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Zadní strana

Displej

1 Tlačidlo START/STOP

 2 Nastavenie teploty/času/kódu

 3 Hlavný vypínač MASTER CONTROL

 4 Ovládač spánkového režimu SLEEP

 5 Vysielač signálu

 6 Ovládač režimu časovania TIMER

 7 Ovládač ventilátora FAN CONTROL

 8 Kryt batérií

 9 Nastavenie prúdenia vzduchu

10 Nastavenie času TIME ADJUST

11 Tlačidlo ACL

12 Testovací režim TEST RUN

• Tento režim sa používa pri inštalácii klimatizačnej 
jednotky a nemal by byť spúšťaný v bežnej prevádzke

13 Indikátor prenosu signálu

14 Časový údaj

15 Indikátor prebiehajúceho režimu

16 Indikátor režimu časovania

17 Rýchlosť ventilácie

18 Nastavená teplota

19 Indikátor nastavenia časovania

20 Indikátor nastavenia teploty

POPIS ČASTí
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ZAHáJENIE PREVáDZKy
Inštalácia batérií

Miernym tlakom na zadnú časť viečka ho 
odsuňte v smere šípky

Vložte batérie 
Venujte pozornosť správnej polarite. 

Vráťte kryt na svoje miesto.

1
2
3

1
2

3

Nastavenie aktuálneho času 

Stlačte tlačidlo TIME ADJUST (nastavenie času)
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)

Znovu stlačte tlačidlo TIME ADJUST
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

vybrať

1. Pripevnite držiak  2. Vložte diaľkové 
ovládanie

 3. Vybratie diaľkové-
ho ovládania pre 
manuálne použi-

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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AUTO LOWHIGH MED

ČINNOSŤ
Časti označené (*) sa vzťahujú iba na model „Vykurovanie + Chladenie“ (reverzný cyklus)

Výber režimu

Stlačte tlačidlo START/STOP
Jednotka začne pracovať a svieti kontrolka činnosti

Stlačte tlačidlo MASTER CONTROL a vyberte 
požadovaný režim.
Po každom  stlačení sa mení režim v nasledujúcom poradí:

Asi po troch sekundách sa celý displej obnoví.
Pri modeloch s tepelným čerpadlom nie je možné nastaviť 
na AUTO a FAN pri nastavovaní sa ozve pípnutie.

1
2

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) Asi po troch sekundách sa celý displej obnoví.
Skutočná teplota sa môže mierne líšiť od teploty nastavenej na 
termostate – závisí to od podmienkach v miestnosti.

AUTO COOL DRY

*HEAT FAN

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. 

Zastavenie činnosti
Stlačte tlačidlo START/STOP.

Príklad: Nastavenie na COOL

Príklad: Nastavenie teploty na 26°C

Príklad: Nastavenie na AUTO
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RESET OFF ON

PROGRAM (OFFON, OFFON)

REŽIM ČASOVANIA
Časti označené (*) sa vzťahujú iba na model „Vykurovanie + Chladenie“ (reverzný cyklus)
Pred použitím režimu časovania sa uistite, že je na diaľkovom ovládači nastavený správny čas.

1
2

3

Funkcie ON TIMER a OFF TIMER 

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

Stlačte tlačidlo časovania TIMER a vyberte funkciu 
OFF TIMER alebo ON TIMER.
Po každom  stlačení sa mení režim v nasledujúcom poradí:

Indikátor režimu časovania (zelený) sa rozsvieti.

Pomocou tlačidiel SET TIME nastavte požadovaný 
čas vypnutia (OFF) alebo zapnutia (ON).
Nastavte čas počas doby, keď displej bliká (blikanie bude 
pokračovať približne 5 sekúnd).
Tlačidlo  : stlačením posúvate čas dopredu
Tlačidlo  : stlačením posúvate čas dozadu

Asi po piatich sekundách sa celý displej obnoví.

1
2

3

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“
Asi po troch sekundách sa celý displej obnoví.
Indikátor režimu časovania (zelený) sa rozsvieti.

Stlačte tlačidlo časovania TIMER a vyberte režim 
PROGRAM (na displeji sa zobrazí buď OFFON,
alebo OFFON)
Na displeji sa bude striedavo zobrazovat OFF timer a ON 
timer (zapnutie a vypnutie), následne sa displej zmení a bude 
ukazovať časové nastavenie pre režim, ktorý prebehne ako prvý.
Režim PROGRAM TIMER začne pracovať. Ak má ako prvé 
prebehnúť zapnutie (ON TIMER), klimatizačná jednotka v tejto 
chvíli prestane pracovať.

Asi po piatich sekundách sa celý displej obnoví.

Zrušenie režimu časovania
Stlačte tlačidlo TIMER a vyberte položku 
TIMER RESET. Klimatizačná jednotka sa vráti 
do normálnej prevádzky.

Zmena nastavenia časovania 
Opakujte kroky 2 a 3.

Zastavenie klimatizačnej jednotky počas 
režimu časovania
Stlačte tlačidlo START/STOP.

Zmena prevádzkových podmienok
Pokiaľ si prajete zmeniť prevádzkové pod-
mienky (režim, rýchlosť ventilácie, nastavenie 
termostatu) po nastavení časovača, počkajte 
niekoľko sekúnd na obnovenie displeja a 
stlačte vhodné tlačidlo a urobte požadovanú 
zmenu.

Zrušenie režimu časovania
Stlačte tlačidlo TIMER a vyberte položku 
TIMER RESET. Klimatizačná jednotka sa 
vráti do normálnej prevádzky.

Zmena nastavenia časovania 
1. Choďte podľa inštrukcií v sekcii „Funkcie 
ON TIMER a OFF TIMER“ a vyberte nastave-
nie času, ktorý chcete zmeniť.
2. Stlačte tlačidlo TIMER a vyberte buď 
OFFON, alebo OFFON

Zastavenie klimatizačnej jednotky 
počas režimu časovania
Stlačte tlačidlo START/STOP.

Zmena prevádzkových podmienok
Pokiaľ si prajete zmeniť prevádzkové 
podmienky (režim, rýchlosť ventilácie, 
nastavenie termostatu) po nastavení 
časovača, počkajte niekoľko sekúnd na 
obnovenie displeja a stlačte vhodné 
tlačidlo a urobte požadovanú zmenu.
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REŽIM ČASOVANIA

O funkcii PROGRAM TIMER
Funkcia PROGRAM TIMER umožňuje spojenie vypnutia a za-
pnutia do jednej časovej sekvencie. Časová sekvencia umož-
ňuje 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 nastavenia je znázornené šípkou: OFFON, 
alebo OFFON

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

O funkcii ON TIMER
Časovanie slúži na to, aby vytvoril vo vašej izbe príjemnú tep-
lotu pred nastaveným časom. To má za následok, že sa klima-
tizačná jednotka zapne skôr a vyhreje miestnosť na požado-
vanú teplotu skôr, ako sa zapne režim časovania.

To, o koľko minút pred nastaveným časom sa jednotka zapne, 
závisí od teploty v miestnosti.
Vykurovanie.......................................45 – 10 minút predtým
Chladenie/Vysušovanie................20 – 10 minút predtým
Ventilácia  ...........................................v nastavenom čase

SPÁNKOVÝ REŽIM (SLEEP TIMER)
Časti označené (*) sa vzťahujú iba na model „Vykurovanie + Chladenie“ (reverzný cyklus)
Túto funkciu nemožno využiť pri ovládaní jednotky spolu s nástenným diaľkovým ovládačom. Ozve sa pípnutie.

Použitie spánkového režimu
Stlačte tlačidlo SLEEP, pokiaľ klimatizačná jednotka 
pracuje, alebo je vypnutá.
Rozsvieti sa indikátor prevádzky (červený) ako i indikátor časovania 
(zelený).

Zmena nastavenia
Stlačte opäť tlačidlo SLEEP a nastavte čas pomocou 
tlačidiel SET TIME.
Nastavte čas počas doby, keď displej bliká (blikanie bude pokračovať 
približne 5 sekúnd).

Tlačidlo  : stlačením posúvate čas dopredu
Tlačidlo  : stlačením posúvate čas dozadu

Asi po piatich sekundách sa celý displej obnoví.

Zrušenie režimu časovania
Stlačte tlačidlo TIMER a vyberte položku 
TIMER RESET. Klimatizačná jednotka sa 
vráti do normálnej prevádzky.

Zastavenie klimatizačnej jednotky 
počas režimu časovania
Stlačte tlačidlo START/STOP.

O úspornom režime
• Aby sa predišlo prílišnému chladeniu alebo vykurovaniu počas spánku, funkcia spánkového režimu automaticky modi-

fikuje nastavenie termostatu. Akonáhle uplynie nastavený čas, jednotka sa vypne.

• *Počas režimu vykurovania
Pri úspornom režime bude nastavená teplota znížená 
každých 30 minút o 1°C (celkovo o 4°C). Jednotka 
následne pracuje pri konštantnej teplote po celú dobu 
nastaveného času. Potom sa jednotka vypne.

• Počas režimu chladenia
Pri úspornom režime bude nastavená teplota zvýšená 
každých 60 minút o 1°C (celkom o 2°C). Jednotka 
následne pracuje pri konštantnej teplote po celú dobu 
nastaveného času. Potom sa jednotka vypne.

Nastavený 
čas

Nastavený 
čas
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VAROVANIE
Nestrkajte prsty ani iné predmety do výstupných 
otvorov. Vetrák pracuje pri veľmi vysokých rýchlos-
tiach a mohlo by dôjsť k úrazu.
Pri nastavovaní horizontálneho i vertikálneho 
smeru prúdenia vždy používajte diaľkový ovládač. 
Ručné nastavovanie klapiek by mohlo spôsobiť 
ich nesprávnu funkciu – v tom prípade je jednotku 
nutné vypnúť a opäť zapnúť. Klapky by už mali 
fungovať správne.

Počas režimov chladenia a vysušovania nenastavu-
jte na dlhú dobu klapky na pozíciu 4, pretože by 
v blízkosti výstupných lamiel mohla kondenzovať 
voda a mohla začať kvapkať von z jednotky.

V izbe s deťmi, starými alebo chorými ľuďmi by 
mali byť klapky nastavené tak, aby prúd chladného 
vzduchu priamo nezasahoval prítomné osoby.

Rozsah rozptylu závisí od nastaveného smeru 
prúdenia vzduchu.
Funkcia kývavého rozptylu môže občas zastaviť, 
ak nejde ventilátor alebo pracuje pri veľmi malých 
otáčkach.

NASTAVENIE SMERU PRÚDENIA

Vertikálne nastavenie prúdenia

Stlačte tlačidlo VERTICAL SWING.
Po každom stlačení sa poloha zmení nasledovne: 

Smer prúdenia

Smer prúdenia

Rozsah kývavého rozptylu
až

až

až

až

Horizontálne nastavenie prúdenia

Stlačte tlačidlo HORIZONTAL SWING.
Po každom stlačení sa poloha zmení nasledovne: 

Rozsah kývavého rozptylu
až

až

až

až

až
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VOĽBA KÓDU PRE SIGNÁL DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA

Ak je v miestnosti nainštalovaných viac klimatizačných jednotiek a 
diaľkový ovládač ovláda iné jednotky, než si želáte, je možné zmeniť kód 
signálu tak, aby ovládal len požadovanú jednotku.
Kontaktujte servisné stredisko, ktorá vykoná požadované nastavenie 
jednotky.

Voľba kódu pre signál diaľkového ovládača

Pri nastavení kódu na diaľkovom ovládači postupujte podľa nasledu-
júcich krokov:

Stlačte tlačidlo START/STOP tak, aby sa na displeji 
zobrazil čas.

Stlačte tlačidlo MASTER CONTROL na najmenej 
päť sekúnd a zobrazí sa súčasný kód signálu 
(štandardne nastavený na „A“)

Stlačením tlačidiel ( / ) meňte kód signálu 
v krokoch abcd. Nastavte požadovaný kód 
signálu. 

Stlačením tlačidla MASTER CONTROL znova nas-
tavte na displeji časový údaj. Kód signálu bude 
zmenený.

Pokiaľ nestlačíte žiadne tlačidlo počas doby 30 sekúnd, systém sa vráti do pôvodného stavu (časový 
údaj). V tomto prípade opakujte krok 1.

Klimatizačná jednotka je štandardne nastavená na A. Zmenu kódu jednotky vykoná servisný pracovník. 

V prípade výmeny batérií sa na diaľkovom ovládači znova nastaví kód A. Ak ste používali iný kód než A, 
po výmene batérií si ho opäť nastavte.
Pokiaľ kód jednotky nepoznáte, vyskúšajte ten správny medzi Abcd.

Ovládanie len 
požadovanej jednotky

1
2

3

4
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