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Dálkové ovládání 

Návod k použití 

 
 
 

Pečlivě si prostudujte tyto pokyny pro bezpečné a správné používání tohoto 
výrobku. 

 
Uchovejte návod pro budoucí použití. 
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Opatření 
● Před prvním použitím dálkového ovládače nainstalujte baterie a ujistěte 

se, že "+" a "-" póly jsou správně umístěny. 

● Ujistěte se, že dálkový ovladač je nasměrován k přijímači, že mezi 

dálkovým ovladačem a přístrojem nejsou překážky a že vzdálenost není větší 

než 8 metrů. 

● Dálkový ovladač by neměl upadnout na zem, hrozí poškození. Dbejte na 

to, aby dálkový ovládač nepřišel do styku s tekutinami. Nevystavujte dálkový 

ovladač přímému slunečnímu světlu nebo nadměrnému teplu. 

● Pokud dálkový ovladač nefunguje normálně, vyjměte baterie na 30 
sekund před jejich opětovnou instalací. Pokud to nepomůže, vyměňte baterie.  
● Při výměně baterií nekombinujte nové baterie se starými a používejte 
vždy baterie stejného typu a výrobce. V opačném případě by se mohl dálkový 
ovladač poškodit.  
● Pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte nejprve 
baterie, jinak by mohlo dojít k poškození dálkového ovladače.  
● Vyřazené baterie řádně zlikvidujte. 
 
Poznámka: 

1. Jedná se o univerzální dálkový ovladač, který poskytuje všechna funkční 
tlačítka. V závislosti na konkrétním modelu je možné, že některá 
tlačítka nebudou funkční z důvodu absence funkce u klimatizační 
jednotky. 

2. Funkce HEAT a ELE.H nelze použít u modelů vybavených pouze 
chladícím režimem. Z tohoto důvodu budou tato tlačítka nefunkční. 
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Popis tlačítek 

1. Tlačítko ON/OFF (zapnout/vypnout) 

2. Tlačítko °C/°F – přepínač zobrazování teploty dle Celsius a Fahrenheit. 

3. Tlačítko SPEED – použijte toto tlačítko pro nastavení rychlostí ventilátoru 

následovně: 

 
Low – pomalá rychlost 

Mid – střední rychlost 

High – vysoká rychlost 

Auto – automatická rychlost 

Pozn.: Automatická rychlost není dostupná v režimu FAN. 

4. Tlačítko DISPLAY – použijte pro zapnutí/vypnutí zobrazení teploty na displeji 

klimatizace. 

5. Tlačítko iFEEL – při zmáčknutí tohoto tlačítka se na displeji dálkového ovládače 

zobrazí aktuální teplota v místnosti. Při opětovném zmáčknutí se funkce deaktivuje. 

6. Tlačítko TIMER – slouží pro nastavení časovače 

- při zapnuté klimatizaci stiskněte tlačítko pro deaktivaci časovače 

- při vypnuté klimatizaci stiskněte tlačítko pro aktivaci časovače 
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- Jednou stiskněte tlačítko TIMER a tlačítko ON/OFF se rozsvítí. Stiskněte  nebo 

pro nastavení doby pro vypnutí/zapnutí přístroje. Každé stisknutí přidá nebo 

ubere 30 min. do desáté hodiny, po desáté hodině se bude čas přidávat nebo ubírat 

po celých hodinách. Toto nastavení použijte pro dosažení požadované doby. 

- Stiskněte tlačítko TIMER pro potvrzení nastavení. Tlačítko ON/OFF přestane svítit. 

- V případě že tlačítko TIMER nestisknete po dobu 10 vteřin od rozsvícení tlačítka 

ON/OFF se funkce pro nastavení časovače deaktivuje. 

- V případě, že je funkce časovače potvrzena, opakované zmačknutí tlačítka TIMER ji 

deaktivuje. 

Pozn.: Pokud je časovač nastaven pro zapnutí přístroje, všechna tlačítka jsou funkční (s 

výjimkou SLEEP, DISPLAY, iFEEL) a přístroj začne fungovat podle nastaveného 

časovače. 

7.  Toto tlačítko má dvě funkce. 

a) funkce HEALTH 

Při zapnutém přístroji stiskněte toto tlačítko pro aktivaci zdraví prospěšných funkcí, 

např. čištění vzduchu, tvorbu negativních iontů nebo snížení PM2,5. 

Stiskněte opakovaně tlačítko HEALTH pro deaktivaci funkce. 

b) funkce iCLEAN 

Při vypnutém přístroji stiskněte toto tlačítko pro aktivaci čištění klimatizační 

jednotky (automatické vyčištění prachu z výparníku a následně vysoušení výparníku 

pro zachování efektivity přístroje pro chladící a topné režimy). Na displeji dálkového 

ovládání se zobrazí nadpis „CL“. Čištění přístroje trvá cca. 30 minut. V případě 

zapnutí přístroje, popř. opětovném stisknutím tlačítka iCLEAN, bude funkce čištění 

deaktivována. 

8. Tlačítka  a  

Při každém stisknutí tlačítka  zvýšíte teplotu o 1°C a po každém stisknutí tlačítka 

snížíte teplotu o 1°C. 

Teplotu můžete nastavit v rozmezí 16°C až 32°C. 

Poznámka: V případě použití režimů AUTO nebo FAN teplotu nastavit nelze. Při 

těchto režimech jsou tlačítka  a  deaktivována. 

9. Tlačítko TURBO 

Funkce TURBO je funkční při režimech COOL a HEAT. 

Stiskněte toto tlačítko pro zvýšení rychlostí proudění vzduchu. Lze použít pro 

chlazení a pro topení. 

Po deaktivaci funkce TURBO je proudění vzduchu nastaveno na předchozí hodnotě. 

10. Tlačítko MODE 

Při každém zmáčknutí tlačítka volíte režim přístroje. 
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AUTO – automatická rychlost 

COOL - chlazení 

DRY - vysoušení 

HEAT - topení 

FAN – ventilace 

11. Tlačítko SLEEP 

Stiskněte toto tlačítko pro „uspání“ přístroje. Po 10 hodinách se přístroj „probudí“ 

do předchozího stavu a nastavení. 

Pozn.: Tuto funkci nelze aktivovat při režimu FAN. 

12. Tlačítko SWING  

Stiskněte toto tlačítko pro zapnutí pohybu horizontálních lamel. 

Stiskněte znovu toto tlačítko pro zastavení pohybu lamel v požadované poloze. 

13. Tlačítko SWING  

Stiskněte toto tlačítko pro zapnutí pohybu vertikálních lamel. 

Stiskněte znovu toto tlačítko pro zastavení pohybu lamel v požadované poloze. 

14. Tlačítko (funkce) Anti-F 

Tato funkce se aktivuje po vypnutí přístroje dálkovém ovládáním v režimech COOL, 

DRY nebo AUTO. V případě že přístroj je v provozu v režimu topení, bude tato 

funkce aktivní po dobu 3 minut při snížené rychlosti a následně se automaticky 

vypne. Úkolem této funkce je vysoušení výparníku přístroje a zabránění vzniku 

vlhka, plísní a nepříjemného pachu. 

Tato funkce není nastavena výrobcem. Tuto funkci můžete kdykoliv aktivovat, popř. 

deaktivovat. Při vypnutém přístroji a dálkovém ovládači nasměrujte dálkový ovládač 

směrem k přístroji a jednou stiskněte tlačítko Anti-F. Uslyšíte 5x tón a následně 

ještě jednou 5x tón na znamení aktivaci funkce. Funkce zůstane aktivní do 

deaktivace. 

Deaktivace funkce Anti-F: 

- Vypněte přístroj. 

- Při vypnutém přístroji a vypnutém dálkovém ovládání nasměrujte dálkový ovládač 

směrem k přístroji a jednou stiskněte tlačítko Anti-F. Uslyšíte 3x tón a následně 5x 

tón. Toto je znamení, že je tato funkce deaktivována. 

Pozn.: Nedoporučuje se zapínat přístroj v případě, že je funkce Anti-F aktivní. 

Nejdřív úplně vypněte přístroj a následně ho zapněte. 

Funkce Anti-F není aktivní v případě, že je aktivován časovač pro vypnutí přístroje. 

15. Tlačítko . Toto tlačítko má dvě funkce. 

a) ELE.H – Při stisknutí tlačítka v režimu HEAT bude funkce topení zapnutá, popř. 
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vypnutá. 

b) ECO 

- při stisknutí tlačítka v režimu COOL bude přístroj uveden do nejúspornějšího módu 

pro šetření spotřeby elektrické energie po dobu 8 hodin. Po uplynutí této doby se 

přístroj vrátí do předchozího režimu. 

- v případě změny režimu přístroje nebo při vypnutí dálkového ovládání se funkce 

ECO automaticky deaktivuje. 

- pro manuální deaktivaci režimu ECO stiskněte jednou tlačítko ECO. 

Pozn.: Režimem ECO jsou vybaveny pouze klimatizační jednotky invertorového 

typu.  

 

Použití 

❖ Vložení bateriových článků: 

 
1. Posuňte kryt směrem označením na obrázku. 

2. Vložte dva bateriové články, přičemž dbejte na správné vložení dle označení 

pólů +/-. 

3. Zasuňte kryt zpátky. 

❖ Automatický režim 

1. Stiskněte tlačítko MODE pro zvolení automatické funkce přístroje. 

2. Stiskněte tlačítko SPEED pro zvolení požadované rychlosti cirkulace vzduchu. 

Na výběr máte čtyři rychlostí: 

 
Low – pomalá rychlost 

Mid – střední rychlost 

High – vysoká rychlost 

Auto – automatická rychlost 

3. Stiskněte tlačítko ON/OFF pro zapnutí přístroje. 

4. Stiskněte tlačítko ON/OFF pro vypnutí přístroje. 

Pozn.: Nastavení teploty není funkční v režimu FAN. 

 

❖ Režim Chlazení/Topení 

1. Stiskněte tlačítko MODE pro výběr režimu chlazení nebo topení. 
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Zvolte požadovanou teplotu za pomoci tlačítek  a . Teplotu můžete nastavit 

v rozmezí 16°C až 32°C. 

2. Stiskněte tlačítko SPEED pro nastavení požadované rychlosti cirkulace vzduchu. 

Možnosti jsou: 

Low – pomalá rychlost 

Mid – střední rychlost 

High – vysoká rychlost 

3. Stiskněte tlačítko ON/OFF pro zapnutí přístroje. 

4. Stiskněte tlačítko ON/OFF pro vypnutí přístroje. 

 

❖ Režim FAN – větrání/cirkulace vzduchu 

1. Stiskněte tlačítko Mode a zvolte možnost FAN. 

2. Stiskněte tlačítko SPEED a zvolte požadovanou rychlost cirkulace 

vzduchu. 

Low – pomalá rychlost 

Mid – střední rychlost 

High – vysoká rychlost 

3. Stiskněte tlačítko ON/OFF pro zapnutí přístroje. 

4. Stiskněte tlačítko ON/OFF pro vypnutí přístroje. 

 

❖ Režim Vysoušení vzduchu 

1. Stiskněte tlačítko Mode a zvolte možnost DRY. 

Zvolte požadovanou teplotu za pomocí tlačítek  a . Teplotu 

můžete nastavit v rozmezí 16°C až 32°C. 

2. Stiskněte tlačítko SPEED pro zvolení požadované rychlosti cirkulace 

vzduchu. Možnosti jsou: 

Low – pomalá rychlost 

Mid – střední rychlost 

High – vysoká rychlost 

Auto – automatická rychlost 

3. Stiskněte tlačítko ON/OFF pro zapnutí přístroje. 

4. Stiskněte tlačítko ON/OFF pro vypnutí přístroje. 
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LIKVIDACE  

  

Konečná likvidace     

Když přístroj dosáhne konce své životnosti, a to zejména v případě poruchy, a 

přestane fungovat, odpojte jej od napájení. Následně zlikvidujte spotřebič v 

souladu s platnými předpisy v oblasti životního prostředí ve vaší 

zemi. Nevyhazujte elektrická zařízení společně s domovním 

odpadem.  

Obal přístroje je vyroben z recyklovatelných materiálů. Třiďte 

obalový materiál a recyklujte.  

Pokud potřebujete informace o recyklaci, obraťte se na místní úřady nebo na 

svého maloobchodního prodejce.  

Nepoužitelné elektrické a elektronické přístroje a baterie mohou 

obsahovat nebezpečné látky. Nikdy proto nevyhazujte 

nepoužitelné zařízení nebo baterie s domovním odpadem! Tyto látky mohou 

být nebezpečné pro lidské zdraví a životní prostředí. Baterie likvidujte zvlášť!  

Využijte místních recyklačních zařízení pro recyklaci elektrických a 

elektronických spotřebičů a baterií.  

Tento výrobek je navržen tak, aby odpovídal všem evropským směrnicím a 

požadavkům. 


