
Návod k obsluze YR-HD

• On/Off, nastavení módu, ot. ventilátoru, nastavení teploty, pohyb lamel 
• Individuální ovládání 1 jednotky
• Hodiny & Časovač

Základní funkce ovladače



Parts and FunctionsČásti a funkce

• Dálkový ovladač

• Výměna baterií
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1. Odejměte kryt baterií
2. Vložte baterie viz vyobrazení na ovladači 2x R-03
3. Ujistěte se, že vlkládáte správně dle polarity +/-
4. Uzavřete kryt baterií

1. Vyobrazení provozních módů
Provozní mód AUTO COOL DRY
Vyobrazení
Provozní mód HEAT FAN
Vyobrazení
2. Vyobrazení odeslání signálů
3. Zobrazení nastavení lamel
4. Zobrazení ot. ventilátoru

Nízké Střední Vysoké AUTO

Vyobrazení
se pohybuje

5. Zobrazení zámku ovladače
6. Vyborazení času vypnutí časovače
Vyborazení času zapnutí časovače
7. Zobrazení teploty
8. Zobrazení přídavných funkcí
Přídavná
funkce QUITE SLEEP TURBO FRESH

Dálkový
ovladač

Elektrický ohřev HEALTH

9. Tlačítko funkce QUIET
10. Tlačítko funkce vytápění
11. Tlačítko funkce chlazení
12. Tlačítko funkce AUTO provozu
13. Tlačítko otáček ventilátoru
14. Tlačítko funkce časovače
15. Tlačítko funkce HEALTH
16. Tlačítko funkce zámku ovladače
K uzamčení tlačítek a displeje ovladače.
17. Tlačítko funkce Light
Ovládání zobrazení displeje vnitřní jednotky nebo
displeje panelu.
18. Tlačítko zapnout / vypnout
19. Tlačítko funkce odvlhčování
20. Tlačítko nastavení teploty
21. Tlačítko funkce SWING (pohyb/nastavení lamel)
22. Tlačítko nastavení času
23. Tlačítko přídavných funkcí
Funkce: provoz pouze ventilátor, horní  a spodní zdravý
proud vzduchu, funkce sleep, funkce čerstvého vzduchu Fresh,
nastavení °C / °F, nastavení horizontálního směru proudu 
vzduchu, funkce temperace 10 °C
nastavení kódu B / A, funkce elektrického ohřívače

24.Tlačítko Zrušit / potvrdit CANCEL/CONFIRM
Tlačítko k potvrzení / zrušení zadaných nastavení .

25. Tlačítko Reset
K použití při nestandardím zobrazení / chování ovladače.

Přídavná
funkce
Dálkový
ovladač



• Základní ovládání

• Provoz funkce Sleep

Poznámky:
• Vzdálenost mezi ovladačem a přijímač vnitřní

jednotky je maximálně 7 m bez vřazených překážek
a objektů.

• Pokud je v místnosti instalováno zařízení vyzařující
fluorescenční záření nebo jiný přístroj produkující
rádiové a jiné vlnění, může být signál resp. jeho
síla tímto vlněním ovlivněna a snížena tak přijímací
schopnost signálu.

      
      

• Pokud se při stisknutí tlačítka zobrazí všechny
ikony na displeji dálkového ovladače znamená to, 
že je nutné vyměnit baterie ovladače za nové.

• Pokud se ovladač chová nestandardně, vyjměte z
něj baterie a po 5 minutách je vložte zpět a ovladač
vyzkoušejte.

Tip: Pokud nebude ovladač delší dobu používaný,
doporučujeme z něho vyjmout baterie a ovladač
uschovat na bezpečném suchém místě.

Provoz
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1. Zapnutí jednotky
Stiskněte tlačítko On/Off ovladače.
2. Výběr provozního módu
Stiskněte tlačítko COOL: Chlazení; HEAT: vytápění 
; DRY: Odvlhčování.
3. Nastavení teploty
Stiskněte  / 

Každým stisknutím tohoto tlačítka dojde ke
zvýšení teploty o 1 °C. 
Každým stisknutím tohoto tlačítka dojde ke
snížení teploty o 1 °C. 
Dlouhým podržením tlačítek je změna teploty
rychlejší.

4. Nastavení otáček ventilátoru
Stiskněte tlačítko FAN a zobrazení na ovladači
je následující: 
Vyobrazení na ovladači:

Nízké Střední Vysoké AUTO

Zobrazení
se mění

Stiskněte tlačítko pro vstup do přídavných funkcí a opakujte
do zobraz.  ,  bude blikat.   Stiskněte tlač.  k potvrzení
výběru funkce.

Jednotka je v provozu dle nastavení otáček.
Pokud jsou otáčky nastaveny na automatické, rozhoduje
o aktuálním stupni vnitřní jednotka dle aktuální teploty
vzduchu vs. nastavená teplota vzduchu.

1. Funkce POWER
Pokud potřebujete max. výkon můžete využít tuto funkci.
Stiskněte tlačítko  pro vstup do přídavných funkcí a 
opakujte stisknutí k zobrazení  ,  bude blikat a poté   
stiskněte   , k potvrzení výběru funkce. Pro zrušení
funkce vstupte opět do přídavných funkcí a po jejím výběru 
stiskněte opet tlačítko Confirm / Cancel.
2. Funkce QUIET 
Tuto funkci můžete použít pokud chcete maximálně nízký
hluk od jednotky. Stiskněte tlačítko QUIET, dálkový ovladač
zobrazí ikonu , tím je funkce zapnuta.
Opětovným postupem zmizí zobrazení a funkce je 
vypnuta.

• Funkce POWER/QUIET 

• Nastavení směru proudu vzduchu

Pozn: Během provozu funkce POWER a to jak při
chlazení tak vytápění dojde k nerovnoměrné teplotě
v místnosti. Není doporučeno tuto funkci provozovat
dlouhodobě.

CHLAZENÍ: 
VYTÁPĚNÍ:           

Výchozí

výchozí
Nastavení:Stiskněte tlačítko “EXTRA FUNCTION” 
a přepněte zobrazení lamel na vertikální nastavení.
Ikona bude na displeji blikat. Stiskněte tlačítko „CONFIRM“          
pro vstup do nastavení, stiskněte tlačítko „SWING“
pro nastavení požadovaného směru proudu vzduchu.

Přepnutí zpět na zobrazení vertikálního zobrazení provedete
totožným postupem jako při zapnutí funkce přes menu
přídavných funkcí „Extra function“.

1. Zobrazení na displeji ovladače (vertikální směr)

2. Zobrazení na displeji ovladače (horizontální)



• Časovač provozu  On/Off a On-Off 

• Funkce zdravého proudu vzduchu  

Vyberte požadovanou logiku funkce časovače ON,
OFF nebo ON-OFF). Na displeji  "nebo "  " bude

3. Stiskněte                             pro nastavení času / 
 Každým stisknutím v prvních 12 hodinách dojde

ke změně po 0,5 hodině. Po 12 hodinách je již změna     
po 1 hodině. 

         

Nastavení časovače je pouze v rozsahu 24 hodin.

Po nastavení stiskněte   tlačítko pro potvrzení    
nastavení časovače a ON / OFF přestane blikat.
5. Zrušení nastavení časovače.
Stiskněte tlačítko Timer do doby než časovač z displeje
ovladače zmizí. Následně stiskněte tlačítko 

 k potvrzení zrušení.

Tip: Po výměně baterií nebo výpadku proudu jednotky
je nutné časovač znovu nastavit dle vašeho požadavku

1.Po zapnutí jednotky vyberte požadovanou logiku
funkce
2. Stisknutím tlačítka TIMER změníte nastavení
Každým stisknutím tlačítka dojde ke změně viz níže.
Zobrazení na displeji ovladače.

1. Stiskněte       tlačítko pro zapnutí.
Nastavte komfortní provozní podmínky.

Stiskěnte tlačítko pro vstup do přídavných funkcí a 
držte stále tlačítko do doby než začne nastavení lamel 
cirkulovat mezi 3 možnostmi. Vyberte požadovanou
a stiskněte pro potvrzení resp. výběr tlačítko  

  
Horní 
zdravý
vzduch

Spodní
zdravý
vzduch

Pozn.:
1. Po nastavení této funkce je pozice lamel nastavena
pevně a je neměná.
2. Při vytápění je vhodné volit dolní směr.
3. Při chlazení je vhodné volit horní směr.

        
  

4. Při dlouhodobém provozu chlazení nebo odvlhčová-
ní a vysoké relativní vlhkosti se může na lamele a 
a panelu jednotky objevit zkondenzovaná voda.

prázdné

Časovač ON Časovač OFF ON-OFF OFF-ON

blikat.

 Každým stisknutím v prvních 12 hodinách dojde
ke změně po 0,5 hodině. Po 12 hodinách je již změna 
po 1 hodině. 

4. Potvrzení nastavení

2. Nastavení funkce zdravého proudu vzduchu

Aktuální
pozice

Vertikální
pohyb

2. Zrušení funkce zdravého proudu vzduchu
Stiskěnte tlačítko pro vstup do přídavných funkcí a 
držte stále tlačítko do doby než začne nastavení lamel 
cirkulovat mezi 3 možnostmi. Následně stiskněte
tlačítko


