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DÔLEŽITÁ POZNÁMKA: 

Prečítajte si pozorne tento návod pred 

inštaláciou alebo ovládaním novej 

klimatizácie. Odložte si tento návod prepoužitie v budúcnosti. 
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 TLAČIDLÁ DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA 1

 

 
  1 Tlačidlo ON/OFF (Zapnuté/Vypnuté)  

  2 Tlačidlo MODE (Režim prevádzky) 

  3 Tlačidlo FAN (Rýchlosť ventilátora) 

  4 Tlačidlo TURBO (Urýchlenie klimatizácie) 

  5 Tlačidlo ▲/▼ (Zvýšenie/Zníženie) 

  6 Tlačidlo  (Smerovanie vzduchu vľavo/vpravo) 

  7 Tlačidlo  (Smerovanie vzduchu hore/dolu) 

  8 Tlačidlo T-ON / T-OFF (Časovač zapnutia/ 
Časovač vypnutia) 

  9 Tlačidlo I FEEL (Meranie teploty ovládačom) 

10 Tlačidlo CLOCK (Hodiny) 

11 Tlačidlo SLEEP (Funkcia Spánok) 

12 Tlačidlo WiFi (Wi-Fi) 

13 Tlačidlo  (Funkcia Zdravie/Ventilácia) 

14 Tlačidlo LIGHT (Osvetlenie) 

15 Tlačidlo TEMP (Zobrazenie teploty) 
 

 

 INDIKÁTORY NA DISPLEJI DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA 2

 

Nastavená rýchlosť ventilátora 
(Rýchlosti  a  nie je možné nastaviť, 
indikátory sa zobrazia len pri aktivácii.) 

Vysielanie signálu 

Funkcia Wi-Fi  
(Niektoré modely túto funkciu nemajú.) 

Typ zobrazovanej teploty 

Funkcia Kúrenie 8 °C 
 
 
Funkcia I Feel 
Detská poistka (Zablokovanie tlačidiel) 
Funkcia Spánok 

Funkcia Turbo 

Smerovanie vzduchu vľavo/vpravo 
Smerovanie vzduchu hore/dolu 

Režim prevádzky 

Automatika 

Chladenie 

Odvlhčovanie 

Ventilátor 

Kúrenie 

Zobrazená teplota 

Hodiny 
Časovač (ON/OFF) 

Nastavený čas 

Tichý chod 

Funkcia Zdravie 

Funkcia Ventilácia 

Funkcia X-FAN 
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 FUNKCIE TLAČIDIEL DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA 3

Poznámka: 

 Tento diaľkový ovládač je univerzálny a môže byť použitý pre klimatizačné zariadenia s 
mnohými funkciami. Ak daný model zariadenia niektoré funkcie nemá, bude zariadenie po 
stlačení príslušného tlačidla na diaľkovom ovládači zachovávať predchádzajúci prevádzkový 
stav. 

 Po pripojení klimatizačného zariadenia k napájaniu sa ozve zvukový signál. Indikátor 

prevádzky  svieti (červený indikátor, farba však môže byť pri rôznych modelov iná). Potom 
môžete klimatizačné zariadenie ovládať pomocou diaľkového ovládača. 

 Keď je zariadenie zapnuté, po stlačení tlačidla na diaľkovom ovládači blikne na displeji 
diaľkového ovládača raz indikátor vysielania signálu  a z klimatizačného zariadenia zaznie 
tón, ktorý potvrdzuje príjem signálu. 

1 Tlačidlo ON/OFF (Zapnutie/Vypnutie) 
 

Stlačte toto tlačidlo na zapnutie jednotky. Stlačte tlačidlo opäť na vypnutie jednotky. 

 

2 Tlačidlo MODE (Režim prevádzky) 
 

Stlačte toto tlačidlo na nastavenie požadovaného režimu prevádzky. 

 
 Keď zvolíte režim Automatika, bude klimatizačné zariadenie pracovať automaticky podľa 

výrobného nastavenia. Požadovanú teplotu nie je možné nastaviť a ani sa nebude 
zobrazovať. Stlačením tlačidla FAN môžete nastaviť rýchlosti ventilátora. Stlačením tlačidla 

 /  môžete nastaviť smer vyfukovania vzduchu. 

 Keď zvolíte režim Chladenie, bude klimatizačné zariadenie pracovať v režime Chladenie. 

Indikátor Chladenie  na vnútornej jednotke svieti (tento indikátor na niektorých modeloch 
nie je). Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ môžete nastaviť požadovanú teplotu. Stlačením tlačidla 

FAN môžete nastaviť rýchlosť ventilátora. Stlačením tlačidla  /  môžete nastaviť smer 
vyfukovania vzduchu. 

 Keď zvolíte režim Odvlhčovanie, bude klimatizačné zariadenie pracovať v režime 

Odvlhčovanie s nízkou rýchlosťou ventilátora. Indikátor Odvlhčovania  na vnútornej 
jednotke svieti (tento indikátor na niektorých modeloch nie ej). V režime Odvlhčovanie nie je 

možné nastaviť rýchlosť ventilátora. Stlačením tlačidla  /  môžete nastaviť smer 
vyfukovania vzduchu. 

 Keď zvolíte režim Ventilátor, bude klimatizačné zariadenie len vyfukovať vzduch, nebude 
chladiť ani kúriť. Na jednotke nesvieti žiadny indikátor režimu. Stlačením tlačidla FAN môžete 

nastaviť rýchlosť ventilátora. Stlačením tlačidla  /  môžete nastaviť smer vyfukovania 
vzduchu. 

 Keď zvolíte režim Kúrenie, bude klimatizačné zariadenie pracovať v režime Kúrenie. Indikátor 

Kúrenie  na vnútornej jednotke svieti (tento indikátor na niektorých modeloch nie je). 
Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ môžete nastaviť požadovanú teplotu. Stlačením tlačidla FAN 

môžete nastaviť rýchlosť ventilátora. Stlačením tlačidla  /  môžete nastaviť smer 
vyfukovania vzduchu. (Klimatizačné zariadenie, ktoré má len funkciu Chladenie, nemôže 

Automatika Chladenie Odvlhčovanie Ventilátor Kúrenie 
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pracovať v režime Kúrenie. Ak je diaľkovým ovládačom zvolený režim Kúrenie, klimatizačné 
zariadenie sa nedá zapnúť tlačidlom ON/OFF.) 

Poznámka: 

 Aby sa po spustení režimu Kúrenie zabránilo vyfukovaniu studeného vzduchu, vnútorná 
jednotka začne vyfukovať vzduch s oneskorením 1–5 minút (skutočná doba oneskorenia 
závisí od teploty v miestnosti). 

 Rozsah nastavenia teploty pomocou diaľkového ovládača: 16–30 °C. 
Rýchlosť ventilátora: Automatická, Nízka, Stredne nízka, Stredná, Stredne vysoká, Vysoká 

3 Tlačidlo FAN (Ventilátor) 
 

Stlačením tohto tlačidla môžete nastaviť rýchlosť ventilátora v nasledujúcom cykle:  

Automatická (AUTO), Nízka , Stredne nízka , Stredná , Stredne vysoká  a 

Vysoká . Po zapnutí napájania je štandardne nastavená Automatická rýchlosť.  

 
Poznámka: 

 Pri nastavení automatickej rýchlosti bude klimatizačné zariadenie nastavovať vhodnú 
rýchlosť ventilátora automaticky podľa výrobného nastavenia. 

 V režime Odvlhčovania pracuje ventilátor len nízkou rýchlosťou. 

 Funkcia X-FAN (Dobeh ventilátora/Vyfúkanie vlhkosti):  
Keď v režime Chladenie alebo Odvlhčovanie stlačíte na 2 sekundy tlačidlo na nastavenie 

rýchlosti ventilátora, zobrazí sa indikátor  a po vypnutí vnútornej jednotky pracuje jej 
ventilátor ešte niekoľko minút, aby sa vysušilo vnútro jednotky. Po pripojení napájania je 
funkcia X-FAN štandardne vypnutá. Funkciu X-FAN nie je možné použiť pre režim 
Automatika, Ventilátor alebo Kúrenie. 

Táto funkcia umožňuje vysušiť vlhkosť na výparníku vnútornej jednotky potom, čo je jednotka 
vypnutá, aby sa zabránilo rastu plesne. 

– Keď je funkcia X-FAN zapnutá: Po vypnutí jednotky stlačením tlačidla ON/OFF pracuje 
ventilátor vnútornej jednotky ešte niekoľko minút nízkou rýchlosťou. Teraz je možné 
zastaviť ventilátor vnútornej jednotky priamo stlačením tlačidla pre nastavenie rýchlosti 
ventilátora na 2 sekundy. 

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

 

4 Tlačidlo TURBO (Urýchlenie klimatizácie) 
 

V režime Chladenie alebo Kúrenie stlačte toto tlačidlo, aby ste prepli do režimu rýchleho 

Chladenia alebo kúrenia. Na displeji diaľkového ovládača sa zobrazí indikátor . Stlačte toto 

tlačidlo opäť pre vypnutie funkcie Turbo. Indikátor  zmizne. 

Keď je táto funkcia spustená, ventilátor jednotky pracuje veľmi vysokou rýchlosťou, aby sa 
urýchlilo chladenie alebo kúrenie a teplota v miestnosti dosiahla čo možno najskôr nastavenú 
hodnotu. 

 

5 Tlačidlo ▲ / ▼ (Zvýšenie /Zníženie) 
 

 Jedným stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ sa nastavená teplota zvýši alebo zníži o 1 °C. Keď 
tlačidlo ▲ alebo ▼ stlačíte a podržíte dlhšie ako 2 sekundy, začne sa nastavená teplota na 
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diaľkovom ovládači rýchlo meniť. Keď tlačidlo po dosiahnutí požadovanej hodnoty uvoľníte, 
prejaví sa zmena aj na displeji vnútornej jednotky. 

 Pri nastavovaní časovača zapnutia (T-ON), časovača vypnutia (T-OFF) alebo hodín 
(CLOCK) môžete stlačením tlačidla ▲ alebo ▼nastavovať čas. (Viď popis tlačidiel CLOCK, 
T-ON a T-OFF.)  

 

6 Tlačidlo  (Smerovanie vyfukovaného vzduchu vľavo/vpravo) 
 

Stlačením tohto tlačidla môžete nastaviť uhol vyfukovania vzduchu vľavo/vpravo. Uhol 
vyfukovania vzduchu je možné vyberať v nasledujúcom cykle: 

 
Poznámka: 

 Ak stlačíte a držíte toto tlačidlo dlhšie ako 2 sekundy, začne sa smerovacia lamela otáčať 
striedavo doľava/doprava. Keď tlačidlo uvoľníte, smerovacia lamela sa okamžite zastaví 
v aktuálnej polohe. 

 Ak v režime smerovania vzduchu doľava/doprava zapnete tlačidlom funkciu smerovania  
a po 2 sekundách stlačíte opäť toto tlačidlo, funkcia smerovania  sa vypne. Ak počas 2 
sekúnd stlačíte opäť toto tlačidlo, bude sa funkcia smerovania vzduchu meniť aj podľa vyššie 
uvedeného cyklu. 

 

7 Tlačidlo  (Smerovanie vyfukovaného vzduchu hore/dolu) 
 

Stlačením tohto tlačidla môžete nastaviť uhol vyfukovania vzduchu v smere hore/dolu. Uhol 
vyfukovania vzduchu je možné vyberať v nasledujúcom cykle: 

 
 Keď zvolíte , klimatizačné zariadenie smeruje vyfukovaný vzduch automaticky. 

Horizontálna smerovacia lamela sa bude automaticky striedavo vychyľovať hore a dolu 
v maximálnom uhle. 

 Keď zvolíte , , , ,  klimatizačné zariadenie vyfukuje vzduch len v nastavenom 
smere. Horizontálna smerovacia lamela zostane stáť v určenej polohe. 

 Keď zvolíte , ,  klimatizačné zariadenie vyfukuje vzduch len v nastavenom rozmedzí 
uhla. Horizontálna smerovacia lamela sa bude vychyľovať v danom rozmedzí uhla. 

 Na nastavenie požadovaného uhla smerovania vzduchu stlačte tlačidlo  na dlhšie ako 2 
sekundy. Po dosiahnutí požadovaného uhla tlačidlo uvoľnite. 

Poznámka: 

 Funkcia smerovania vzduchu , ,   nemusí byť pri niektorých modeloch k dispozícii. 
Keď klimatizačné zariadenie príjme tento príkaz, nastaví sa automatické smerovanie 
vyfukovaného vzduchu. 

 Ak stlačíte a držíte toto tlačidlo dlhšie ako 2 sekundy, začne sa smerovacia lamela otáčať 
striedavo hore/dolu. Keď tlačidlo uvoľníte, smerovacia lamela sa okamžite zastaví v aktuálnej 
polohe. 

Bez zobrazenia 
(Vertikálna lamela stojí v aktuálnej polohe) 

Bez zobrazenia 
(Horizontálna lamela stojí v aktuálnej polohe) 
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 Ak v režime smerovania vzduchu hore/dolu zapnete tlačidlom funkciu smerovania  a po 2 

sekundách stlačíte opäť toto tlačidlo, funkcia smerovania  sa vypne. Ak počas 2 sekúnd 
stlačíte opäť toto tlačidlo, bude sa funkcia smerovania vzduchu meniť aj podľa vyššie 
uvedeného cyklu. 

 

8 Tlačidlo T-ON / T-OFF (Časovač zapnutia / Časovač vypnutia) 
 

 Tlačidlo T-ON (Načasované zapnutie) 

Tlačidlom T-ON môžete nastaviť časovač pre automatické zapnutie. Po stlačení tohto tlačidla 

zmizne z displeja diaľkového ovládača indikátor  a začne blikať indikátor ON. Stlačením 
tlačidla ▲ alebo ▼ nastavte čas zapnutia. Po každom stlačení tlačidla ▲ alebo ▼ sa 
nastavený čas zvýši alebo zníži o 1 minútu. Keď stlačíte a podržíte tlačidlo ▲ alebo ▼ dlhšie 
ako 2 sekundy, začne sa nastavený čas rýchlo meniť. 

Potvrďte požadovaný čas stlačením tlačidla T-ON. Indikátor ON prestane blikať. Zobrazí sa 

opäť indikátor .  

Zrušenie načasovaného zapnutia: Keď je aktivované načasované zapnutie, stlačte tlačidlo  
T-ON, aby ste ho zrušili. 

 Tlačidlo T-OFF (Načasované vypnutie) 

Tlačidlom T-OFF môžete nastaviť časovač pre automatické vypnutie. Po stlačení tohto 

tlačidla zmizne z displeja diaľkového ovládača indikátor  a začne blikať indikátor OFF. 
Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ nastavte čas vypnutia. Po každom stlačení tlačidla ▲ alebo ▼ 
sa nastavený čas zvýši alebo zníži o 1 minútu. Keď stlačíte a podržíte tlačidlo ▲ alebo ▼ 
dlhšie ako 2 sekundy, začne sa nastavený čas rýchlo meniť. 

Potvrďte požadovaný čas stlačením tlačidla T-OFF. Indikátor OFF prestane blikať. Zobrazí sa 

opäť indikátor .  

Zrušenie načasovaného vypnutia: Keď je aktivované načasované vypnutie, stlačte tlačidlo  
T-OFF, aby ste ho zrušili. 

Poznámka: 

 Keď je jednotka v zapnutom a vypnutom stave, môžete nastaviť súčasne časovač vypnutia 
alebo časovač zapnutia. 

 Pred nastavením časovača zapnutia alebo časovača vypnutia nastavte najskôr správny čas 
hodín ovládača. 

 Po spustení časovača zapnutia alebo časovača vypnutia nastavte stály cyklus. Potom sa 
bude klimatizačné zariadenie zapínať alebo vypínať podľa nastaveného času. Tlačidlo 
ON/OFF nemá na nastavenie žiadny vplyv. Ak túto funkciu nepotrebujete, použite diaľkový 
ovládač, aby ste ju zrušili. 

 

9 Tlačidlo I FEEL (Meranie teploty diaľkovým ovládačom) 
 

Stlačte toto tlačidlo na zapnutie funkcie I FEEL. Na displeji diaľkového ovládača sa zobrazí 

indikátor . Po zapnutí tejto funkcie bude diaľkový ovládač posielať hodnotu nameranej teploty 
do jednotky a jednotka bude automaticky regulovať teplotu v miestnosti podľa teploty nameranej 
snímačom diaľkového ovládača. Stlačte toto tlačidlo opäť na vypnutie funkcie I FEEL. Indikátor 

 zmizne. 

 Pri zapnutí tejto funkcie umiestnite diaľkový ovládač do blízkosti užívateľa. Nedávajte 
diaľkový ovládač blízko predmetov s vysokou alebo nízkou teplotou, aby ste zabránili 
nesprávnemu meraniu okolitej teploty. Keď je zapnutá funkcia I FEEL, je potrebné umiestniť 
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diaľkový ovládač tak, aby vnútorná jednotka mohla prijímať signály vysielané diaľkovým 
ovládačom. 

  

10 Tlačidlo CLOCK (Hodiny) 
 

Stlačte toto tlačidlo na nastavenie času hodín. Indikátor  na displeji diaľkového ovládača 
začne blikať. Počas 5 sekúnd stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, aby ste nastavili čas hodín. Každým 
stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ sa nastavený čas zvýši alebo zníži o 1 minútu. Keď stlačíte a 
podržíte tlačidlo ▲ alebo ▼ dlhšie ako 2 sekundy, začne sa nastavený čas rýchlo meniť. Po 
dosiahnutí požadovaného času tlačidlo uvoľnite. Stlačte tlačidlo CLOCK pre potvrdenie 

nastavenia času hodín. Indikátor  prestane blikať. 

Poznámka: 

 Hodiny zobrazujú čas v 24-hodinovom formáte 

 Interval medzi stlačením tlačidiel pri nastavovaní nesmie presiahnuť 5 sekúnd. Inak diaľkový 
ovládač automaticky ukončí režim nastavovania. Rovnako to funguje aj pri nastavení 
časovačov zapnutia a vypnutia. 

 

11 Tlačidlo SLEEP (Funkcia Spánok)  
 

V režimoch Chladenie alebo Kúrenie môžete stlačením tohto tlačidla zapnúť funkciu Spánok, 
ktorá zaisťuje komfortnú teplotu počas spania. Na displeji diaľkového ovládača sa zobrazí 

indikátor . Stlačte opäť toto tlačidlo pre vypnutie funkcie Spánok. Indikátor  zmizne. Po 
pripojení napájania je funkcia Spánok štandardne vypnutá. Po vypnutí jednotky je funkcia 
Spánok zrušená. 

V tomto režime je možné nastaviť čas časovača. Túto funkciu nie je možné použiť v režimoch 
Ventilátor, Odvlhčovanie a Automatika. 

 

12 Tlačidlo WIFI (Wi-Fi) 
 

Stlačte tlačidlo WIFI na zapnutie alebo vypnutie funkcie Wi-Fi. Keď je funkcia Wi-Fi zapnutá, 
bude sa na diaľkovom ovládači zobrazovať indikátor „WiFi“. Na obnovu počiatočného 
výrobného nastavenia Wi-Fi modulu stlačte pri vypnutej jednotke súčasne tlačidlá MODE a WiFi 
na 1 sekundu. 

 Táto funkcia je k dispozícii len pri niektorých modeloch. 
 

13 Tlačidlo  (Zdravie/Ventilácia) 
 

Stlačte toto tlačidlo na zapnutie/vypnutie funkcie Zdravie (generovanie iónov) alebo Ventilácie. 

Po prvom stlačení tlačidla sa aktivuje funkcia Ventilácia – na displeji sa zobrazí . Po druhom 

stlačení sa zapnú súčasne funkcie Ventilácia a Zdravie – na displeji sa zobrazí  a . Po 
treťom stlačení tlačidla sa funkcia Zdravie a Ventilácia vypnú. Po štvrtom stlačení tlačidla sa 

zapne funkcia Zdravie – na displeji sa zobrazí . Pri ďalšom stlačení tlačidla sa celý cyklus 
opakuje. 

 Táto funkcia je k dispozícii len pri niektorých modeloch. 

 

14 Tlačidlo LIGHT (Osvetlenie) 
 

Stlačte toto tlačidlo na vypnutie osvetlenia displeja vnútornej jednotky. Indikátor  na displeji 
diaľkového ovládača zmizne. Stlačte tlačidlo opäť na zapnutie osvetlenia displeja. Zobrazí sa 

opäť indikátor .  
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15 Tlačidlo TEMP (Zobrazenie teploty) 
 

Stlačením tohto tlačidla je možné na displeji vnútornej jednotky zobraziť nastavenú teplotu, 
teplotu v miestnosti alebo vonkajšiu teplotu. Voľba na diaľkovom ovládači sa cyklicky prepína 
takto: 

 

 Keď pomocou diaľkového ovládača zvolíte  alebo nevyberiete žiadnu z možností 
zobrazenia teploty, bude sa na displeji vnútornej jednotky zobrazovať nastavená teplota. 

 Keď pomocou diaľkového ovládača zvolíte , bude sa na displeji vnútornej jednotky 
zobrazovať teplota v miestnosti. 

 Keď pomocou diaľkového ovládača zvolíte , bude sa na displeji vnútornej jednotky 
zobrazovať vonkajšia teplota. 

Poznámka: 

 Pri niektorých modeloch nie je možné zobraziť vonkajšiu teplotu. V takom prípade vnútorná 

jednotka príjme príkaz , ale zobrazí nastavenú teplotu. 

 Po zapnutí jednotky sa štandardne zobrazuje nastavená teplota. Na diaľkovom ovládači sa 
žiadna indikácia nezobrazuje. 

 Teplotu je možné zobrazovať len na vnútorných jednotkách, ktoré majú číselný displej. 

 Keď vyberiete zobrazovanie teploty v miestnosti alebo vonkajšej teploty, zobrazí sa na 
displeji vnútornej jednotky príslušná teplota a po 3 alebo 5 sekundách sa automaticky prepne 
na zobrazovanie nastavenej teploty. 

 

Bez 
zobrazenia 
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 FUNKCIE KOMBINÁCIÍ TLAČIDIEL  4
 

Funkcia Úspora energie 
 

V režime Chladenie stlačte súčasne tlačidlá TEMP a CLOCK, aby ste zapli alebo vypli funkciu 
Úspora energie. Keď je funkcia Úspora energie spustená, zobrazí sa na displeji diaľkového 
ovládača indikátor SE a klimatizačné zariadenie upraví nastavenú teplotu automaticky podľa 
výrobného nastavenia tak, aby sa dosiahla maximálna úspora energie. V režime Chladenie 
stlačte opäť súčasne tlačidlá TEMP a CLOCK, aby ste vypli funkciu Úspora energie. 

Poznámka: 

 V režime úspory energie je štandardne nastavená automatická rýchlosť ventilátora a nie je 
možné ju meniť. 

 V režime úspory energie nie je možné meniť nastavenú teplotu. Pri stlačení tlačidla TURBO 
nevyšle diaľkový ovládač žiadny príkaz. 

 Funkcie Spánok a Úspora energie nie je možné používať súčasne. Ak bola v režime 
Chladenie zapnutá funkcia Úspora energie, po stlačení tlačidla SLEEP sa funkcia Úspora 
energie vypne. Ak bola v režime Chladenie zapnutá funkcia Spánok, po spustení funkcie 
Úspora energie sa funkcia Spánok vypne. 

 

Funkcia Kúrenie 8 °C 
 

V režime Kúrenie stlačte súčasne tlačidlá TEMP a CLOCK, aby ste zapli alebo vypli funkciu 
Kúrenie 8 °C. Keď je táto funkcia spustená, zobrazí sa na displeji diaľkového ovládača indikátor 

 a „8°C“ a klimatizačné zariadenie udržiava režim Kúrenie pri 8 °C. Stlačte opäť súčasne 
tlačidlá TEMP a CLOCK, aby ste vypli funkciu Kúrenie 8 °C. 

Poznámka: 

 V režime Kúrenie 8 °C je štandardne nastavená automatická rýchlosť ventilátora a nie je 
možné ju meniť. 

 V režime Kúrenie 8 °C nie je možné meniť nastavenú teplotu. Pri stlačení tlačidla TURBO 
nevyšle diaľkový ovládač žiadny príkaz. 

 Funkcie Spánok a Kúrenie 8 °C nie je možné používať súčasne. Ak bola v režime Kúrenie 
zapnutá funkcia Kúrenie 8 °C, po stlačení tlačidla SLEEP sa funkcia Kúrenie 8 °C vypne. Ak 
bola v režime Kúrenie zapnutá funkcia Spánok, po spustení funkcie Kúrenie 8 °C sa funkcia 
Spánok vypne. 

 Ak sa teplota zobrazuje v stupňoch Fahrenheita, zobrazí sa na diaľkovom ovládači režim 
Kúrenie pri 46 °F. 

 

Detská poistka (Zablokovanie ovládania) 
 

Súčasným stlačením tlačidiel ▲ a ▼ je možné zapnúť alebo vypnúť funkciu detskej poistky. 

Keď je funkcia Detská poistka zapnutá, bude sa zobrazovať indikátor . Keď stlačíte tlačidlo na 

diaľkovom ovládači, indikátor  trikrát zabliká a do jednotky sa nepošle žiadny príkaz. 

 

Prepnutie jednotky zobrazenia teploty 
 

Keď je jednotka vypnutá, môžete súčasným stlačením tlačidiel ▼ a MODE prepínať medzi °C 
a °F. 
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 POSTUP OVLÁDANIA 5

1. Po pripojení klimatizačného zariadenia k napájaniu stlačte tlačidlo ON/OFF na diaľkovom 
ovládači, aby ste zariadenie zapli. 

2. Stlačením tlačidla MODE vyberte požadovaný režim prevádzky: Automatika (AUTO), 

Chladenie (COOL ), Odvlhčovanie (DRY ), Ventilátor (FAN ) alebo Kúrenie (HEAT 

) 

3. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ nastavte požadovanú teplotu. 

4. Stlačením tlačidla FAN môžete nastaviť požadovanú rýchlosť ventilátora: Automatická, 

Nízka, Stredne nízka, Stredná, Stredne vysoká alebo Vysoká. Stlačením tlačidla  /  
môžete nastaviť smer vyfukovania vzduchu. 

 

 VÝMENA BATÉRIÍ V DIAĽKOVOM OVLÁDAČI 6

1. Zodvihnite kryt v smere šípky (viď obr. 1 ○1 ). 

2. Vyberte pôvodné batérie (viď obr. 1 ○2 ) 

3. Vložte dve 1,5 V batérie veľkosti AAA. Presvedčte sa, že sú póly batérií + a − správne 
orientované (viď obr. 2 ○3 ). 

4. Naložte opäť kryt (viď obr. 2 ○4 ). 

 
Poznámka: 

 Pri použití nasmerujte vysielač signálu diaľkového ovládača na okienko prijímača na 
vnútornej jednotke. 

 Vzdialenosť medzi vysielačom signálu a okienkom prijímača by nemala byť väčšia ako 8 m a 
v ceste signálu by nemali byť žiadne prekážky. 

 V miestnosti, kde je žiarivkové osvetlenie alebo bezdrôtový telefón, môže dôjsť k rušeniu 
signálu. V takom prípade je potrebné priblížiť diaľkový ovládač k vnútornej jednotke. 

 Pri výmene batérií použite rovnaký typ batérií. 

 Ak nebudete diaľkový ovládač dlho používať, vyberte z neho batérie. 

 Vymeňte batérie, keď sú indikátory na displeji diaľkového ovládača zle viditeľné alebo sa 
vôbec nezobrazujú. 

 

Obr. 1 Obr. 2 





SPÄTNÝ ODBER ELEKTROODPADU 

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 ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma. 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 alebo 
najbližšieho zberného miesta. 

 

 
V prípade poruchy, problémov s kvalitou alebo iných, odpojte zariadenie od napájania a kontaktujte prosím 
miestneho predajcu alebo autorizované servisné stredisko. 
Tiesňové volanie - telefónne číslo: 112 
 

VÝROBCA 

SINCLAIR CORPORATION Ltd. 
1-4 Argyll St. 
London W1F 7LD 
Great Britain 
 
www.sinclair-world.com 
 
Zariadenie bolo vyrobené v Číne (Made in China). 
 

ZÁSTUPCA 

SINCLAIR EUROPE spol. s r.o. 
Purkynova 45 
612 00 Brno 
Czech Republic 
 

SERVISNÁ PODPORA 

NEPA Slovakia, spol. s r.o. 
Technická 2 
821 04 Bratislava 
Slovenská republika 
 
Tel.: +421 2 3260 5050 
Fax: +421 2 4341 0786 
 
www.sinclair-solutions.com 
Obchod: obchod@nepa.sk 
Servis: servis@nepa.sk, tel. servis: +421 2 3260 5030 




