatočne vyhriata (vychladená), zapnite normálny režim.
•	 Po zapnutí jednotky pracuje klimatizácia vždy v normálnom režime.
• Pri automatickom režime sa klimatizácia nezapne do úsporného režimu ani po stlačení tlačidla ECONOMY.

O výkonnom režime
•	 Počas Vykurovania: Jednotka pracuje na maximálny výkon kým nedosiahne teplotu 2°C nad nastavenú

teplotu.
•	 Počas Chladenia: Jednotka pracuje na maximálny výkon kým nedosiahne teplotu 1°C pod nastavenú

teplotu.
•	 Počas Ventilácie: Zvýši sa výkon fúkania.
•	 Počas Vysušovania: Nemožno nastaviť.

Zapnutie výkonného režimu

Stlačte tlačidlo HI-POWER ().
Indikátor režimu () sa rozsvieti.

Zastavenie výkonného režimu

Znovu stlačte tlačidlo HI-POWER ().
Indikátor režimu () zhasne a začne normálny režim.

Výkonný režim sa môže automaticky zastaviť za nasledovných podmienok:
•	 kým sa zapne režim SUPER QUIET, výkonný režim sa zruší
•	 pri režime Chladenie - teplota v miestnosti je o 1°C nižšia než nastavenie termostatu

alebo uplynulo 30 minút od zahájenia Výkonného režimu
•	 pri režime Vykurovanie - teplota v miestnosti je o 2°C vyššia než nastavenie termostatu
•	 pri režime Ventilácia - uplynulo 15 minút od zahájení Výkonného režimu rozsvietia.

Pred zahájením tejto činnosti uveďte najprv jednotku do prevádzky.

Pred zahájením tejto činnosti uveďte najprv jednotku do prevádzky. Otvorte kryt diaľkového ovládača.

Zastavenie úsporného režimu
Stlačte znovu tlačidlo ECONOMY ().
Nápis ECO na displeji zmizne a začne normálny režim.

13
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VYSUŠOVANIE VÝPARNÍKA
Režim vysušovania vnútornej jednotky je možné spustiť stlačením tlačidla COIL DRY na diaľkovom ovládači.
UV lampa produkuje malé množstvo ozónu, a tým znižuje možnosť šírenia plesní a baktérií.
Táto operácia je automaticky po 20 minútach ukončená.

O režime Vysušovanie výparníka
Počas režimu prebiehajú nasledujúce činnosti:
•	 Vysušovanie - približne 18 minút - nečistoty a pachy budú odstránené zo vzduchového filtra.
•	 Čistenie vzduchu UV žiarením - približne 2 minúty - prach, nečistoty a pachy prejdú dezinfekčným

a dezodoračným procesom.
•	 Zastavenie režimu.

Spustenie režimu

Stlačte tlačidlo COIL DRY na ovládači ().
Svieti červená kontrolka prevádzky () na vnútornej jednotke.
Nápis COIL DRY sa rozsvieti na displeji diaľkového ovládača - po asi 30
minútach nápis zmizne.
Ak stlačíte tlačidlo COIL DRY počas práve prebiehajúceho režimu
Vysušovanie výparníka, bude tento režim znovu spustený.

Zastavenie režimu

Počas operácie vysušovanie stlačte START/STOP.
Červená kontrolka prevádzky na vnútornej jednotke zhasne.
Diaľkový ovládač bude v zastavenom stave.

Počas režimu Vysušovanie výparníka
pracuje jednotka v režime vykurovanie,
aby sa vysušil vnútrajšok jednotky.
Môže sa preto stať, že vzrastie teplota a
vlhkosť v miestnosti.

Počas režimu Vysušovanie výparníka
môže jednotka produkovať malé
množstvo ozónu.

Režim Vysušovanie výparníka nemôže
byť použitý na vyčistenie vzduchu v
miestnosti.

Táto operácia neničí baktérie a nemá
sterilizačný účinok.

Efektivita režimu Vysušovanie výparníka
sa zvýši, keď ho používate častejšie.
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REŽIM AUTOMATICKÉHO ČISTENIA FILTRA
Táto výhodná funkcia umožní automatické vyčistenie filtra po stanovenej perióde prevádzky klimatizačnej
jednotky. Automatické čistenie možno zahájiť i diaľkovým ovládačom.

O operácii Automatické čistenie filtra
Automatické čistenie filtra sa vykonáva po uplynutí nastavenej perió-
dy prevádzky jednotky. Operáciu možno zastaviť tlačidlom FILTER ()
na diaľkovom ovládači. Počas čistenia svieti červená kontrolka MAIN-
TENANCE () na vnútornej jednotke.

Automatické čistenie filtra

1. Vzduchové filtre sa vysunú
Vzduchové filtre sa automaticky vysunú z vnútornej jednotky a prach
sa zbiera do špeciálnych prachových boxov.

2. Vzduchové filtre sa zasunú
Po ukončení čistenia sa vzduchové filtre automaticky zasunú späť a
červená kontrolka MAINTENANCE zhasne.

Predný panel

O indikátore MAINTENANCE
•	 Červená kontrolka MAINTENANCE () pri čistení svieti.
•	 Pokiaľ nie sú filtre nainštalované alebo ak sú vysunuté, kontrolka MAIN-

TENANCE bliká. Ak sa to stane počas prevádzky jednotky, odpojte ju od
siete a nainštalujte filtre podľa kapitoly Údržba prachového boxu.

Zmena nastavenia intervalu čistenia
Interval čistenia je možné zmeniť.
Môžete nastaviť interval na 50 hodín, aby prebehlo dôkladnejšie čistenie.
Počas čistenia prepnite diaľkový ovládač do režimu STOP (na displeji sa
zobrazí iba nápis CLOCK a aktuálny čas).
1.	Stlačte tlačidlo SET TIME () na viac ako 3 sekundy. Na displeji sa zo-

brazí blikajúci interval.
2.	Nastavte interval tlačidlami SET TIME +/- (). Môžete nastaviť interval

buď 50 alebo100 hodín (nastavenie od výrobcu). Pre dôkladné čistenie
filtrov zvoľte 50 hod.

3.	Nasmerujte ovládač na jednotku a stlačte tlačidlo SET (). Ak nestlačíte
tlačidlo SET, signál sa do jednotky neprenesie.

VAROVANIE
Nemanipulujte so vzduchovými filtrami počas
automatickej údržby filtrov.

Môže dôjsť k poškodeniu vnútornej jednotky,
pokiaľ sú filtre vyťahované alebo zasúvané.

Ak sú vzduchové filtre zbytočne vyťahované,
môžu byť poškodené alebo vypadnúť a spôsobiť
zranenie.
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O funkcii čistenie filtrov
•	 Pri silne zašpinených filtroch sa nemusia pri vykonaní tejto funkcie filtre úplne vyčistiť. Potom je potrebné

túto funkciu zopakovať.
•	 Pokiaľ prach zostáva na vzduchových filtroch po opakovanom vykonaní automatickej údržby filtrov,

vykonajte údržbu prachových boxov (str. 17).
•	 Ak je prach na vzduchových filtroch čiastočne olejovitý alebo zatvrdnutý, potom ich nie je možné odstrániť

počas automatickej údržby filtrov. V tomto prípade filtre vyberte a umyte vodou (str. 20).
•	 Počas automatického čistenia sa môže ozývať slabé klopanie.
•	 Ak ručne potiahnete alebo potlačíte filtre počas režimu údržby filtra, proces údržby sa zastaví a červená

kontrolka MAINTENANCE začne blikať. Postupujte podľa kapitoly Údržba prachového boxu - inštalácia filtra.
•	 Ak je filter vložený príliš nízko, automaticky sa správne nastaví smerom hore.
•	 Vnútorná jednotka musí byť umiestnená tak, aby nič nebránilo voľnému vysunutiu filtrov.

Aut. čistenie filtrov pomocou diaľk. ovládača

Stlačte tlačidlo FILTER () na diaľkovom ovládači.
•	 Rozsvieti sa červená kontrolka MAINTENANCE () na vnútornej jednotke.
•	 Zaháji sa čistenie.
•	 Ak stlačíte tlačidlo FILTER počas prevádzky jednotky, činnosť sa zastaví.

Činnosť sa znovu spustí až po vyčistení.
•	 I keď je tlačidlo FILTER stlačené počas automatickej údržby filtrov, čistenie sa

nezastaví.

Indikácie pre vyčistenie prachového boxu
• Ak nie je automatická údržba filtra aktivovaná a červená kontrolka MAINTENANCE () na vnútornej jed-

notke sa rozsvieti, znamená to, že treba vykonať údržbu prachového boxu. Vysypte prachový box.
• Vzhľadom k rozdielom v intervaloch automatickej údržby filtra existujú tiež rozdiely v časových perió-

dach, pri ktorých klimatizácia pracuje, než sa jej červená kontrolka MAINTENANCE rozsvieti.

• Pokiaľ bude červená kontrolka MAINTENANCE svietiť, nebude automatická údržba filtra prebiehať (ani
stlačenie tlačidla FILTER na diaľkovom ovládači túto funkciu nespustí). V takom prípade vysypte prachový
box a stlačte tlačidlo MAINTENANCE/MANUAL AUTO (). Červená kontrolka MAINTENANCE zhasne.

•	 Červená kontrolka MAINTENANCE sa rozsvieti len vtedy, keď je klimatizácia v prevádzke alebo keď sa blíži
jej zastavenie.

•	 Keď zhasnete červenú kontrolku MAINTENANCE bez vysypania prachového boxu, pri ďalšej prevádzke
režimu automatickej údržby filtra sa prach môže vysypať z jednotky. Ak je červená kontrolka MAINTE-
NANCE rozsvietená, vysypte prachový box.

	 Interval automatickej údržby filtra	 Interval predchádzajúceho rozsvietenia
červenej kontrolky údržby

50 hodín 2000 hodín

	 100 hodín 4000 hodín
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