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Ovládanie pomocou 
bezdrôtovej siete LAN

pre klimatizáciu
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  K OBSAHUÚVOD

Klimatizáciu („A/C“) môžete ovládať zo vzdialeného miesta prostredníctvom 
bezdrôtového pripojenia LAN.*1

Môžete tu zmeniť rôzne funkcie*2 klimatizácie.

Prevádzkový stav sa zobrazí na obrazovke 
vášho smartfónu či tabletu*3.

Mobilná aplikácia FGLair (ďalej len „mobilná 
aplikácia“) umožňuje jednoduchý prístup a 
ovládanie.

POZNÁMKY: 
*1:  Klimatizácia však musí byť kompatibilná s FGLair (ďalej len „tento produkt“).
*2:  Využiteľné funkcie sa u rôznych modelov môžu líšiť. Podrobnosti nájdete v 

návode na obsluhu klimatizácie.
*3:  Zobrazený obsah podlieha zmenám v dôsledku aktualizácií mobilnej aplikácie a 

nemusí sa zhodovať so skutočnou obrazovkou. 
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PRÍPRAVA

Položky na kontrolu

Pred použitím zariadenia si pripravte nasledujúce:
Klimatizácia Klimatizácia kompatibilná s FGLair s adaptérom WLAN
Bezdrôtový smerovač Toto zariadenie využíva bezdrôtový smerovač, ktorý 

podporuje WLAN štandard IEEE802.11 b/g/n. Nastavte 
pripojenie na bezdrôtovom smerovači s WPS na komunikáciu 
prostredníctvom bezdrôtovej siete LAN. V návode na obsluhu 
bezdrôtového smerovača, ktorý chcete použiť, skontrolujte, či 
podporuje IEEE802.11b/g/n alebo WPS.

Smart telefón alebo 
tablet

Potrebná verzia OS:
Android 4.1 alebo vyššia
iOS 8.0 alebo vyššia

Dokumenty Sprievodca nastaveniami ovládania WLAN
Návod na obsluhu vnútornej jednotky

Android je obchodná známka spoločnosti Google Inc. 
IOS je obchodná známka alebo registrovaná obchodná známka spoločnosti Cisco 
v USA a ďalších štátoch, použitá v súlade s licenciou.

Bočná ponuka

Ďalšie informácie o ovládaní prostredníctvom WLAN 
nájdete na stránke [Help] (pomocníka) v bočnej 
ponuke alebo na nasledujúcich stránkach.
http://www.fujitsu-general.com/global/support/
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BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

◆Aby nedošlo k zraneniu osôb alebo poškodeniam majetku, pred začatím 
používania tohto produktu si pozorne prečítajte túto časť a dodržiavajte 
nasledovné bezpečnostné opatrenia.

◆Nesprávne prevádzkovanie z dôvodu nedodržania pokynov môže 
spôsobiť poranenia alebo škody, ktorých závažnosť je klasifikovaná 
nasledovne:

 VAROVANIE
Táto značka označuje postupy, ktoré, ak sa vykonajú 
nesprávne, môžu spôsobiť smrť alebo vážne zranenie 
používateľa.

 UPOZORNENIE
Táto značka označuje postupy, ktoré ak sa vykonajú 
nesprávne, mohli by spôsobiť zranenie používateľa alebo 
poškodenie majetku.

Toto označenie označuje činnosť, 
ktorá je ZAKÁZANÁ.

Toto označenie označuje činnosť, 
ktorá je POVINNÁ.
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BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA POUŽÍVANIE

 VAROVANIE
●Vďaka použitiu tohto zariadenia bude možné klimatizáciu ovládať z miest, 

kde ju nebudete priamo vidieť. To znamená, že osoby v miestnosti môžu 
byť vystavené klimatizácii, ktorú sami neovládajú. Pred použitím tohto 
zariadenia preto skontrolujte podmienky v miestnosti.

• Pravidelne kontrolujte, či je klimatizácia pevne pripojená k zdroju a či sa 
v okolitom priestore nenazhromaždil prach.  
Môže to spôsobiť prehrievanie či dokonca požiar.

• Vopred skontrolujte, že klimatizačná jednotka nemá žiadne poruchy.
• Skontrolujte, či prúd vzduchu z klimatizácie nespôsobí žiadne 

nepriaznivé účinky.  
Objekty môžu padať a spôsobiť zranenie osôb, požiar alebo poškodenie 
majetku.

• Ak viete, že v blízkosti klimatizačnej jednotky sa nachádzajú osoby, 
vopred ich informujte, že ju budete ovládať a vypínať zo vzdialenej 
miestnosti.  
Náhle ovládanie alebo vypnutie klimatizácie môže vedľa stojacu osobu 
prekvapiť a spôsobiť, že ak stojí na stupienku, spadne. Okrem toho rýchle 
zmeny teploty v miestnosti môžu spôsobiť zhoršenie zdravotného stavu. 
Zariadenie nepoužívajte, ak sú v miestnosti osoby, ktoré teplotu nemôžu 
ovládať sami (napr. deti, osoby s fyzickým postihnutím, staršie alebo choré 
osoby).

• Skôr než zariadenie použijete, uistite sa, že rozumiete nastaveniam 
časovača a ďalších funkcií.  
Neočakávaná prevádzka alebo zastavenie klimatizácie môže spôsobiť 
zhoršenie zdravotného stavu osôb a mať nepriaznivý účinok na zvieratá a 
rastliny.

• Ak toto zariadenie používate zo vzdialeného miesta, pravidelne a často 
kontrolujte nastavenia a situáciu klimatizačnej jednotky.  
Rýchle zmeny teploty v miestnosti môže spôsobiť zhoršenie zdravotného stavu 
osôb a mať nepriaznivý účinok na zvieratá a rastliny.
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BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA POUŽÍVANIE

●Ak budete klimatizáciu ovládať pomocou tohto produktu, indikátory na 
vnútornej jednotke sa budú rozsvecovať, ale nebudú blikať, a klimatizácia 
nebude vydávať žiadne zvuky.

●Ak je spojenie medzi zariadením a bezdrôtovým smerovačom zlé, príjem 
môže napraviť presunutie smerovača alebo zmena polohy antény. Príjem 
sa môže zlepšiť aj tým, že smerovač presuniete bližšie k zariadeniu, 
alebo že použijete WLAN opakovač.
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BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA K POUŽITIU WLAN

Pri používaní WLAN sú určité opatrenia súvisiace s rádiovými vlnami, 
osobnými údajmi, atď., ktoré je potrebné dodržať. Prečítajte si nasledujúce 
bezpečnostné opatrenia a návod na obsluhu WLAN zariadenia, ktoré 
používate. Neprijímame akúkoľvek zodpovednosť, s výnimkou právne 
uznanej zodpovednosti, s ohľadom na zlyhania, iné poruchy a poškodenia, 
ktoré vzniknú nesprávnym použitím tohto zariadenia alebo v priebehu jeho 
používania vami alebo treťou stranou. 

Bezpečnostné opatrenia súvisiace s rádiovými vlnami

●Toto zariadenie nepoužívajte na nasledujúcich miestach. Jeho použitie na 
takýchto miestach môže spôsobiť, že komunikácia bude nestabilná alebo 
nemožná.

• V blízkosti iného zariadenia na bezdrôtovú komunikáciu, ktoré využíva rovnaké 
frekvenčné pásmo (2,4 GHz) ako toto zariadenie.

• Na miestach, kde sa nachádza magnetické pole zo zariadení ako mikrovlnná 
rúra, alebo statická elektrina alebo interferencia rádiových vĺn. (Rádiové vlny 
nemusia mať správny dosah, v závislosti od prostredia.)
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BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA K POUŽITIU WLAN

Bezpečnostné opatrenia súvisiace  
s osobnými údajmi

●Je možnosť, že pri používaní WLAN zariadenia budú vaše údaje 
zachytené, bez ohľadu na to, či používate šifrovanie alebo nie.

●WLAN využíva rádiové vlny na výmenu informácií medzi týmto zariadením 
a bezdrôtovým smerovačom. To znamená, že má výhodu LAN pripojenia, 
ak je v dosahu rádiových vĺn. Na druhej strane, ak sú rádiové vlny v 
určitom rozsahu, dosiahnu aj na miesta za prekážkami, napr. za stenou. 
Preto je možné, že vaše komunikácia bude zachytená, prípadne prečítaná 
alebo nelegálne narušená.

●Pri nastavovaní bezdrôtového pripojenia sa nepripájajte k zariadeniam a 
sieťam, ktoré nemáte povolenie použiť.

●Nastavenia zariadenia vráťte do pôvodného stavu vždy, keď zariadenie 
likvidujete alebo odovzdávate tretej strane.

Ďalšie

●Toto zariadenie používajte ako bežné zariadenie WLAN.
• Nepoužívajte toto zariadenie v nemocniciach alebo v blízkosti miest s 

lekárskymi zariadeniami.
• Toto zariadenie nepoužívajte v lietadle.
• Nepoužívajte zariadenie v blízkosti elektronických zariadení s veľmi presným 

ovládaním alebo slabým signálom.
Príklady zariadení, na ktoré je nutné si dať pozor:
Načúvacie prístroje, kardiostimulátory, požiarne hlásiče, automatické 
dvere a ďalšie zariadenia s automatickým ovládaním.
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BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA K POUŽITIU WLAN

●Týmto nezaručujeme bezdrôtové spojenie a fungovanie so všetkými 
bezdrôtovými smerovačmi a vo všetkých rezidenčných prostrediach 
Rádiové vlny nemusia byť v dosahu a môžu byť prerušené v týchto 
situáciách:
• Použitie v budovách postavených z betónu, železných výstuží a kovu.
• Inštalácia v blízkosti prekážok.
• Interferencia s bezdrôtovými komunikačnými zariadeniami, ktoré využívajú 

rovnakú frekvenciu.
• Na miestach, kde sa nachádza magnetické pole zo zariadení ako mikrovlnná 

rúra, alebo statická elektrina alebo interferencia rádiových vĺn.

●Tento produkt nastavujte a mobilnú aplikáciu inštalujte až potom, čo si 
prečítate návod na obsluhu bezdrôtového smerovača.
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DÔLEŽITÉ RADY

Informácie o tomto návode

Tento návod vysvetľujte, ako používať mobilnú aplikáciu na ovládanie tohto 
produktu.
Podrobnosti o tom, ako klimatizáciu pripojiť k bezdrôtovej sieti LAN nájdete 
v sprievodcovi nastaveniami.

Prístup k internetu

Na použitie tejto mobilnej aplikácie je potrebný prístup k internetu. 
Skontrolujte, či je pripojenie k sieti WLAN silné a počas nastavovania sa 
nepreruší.

●Nastavenia klimatizácie z mobilnej aplikácie sa nepremietnu na 
bezdrôtový diaľkový ovládač.

● Ak je klimatizačná jednotka odpojená od zdroja (pomocou prerušovača 
alebo zásuvky), nebude možné jej udeľovať pokyny alebo ju monitorovať 
prostredníctvom mobilnej aplikácie.

●Teplota miestnosti sa počas prevádzky klimatizácie zobrazí v mobilnej 
aplikácii. Zobrazená teplota však nemusí byť správna, podľa situácie v 
miestnosti alebo prevádzkového stavu klimatizačnej jednotky. Berte ju iba 
ako referenčnú.

● Ak sa nastavenia v mobilnej aplikácii a na diaľkovom ovládači líšia, 
prioritu bude mať posledná operácia.
*   Ak je časovač nastavený v mobilnej aplikácii aj na bezdrôtovom alebo 

drôtovom diaľkovom ovládači, oba budú aktívne.
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DÔLEŽITÉ RADY

Ďalšie

Názov častí (na strane klimatizácie)

U niektorých modelov nie je dostupný kód 
PIN Skontrolujte nálepku WLAN.

MAC:
SSID: AC-UTY-/ 
PIN: 

Kontrolka a tlačidlo WLAN 
na prednom paneli
(pre zabudované produkty)

LED 1
(zelená)

LED 2 
(oranžová)

Tlačidlo
Nastavenie

Nálepka WLAN

Indikátor WLAN
a tlačidlo na adaptéri WLAN
(pre možnosť)

Režim spánok**

*Svetlá:    Vyp    Zap   Blikanie

Keď sa WLAN adaptér nepoužíva
●WLAN adaptér sa prepne do režimu Spánok, ak nastavenie 

WLAN neprebehne do hodiny od pripojenia klimatizácie k zdroju 
(pomocou prerušovača alebo zásuvky).

●V režime Spánok sa WLAN adaptér nedá použiť. Adaptér je 
nefunkčný a obe LED sú zhasnuté.

Ak chcete WLAN adaptér používať
●Stlačte tlačidlo Setting (Nastavenie) na WLAN adaptéri. 

Skontrolujte, či LED zmenili stav. 
**Iba pre produkty s režimom Spánok. Informáciu, či sa to týka aj vášho 
adaptéra WLAN, nájdete v sprievodcovi nastaveniami.

LED1: Zap.
LED2: 2 s/zap 
 2 s/vyp
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REGISTRÁCIA POUŽÍVATEĽA

Voľba regiónu

Po spustení si, prosím, zo 
zoznamu zvoľte región pre 
inštaláciu.
Nastavte ho klepnutím na [Confirm] 
(potvrdiť).
Región môžete nastaviť aj z 
„Prihlásenie“ stránky.

•Región zvoľte pred vytvorením účtu.
Ak si najskôr vytvoríte účet, nemusí sa vám podariť prihlásiť sa. V takom 
prípade si vytvorte nový účet.

• Ak región nenastavíte správne, nebudete si môcť klimatizáciu zaregistrovať.

POZNÁMKY:
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REGISTRÁCIA POUŽÍVATEĽA

Prihlásenie

Po výbere regiónu sa na tejto 
stránke prihláste. 

Ak chcete vytvoriť nový účet, 
klepnite na tlačidlo [Create 
Account] (vytvoriť účet) a 
postupujte podľa pokynov na 
nasledujúcich stránkach. 

Ak už máte účet, prihláste sa 
pomocou e-mailovej adresy a 
hesla, ktoré ste si zaregistrovali.

Región môžete resetovať klepnutím 
sem.

Ak ste zabudli heslo, klepnite tu.
Na nasledujúcich stránkach 
zadajte e-mailovú adresu, na 
ktorú chcete zaslať správu na 
nastavenie nového hesla.

• Región resetujte iba ak ste ho na predchádzajúcej stránke nastavili nesprávne. 
Ak región nenastavíte správne, nebudete si môcť klimatizáciu zaregistrovať.

• Región zvoľte pred vytvorením účtu.
Ak si najskôr vytvoríte účet, nemusí sa vám podariť prihlásiť sa. V takom 
prípade si vytvorte nový účet.

POZNÁMKY:
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REGISTRÁCIA POUŽÍVATEĽA

Vytvorenie účtu

Zadajte e-mailovú adresu, 
heslo a ďalšie údaje a klepnite 
na políčko, ak súhlasíte so 
zmluvnými podmienkami. (Súhlas 
so zmluvnými podmienkami je pre 
použitie tejto aplikácie nutný.)

Na zadanú e-mailovú adresu vám 
príde potvrdenie o registrácii.

Na dokončenie vytvorenia účtu 
klepnite na odkaz v tejto správe.

• Na jednom WLAN adaptéri si môžete zaregistrovať iba jednu e-mailovú adresu 
a heslo. Použite rovnakú e-mailovú adresu a heslo pre všetkých používateľov, 
ktorí budú zdieľať jeden WLAN adaptér.

•Použite e-mailovú adresu, ku ktorej máte prístup z telefónu či tabletu.

POZNÁMKY:

Prijatie potvrďte klepnutím tu.

Posúvač
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REGISTRÁCIA KLIMATIZAČNEJ JEDNOTKY

Pridávanie nových klimatizačných jednotiek

Novú klimatizáciu môžete do 
mobilnej aplikácie pridať klepnutím 
na tlačidlo plus [+].
Podrobnosti nájdete v sprievodcovi 
nastaveniami.   
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HLAVNÁ PONUKA

Obrazovky jednotlivých klimatizačných jednotiek

Sú to hlavné obrazovky pre každú 
z pripojených klimatizácií. 

Stav jednotlivých klimatizácií sa aktualizuje len vtedy, keď je mobilná aplikácia 
aktívna.

POZNÁMKY:

Stav registrovanej klimatizácie 
a tlačidlo ZAP/VYP

Správy * Podrobnosti nájdete na 
nasledujúcej stránke.

K bočnej ponuke: Otvorte klepnutím.

Chybová správa

Nastavenie teploty

Nastavenie ventilátora

Ďalšie funkcie

Prevádzkový režim
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HLAVNÁ PONUKA

Správy

Každý ikona označuje určitú 
správu.

Keď sa správa objaví na 
obrazovke, klepnite na ikonu pre 
zobrazenie podrobností.

*Podrobnosti o každej ikone 
nájdete v časti „PODROBNOSTI O 
IKONÁCH“

V závislosti od vašej klimatizácie 
sa na tejto obrazovke nemusia 
zobraziť všetky funkcie.

POZNÁMKY:

Ikona Popis
Chybová správa
* Táto ikona sa zobrazí v 
pravom rohu.

Časovače

Zakázané

Odmrazovanie

Rekuperácia oleja

Porucha čerpadla alebo 
Kontrola pri štarte alebo 
Údržba

Nezhoda režimov

Vyžiadané ovládanie

Označenie filtra

Odmrazovanie alebo 
rekuperácia oleja alebo 
nezhoda režimov
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BOČNÁ PONUKA

Túto ponuku môžete rozbaliť z 
bočnej strany hlavnej ponuky.

V tejto bočnej ponuke môžete 
urobiť rôzne nastavenia.

Klepnutím prejdete na hlavnú ponuku

Klepnutím prejdete na Adresár

Iba pre potreby autorizovaných osôb.
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BOČNÁ PONUKA

> Bočná ponuka > Obrazovka Directory (adresár)

Zobrazí sa stav každej z pripojených 
klimatizačných jednotiek.
(Vyp/Zap, prevádzkový režim, 
časovač, chyby)

Ak požadovanú klimatizáciu 
nevidíte na zozname, pozrite sa 
do sprievodcu nastaveniami, ako 
ju pripojiť pomocou WLAN.

Klepnutím sem sa presuniete 
na hlavnú ponuku jednotlivých 
klimatizačných jednotiek.

+
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BOČNÁ PONUKA

> Bočná ponuka > Ponuka Features (funkcie)

Funkcia OUTDOOR UNIT LOW 
NOISE
• Ako aktivovať 

Zmeňte stav z Vyp→Zap. 
Nastavte počiatočný (Starts) a 
konečný čas (Ends).

• Ako deaktivovať 
Zmeňte stav zo Zap→Vyp.

V závislosti od vašej klimatizácie 
sa na tejto obrazovke nemusia 
zobraziť všetky funkcie.

POZNÁMKY:

Každú funkciu môžete nastaviť 
klepnutím na stavové tlačidlo 
vpravo.

Vyp (biela): vľavo
Zap (modrá): vpravo 
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BOČNÁ PONUKA

> Bočná ponuka > Ponuka Timers (časovače)

Tu môžete nastaviť podrobnosti 
časovačov (deň, čas, prevádzkový 
režim).

Ak chcete pridať podrobné časové 
plány, klepnite na tlačidlo Pridať 
časový plán. (Viď ponuku Časové 
plány na nasledujúcej stránke)

Môžete zvoliť Timer 1 (časovač 1) 
alebo Timer 2 (časovač 2).
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BOČNÁ PONUKA

> Bočná ponuka > Timers (časovače) > Ponuka Sche-
dule (časové plány)

Tu môžete nastaviť časové plány 
rôznych ovládacích prvkov.

Na nastavenie týždenného 
časovača klepnite na tlačidlo 
[Days >] (dni). (Viď ponuku Dni na 
nasledujúcej stránke)

Po nastavení časového plánu 
klepnite na tlačidlo [Save] (uložiť).



  K OBSAHU

Sk-23

BOČNÁ PONUKA

> Bočná ponuka > Timers (časovače) > Schedule  
(časové plány) > Ponuka Days (dni)

Tu môžete nastaviť týždenný 
časovač.
Zvoľte klimatizáciu a nastavte jej 
zapnutie alebo vypnutie pre každý 
deň od nedele do soboty.
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> Bočná ponuka > Ponuka Settings (nastavenia)

A/C Room (A/C v miestnosti):
Tu môžete upraviť nastavenia 
jednotlivých klimatizácií.
• Názov klimatizácie: 

Upravte názov (max 20 znakov). 
(napr. názov miestnosti)
* Počiatočný názov bude SSID 

adaptéra WLAN.
• LED WLAN adaptéra: Môžete 

vypnúť a zapnúť LED indikátor 
adaptéra WLAN.

Building Settings (nastavenia pre 
budovu):
Niekoľko rôznych klimatizácií 
môžete prepojiť v rámci jednej 
budovy. Nastavenia pre budovu 
môžete upraviť tu.
• Zvoľte budovu
• Upravte názov budovy
• Vymazať budovu

(pokračovanie na nasledujúcej strane)
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> Bočná ponuka > Ponuka Settings (nastavenia)  
(pokračovanie)

Service Contact (kontakt servisu):
Aktualizujte údaje pre budúce 
použitie. (Názov/meno kontaktnej 
osoby, telefónne číslo a e-mailová 
adresa.)

Unregister A/C (zrušiť registráciu A/C):
Ak sa chystáte adaptér WLAN 
zlikvidovať alebo odovzdať 
tretej osobe, nezabudnite zrušiť 
registráciu A/C vo vašej mobilnej 
aplikácii.
* Registráciu A/C môžete zrušiť aj 

na obrazovke Adresáre tak, že 
stlačíte a názov A/C.

Po zrušení registrácie A/C spustite 
návrat adaptéra WLAN do 
pôvodného stavu podľa pokynov v 
sprievodcovi nastaveniami.

POZNÁMKY:
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> Bočná ponuka > Ponuka App Settings (nastavenia 
aplikácie)

Môžete si zvoliť jednotku teploty 
medzi stupňami Fahrenheita a 
Celzia.

Notifications (nastavenie 
upozornení):
Zapnite, ak chcete dostávať 
upozornenia e-mailom.
* Upozornenia sa zasielajú, ak sa 

vyskytnú chyby.
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> Bočná ponuka > Ponuka Account (účet)

Klepnutím na tlačidlo [User Info] 
(používateľské údaje) môžete 
aktualizovať svoje údaje

Na tejto stránke môžete aj pridať 
nové zariadenie (A/C).

Na odhlásenie z mobilnej aplikácie 
klepnite na tlačidlo [SIGN OUT] 
(odhlásiť). 
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> Bočná ponuka > Account (účet) > Ponuka Account 
Details (podrobnosti o účte)

Tu môžete zmeniť používateľské 
údaje a heslo.

Delete Account (vymazanie účtu): 
Ak už adaptér WLAN nebudete 
používať, nezabudnite vymazať 
svoj účet z mobilnej aplikácie, aby 
ste ochránili svoje osobné údaje.

Ak mobilnú aplikáciu odinštalujete, 
vaše osobné údaje sa nevymažú z 
jej servera. 
Preto si, prosím, vymažte účet 
klepnutím na tlačidlo [Delete 
Account] (vymazať účet).

POZNÁMKY:

Posúvač
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Ponuka > Help (pomocník)

Klepnutím sem potvrdzujete 
súhlas so zmluvnými 
podmienkami.
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Zapnutie/Vypnutie

Zobrazenie obrazoviek jednotlivých 
klimatizácií
Klimatizáciu môžete zapnúť/vypnúť 
klepnutím na tlačidlo Zap/Vyp.

Ak je klimatizácia vypnutá, zobrazí 
sa nasledujúca obrazovka.

Ak sa vám nedarí klimatizáciu zapnúť, skontrolujte:
-či je pripojená k zdroju energie (pomocou prerušovača obvodu alebo elektrickej zásuvky)
-či indikátor WLAN svieti a či sieť funguje
-či je smerovač zapnutý a pripojený k internetu
Ak klimatizáciu zapnete pomocou tejto aplikácie, neozve sa pípnutie.

POZNÁMKY:

Zvolená klimatizácia (zap/vyp)
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Selektor prevádzkového režimu

Klepnutím na ikony môžete zmeniť 
prevádzkový režim.
AUTO (automatický)
COOL (chladenie)
HEAT (vykurovanie)
DRY (sušenie)
FAN (ventilátor)

V závislosti od vašej klimatizácie 
sa na tejto obrazovke nemusia 
zobraziť všetky funkcie.

POZNÁMKY:

Klepnite
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Ďalšie funkcie

Na aktiváciu zobrazených funkcií 
klepnite na ikonu na obrazovke.

Príklad funkcií:
ECONOMY (úsporná)
MINIMUM HEAT (10°C HEAT) 
(minimálneho vykurovania (10 ° C 
vykurovanie))
POWERFUL (výkonná)

V závislosti od vašej klimatizácie 
sa na tejto obrazovke nemusia 
zobraziť všetky funkcie.

POZNÁMKY:

Príklad obrazovky pri aktivovanej 
funkcii minimálneho vykurovania 
(10 ° C vykurovanie).

Klepnite
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Nastavenie rýchlosti ventilátora a prúdu vzduchu

Rýchlosť ventilátora a smer 
prúdu vzduchu môžete nastaviť 
klepnutím na jednotlivé položky na 
obrazovke.
Podrobné informácie o týchto 
nastaveniach nájdete v návode na 
obsluhu klimatizácie.

V závislosti od vašej klimatizácie 
sa na tejto obrazovke nemusia 
zobraziť všetky funkcie.

POZNÁMKY:

Klepnite
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Nastavenie teploty

Požadovanú teplotu môžete 
nastaviť klepnutím na ikony ▲▼ 
alebo opísaním kruhu okolo 
aktuálnej teploty.

Nastavenie je možné zmeniť pre 
režimy Auto, Cool (chladenie), 
Heat (vykurovanie) a Dry 
(sušenie).
Rozmedzie teplôt sa líši podľa 
vnútornej jednotky.

• Nastavenie teploty mimo rozsah nie je možné.
• V režime Ventilátor sa teplota nezobrazuje. 

POZNÁMKY:
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PODROBNOSTI O IKONÁCH

Ikona Popis Stav

Chybová správa
Klimatizácia zaznamenala chybu. Kontaktujte personál 
autorizovaného servisu.
*Chyba sa nemusí zobraziť, ak klimatizácia práve nie 
je v prevádzke.

Časovače Časovač je zapnutý.

Zakázané Prevádzkovanie z mobilnej aplikácie bolo zakázané 
centrálnym ovládaním. 

Odmrazovanie
Pri režime Vykurovanie vonkajšia jednotka urobí 
operáciu Odmrazovanie. 
Ventilátor vnútornej jednotky je v priebehu tejto 
operácie zastavený.

Rekuperácia 
oleja

Na vonkajšej jednotke prebieha operácia Rekuperácia 
oleja. 
Ventilátor vnútornej jednotky môže byť v priebehu tejto 
operácie zastavený.

Porucha čerpadla 
alebo Kontrola 
pri štarte alebo 
Údržba

Na vnútornej jendotke prebieha inšpekcia. 
Prevádzka vnútornej jednotky je momentálne 
pozastavená.

Nezhoda 
režimov

V jednom systéme bol nastavený režim, ktorý nie je 
možné využívať súčasne s hlavnou alebo ďalšími 
vnútornými jednotkami v prevádzke. V tomto prípade 
je potrebné nastaviť režim, ktorý je možné využívať 
súčasne, ako napríklad režim ventilátora.

Vyžiadané 
ovládanie

Klimatizácia je v režime Vyžiadanie ovládania. 
Podrobnosti nájdete v návode na obsluhu Vyžiadania 
ovládania.

Označenie filtra Je čas vyčistiť filter. Ak chcete túto ikonu vymazať, 
klepnite na ňu a zvoľte možnosť [Clear] (vymazať).

Odmrazovanie 
alebo rekuperácia 
oleja alebo 
nezhoda režimov

Stav klimatizácie je: Rozmrazovanie alebo 
Rekuperácia oleja alebo Nezhoda režimov. 
Podrobnosti o každom z týchto stavov nájdete vyššie.
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Skôr, než zariadenie pošlete na opravu, skontrolujte nasledujúce položky.
Súčasti Situácia Riešenie
Operácie 
z mobilnej 
aplikácie

Neviem alebo nemôžem 
toto zariadenie používať 
prostredníctvom 
mobilnej aplikácie.

Skontrolujte, či je vnútorná jednotka 
pripojená k zdroju.
Skontrolujte, či je bezdrôtový 
smerovač pripojený k zdroju.
Skontrolujte, či smart telefón nie je v letovom režime.
Skontrolujte, či sa nenachádzate 
namieste, kde je ťažké nadviazať 
spojenie s rádiovými vlnami.
**Skontrolujte, či WLAN adaptér nie 
je v režime Spánok. Podrobnosti 
nájdete v časti „DÔLEŽITÉ RADY“.

Smer prúdenia vzduchu 
zobrazený v mobilnej aplikácii 
je iný, než skutočná pozícia 
klimatizačnej jednotky.

Smer prúdu vzduchu mohol byť 
nastavený inak (diaľkovým ovládačom 
alebo pomocou inej mobilnej 
aplikácie). Zopakujte nastavenie.

Týždenný časovač 
nefunguje.

Týždenný časovač nemusí byť 
zapnutý. Zmeňte nastavenie 
týždenného časovača z Vyp na Zap.
Ak ste zrušili registráciu klimatizácie v 
mobilnej aplikácii, nastavenia týždenného 
časovača sa vymažú. Ak chcete týždenný 
časovač používať, zaregistrujte klimatizáciu v 
mobilnej aplikácii a nastavte ho znova.

Týždenný časovač 
nefunguje v nastavenom 
čase.

Funkcia týždenného časovača sa riadi hodinami 
telefónu alebo tabletu. Pri nastavovaní preto 
vezmite do úvahy prípadný časový posun.

Teplota sa v mobilnej 
aplikácii nezobrazuje.

Skontrolujte, či je teplotný senzor v drôtovom 
diaľkovom ovládači aktívny a či je nastavená 
teplota v rozmedzí povolených teplôt.

Funkcia automatického 
vypnutia na snímači 
detekcie človeka nie je 
nastaviteľná.

Funkciu automatického vypnutia 
nie je možné nastaviť z mobilnej 
aplikácie. Použite drôtový alebo 
bezdrôtový diaľkový ovládač.

**Iba pre produkty s režimom Spánok. Informáciu, či sa to týka aj vášho 
adaptéra WLAN, nájdete v sprievodcovi nastaveniami.
Prečítajte si aj návod na obsluhu vnútornej jednotky, časť o riešení problémov.
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■Stav kontroliek WLAN
*Svetlá:   Vyp    Zap   Blikanie

Stav svetiel Príčiny a riešenia
Všetky svetlá sú 
zhasnuté

WLAN adaptér nie je pripojený k zdroju.
 →Skontrolujte, či je klimatizačná jednotka 
pripojená k zdroju a či sa nezapol prerušovač 
obvodu.

**WLAN adaptér môže byť v režime Spánok.
 →Stlačte tlačidlo Setting (Nastavenie) na 
adaptéri WLAN a skontrolujte, či sa indikátor 
rozsvieti.

Svetlá LED sú vypnuté v nastaveniach v 
mobilnej aplikácii.

 →O rozsvietení indikátora sa dočítate v 
ponuke Nastavenia v bočnej ponuke.

LED 2 je zhasnutá 
alebo rýchlo bliká  
(opakované 0,5 s 
zap/0,5 s vyp).

Bezdrôtový smerovač nie je pripojený k zdroju.
 →Skontrolujte, či je bezdrôtový smerovač 
pripojený k zdroju.

Je možnosť, že WLAN adaptér nie je správne 
pripojený k bezdrôtovému smerovaču.

 →O pripojení smerovača bezdrôtovej siete sa 
dočítate v sprievodcovi nastaveniami.

LED 1 rýchlo bliká 
(opakované 0,5 s 
zap/0,5 s vyp).

S klimatizáciou nie je možné komunikovať,
 →Na klimatizačnej jednotke môže byť chyba 
zápisu. Prosím, obráťte sa na autorizovaný 
servis.

Všetky svetlá rýchlo 
blikajú (opakované 0,5 
s zap/0,5 s vyp).

Problém s WLAN adaptérom.
 →Odpojte klimatizáciu od zdroja (pomocou 
prerušovača alebo zásuvky) a znova 
ju pripojte. O nastavení smerovača 
bezdrôtovej siete sa dočítate v sprievodcovi 
nastaveniami.

**Iba pre produkty s režimom Spánok. Informáciu, či sa to týka aj vášho 
adaptéra WLAN, nájdete v sprievodcovi nastaveniami. 
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■Chyby mobilnej aplikácie
Chyby registrácie (pre Android)
Chybové správy Príčina Riešenie
Wi-Fi must be enabled 
to set up new device
(Na nastavenie nového 
zariadenia je potrebné, 
aby bolo aktivované Wi-Fi)

Používateľ deaktivoval 
Wi-Fi na tomto 
zariadení.

V nastaveniach pre Android 
aktivujte Wi-Fi.

We weren’t able to 
sign you onto null. 
Please go to the Wi-
Fi settings and join the 
network from there. 
Return to the app 
when you’re done.
(Nepodarilo sa vás 
prihlásiť do nulového 
poľa. Prejdite do 
nastavení Wi-Fi a 
pripojte sa k sieti odtiaľ. 
Keď budete hotoví, 
vráťte sa do aplikácie.)

Pri pokuse o 
registráciu sa zistilo, 
že mobilné zariadenie 
a klimatizácia sú 
pripojené k rôznym 
sieťam W-Fi.

Pripojte mobilné zariadenie k 
rovnakej sieti ako klimatizáciu a 
skúste to znova.

Máte nesprávne 
nastavený región.

Nastavenie skontrolujte z 
„Prihlásenie“ stránky. Nastavte 
správny región, prosím.

Could not connect 
to the device at this 
time. Please reset the 
device and try again.
(K zariadeniu sa 
nepodarilo pripojiť. 
Resetujte zariadenie a 
skúste to znova.)

Klimatizácia nie je 
pripojená k Wi-Fi.

Skontrolujte, či smerovač, 
ku ktorému je pripojená 
klimatizácia, má prístup k 
internetu. (Skontrolovať to 
môžete napríklad tak, že mobilné 
zariadenie pripojíte k smerovaču 
a pokúsite sa otvoriť webovú 
stránku.) Ak sa prístup nepodarí, 
pripojte smerovač k internetu.

Mobilné zariadenie nie 
je pripojené k rovnakej 
sieti ako klimatizácia.

Pripojte mobilné zariadenie k 
rovnakej sieti ako klimatizáciu a 
skúste to znova.

The device failed to 
connect with service.
(Zariadenie sa 
nepodarilo pripojiť k 
službe.)

Vaše internetové 
pripojenie môže mať 
poruchu, alebo môže 
požiadavky na službu 
blokovať firewall.

Skontrolujte, či smerovač, ku ktorému 
je pripojená klimatizácia, má prístup 
k internetu. (Skontrolovať to môžete 
napríklad tak, že mobilné zariadenie 
pripojíte k smerovaču a pokúsite 
sa otvoriť webovú stránku.) Ak sa 
prístup nepodarí, pripojte smerovač k 
internetu a skúste to znova.
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Chybové správy Príčina Riešenie
Could not register the 
device. Make sure the 
device is ready for 
registration.
(Zariadenie sa 
nepodarilo registrovať. 
Skontrolujte, či je 
zariadenie pripravené 
na registráciu.)

Klimatizácia nie je 
pripojená k smerovaču.

Prejdite do nastavení Wi-
Fi v mobilnom zariadení a 
skontrolujte, či je pripojená 
klimatizácia s SSID  
(AC-UTY-). 
Ak je klimatizácia pripojená, 
skúste registráciu znova.

Smerovač, ku 
ktorému je pripojená 
klimatizácia, nemá 
prístup k internetu.

Skontrolujte, či smerovač, 
ku ktorému je pripojená 
klimatizácia, má prístup k 
internetu. (Skontrolovať to 
môžete napríklad tak, že mobilné 
zariadenie pripojíte k smerovaču 
a pokúsite sa otvoriť webovú 
stránku.) Ak sa prístup nepodarí, 
pripojte smerovač k internetu a 
skúste to znova.

Klimatizácia už je 
registrovaná.

Ak je klimatizácia registrovaná v 
inom mobilnom zariadení, musíte 
najprv túto registráciu zrušiť z 
daného zariadenia. Potom znova 
skúste klimatizáciu registrovať v 
požadovanom zariadení.
Ak zariadenie s pôvodnou 
registráciou nevlastníte (stratili 
ste ho, patrí pôvodnému 
majiteľovi, a pod.), obráťte sa 
na predajcu alebo autorizovaný 
servis. Oznámte im MAC adresu 
adaptéra WLAN, ako je uvedená 
na štítku WLAN.

* Ak problém pretrváva aj potom, čo urobíte všetky 
vyššie uvedené kroky, obráťte sa na predajcu alebo 
autorizovaný servis. Pri komunikácii oznámte MAC 
adresu adaptéra WLAN, ako je uvedená na štítku 
WLAN.
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Chybové správy Príčina Riešenie
You need an internet 
connection to add new 
devices.
(Na pridávanie nových 
zariadení je potrebné 
pripojenie k internetu.)

Používateľ deaktivoval 
Wi-Fi na tomto 
zariadení.

V nastaveniach pre iOS aktivujte 
Wi-Fi. 

Could not register same 
LAN device. Make sure 
both devices are in 
the same LAN and try 
again to register.
(Rovnaké zariadenie 
LAN nie je možné re-
gistrovať. Skontrolujte, 
či sú obe zariadenia 
v rovnakej sieti LAN a 
skúste to znova.)

Pri pokuse o 
registráciu sa zistilo, 
že mobilné zariadenie 
a klimatizácia sú 
pripojené k rôznym 
sieťam W-Fi.

Pripojte mobilné zariadenie k 
rovnakej sieti ako klimatizáciu a 
skúste to znova.

Registration timed out, 
Please try again. (Re-
gistrácia bola pozasta-
vená, skúste to znovu, 
prosím.)

Máte nesprávne 
nastavený región.

Nastavenie skontrolujte z 
„Prihlásenie“ stránky. Nastavte 
správny región, prosím.

Could not connect to 
the device at this time. 
Please reset the de-
vice and try again. (K 
zariadeniu sa nepoda-
rilo pripojiť. Resetujte 
zariadenie a skúste to 
znova.)

Máte nesprávne 
nastavený región.

Nastavenie skontrolujte z 
„Prihlásenie“ stránky. Nastavte 
správny región, prosím.

Chyby registrácie (pre iOS)
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Chybové správy Príčina Riešenie
We are unable to connect 
your device for registra-
tion. Please confirm the 
yellow LED is on and not 
flashing on your air con-
ditioner. If it is flashing, 
press and hold the button 
for 10 seconds to reset 
your air conditioner, and 
try again. (Nepodarilo sa 
vaše zariadenie pripojiť 
pre registráciu. Skon-
trolujte, či žltý indikátor 
svieti a nebliká. Ak bliká, 
resetujte klimatizáciu 
stlačením a podržaním 
tlačidla po 10 sekúnd a 
skúste to znovu.)

Máte nesprávne 
nastavený región.

Nastavenie skontrolujte z 
„Prihlásenie“ stránky. Nastavte 
správny región, prosím.

No registrable device 
was found. Make sure 
Wi-Fi setup was suc-
cessful. This method 
only works if the Wi-Fi 
was recently performed.
(Nenašlo sa žiadne 
zariadenie, ktoré by 
bolo možné registrovať. 
Skontrolujte, či nasta-
venie W-Fi prebehlo 
úspešne. Táto metóda 
funguje, len ak bolo Wi-
Fi nastavené nedávno.)

Klimatizácia nie je 
pripojená k Wi-Fi.

Skontrolujte, či smerovač, ku 
ktorému je pripojená klimatizácia, 
má prístup k internetu. (Skontrolovať 
to môžete napríklad tak, že mobilné 
zariadenie pripojíte k smerovaču a 
pokúsite sa otvoriť webovú stránku.) 
Ak sa prístup nepodarí, pripojte 
smerovač k internetu.

Mobilné zariadenie nie 
je pripojené k rovnakej 
sieti ako klimatizácia.

Pripojte mobilné zariadenie k 
rovnakej sieti ako klimatizáciu a 
klepnite na tlačidlo Registrovať.

Could not register the 
device. Make sure the 
device is ready for regis-
tration.
(Zariadenie sa nepodari-
lo registrovať. Skontroluj-
te, či je zariadenie pri-
pravené na registráciu.)

Klimatizácia nie je 
pripojená k smerovaču.

Prejdite do nastavení Wi-
Fi v mobilnom zariadení a 
skontrolujte, či je pripojená 
klimatizácia s SSID  
(AC-UTY-). 
Ak je klimatizácia pripojená, 
skúste registráciu znova.



  K OBSAHU

Sk-42

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Chybové správy Príčina Riešenie
Could not register the 
device. Make sure the 
device is ready for 
registration.
(Zariadenie sa 
nepodarilo registrovať. 
Skontrolujte, či je 
zariadenie pripravené 
na registráciu.)

Smerovač, ku 
ktorému je pripojená 
klimatizácia, nemá 
prístup k internetu.

Skontrolujte, či smerovač, ku ktorému 
je pripojená klimatizácia, má prístup 
k internetu. (Skontrolovať to môžete 
napríklad tak, že mobilné zariadenie 
pripojíte k smerovaču a pokúsite 
sa otvoriť webovú stránku.) Ak sa 
prístup nepodarí, pripojte smerovač k 
internetu a skúste to znova.

Klimatizácia už je 
registrovaná.

Ak je klimatizácia registrovaná v 
inom mobilnom zariadení, musíte 
najprv túto registráciu zrušiť z 
daného zariadenia. Potom znova 
skúste klimatizáciu registrovať v 
požadovanom zariadení.
Ak zariadenie s pôvodnou 
registráciou nevlastníte (stratili ste 
ho, patrí pôvodnému majiteľovi, a 
pod.), obráťte sa na predajcu alebo 
autorizovaný servis. Oznámte im 
MAC adresu adaptéra WLAN, ako 
je uvedená na štítku WLAN.

* Ak problém pretrváva aj potom, čo urobíte všetky vyššie 
uvedené kroky, obráťte sa na predajcu alebo autorizovaný 
servis. Pri komunikácii oznámte MAC adresu adaptéra 
WLAN, ako je uvedená na štítku WLAN.

Všeobecné chyby (pre Android)

Chybové správy Príčina Riešenie
No connectivity to Wi-Fi or 
the cloud. Please check 
your network connection.
(Pripojenie k Wi-Fi 
alebo Cloudu zlyhalo. 
Skontrolujte sieťové 
pripojenie.)

Mobilné zariadenie 
nemá prístup k 
internetu.

Pripojte mobilné zariadenie k 
internetu.

An error occurred while 
trying to update your profile. 
Please try again later.
(Pri pokuse o aktualizáciu 
vášho profilu sa vyskytla chyba. 
Skúste to neskôr, prosím.)
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Chybové správy Príčina Riešenie
Device is offline and 
cannot be modified.
(Zariadenie je offline 
a nie je možné ho 
upravovať.)

Smerovač, ku 
ktorému je pripojená 
klimatizácia, nemá 
prístup k internetu.

Skontrolujte, či smerovač, ku ktorému 
je pripojená klimatizácia, má prístup 
k internetu. (Skontrolovať to môžete 
napríklad tak, že mobilné zariadenie 
pripojíte k smerovaču a pokúsite sa 
otvoriť webovú stránku.) Ak sa prístup 
nepodarí, pripojte smerovač k internetu.

Klimatizácia nie je 
pripojená k smerovaču.

Skontrolujte indikátor na adaptéri 
WLAN. Ak zelený alebo oranžový 
indikátor bliká alebo vôbec nesvieti, 
prečítajte si časť RIEŠENIE 
PROBLÉMOV, „Stav kontroliek WLAN“.

Všeobecné chyby (pre iOS)

Chybové správy Príčina Riešenie
Failed to change password.
(Zmena hesla sa 
nepodarila.)

Mobilné zariadenie 
nemá prístup k 
internetu.

Pripojte mobilné zariadenie k 
internetu.

Could not determine service 
reachability.
(Dostupnosť služby sa 
nepodarilo zistiť.)
Failed to update property.
(Vlastnosť sa nepodarilo 
aktualizovať.)
Could not retrieve 
schedules.
(Časové plány nebolo 
možné obnoviť.)
The operation couldn’t be 
completed. 
Operation timed out.
(Túto operáciu nebolo 
možné dokončiť. 
Operácia bola 
pozastavená.)
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Chybové správy Príčina Riešenie
“Device name” is 
offline. 
(Device name varies 
depending on the air 
conditioner)
(„Názov zariadenia“ je 
offline. 
(Názov zariadenie sa 
líši podľa klimatizačnej 
jednotky))

Smerovač, ku 
ktorému je pripojená 
klimatizácia, nemá 
prístup k internetu.

Skontrolujte, či smerovač, 
ku ktorému je pripojená 
klimatizácia, má prístup k 
internetu. (Skontrolovať to 
môžete napríklad tak, že mobilné 
zariadenie pripojíte k smerovaču 
a pokúsite sa otvoriť webovú 
stránku.) Ak sa prístup nepodarí, 
pripojte smerovač k internetu.

Klimatizácia nie je 
pripojená k smerovaču.

Skontrolujte indikátor na 
adaptéri WLAN. Ak zelený alebo 
oranžový indikátor bliká alebo 
vôbec nesvieti, prečítajte si časť 
RIEŠENIE PROBLÉMOV, „Stav 
kontroliek WLAN“.

Chyby prihlásenia (pre Android/iOS)

Chybové správy Príčina Riešenie
Could not reach 
service.
(Služba nie je 
dostupná.)

Mobilné zariadenie 
nemá prístup k 
internetu.

Pripojte mobilné zariadenie k 
internetu.


