Bezdrátový dálkový ovladaþ
Popis a funkce dálkového ovladaþe
POZNÁMKY:
• UjistČte se, že mezi dálkovým ovladaþem a senzorem jednotky nejsou žádné pĜekážky.
• NepusĢte dálkový ovladaþ na zem a neházejte s ním.
• ChraĖte ovladaþ pĜed vodou, pĜílišným teplem a pĜímým sluneþním svČtlem.
Tlaþítko SWING
Po stisknutí se zaþnou
automaticky otáþet lamely pro smČrování proudu
vzduchu. Další stisknutím se otáþení zastaví.

Tlaþítko FAN
Stisknutím zmČníte rychlost ventilátoru takto:

Tlaþítka TEPLOTA +/–
Stisknutím tlaþítka (+) se
požadovaná teplota zvýší o 1 °C.
Stisknutím tlaþítka (–) se
požadovaná teplota sníží
o 1 °C.
Rozsah nastavení:
Chlazení:
16–30 °C
Topení:
16–30 °C
Odvlhþování:
16–30 °C

Režim provozu
AUTO Automatika

Tlaþítko MODE.
StisknČte, chcete-li zmČnit režim provozu. ZmČna probíhá takto:

Tlaþítko ON/OFF
Použijte pro zapnutí nebo vypnutí jednotky.

Chlazení (COOL)
Odvlhþování (DRY)
Ventilátor (FAN)
Topení (HEAT)
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Popis a funkce dálkového ovladaþe (otevĜený kryt)
Poznámka:
• Tento typ dálkového ovladaþe se používá i pro jiné modely jednotek s dalšími funkcemi.
Tlaþítka, jejichž funkce tento model klimatizaþního zaĜízení nepodporuje, nebudou v návodu popsána.

LCD displej
Zobrazuje všechny nastavené
hodnoty.

Tlaþítko SLEEP
Slouží k zapnutí a vypnutí
funkce Spánek.

Tlaþítko TIMER OFF
(þasovaþ vypnutí)
Za provozu stisknČte TIMER
OFF a nastavte dobu
v rozmezí 0 až 24 hodin, kdy
se má jednotka automaticky
zastavit.

Tlaþítko TIMER ON
(þasovaþ zapnutí)
V zastaveném stavu stisknČte
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 mĤže mikropoþítaþ zapínat 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 bČží
jen ventilátor vnitĜní jednotky.
• Nastavená teplota by mČla být v rozmezí 16 až 30 °C.
4. Stisknutím tlaþítka
FAN nastavte rychlost ventilátoru.
3. StisknČte tlaþítko SWING.
Lamely se zaþnou automaticky otáþet a po dalším stisknutí tlaþítka se
zastaví.

5. Stisknutím tlaþítka Teplota nastavte požadovanou
teplotu.

2. Stisknutím tlaþítka MODE
nastavte provozní režim
Chlazení.

1. PĜipojte napájení a
stisknČte tlaþítko
ON/OFF. Klimatizaþní
systém se zapne.
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Režim TOPENÍ
• Je-li teplota v místnosti nižší než nastavená teplota, kompresor pracuje v režimu Topení.
• Je-li teplota v místnosti vyšší než nastavená hodnota, kompresor i venkovní ventilátor
se zastaví a bČží jen vnitĜní ventilátor.
• Nastavená teplota by mČla být v rozsahu 16 až 30 °C.
3. StisknČte tlaþítko SWING.
Lamely se zaþnou automaticky otáþet a po dalším stisknutí tlaþítka se
zastaví.

4. Stisknutím tlaþítka FAN
nastavte rychlost ventilátoru.

5. Stisknutím tlaþítka Teplota nastavte požadovanou
teplotu.

1. PĜipojte napájení a stisknČte tlaþítko ON/OFF
Klimatizaþní systém se
zapne.

2. Stisknutím tlaþítka MODE
nastavte provozní režim
Topení.
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Režim ODVLHýOVÁNÍ
• Je-li teplota v místnosti o více než 2 °C nižší než nastavená hodnota, zastaví se kompresor a ventilátor venkovní jednotky, ventilátor vnitĜní jednotky pobČží 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, ventilátor vnitĜní jednotky pobČží nízkou rychlostí.
• Je-li teplota v místnosti o více než 2 °C vyšší než nastavená hodnota, kompresor a ventilátor venkovní jednotky pobČží v režimu Chlazení a ventilátor vnitĜní jednotky pobČží
nízkou rychlostí.
• Nastavená teplota by mČla být v rozsahu 16 až 30 °C.
3. StisknČte tlaþítko
SWING. Lamely se
zaþnou automaticky
otáþet a po dalším
stisknutí tlaþítka se
zastaví.

4. Stisknutím tlaþítka
Teplota nastavte požadovanou teplotu.

2. Stisknutím tlaþítka
MODE nastavte proOdvlhvozní režim
þování.

1. PĜipojte napájení a
stisknČte tlaþítko
ON/OFF. Klimatizaþní systém se
zapne.
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Režim AUTOMATIKA
• V režimu Automatika nastavuje mikropoþítaþ podle teploty v místnosti automaticky režim Chlazení, Topení nebo Odvlhþování pro zajištČní pĜíjemného prostĜedí.
• V režimu Automatika je pĜednastavená standardní teplota 25 °C pro režim Chlazení a
20 °C pro režim Topení.

1. PĜipojte napájení a stisknČte tlaþítko ON/OFF. Klimatizaþní systém se zapne.

2. Nastavte režim AUTO.
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Režim ýASOVAý

Tlaþítko TIMER ON
(þasovaþ zapnutí)
V zastaveném stavu stisknČte
TIMER ON a nastavte dobu
od 0 do 24 hodin, kdy se má
jednotka automaticky spustit.

Tlaþítko TIMER OFF
(þasovaþ vypnutí)
Za provozu stisknČte TIMER
OFF a nastavte dobu
v rozmezí 0 až 24 hodin, kdy
se má jednotka automaticky
zastavit.
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Režim SPÁNEK
• Když jednotka chladí nebo odvlhþuje a je nastaven režim SPÁNEK, mČla by se nastavená teplota zvýšit za hodinu o 1 °C a za dvČ hodiny o 2 °C. Ventilátor vnitĜní jednotky
bČží nízkou rychlostí.
• Když jednotka topí a je nastaven režim SPÁNEK, mČla by se nastavená teplota snížit
za hodinu o 1 °C a za dvČ hodiny o 2 °C.
4. Stisknutím tlaþítka FAN
nastavte rychlost ventilátoru.
3. StisknČte tlaþítko SWING.
Lamely se zaþnou automaticky otáþet a po dalším stisknutí tlaþítka se
zastaví.

6. StisknČte tlaþítko SLEEP,
abyste nastavili režim
Spánek.

5. Stisknutím tlaþítka Teplota nastavte požadovanou
teplotu.

2. Stisknutím tlaþítka MODE
nastavte nČkterý z režimĤ
,
nebo
.

1. PĜipojte napájení a
stisknČte tlaþítko
ON/OFF. Klimatizaþní systém se
zapne.
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Vložení baterií
1. Sundejte kryt ze zadní strany
dálkového ovládání.
2. Vložte dvČ baterie (velikosti
AAA) a stisknČte tlaþítko
„ACL“.
3. Nasaćte kryt nazpČt.

2. Vložte 2 baterie
velikosti AAA.
POZNÁMKY:
• Nepoužívejte souþasnČ nové
a vybité baterie nebo rĤzné
typy baterií.
• Nebudete-li dálkový ovladaþ
delší dobu používat, vyjmČte
z nČj baterie.
• Signál z dálkového ovladaþe
lze pĜijímat na vzdálenost až
10 m.
1. Sundejte kryt.
3. Nasaćte kryt
zpČt.
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