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Bezdrátový dálkový ovlada  

 Popis a funkce dálkového ovlada e 

POZNÁMKY: 

• Ujist te se, že mezi dálkovým ovlada em a senzorem jednotky nejsou žádné p ekážky. 
• Nepus te dálkový ovlada  na zem a neházejte s ním. 
• Chra te ovlada  p ed vodou, p ílišným teplem a p ímým slune ním sv tlem. 

Tla ítko SWING 
Po stisknutí se za nou 
automaticky otá et lame-
ly pro sm rování proudu 
vzduchu. Další stisknu-
tím se otá ení zastaví. 

Tla ítko FAN 
Stisknutím zm níte rych-
lost ventilátoru takto: 

Tla ítka TEPLOTA +/– 
Stisknutím tla ítka (+) se 
požadovaná teplota zvý-
ší o 1 °C. 
Stisknutím tla ítka (–) se 
požadovaná teplota sníží 
o 1 °C.  
Rozsah nastavení: 

 Chlazení:  
16–30 °C 

 Topení:  
16–30 °C 

 Odvlh ování:  
16–30 °C 

Režim provozu 

AUTO Automatika 

 Chlazení (COOL) 
 Odvlh ování (DRY) 
 Ventilátor (FAN) 

  Topení (HEAT) 

Tla ítko ON/OFF 
Použijte pro zapnutí ne-
bo vypnutí jednotky. 

Tla ítko MODE.  
Stiskn te, chcete-li zm -
nit režim provozu. Zm -
na probíhá takto: 
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 Popis a funkce dálkového ovlada e (otev ený kryt) 

Poznámka: 

• Tento typ dálkového ovlada e se používá i pro jiné modely jednotek s dalšími funkcemi. 
Tla ítka, jejichž funkce tento model klimatiza ního za ízení nepodporuje, nebudou v ná-
vodu popsána. 

 

LCD displej 
Zobrazuje všechny nastavené 
hodnoty. 

Tla ítko SLEEP 
Slouží k zapnutí a vypnutí 
funkce Spánek. 

Tla ítko TIMER OFF  
( asova  vypnutí) 
Za provozu stiskn te TIMER 
OFF a nastavte dobu 
v rozmezí 0 až 24 hodin, kdy 
se má jednotka automaticky 
zastavit. 

Tla ítko TIMER ON 
( asova  zapnutí) 
V zastaveném stavu stiskn te 
TIMER ON a nastavte dobu 
od 0 do 24 hodin, kdy se má 
jednotka automaticky spustit. 
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 Režim CHLAZENÍ 
• Podle rozdílu mezi teplotou v místnosti a nastavenou teplotou m že mikropo íta  zapí-

nat nebo vypínat chlazení. 

• Jestliže je teplota v místnosti vyšší než nastavená teplota, pracuje kompresor v režimu 
Chlazení. 

• Jestliže je teplota v místnosti nižší než nastavená hodnota, kompresor se zastaví a b ží 
jen ventilátor vnit ní jednotky. 

• Nastavená teplota by m la být v rozmezí 16 až 30 °C.  

 
 

1. P ipojte napájení a 
stiskn te tla ítko 
ON/OFF. Klimatiza ní 
systém se zapne. 

2. Stisknutím tla ítka MODE 
nastavte provozní režim 

 Chlazení. 

5. Stisknutím tla ítka Teplo-
ta nastavte požadovanou 
teplotu. 

3. Stiskn te tla ítko SWING. 
Lamely se za nou auto-
maticky otá et a po dal-
ším stisknutí tla ítka se 
zastaví. 

4. Stisknutím tla ítka 
FAN nastavte rych-
lost ventilátoru.  
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 Režim TOPENÍ 
• Je-li teplota v místnosti nižší než nastavená teplota, kompresor pracuje v režimu Tope-

ní. 

• Je-li teplota v místnosti vyšší než nastavená hodnota, kompresor i venkovní ventilátor 
se zastaví a b ží jen vnit ní ventilátor. 

• Nastavená teplota by m la být v rozsahu 16 až 30 °C. 

4. Stisknutím tla ítka FAN 
nastavte rychlost ventilá-
toru.  

3. Stiskn te tla ítko SWING. 
Lamely se za nou auto-
maticky otá et a po dal-
ším stisknutí tla ítka se 
zastaví. 

5. Stisknutím tla ítka Teplo-
ta nastavte požadovanou 
teplotu. 

2. Stisknutím tla ítka MODE 
nastavte provozní režim 

 Topení. 

1. P ipojte napájení a stisk-
n te tla ítko ON/OFF 
Klimatiza ní systém se 
zapne. 
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 Režim ODVLH OVÁNÍ 
• Je-li teplota v místnosti o více než 2 °C nižší než nastavená hodnota, zastaví se kom-

presor a ventilátor venkovní jednotky, ventilátor vnit ní jednotky pob ží nízkou rychlostí.  

• Je-li teplota v místnosti v rozmezí ±2 °C od nastavené teploty, kompresor a ventilátor 
venkovní jednotky budou pracovat v cyklu 6 minut zapnuto a 4 minuty vypnuto, ventilá-
tor vnit ní jednotky pob ží nízkou rychlostí. 

• Je-li teplota v místnosti o více než 2 °C vyšší než nastavená hodnota, kompresor a ven-
tilátor venkovní jednotky pob ží v režimu Chlazení a ventilátor vnit ní jednotky pob ží 
nízkou rychlostí.  

• Nastavená teplota by m la být v rozsahu 16 až 30 °C. 

3. Stiskn te tla ítko 
SWING. Lamely se 
za nou automaticky 
otá et a po dalším 
stisknutí tla ítka se 
zastaví. 

4. Stisknutím tla ítka 
Teplota nastavte po-
žadovanou teplotu.  

2. Stisknutím tla ítka 
MODE nastavte pro-
vozní režim  Odvlh-
ování. 

1. P ipojte napájení a 
stiskn te tla ítko 
ON/OFF. Klimati-
za ní systém se 
zapne. 
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 Režim AUTOMATIKA 
• V režimu Automatika nastavuje mikropo íta  podle teploty v místnosti automaticky re-

žim Chlazení, Topení nebo Odvlh ování pro zajišt ní p íjemného prost edí.  

• V režimu Automatika je p ednastavená standardní teplota 25 °C pro režim Chlazení a 
20 °C pro režim Topení. 

1. P ipojte napájení a stiskn -
te tla ítko ON/OFF. Klima-
tiza ní systém se zapne. 

2. Nastavte režim AUTO.  
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 Režim ASOVA  

Tla ítko TIMER OFF  
( asova  vypnutí) 
Za provozu stiskn te TIMER 
OFF a nastavte dobu 
v rozmezí 0 až 24 hodin, kdy 
se má jednotka automaticky 
zastavit. 

Tla ítko TIMER ON 
( asova  zapnutí) 
V zastaveném stavu stiskn te 
TIMER ON a nastavte dobu 
od 0 do 24 hodin, kdy se má 
jednotka automaticky spustit. 
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 Režim SPÁNEK 
• Když jednotka chladí nebo odvlh uje a je nastaven režim SPÁNEK, m la by se nasta-

vená teplota zvýšit za hodinu o 1 °C a za dv  hodiny o 2 °C. Ventilátor vnit ní jednotky 
b ží nízkou rychlostí. 

• Když jednotka topí a je nastaven režim SPÁNEK, m la by se nastavená teplota snížit 
za hodinu o 1 °C a za dv  hodiny o 2 °C. 

 
 

1. P ipojte napájení a 
stiskn te tla ítko 
ON/OFF. Klimati-
za ní systém se 
zapne. 

2. Stisknutím tla ítka MODE 
nastavte n který z režim  

,  nebo . 

5. Stisknutím tla ítka Teplo-
ta nastavte požadovanou 
teplotu. 

3. Stiskn te tla ítko SWING. 
Lamely se za nou auto-
maticky otá et a po dal-
ším stisknutí tla ítka se 
zastaví. 

4. Stisknutím tla ítka FAN 
nastavte rychlost venti-
látoru.  

6. Stiskn te tla ítko SLEEP, 
abyste nastavili režim 
Spánek.  
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 Vložení baterií 
1. Sundejte kryt ze zadní strany 

dálkového ovládání. 

2. Vložte 2 baterie 
velikosti AAA. 

1. Sundejte kryt. 
3. Nasa te kryt 

zp t. 

2. Vložte dv  baterie (velikosti 
AAA) a stiskn te tla ítko 
„ACL“. 

3. Nasa te kryt nazp t. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POZNÁMKY: 

• Nepoužívejte sou asn  nové 
a vybité baterie nebo r zné 
typy baterií. 

• Nebudete-li dálkový ovlada  
delší dobu používat, vyjm te 
z n j baterie. 

• Signál z dálkového ovlada e 
lze p ijímat na vzdálenost až 
10 m. 


