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Bezpečnostné pokyny
�  Pred používaním káblového diaľkového ovládania si pozorne prečítajte 

tieto pokyny.

�  Po prečítaní pokynov si odložte návod na použitie a návod na inštaláciu 
na dostupné a bezpečné miesto. V prípade zmeny majiteľa musíte pribaliť 
aj všetky príručky.

�  Nikdy sa nepokúšajte svojpomocne inštalovať klimatizačný systém alebo 
presúvať káblové diaľkové ovládanie.

VAROVANIE
���Nepokúšajte sa sami inštalovať alebo opravovať toto 

káblové diaľkové ovládanie.
��Toto diaľkové ovládanie neobsahuje časti opraviteľné 

používateľom. Pre opravu zariadenia vždy kontaktujte 
autorizované stredisko.

��V prípade potreby presunu zariadenia kontaktujte 
autorizovaný servis, ktorý odpojí a znova nainštaluje 
diaľkové ovládanie.

��Uistite sa, že stena je dostatočne pevná na udržanie 
hmotnosti diaľkového ovládania.

��Diaľkové ovládanie musí byť napájané predpísaným 
napájacím napätím.

��V prípade poškodenia (zápach po horení atď.) okamžite 
prestaňte diaľkové ovládanie používať, vypnite elektrický 
istič a kontaktujte autorizovaný servis.

UPOZORNENIE
���V blízkosti diaľkového ovládania nepoužívajte 

horľavé plyny.
��Na káblové diaľkové ovládanie nevylievajte vodu.
��Diaľkové ovládanie nepoužívajte, ak máte mokré ruky.
��Daľkové ovládanie neinštalujte na miestach, kde by 

mohlo prísť do kontaktu s horľavými plynmi, strojovým 
olejom, sírovodíkom atď.

��Tlačidlá nestláčajte ostrými predmetmi.
��Kábel diaľkového ovládania nevystavujte nadmernému 

ťahaniu ani ohýbaniu.
��Káblové diaľkové ovládanie nepoužívajte na iné účely.
��Na káblové diaľkové ovládanie nestriekajte insekticídne 

prostriedky ani iné horľavé látky.
��Káblové diaľkové ovládanie nečistite pomocou benzénu, 

rozpúšťadiel ani iných chemikálií.
��Káblové diaľkové ovládanie nevystavujte nárazom 

a nesnažte sa ho svojpomocne rozoberať.
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Indikátor fi ltra

Smer prúdenia vzduchu

Rýchlosť ventilátora

Tlačidlo Zap./Vyp.

Nastavenie teploty

Indikátor centrálneho ovládania

(V prípade inštalácie centrálneho ovládania)

Prevádzkový režim

Tlačidlo pre výber režimu

Indikátor odstraňovania námrazy

Tlačidlá pre nastavenie teploty

Indikátor chyby komunikácie

Nastavenia časovača zapnutia

Nastavenie časovača vypnutia

Indikátor Test

Tlačidlo časovača

Tlačidlo nastavenia/zrušenia 

časovača

Tlačidlo Test

Tlačidlo pre nastavenie 

rýchlosti ventilátora

Indikátor Zap./Vyp.

Tlačidlo nakláňania

(netýka sa typu s výduchmi)

Tlačidlo pre 

vynulovanie stavu fi ltra

Pohľad na káblové diaľkové ovládanie

PoznámkaPoznámka � Tlačidlo  je určené pre inštalačného špecialistu. NESMIETE 

ho stláčať.

� Po vyčistení vzduchového fi ltra stlačte tlačidlo . Keď je 

potrebné vyčistiť vzduchový fi lter, káblové diaľkové ovládanie zobrazí 

indikátor FILTER SIGN (Symbol fi ltra).

� Klimatizačné zariadenie s výduchmi nemá funkciu nastavenia smeru 

prúdenia vzduchu. Preto v prípade, že stlačíte tlačidlo  nebude 

funkcia pracovať.

Káblové diaľkové ovládanie sa inštaluje na stenu.
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Začíname

Zakúpili ste si káblové diaľkové ovládanie, ktoré musí byť 
nainštalované špecialistom na inštalácie.

Návod na použitie obsahuje dôležité informácie o používaní 
káblového diaľkového ovládania. Nájdite si čas na jeho 
prečítanie - dozviete sa tak o všetkých výhodách pri používaní 
funkcií zariadenia.

V návode na použitie nájdete série postupov pre používanie 
jednotlivých dostupných funkcií.

Obrázky pri týchto postupoch sú označené tromi rôznymi 
symbolmi:

STLAČTE ZATLAČTE PODRŽTE 
STLAČENÉ



S-6

Voľba automatického prevádzkového režimu

V automatickom režime sa teplota v miestnosti a rýchlosť 
otáčania ventilátora reguluje automaticky.

1 Ak je to potrebné, stlačte tlačidlo  (ZAP./VYP.).

Výsledok: � Rozsvieti sa indikátor Zap./Vyp. 

na káblovom diaľkovom ovládaní.

� Klimatizácia bude pracovať v režime 

zvolenom pri poslednom používaní 

zariadenia.

DÔLEŽITÉ  Klimatizačné zariadenie je vybavené 

ochranným mechanizmom, ktorý 

bráni poškodeniu zariadenia v prípade 

okamžitého spustenia po:

� pripojení

� zastavení

Klimatizácia sa zapne po troch minútach.

2 Pre zvolenie režimu AUTO stláčajte tlačidlo , kým sa 

v hornej časti káblového diaľkového ovládania nezobrazí .

Výsledok: � Klimatizácia bude pracovať v režime AUTO.

PoznámkaPoznámka � Režim môžete kedykoľvek zmeniť.
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3 Pre nastavenie teploty stláčajte tlačidlá , kým sa 

nezobrazí želaná teplota. Teplotu môžete zvoliť v rozmedzí 

od 18°C do 30°C.

Výsledok: � Po každom stlačení tlačidiel :

- Teplota sa mení o 1°C.

� Klimatizácia spustí chladenie, ak je teplota 

v miestnosti vyššia ako nastavená teplota.

- Množstvo vháňaného vzduchu sa reguluje 

automaticky.
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Chladenie miestnosti

Musíte zvoliť režim COOL (Chladenie), ak chcete nastaviť:
� Teplotu chladenia
� Rýchlosť ventilátora počas chladenia

1 Ak je to potrebné, stlačte tlačidlo  (ZAP./VYP.).

Výsledok: � Rozsvieti sa indikátor Zap./Vyp. 

na káblovom diaľkovom ovládaní.

� Klimatizácia bude pracovať v režime 

zvolenom pri poslednom používaní 

zariadenia.

DÔLEŽITÉ  Klimatizačné zariadenie je vybavené 

ochranným mechanizmom, ktorý 

bráni poškodeniu zariadenia v prípade 

okamžitého spustenia po:

� pripojení

� zastavení

Klimatizácia sa zapne po troch minútach.

2 Pre zvolenie režimu COOL (Chladenie) stláčajte tlačidlo 

, kým sa v hornej časti káblového diaľkového 

ovládania nezobrazí .

Výsledok: � Klimatizácia bude pracovať v režime 

COOL (Chladenie).

PoznámkaPoznámka � Režim môžete kedykoľvek zmeniť.
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3 Pre nastavenie teploty stláčajte tlačidlá , kým sa 

nezobrazí želaná teplota. Teplotu môžete zvoliť v rozmedzí 

od 18°C do 30°C.

Výsledok: � Po každom stlačení tlačidiel :

- Teplota sa mení o 1°C.

� Klimatizácia spustí chladenie, ak je teplota 

v miestnosti vyššia ako nastavená teplota, 

ventilátor však bude v prevádzke.

  

4 Stláčaním tlačidla  zvoľte rýchlosť ventilátora, kým sa 

nezobrazí želaná hodnota:

 Automatická (mení sa :  �  � )

 Nízka

 Stredná

 Vysoká

  
5 Pre nastavenie smeru prúdenia vzduchu si prečítajte stranu 15.
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Ohrievanie miestnosti (Netýka sa modelov iba s chladením)

Musíte zvoliť režim HEAT (Ohrievanie), ak chcete nastaviť:
� Teplotu ohrievania
� Rýchlosť ventilátora počas ohrievania

1 Ak je to potrebné, stlačte tlačidlo  (ZAP./VYP.).

Výsledok: � Rozsvieti sa indikátor Zap./Vyp. 

na káblovom diaľkovom ovládaní.

� Klimatizácia bude pracovať v režime 

zvolenom pri poslednom používaní 

zariadenia.

DÔLEŽITÉ  Klimatizačné zariadenie je vybavené 

ochranným mechanizmom, ktorý 

bráni poškodeniu zariadenia v prípade 

okamžitého spustenia po:

� pripojení

� zastavení

Klimatizácia sa zapne po troch minútach.

2 Pre zvolenie režimu HEAT (Ohrievanie) stláčajte tlačidlo 

, kým sa v hornej časti káblového diaľkového 

ovládania nezobrazí .

Výsledok: � Klimatizácia bude pracovať v režime 

HEAT (Ohrievanie).

PoznámkaPoznámka � Režim môžete kedykoľvek zmeniť.

Režim HEAT (Ohrievanie) je možné zvoliť iba pri modeloch s tepelným čerpadlom.
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3 Pre nastavenie teploty stláčajte tlačidlá , kým sa 

nezobrazí želaná teplota. Teplotu môžete zvoliť v rozmedzí 

od 16°C do 30°C.

Výsledok: � Po každom stlačení tlačidiel :

- Teplota sa mení o 1°C.

� Klimatizácia spustí ohrievanie, ak je teplota 

v miestnosti nižšia ako nastavená teplota, 

ventilátor však bude v prevádzke.

  

4 Stláčaním tlačidla  zvoľte rýchlosť ventilátora, kým sa 

nezobrazí želaná hodnota:

 Automatická (mení sa :  �  � )

 Nízka

 Stredná

 Vysoká

  
5 Pre nastavenie smeru prúdenia vzduchu si prečítajte stranu 15.
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Odstránenie nadmernej vlhkosti

Ak je ovzdušie v miestnosti príliš vlhké, nadmernú vlhkosť 
môžete odstrániť bez prílišného zníženia teploty v miestnosti.

1 Ak je to potrebné, stlačte tlačidlo  (ZAP./VYP.).

Výsledok: � Rozsvieti sa indikátor Zap./Vyp. 

na káblovom diaľkovom ovládaní.

� Klimatizácia bude pracovať v režime 

zvolenom pri poslednom používaní 

zariadenia.

DÔLEŽITÉ  Klimatizačné zariadenie je vybavené 

ochranným mechanizmom, ktorý 

bráni poškodeniu zariadenia v prípade 

okamžitého spustenia po:

� pripojení

� zastavení

Klimatizácia sa zapne po troch minútach.

2 Pre zvolenie režimu DRY (Sušenie) stláčajte tlačidlo , kým 

sa v hornej časti káblového diaľkového ovládania nezobrazí .

Výsledok: � Klimatizácia bude pracovať v režime 

DRY (Sušenie).

PoznámkaPoznámka � Režim môžete kedykoľvek zmeniť.
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3 Pre nastavenie teploty stláčajte tlačidlá , kým sa 

nezobrazí želaná teplota. Teplotu môžete zvoliť v rozmedzí 

od 18°C do 30°C.

Výsledok: � Po každom stlačení tlačidiel :

- Teplota sa mení o 1°C.

� Klimatizácia sa zapne v režime 

odstraňovania nadmernej vlhkosti.

Množstvo vháňaného vzduchu sa reguluje 

automaticky.

4 Pre nastavenie smeru prúdenia vzduchu si prečítajte stranu 15.
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Vetranie miestnosti

Ak je ovzdušie v miestnosti stále, môžete ho osviežiť 
pomocou funkcie FAN (Ventilátor).

1 Ak je to potrebné, stlačte tlačidlo  (ZAP./VYP.).

Výsledok: � Rozsvieti sa indikátor Zap./Vyp. 

na káblovom diaľkovom ovládaní.

� Klimatizácia bude pracovať v režime 

zvolenom pri poslednom používaní 

zariadenia.

DÔLEŽITÉ  Klimatizačné zariadenie je vybavené 

ochranným mechanizmom, ktorý 

bráni poškodeniu zariadenia v prípade 

okamžitého spustenia po:

� pripojení

� zastavení

Klimatizácia sa zapne po troch minútach.

2 Pre zvolenie režimu FAN (Ventilátor) stláčajte tlačidlo , kým 

sa v hornej časti káblového diaľkového ovládania nezobrazí .

Výsledok: � Klimatizácia bude pracovať v režime 

FAN (Ventilátor).

PoznámkaPoznámka � Režim môžete kedykoľvek zmeniť.

  

3 Stláčaním tlačidla  zvoľte rýchlosť ventilátora, kým 

sa nezobrazí želaná hodnota:

 Nízka

 Stredná

 Vysoká

  
4 Pre nastavenie smeru prúdenia vzduchu si prečítajte stranu 15.
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Nastavenie smeru prúdenia vzduchu (Netýka sa typu s výduchmi)

V závislosti od umiestnenia vnútornej jednotky môžete 
nastaviť polohu lamiel pre zmenu smeru prúdenia vzduchu 
a zvýšiť tak efektivitu klimatizácie.

1 Stlačte tlačidlo .

Výsledok: Lamela sa pohybuje smerom nahor a nadol.

DÔLEŽITÉ  Po prvom zapnutí klimatizácie sa lamela 

pohybuje.

2 Pre zastavenie lamely stlačte znova tlačidlo .

Pre nastavenie želanej polohy stlačte znova tlačidlo , 

keď je lamela v želanej polohe.
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Nastavenie časovača zapnutia

Časovač zapnutia umožňuje automatické zapnutie 
klimatizácie po stanovenom čase. Čas môžete nastaviť 
v rozmedzí od 30 minút do 24 hodín. Časovač zapnutia 
môžete zvoliť iba v prípade, že je klimatizácia vypnutá.

1 Pre nastavenie času prevádzky stláčajte tlačidlo , kým 

sa nezobrazí želaný čas. Čas môžete nastaviť v rozmedzí 

od 0,5 hodiny do 24 hodín.

2 Pre dokončenie nastavenia stlačte tlačidlo .

Výsledok: � Zobrazí sa zostávajúci čas.

� Indikátor časovača prestane blikať.

� Zvolený režim a teplota sa po 5 sekundách 

prestane zobrazovať.

� Klimatizácia sa automaticky zapne, keď 

hodnota časovača zobrazená na diaľkovom 

ovládaní dosiahne nastavený čas 

a nastavenie časovača zapnutia sa prestane 

zobrazovať.

PoznámkaPoznámka � Po nastavení časovača zapnutia môžete 

stláčaním tlačidla  alebo tlačidiel  

skontrolovať alebo zmeniť režim a/alebo teplotu.
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 Zrušenie časovača zapnutia

1 Stlačte tlačidlo .

PoznámkaPoznámka � Ak chcete klimatizáciu zapnúť pred 

dosiahnutím nastaveného času časovača, 

stlačte tlačidlo .
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Nastavenie časovača vypnutia

Časovač vypnutia umožňuje automatické vypnutie 
klimatizácie po stanovenom čase. Čas môžete nastaviť 
v rozmedzí od 30 minút do 24 hodín. Časovač vypnutia 
môžete zvoliť iba v prípade, že je klimatizácia zapnutá.

1 Pre nastavenie času prevádzky stláčajte tlačidlo , kým 

sa nezobrazí želaný čas. Čas môžete nastaviť v rozmedzí 

od 0,5 hodiny do 24 hodín.

2 Pre dokončenie nastavenia stlačte tlačidlo .

Výsledok: � Zobrazí sa zostávajúci čas.

� Indikátor časovača prestane blikať.

� Klimatizácia sa automaticky vypne, keď 

hodnota časovača zobrazená na diaľkovom 

ovládaní dosiahne nastavený čas 

a nastavenie časovača vypnutia sa prestane 

zobrazovať.
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 Zrušenie časovača vypnutia

1 Stlačte tlačidlo .

PoznámkaPoznámka � Ak chcete klimatizáciu vypnúť pred 

dosiahnutím nastaveného času časovača, 

stlačte tlačidlo .

    



TOTO KLIMATIZAČNÉ ZARIADENIE VYROBILA SPOLOČNOSŤ:


