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Uživatelský manuál dálkového ovladače 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Pečlivě si přečtěte tento návod před zahájením používání klimatizace 

• Uchovejte tento návod pro jeho budoucí použití 

• Prohlášení o shodě CE:  Výrobek je vyrobeny dle evropských norem a nařízení
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Části a funkce 
 

Popis ovladače a funkcí  
 
tento ovladač je univerzální - funkce jsou závislé na konkrétním modelu jednotky  
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Funkce    

 

 

Popis funkcí 
 

1. ON/OFF tlačítko: 

Zapnutí jednotky: Stisknětě tlačítko a jednotka se zapne. Opětovným stiskem tohoto 

tlačítka se jednotka opět vypne.  

Poznámka: Výchozí provozní režim je “AUTO” a zobrazí se před vypnutím jednotky. 

 

2. MODE (provozní módy): 

Kdykoliv stisknete tlačítko budou se přepínat provozní módy v tomto pořadí: 

 

      

3. TURBO/QUIET (Zvýšený výkon / tichý režim): 

Tyto funkce jsou dostupné pouze v módu COOL(CHLAZENÍ), nebo HEAT(VYTÁPĚNÍ) 

S každým stisknutím tlačítka se zobrazuje volba v tomto pořadí:  

TURBO - - Cancel (zrušit) – TURBO 

Poznámka: pokud je zvolena funkce “SLEEP” funkce TURBO není dostupná. 

 

4. HEALTH (funkce pro zdraví / ventilátor):  

(1) Pokud je jednotka zapnutá a stisknete tlačítko dálkový ovladač zobrazí ikonu 

“HEALTH” a funkce je aktivní, opětovným stiskem tohoto tlačítka se funkce vypne. 

(2) Pokud je jednotka vypnutá a stisknete tlačítko spustí se režim FAN (ventilátor bez 

chlazení / vytápění) a na displeji ovladače ze zobrazí ikona “HEALTH” 

 

5. FAN (nastavení rychlosti otáček ventilátoru): 

Každé stisknutí tlačítka zobrazí následující cyklus (nízký/ střední/ vysoký/ auto): 
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Funkce   

 

 

6. TIMER (časovač zapnutí / vypnutí jendotky): 

pro nastavení času vypnutí. (1) Pokud je jednotka zapnutá a stisknete tlačítko  

(2) Pokud je jednotka vypnutá a stisknete tlačítko  pro nastavení času zapnutí. 

V těchto režimech je možné zvolit čas do vypnutí / zapnutí. Bliká ikona času a šipkami TEMP 

+ / - lze nastavit požadovanou hodnotu. Základní čas je nastaven na 0:30 a je možné jej 

měnit po 30minutových intervalech. Pokud přidržíte tlačíka + / - urchlíte nastavení. Po 

zvolení požadovaného času do vypnutí / zapnutí jednotky znovu stisknětě tlačítko a 

tím potvrdíte nastavení, na displeji začne odpočítavat nastavený požadovaný čas do vypnutí 

/ zapnutí jednotky. 

 

7.  Nastavení lamel ve vertikálním směru (nahoru / dolů): 

Každé stisknutí tlačítka  spustí nastavení v sekvenci zobrazené na displeji: 

 

V režimu HEAT:  

 

 

V ostatních režimech:  

 

 

Poznámka:  tato ikona znamená, že lamela se budu pohybovat průběžně 

 

8. Nastavení lamel v horizontálním směru (doprava / doleva): 

Každé stisknutí tlačítka  spustí nastavení v sekvenci zobrazené na displeji: 
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Funkce    

 

 

9. SLEEP (režim pro klidný spánek): 

Při zapnuté jednotce stiskněte tlačítko a na dispeji dálkového ovladače ze zobrazí 

ikona “Sleep”, Nyní je spuštěn 8 hodinnový režim pro klidný spánek. V průběhu fuknce 

SLEEP je možné ji vypnout opětovným stisknutím tohoto tlačítka. 

Poznámka: V režimu FAN (ventilátor) není tato funkce dostupná, jelikož pro její funkci je 

nutné ovládat teplotu – funguje jen v režimu COOL, nebo HEAT. 

 

10. Talčítka TEMP + / -  (nastavení teploty): 

Stisknutím tlačítka nastavíte požadovanou teplotu, změna je po kroku 0,5°C a 

dlouhým stiskem tohoto tlačítka se nastavení požadované teploty urychlí. 

Poznámka: V módu FAN (venilátor) nelze nastavit teplotu.  

 

11. LOCK (zámek tlačítek / dětská pojistka): 

Současným stiskem tlačítek MENU a OK (pod nimi je zobrazeno LOCK), displej zobrazí 

ikonu a všechny tlačítka na ovladači jsou tímto deaktivována a nefunkční. 

Opětovným stiskem těchto tlačítek se funkce vypne a ikona zmizí.  

 

12. LIGHT (osvětlení / zobrazení displeje): 

Současným stiskem tlačítek OK a HEATER (pod nimi je zobrazeno LIGHT) je zapnuta 

funkce osvětlení / zobrazení dispeje. Opětovným stiskem těchto tlačítek se funkce vypne. 

 

13. Wi-Fi (párovací sekvence Wi-Fi): 

Při požadavku na spárování jednotky s Wi-Fi routrem stiskněte tlačítko OK po dobu 3s pro 

vstup do párovacího módu, na displeji se zobrazí COOL, LOW otáčky ventilátoru a teplota 

30°C. Nyní je jednotka připravena pro spárování. 
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Funkce   

 

 

14. MENU (nastavení pokročilých funkcí jednotky): 

Funkce jsou zobrazeny v následujícím pořadí: 

SELF-CLEAN → 3D AIR → FRESH → HEALTH AIRFLOW → IFP → → → 

IFP AC OFF → IFP AC ECO → →      →                                        → 10°C heating 

(funguje pouze v režimu HEAT) → °F/°C → SELF-CLEAN 

 

(1) Stiskněte talčítko MENU, aktuálně zvolená funkce bude blikat na displeji 

(2) Znovu stisknětě tlačíko MENU pro nastavení / zrušení aktuálně zvolené funkce dle výše 

uvedeného pořadí. Pokud 5 s nebude provedena žádná akce, nastavení se automaticky 

ukončí. 

 

Ovládání kazetových jednotek / individuální nastavení lamel: dle schématu výše zvolte jednu 

z lamel označenou požadovaným počtem teček, nebo všechny lamely a tiskněte tlačítko OK, 

pro potvzení vybrané funkce, poté stiskněte tlačíko  pro nastavení požadovaného 

směru, dle bodu 7. tohoto manuálu. 

 

Ohledně dostupných funkcí nahlédněte do manuálu vaší klimatizační jednotky. Funkce, které 

jednotka nepodporuje nejsou dostupné. 

 

15. Výměna monočlánků: 

Sejměte kryt prostoru pro baterie. Vložte 2 baterie s označením R-03, tak jak je naznačeno 

na obrázku. 2xR-03. Ujistěte se, že monočlánky vkládáte dle předem určené polarity, tak jak 

je naznačeno na obalu ovladače. Vraťte zpět kryt prostoru pro baterie.  
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Funkce    

 

 

Poznámka: 

- Vzdálenost mezi vysílačem signálu na dálkovém ovladači a přijímačem na zařízení 

může být až 7m za předpokladu, že signálu nebrání žádné překážky. 

- Jestliže je v místnosti instalováno zářivkové osvětlení nebo se v místnosti nachází 

bezdrátový telefon, může docházet k rušení signálu a vzdálenost se zkracuje. 

- Neházejte s ovladačem, chráníte ho před poškozením. 

- Pokud se na displeji nezobrazují správně všechny funkce nebo není čitelný, prosím 

vyměňte baterie. Pokud dochází k nesprávné funkci dálkového ovladače, vyjměte na 

několik minut baterie a znovu je vraťte. 

- V případě, že nebudete delší dobu používat ovladač, vyjměte baterie, aby nedošlo k 

poškození ovladače. 

 

Dovozce - společnost :  

SOKRA s.r.o je účastníkem 

zpětného sběru elektroodpadu.    

 

 
 

 

Dovozce – 

společnost: SOKRA 

s.r.o je účastníkem 

sdruženého plnění  

EKO-KOM-obaly. 

 

    

Veškeré obalové materiály na zařízení mohou být bez 

obav zlikvidovány. Krabice může být rozbita nebo 

rozřezána na malé kousky a uložena do sběrných nádob 

na papír nebo odvezena do sběrných surovin. Plastový 

obal je vyroben z polyethylenu a polyethylenová pěna 

neobsahuje chlór. 

Všechny druhotné 

suroviny mohou být 

odevzdány do 

sběrných surovin 

k dalšímu 

zpracování. 
 

 


