Kontrola názvu dílů
Vaše klimatizační zařízení může vypadat v závislosti na vašem modelu lehce odlišně od ilustrace zobrazené dole.

Hlavní části
ČEŠTINA

Čidlo teploty v
místnosti

Sání vzduchu

Vzduchový filtr (pod panelem)

Lamely usměrnění proudu
vzduchu (nahoru a dolů)
Páčka čepu lamel

Lamely usměrnění proudu vzduchu
(vlevo a vpravo)

Displej

Indikátor SPi

Temperature/Evaporator clean(
indicator

Indikátor provozu

)

Indikátor Timer

Indikátor Smart Saver

Přijímač pro dálkové ovládání

Filter Clean reminder

Power (Napájení)
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Kontrola dálkového ovládače
t /
 BNJǲUFEÈMLPWâPWMÈEBǏOBQǲJKÓNBǏEÈMLPWÏIPPWMÈEÈOÓOBWOJUǲOÓKFEOPUDF
t ,EZäǲÈEOǔTUMBǏÓUFUMBǏÓULPEÈMLPWÏIPPWMÈEBǏF VTMZÝÓUF[WOJUǲOÓKFEOPULZ[WVLQÓQOVUÓBOBEJTQMFKJEÈMLPWÏIPPWMÈEBǏFTF
objeví indikátor přenosu .

Tlačítka dálkového ovládače

Displej dálkového ovládače

Power (Napájení)
Zapíná/vypíná klimatizační zařízení.

SPi

Mode (Režim)

Zapíná/vypíná funkci SPi.

Nastavuje jeden z pěti režimů provozu
(viz strany 10~11 pro pokyny).

Quiet (Tichý)

Smart Saver (Chytrý spořič)

Omezte hluk vytvářený provozem vnitřní
jednotky.

Užití menší energie ochladí váš prostor v
teplotním rozmezí 24°C~30°C.

Air swing (Otáčení proudu vzduchu)

Turbo

Aktivuje/deaktivuje automatický pohyb lamel
usměrnění proudu vzduchu nahoru a dolů.

Pro rychlé chlazení pracujte v režimu
automatické rychlosti ventilátoru.

h

h

Fan (Ventilátor)

Seřizuje, jak velké množství vzduchu proudí
přes klimatizační zařízení při 4 různých
rychlostech ventilátoru Auto(Automatická)/
Low(Nízká)/Medium(Střední)/High(Vysoká).

Temp(Teplota) + Zvyšuje/snižuje teplotu po 1˚C.

Temp/Humi

d'light Cool

(Pro tento model není žádná taková funkceí)

(Pro tento model není žádná taková funkceí)

Auto Clean (Automatické čištění)

Funkce Auto Clean (Automatické čištění)
– vysušuje vnitřek vnitřní jednotky pro
odstranění zápachu.

Nastavuje režim

.

Set/Cancel (Nastavení/Zrušení)

On Timer (Časovač zapnutí)

Ruší režim Timer(časovač)/

Nastavuje časovač zapnutí.

.

Off Timer (Časovač vypnutí)
Nastavuje časovač vypnutí.
Toto je volné tlačítko.
Toto tlačítko nemá žádnou funkci.

Filter Reset
Reset the Filter Clean reminder.

Beep off (Vypnutí pípání)
Stiskem tlačítka vypnete zvuk pípání.

Display off (Vypnutí displeje)
Pro vypnutí osvětlení displeje.

t , EZäTUJTLOFUFUMBǏÓULP<ndF], objeví se na displeji dálkového ovládače indikátor
a můžete měnit funkce
dálkového ovládače, jak uvedeno dole.
Auto Clean (Automatické čištění) f Filter Reset, Temp/Humi f Beep Off (Vypnout pípání), good’ sleep f Display
Off (Vypnout displej).
Pokud byla funkce nějakého tlačítka zapnuta pomocí tlačítka 2ndF a vy zvolíte funkci uvedenou na ovládači pod tím
tlačítkem, je funkce 2ndF zrušena.
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Displej dálkového ovládače
Indikátor Tichý
ČEŠTINA

Indikátor režimu provoz

Indikátor režimu Turbo
Indikátor SPi
Indikátor Smart Saver
Indikátor d'light Cool

Indikátor slabé baterie
Indikátor přenosu
Indikátor Otáčení
proudu vzduchu
Indikátor Rychlost
ventilátoru

(Pro tento model není žádná
taková funkceí)

Indikátor 2ndF
Indikátor Teplota
Indikátor Časovač zapnutí
Indikátor Časovač vypnutí
Indikátor

Auto (Turbo)
Nízká
Střední
Vysoká

Čas na výměnu baterie
Když je baterie vyčerpaná, objeví se na displeji dálkového ovládače ikona
Dálkový ovládač potřebuje dvě 1,5 V baterie typu AAA.

. Když se tato ikona objeví, vyměňte baterie.

Uložení dálkového ovládače
Když dálkový ovládač delší dobu nepoužíváte, vyberte z něj baterie a uložte jej.

Vkládání baterií

1. Tlačte na páčku jak ukazuje
šipka na zadní straně
dálkového ovládače a
zvedněte kryt.

POZNÁMKA

2. Vložte dvě baterie AAA.
Zkontrolujte značky “+” a “-”
aby souhlasily na bateriích i
na ovládači. Ujistěte se, že jste
baterie vložili ve správné poloze.

3. Zavřete kryt jeho vložením zpět do
původní polohy.
Když kryt správně zapadne, měli byste slyšet
cvaknutí.

t 4 JHOÈMOFNVTÓCâUQǲJKÓNÈOTQSÈWOǔ QPLVEKTPV[ÈǲJWLPWÈTWÓUJEMBFMFLUSPOJDLÏIPUZQVPTWǔUMFOÓKBLPNǔOJǏF
zářivek ve stejném prostoru.
t 1PLVEEÈMLPWâPWMÈEBǏVWFEFEPDIPEVKJOÏFMFLUSJDLÏWâSPCLZ WPMFKUFWBÝFOFKCMJäÝÓLPOUBLUOÓTUǲFEJTLP

Správná likvidace baterií tohoto výrobku
(použitelná v Evropské Unii a v ostatních evropských státech s odděleným systémem vracení baterií)
Toto označení na baterii, návodu nebo na balení ukazuje, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány spolu s ostatním
domovním odpadem. Kde je tak označeno, ukazují chemické značky Hg, Cd nebo Pb, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo ve větším množství,
než je referenční úroveň dle Směrnice EC 2006/66.
Nejsou-li baterie správně likvidovány, mohou tyto látky poškodit lidské zdraví nebo životní prostředí.
V zájmu ochrany přírodních zdrojů a podpory opakovaného využívání materiálů oddělte prosím baterie od ostatních typů odpadu a zajistěte jejich recyklaci
prostřednictvím vašeho místního systému bezplatného vracení baterií.
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Základní funkce
Základním úkonem je provozní režim, který lze zvolit stiskem tlačítka Mode (Režim).

Auto (Automatický)
V režimu Auto (Automatický) nastaví klimatizační zařízení automaticky teplotu a rychlost ventilátoru v závislosti na teplotě v
místnosti zjištěné čidlem teploty místnosti.

Cool (Chlazení)
V režimu Cool (Chlazení) bude klimatizační zařízení chladit vaši místnost. Můžete nastavit teplotu a rychlost ventilátoru tak,
abyste se cítili v horkém období chladněji.
t +FMJTPVǏBTOÈWFOLPWOÓUFQ*PUBNOPIFNWZÝÝÓ OFäWBÝF[WPMFOÈUFQMPUBNÓTUOPTUJ NǾäF[NǔOBWOJUǲOÓUFQMPUZOB
požadovaný chládek nějakou dobu trvat.
t 3FäJN2VJFU 5JDIâ
, ) omezuje hlučnost během provozu vnitřní jednotky v režimu Cool (Chlazení).

Dry (Vysoušení)
Klimatizační zařízení pracuje v režimu Dry (Vysoušení) jako odvlhčovač, který odstraňuje z vnitřního vzduchu vlhkost.
Režim Dry (Vysoušení) umožňuje vzduchu ve vlhkém klimatu působit osvěžujícím dojmem.
Pro maximalizaci odvlhčovací kapacity při provozu v režimu Dry (Vysoušení) může být klimatizační zařízení v provozu i při
nižší nebo vyšší teplotě, než je teplota nastavená na dálkovém ovládači.

Fan (Ventilátor)
Režim Fan (Ventilátor) můžete zvolit pro větrání vaší místnosti. Režim Fan (Ventilátor) může pomoci osvěžit zatuchlý vzduch
ve vaší místnosti.

Heat (Ohřev)
Klimatizační zařízení ohřívá právě tak jako chladí. Ohřejte v chladu zimy vaši místnost tímto univerzálním spotřebičem.
t /B[BǏÈULVNǾäFCâUWFOUJMÈUPSBTJ_NJOVUNJNPQSPWP[ BCZ[BCSÈOJMKBLâNLPMJW[ÈWBOǾNDIMBEV OFäTFLMJNBUJ[BǏOÓ
zařízení zahřeje.
, ) omezuje hlučnost během provozu vnitřní jednotky v režimu Heat (Ohřev).
t 3FäJN2VJFU 5JDIâ
t 1SPUPäFLMJNBUJ[BǏOÓ[BǲÓ[FOÓPIǲÓWÈNÓTUOPTUUÓN äFPEFCÓSÈUFQFMOPVFOFSHJJWFOLPWOÓNVW[EVDIV NǾäFLBQBDJUBPIǲFWV
poklesnout, když je venkovní teplota extrémně nízká.
Máte-li pocit, že klimatizační zařízení hřeje nedostatečně, použijte dodatečný vyhřívací spotřebič v kombinaci s
klimatizačním zařízením.

10


Stiskněte tlačítko

, když chcete klimatizační zařízení zapnout.

Stiskněte tlačítko

, když chcete nastavit režim provozu.

Stiskněte tlačítko

pro nastavení požadované rychlosti ventilátoru.

Auto (Automatický)

(Auto)

Cool (Chlazení)

(Auto),

Dry (Vysoušení)

(Auto)

Fan (Ventilátor)
Heat (Ohřev)

Stiskněte tlačítko

(Nízká),

(Nízká),

(Střední),

(Střední),

(Auto),

(Nízká),

(Vysoká)

(Vysoká)
(Střední),

(Vysoká)

, chcete-li nastavit teplotu.

Auto (Automatický)

Můžete nastavovat teplotu po 1°C v rozsahu 16°C~30°C.

Cool (Chlazení)

Můžete nastavovat teplotu po 1°C v rozsahu 16°C~30°C.

Dry (Vysoušení)

Můžete nastavovat teplotu po 1°C v rozsahu 18°C~30°C.

Fan (Ventilátor)

Nastavení teploty není možné.

Heat (Ohřev)

POZNÁMKA

ČEŠTINA

t 1 PLBäEÏLEZäTUJTLOFUFUMBǏÓULPMode (Režim), změní se režim v pořadí Auto (Automatický), Cool (Chlazení), Dry
(Vysoušení), Fan (Ventilátor) a Heat (Ohřev).

Můžete nastavovat teplotu po 1°C v rozsahu 16°C~30°C.

t 1SPVEǔOÓW[EVDIVTFOBTUBWVKFSVǏOǔ WJ[QPLZOZOBTUSBOǔ 
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Nastavení směru proudění vzduchu
Proud vzduchu můžete nasměrovat na požadované místo.

Svislé proudění vzduchu
Lamely proudění vzduchu se pohybují nahoru a dolů.
Stiskněte na dálkovém ovládači tlačítko Air swing (Otáčení proudu vzduchu)
X
Indikátor Air swing (Otáčení proudu vzduchu) bude svítit a lamely proudění

.

vzduchu se budou nepřetržitě pohybovat nahoru a dolů, aby vzduch cirkuloval.

 X
Stiskněte opětovně tlačítko Air swing (Otáčení proudu vzduchu)

chcete-li, aby

zůstal směr proudění vzduchu neměnný.

Vodorovné proudění vzduchu
Ujistěte se, že žádná z páček čepu lamel, které vyčnívají z lamel proudění vzduchu, není zlomená.
Pohybem páčky čepu lamel doleva a doprava nastavte požadovaný směr proudění
vzduchu.

VAROVÁNÍ

t 1 ǲJOBTUBWPWÈOÓTNǔSVWPEPSPWOÏIPQSPVEǔOÓW[EVDIVWǔOVKUF
výjimečnou opatrnost tomu, kam saháte prsty.
Při nesprávném zacházení s jednotkou je tu potenciální riziko
poranění osob.

Páčka čepu
lamel

Používání funkce Turbo
Funkce Turbo vám pomůže zchladit vaši místnost rychle a účinně.
Během režimu Cool (Chlazení) stiskněte na dálkovém ovládači tlačítko Turbo.

X
Na displeji dálkového ovládače se objeví indikátor Turbo a klimatizační jednotka bude

pracovat 30 minut ve funkci Turbo.
Zrušení Stiskněte tlačítko Turbo ještě jednou.

POZNÁMKA

t ' VOLDF5VSCPKFLEJTQP[JDJKFOWSFäJNV$PPM $IMB[FOÓ 
t 4UJTLOFUFMJUMBǏÓULPMode (Režim) když je zapnuta funkce Turbo, zrušíte tuto
funkci.
t 5FQMPUV3ZDIMPTUWFOUJMÈUPSVOFM[FOBTUBWPWBU LEZäQPVäÓWÈUFUVUPGVOLDJ
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Režim

Pro osvěžující spánek bude klimatizační zařízení pracovat v sekvenci režimů Usínání Z Zdravý spánek Z Probuzení z režimu
.

Když je klimatizační zařízení zapnuto a v režimu chlazení/ohřevu
 X

Na displeji dálkového ovládače se objeví indikátor
(Časovač vypnutí) začne blikat.

2. Pro nastavení času stiskněte tlačítko
 X
 X
 X

a indikátor Off timer

.

Můžete nastavit čas po půlhodinách od 30 minut do 3 hodin nebo po hodinách od 3
hodin do 12 hodin.
Čas provozu může být nastaven od minimálních 30 minut po maximálních 12 hodin.
Standardní nastavení času je 8 hodin.

3. Stiskem tlačítka Set/Cancel (Nastavení/Zrušení) jej aktivujete.
 X

 X

Indikátor Off timer (Časovač vypnutí) přestane blikat a na 3 sekundy bude zobrazen
zadaný čas.
Klimatizační zařízení pracuje v režimu good’sleep(Chlazení).
Pokud do 10 sekund po stisknutí
nebo tlačítka nestisknete tlačítko Set/
Cancel (Nastavení/Zrušení), vrátí se klimatizační zařízení do předchozího stavu.

Zrušení

Stiskněte tlačítko Set/Cancel (Nastavení/Zrušení) ještě jednou.
Požadovanou teplotu můžete nastavit po 1˚C v rozsahu 16˚C~30˚C.
Rychlost ventilátoru bude nastavena automaticky podle režimu
.
když je zapnutý ohřev, můžete
Pokud však zvolíte režim
nastavit rychlost ventilátoru.
Směr proudění vzduchu bude nastaven automaticky podle režimu
.
když je zapnutý ohřev, můžete
Pokud však zvolíte režim
nastavovat směr proudění vzduchu.

Změny teploty a rychlosti ventilátoru v režimu
t 6
 TÓOÈOÓ6TOBEǪVKFWÈNVTÓOÈOÓQPLMFTFNUFQMPUZ
t ;ESBWâTQÈOFL6WPMǪVKFWBÝFUǔMPBMFIDF[WZÝVKFWBÝJUFQMPUV
6NPäOÓWÈNQǲÓKFNOÏQSPCV[FOÓQǲFSVÝPWBOâNW[EVDIFNBCVEFUFTFDÓUJUPTWǔäFOJ
t 1SPCV[FOÓ[SFäJNV

POZNÁMKA

t /
 BTUBWUF0òUJNFS ƎBTPWBǏWZQOVUÓ WSFäJNV
na více než 5 hodin. Pokud je
nastaven
příliš krátce nebo příliš dlouze, pocítíte narušený spánek, protože standardně je nastaven na 8hodinový provoz.
t +FMJ
nastaven na méně než 4 hodiny, provoz se za stejnou dobu zastaví.
Je-li režim
nastaven na více než 5 hodin, poběží jako stav Probuzení od poslední hodiny před
zastavením.
t %PQPSVǏFOÈUFQMPUBLOBTUBWFOÓKFNF[J$_$QSPDIMB[FOÓBNF[J$_$QSPPIǲFW

13


ČEŠTINA

.

1. Stiskněte na dálkovém ovládači tlačítko

Nastavení On/Off timer
Můžete nastavit klimatizační zařízení tak, aby se automaticky zapnulo/vypnulo v požadovaném čase.

Nastavení On Timer (Časovače zapnutí), když je klimatizační zařízení vypnuté /
Off Timer (Časovače vypnutí), když je klimatizační zařízení zapnuté

Nastavení On timer

1. Stiskněte tlačítko On Timer/Off Timer (Časovač zapnutí/Časovač vypnutí)
 X

Indikátor On/Off timer (Časovače zapnutí/vypnutí) na displeji dálkového ovládače
bude blikat.

2. Pro nastavení času stiskněte tlačítko On Timer/Off Timer (Časovač zapnutí/Časovač
vypnutí).
 X
 X

Můžete nastavit čas po půlhodinách od 30 minut do 3 hodin nebo po hodinách od 3
hodin do 24 hodin.
Čas provozu může být nastaven od minimálních 30 minut po maximálních 24 hodin.

3. Stiskem tlačítka Set/Cancel (Nastavení/Zrušení) jej aktivujete.

 X
 X

Indikátor On timer (Časovač zapnutí) přestane blikat a na 3 sekundy bude zobrazen
zadaný čas.
Pokud nestisknete do 10 sekund po zadání času tlačítko Set/Cancel (Nastavení/
Zrušení), vrátí se klimatizační zařízení do předchozího stavu. Zkontrolujte na vnitřní
jednotce indikátor On timer (časovače zapnutí) nebo Off timer (časovače vypnutí) a
indikátor .

Nastavení Off timer
Zrušení

Stiskněte tlačítko Set/Cancel (Nastavení/Zrušení).
Další možnosti dostupné v režimu On timer (Časovače zapnutí)
Můžete zvolit z možností Auto(Automatický)/Cool(Chlazení)/
Dry(Vysoušení)/Fan(Ventilátor)/Heat(Ohřev).
V režimu Cool(Chlazení)/Fan(Ventilátor)/Heat(Ohřev) můžete nastavit
rychlost ventilátoru.
V režimu Auto(Automatický)/Cool(Chlazení)/Dry(Vysoušení)/Heat(Ohřev)
můžete nastavit teplotu.

POZNÁMKA

t ; GVOLDÓ0O5JNFS0ò5JNFS ƎBTPWBǏ[BQOVUÓWZQOVUÓ B0òUJNFS ƎBTPWBǏ
vypnutí) funkce
bude použito jen poslední nastavení časovače.
t 1PKTUFǏBTPWBǏOBTUBWJMJ BOBTFLVOEZCVEF[PCSB[FO[BEBOâǏBT
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Kombinování On Timer (Časovače zapnutí) a Off Timer (Časovače vypnutí)
Když je klimatizační zařízení zapnuté

Když je klimatizační zařízení vypnuté

POZNÁMKA

Předem nastavený čas na On timer (Časovači zapnutí) je kratší,
než čas na Off timer (Časovači vypnutí)
1ǲÓLMBE 0OUJNFS ƎBTPWBǏ[BQOVUÓ IPEJOZ 0òUJNFS ƎBTPWBǏ
WZQOVUÓ IPEJOB
- Klimatizační zařízení spustí On timer (Časovač zapnutí) po 3
hodinách od chvíle, kdy jste časovač nastavili.
Vaše klimatizační zařízení zůstane zapnuté 2 hodiny a pak se
automaticky vypne.

t Ǝ
 BTZOBTUBWFOÏOB0OUJNFS ƎBTPWBǏJ[BQOVUÓ B0òUJNFS ƎBTPWBǏJWZQOVUÓ CZTFNǔMZW[ÈKFNOǔMJÝJU
t 4UJTLOǔUFUMBǏÓULPSet/Cancel (Nastavení/Zrušení) dálkového ovládače, když je zapnutá kombinace časovače.
Oba časovače On timer i Off timer budou zrušeny a indikátor zmizí.

Používání funkce SPi
Funkce SPi (Super plazma ionty) spouští technologii vytvářející atomy uhlíku (H) a ionty kyslíku (O2) pro odstranění znečištěných
látek a rozklad takových škodlivých částic. Umožní vám lépe dýchat, jako když jste v blízkosti vodopádů, mořského příboje, u
řek nebo v horách.
Stiskněte na dálkovém ovládači tlačítko

.

X
Na displeji dálkového ovládače se objeví indikátor

a klimatizační zařízení vytváří

MPI.
Zrušení Stiskněte tlačítko
t 'VOLDF

ještě jednou.

bude zvolena, ať je klimatizační zařízení zapnuto nebo vypnuto.

POZNÁMKA

Používání funkce Smart Saver
Tato funkce nastaví meze rozsahu teplot, aby vám pomohla šetřit energii když pracuje klimatizační zařízení v režimu Cool
(Chlazení).
Když pracuje klimatizační zařízení v režimu Cool (Chlazení) stiskněte na dálkovém
ovládači tlačítko Smart Saver.
X
Na displeji dálkového ovládače se automaticky objeví indikátor Smart Saver a
indikátor air swing (otáčení proudu vzduchu).
Lamely prodění vzduchu se pohybují nahoru a dolů.
X
Je-li aktuálně nastavená teplota nižší než 24°C, bude automaticky na tuto hodnotu
zvýšena.
Zrušení Stiskněte tlačítko Smart Saver ještě jednou.

POZNÁMKA

t ' VOLDF4ONBSU4BWFSKFLEJTQP[JDJKFOWSFäJNV$PPM $IMB[FOÓ 
t ,EZäKFGVOLDF4NBSU4BWFSBLUJWPWÈOB CVEFSP[TBIUFQMPUZPNF[FOOB
24°C~30°C.
t +FMJQPäBEPWÈOBUFQMPUBOJäÝÓOFä¡$ WZQOǔUFGVOLDJ4NBSU4BWFSPQǔUPWOâN
stisknutím tlačítka Smart Saver.
t 3PWOǔäM[FOBTUBWJUUFQMPUVSZDIMPTUWFOUJMÈUPSV WJ[QPLZOZOBTUSBOǔ 
t 1SPVEǔOÓW[EVDIVTFOBTUBWVKFSVǏOǔ WJ[QPLZOZOBTUSBOǔ 
t 4UJTLOFUFMJUMBǏÓULPMode (Režim) když je zapnuta funkce Smart Saver, zrušíte
tuto funkci.
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ČEŠTINA

Předem nastavený čas na On timer (Časovači zapnutí) je delší,
než čas na Off timer (Časovači vypnutí)
1ǲÓLMBE 0OUJNFS ƎBTPWBǏ[BQOVUÓ IPEJOZ 0òUJNFS
ƎBTPWBǏWZQOVUÓ IPEJOB
- Klimatizační zařízení spustí Off timer (Časovač vypnutí) po 1
hodině od chvíle, kdy jste časovač nastavili.
Vaše klimatizační zařízení se zapne po 2 hodinách.

Používání funkce Quiet
Můžete omezit hluk vytvářený vnitřní jednotkou.
Stiskněte na dálkovém ovládači tlačítko Quiet (Tichý) když pracuje klimatizační zařízení
v režimu Cool(Chlazení)/Heat(Ohřev).
X
Na displeji dálkového ovládače se objeví indikátor Quiet (Tichý).
X
Vnitřní jednotka bude pracovat tišeji.

Zrušení Stiskněte tlačítko Quiet (Tichý) ještě jednou.

POZNÁMKA

t 1 PVäÓWÈUFMJNVMUJTZTUÏN CVEFUBUPGVOLDF2VJFU 5JDIâ QSBDPWBUKFOLEZäKF
nastavena ve všech provozovaných vnitřních jednotkách.

Používání funkce Auto Clean
Funkce Auto Cleaning (Automatické čištění) bude likvidací vlhkosti uvnitř vnitřní jednotky bránit růstu plísně. Vaše vnitřní
jednotka vypařuje do svého vnitřku vlhkost. Aktivujte tuto funkci, aby vám poskytla čistější a zdravější vzduch.
Stiskněte tlačítko Auto Clean.
Když je klimatizační zařízení vypnuté,
X 
Na displeji vnitřní jednotky se objeví indikátor Auto Clean (Automatické čištění) a tato

funkce je spuštěna.
Když je klimatizační zařízení zapnuté,
X 
Na displeji vnitřní jednotky se objeví indikátor Auto Clean (Automatické čištění) a tato

funkce je spuštěna po zastavení provozu klimatizačního zařízení.
Ú Čas automatického čištění se může měnit v závislosti na posledně použitém režimu.

 3 FäJN"VUP DIMB[FOÓ $IMB[FOÓ 7ZTPVÝFOÓQǲJCMJäOǔNJOVU
 3FäJN"VUP PIǲFW 0IǲFW 7FOUJMÈUPSQǲJCMJäOǔNJOVU
Zrušení Stiskněte tlačítko Auto Clean ještě jednou.

POZNÁMKA

t , EZäKFLMJNBUJ[BǏOÓ[BǲÓ[FOÓ[BQOVUÏ CǔäÓGVOLDF"VUP$MFBO "VUPNBUJDLÏ
čištění) po zastavení provozu klimatizačního zařízení.
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