
KLIMATIZACE 

ILUSTRACE DÁLKOVÉHO OVLADAČE

Velice vám děkujeme za zakoupení naší klimatizační jednotky. 
Před použitím klimatizačního zařízení si prosím pečlivě přečtěte  
tento návod k obsluze.
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Umístění dálkového ovladače 
● Dálkový ovladač používejte ve vzdálenosti osm 

metrů od přístroje, zaměřujte jej směrem k přijímači. 
Příjem signálu se potvrzuje pípnutím. 

 VÝSTRAHA 
● Klimatizace nebude fungovat, pokud budou 

záclony, dveře nebo jiné předměty blokovat 
signály z dálkového ovládání směřované  
k vnitřní jednotce. 

● Zabraňte jakémukoli kontaktu dálkového 
ovladače s kapalinami. 

● Nevystavujte dálkový ovladač přímému 
slunečnímu záření nebo teplu. Pokud je 
infračervený přijímač signálu ve vnitřní jednotce 
vystaven přímému slunečnímu záření, může  
být narušena funkce klimatizační jednotky. 

● Pro zabránění přímému slunečnímu záření  
k přijímači používejte závěsy. Pokud na dálkový 
ovladač reagují další elektrické spotřebiče, 
posuňte tyto spotřebiče dále, nebo se obraťte  
na příslušného místního obchodního zástupce.  

Zacházení s dálkovým ovladačem

8 m  

Výměna baterií 
Dálkový ovladač je napájen dvěma suchými bateriemi 
(R03/LR03X2), které jsou umístěny v zadní části  
a chráněny krytem. 
(1) Stisknutím a vysunutím sejměte kryt. 
(2) Vyjměte staré baterie a vložte baterie nové,  

dbejte na správné umístění pólů (+) a (-). 
(3) Znovu nasaďte kryt zasunutím zpět do původní 

polohy. 

POZNÁMKA:  Po vyjmutí baterií se v dálkovém 
ovladači vymažou všechny programy. Po vložení 
nových baterií je třeba dálkový ovladač znovu 
naprogramovat.
 

 VÝSTRAHA 
● Nemíchejte dohromady staré a nové baterie  

nebo baterie různých typů. 
● Nenechávejte baterie v dálkovém ovladači,  

pokud jej nehodláte používat po dobu dvou  
nebo tří měsíců. 

● Nevyhazujte baterie do netříděného komunálního 
odpadu. Tento odpad je třeba sbírat odděleně do 
příslušných míst určených pro zvláštní zacházení.   



Specifikace dálkového ovladače

Vlastnosti výkonu

Model

Jmenovité napětí

Rozsah příjmu 
signálu

Prostředí

RG56/BGEF-CA

3,0 V (suché baterie R03/LR03x2

8 m

-5 °C ~ 60 °C (23 °F ~ 140 °F)

1. Provozní režim: AUTO (automatický provoz), COOL (chlazení),  
DRY (vysoušení), HEAT (ohřívání) (režim není podporován pouze 
zahříváním spotřebiče) a FAN (ventilátor). 

2. Funkce nastavení času ve 24hodinovém režimu. 
3. Nastavení rozsahu vnitřních teplot: 17 °C ~ 30 °C (62 °F ~ 88 °F). 
4. Plná funkce LCD (displej s tekutým krystalem) 

POZNÁMKA:  
● Provedení tlačítek se může mírně lišit od skutečného provedení v 

zakoupeném přijímači, a to v závislosti na jednotlivých modelech. 
● Všechny popisované funkce se vztahují k vnitřní jednotce. Pokud příslušná 

funkce na vnitřní jednotce není zastoupena, pak neexistuje žádná alternativní 
možnost odpovídající operace po stisknutí příslušného tlačítka na dálkovém 
ovladači.



�	Tlačítko UP (nahoru) (  )  
 Stisknutím tohoto tlačítka můžete zvyšovat  

teplotu vnitřního prostoru v krocích po 1 °C (2 °F)  
až na úroveň 30 °C (88 °F). 

 Tlačítko DOWN (dolů) (  )  
 Stisknutím tohoto tlačítka můžete snižovat  

teplotu vnitřního prostoru v krocích po 1 °C (2 °F)  
až na úroveň 17 °C (62 °F). 

�	Tlačítko ON/OFF (zap/vyp) (  ) 
 Provoz začíná po stisknutí tohoto tlačítka a 

zastaví se po opětovném stisknutí téhož tlačítka.

�	Tlačítko MODE (režim) (  )  
 Při každém stisknutí tohoto tlačítka bude proveden 

výběr režimu provozu v následujících sekvencích:  
      AUTO COOL DRY HEAT FAN  
(automatický režim) (chlazení) (vysoušení) (ohřívání) (ventilátor)

 POZNÁMKA：Nepoužívejte režim HEAT (ohřívání), 
pokud jste si zakoupili zařízení, které je vybaveno 
pouze ochlazovací funkcí. V těchto zařízeních není 
funkce Heat (ohřívání) podporována.  

�	Tlačítko Swing (překlápění)   
 Toto tlačítko se používá pro zastavení nebo 

spuštění pohybu horizontální lamely nebo  
pro nastavení požadovaného směru proudění 
vzduchu (nahoru/dolů). Při každém stisknutí 
tlačítka se změní úhel naklonění lamely o šest 
stupňů. Pokud přidržíte tlačítko po dobu delší  
než dvě sekundy, bude se lamel automaticky 
překlápět nahoru a dolů.  

 Tlačítko Swing (překlápění)   
 Toto tlačítko se používá pro zastavení nebo 

spuštění pohybu vertikální lamely nebo pro 
nastavení požadovaného směru proudění 
vzduchu (doleva/doprava). Při každém stisknutí 
tlačítka se změní úhel naklonění lamely o šest 
stupňů. Na jednu sekundu se zobrazí indikace 
oblasti teploty vnitřní jednotky . Pokud přidržíte 
tlačítko po dobu delší než dvě sekundy, bude 
aktivována funkce vertikálního překlápění lamely. 
Zobrazí se příslušná oblast vnitřní jednotky, 
čtyřikrát zabliká světlo a poté se nastavení teploty 
vrátí zpět. Pokud je funkce překlápění vertikální 
lamely „IIII“ zastavena, zobrazí se indikace LC, 
která zůstane zobrazena po dobu tří sekund.  

Tlačítka funkcí



Tlačítka funkcí
�	Tlačítko SELF CLEAN/IONIZER  

(samostatné čištění/ionizátor):  
● Zapnout / vypnout funkci SELF CLEAN Pokud 

stisknete tlačítko na delší dobu než dvě 
sekundy, bude aktivována funkce IONIZER 
(ionizátor). Dalším stisknutím tohoto tlačítka 
na dobu delší než dvě sekundy tuto funkci 
vypnete.  

● V režimu SELF CLEAN bude klimatizační 
systém automaticky čistit a vysušovat výparník 
a udržovat jej v připraveném stavu pro další 
operaci. 

● Po spuštění funkce IONIZER (ionizátor) dojde  
k aktivaci kolektoru prachu ionizátoru / plazmy  
(v závislosti na modelu) a budou odstraněny  
pyly a nečistoty z ovzduší. 

�	Tlačítko FOLLOW ME/SMART EYE  
(následuj mě/inteligentní oko)  

● Vypnout / zapnout funkci FOLLOW ME Pokud 
stisknete tlačítko na delší dobu než dvě 
sekundy, bude aktivována funkce SMART EYE 
(inteligentní oko). Dalším stisknutím tohoto 
tlačítka na dobu delší než dvě sekundy tuto 
funkci vypnete.  

● Pokud je funkce Follow Me aktivní, na 
vzdáleném displeji se zobrazí skutečná teplota 
v příslušné lokaci. Dálkový ovladač bude 
vysílat tento signál do klimatizačního zařízení 
v intervalu tří minut, dokud znovu nestisknete 
tlačítko FOLLOW ME. 

● Funkce Follow Me není dostupná v režimech 
DRY (vysoušení) a FAN (ventilátor). Změnou 
provozního režimu nebo vypnutím jednotky 
automaticky zrušíte platnost funkce Follow Me.

● Pokud je vestavěn infračervený snímač, bude  
v režimu SMART EYE (inteligentní oko) jednotka 
detekovat přítomnost osob v místnosti. Pokud 
jednotka nezjistí žádnou přítomnou lidskou 
osobu po dobu 30 minut, automaticky  
se přepne do úsporného režimu (monitor),  
a to z důvodu úspory elektrické energie. 
Jednotka se automaticky spustí a bude 
pokračovat v provozu, pokud bude v oblasti 
detekovaná přítomná osoba.  

�	Tlačítko FAN (ventilátor) (  )  

 Toto tlačítko se používá pro volbu rychlosti 
ventilátoru ve čtyřech možných krocích: 

     AUTO        LOW      MED      HIGH  
(automatický režim)   (nízká rychlost)   (střední rychlost)  (vysoká rychlost) 



�	Tlačítko TIMER ON (časovač pro spuštění) 
 Stisknutím tohoto tlačítka zahájíte sekvenci 

časovače pro automatického zapnutí (Auto-on). 
Každým stisknutím tlačítka se zvýší nastavení 
automatického časovaní v intervalu 30 minut. 
Pokud se zobrazuje nastavený čas 10, bude  
při každém stisknutí toto nastavení 
automatického časování zvýšeno v krocích 60 
minut. Pokud chcete program automatického 
časování zrušit, jednoduše nastavte hodnotu 
automatického zapnutí (Auto-on) na 0,0.  

 Tlačítko TIMER OFF (časovač pro vypnutí)   
 Stisknutím tohoto tlačítka zahájíte sekvenci 

časovače vedoucí k automatickému vypnutí. 
Každým stisknutím tlačítka se zvýší nastavení 
automatického časovače v intervalu 30 minut. 
Pokud se zobrazuje nastavený čas 10, bude  
při každém stisknutí toto nastavení automatického 
časovače zvýšeno v krocích 60 minut. Pokud 
chcete program automatického časování zrušit, 
jednoduše nastavte hodnotu automatického 
vypnutí na 0,0.

  
  

�	Tlačítko SLEEP (spánek) (  ) 

● Zapnout / vypnout funkci spánku Tato funkce 
pomáhá udržovat nejpohodlnější teplotu a šetří 
energii.

● Podrobné informace naleznete v „NÁVODU  
K OBSLUZE“ v kapitole „provoz během spánku“.

  
 POZNÁMKA: Pokud je jednotka v provozu 

v režimu SLEEP (spánek), bude tento režim 
zrušen, když stisknete tlačítka MODE,  
FAN nebo ON/OFF.



�	Tlačítko TURBO/SILENCE (turbo/ztišení): 

● Zapnout / vypnout funkci TURBO Pokud 
stisknete tlačítko na dobu delší než dvě 
sekundy, bude aktivována funkce SILENCE 
(ztišení). Funkci vypnete novým podržením 
tohoto tlačítka na dobu delší než dvě sekundy. 

● Funkce Turbo umožňuje jednotce dosáhnout 
nastavenou teplotu při chlazení nebo ohřívání 
v co nejkratším čase (pokud vnitřní jednotka 
nepodporuje tuto funkci, neexistuje po stisknutí 
tohoto tlačítka žádná odpovídající operace.) 

● Pokud je funkce SILENCE aktivována, bude 
kompresor pracovat na nízké frekvenci a vnitřní 
jednotka bude vytvářet slabý vánek, který sníží 
hluk na nejnižší úroveň a zajistí pro vás klidné  
a příjemné prostředí. 

● Vzhledem k nízké frekvenci provozu kompresoru 
může dojít k nedostatečnému chlazení a topný 
výkon může být nižší.  

 Tlačítko LED/F.P. :  
● Stiskem tohoto tlačítka vymažete nebo  

rozsvítíte displej na vnitřní jednotce. 
● Během ohřívacího provozu (pouze  

v nastaveném režimu HEAT) můžete aktivovat 
funkci ochrany proti zamrznutí, a to stisknutím 
tohoto tlačítka na dobu delší než dvě sekundy. 
Jednotka bude fungovat s vysokou rychlostí 
ventilátoru a teplotou nastavenou automaticky 
na 46°F (8 °C). Obrazovka displeje na vnitřní 
jednotce bude zobrazovat indikaci FP.  
U jednotky bez zobrazování oblasti bude 
světelná indikace rozmrazování rozsvícena po 
dobu dvou sekund a poté se na dvě sekundy 
vypne. Stisknutí tlačítek ON/OFF, SLEEP, 
FP, MODE, FAN SPEED, UP, DOWN během 
provozu zrušíte funkci ochrany proti zamrznutí.



Indikátory na LCD displeji

Zobrazení režimů 
Zobrazení aktuálně vybraného režimu Včetně režimů 
AUTO (automatický provoz), COOL (chlazení), DRY 
(vysušování), HEAT (ohřívání) a FAN (ventilátor) 

Indikátor přenosu 
Tento indikátor přenosu se rozsvítí, když dálkový 
ovladač vyšle signál do vnitřní jednotky. 

Zobrazení teploty / časovače 
Pomocí této funkce zobrazíte nastavení teploty  
(od 17 °C/62 °F do 30 °C/88 °F) nebo časovače  
(0~24 h). Pokud zvolíte režim FAN (ventilátor), 
nerozsvítí se žádný displej. 
Displej ON/OFF 
Tento indikátor se zobrazí, když bude jednotka  
v provozu. 
Zobrazení režimů (režim FAN) 

Zobrazení rychlosti ventilátoru 
Zobrazení zvolené rychlosti ventilátoru: AUTO 
(automatická), HIGH (vysoká), MED (střední) a LOW 
(nízká) Pokud je rychlost ventilátoru zvolena v režimu 
AUTO, nic se nezobrazí. Pokud je vybrána možnost 
AUTO (automatický režim) nebo DRY (vysoušení), 
nebude zobrazován žádný signál. 

Zobrazení FOLLOW ME (následuj mě) 
Po stisknutí tlačítka FOLLOW ME v režimu COOL  
nebo HEAT dojde k aktivaci funkce dálkového  
snímání a zobrazí se příslušný indikátor. 

Zobrazení funkce TIMER (časovač) 
Tato oblast zobrazení uvádí nastavení časovače.  
Když je nastavena funkce časovače automatického 
zapnutí Auto-on, zobrazí se zpráva TIMER ON.  
Pokud je nastavena funkce časovače automatického 
vypnutí Auto-off, zobrazí se zpráva TIMER OFF.  
Pokud jsou nastaveny obě funkce, zobrazí se zpráva 
TIMER ON OFF, která indikuje, že jste si vybrali obě 
funkce časování (Auto-on i Auto-off).



Jak používat tlačítka

Automatický provoz
Ujistěte se, že je přístroj zapojen a napájení je plně  
k dispozici. Indikátor OPERATION (provoz) na panelu 
displeje vnitřní jednotky začne blikat.  
1. Stiskněte tlačítko MODE (režim) a zvolte možnost 

Auto.  
2. Pomocí tlačítek UP/DOWN (nahoru/dolů) nastavte 

požadovanou teplotu. Teplotu můžete nastavit  
v rozsahu 17 °C~30 °C (62 °F~88 °F) v krocích  
po 1 °C (2 °F). 

3. Klimatizaci zapnete stisknutím tlačítka ON/OFF.

POZNÁMKA 
1. V režimu Auto (automatický režim) si klimatizační 

jednotka může logicky zvolit režim chlazení, 
ventilátoru a zahřívání na základě snímání rozdílu 
mezi skutečnou pokojovou teplotou a nastavenou 
teplotou na dálkovém ovladači. 

2. V režimu Auto nemůžete přepínat otáčky 
ventilátoru. Jsou již ovládány automaticky. 

3. Pokud vám režim Auto nevyhovuje, můžete zvolit 
požadovaný režim manuálně.  

  

Chlazení / ohřívání / provoz ventilátoru 
Ujistěte se, že je přístroj zapojen a napájení je plně  
k dispozici.  
1. Stiskněte tlačítko MODE  (režim) a zvolte možnost 

COOL (chlazení), HEAT (ohřívání) nebo FAN 
(ventilátor).  

2. Pomocí tlačítek UP/DOWN  (nahoru/dolů) nastavte 
požadovanou teplotu.  Teplotu můžete nastavit  
v rozsahu 17 °C~30 °C (62 °F~88 °F) v krocích  
po 1 °C (2 °F).  

3. Stisknutím tlačítka FAN (ventilátor) můžete zvolit 
otáčky ventilátoru, a to ve čtyřech krocích:  
Auto (automatický provoz), Low (nízká rychlost),  
Med (střední rychlost) nebo High (vysoká rychlost).

4. Klimatizaci zapnete stisknutím tlačítka ON/OFF.

POZNÁMKA 
V režimu FAN (ventilátor) není na dálkovém ovládači 
zobrazena nastavená teplota. Nemůžete také 
kontrolovat teplotu v místnosti. V tomto případě 
můžete provádět pouze kroky 1, 3 a 4.



Vysoušení

Ujistěte se, že je přístroj zapojen a napájení 
je plně k dispozici. Indikátor OPERATION 
(provoz) na panelu displeje vnitřní jednotky 
začne blikat.  
1. Stiskněte tlačítko MODE (režim)  

a vyberte možnost DRY (vysoušení).  
2. Pomocí tlačítek UP/DOWN  (nahoru/dolů) 

nastavte požadovanou teplotu. Teplotu 
můžete nastavit v rozsahu 17 °C~30 °C 
(62 °F~88 °F) v krocích po 1 °C (2 °F).

3. Klimatizaci zapnete stisknutím tlačítka  
ON/OFF.

POZNÁMKA 
V režimu odvlhčování nemůžete přepínat 
otáčky ventilátoru. Jsou již ovládány 
automaticky.



Provoz časovače

Stisknutím tlačítka TIMER ON můžete nastavit 
funkci automatického zapnutí jednotky. Stisknutím 
tlačítka TIMER OFF můžete nastavit funkci 
automatického vypnutí jednotky. 

Nastavení funkce Auto-on  
1. Stiskněte tlačítko TIMER ON (  ). Dálkový 

ovladač zobrazuje zprávu TIMER ON, na LCD 
displeji se zobrazí poslední doba nastavení 
funkce Auto-on a signál „h“. Nyní je zařízení 
připraveno obnovit čas u funkce Auto-on  
a zahájit provoz.  

2. Stiskněte tlačítko TIMER ON znovu a nastavte 
požadovanou hodnotu funkce Auto-on. Pokaždé, 
když stisknete tlačítko, se doba prodlouží o půl 
hodiny, a to v rozsahu od 0 do 10 hodin, nebo  
o jednu hodinu v rozsahu od 10 do 24 hodin. 

3. Po nastavení funkce TIMER ON bude 
následovat prodleva v trvání 0,5 sekundy.  
Poté dálkový ovladač vyšle signál do klimatizační 
jednotky. Po dalších dvou sekundách signál 
„h“ zmizí a na LCD displeji se znovu objeví 
nastavená teplota. 

Nastavení funkce Auto-off.  
1. Stiskněte tlačítko TIMER OFF (  ). Dálkový 

ovladač zobrazuje zprávu TIMER OFF, na LCD 
displeji se zobrazí poslední doba nastavení 
funkce Auto-off a signál „h“. Nyní je zařízení 
připraveno obnovit čas u funkce Auto-off  
a zahájit provoz. 

2. Stiskněte tlačítko TIMER OFF znovu a nastavte 
požadovanou hodnotu funkce Auto-off. Pokaždé, 
když stisknete tlačítko, se doba prodlouží o půl 
hodiny, a to v rozsahu od 0 do 10 hodin, nebo  
o jednu hodinu v rozsahu od 10 do 24 hodin.

3. Po nastavení funkce TIMER OFF bude 
následovat prodleva v trvání 0,5 sekundy.  
Poté dálkový ovladač vyšle signál do klimatizační 
jednotky. Po dalších dvou sekundách signál 
„h“ zmizí a na LCD displeji se znovu objeví 
nastavená teplota.



!   VÝSTRAHA 

● Účinná doba provozu, která je nastavena dálkovým ovladačem pro funkci 
časovače, je omezena na následující nastavení: 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 
3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 
15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23 a 24.

Příklad nastavení časovače

Vypnuto

O šest hodin později

Start

TIMER ON 
(Provoz funkce Auto-on) 
Funkce TIMER ON je užitečná tehdy, když 
chcete, aby se jednotka spustila automaticky 
před vaším příchodem domů. Klimatizace se 
automaticky spustí v nastaveném čase. 

Příklad: 
Chcete-li spustit klimatizační jednotku za 

šest hodin. 
1. Stiskněte tlačítko TIMER ON, na displeji 

se zobrazí poslední nastavení spuštění 
provozní doby a signál „h“.  

2. Stiskněte tlačítko TIMER ON; na displeji 
TIMER ON na dálkovém ovladači se 
zobrazí „6,0 h“.  

3. Počkejte asi tři sekundy a na digitálním 
displeji se znovu zobrazí údaj o teplotě. 
Nyní je tato funkce aktivována.

Nastavit



Zapnuto

Stop

Nastavit    O deset hodin později

Zapnuto

Nastavit

Stop

O dvě hodiny  
později po nastavení

O deset hodin  
později po nastavení

Start 

TIMER OFF 
(Provoz funkce Auto-off, automatické vypnutí) 
Funkce TIMER OFF je užitečná tehdy, když chcete, 
aby se jednotka spustila automaticky po vašem 
odchodu do postele. Klimatizace se automaticky 
vypne v nastaveném čase. 

Příklad:  
Chcete-li zastavit klimatizační jednotku za 10 hodin. 
1. Stiskněte tlačítko TIMER OFF, na displeji se 

zobrazí poslední nastavení operace zastavení  
a signál „h“. 

2. Stiskněte tlačítko TIMER OFF; na displeji TIMER 
OFF na dálkovém ovladači se zobrazí „10 h“. 

3. Počkejte asi tři sekundy a na digitálním displeji 
se znovu zobrazí údaj o teplotě. Nyní je tato 
funkce aktivována. 

KOMBINOVANÉ ČASOVÁNÍ 
(Současné nastavení časů pro zapnutí i vypnutí 
– ON a OFF)  
  

TIMER OFF → TIMER ON  
(Zapnout → Stop → Spustit provoz)  
Tato funkce je užitečná tehdy, když chcete, aby se 
klimatizace zastavila po vašem odchodu do postele 
a aby se potom ráno spustila, když se probouzíte 
nebo vracíte domů. 

Příklad:  
Pokud chcete zastavit klimatizační jednotku dvě 
hodiny po nastavení a znovu spustit deset hodin  
po nastavení. 
1. Stiskněte tlačítko TIMER OFF.
2. Stiskněte tlačítko TIMER OFF znovu  

a na displeji TIMER OFF se zobrazí 2,0 h. 
3. Stiskněte tlačítko TIMER ON.
4. Stiskněte tlačítko TIMER ON znovu a na displeji 

TIMER ON se zobrazí 10 h.
5. Počkejte asi tři sekundy a na digitálním displeji 

se znovu zobrazí údaj o teplotě. Nyní je tato 
funkce aktivována.



Vypnuto

Nastavit

Stop

Start

O dvě hodiny  
později po nastavení

O pět hodin později 
po nastavení

TIMER ON → TIMER OFF 
(Vyp. → Start → Zastavit provoz)  
Tato funkce je užitečná tehdy, když chcete 
spustit klimatizační jednotku před svým  
probuzením a zastavit po svém odchodu  
z domova.

Příklad:  
Pokud chcete spustit klimatizační jednotku 
dvě hodiny po nastavení a pak ji zastavit 
pět hodin po nastavení. 
1. Stiskněte tlačítko TIMER ON. 
2. Stiskněte tlačítko TIMER ON znovu  

a na displeji TIMER ON se zobrazí 2,0 h. 
3. Stiskněte tlačítko TIMER OFF. 
4. Stiskněte tlačítko TIMER OFF znovu  

a na displeji TIMER OFF se zobrazí 5,0 h. 
5. Počkejte asi tři sekundy a na digitálním 

displeji se znovu zobrazí údaj o teplotě. 
Nyní je tato funkce aktivována.



U návrhů a specifikací týkajících se inovací produktu mohou být prováděny 
změny bez předchozího upozornění. Podrobnosti vám sdělí pracovníci 
obchodního zastoupení nebo výrobce.
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