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Ɣ Neinštalujte, neopravujte, neotvárajte ani neodstraĖujte
kryt. Mohli by ste byĢ vystavený nebezpeþnému napätiu.
Požiadajte o to predajcu alebo odborníka.
Ɣ Vypnutie zariadenia neodstráni možnosĢ zásahu
elektrickým prúdom.
Ɣ Zariadenie inštalujte v súlade s predpismi o elektrických
inštaláciách vašej krajiny.
Ɣ Trvalá elektrická inštalácia musí byĢ urobená tak, aby pri
odpojení od zdroja elektrického prúdu boli všetky póly
vzdialené minimálne 3 mm.
Ɣ Nevystavujte sa dlhodobo priamemu prúdeniu chladného
vzduchu.
Ɣ Nestrkajte prsty ani žiadne predmety do vzduchových
prieduchov.
Ɣ Keć sa vyskytne nieþo nezvyþajné (zápach spáleniny
a pod.), zastavte klimatizáciu a odpojte ju od prívodu
elektrickej energie alebo vypnite istiþ.
Ɣ Toto zariadenie nebolo navrhnuté tak, aby ho mohli
obsluhovaĢ osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými,
senzorickými alebo duševnými schopnosĢami alebo
osoby bez náležitých skúseností a pouþenia, ktoré nie
sú pod dozorom alebo nedostali inštruktáž od inej osoby
zodpovedajúcej za ich bezpeþnosĢ.
Ɣ PoužívateĐ zodpovedá za náležitý dozor, aby sa deti
nehrali so zariadením.
Ɣ Na doplnenie alebo výmenu nepoužívajte chladiacu
zmes, ktorá nezodpovedá špecifikáciám. V opaþnom
prípade môže v chladiacom cykle vzniknúĢ neštandardne
vysoký tlak, v dôsledku ktorého môže dôjsĢ k výbuchu
produktu alebo zraneniu osôb.
Ɣ Zariadenie neumývajte vodou. Mohlo by pri tom dôjsĢ k
zásahu elektrickým prúdom.
Ɣ Nepoužívajte túto klimatizáciu na iné úþely, napríklad na
uchovávanie potravín, chov zvierat atć.
Ɣ Na vonkajšiu ani na vnútornú þasĢ zariadenia nestúpajte
ani na Ėu niþ neklaćte. Mohlo by to viesĢ k zraneniu
alebo k poškodeniu zariadenia.
Ɣ Nedotýkajte sa hliníkového rebra, lebo to môže viesĢ k
zraneniu.
Ɣ Pred þistením zariadenia vypnite hlavný vypínaþ alebo
istiþ.
Ɣ Ak sa zariadenie nebude dlhšie používaĢ, vypnite hlavný
vypínaþ alebo istiþ.
Ɣ Po dlhom používaní zariadenia sa odporúþa, aby
odborník vykonal údržbu.
Ɣ Výrobca odmieta akúkoĐvek zodpovednosĢ za škody
vzniknuté v dôsledku nedodržiavania pokynov uvedených
v tejto príruþke.

SMER PRÚDENIA VZDUCHU
FIX

1

Stlaþte
: Natoþte lamely
do požadovaného vertikálneho
smeru.

SWING

2

Stlaþte
: Automatická
zmena prúdenia vzduchu.

3

Horizontálny smer nastavte ruþne.

Poznámka:
Ɣ Nepohybujte lamelami ruþne pomocou iných lamiel.
Ɣ Lamely sa môžu pri zapnutí automaticky správne nastaviĢ.
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FUNKCIA DIAďKOVÉHO OVLÁDAýA
Vysielaþ infraþerveného žiarenia
Tlaþidlo štart/stop
Tlaþidlo voĐby režimu (MODE)
Tlaþidlo teploty (TEMP)
Tlaþidlo rýchlosti fúkania (FAN)
Tlacidlo pohybu mriežok (SWING)
Tlaþidlo nastavenia lamiel (FIX)
Tlaþidlo vypínania þasovaþa (OFF)
Tlacidlo vysokého výkonu (Hi-POWER)
Tlacidlo ekonomického chodu (ECO)
Tlacidlo zrušenia (CLEAR)
CKontrolné tlaþidlo (CHECK)

1. Stlaþte

3. Stlaþte
MED+

1 ýASOVAý (Žltá)
2 CHOD (Zelená)
3 Tlaþidlo RESET

6

MODE

: ZvoĐte A.
: Nastavte požadovanú teplotu.

FAN

: Stlaþte AUTO, LOW , LOW+
, alebo HIGH
.

, MED

,

MODE

: ZvoĐte Cool

, Heat

, alebo Fan only

.

: Nastavte požadovanú teplotu.
2. Stlaþte
Cooling: Min. 17°C, Heating: Max. 30°C, Fan Only:
Ingen temperaturindikation

PRÍPRAVA PRED POUŽITÍM

3. Stlaþte
MED+

Príprava filtrov

1. Odoberte vysúvací kryt.
2. Vložte 2 nové batérie (typu AAA) a správne
umiestnite póly (+) a (–).
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OCHLADZOVANIE / KÚRENIE /
SAMOSTATNÝ CHOD VENTILÁTORA
1. Stlaþte

Vkladanie batérií (v prípade bezdrôtovej
prevádzky.)

4

2

Na automatickú volbu ochladzovania, ohrievania, alebo samostatného chodu
ventilátora.

DISPLEJ VNÚTORNÉHO ZARIADENIA

1. Otvorte mriežku prívodu vzduchu a vyberte filtre.
2. Pripojte filtre. (podrobnosti pozrite v hárku s
príslušenstvom)

3

AUTOMATISK FUNKTION

2. Stlaþte

2

1
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FAN

: Stlaþte AUTO, LOW , LOW+
, alebo HIGH
.

, MED

,

CHOD S VYSUŠOVANÍM

Na zníženie vlhkosti je mierny chladiaci výkon riadený automaticky.
1. Stlaþte

MODE

2. Stlaþte

Resetovanie dialkového ovládaca

: ZvoĐte Dry

.

: Nastavte požadovanú teplotu.

1. Vyberte batériu.
2. Stlaþte
3. Vložte batériu.

.
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VYSOKO VÝKONNÝ CHOD

Na automatické udržiavanie izbovej teploty pri šetrení energie (s výnimkou
režimu VYSUŠOVANIE, DRY, alebo LEN VENTILÁTOR, FAN ONLY)
Stlaþte

Hi POWER

: Spustenie a zastavenie chodu.

15 CHOD A VÝKON

EKONOMICKÝ CHOD

9

Na automatické udržiavanie izbovej teploty pri šetrení energie (s výnimkou
režimu VYSUŠOVANIE, DRY, alebo LEN VENTILÁTOR, FAN ONLY)
Stlaþte

: Spustenie a zastavenie chodu.

Poznámka: Ochladzovanie; nastavená teplota sa automaticky zvýši o 1
stupen/hod. pocas 2 hodín (maximálne zvýšenie o 2 stupne).
V prípade ohrievanie sa nastavená teplota zníži.

10 DOýASNÉ POUŽÍVANIE
V prípade strateného alebo vybitéhodiaĐkového
ovládaþa
Ɣ Stlaþením tlaþidla RESET je možné zariadenie
spustiĢ alebo zastaviĢ aj bez diaĐkového
ovládaþa.
Ɣ Pracovný režim je nastavený na
AUTOMATICKÝ chod, prednastavená teplota
je 25°C a chod ventilátora má automatickú
rýchlosĢ.

1. Funkcia trojminútovej ochrany: Na zabránenie zariadeniu spustiĢ sa na
3 minúty, keć je náhle reštartované alebo zapnuté do polohy ON.
2. Chod pred zaþatím kúrenia: Zariadenie nechajte pred zaþatím kúrenia
bežaĢ 5 minút.
3. Riadenie teplého vzduchu: Keć dosiahne teplota v miestnosti
nastavenú úroveĖ, rýchlosĢ ventilátora sa automaticky zníži a vonkajšie
zariadenie sa zastaví.
4. Automatické rozmrazovanie: Ventilátory sa poþas rozmrazovania
zastavia.
5. VýhrevnosĢ: Teplo sa absorbuje zvonku a je uvoĐĖované do miestnosti.
Ak je vonkajšia teplota príliš nízka, použite iné výhrevné teleso v
kombinácii s klimatizáciou.
6. Pamätajte na nahromadený sneh: Vonkajšie zariadenie umiestnite
tak, aby sa pri Ėom nehromadil sneh, lístie alebo iné predmety poþas
jednotlivých roþných období.
7. Pri chode zariadenia môže byĢ poþuĢ mierne praskanie. Je to
normálne, lebo praskanie môže byĢ spôsobené rozĢahovaním/
sĢahovaním plastu.
Poznámka: Položka 2 až 6 pri modeli s kúrením
Prevádzkové podmienky klimatizácie
Teplota.
Prevádzka
Kúrenie
Ochladzovanie
Vysušovanie

11 POUŽÍVANIE ýASOVAýA

Vonkajšia teplota

Teplota v miestnosti

–15°C ~ 24°C
–10°C ~ 46°C
–10°C ~ 46°C

Menej ako 28°C
21°C ~ 32°C
17°C ~ 32°C

ýasovaþ nastavte, keć je klimatizaþné zariadenie v chode.
Vypnutie þasovaþa

16 RIEŠENIE PROBLÉMOV (KONTROLNÝ BOD)
1

OFF

Stlaþením tlaþidla

zadajte nastavenie þasovaþa OFF.
Ochladzovanie alebo ohrievanie je
mimoriadne slabé.

Zariadenie nefunguje.
2

Stlaþením tlaþidla
vyberte požadované nastavenie
þasovaþa OFF. (0,5 – 12 hod.)

3

Stlaþením

4

Opätovným stlaþením

OFF

nastavte hodnotu þasovaþa OFF.

OFF

Ɣ Hlavný vypínaþ je vypnutý.
Ɣ Istiþ je v polohe, v ktorej je
prerušená dodávka prúdu.
Ɣ Výpadok elektrickej energie
Ɣ ýasovaþ je nastavený na ON.

þasovaþ zrušíte.

Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

Filtre sú upchaté prachom.
Teplota bola nastavená nesprávne.
Sú otvorené dvere alebo okná.
Prívod alebo odvod vzduchu na
vonkajšom zariadení sú zablokované.
Ɣ RýchlosĢ ventilátora je príliš nízka.
Ɣ Režim je nastavený na VETRANIE
alebo VYSUŠOVANIE.

17 VÝBER DIAďKOVÉHO OVLÁDAýA A-B
12 FUNKCIA AUTOMATICKÉHO REŠTARTU
Na automatické reštartovanie klimatizácie po výpadku energie (Prívod
energie musí byĢ zapnutý.)

Nastavenie
1. Stlaþte a podržte tlaþidlo RESET na vnútornom zariadení 3 sekundy
na spustenie chodu. (3 pípnutia a kontrolka CHODU blikne 5 ráz za
sekundu poþas 5 sekúnd)
2. Stlaþte a podržte tlaþidlo RESET na vnútornom zariadení 3 sekundy
na zrušenie chodu. (3 pípnutia, ale kontrolka CHODU neblikne)
• Ak je nastavený þasovaþ ON (zapnutie) alebo OFF (vypnutie),
potom sa neaktivuje FUNKCIA AUTOMATICKÉHO REŠTARTU.

Na oddelenie používania diaĐkového ovládaþa pre každé vnútorné
zariadenie, ak sú dve klimatizaþné jednotky umiestnené blízko seba.

Nastavenie diaĐkového ovládaþa B.

sekúnd viac ako 2 krát stlaþíte

.
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Vnútorné zariadenie a diaĐkový ovládaþ

1. Ak pocas režimu
Ochladzovanie“ alebo „Vysušovanie“
stlacíte tlacidlo raz, ventilátor bude pokracovat v cinnosti dalších 30
minút, potom sa automaticky vypne. Tým sa zníži vlhkost vo vnútornej
jednotke.
2. Okamžité zastavenie jednotky dosiahnete tým, že v priebehu 30

DE

MODE súþasne s
4. Stlaþte
. Na displeji sa zobrazí „B“ a „00“
zmizne a klimatizácia sa VYPNE. DiaĐkový ovládaþ B ma aktivovanú
pamäĢ. (Obr. 2)

0 Najskôr vypnite istiþ.

Na zamedzeniu zápachu spôsobeného vlhkostou vo vnútornej jednotke.

IT

3. Stlaþte a držte tlaþidlo
na diaĐkovom ovládaþi konþekom ceruzy.
Na displeji sa zobrazí „00“. (Obr. 1)

3. Pôvodné nastavenie diaĐkového ovládaþa z výrobne je A.

SAMOCISTIACI REŽIM (LEN PRI
14
OCHLADZOVANÍ A VYSUŠOVANÍ)
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2. DiaĐkový ovládaþ A nemá na displeji „A“.

Ɣ Vyþistite vnútorné zariadenie a diaĐkový ovládaþ s vlhkou handriþkou,
ak je to potrebné.
Ɣ Nepoužívate benzín, riedidlo, leštiaci prášok alebo chemicky upravenú
prachovku.

ES

1. Stlaþte tlaþidlo RESET na vnútornom zariadení, aby ste klimatizáciu
zapli do polohy ON.
2. Nasmerujte diaĐkový ovládaþ na zariadenie.

Poznámka: 1. Vyššie uvedené kroky zopakujte na nastavenie diaĐkového
ovládaþa na A.
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