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NÁVOD NA OBSLUHU

MULTI COMBI

MC-C12AI, MC-C18AI, 
MC-C24AI
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Ďakujeme vám, že ste si vybrali klimatizáciu SINCLAIR. Na zaistenie správnej činnosti zariadenia 
si pred jej zapnutím pozorne prečítajte tento návod na obsluhu a odložte si ho pre prípad budúceho 
použitia.
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Pozor:

Na vašom výrobku je 
uvedený tento symbol. 

Označuje, že elektrické a 
elektronické zariadenia sa 

nemajú likvidovať s domácim 
odpadom, ale majú sa vracať 
zvlášť do špeciálnej zberne.

A. Informácie k likvidácii pre súkromných užívateľov

1. Európskej únii
Pozor: Toto zariadenie nelikvidujte s domácim odpadom!. Podľa 
novej smernice EU, ktorá stanovuje správny spôsob odberu starých 
elektrických a elektronických zariadení, nakladanie s nimi a ich 
recykláciu, sa musia staré elektrické a elektronické zariadenia 
likvidovať zvlášť. Po zavedení smernice v členských štátoch EU 
môžu teraz súkromné domácnosti odovzdať svoj starý elektrický a 
elektronický spotrebič bezplatne v špecializovaných zberniach*.
V niektorých krajinách* môžete staré zariadenia prípadne odovzdať 
bezplatne aj u Vášho špecializovaného predajcu, pokiaľ si kúpite 
porovnateľné nové zariadenie.
*) Ďalšie podrobnosti získate od obecného úradu. Ak vaše 
použité elektrické a elektronické zariadenie obsahuje batérie 
alebo akumulátory, mali by ste ich najskôr vybrať a zlikvidovať 
zvlášť podľa miestneho platného nariadenia. Správnou likvidáciou 
prispejete k správnemu zberu starých zariadení, nakladanie s nimi 
a ich používanie. Odbornou likvidáciou tak zabránite možným 
škodlivým dopadom na životné prostredie a zdravie.

2. V ostatných krajinách mimo EU
Informujte sa na vašom obecnom úrade na správny postup pri 
likvidácii tohto zariadenia.

B. Informácie k likvidácii pre priemyselných užívateľov

1. Európskej únii
Ak ste tento výrobok používali na podnikateľské účely a teraz ho 
chcete zlikvidovať: Obráťte sa na vášho špecializovaného predajcu, 
ktorý Vás môže informovať o vrátení výrobku. Možno budete musieť 
za odber a recykláciu zaplatiť. Malé výrobky (a malé množstvá) 
možno nie.

2. V ostatných krajinách okrem EU
Na správny postup likvidácie tohto zariadenia sa informujte na 
vašom obecnom úrade.
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Pokyny pre užívateľov

• Počas prevádzky by celkový výkon pripojených vnútorných jednotiek nemal presiahnuť 150 % 
výkonu vonkajšej jednotky. Inak môže dôjsť k zníženiu výkonu chladenia (kúrenia).

• Pre každú vnútornú jednotku musí byť nainštalovaný istič (poistka), ktorého parametre musia 
zodpovedať menovitým hodnotám jednotky. Funkciou tohto ističa (poistky) je ochrana proti skratu a 
preťaženiu.

• Všetky vnútorné jednotky musia byť pripojené na centrálny vypínač, aby sa dali v prípade 
mimoriadnej situácie centrálne vypnúť. Tento centrálny vypínač je potrebné vypnúť aj pred začatím 
čistenia alebo údržby vnútorných jednotiek.

• Pre úspešné spustenie jednotiek by mal byť hlavný vypínač napájania zapnutá 8 hodín pred 
spustením prevádzky.

• Po prijatí povelu pre vypnutie bude každá vnútorná jednotka pokračovať v prevádzke ešte počas 
20 - 70 sekúnd, aby sa využil zostávajúci chlad alebo teplo tepelného výmenníka, a aby sa 
jednotka pripravila na ďalšie spustenie. Ide o normálny jav.

• Ak je zvolený režim prevádzky vnútornej jednotky v rozpore s režimom prevádzky vonkajšej 
jednotky, bude na vnútornej jednotke alebo na diaľkovom ovládači blikať počas 5 sekúnd indikátor 
poruchy, a potom sa vnútorná jednotka vypne. V takom prípade zmeňte režim prevádzky vnútornej 
jednotky tak, aby nebol v rozpore s režimom prevádzky vonkajšej jednotky a jednotka mohla 
normálne pracovať. Režim chladenia nie je v rozpore s režimom odvlhčovania a režim ventilátora 
nie je v rozpore so žiadnym režimom prevádzky.

• Zariadenie by nemalo byť nainštalované v práčovni.

• Ak je zariadenie pripojené k elektrickému rozvodu napevno, mal by byť na prívode napájania 
nainštalovaný vypínač, ktorý odpája všetky póly, a ktorého kontakty sú od seba vzdialené 
minimálne 3 mm.

• Prepravná/skladovacia teplota je -25 až 55 °C.

• Pri inštalácii zariadenia je potrebné dodržať všetky platné predpisy a normy.

• Rozsah chladenia klimatizačnej jednotky platí pri vonkajšej teplote -5 až 48 °C DB.
 Rozsah kúrenia klimatizačnej jednotky platí pri vonkajšej teplote 7 až 27 °C WB.
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Bezpečnostné informácie

• Skôr ako začnete používať túto klimatizačnú jednotku si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu 
a dodržiavajte uvedené pokyny.

• Venujte prosím pozornosť týmto dvom značkám:
  Varovanie!: Toto označenie varuje, že pri nesprávnom postupe môže dôjsť k vážnemu úrazu 

alebo poškodeniu zariadenia.
  Upozornenie!: Toto označenie upozorňuje, že pri nesprávnom postupe môže dôjsť k úrazu 

alebo poškodeniu majetku.

 Varovanie!

• Nepoužívajte poistku s nevhodnými parametrami a nenahradzujte poistku drôtom. Inak môže dôjsť 
k poruche alebo požiaru.

• Okamžite vypnite hlavný vypínač, ak dôjde k poruche (napríklad, keď je cítiť zápach spáleniny).

• Dodržiavajte zásady správneho vetrania, aby bol v miestnosti dostatok kyslíka.

• Nestrkajte prsty ani žiadne predmety do otvorov pre prívod a výfuk vzduchu.

• Uistite sa, že jednotka je nainštalovaná na mieste, ktoré udrží jej váhu. Ak je jednotka 
nainštalovaná na nevhodnom mieste, môže spadnúť a spôsobiť zranenie.

• Nestrkajte ani nenatierajte povrch jednotky žiadnou olejovou farbou alebo insekticídmi. Mohlo by 
dôjsť k požiaru.

• Klimatizačné zariadenie sami neopravujte. O opravu alebo premiestnenie klimatizačného 
zariadenia požiadajte predajcu alebo odborný servis.

• Ak je zariadenie pripojené k elektrickému rozvodu napevno, mal by byť na prívode napájania 
nainštalovaný vypínač, ktorý odpája všetky póly, a ktorého kontakty sú od seba vzdialené 
minimálne 3 mm.

 Upozornenie!

• Skontrolujte, či sú elektrické káble, odtoková trubka a trubky s chladivom nainštalované správne, 
aby sa zabránilo úniku vody alebo chladiva, úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.

• Elektrický rozvod musí byť správne uzemnený, aby bolo zaistené dobré uzemnenie klimatizačného 
zariadenia a zabránilo sa úrazu elektrickým prúdom. Nepripájajte zemniaci vodič na plynové 
potrubie, vodovodné potrubie, bleskozvod alebo telefónnu linku.

• Klimatizačné zariadenie by sa malo vypínať najskôr po 5 minútach prevádzky, inak to môže 
ovplyvniť životnosť jednotky.

• Nedovoľte deťom, aby manipulovali s klimatizačným zariadením.

• Nemanipulujte s jednotkou, keď máte mokré ruky.

• Pred čistením jednotky alebo výmenou filtra vypnite napájanie klimatizačného zariadenia.

• Vypnite napájanie, ak nebude klimatizačné zariadenie dlhšiu dobu používané.
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Inštalácia panelu

1. Dajte panel k telu vnútornej jednotky tak, aby pozícia motora pre otáčanie lamely na paneli 
zodpovedala pozícii trubky na vnútornej jednotke, ako zobrazuje obrázok 13.

2. Nainštalujte panel
 (1) Nainštalujte provizórne panel vnútornej jednotky. Zaveste záves panelu na háčik, ktorý je na 

protiľahlej strane vnútornej jednotky (2 pozície).
 (2) Zaveste zostávajúce 2 závesy do háčikov na bokoch vnútornej jednotky. (Dávajte pozor, aby sa 

kábel motora pre otáčanie lamely nezachytil v utesňovacom materiáli.)
 (3) Zaskrutkujte 4 skrutky so šesťhrannou hlavou, ktoré sú pod závesmi, približne o 15 mm. (Panel 

sa zdvihne.)
 (4) Upravte polohu panela otočením v smere šípky podľa obrázku 13, aby bol otvor v podhľade 

úplne zakrytý.
 (5) Utiahnite skrutky, pokiaľ sa hrúbka tesniaceho materiálu medzi panelom a telesom vnútornej 

jednotky nezmenší na 5 – 8 mm.

y

Obr. 13

Poznámky:

1. Nesprávne zaskrutkovanie skrutiek môže spôsobiť problémy, ako zobrazuje obrázok 14.

Háčik

Záves

Pozícia trubky

Motor lamely

Vnútorná jednotka
Podhľad

Výfuk vzduchu

Tesniaci materiál

5–8 mm

Panel
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Obr. 14

2. Ak aj po zaskrutkovaní skrutiek zostáva medzi podhľadom a dekoračným panelom medzera, 
upravte výšku telesa vnútornej jednotky (viď obrázok 15).

Obr. 15

• Po upevnení skontrolujte, či medzi podhľadom a panelom nie je žiadna medzera.

2. Pripojenie káblov dekoračného panelu (obr. 16).
 Pripojte na 2 miestach konektory káblu motora pre otáčanie lamely, ktorý je nainštalovaný na 

paneli.

Obr. 16

Kvapkanie skondenzovanej vody

Prienik vzduchu

Prienik vzduchu z podhľadu

Tu nesmie byť žiadna medzera

Výšku vnútornej jednotky môžete zmeniť 
cez otvor v rohu panelu. Dbajte na to, aby 
jednotka zostala vo vodorovnej polohe, 
a aby to neovplyvnilo funkciu odtokovej 
trubky, atď.

Na telese
Na paneli

Na telese Na paneli
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Názvy a funkcie častí kazetovej vnútornej jednotky

Zabudované zariadenie pre odvod 
skondenzovanej vody pri chladení

Odtoková hadica

Lamela pre 
smerovanie prúdu 
vzduchu

Spojovacie potrubieVýfuk vzduchu

Vzduchový filter
(v mriežke prívodu vzduchu)

Mriežka prívodu vzduchu
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Rozsah pracovných teplôt

Testovacie podmienky Okolie vnútornej jednotky Okolie vonkajšej jednotky

DB (°C) WB (°C) DB (°C) WB (°C)

Menovité chladenie 27 19 35 24

Maximálne chladenie 32 23 48 26

Minimálne chladenie 21 15 18 -

Menovité kúrenie 20 15 7 6

Maximálne kúrenie 27 - 24 18

Minimálne kúrenie 20 15 -15 -16

DB: teplota suchého teplomera
WB: teplota mokrého teplomera



11

Riešenie problémov

 Varovanie!

• Okamžite vypnite hlavný vypínač, ak dôjde k poruche (napríklad je cítiť zápach spáleniny a 
podobne), a potom sa obráťte na servisné stredisko. Ak zostane jednotka zapnutá, môže to 
spôsobiť jej poškodenie alebo môže dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

• Klimatizačné zariadenie sami neopravujte. Obráťte sa na servisné stredisko.

Skôr ako zavoláte servis, skontrolujte nasledujúce body.

Problém Príčina Riešenie
Klimatizačné zariadenie vôbec 
nepracuje.

Spálená poistka alebo vypnutý 
istič.

Vymeňte poistku alebo zapnite 
istič.

Výpadok napájania. Zariadenie sa zapne po 
obnovení napájania.

Nie je pripojené napájanie. Pripojte správne napájanie.

Slabé batérie v diaľkovom 
ovládači.

Vymeňte batérie.

Diaľkový ovládač je mimo 
dosah snímača jednotky.

Signál z diaľkového ovládača 
môže prijímať do vzdialenosti 
8 metrov.

Klimatizačné zariadenie sa 
spustí, ale náhle sa zastaví.

Je blokovaný prívod alebo 
výfuk vzduchu vnútornej alebo 
vonkajšej jednotky.

Odstráňte prekážku.

Nesprávna funkcia chladenia 
alebo kúrenia.

Blokovaný prívod alebo výfuk 
vzduchu vnútornej alebo 
vonkajšej jednotky.

Odstráňte prekážku.

Nesprávne nastavenie teploty. Diaľkovým ovládačom zmeňte 
nastavenie.

Malá rýchlosť ventilátora. Diaľkovým ovládačom zmeňte 
nastavenie.

Nevhodné nasmerovanie 
vzduchu.

Diaľkovým ovládačom zmeňte 
nastavenie.

Otvorené dvere alebo okná. Zatvorte ich.

Do miestnosti svieti priame 
slnečné svetlo.

Zastrite okná závesom alebo 
žalúziami.

Príliš veľa ľudí v miestnosti.

Príliš veľa zdrojov tepla.

Upchatý vzduchový filter. Vyčistite filter.

Ak nie je možné problém vyriešiť podľa vyššie uvedenej tabuľky, obráťte sa na servisné stredisko a 
informujte ich o probléme a modelu zariadenia.
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Za poruchu nie sú považované nasledujúce stavy:

Porucha Príčina
Klimatizačná jednotka 
nepracuje.

Jednotka bola zapnutá ihneď 
po vypnutí.

Systém ochrany proti 
preťaženiu umožňuje spustiť 
jednotku najskôr po 3 minútach 
od vypnutia.

Bolo zapnuté napájanie. Počkajte 1 minútu.

Z klimatizačnej jednotky 
vystupujte hmla.

Počas chladenia. Vzduch v miestnosti je rýchlo 
ochladzovaný a zráža sa vodná 
para.

Z klimatizačnej jednotky je 
počuť rôzne zvuky.

Pri spustení je počuť slabé 
cvaknutie.

Je to zvuk spusteného 
elektrického expanzného 
ventilu.

Počas chladenia je počuť stále 
syčanie.

Je to spôsobené prúdením 
plynného chladiva vo vnútri 
jednotky.

Syčivý zvuk, ktorý je počuť pri 
spustení alebo zastavení.

Je to zvuk, ktorý vzniká pri 
zastavení toku chladiva.

Slabý syčivý zvuk, ktorý je 
počuť počas prevádzky alebo 
po zastavení.

Zvuk je počuť pri prevádzke 
vodného čerpadla.

Počas prevádzky alebo po 
zastavení je počuť praskanie.

Je to spôsobené rozťahovaním 
alebo sťahovaním panelu a 
ďalších častí vplyvom zmien 
teploty.

Z klimatizačnej jednotky sa 
vyfukuje prach.

Spustenie chodu po dlhej 
prevádzkovej prestávke.

Vyfukuje sa prach 
nahromadený v jednotke.

Vzduch vyfukovaný z 
klimatizačnej jednotky páchne.

Počas prevádzky. Je to spôsobené zápachom 
alebo cigaretovým dymom v 
miestnosti, ktorý sa nasaje do 
klimatizačnej jednotky a potom 
vyfukuje.

Popredajný servis

Ak nastanú problémy napríklad s kvalitou alebo funkčnosťou, obráťte sa na servisné stredisko.
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Údržba

Ak nebude klimatizačné zariadenie dlhšiu dobu používané, odpojte ho od napájania.

 Varovanie!

• Pred čistením klimatizačného zariadenia vypnite jednotku a odpojte ju od napájania. Inak môže 
dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo poškodeniu zariadenia.

• Je zakázané umývať klimatizačné zariadenie opláchnutím vodou. Môže dôjsť k úrazu elektrickým 
prúdom alebo poškodeniu zariadenia.

Čistenie vzduchového filtra

Vzduchové filtre by mali čistiť odborný pracovníci, aby bola zaistená bezpečnosť osôb. Ak je v 
mieste prevádzky veľa prachu, je potrebné čistiť vzduchový filter častejšie (bežne približne raz za 6 
mesiacov).

1. Otvorte mriežku prívodu vzduchu.
 Ťahajte súčasne 2 uzávery na mriežke prívodu vzduchu v smere vyznačenom šípkami na obrázku 

17 a potom zatiahnite pomaly nadol. (Pri zatváraní mriežky sa postupujte opačne.)

2. Vyberte vzduchový filter.
 Podľa obrázku 18 vytiahnite držadlo za mriežkou prívodu vzduchu, zdvihnite filter a vyberte. Potom 

vytiahnite 3 čističe vzduchu, upevnené na filtri.

�ist

vzdu

3. Vyčistite filter.
 Filter umyte čistiacim prostriedkom alebo vodou. Ak je filter príliš znečistený (napríklad sú na 

ňom olejový škvrny), použite na čistenie teplú vodu (s maximálnou teplotou 45 °C) s neutrálnym 
čistiacim prostriedkom. Potom nechajte filter vyschnúť v tieni.

 Varovanie!

Filter nečistite horúcou vodou s teplotou vyššou ako 45 °C, aby ste zabránili vyblednutiu alebo 
deformácii filtra. Filter nesušte nad ohňom, pretože by mohol začať horieť alebo by sa mohol 
zdeformovať.

Čistič 
vzduchu

Obr. 17 Obr. 18
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4. Nainštalujte vzduchový filter.
 Vložte do filtra 3 čističe vzduchu, nasaďte filter do niekoľkých výstupkov na hornej časti mriežky 

prívodu vzduchu a zatiahnite držadlo za mriežkou prívodu vzduchu smerom do vnútra, aby ste filter 
upevnili. Viď obrázok 19.

5. Zatvorte mriežku prívodu vzduchu (viď krok 1).

Čistenie mriežky prívodu vzduchu

1. Otvorte mriežku prívodu vzduchu (rovnako ako v 1. kroku pri „Čistenie vzduchového filtra“).

2. Vyberte vzduchový filter (rovnako ako v 2. kroku pri „Čistenie vzduchového filtra“).

3. Vytiahnite mriežku prívodu vzduchu z jednotky. Otvorte mriežku prívodu vzduchu do uhlu 45°, ako 
zobrazuje obrázok 20, a potom ju zdvihnite.

4. Vyčistite mriežku. Vyčistite mriežku kefkou, vodou a neutrálnym čistiacim prostriedkom. Potom 
utrite vodu a nechajte mriežku vyschnúť.

 Upozornenie!

Nečistite panel horúcou vodou s teplotou vyššou ako 45 °C, aby ste zabránili vyblednutiu alebo 
deformácii panelu.

5.  Nainštalujte mriežku prívodu vzduchu (viď 3. krok)

6. Nainštalujte vzduchový filter (viď krok 4. v časti „Čistenie vzduchového filtra“).

7. Zatvorte mriežku prívodu vzduchu (viď 1. krok)

Inštalácia a výmena čističa vzduchu(nie je súčasťou dodávky)

1. Otvorte mriežku prívodu vzduchu (rovnako ako v 1. kroku v časti „Čistenie vzduchového filtra“).

2. Vyberte čistič vzduchu...
 Podľa obrázku 21 vyberte vzduchový filter a odskrutkujte skrutky, ktoré držia čističe vzduchu.

3. Vytiahnite filtračnú vložku z držiaku, nainštalujte novú vložku a upevnite čistič do vzduchového 
filtra.

4. Nainštalujte vzduchový filter (viď 4. krok v časti „Čistenie vzduchového filtra“).

Obr. 19 Obr. 20
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Obr. 21

Funkcia čističa vzduchu a interval výmeny

• Čistič vzduchu absorbuje škodlivé plyny zo vzduchu, napríklad CO (oxid uhoľnatý), CO2 (oxid 
uhličitý), benzén, aldehydy, benzínové výpary, atď.

• Odstraňuje zo vzduchu škodlivé častice väčšie ako 1,0 μm, napríklad prach, peľ, baktérie, víry, atď. 
Môže byť používaný pol roka až jeden rok. Nové filtre môžete kúpiť u predajcu.

Čistenie výfuku vzduchu a skrine

• Vyčistite povrch panela mäkkou utierkou alebo vlhkou utierkou s neutrálnym čistiacim 
prostriedkom.

• Nečistite povrch panelu benzínom, benzénom, riedidlom, leštidlom a podobne.

• Ak je lamela smerovania vzduchu veľmi špinavá, môžete ju vybrať a vyčistiť nižšie uvedeným 
postupom.

Vybratie a inštalácia lamely

1. Vyberte lamelu.
 Uvoľnite skrutky na koncoch lamely a vyberte lamelu. Vyčistite lamelu mäkkou utierkou.

 Upozornenie!

Nečistite lamelu príliš veľkou silou, aby ste nepoškodili jej povrch.

2. Nainštalujte lamelu.
 Otáčajte ľahko lamelou, aby ste ju mohli nasadiť na výstupky po stranách výfuku vzduchu a potom 

dotiahnite skrutky.

Vzduchový filter

Čistič vzduchu

Držiak čističa

Upevňovacia skrutka čističa
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Údržba na začiatku a na konci sezóny

Kontrola pred spustením na začiatku sezóny

• Skontrolujte, že prívod a výfuk vzduchu vnútornej a vonkajšej jednotky nie je blokovaný žiadnymi 
prekážkami. Výmenník(rebrovanie) na vonkajšej jednotke musí byť čistý.

• Skontrolujte, či je pripojený zemniaci vodič a či je správne uzemnený.

• Skontrolujte, či sú vzduchové filtre správne nainštalované.

• Pre hladné spustenie klimatizačného zariadenia po dlhšej dobe zapnite napájanie 8 hodín pred 
spustením klimatizačného zariadenia.

Údržba po ukončení sezóny

•  Vypnite napájanie.

• Vyčistite filter a skriňu jednotky.

Výkon chladenia/kúrenia a hlučnosť sú testované pred expedíciou z výroby.
Ak dôjde k zmene parametrov, riaďte sa údajmi na štítku menovitých hodnôt.



Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia
(súkromné domácnosti)

Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú 
elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom. 
V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto produkty na 
určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty 
vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok. 
Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym 
vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho 
zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom 
úrade. 
V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou. 

Pre právnické osoby v Európskej únii 
Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate 
od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa. 

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na 
miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.





1

Káblový ovládač XK19 NÁVOD NA OBSLUHU

KÁBLOVÉ A DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

MULTI COMBI SÉRIA - KAZETOVÉ, KANÁLOVÉ 
A PODSTROPNÉ-PARAPETNÉ JEDNOTKY
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Upozornenie pre užívateľa

♦	 Káblový	ovládač	nikdy	neinštalujte	vo	vlhkom	prostredí	a	nevystavujte	ho	priamemu	slnečnému	
svetlu.

♦	 Káblový	ovládač	nevystavujte	nárazom	a	nerozoberajte	ho	často.
♦	 S	káblovým	alebo	bezdrôtovým	diaľkovým	ovládačom	nikdy	nemanipulujte	mokrými	rukami.

Pred inštaláciou a používaním tohto výrobku si pozorne prečítajte tento návod.
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I Káblový ovládač XK19

1 Káblový ovládač XK19
Je	to	špeciálne	príslušenstvo	kazetových	zariadení	a	zariadení	pre	montáž	na	stenu	a	na	strop.

1.1 Pohľad na káblový ovládač zvonku

Obr.	1:	Pohľad	na	káblový	ovládač	zvonku

1.2 LCD displej káblového ovládača

Obr.	2:	LCD	displej	káblového	ovládača
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1.3 Zoznámenie so symbolmi na LCD displeji

Tabuľka	1

Č. Symboly Popis

1 Funkcia	natáčania

2 Funkcia	spánok	(3	typy:	spánok	1,	spánok	2,	spánok	3)

3 Prevádzkové	módy	vnútornej	jednotky	(chladenie,	odvlhčovanie,	
ventilátor	a	kúrenie)

4 Funkcia	odmrazovania	vonkajšej	jednotky

5 Riadiaca	funkcia	brány	(táto	funkcia	pre	túto	jednotku	ešte	nie	je	k	
dispozícii)

6 Funkcia	zámok

7 Vysoké,	stredné,	nízke	a	automatické	otáčky	ventilátora	vnútornej	
jednotky

8 OCHRANA Funkcia	ochrany	(chránené	sú	tlačidlá,	žiadaná	teplota,	stav	zap./vyp.,	
mód	alebo	energetickej	úspory)

9 TURBO Funkcia	turbo

10 PAMÄŤ Funkcia	pamäť	(po	výpadku	a	následnom	obnovení	napájania	pokračuje	
vnútorná	jednotka	v	pôvodne	nastavenom	stave)

11 MASTER Káblový	ovládač	master	(táto	funkcia	pre	túto	jednotku	ešte	nie	je	k	
dispozícii)

12 Bliká	v	zapnutom	stave	jednotky	bez	stlačenia	tlačidla

13 ÚSPORA Funkcia	úspory	energie

14 Hodnota	teploty	okolia/žiadanej	teploty

15 EL.	KÚRENIE Funkcia	pomocného	elektrického	kúrenia

16 FÚKANIE Funkcia	fúkania

17 Hodnota	časovača

18 TICHÁ Funkcia	tichej	prevádzky	(dva	typy:	tichá	a	automatická	tichá)

19 SET Zobrazuje	sa	v	režime	sprevádzkovania	(debugging)
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2 Tlačidlá

2.1 Tlačidlá na káblovom ovládači

Obr.	3:	Tlačidlá	na	káblovom	ovládači

2.2 Funkcie tlačidiel

Tabuľka	2

Č. Názov Funkcie

1 Enter/cancel 1	Výber	a	zrušenie	funkcie
2	Stlačte	na	5	sekúnd	pre	zistenie	teploty	vonkajšieho	okolia

2 ▲ 1	Žiadaná	prevádzková	teplota	vnútornej	jednotky,	rozsah:	16	–	30ºC
2	Nastavenie	časovača,	rozsah:	0,5	až	24	hodín
3	Prepínanie	medzi	tichá	prevádzka	/	automatická	tichá	prevádzka	a	

spánok	1	/	spánok	2	/	spánok	3

6 ▼

3 Fan Nastavenie	vysokých	/	stredných	/	nízkych	/	automatických	otáčok	
ventilátora

4 Mode Nastavenie	módu	vnútornej	jednotky:	chladenie	/	kúrenie	/	ventilátor	/	
odvlhčovanie

5 Function Prepínanie	medzi	funkciami:	natáčanie	/	spánok	/	turbo	/	úspora	/	el.	
kúrenie	/	fúkanie	/	tichá	prevádzka	atď

7 Timer Nastavenie	časovača

8 On/Off Zapnutie/vypnutie	vnútornej	jednotky

4+2 ▲+Mode Stlačte	tlačidlá	na	5	sekúnd	keď	je	jednotka	vypnutá,	aby	ste	zapli/zrušili	
funkciu	pamäť.	(Ak	je	funkcia	pamäť	nastavená,	bude	vnútorná	jednotka	
po	výpadku	a	následnom	obnovení	napájania	pokračovať	v	pôvodne	
nastavenom	stave.	Pokiaľ	nie,	bude	vnútorná	jednotka	po	obnovení	
napájania	vypnutá.	Pred	expedíciou	od	výrobcu	je	funkcia	pamäť	
vypnutá.)

Enter/cancel
(vstup/zrušiť)

Fan
(ventilátor)

Mode
(mód, režim)

Function
(funkcie)

Timer
(časovač)

On/Off
(zap./vyp.)
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Č. Názov Funkcie

3+6 Fan+▼ Súčasným	stlačením	tlačidiel	pri	vypnutej	jednotke	sa	na	jednotkách	len	
pre	chladenie	na	káblovom	ovládači	zobrazí	 ,	zatiaľ	čo	na	jednotkách	
pre	chladenie	aj	kúrenie	sa	na	káblovom	ovládači	zobrazí	 .

2+6 ▲+▼ Pri	spustení	jednotky	bez	poruchy	alebo	vo	vypnutom	stave	jednotky	
stlačte	tlačidlá	súčasne	na	5	sekúnd	pre	vstup	do	uzamknutého	stavu.	V	
tomto	prípade	nebudú	všetky	ostatné	tlačidlá	reagovať	na	stlačenie.	Pre	
opustenie	tohto	stavu	stlačte	opäť	tlačidlá	na	5	sekúnd.

3 Návod na obsluhu

3.1 Zapnutie/vypnutie
Stlačením	On/Off	jednotku	zapnete,	ďalším	stlačením	ju	vypnete.

Upozornenie:	Stav	zobrazovaný	na	obr.	4	indikuje	stav	jednotky	„vypnuté“	po	zapnutí	napájania.
Stav	zobrazovaný	na	obr.	5	indikuje	stav	jednotky	„zapnuté“	po	zapnutí	napájania.

3.2 Nastavenie módu
V	stave	jednotky	„zapnuté“	stlačte	tlačidlo	Mode	na	prepínanie	prevádzkových	režimov	v	
nasledujúcom	poradí:	automatický	–	chladenie	–	odvlhčovanie	–	ventilátor	–	kúrenie.

Obr.	4:	Stav	„vypnuté“ Obr.	5:	Stav	„zapnuté“

Automatický Chladenie Odvlhčovanie Ventilátor Kúrenie
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3.3 Žiadaná teplota
Stlačte	tlačidlá	▲	alebo	▼	pre	zvýšenie/zníženie	žiadanej	teploty.	Pokiaľ	niektoré	z	nich	stlačíte	
natrvalo,	teplota	sa	každej	0,5	sekundy	zvýši	prípadne	zníži	o	1ºC	,	ako	je	znázornené	na	obr.	6.

V	móde	chladenia,	odvlhčovania	alebo	kúrenia	je	rozsah	žiadanej	teploty	16°C	–	30°C.

V	móde	ventilátor	je	nastavená	stála	žiadaná	teplota	26ºC.

V	automatickom	móde	sa	žiadaná	teplota	nedá	nastaviť.

Obr.	6

3.4 Nastavenie ventilátora
V	zapnutom/vypnutom	stave	jednotky	stlačte	tlačidlo	Fan,	otáčky	ventilátora	vnútornej	jednotky	sa	
potom	budú	cyklicky	meniť,	ako	je	znázornené	na	obr.	7.

Obr.	7

Auto Nízke Stredné Vysoké
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3.5 Nastavenie časovača
V	zapnutom/vypnutom	stave	jednotky	stlačte	tlačidlo	Timer	pre	nastavenie	časovača	na	vypnutie/
zapnutie.

Nastavenie	časovača	-	zapnutie:	stlačte	tlačidlo	Timer;	na	LCD	displeji	sa	potom	bude	zobrazovať	
„xx.x	hour”,	pričom	„hour”	bude	blikať.	V	tomto	prípade	nastavte	stlačením	▲	alebo	▼	hodnotu	
časovača.	Potom	nastavenie	potvrďte	stlačením	Enter/cancel.

Nastavenie	časovača	-	zrušenie:	stlačte	tlačidlo	Timer;	keď	sa	na	LCD	displeji	nebude	zobrazovať	
„xx.x	hour“,	znamená	to,	že	je	nastavenie	časovača	zrušené.

Nastavenie	časovača	vypnutia	v	zapnutom	stave	jednotky	je	znázornené	na	obr.	8.

Obr.	8:	Nastavenie	časovača	vypnutia	v	zapnutom	stave	jednotky

Rozsah	nastavenia	časovača:	0,5	až	24	hodín.	Každým	stlačením	tlačidla	▲	alebo	▼	sa	nastavený	
čas	zvýši	prípadne	zníži	o	0,5	hodiny.	Pokiaľ	niektoré	z	nich	stlačíte	natrvalo,	nastavený	čas	sa	každej	
0,5	sekundy	zvýši	prípadne	zníži	o	0,5	hodiny.

Zapnite	jednotku,	časovač	
nie	je	nastavený.

Pre	nastavenie	časovača	
stlačte	tlačidlo	„Timer“.

Tlačidlami	„zvýšenie“	alebo	
„zníženie“	nastavte	čas.

Na	zrušenie	nastavenia	
časovača	stlačte	tlačidlo	

„Timer“.

Tlačidlom	„Enter/cancel“	
ukončite	nastavenie	

časovača.
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3.6 Nastavenie natáčania
Zapnutie	natáčania:	Pre	aktiváciu	funkcie	natáčania	stlačte	pri	zapnutej	jednotke	tlačidlo	Function.
V	tomto	prípade	bude	blikať	 .	Potom	na	potvrdenie	stlačte	Enter/cancel.

Vypnutie	natáčania:	Keď	je	zapnutá	funkcia	natáčania,	stlačte	tlačidlo	Function	pre	vstup	do	rozhrania	
pre	nastavenie	natáčania	s	blikajúcim	 .	Potom	pre	zrušenie	tejto	funkcie	stlačte	Enter/cancel.

Nastavenie	natáčania	je	znázornené	na	obr.	9.

Obr.	9:	Nastavenie	natáčania

Upozornenie:

1	Nastavenie	spánku,	úspory,	turbo,	fúkania	alebo	tichej	prevádzky	je	rovnaké	ako	nastavenie	
natáčania.

2	Po	vykonaní	nastavenia	je	potrebné	stlačiť	tlačidlo	„Enter/cancel“	pre	návrat	do	stavu	nastavenia	
alebo	sa	po	5	sekundách	vykoná	automatické	opustenie.

Zapnite	jednotku,	funkcia	
natáčania	nie	je	zapnutá.

Stláčaním	tlačidla	
„Function“	vstúpte	do	
stavu	natáčania.

Tlačidlom	„Enter/cancel“	
vykonajte	potvrdenie.

Na	zrušenie	natáčania	
stlačte	tlačidlo	„Enter/

cancel“.

Stláčaním	tlačidla	
„Function“	vstúpte	do	
stavu	natáčania.



11

Káblový ovládač XK19

3.7 Nastavenie funkcie spánok
Zapnutie	funkcie	spánok:	V	zapnutom	stave	jednotky	stláčajte	tlačidlo	Function,	až	kým	jednotka	
nevstúpi	do	rozhrania	pre	nastavenie	funkcie	spánok.	Potom	stlačením	▲	alebo	▼	prepínajte	medzi	
spánok	1,	spánok	2	a	spánok	3.	Potom	nastavenie	potvrďte	stlačením	tlačidla	Enter/cancel.

Vypnutie	funkcie	spánok:	Keď	je	aktivovaná	funkcia	spánok,	stlačte	tlačidlo	Function	pre	vstup	do	
rozhrania	pre	nastavenie	funkcie	spánok.	Potom	na	zrušenie	tejto	funkcie	stlačte	Enter/cancel.

Nastavenie	funkcie	spánok	je	znázornené	na	obr.	10.

Obr.	10:	Nastavenie	funkcie	spánok

Po	výpadku	a	následnom	obnovení	napájania	je	funkcia	spánok	vypnutá.	V	móde	ventilátor	nie	je	
funkcia	spánok	k	dispozícii.

K	dispozícii	sú	tri	módy	spánku:	spánok	1,	spánok	2	a	spánok	3.

a.	Spánok	1
Keď	je	jednotka	zapnutá	v	móde	chladenia	alebo	odvlhčovania	vo	funkcii	spánok	1,	po	1	hodine	sa	
zvýši	teplota	o	1ºC,	po	ďalšej	hodine	opäť	o	1ºC.	Potom	bude	jednotka	pracovať	pri	tejto	teplote.
Keď	je	jednotka	zapnutá	v	móde	kúrenia	vo	funkcii	spánok	1,	po	1	hodine	sa	zníži	teplota	o	1ºC,	po	
ďalšej	hodine	opäť	o	1ºC.	Potom	bude	jednotka	pracovať	pri	tejto	teplote.

b.	Spánok	2
V	móde	chladenia	môžete	teplotu	nastaviť	v	intervale	16ºC	–	23ºC,	24ºC	–	27ºC	alebo	28ºC	–	29ºC	
alebo	na	30ºC;	príslušné	spánkové	krivky	sú	znázornené	na	obr.	11.
(Upozornenie:	Krivka	je	iba	orientačná,	skutočná	teplota	závisí	od	časového	okamihu.)

Zapnite	jednotku,	funkcia	
spánok	nie	je	zapnutá.

Stláčaním	tlačidla	
„Function“	vstúpte	do	

funkcie	spánok.

Tlačidlami	„zvýšenie“	alebo	
„zníženie“	prepínate	módy.

Stláčaním	tlačidla	
„Function“	vstúpte	do	

funkcie	spánok.

Stlačením	tlačidla	
„Function“	zapnite	funkciu	

spánok.

Pre	zrušenie	funkcie	
spánok	stlačte	tlačidlo	

„Enter/cancel“.
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Príklad:	Teplota	v	móde	chladenia	je	nastavená	na	25ºC.	V	móde	spánok	2	sa	teplota	každú	hodinu	
zvýši	o	1ºC.	Keď	sa	celkovo	zvýši	o	2ºC,	bude	sa	udržiavať	na	27ºC.	Po	7	hodinách	sa	zníži	o	1ºC,	
tzn.	na	26ºC.	Potom	bude	jednotka	pracovať	pri	teplote	26ºC.

Obr.	11:	Spánková	krivka	pre	spánok	2	v	móde	chladenia

V	móde	kúrenia	môžete	teplotu	nastaviť	na	16ºC		alebo	v	intervale	17ºC	–	20ºC,	21ºC	–	27ºC	alebo	
28ºC	–	30ºC;	príslušné	spánkové	krivky	sú	znázornené	na	obr.	12.

Obr.	12:	Spánková	krivka	pre	spánok	2	v	móde	kúrenia
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C
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Príklad:	Teplota	v	móde	kúrenia	je	nastavená	na	22ºC.	V	móde	spánok	2	sa	teplota	každú	hodinu	zníži	
o	1ºC.	Keď	sa	celkovo	zníži	o	2ºC,	tzn.	na	20°C,	bude	jednotka	pracovať	pri	20ºC.

c.	Spánok	3
Nastavenie	spánkovej	krivky	vo	funkcii	spánok	3	(DIY	mód)

d.	V	móde	spánok	3	stlačte	tlačidlo	Timer	pre	vstup	do	nastavenia	funkcie	spánok.	V	tomto	prípade	sa	
zobrazuje	„1	HOUR“,	hodnota	časovača,	a	príslušná	teplota	posledného	nastavenia	spánkovej	krivky,	
okolitá/žiadaná	teplota.

e.	Stláčaním	tlačidla	▲	alebo	▼	zmeňte	príslušnú	žiadanú	teplotu.

f.	Stlačte	tlačidlo	Timer,	čas	sa	automaticky	zvýši	o	1	hodinu	a	zobrazuje	sa	príslušná	teplota	
posledného	nastavenia	spánkovej	krivky,	okolitá/žiadaná	teplota.

g.	Opakujte	kroky	2	a	3,	pokiaľ	nebude	ukončené	nastavenie	pre	funkciu	spánok	v	čase	8	hodín	(8	
HOUR).

h.	Nastavenie	potvrďte	stlačením	tlačidla	Enter/cancel.

Nastavenie	spánkovej	krivky	vo	funkcii	spánok	3	je	znázornené	na	obr.	13.

Obr.	13:	Nastavenie	spánkovej	krivky	vo	funkcii	spánok	3

Upozornenie:

1	Ak	pri	vyššie	uvedenom	nastavovaní	stlačíte	tlačidlo	Function	alebo	do	5	sekúnd	nevykonáte	
žiadnu	činnosť,	nastavovanie	spánkovej	krivky	sa	zruší.

2	Spánková	krivka	je	pred	dodaním	štandardne	nastavená	na	teplotu	26°C.	Káblový	ovládač	
spánkovú	krivku	po	nastavení	automaticky	uloží	do	pamäti.

Zapnite	jednotku,	funkcia	
spánok	3	nie	je	zapnutá.

Vyberte	spánok	3	a	pre	
nastavenie	stlačte	tlačidlo	

„Timer“.

Tlačidlami	„zvýšenie“	alebo	
„zníženie“	zmeňte	teplotu.

Nastavte	teplotu	funkcie	
spánok	pre	tento	časový	

okamih.

Stlačením	tlačidla	„Timer“	
nastavte	ďalší	časový	bod.	

Nastavenie	spánkovej	
krivky	je	ukončené.
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3.8 Nastavenie funkcie turbo
Funkcia	turbo:	Jednotka	môže	pri	vysokých	otáčkach	ventilátora	zaistiť	rýchle	chladenie	alebo	kúrenie	
tak,	aby	sa	teplota	v	miestnosti	rýchlo	približovala	k	žiadanej	hodnote.

V	móde	chladenia	alebo	kúrenia	stláčajte	tlačidlo	Function,	pokiaľ	jednotka	nevstúpi	do	
nastavovacieho	rozhrania	funkcie	turbo,	a	potom	nastavenie	potvrďte	stlačením	tlačidla	Enter/cancel.

Keď	je	funkcia	turbo	aktivovaná,	stlačte	tlačidlo	Function	pre	vstup	do	nastavovacieho	rozhrania	
funkcie	turbo	a	potom	stlačte	tlačidlo	Enter/cancel	pre	zrušenie	tejto	funkcie.

Nastavenie	funkcie	turbo	je	znázornené	na	obr.	14.

Obr.	14:	Nastavenie	funkcie	turbo

Upozornenie:

1	Keď	je	aktivovaná	funkcia	turbo	a	rozdiel	medzi	teplotou	v	miestnosti	a	žiadanou	teplotou	je	menší	
alebo	rovný	2ºC	(počas	trvania	1	minúty),	funkcia	turbo	sa	automaticky	deaktivuje.

2	V	móde	odvlhčovania	a	ventilátor	nie	je	funkcia	turbo	k	dispozícii.	Po	výpadku	a	následnom	
obnovení	napájania	je	funkcia	turbo	vypnutá.	Po	zapnutí	tichej	prevádzky	sa	funkcia	turbo	zruší.

Zapnite	jednotku,	funkcia	
turbo	nie	je	zapnutá.

Stláčaním	tlačidla	
„Function“	prejdite	do	

stavu	turbo.

Stlačte	„Enter/cancel“	pre	
zapnutie	funkcie	turbo.

Stlačte	„Enter/cancel“	pre	
vypnutie	funkcie	turbo.

Stláčaním	tlačidla	
„Function“	prejdite	do	

stavu	turbo.
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3.9 Nastavenie úsporného režimu
Úspory:	Úsporný	energetický	režim,	v	ktorého	dôsledku	klimatizácia	pracuje	v	menšom	teplotnom	
rozsahu,	sa	realizuje	nastavením	obmedzenej	dolnej	hodnoty	v	móde	chladenia	a	odvlhčovania	a	
obmedzenej	hornej	hodnoty	v	móde	kúrenia.

Nastavenie	úsporného	režimu	pre	chladenie:

V	stave	„zapnuté“	a	móde	chladenia	alebo	odvlhčovania	jednotky	stlačte	tlačidlo	Function	pre	vstup	
do	nastavovacieho	rozhrania	úsporného	režimu	a	potom	stláčaním	tlačidiel	▲	alebo	▼	nastavte	
obmedzenú	dolnú	hodnotu	v	móde	chladenia.	Potom	funkciu	energetických	úspor	aktivujte	stlačením	
Enter/cancel.	Začiatočná	obmedzená	dolná	hodnota	v	móde	chladenia	je	26ºC.

Keď	je	aktivovaná	funkcia	úspor,	stlačte	tlačidlo	Function	pre	vstup	do	nastavovacieho	rozhrania	
funkcie	úspor	a	potom	stlačte	tlačidlo	Enter/cancel	pre	zrušenie	tejto	funkcie.

Nastavenie	funkcie	úspor	je	znázornené	na	obr.	15.

Obr.	15:	Nastavenie	úsporného	režimu	pre	chladenie

Nastavenie	úsporného	režimu	pre	kúrenie:

V	stave	„zapnuté“	alebo	v	móde	kúrenia	jednotky	stlačte	tlačidlo	Function	pre	vstup	do	nastavovacieho	
rozhrania	úsporného	režimu	a	potom	stláčaním	▲	alebo	▼	nastavte	obmedzenú	hornú	hodnotu	v	
móde	kúrenia.	Potom	pre	aktiváciu	funkcie	energetických	úspor	pre	kúrenie	stlačte	tlačidlo	Enter/
cancel.	Začiatočná	obmedzená	horná	hodnota	v	móde	kúrenia	je	20ºC.

Po	aktivácii	funkcie	úspor	stlačte	tlačidlo	Function	pre	vstup	do	nastavovacieho	rozhrania	funkcie	
úspor	a	potom	stlačte	tlačidlo	Enter/cancel	pre	zrušenie	tejto	funkcie.

Zapnite	jednotku,	funkcia	
úspor	nie	je	zapnutá.

Stláčaním	tlačidla	
„Function“	prejdite	do	

stavu	úspor.

Tlačidlami	„zvýšenie“	alebo	
„zníženie“	zmeňte	teplotu.

Stláčaním	tlačidla	
„Function“	prejdite	do	

stavu	úspor.

Stláčaním	tlačidla	„Enter/
cancel“	zapnite	funkciu	
úspor	pre	chladenie.

Stlačte	„Enter/cancel“	pre	
zrušenie	funkcie	úspor	pre	

chladenie.
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Nastavenie	funkcie	úspor	pre	kúrenie	je	znázornené	na	obr.	16.

Obr.	16:	Nastavenie	úsporného	režimu	pre	kúrenie

Upozornenie:

1	Ak	stlačíte	tlačidlo	Function	v	nastavovacom	rozhraní	úspor	alebo	po	poslednom	stlačení	tlačidla	
nevykonáte	počas	5	sekúnd	žiadnu	činnosť,	systém	nastavenia	úspor	sa	automaticky	zruší,	pričom	
sa	aktuálne	nastavené	údaje	uložia	do	pamäti.

2	Keď	sa	po	výpadku	obnoví	napájanie,	funkcia	úspor	sa	uloží	do	pamäti.

Zapnite	jednotku,	funkcia	
úspor	nie	je	zapnutá.

Stláčaním	tlačidla	
„Function“	prejdite	do	

stavu	úspor.

Tlačidlami	„zvýšenie“	alebo	
„zníženie“	zmeňte	teplotu.

Stlačaním	tlačidla	
„Function“	prejdite	do	

stavu	úspor.

Stláčaním	tlačidla	„Enter/
cancel“	zapnite	funkciu	
úspor	pre	kúrenie.

Stlačte	„Enter/cancel“	pre	
zrušenie	funkcie	úspor	pre	

kúrenie.
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3.10 Nastavenie elektrického kúrenia
Elektrické	kúrenie	(funkcia	pomocného	elektrického	kúrenia):	V	móde	kúrenia	je	pre	zvýšenie	
účinnosti	dovolené	zapnúť	elektrické	kúrenie.

Keď	káblový	ovládač	alebo	diaľkový	ovládač	vstúpi	do	módu	kúrenia,	táto	funkcia	sa	automaticky	
zapne.

V	móde	kúrenia	stlačíte	tlačidlo	Function	pre	vstup	do	nastavovacieho	rozhrania	elektrického	kúrenia	
a	potom	stlačíte	tlačidlo	Enter/cancel	pre	zrušenie	tejto	funkcie.

Pokiaľ	nie	je	funkcia	elektrického	kúrenia	aktivovaná,	stlačte	tlačidlo	Function	pre	vstup	do	
nastavovacieho	rozhrania	elektrického	kúrenia	a	potom	stlačte	tlačidlo	Enter/cancel	na	jej	zapnutie.

Nastavenie	tejto	funkcie	je	znázornené	na	obr.	17	nižšie:

Obr.	17:	Nastavenie	elektrického	kúrenia

V	móde	kúrenia	sa	automaticky	
zapne	funkcia	pomocného	

elektrického	kúrenia.

Stláčaním	tlačidla	
„Function“	vstúpte	do	tejto	

funkcie.

Stlačte	tlačidlo	„Enter/cancel“	pre	
vypnutie	tejto	funkcie.

Stlačte	tlačidlo	„Enter/cancel“	
pre	vypnutie	tejto	funkcie.

Stlačte	tlačidlo	„Function“	pre	
vstup	do	funkcie	pomocného	

elektrického	kúrenia.
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3.11 Nastavenie fúkania
Funkcia	fúkania:	Po	vypnutí	jednotky	sa	automaticky	vyparí	voda	vo	výparníku	vnútornej	jednotky,	aby	
sa	zabránilo	tvorbe	plesne.

V	móde	chladenia	alebo	odvlhčovania	stláčajte	tlačidlo	Function,	až	kým	jednotka	nevstúpi	do	
nastavovacieho	rozhrania	funkcie	fúkania,	a	potom	túto	funkciu	aktivujte	stlačením	tlačidla	Enter/
cancel.

Keď	je	funkcia	fúkania	aktivovaná,	stlačte	tlačidlo	Function	pre	vstup	do	nastavovacieho	rozhrania	
funkcie	fúkania,	a	potom	stlačte	tlačidlo	Enter/cancel	na	zrušenie	tejto	funkcie.

Nastavenie	funkcie	fúkania	je	znázornené	na	obr.	18.

Obr.	18:	Nastavenie	fúkania

Upozornenie:

1	Keď	je	aktivovaná	funkcia	fúkania	a	jednotka	je	vypnutá	stlačením	tlačidla	On/Off	alebo	diaľkovým	
ovládačom,	ventilátor	vnútornej	jednotky	bude	zapnutý	počas	10	minút	na	nízkych	otáčkach	a	na	
LCD	displeji	sa	bude	zobrazovať	„BLOW“	(fúkanie).	Keď	je	funkcia	fúkania	deaktivovaná,	ventilátor	
vnútornej	jednotky	sa	ihneď	vypne.

2	V	móde	ventilátor	a	kúrenie	nie	je	funkcia	fúkania	k	dispozícii.

Zapnite	jednotku,	funkcia	
fúkania	nie	je	zapnutá.

Stláčaním	tlačidla	
„Function“	vstúpte	do	

stavu	fúkania.

Stlačte	tlačidlo	„Enter/cancel“	pre	
zapnutie	funkcie	fúkania.

Stlačte	tlačidlo	„Enter/cancel“	
pre	vypnutie	funkcie	fúkania.

Stláčaním	tlačidla	„Function“	
vstúpte	do	stavu	fúkania.
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3.12 Nastavenie tichej prevádzky
Funkcia	tichá	prevádzka	je	dvojakého	druhu:	tichá	a	automatická	tichá.

Stláčajte	tlačidlo	Function,	kým	jednotka	nevstúpi	do	nastavovacieho	rozhrania	tichej	prevádzky	s	
blikajúcim	„Quiet“	(tichá)	alebo	„Auto“	(automatická).	V	tomto	prípade	stláčajte	tlačidlá	▲	alebo	▼	na	
prepnutie	medzi	tichou	(Quiet)	a	automatickou	tichou	(Auto)	prevádzkou	a	potom	vykonajte	potvrdenie	
stlačením	tlačidla	Enter/cancel.

Keď	je	aktivovaná	tichá	funkcia,	stláčajte	tlačidlo	Function,	pokiaľ	jednotka	nevstúpi	do	
nastavovacieho	rozhrania	tichej	prevádzky	s	blikajúcim	„Quiet“	(tichá)	alebo	„Auto“	(automatická).	
Potom	na	zrušenie	tejto	funkcie	stlačte	Enter/cancel.

Nastavenie	funkcie	tichá	prevádzka	je	znázornená	na	obr.	19.

Obr.	19:	Nastavenie	tichej	prevádzky

Upozornenie:

1	Keď	je	aktivovaná	funkcia	tichá	prevádzka,	točí	sa	ventilátor	nízkymi	otáčkami	a	nie	je	možné	ich	
nastaviť.

2	Keď	je	aktivovaná	funkcia	automatická	tichá	prevádzka,	bude	jednotka	pracovať	podľa	
rozdielu	medzi	teplotou	v	miestnosti	a	žiadanou	teplotou.	V	tomto	prípade	sú	otáčky	ventilátora	
nastaviteľné.

Rozdiel	medzi	teplotou	v	miestnosti	a	žiadanou	teplotou:	ak	je	rozdiel	teplôt	≥	4ºC,	otáčky	ventilátora	
zostanú	zachované;	ak	je	rozdiel	teplôt	v	rozsahu	2ºC	až	3ºC,	znížia	sa	otáčky	ventilátora	o	jeden	
stupeň;	ak	je	rozdiel	teplôt	≤	1ºC,	bude	sa	ventilátor	točiť	minimálnymi	otáčkami.

Zapnite	jednotku,	funkcia	
tichá	prevádzka	nie	je	

zapnutá.

Stláčaním	tlačidla	
„Function“	vstúpte	do	
stavu	tichá	prevádzka.

Tlačidlami	„zvýšenie“	alebo	
„zníženie“	zmeňte	typ.

Stláčaním	tlačidla	
„Function“	vstúpte	do	
stavu	tichá	prevádzka.

Stlačte	tlačidlo	„Enter/
cancel“	pre	zapnutie	

funkcie	tichá	prevádzka.

Stlačte	tlačidlo	„Enter/
cancel“	pre	vypnutie	

funkcie	tichá	prevádzka.
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3	Keď	je	aktivovaná	funkcia	automatická	tichá	prevádzka,	otáčky	ventilátora	nie	je	možné	zvýšiť,	ale	
znížiť.	Ak	sú	manuálne	nastavené	vysoké	otáčky	ventilátora,	je	funkcia	automaticky	opustená.

4	V	móde	ventilátor	a	odvlhčovanie	nie	je	funkcia	automatická	tichá	prevádzka	k	dispozícii.	Po	
výpadku	a	následnom	obnovení	napájania	je	tichá	prevádzka	vypnutá.

3.13 Ostatné funkcie
a.	Zámok
Pri	spustení	jednotky	bez	poruchy	alebo	vo	vypnutom	stave	jednotky	stláčajte	súčasne	5	sekúnd	
tlačidlá	▲	a	▼,	pokiaľ	káblový	ovládač	nevstúpi	do	funkcie	uzamknutia.	V	tomto	prípade	sa	na	LCD	
displeji	zobrazuje	 .	Potom	tieto	dve	tlačidlá	stláčajte	súčasne	znovu	na	5	sekúnd	pre	opustenie	tejto	
funkcie.

V	uzamknutom	stave	stlačenie	ktoréhokoľvek	iného	tlačidla	nevedie	k	reakcii.

b.	Pamäť
Prepnutie	pamäti:	Pri	vypnutej	jednotke	súčasné	5	sekundové	stlačenie	tlačidiel	Mode	a	▲	prepína	
stav	pamäti	medzi	pamäť	zapnutá	a	pamäť	vypnutá.	Keď	je	táto	funkcia	aktivovaná,	zobrazuje	sa	
Memory	(pamäť).	Ak	táto	funkcia	nie	je	nastavená,	bude	jednotka	po	výpadku	a	následnom	obnovení	
napájania	vo	vypnutom	stave.

Obnovenie	pamäti:	Ak	bola	táto	funkcia	nastavená	pre	káblový	ovládač,	bude	ovládač	po	výpadku	a	
následnom	obnovení	napájania	pokračovať	vo	svojom	pôvodnom	prevádzkovom	stave.
Obsah	pamäti:	zapnutie/vypnutie,	mód,	žiadaná	teplota,	nastavené	otáčky	ventilátora,	funkcia	úspor	a	
funkcia	zámku.

c.	Otázka	na	teplotu	vonkajšieho	okolia
V	„zapnutom“	alebo	„vypnutom“	stave	jednotky	stlačte	na	5	sekúnd	tlačidlo	Enter/cancel.	Po	zaznení	
akustického	signálu	sa	zobrazí	teplota	vonkajšieho	okolia.	Tento	stav	zisťovania	bude	opustený	
stlačením	tlačidla	Function	alebo	On/Off	alebo	pri	nastavovaní	teploty.	K	automatickému	opusteniu	
dôjde	rovnako	vtedy,	keď	nie	je	do	10	sekúnd	vykonaná	žiadna	činnosť.

4 Chyby

Ak	počas	prevádzky	systému	dôjde	ku	chybe,	na	LCD	displeji	sa	zobrazí	chybový	kód,	ako	je	
znázornené	na	obr.	20.	Pokiaľ	dôjde	v	rovnakom	čase	k	viacerým	chybám,	zobrazujú	sa	ich	kódy	
cyklicky.

Upozornenie:	V	prípade	chyby	prosím	vypnite	jednotku	a	kontaktujte	skúseného	profesionála.
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Obr.	20

Tabuľka	3:	Význam	jednotlivých	chýb

Chyba Chybový	kód

Vysokotlaková	ochrana E1

Nízkotlaková	ochrana E3

Ochrana	vypúšťania E4

Predpäťová	ochrana P5

Chyba	komunikácie E6

Ochrana	pred	pretečením	vody	vnútornej	jednotky E9

Konflikt	režimov E7

Ochrana	proti	zamrznutiu E2

Odmrazovanie	alebo	návrat	oleja	pre	kúrenie H1

Rozpojený/skratovaný	obvod	senzoru	vnútornej	okolitej	teploty F1

Rozpojený/skratovaný	obvod	senzoru	teploty	výparníka F2

Chyba	teplotného	senzoru	vstupnej	teploty	potrubia	chladiva	vnútornej	jednotky	
(ventil	kvapaliny)

b5

Chyba	teplotného	senzoru	výstupnej	teploty	potrubia	chladiva	vnútornej	
jednotky	(ventil	kvapaliny)

b7

Rozpojený/skratovaný	obvod	senzoru	vstupnej	teploty	špirály	kondenzátora A5

Chyba	senzoru	teploty	stredu	špirály	kondenzátora F4

Rozpojený/skratovaný	obvod	senzoru	výstupnej	teploty	špirály	kondenzátora A7

Chyba	senzoru	teploty	vydávaného	vzduchu F5

Chyba	senzoru	teploty	vonkajšieho	okolia F3

Chyba	senzoru	teploty	modulu oE

Celková	chyba	vonkajšej	jednotky oE



♦ Funkcie bezdrôtového diaľkového ovládača

Tlačidlá a funkcie bezdrôtového diaľkového ovládača

Poznámka: Medzi prijímačom signálu a diaľkovým ovládačom nesmú byť žiadne prekážky. Diaľkový 
ovládač nenechajte spadnúť a nehádžte ho. Do diaľkového ovládača sa nesmie dostať žiadna 
kvapalina, nedávajte ho na priame slnečné žiarenie alebo iné horúce miesto.

Vysielač signálu

Diaľkový 
ovládač

Tlačidlo ZAP./VYP.

● Stlačte toto tlačidlo, jednotka sa zapne. Stlačte 
ho ešte raz, jednotka sa vypne. Keď je jednotka 
vypnutá, zruší sa funkcia spánok.

MODE
Tlačidlo MODE

● Stláčaním tohto tlačidla môžete cyklicky vyberať 
režimy automaticky (Auto), chladenie (Cool), 
odvlhčovanie (Dry), ventilátor (Fan), kúrenie 
(Heat). Po zapnutí napájania sa štandardne nastaví 
automatický režim. V automatickom režime sa 
nebude zobrazovať teplota. V režime kúrenia je 
predvolená hodnota 28 °C (82 °F). V ostatných 
režimoch je predvolená hodnota 25 °C (77 °F).

(automatický)

(chladenie)

(odvlhčovanie)

(ventilátor)

(kúrenie)
(Iba jednotka pre chladenie  
aj kúrenie.)

SLEEP Tlačidlo SLEEP

● Stláčaním tohto tlačidla môžete vybrať „spánok 
zap.“ a „spánok vyp.“. Po zapnutí je štandardne 
nastavené „spánok vyp.“. Po vypnutí jednotky sa 
funkcia spánku zruší. Po nastavení funkcie spánok 
sa zobrazí symbol spánku. V tomto režime môžete 
nastaviť čas časovača. V režimoch ventilátor a 
automaticky nie je táto funkcia k dispozícii.

FAN Tlačidlo FAN

● Stláčaním tohto tlačidla môžete cyklicky vyberať 
automatické (AUTO), nízke (Low), stredné (Middle) 
a vysoké (High) otáčky ventilátora. Po zapnutí 
sú štandardne nastavené automatické otáčky 
ventilátora. V režime fúkania vzduchu môžete 
nastaviť len nízke otáčky ventilátora.

Nízke otáčky Stredné otáčky
Vysoké otáčky

CLOCK Tlačidlo CLOCK

● Stláčaním tohto tlačidla môžete nastaviť hodiny. 
Na displeji bliká symbol . Do 5 sekúnd môžete 
hodnotu zmeniť stláčaním tlačidla + alebo –. 
Pokiaľ toto tlačidlo podržíte dlhšie ako 2 sekundy 
stlačené, každej 0,5 sekundy sa hodnota na mieste 
minút zvýši o 1. Počas blikania stlačte opäť tlačidlo 
CLOCK. Symbol  sa bude zobrazovať trvalo 
ako potvrdenie, že bolo nastavenie vykonané 
úspešne. Po zapnutí napájania sa na displeji bude 
štandardne zobrazovať 12:00 a symbol . Keď 
sa zobrazuje symbol , znamená to, že aktuálna 
hodnota času predstavuje denný čas, inak je to 
hodnota časovača.

TEMP
Tlačidlo TEMP

● Stláčaním tohto tlačidla môžete vybrať zobrazenie 
žiadanej teploty v miestnosti, alebo zobrazenie 
skutočnej teploty v miestnosti. Po prvom zapnutí 
napájania vnútornej jednotky sa bude zobrazovať 
žiadaná teplota. Keď je stav zobrazovania teploty 
zmenený z druhého stavu na stav „ “, zobrazí sa 
skutočná teplota. Po 5 sekundách, alebo keď je do 
5 sekúnd prijatý iný signál diaľkového ovládania, 
dôjde k návratu pre zobrazenie žiadanej teploty. 
Pokiaľ užívateľ nenastaví stav zobrazovania 
teploty, bude sa zobrazovať žiadaná teplota.



♦ Funkcie bezdrôtového diaľkového ovládača

Tlačidlá a funkcie bezdrôtového diaľkového ovládača

Tento bezdrôtový diaľkový ovládač je univerzálny a môžete ho používať pre viaceré jednotky.
V tomto návode sú opísané tlačidlá ovládača, ktoré sú funkčné pre túto jednotku.

Diaľkový 
ovládač

X-FAN Tlačidlo X-FAN

● Stlačením tlačidla X-FAN v režime chladenia 
(COOL) alebo odvlhčovania (DRY) sa zobrazí 
symbol  a počas 10 minút bude pracovať 
ventilátor vnútornej jednotky, aby sa vysušilo jej 
vnútro, a to aj v prípade, že ste jednotku vypli. 
Po zapnutí napájania je štandardne nastavené 
vypnutie tejto funkcie (X-FAN OFF). Funkcia 
X-FAN nie je k dispozícii v režimoch automatický, 
ventilátor a kúrenie.

 Poznámka: X-FAN je synonymom pre BLOW 
(fúkanie vzduchu).

TURBO Tlačidlo TURBO

● Stlačením tohto tlačidla v režime chladenia alebo 
kúrenia môžete zapnúť alebo vypnúť funkciu turbo. 
Po zapnutí funkcie turbo sa bude zobrazovať 
symbol turbo. Pri zmene režimu alebo otáčok 
ventilátora symbol automaticky zhasne.

+
Tlačidlo +

● Týmto tlačidlom môžete zvýšiť prednastavenú 
teplotu. Stlačením tohto tlačidla môžete nastaviť 
teplotu. Keď tlačidlo stlačíte a podržíte stlačené 
dve sekundy, bude sa hodnota počas držania 
tlačidla meniť rýchlo a vyšle sa povel k trvalému 
zobrazovaniu symbolu °C (° F). Nastavovanie 
teploty nie je k dispozícii v automatickom režime, 
ale povel môžete stlačením tohto tlačidla vyslať. 
Nastavenie teploty v stupňoch Celzia: 16-30; 
nastavenie v stupňoch Fahrenheita: 61-86.

‒ Tlačidlo ‒

● Týmto tlačidlom môžete znížiť prednastavenú 
teplotu. Stlačením tohto tlačidla môžete nastaviť 
teplotu. Keď tlačidlo stlačíte a podržíte stlačené 
dve sekundy, bude sa hodnota počas držania 
tlačidla meniť rýchlo a vyšle sa povel k trvalému 
zobrazovaniu symbolu °C (° F). Nastavovanie 
teploty nie je k dispozícii v automatickom režime, 
ale povel môžete stlačením tohto tlačidla vyslať.

LIGHT
Tlačidlo LIGHT

● Ak stlačíte toto tlačidlo pri zapnutej alebo vypnutej 
jednotke, môžete nastaviť zapnuté osvetlenie 
alebo vypnuté osvetlenie. Po zapnutí napájania sa 
štandardne nastaví zapnuté osvetlenie (Light On).



♦ Funkcie bezdrôtového diaľkového ovládača

Tlačidlá a funkcie bezdrôtového diaľkového ovládača

Tento bezdrôtový diaľkový ovládač je univerzálny a môžete ho používať pre viaceré jednotky.
V tomto návode sú opísané tlačidlá ovládača, ktoré sú funkčné pre túto jednotku.

Diaľkový 
ovládač

Tlačidlo NATÁČANIE HORE A DOLE

● Stláčaním tohto tlačidla sa nastavuje uhol 
natočenia, ktorý sa cyklicky mení takto:

 Tento diaľkový ovládač je univerzálny. V prípade 
nasledujúcich troch stavov sa uhol natočenia 
nezmení.

indikuje, že sa vodiaca lamela natáča 
sem a tam do 5 polôh, ako je znázornené 
na obrázku.

Tlačidlo AIR
● Stlačením tohto tlačidla môžete vybrať zapnutie 

vzduchu alebo vypnutie vzduchu.

TIMER ON
Tlačidlo TIMER ON

● Nastavenie časovača pre zapnutie (TIMER ON):
 Na displeji bude blikať symbol „ON“, symbol  

zmizne, v numerickej časti sa bude nastavovať čas 
pre časované zapnutie. Počas blikania stlačte do 5 
sekúnd tlačidlo + nebo ‒ a jeho stláčaním nastavte 
hodnotu v numerickej časti. Každým stlačením 
tlačidla sa hodnota zvýši prípadne zníži o 1 minútu.

 Ak podržíte tlačidlo + alebo ‒ stlačené 2 sekundy, 
začne sa hodnota meniť rýchlo.

 Zmena prebieha takto: Počas 2,5 sekundy sa menia 
čísla na mieste jednotiek minút, potom zostane 
miesto jednotiek konštantné. Potom sa rýchlosťou 
2,5 sekundy s prenosom mení 10 číslic na mieste 
desiatok minút. Keď potom počas 5 sekúnd 
blikania stlačíte tlačidlo TIMER ON, bude čas pre 
časované zapnutie úspešne nastavený. Pokiaľ je 
čas pre časované zapnutie nastavený a stlačíte 
znovu tlačidlo TIMER ON, čas zapnutia sa zruší.

TIMER OFF
Tlačidlo TIMER OFF

● Jedným stlačením tohto tlačidla vstúpite do 
nastavovania časovača pre vypnutie. V tomto 
prípade bude blikať symbol časovaného vypnutia 
(TIMER OFF). Spôsob nastavovania je rovnaký ako 
pri časovanom zapnutí.

Tlačidlo HEALT

● Stlačením tohto tlačidla môžete vybrať zapnutie 
alebo vypnutie funkcie zdravia (HEALTH). Po 
zapnutí jednotky je funkcia zdravia štandardne 
zapnutá.

I FEEL
Tlačidlo I FEEL

● Jedným stlačením tohto tlačidla zapnete funkciu 
I FEEL. Zobrazí sa symbol „I FEEL“. Po spustení 
tejto funkcie bude teplotný snímač diaľkového 
ovládača merať teplotu svojho okolia a tento 
údaj každých 10 minút pošle do hlavnej jednotky. 
Jednotka tak reguluje teplotu v miestnosti podľa 
teploty miesta, kde sa práve nachádza diaľkový 
ovládač. Opakovaným stlačením tlačidla sa funkcia 
vypne.



♦ Funkcie bezdrôtového diaľkového ovládača

Prevádzkový návod – všeobecné funkcie

1. Po zapnutí napájania stlačte tlačidlo ON/OFF. Jednotka sa spustí.
 (Poznámka: Po zapnutí napájania sa automaticky zatvorí vodiaca lamela hlavnej 

jednotky.)

2. Stláčaním tlačidla MODE vyberte požadovaný prevádzkový režim.

3. Stláčaním tlačidiel + alebo – sa nastavuje požadovaná teplota.
 (V automatickom režime je zbytočné teplotu nastavovať.)

4. Stláčaním tlačidla FAN sa nastavujú otáčky ventilátora. Môžete vybrať automatické, 
nízke, stredné a vysoké otáčky.

5. Stláčaním tlačidla  sa vyberie natočenie.

Prevádzkový návod – voliteľné funkcie

1. Stláčaním tlačidla SLEEP nastavíte režim spánok.

2. Stláčaním tlačidiel TIMER ON a TIMER OFF môžete nastaviť časovač na plánovaný 
čas zapnutia alebo vypnutia.

3. Tlačidlom LIGHT (svetlo) sa riadi zapnutie a vypnutie zobrazovacej časti jednotky.
 (Táto funkcia nemusí byť pre niektoré jednotky k dispozícii.)

4. Tlačidlom TURBO môžete zapínať a vypínať funkciu turbo.

Úvod ku špeciálnym funkciám

♦ O funkcii X-FAN

Táto funkcia znamená, že po zastavení jednotky sa vyfúka vlhkosť na výparníka vnútornej jednotky, aby sa zabránilo tvorbe 
plesne.

1. Keď je funkcia X-FAN zapnutá: Po vypnutí jednotky stlačením tlačidla ON/OFF bude zapnutý ďalej vnútorný ventilátor 
počas 10 minút na nízkych otáčkach. V tomto čase stlačením tlačidla X-FAN vnútorný ventilátor ihneď vypnete.

2. Keď je funkcia X-FAN vypnutá: Po vypnutí jednotky stlačením tlačidla ON/OFF sa celá jednotka ihneď vypne.

♦ O automatickej prevádzke

Keď je vybratý režim automatická prevádzka (AUTO RUN), nezobrazuje sa žiadaná teplota na LCD displeji a jednotka bude 
podľa teploty v miestnosti automaticky voliť vhodný spôsob prevádzky pre zaistenie komfortného prostredia.

♦ O funkcii turbo

Keď spustíte túto funkciu, bude zapnutý ventilátor jednotky na super vysokých otáčkach pre rýchle chladenie alebo kúrenie tak, 
aby sa teplota prostredia čo najrýchlejšie približovala prednastavenej teplote.



♦ Funkcie bezdrôtového diaľkového ovládača
♦ O zámku

Súčasným stlačením tlačidiel + a – sa zamkne alebo odomkne klávesnica. Keď je diaľkový ovládač uzamknutý, bude sa na 
ňom zobrazovať ikona . Keď v tomto prípade stlačíte ktorékoľvek tlačidlo, symbol trikrát zabliká. Keď klávesnicu odomknete, 
symbol zmizne.

♦ O natáčaní hore a dole

1. Ak stlačíte tlačidlo pre natáčanie hore a dole na viac ako 2 sekundy, bude sa vodiaca lamela hlavnej jednotky natáčať sem 
a tam zhora dole. Keď potom tlačidlo uvoľníte, natáčanie lamely sa zastaví a lamela zostane v práve aktuálnej polohe.

2. Pokiaľ v režime natáčania hore a dole, keď je stav prepnutý z vypnuté na , toto tlačidlo stlačte po 2 sekundách znovu, 
zmení sa stav  ihneď na vypnuté. Keď toto tlačidlo stlačíte do 2 sekúnd znovu, bude stav natočenia závisieť taktiež na 
vyššie uvedenej sekvencii cirkulácie.

♦ O prepínaní medzi stupňami Fahrenheita a Celzia

Keď je jednotka vypnutá stlačte súčasne tlačidlá MODE a – na prepnutie medzi °C a °F.

Výmena batérií a poznámky

1. Stlačte zľahka miesto označené  a v smeru šípky zatlačte na zadný kryt 
bezdrôtového diaľkového ovládača. (Pozri obrázok.)

2. Vyberte staré batérie. (Pozri obrázok.)

3. Vložte dve nové 1,5 voltové suché batérie typu AAA. Dávajte pri tom pozor na polaritu. 
(Pozri obrázok.)

4. Nasaďte zadný kryt bezdrôtového diaľkového ovládača. (Pozri obrázok.)

♦ POZNÁMKA:

● Keď vymieňate batérie, vymeňte všetky naraz a nepoužívajte batérie rôzneho typu, 
inak môže dôjsť k poruche bezdrôtového diaľkového ovládača.

● Ak bezdrôtový diaľkový ovládač nebudete dlhšie používať, vyberte prosím batérie, aby 
nevytiekli a nepoškodili ovládač.

● Počas používania rešpektujte dosah príjmu.

● Bezdrôtový diaľkový ovládač by mal byť vo vzdialenosti 1 meter od televízora alebo 
hudobného  systému.

● Pokiaľ bezdrôtový diaľkový ovládač nefunguje správne, vyberte prosím batérie a po 
30 sekundách ich opäť nasaďte. Pokiaľ sa neobnoví normálna prevádzka, batérie 
vymeňte.

Zobrazenie výmeny batérií



Spätný odber elektroodpadu
Informácie pre užívateľa na likvidáciu elektrických a 

elektronických zariadení (z domácnosti)

Uvedený symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické 
alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom 
správnej likvidácie výrobku ich odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté 
zadarmo.
Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate 
prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli 
byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu, 
najbližšieho zberného miesta, v Zákone o odpadoch príslušnej krajiny.
Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené 
pokuty.
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