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INFORMACE
Před uvedením do provozu si prosím přečtěte tento návod k obsluze.1. 
Uložte tento návod na bezpečné místo, abyste v něm mohli vyhledávat.2. 
Veškeré údaje v tomto návodu k režimu HEAT platí jen pro klimatizační přístroje, které jsou vybaveny funkcí vytápění.3. 
Pokud se klimatizační přístroj vypne, a potom opět zapne, reaguje až s 3minutovým zpožděním.4. 

SPECIFIKACE
Jmenovité napětí 3.0 V (alkalické suché baterie LR03 x2)

Nejnižší napětí vysílacího signálu procesoru 2.0 V

Přenosová vzdálenost 8 m

Prostředí -5 °C ~ 60 °C

VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY
Provozní režim: AUTO, COOL, DRY, HEAT, a FAN1. 
24hodinový časovač2. 
Rozmezí nastavení pokojové teploty: 17 °C ~ 30 °C3. 
LCD displej4. 
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CZ

OBSAZENÍ TLAČÍTEK
TEMP 

>

: Stisknutím tohoto tlačítka snížíte nastave-
ní pokojové teploty.
TEMP > : Stisknutím tohoto tlačítka zvýšíte nastave-
ní pokojové teploty.
MODE: Stisknutím tohoto tlačítka zvolíte provozní 
režim přístroje. Po každém stisku tlačítka se přepne 
režim v následujícím pořadí:
AUTO – COOL – DRY – HEAT – FAN.
SWING: Stisknutím tohoto tlačítka aktivujete auto-
matickou změnu směru větracích klapek. Pohybují 
se tedy v pevně stanoveném úhlu. Opakované 
stisknutí tuto funkci zastaví.
RESET: Stisknutím tohoto tlačítka se všechna 
provedená nastavení vymažou a nastaví zpět na 
nastavení z výroby.
AIR DIRECTION: Stisknutím tohoto tlačítka změníte 
úhel větracích klapek. Pokud se větrací klapka 
vychýlí do polohy, která by negativně ovlivnila 
chladicí nebo topný účinek, směr vychýlení se změní 
automaticky. (Ne u přístrojů bez této funkce.)
LED DISPLEJ: Stisknutím tohoto tlačítka se potlačí 
ukazatel teploty na displeji vnitřního přístroje. Opa-
kované stisknutí zobrazení ukazatele opět aktivuje. 
(Ne u přístrojů bez této funkce.)
FAN SPEED: Stisknutím tohoto tlačítka zvolíte rych-
lost ventilátoru. Po každém stisku tlačítka se přepne 
rychlost v následujícím pořadí:  
LOW – MED – HIGH – AUTO.

ON/OFF: Stisknutím tohoto tlačítka přístroj zapnete. 
Opakovaný stisk provoz zastaví. 
TIMER ON: Stisknutím tohoto tlačítka určíte dobu 
zapnutí přístroje. Každé stisknutí tohoto tlačítka 
posouvá dobu zapnutí v 30minutových krocích 
(od 10 hodin v hodinovém taktu). Pro deaktivování 
tohoto režimu nastavíte jednoduše 0:00.
SLEEP: Stisknutím tohoto tlačítka zvolíte režim 
úspory energie. Opakované stisknutí deaktivuje 
tento režim. Tento režim se deaktivuje také tehdy, 
stisknete-li jiné tlačítko. Tuto funkci lze používat 
pouze v režimu COOL, HEAT a AUTO.
TIMER OFF: Stisknutím tohoto tlačítka určíte dobu 
vypnutí přístroje. Každé stisknutí tohoto tlačítka 
posouvá dobu vypnutí v 30minutových krocích 
(od 10 hodin v hodinovém taktu). Pro deaktivování 
tohoto režimu nastavte jednoduše 0:00.
LOCK: Stisknutím tohoto tlačítka se uzamknou 
všechna aktuální nastavení a dálkové ovládání 
nepřipustí jiný režim než LOCK. Opakovaný stisk 
režim LOCK zruší.
TURBO: Stisknutím tohoto tlačítka při režimu COOL 
přejde klimatizační přístroj do výkonného chladicího 
provozu. Opakovaným stiskem tlačítka se TURBO 
funkce zruší.
CLEAN AIR: (u některých modelů): Stisknutím 
tohoto tlačítka se zapne generátor iontů, který může 
odstranit ze vzduchu pyl a cizí látky. 

FOLLOW ME: (u některých modelů) Toto tlačítko 
stiskněte pro spuštění funkce Follow Me, dálkové 
ovládání potom změří aktuální teplotu na místě. 
Dálkové ovládání vysílá ke klimatizačnímu přístroji 
signál v časových intervalech 3 minut do té doby, 
než se znovu stiskne tlačítko Follow me. Zazní-li z 
klimatizačního přístroje pípnutí, je tím indikováno, 
že se funkce Follow Me ukončí, pokud v příštích 
7 minutách nebude přijatý žádný signál.
ION: (u některých modelů) Stisknutím tohoto tlačítka 
se zapne generátor iontů, který může odstranit ze 
vzduchu pyl a cizí látky.
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DISPLEJ
UPOZORNĚNÍ

Všechny ukazatele, které jsou zde zobrazeny, slouží výhradně lepšímu porozumění. Během provozu jsou zobrazeny jen 
zvolené funkce.

� OBLAST DIGITÁLNÍCH UKAZATELŮ: Tato oblast zásadně zobrazuje nastavenou teplotu. Při režimu TIMER jsou zde 
zobrazeny příslušná nastavení ČASOVAČE (TIMER). Při režimu FAN není zobrazeno nic.

� PŘENOSOVÝ SIGNÁL: Tato šipka se rozsvítí, pokud dálkové ovládání přenáší signály na vnitřní přístroj. Vnitřní přístroj 
potom reaguje signálním tónem.

� ON/OFF  : Tento symbol se zobrazí, pokud se přístroj dálkovým ovládáním zapne, a zhasne poté, co se přístroj vypne.
� PROVOZNÍ REŽIMY: Pokud stisknete tlačítko MODE, před zvoleným provozním režimem se vždy ukáže šipka.
� LOCK: Ukazatel LOCK se zobrazí po stisknutí tlačítka LOCK. Při opakovaném stisknutí tlačítka LOCK ukazatel zhasne.
� UKAZATEL TIMERU: Jakmile zvolíte dobu zapnutí, v této oblasti se zobrazí TIMER ON, pokud zvolíte dobu vypnutí, 

zobrazí se TIMER OFF. Pokud jste zvolili obě funkce, zobrazí se TIMER ON OFF.
� UKAZATEL FAN SPEED: Pokud stisknete tlačítko FAN SPEED, před zvolenou rychlostí ventilátoru se vždy ukáže šipka 

(výjimka: pokud zvolíte rychlost AUTO, nezobrazí se nic).

TIMER ON OFF
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CZ

PROVOZ
Vložení/výměna baterií

Dálkové ovládání vyžaduje dvě alkalické suché baterie (LR03X2).
Pro vložení baterií odsuňte kryt schránky na baterie, a vložte baterie. Dávejte prosím pozor na správnou polohu 1. 
baterií (+/-).
Při výměně baterií postupuje stejným, výše uvedeným postupem.2. 

UPOZORNĚNÍ

Při výměně baterií nepoužívejte žádné staré nebo jiné baterie. Mohlo by to způsobit poruchu dálkového ovládání.1. 
Pokud dálkové ovládání nebudete několik týdnů používat, baterie vyjměte. Vyteklé baterie mohou poškodit dálkové 2. 
ovládání.
Při normálním používání činí průměrná životnost baterie přibližně 6 měsíců.3. 
Baterie vyměňte, pokud přístroj ve vnitřním prostoru neodpovídá pípnutím nebo když se nerozsvítí kontrolka přenosu.4. 

Klimatizační přístroj zapnete tak, že zastrčíte síťovou zástrčku vnitřního přístroje do zásuvky (viz návod k obsluze přístroje). 
Na displeji vnitřního přístroje začne blikat kontrolka OPERATION. Nyní si můžete vzít k ruce dálkové ovládání.
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A Provoz AUTO

Režim AUTO zvolíte stisknutím tlačítka MODE. 1. 
Stisknutím tlačítek TEMP zvolíte požadovanou pokojovou teplotu. Nejpříjemnější teploty jsou nastaveny v rozmezí 21 °C 2. 
a 28 °C.
Stisknutím tlačítka ON/OFF spustíte klimatizační přístroj. 3. 
Na displeji přístroje ve vnitřním prostoru se rozsvítí kontrolky OPERATION a AUTO. Kromě toho se na displeji vnitřního 
přístroje rovněž zobrazí teplota, nastavená na dálkovém ovládání. FAN SPEED – tedy rychlost ventilátoru se nastaví 
automaticky.
Opakovaným stisknutím tlačítka ON/OFF provoz zastavíte.4. 

UPOZORNĚNÍ

V režimu AUTO volí klimatizační přístroj automaticky jeden z provozních režimů COOL, FAN nebo HEAT podle 1. 
teplotního rozdílu mezi skutečnou a nastavenou pokojovou teplotou.
Provozní režimy COOL, FAN a HEAT lze samozřejmě zvolit i manuálně.2. 

B Provoz COOL, HEAT a FAN

Stisknutím tlačítka MODE zvolíte požadovaný provozní režim COOL, HEAT nebo FAN.1. 
Stisknutím tlačítek TEMP zvolíte požadovanou pokojovou teplotu. Nejpříjemnější teploty jsou nastaveny v rozmezí 21 °C 2. 
a 28 °C.
Stisknutím tlačítka FAN SPEED zvolíte rychlost ventilátoru. Po každém dalším stisknutí tlačítka se volí rychlosti v násle-3. 
dujícím pořadí: AUTO – LOW – MED – HIGH.
Stisknutím tlačítka ON/OFF spustíte klimatizační přístroj. 4. 
Na displeji přístroje ve vnitřním prostoru se rozsvítí kontrolka OPERATION. Kromě toho se na displeji vnitřního přístroje 
zobrazí teplota, nastavená na dálkovém ovládání.
Opakovaným stisknutím tlačítka ON/OFF provoz zastavíte.5. 

UPOZORNĚNÍ

Režim FAN nelze použít pro regulaci teploty. V tomto provozním režimu lze provést jen kroky 1, 3, 4 a 5.
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CZ

C Provoz DRY

Režim DRY zvolíte stisknutím tlačítka MODE.1. 
Stisknutím tlačítek TEMP zvolíte požadovanou pokojovou teplotu. Nejpříjemnější teploty jsou nastaveny v rozmezí 21 °C 2. 
a 28 °C.
Stisknutím tlačítka ON/OFF spustíte klimatizační přístroj. 3. 
Na displeji přístroje ve vnitřním prostoru se rozsvítí kontrolka OPERATION. Kromě toho se na displeji vnitřního přístroje 
zobrazí teplota, nastavená na dálkovém ovládání. Klimatizační přístroj běží v režimu DRY s nižší rychlostí ventilátoru.
Opakovaným stisknutím tlačítka ON/OFF provoz zastavíte.4. 

UPOZORNĚNÍ

Z důvodu rozdílu mezi nastavenou teplotou přístroje a skutečnou pokojovou teplotou se klimatizační přístroj v režimu DRY 
často automaticky spustí bez režimu COOL nebo FAN.

D Provoz TIMER

Stiskněte tlačítko TIMER ON, pro nastavení automatické doby zapnutí přístroje a tlačítko TIMER OFF pro nastavení automatic-
ké doby vypnutí přístroje.
Nastavení doby zapnutí (vypnutí):

Stiskněte tlačítko TIMER ON (TIMER OFF). Displej dálkového ovládání nyní zobrazí TIMER ON (TIMER OFF), naposledy 1. 
nastavený čas pro začátek provozu (konec provozu) a symbol „h“. Nyní můžete nastavit čas pro začátek provozu 
(konec provozu).
Každým stiskem tlačítka TIMER ON (TIMER OFF) posunete dobu zapnutí (vypnutí) o 0,5 hodiny zpět (od 10 hodin 2. 
v 1 hodinovém taktu).
Po nastavení doby zapnutí (vypnutí) trvá cca 30 sekund, než dálkové ovládání přenese signál ke klimatizačnímu přístroji. 3. 
Po dalších 2 sekundách se na displeji zobrazí nastavené funkce, jakož i TIMER ON (TIMER OFF).
Po několika sekundách se na vnitřním přístroji trvale rozsvítí kontrolka TIMER.4. 

UPOZORNĚNÍ

Pokud jste zvolili jak dobu zapnutí, tak dobu vypnutí, zobrazí se na displeji TIMER ON/OFF.1. 
Pro změnu času TIMER ON/OFF stiskněte příslušné tlačítko TIMER, a čas znovu nastavte.2. 
Pro vymazání nastavení TIMER ON/OFF nastavte čas TIMER na 0:00.3. 
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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Mezi dálkovým ovládáním a přijímačem vnitřního přístroje nesmí být žádné překážky, jinak klimatizační přístroj 1. 
nefunguje.
Chraňte dálkové ovládání před jakýmikoliv kapalinami.2. 
Chraňte dálkové ovládání před vysokými teplotami a slunečním zářením.3. 
Nevystavujte přijímač vnitřního přístroje přímému slunečnímu svitu, protože by klimatizační přístroj potom nemohl 4. 
správně fungovat.
Chraňte dálkové ovládání před elektromagnetickými vlivy, které by mohly pocházet z jiných domácích spotřebičů.5. 

Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny.
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