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BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Před použitím jednotky si pečlivě 
přečtěte bezpečnostní opatření 
v této příručce.

Tento spotřebič je naplněn R32.

● Uchovejte tuto příručku na místě, kde ji operátor snadno najde.
● Před použitím jednotky si pečlivě přečtěte bezpečnostní opatření v této příručce.
● Tento spotřebič je určen pro použití odbornými nebo vyškolenými uživateli v obchodech, 

lehkém průmyslu a na farmách nebo pro komerční použití laiky.
● Zde popsaná opatření jsou klasifikována jako NEBEZPEČÍ, VAROVÁNÍ a 

UPOZORNĚNÍ. Oba obsahují důležité informace týkající se bezpečnosti. 
Bezpodmínečně dodržujte všechna opatření.

NEBEZPEČÍ
● Neinstalujte, neopravujte, neotevírejte ani neodstraňujte kryt. Může vás vystavit 

nebezpečnému napětí. Požádejte o to prodejce nebo specialistu.
● Vypnutí napájení nezabrání případnému úrazu elektrickým proudem.
● Spotřebič musí být nainstalován v souladu s národními předpisy pro zapojení.
● Do pevného zapojení musí být začleněny prostředky pro odpojení od 

napájení s roztečí kontaktů alespoň 3 mm ve všech pólech.
● Spotřebič musí být uložen v místnosti bez nepřetržitého provozu zdrojů zapálení (například 

otevřeného ohně, provozovaného plynového spotřebiče nebo provozovaného elektrického 
ohřívače).

● Abyste se vyhnuli požáru, výbuchu nebo zranění, nepoužívejte jednotku, pokud jsou v 
blízkosti jednotky detekovány škodlivé plyny (např. Hořlavé nebo korozivní).

VAROVÁNÍ
● Nevystavujte své tělo na dlouhou dobu přímo chladnému nebo teplému vzduchu.
● Nevkládejte prsty ani žádné předměty do vstupu/výstupu vzduchu.
● Dojde -li k abnormalitě (zápach z pálení atd.), Vypněte klimatizaci a odpojte 

napájení nebo vypněte jistič.
● Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a starší a osoby se 

sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s 
nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo dostali 
pokyny týkající se bezpečného používání spotřebiče a rozumí související 
rizika. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu by 
neměly provádět děti bez dozoru.

● Tento spotřebič není určen k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, 
smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a 
znalostí, pokud nebyly pod dohledem nebo nebyly poučeny o používání spotřebiče 
osobou odpovědnou za jejich bezpečnost .

● Klimatizaci musí instalovat, udržovat, opravovat a odstraňovat kvalifikovaný instalační technik nebo 
kvalifikovaný servisní pracovník. Pokud má být některá z těchto prací provedena, požádejte 
kvalifikovaného instalatéra nebo kvalifikovaného servisního pracovníka, aby je provedl za vás.

● Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se zařízením 
nebudou hrát.



BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

● Jako doplněk nebo výměnu nepoužívejte jiné chladivo, než jaké je uvedeno 
(R32). Jinak může v chladicím cyklu generovat neobvykle vysoký tlak, který 
může mít za následek selhání nebo výbuch produktu nebo zranění vašeho 
těla.

● K urychlení odmrazování nebo čištění nepoužívejte jiné prostředky než ty, 
které doporučuje výrobce.

● Spotřebič musí být uložen v místnosti bez nepřetržitě pracujících zdrojů zapálení 
(například: otevřený oheň, fungující plynový spotřebič nebo fungující elektrický 
ohřívač).

● Uvědomte si, že chladiva nemusí obsahovat zápach.
● Nepropichujte ani nespalujte, protože je spotřebič pod tlakem. Nevystavujte spotřebič 

teplu, plamenům, jiskrám nebo jiným zdrojům nebo zapálení. Jinak může explodovat a 
způsobit zranění nebo smrt.

POZOR
● Neumývejte jednotku vodou. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
● Nepoužívejte tuto klimatizaci k jiným účelům, jako je konzervování potravin, 

chovných zvířat atd.
● Na vnitřní / venkovní jednotku nestoupejte a nic na ni nepokládejte. Mohlo by dojít ke zranění nebo 

poškození jednotky.
● Nedotýkejte se hliníkových žeber, protože by to mohlo způsobit zranění.
● Před čištěním jednotky vypněte hlavní vypínač nebo jistič.
● Pokud nebudete jednotku delší dobu používat, vypněte hlavní vypínač 

nebo jistič.
● Doporučuje se, aby údržbu prováděl odborník, pokud je jednotka delší dobu 

v provozu.
● Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením 

popisu této příručky.
● Dálkový ovladač a držák jsou dodávány s magnetem, držte se daleko od 

produktu, který působí na magnet (jako je karta magnetického proužku 
elektroniky atd.)

● Vysoká teplota, vysoké pole magnetu a kolize přímých sil mohou způsobit pokles 
síly magnetu.



1 DISPLEJ VNITŘNÍ JEDNOTKY 4 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
1 Vysílač infračerveného signálu

2 Tlačítko Start/Stop
3 Tlačítko volby režimu
4 Tlačítko teploty
5 Tlačítko rychlosti ventilátoru

6 Tlačítko pro výběr nabídky

7 Tlačítko nastavení lamely nahoru-dolů

8 Tlačítko nastavení lamely vlevo-vpravo

1 ECO (bílá)
2 Wi-Fi přístup (bílý)
3 Čistě bílé)
4 Časovač (bílý)

1

5 Operační mód
- Cool (modrá)
- Teplo (oranžová)

9 Tlačítko zaškrtnutí *
* Zkontrolujte tlačítko pod krytem baterie

● Jas displeje lze upravit, postupujte podle pokynů v části „.
2 4

2 PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM 9 3
5
7

REŽIM

FANOUŠEK

OPRAVIT

JÍDELNÍ LÍSTEK

OPRAVIT

6
8Příprava filtrů

1. Otevřete mřížku vstupu vzduchu a vyjměte vzduchové filtry.

2. Připojte filtry. (viz detail v instalačním manuálu).

Vkládání baterií (při použití bezdrátového provozu.)

1. Sejměte posuvný kryt.
2. Vložte 2 nové baterie (typ AAA) 

podle poloh (+) a ( -).

Reset dálkového ovládání

1. Vyjměte baterie.

2. Stiskněte

3. Vložte baterie.
.

5 CHLAZENÍ / POUZE VENTILÁTOR / PROVOZ

1. Stiskněte REŽIM : Vyberte možnost Cool nebo Pouze ventilátor .

3 SMĚR PRŮTOKU VZDUCHU 2. Stiskněte : Nastavte požadovanou teplotu. Min. 17 ° C, max. 30 ° C.

Pouze ventilátor: Žádná indikace teploty

3. Stiskněte

MED+
FANOUŠEK : Vyberte AUTO, LOW, LOW+

, VYSOKÝ nebo Tichý
, MED ,

1 lis OPRAVIT : Přesuňte
žaluzie v požadovaném svislém 
směru.

6 AUTOMATICKÁ PROVOZ

Automatický výběr režimu chlazení, topení nebo pouze ventilátoru

1. Stiskněte REŽIM : Vyberte Auto A.2 lis
žaluzie v požadovaném horizontálním 
směru.

OPRAVIT : Přesuňte

2. Stiskněte : Nastavte požadovanou teplotu. Min. 17 ° C, max. 30 ° C.

Operaci SWING lze zvolit 
pomocí tlačítka MENU

● Vertikální (nahoru-dolů) výkyv

3. Stiskněte FANOUŠEK : Vyberte AUTO, LOW, LOW+ , MED ,
JÍDELNÍ LÍSTEK MED+ , VYSOKÉ nebo Tichý

Houpej se PROTI
Vertikální

(Nahoru-dolů)

Houpačka
7 VYTÁPĚNÍ a PROVOZ 8 ° C

● Horizontální (zleva doprava) výkyv
Horizontální
(Levá, pravá)
Houpačka

1. Stiskněte REŽIM : Vyberte Heat .

3 H

2. Stiskněte

* Teplota ra

: Nastavte požadovanou teplotu. Min = 5 ° C, Max = 30 ° C. 

nge 5-16 ° C is Heat mode with 8 ° C operation with less of
PROTI

H
Svisle a
Horizontální
Houpačka

● HADA Care flow využití energie
HADA PÉČE
TOK 3. Stiskněte FANOUŠEK : Vyberte AUTO, LOW, LOW+

MED+, VYSOKÝ nebo Tichý
, MED ,

H.DA
Poznámka: Během aktivního režimu 8 ° C (teplotní rozsah 5-16 ° C), některé operace

jako TICHÝ, VYSOKÝ VÝKON, ČASOVAČ VYPNUTO nelze použít.

Poznámka:

● Nehýbejte žaluzií ručně rukama ani jinými osobami.
● Žaluzie může v určitém provozním režimu automatizovat polohování. 8 SUCHÁ PROVOZ

Pro odvlhčování je řízen mírný chladicí výkon
automaticky.

1. Stiskněte REŽIM : Vyberte možnost Suchý .

2. Stiskněte : Nastavte požadovanou teplotu. Min. 17 ° C, max. 30 ° C.

Poznámka: Rychlost ventilátoru v režimu DRY je nastavena pouze na Auto.



9 NASTAVENÍ NABÍDKY 9.1 LOUVER SWING a HADA CARE FLOW PROVOZ

Chcete -li vybrat další nastavení klimatizace, například žaluzie, vyberte 
Hi Power, OFF Timer a další použijte tlačítko MENU

JÍDELNÍ LÍSTEK , Pohodlné proudění vzduchu si můžete vybrat z funkce.

Operace houpání žaluzií:

● Chcete -li distribuovat proudění vzduchu ve svislém i vodorovném směru, automaticky 

otočte žaluzií.

Provoz toku HADA péče:

● Proudění vzduchu nahoru ke stropu, zajištění nepřímého proudění vzduchu do těla 

a homogenizace pokojové teploty.

Poznámka:

● Během režimu HADA CARE FLOW nemůže být tlačítko FIX aktivní.

Houpačka a nastavení toku HADA Care

1. Stisknutím tlačítka MENU vstupte do výběru nabídky

JÍDELNÍ LÍSTEK

Blikat

° C

Během blikání značky trojúhelníku nabídku můžete vybrat stisknutím TEMP. knoflík.

2. Vstupte do nastavení žaluzie dalším stisknutím tlačítka MENU.

trojúhelníková značka přestane blikat a místo toho bude blikat funkce nastavení.

JÍDELNÍ LÍSTEK

Blikat

° C

REŽIM

FANOUŠEK

OPRAVIT

3. Stisknutím tlačítka TEMP vyberte Louver swing nebo HADA CARE FLOW. knoflík.

JÍDELNÍ LÍSTEK

OPRAVIT

° C

Houpačka

vypnuto

PROTI
Vertikální

(Nahoru-dolů)

Houpačka

PROTI

H
Svisle a
Horizontální

Houpačka

Horizontální
(Levá, pravá)

Houpačka
H

HADA CARE FLOW

H.DA
4. Potvrďte vybranou funkci dalším stisknutím tlačítka MENU.

JÍDELNÍ LÍSTEK

° C

Když byla funkce vybrána, vrátí se do výběru nabídky zobrazení trojúhelníková značka 
blikat .

5. Opusťte obrazovku nastavení nabídky výběrem možnosti Konec a stiskněte tlačítko nabídky

JÍDELNÍ LÍSTEK

° C

° C

Přejděte z nastavení nabídky na normální zobrazení (žádný trojúhelník a blikání funkcí).



9.2 TICHÝ PROVOZ (venkovní jednotka) 9.3 Dobrý VÝKON Boky
Udržujte venkovní jednotku v tichém provozu, abyste zajistili, že vy nebo vaše 
okolí budete v noci klidně spát. Díky této funkci bude topný výkon 
optimalizován tak, aby poskytoval tak tichý zážitek. Tichý provoz lze vybrat z 
jednoho ze dvou účelů (Silent 1 a Silent 2).
K dispozici jsou tři parametry nastavení: Standardní úroveň> Tichý 1> Tichý 2

Automatická regulace teploty v místnosti a proudění vzduchu pro rychlejší provoz chlazení 
nebo topení (kromě režimu SUŠENÍ a POUZE VENTILÁTOR)

1. Stisknutím tlačítka MENU vstupte do nastavení nabídky a stiskněte TEMP. 
vyberte Hi POWER

JÍDELNÍ LÍSTEK

Tichý 1:

● I když pracuje v tichém režimu, kapacita vytápění (nebo chlazení) je stále prioritou, aby 
bylo zajištěno dostatečné pohodlí uvnitř místnosti.

Mrkněte na trojúhelník a značku 

funkce Funkce ještě není nastavena° C
● Toto nastavení je dokonalou rovnováhou mezi výkonem vytápění (nebo chlazení) a 

hladinou zvuku venkovní jednotky. 2. Potvrďte vybranou funkci dalším stisknutím tlačítka MENU.

Tichý 2: JÍDELNÍ LÍSTEK

● Snížení výkonu vytápění (nebo chlazení) na úroveň zvuku za jakýchkoli 
okolností, kde je hladina zvuku venkovní jednotky velmi důležitá. Blink only triangle Funkce již 

nastavena● Toto nastavení má za cíl snížit maximální hladinu hluku venkovní jednotky o 
4 dB (A).

° C

Poznámka: 3. Opusťte nabídku nastavení výběrem EXIT.
● Při aktivaci tichého provozu může dojít k nedostatečné kapacitě vytápění (nebo 
chlazení).

Nastavení tichého provozu

1. Stisknutím tlačítka MENU vstupte do výběru nabídky ° C

JÍDELNÍ LÍSTEK

Blikat

° C 9.4 EKO PROVOZ ECO
Automatická regulace teploty v místnosti za účelem úspory energie 
(kromě režimu SUŠENÍ a POUZE VENTILÁTOR)Během blikání značky trojúhelníku nabídku můžete vybrat stisknutím TEMP. knoflík.

1. Stisknutím tlačítka MENU vstupte do nastavení nabídky a stiskněte TEMP. tlačítkem 
vyberte ECO

Mrkněte na trojúhelník a značku 

funkce Funkce ještě není nastavena
JÍDELNÍ LÍSTEK

° C

Mrkněte na trojúhelník a značku 

funkce Funkce ještě není nastavena2. Zadejte SILENT set stisknutím tlačítka MENU.
trojúhelníková značka přestane blikat a místo toho bude blikat funkce nastavení.

° C

JÍDELNÍ LÍSTEK 2. Potvrďte vybranou funkci dalším stisknutím tlačítka MENU.

JÍDELNÍ LÍSTEK

° C
Blink only triangle Funkce již 
nastavena3. Vyberte TICHÝ provoz stisknutím TEMP. knoflík. ° C

3. Opusťte nabídku nastavení výběrem EXIT.

JÍDELNÍ LÍSTEK

° C

° C

Poznámka:

TICHÝ#1 TICHÝ#2 Žádný ● Provoz chlazení; nastavená teplota se automaticky zvýší o 1 
stupeň / hodinu po dobu 2 hodin (maximální zvýšení o 2 stupně). 
V režimu topení se nastavená teplota sníží.

4. Potvrďte vybranou funkci dalším stisknutím tlačítka MENU.

JÍDELNÍ LÍSTEK

Mrkněte pouze trojúhelník

Funkce je již nastavena
° C

Když byla funkce vybrána, vrátí se do výběru nabídky zobrazení trojúhelníková značka 
blikat

5. Opusťte nabídku nastavení výběrem EXIT.

JÍDELNÍ LÍSTEK

° C



9.5 PROVOZ KRBU 9.6 ČASOVAČ VYPNUTO

Během tepelného vypnutí udržujte ventilátor vnitřní jednotky nepřetržitě v 
chodu, aby v místnosti cirkulovalo teplo z jiných zdrojů. Existují tři parametry 
nastavení: Výchozí nastavení> Krb 1> Krb 2

Nastavení časovače VYPNUTO, když je klimatizace v provozu.

1. Stisknutím tlačítka MENU vstupte do nastavení nabídky a stiskněte TEMP. tlačítko na
vyberte TIMER OFF.

Krb 1:
JÍDELNÍ LÍSTEK

● Během období vypnutí bude ventilátor vnitřní jednotky i nadále běžet stejnou 
rychlostí, kterou dříve vybral koncový uživatel.

Mrkněte na trojúhelník a značku 

funkce Funkce ještě není nastavenaKrb 2:
° C

● Během období vypnutí bude ventilátor vnitřní jednotky pokračovat v provozu na 

velmi nízké otáčky, naprogramované z výroby.
2. Zadejte časovač nastavený stisknutím tlačítka MENU.

trojúhelníková značka přestane blikat a místo toho bude blikat funkce nastavení.

Nastavení provozu krbu
JÍDELNÍ LÍSTEK

1. Stisknutím tlačítka MENU vstupte do nastavení nabídky a stiskněte TEMP. tlačítko na
vyberte KRB

JÍDELNÍ LÍSTEK

Mrkněte na trojúhelník a značku 

funkce Funkce ještě není nastavena

3. Vyberte TIMER OFF stisknutím TEMP. knoflík. Lze 
vybrat TIMER OFF od 0,5 do 12 hodin.

° C

2. Vstupte do nastavení FIREPLACE stisknutím tlačítka MENU.
trojúhelníková značka přestane blikat a místo toho bude blikat funkce nastavení.

JÍDELNÍ LÍSTEK

4. Potvrďte TIMER OFF stisknutím tlačítka MENU.

° C JÍDELNÍ LÍSTEK

Mrkněte pouze trojúhelník

Funkce je již nastavena3. Vyberte operaci FIREPLACE stisknutím TEMP. knoflík.
° C

5. Opusťte nabídku nastavení výběrem EXIT.

° C
JÍDELNÍ LÍSTEK

KRB 1 KRB 2 Žádný

° C

4. Potvrďte vybranou funkci dalším stisknutím tlačítka MENU. Poznámka:

● Udržujte dálkový ovladač v přístupném přenosu do vnitřní jednotky; 
jinak dojde k časovému zpoždění až 15 minut.

● Nastavení bude uloženo pro další stejnou operaci.
JÍDELNÍ LÍSTEK

Blink only triangle Funkce již 
nastavena

° C Zrušit ČASOVAČ VYPNUT

Když byla funkce vybrána, vrátí se do výběru nabídky zobrazení trojúhelníková značka 
blikat

6. Během již nastaveného TIMER OFF (č. 5) stiskněte tlačítko MENU a 
stiskněte TEMP. vyberte TIMER OFF.

5. Opusťte nabídku nastavení výběrem EXIT. JÍDELNÍ LÍSTEK

JÍDELNÍ LÍSTEK

Mrkněte pouze trojúhelník

Funkce je již nastavena
° C

° C
7. Opětovným stisknutím tlačítka MENU TIMER OFF zrušíte.

Poznámka:

● Během provozu krbu v režimu topení vždy běží ventilátor vnitřní jednotky a může dojít 
k vánrání studeného vzduchu.

JÍDELNÍ LÍSTEK

● Krb bude fungovat pouze v režimu vytápění. Mrkněte na trojúhelník a značku 
funkce Funkce ještě není nastavena

° C

8. Opusťte nabídku nastavení výběrem EXIT.

JÍDELNÍ LÍSTEK

° C



9.7 OBSLUHA PLASMA IONU ČISTÝ 10 RUČNÍ ODDĚLENÝ PROVOZ
Účinnost zachycení plovoucích nečistot ve vzduchu je urychlena plazmatickými iontovými 
kontaminanty, jako jsou bakterie, zápach, kouř, prach a viry, které jsou zachyceny a deaktivovány 
plazmatickým iontem.

Odmrazování výměníku tepla venkovní jednotky během režimu vytápění 
Stiskněte a podržte JÍDELNÍ LÍSTEK : na 5 sekund, poté se zobrazí dálkové ovládání

ukázat jako obrázek 1 po dobu 2 sekund.
1. Stisknutím tlačítka MENU vstupte do nastavení nabídky a stiskněte TEMP. tlačítko na

vyberte PURE

JÍDELNÍ LÍSTEK

Mrkněte na trojúhelník a značku 

funkce Funkce ještě není nastavena° C

2. Potvrďte vybranou funkci dalším stisknutím tlačítka MENU. 1
JÍDELNÍ LÍSTEK

11 SEŘÍZENÍ JASU SVĚTLA NA DISPLEJI
° C Blink only triangle Funkce již 

nastavena Snížení jasu displeje nebo jeho vypnutí.

1. Stiskněte a podržte FANOUŠEK po dobu 3 sekund, dokud úroveň jasu (3. Opusťte nabídku nastavení výběrem EXIT. , ,
nebo

2. Stiskněte

) se zobrazí na dálkovém ovladači LCD, poté tlačítko uvolněte.

pro nastavení jasu ve 4 úrovních.

JÍDELNÍ LÍSTEK

Stoupat nebo

Pokles

° C Dálkové ovládání
LCD Provozní displej Jas

Poznámka:

● Provozní dávka plazmatického iontu neodstraňuje škodlivé látky z 
cigaretového kouře (oxid uhelnatý atd.). Pro větrání občas otevřete okno.

100%

Lampa osvětluje plný jas.

9.8 PROVOZ VÝBĚRU ENERGIE 50%

Lampa osvětluje 50% jas.
Automatická regulace teploty v místnosti za účelem úspory energie (kromě režimu SUŠENÍ a 
POUZE VENTILÁTOR)

1. Stisknutím tlačítka MENU vstupte do nastavení nabídky a stiskněte TEMP. tlačítkem vyberte 
POWER-SEL

50%
Lampa svítí 50% jasu a provozní lampa je 
vypnutá.

JÍDELNÍ LÍSTEK

Vše vypnuto

Všechny žárovky jsou vypnuté.

° C ● V příkladech a , kontrolka se rozsvítí na 5 sekund, než zhasne.
Mrkněte pouze trojúhelník

2. Zadejte nastavení POWER-SEL dalším stisknutím tlačítka MENU.

JÍDELNÍ LÍSTEK

12 AUTOMATICKÉ NASTAVENÍ FUNKCÍ
Tento produkt je navržen tak, aby se po výpadku napájení mohl automaticky restartovat 
ve stejném provozním režimu jako před výpadkem napájení.° C

Informace
3. Vyberte úroveň POWER-SEL stisknutím TEMP. knoflík.

Produkt byl dodán s funkcí automatického restartu v poloze VYPNUTO. Zapněte 
jej podle potřeby.

Jak zapnout funkci automatického restartu

● Stiskněte a podržte tlačítko [OPERATION] na vnitřní jednotce po dobu 3 sekund 
(zazní 3 pípnutí a kontrolka OPERATION bliká 5krát/s po dobu 5 sekund).° C

Jak vypnout funkci automatického restartu

● Stiskněte a podržte tlačítko [OPERATION] na vnitřní jednotce po dobu 3 sekund 
(zazní 3 pípnutí, ale kontrolka OPERATION nebliká).

100% 75% 50%
Poznámky:

● V případě, že je nastaven časovač zapnutí nebo časovač vypnutí, funkce AUTOMATICKÉHO RESTARTU se 

neaktivuje.
4. Potvrďte úroveň POWER-SEL stisknutím tlačítka MENU.

JÍDELNÍ LÍSTEK

13 PROVOZ ČIŠTĚNÍ SEBE(POUZE CHLAZENÍ A SUCHOST)
° C

K ochraně před zápachem způsobeným vlhkostí ve vnitřní jednotce.

5. Opusťte nabídku nastavení výběrem EXIT. 1. Je-li tlačítko stisknuto jednou v režimu „Cool“ nebo „Dry“,
ventilátor bude běžet dalších 30 minut, poté se automaticky vypne. 
Snížíte tím vlhkost ve vnitřní jednotce.JÍDELNÍ LÍSTEK

2. Chcete -li jednotku okamžitě zastavit, stiskněte dvakrát více než 30
sekundy.

° C



14 DOČASNÁ PROVOZ 17 ÚDRŽBA
V případě nesprávně umístěného nebo vybitého dálkového ovladače

● Stisknutím tlačítka RESET lze jednotku spustit nebo 

zastavit bez použití dálkového ovladače.
● Provozní režim je nastaven na AUTOMATICKÝ 

provoz, přednastavená teplota je 24 ° C a provoz 
ventilátoru je automatický.

Nejprve vypněte jistič.
Vnitřní jednotka a dálkové ovládání

● V případě potřeby vyčistěte vnitřní jednotku a dálkový ovladač vlhkým hadříkem.
● Žádný benzín, ředidlo, lešticí prášek nebo chemicky ošetřená prachovka.

Vzduchové filtry
Tlačítko PROVOZ / RESET Čistěte každé 2 týdny.

1. Otevřete mřížku vstupu vzduchu.
2. Vyjměte vzduchové filtry.
3. Vysajte nebo omyjte a poté osušte.
4. Namontujte zpět vzduchové filtry a zavřete mřížku vstupu vzduchu.

15 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ VÝBĚR AB
Chcete -li oddělit použití dálkového ovladače pro každou vnitřní jednotku v případě, že 
jsou téměř nainstalovány 2 klimatizace. 18 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ (ZKONTROLUJTE BOD)
Nastavení dálkového ovladače B.

1. Stisknutím tlačítka RESET na vnitřní jednotce zapněte klimatizaci.
2. Namiřte dálkový ovladač na vnitřní jednotku.

Jednotka nefunguje. Chlazení nebo topení je neobvykle nízké.

● Hlavní vypínač je vypnutý.

● Je aktivován jistič ● Otevřena okna nebo dveře. přerušit napájení.

● Zastavení jednotky elektrického proudu je zablokováno.
● Časovač zapnutí je nastaven.

● Provozní režim je VENTILÁTOR nebo SUCHÝ.

● Filtry jsou ucpané prachem.
● Teplota byla nastavena nesprávně.3. Stiskněte a podržte tlačítko na dálkovém ovládání za špičku tužky.

Obrázek 1)„00“ bude b

4. Stiskněte

Na displeji se zobrazí e. (
REŽIM během tlačení . Na displeji se zobrazí „B“ a ● Vstup nebo výstup vzduchu z exteriéru

● Rychlost ventilátoru je příliš nízká.

● Funkce VOLBA VÝKONU je

závisí na dálkovém ovladači).

„00“ zmizí a klimatizace se vypne. Dálkový ovladač B je uložen do 
paměti. (Obrázek2)

Poznámka: 1. Opakováním výše uvedeného kroku resetujete dálkové ovládání na A.

2. Dálkový ovladač A nemá displej „A“.
3. Výchozí nastavení dálkového ovládání z výroby je A.

nastavit 75% nebo 50% (Tato funkce je

1 2

16 PROVOZ A VÝKON
1. Funkce ochrany na tři minuty: Aby se zabránilo aktivaci jednotky po dobu 3 

minut při náhlém restartu nebo přepnutí do polohy ON.
2. Předehřívací provoz: Zahřejte jednotku na 5 minut, než začne topný provoz.

3. Regulace teplého vzduchu: Když pokojová teplota dosáhne nastavené teploty, 
rychlost ventilátoru se automaticky sníží a venkovní jednotka se zastaví.

4. Automatické odmrazování: Ventilátory se během odmrazování zastaví.
5. Topný výkon: Teplo je absorbováno z venku a uvolněno do místnosti. 

Pokud je venkovní teplota příliš nízká, použijte jiný doporučený topný 
přístroj v kombinaci s klimatizací.

6. Opatření pro nahromaděný sníh: Vyberte polohu pro venkovní jednotku, 
kde nebude vystavena sněhovým závějem, hromadění listí nebo jiných 
sezónních nečistot.

7. Při provozu jednotky může docházet k drobnému praskání. To je normální, 
protože zvuk praskání může být způsoben roztažností/smrštěním plastu.

Poznámka: Položky 2 až 6 pro model vytápění

Provozní podmínky klimatizace

Teplota
Venkovní teplota Pokojová teplota

Úkon
Topení
Chlazení
Suchý

- 15 ° C ~ 24 ° C
- 15 ° C ~ 46 ° C
- 15 ° C ~ 46 ° C

Méně než 28 ° C
21 ° C ~ 32 ° C
17 ° C ~ 32 ° C


