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INFORMÁCIE
Pred uvedením prístroja do prevádzky si prečítajte tento návod na obsluhu.1. 
Uchovajte návod na bezpečnom mieste pre neskoršie použitie.2. 
Všetky údaje v tomto návode ohľadom režimu HEAT platia iba pre klimatizácie, ktoré sú vybavené vykurovacou 3. 
funkciou.
Pri vypnutí a opätovnom zapnutí klimatizácie reaguje klimatizácia s oneskorením až do 3 minút.4. 

TECHNICKÉ ÚDAJE
Menovité napätie 3,0 V (alkalické suché batérie LR03 x 2)

Najnižšie napätie vysielacieho signálu procesora 2,0 V

Prenosový odstup 8 m

Okolie -5 °C ~ 60 °C

ZNAKY VÝKONNOSTI
Druh prevádzky: AUTO, COOL, DRY, HEAT a FAN1. 
24-hodinový časovač2. 
Rozsah nastavenia izbovej teploty: 17 °C ~ 30 °C3. 
LCD displej4. 
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OSADENIE TLAČIDIEL
TEMP 

>

: Stlačením tohto tlačidla znížite nastavenie 
izbovej teploty.
TEMP > : Stlačením tohto tlačidla zvýšite nastavenie 
izbovej teploty.
MODE: Stlačením tohto tlačidla vyberiete druh pre-
vádzky prístroja. Pri každom stlačení tohto tlačidla 
sa prevádzka prepne v nasledujúcom poradí:
AUTO – COOL – DRY – HEAT – FAN.
SWING: Stlačením tohto tlačidla aktivujete auto-
matickú zmenu smeru vetracích klapiek. Používajú 
sa iba v stanovenom uhle. Opätovným stlačením 
tlačidla vypnete túto funkciu.
RESET: Stlačením tohto tlačidla sa vymažú všetky 
vykonané nastavenia a obnovia sa nastavenia 
z výroby.
AIR DIRECTION: Stlačením tohto tlačidla zmeníte 
uhol vetracej klapky. Keď sa vetracia klapka otočí 
do polohy, ktorá ovplyvňuje chladiaci a vykurovací 
výkon klimatizácie, automaticky sa zmení smer 
otáčania. (Neplatí to pre prístroje bez tejto funkcie.)
LED DISPLEJ: Stlačením tohto tlačidla zabránite 
zobrazeniu teploty na displeji vnútorného prístroja. 
Opätovným stlačením sa zobrazenie znovu aktivuje. 
(Neplatí to pre prístroje bez tejto funkcie.)
FAN SPEED: Stlačením tohto tlačidla vyberiete rých-
losť dúchadiel prístroja. Pri každom stlačení tohto 
tlačidla sa rýchlosť prepne v nasledujúcom poradí:  
LOW – MED – HIGH – AUTO.

ON/OFF: Stlačením tohto tlačidla zapnete prístroj. 
Opätovným stlačením zastavíte prevádzku. 
TIMER ON: Stlačením tohto tlačidla vyberiete čas 
zapnutia prístroja. Každým stlačením tohto tlačidla 
sa posunie čas zapnutia v 30-minútových interva-
loch (po 10 hodinách v hodinových intervaloch). Ak 
chcete tento režim aktivovať, stačí nastaviť 0:00.
SLEEP: Stlačením tohto tlačidla vyberiete režim 
šetrenia energie. Opätovným stlačením režim deak-
tivujete. Režim takisto deaktivujete stlačením iného 
tlačidla. Túto funkciu môžete použiť iba v prevádz-
kach COOL, HEAT a AUTO.
TIMER OFF: Stlačením tohto tlačidla vyberiete čas 
vypnutia prístroja. Každým stlačením tohto tlačidla 
sa posunie čas vypnutia v 30-minútových interva-
loch (po 10 hodinách v hodinových intervaloch). Ak 
chcete tento režim deaktivovať, stačí nastaviť 0:00.
LOCK: Stlačením tohto tlačidla zablokujete všetky 
aktuálne nastavenia a diaľkové ovládanie neumožní 
žiadny režim okrem LOCK. Opätovným stlačením 
zrušíte režim LOCK.
TURBO: Stlačením tohto tlačidla v režime COOL pre-
jde klimatizácia do chladiaceho režimu. Opätovným 
stlačením tohto tlačidla zrušíte funkciu TURBO.
CLEAN AIR: (u niektorých modelov): Stlačením tohto 
tlačidla zapnete iónový generátor, ktorý môže zo 
vzduchu odstrániť peľ a cudzie látky. 

FOLLOW ME: (u niektorých modelov) Stlačením 
tohto tlačidla zapnete funkciu Follow Me, diaľkové 
ovládanie zistí aktuálnu teplotu na mieste. Diaľkové 
ovládanie vyšle klimatizácii v časových odstupoch 
3 minút signál, až kým opäť nestlačíte tlačidlo 
Follow me. Klimatizácia zapípa, čím signalizuje, že 
sa vypne funkcia Follow Me, ak klimatizácia počas 
najbližších 7 minút neprijme žiadny signál.
ION: (u niektorých modelov) Stlačením tohto tlačidla 
zapnete iónový generátor, ktorý môže zo vzduchu 
odstrániť peľ a cudzie látky.
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DISPLEJ
UPOZORNENIE

Všetky tu zobrazené indikátory slúžia výlučne pre lepšie porozumenie. Počas spustenej prevádzky sa zobrazia iba 
navolené funkcie.

� DIGITÁLNY ROZSAH ZOBRAZENIA: Táto oblasť zobrazuje nastavenú teplotu. V režime TIMER tu sú zobrazené príslušné 
nastavenia časovača TIMER. V režime FAN sa nezobrazí nič.

� PRENOSOVÝ SIGNÁL: Táto šípka sa rozsvieti, keď diaľkové ovládanie prenáša signály na vnútroizbový prístroj. Vnútorný 
prístroj potom reaguje signálovým tónom.

� ON/OFF  : Tento symbol sa zobrazí, keď zapnete prístroj diaľkovým ovládaním a zmizne, keď prístroj vypnete.
� DRUHY PREVÁDZKY: Keď stlačíte tlačidlo MODE, zobrazí sa pred práve zvoleným druhom prevádzky šípka.
� LOCK: Po stlačení tlačidla LOCK sa zobrazí indikátor zamknutia LOCK. Po opätovnom stlačení tlačidla LOCK indikátor 

zhasne.
� INDIKÁTOR TIMER: Len čo vyberiete čas zapnutia, zobrazí sa v tejto oblasti TIMER ON, ak vyberiete čas vypnutia, 

zobrazí sa TIMER OFF. Ak ste vybrali obe funkcie, zobrazí sa TIMER ON OFF.
� INDIKÁTOR FAN SPEED: Keď stlačíte tlačidlo FAN SPEED, zobrazí sa pred práve zvolenou rýchlosťou dúchadiel šípka 

(výnimka: keď vyberiete rýchlosť AUTO, nezobrazí sa nič).

TIMER ON OFF
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PREVÁDZKA
Vloženie/výmena batérií

Do diaľkového ovládania idú dve alkalické suché batérie (LR03X2).
Ak chcete vložiť batérie, vysuňte kryt priehradky na batérie a vložte batérie. Pri vkladaní batérií dbajte na správnu 1. 
polaritu (+/-).
Ak chcete batérie vymeniť, použite hore uvedený postup.2. 

UPOZORNENIA

Pri výmene batérií nepoužívajte staré ani rozdielne batérie. Môže to viesť k poruchám diaľkového ovládania.1. 
Ak diaľkové ovládanie nepoužívate niekoľko týždňov, vyberte batérie. Vytekajúce batérie môžu poškodiť diaľkové 2. 
ovládanie.
Pri bežnom používaní je prevádzková doba batérií približne 6 mesiacov.3. 
Batérie vymeňte, keď už vnútroizbový prístroj neodpovedá pípaním alebo keď už nesvieti kontrolka prenosu.4. 

Zapnite klimatizáciu tak, že zastrčíte sieťový konektor vnútroizbového prístroja do zásuvky (pozri návod na obsluhu prístroja). 
Začne blikať kontrolka OPERATION na displeji vnútorného prístroja. Chyťte diaľkové ovládanie do ruky.
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A Prevádzka AUTO

Stlačením tlačidla MODE vyberiete režim AUTO. 1. 
Stlačením tlačidiel TEMP nastavíte želanú izbovú teplotu. Najpríjemnejšie nastavenie teploty je v rozpätí od 21 °C 2. 
do 28 °C.
Klimatizáciu spustíte stlačením tlačidla ON/OFF. 3. 
Kontrolky OPERATION a AUTO na displeji vnútroizbového prístroja sa rozsvietia. Okrem toho sa na displeji vnútorného 
prístroja zobrazí teplota nastavená na diaľkovom ovládaní. FAN SPEED – teda rýchlosť ventilátora sa nastaví 
automaticky.
Opätovným stlačením tlačidla ON/OFF zastavíte prevádzku.4. 

UPOZORNENIA

V režime AUTO si klimatizácia rozpoznaním teplotného rozdielu medzi skutočnou izbovou teplotou a nastavenou 1. 
teplotou automaticky vyberá jeden z prevádzkových druhov COOL, FAN a HEAT.
Prevádzkové druhy COOL, FAN a HEAT môžete vybrať aj manuálne.2. 

B Prevádzka COOL, HEAT a FAN

Stlačením tlačidla MODE vyberiete želaný druh prevádzky COOL, HEAT alebo FAN.1. 
Stlačením tlačidiel TEMP nastavíte želanú izbovú teplotu. Najpríjemnejšie nastavenie teploty je v rozpätí od 21 °C 2. 
do 28 °C.
Stlačením tlačidla FAN SPEED vyberiete rýchlosť ventilátora. Každým ďalším stlačením tohto tlačidla vyberiete rýchlosti 3. 
v tomto poradí: AUTO – LOW – MED – HIGH.
Klimatizáciu spustíte stlačením tlačidla ON/OFF. 4. 
Kontrolka OPERATION na displeji vnútroizbového prístroja sa rozsvieti. Okrem toho sa na displeji vnútorného prístroja 
zobrazí teplota nastavená na diaľkovom ovládaní.
Opätovným stlačením tlačidla ON/OFF zastavíte prevádzku.5. 

UPOZORNENIA

Režim FAN sa nesmie používať k regulácii teploty. V tomto druhu prevádzky sa dajú vykonať iba kroky 1, 3, 4 a 5.
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C Prevádzka DRY

Stlačením tlačidla MODE vyberiete režim DRY.1. 
Stlačením tlačidiel TEMP nastavíte želanú izbovú teplotu. Najpríjemnejšie nastavenie teploty je v rozpätí od 21 °C 2. 
do 28 °C.
Klimatizáciu spustíte stlačením tlačidla ON/OFF. 3. 
Kontrolka OPERATION na displeji vnútroizbového prístroja sa rozsvieti. Okrem toho sa na displeji vnútorného prístroja 
zobrazí teplota nastavená na diaľkovom ovládaní. Klimatizácia je teraz spustená v režime DRY pri nízkej rýchlosti 
ventilátorov.
Opätovným stlačením tlačidla ON/OFF zastavíte prevádzku.4. 

UPOZORNENIA

Z dôvodu rozdielnu medzi nastavenou teplotou klimatizácie a skutočnou izbovou teplotou sa klimatizácia v režime DRY 
často automaticky spustí bez prevádzky COOL a FAN.

D Prevádzka TIMER

Stlačením tlačidla TIMER ON nastavíte automatický čas zapnutia prístroja a stlačením tlačidla TIMER OFF nastavíte automa-
tický čas vypnutia prístroja.
Nastavenie času zapnutia (vypnutia):

Stlačte tlačidlo TIMER ON (TIMER OFF). Na displeji diaľkového ovládania sa teraz zobrazí TIMER ON (TIMER OFF), napo-1. 
sledy nastavený čas pre začiatok/koniec prevádzky a symbol „h“. Teraz môžete nastaviť čas začiatku/konca prevádzky.
Každým stlačením tlačidla TIMER ON (TIMER OFF) posuniete čas zapnutia/vypnutia o pol hodiny dozadu (od 10 hodín 2. 
o 1 hodinu dozadu).
Po nastavení času zapnutia/vypnutia trvá 30 sekúnd, kým diaľkové ovládanie prenesie signál klimatizácii. Po ďalších 3. 
2 sekundách sa na displeji zobrazia nastavené funkcie ako aj TIMER ON (TIMER OFF).
Po niekoľkých sekundách sa na vnútornom prístroji natrvalo rozsvieti kontrolka TIMER.4. 

UPOZORNENIA

Ak ste vybrali čas zapnutia a zároveň aj čas vypnutia, zobrazí sa na displeji TIMER ON/OFF.1. 
Ak chcete zmeniť čas TIMER ON/OFF, stlačte príslušné tlačidlo TIMER a znovu nastavte čas.2. 
Ak chcete vymazať nastavenie TIMER ON/OFF, nastavte čas TIMER na 0:00.3. 
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BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Medzi diaľkovým ovládaním a prijímačom vnútroizbového prístroja sa nesmú nachádzať žiadne bariéry, inak nebude 1. 
klimatizácia fungovať.
Umiestnite diaľkové ovládanie v dostatočnej vzdialenosti od tekutín.2. 
Chráňte diaľkové ovládanie pred vysokými teplotami a pred slnečným žiarením.3. 
Vnútroizbový prijímač nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu, pretože potom klimatizácia nebude môcť správne 4. 
fungovať.
Umiestnite diaľkové ovládanie v dostatočnej vzdialenosti od elektromagnetického vplyvu, ktorý by mohol byť spôsobený 5. 
ostatnými domácimi spotrebičmi.

Technické zmeny a chyby tlače vyhradené.
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