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PŘÍRUČKA DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ 

 
POKOJOVÉ SPLITOVÉ KLIMATIZACE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Děkujeme Vám za zakoupení naší klimatizace. Před použitím klimatizace si přečtěte tuto 
uživatelskou příručku. 
 
 
Specifikace jsou dle politiky Carrier o trvalém vývoji předmětem změn bez předchozího oznámení. 
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Manipulace s dálkovým ovládáním 
 

 

Místo pro použití dálkového ovládání  
 
� Používejte dálkové ovládání do vzdálenosti 8 metrů od spotřebiče a 

nasměrujte je směrem k přijímači. Příjem signálu se potvrdí pípnutím. 
� Ponechte dálkové ovládání v místě, kde může jeho signály přijímat 

přijímač jednotky. Pokud zvolíte provoz s časovačem, v určeném čase 
přenese dálkové ovládání automaticky signál na vnitřní jednotku. Pokud 
necháte dálkové ovládání v místě, které brání správnému přenosu 
signálu, může nastat časové zpoždění až 15 minut. 

 
 UPOZORNĚNÍ 

 
� Klimatizace nebude fungovat, pokud záclony, dveře, nebo jiné překážky blokují signály z 

dálkového ovládání do vnitřní jednotky. 
� Zabraňte vniknutí kapalin do dálkového ovládání. Nevystavujte dálkové ovládání přímému 

slunečnímu světlu nebo horku. 
� Pokud je přijímač infračerveného signálu na vnitřní jednotce vystaven přímému slunečnímu 

světlu, klimatizace nemusí správně fungovat. Zabraňte dopadu slunečního světla na přijímač 
např. záclonami nebo závěsy. 

� Pokud na dálkové ovládání reagují jiné elektrické spotřebiče, přesuňte tyto spotřebiče na jiné 
místo nebo se obraťte na svého místního prodejce. 

 
Výměna baterií 
Dálkové ovládání je napájeno pomocí dvou alkalických baterií (R03/LR03X2) umístěných na zadní 
straně a chráněných krytem. 
(1) Vyjměte kryt stisknutím a vysunutím. 
(2) Vyjměte staré baterie a vložte nové, dodržte jejich správnou polaritu (+) a (-). 
(3) Vraťte kryt na místo zasunutím do správné polohy. 
 
POZNÁMKA : Po vyjmutí baterií se v dálkovém ovládání vymaže veškeré programování. Po 
vložení nových baterií se dálkové ovládání musí naprogramovat znovu. 
 

 UPOZORNĚNÍ 
� Nemíchejte staré a nové baterie nebo různé druhy baterií. 
� Nenechávejte baterie v dálkovém ovládání, pokud se nebude používat po dobu 2 až 3 měsíce. 
� Nelikvidujte baterie jako netříděný komunální odpad. Tento odpad je nutné sbírat odděleně pro 

zvláštní zacházení. 
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Specifikace dálkového ovládání    
 

Modely  R14A/(C)E, RG14A1/(C)E, RG14A2/(C)EF  
Jmenovité napětí 3,0 V (2 alkalické baterie R03/LR03) 
Nejnižší napětí signálu přijímaného jednotkou 
CPU 2,4 V 

Dosah přijímaného signálu 8 m (při použití napětí 3,0 V je dosah 11 m) 
Teplota okolí -5 °C ~ 60 °C 

  
Vlastnosti   
1. Provozní režimy: AUTO, COOL, DRY, HEAT (AUTOMATIKA, CHLAZENÍ, ODVLHČOVÁNÍ, 

VYTÁPĚNÍ) (u některých modelů jen chlazení) a FAN (VENTILÁTOR).  
2. Funkce nastavení časovače na dobu 24 hodin.  
3. Rozsah nastavení vnitřních teplot:  17 °C ~ 30 °C.  
4. Plně funkční LCD displej (z tekutých krystalů) 
 

 

 
 
 
 
Modely: R14A/E, R14A/CE 
 
 Tlačítka: Tato tři tlačítka jsou u modelu 

R14A/(C)E nefunkční. 
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Funkční tlačítka 

 

 
 

Modely: RG14A1/E, 
RG14A1/CE 

(1) Tlačítko MODE (REŽIM)  
Každým stisknutím tlačítka se zvolený provozní režim 
postupně mění podle tohoto schématu: 

AUTO - CHLAZENÍ - ODVLHČOVÁNÍ - VYTÁPĚNÍ - VENTILÁTOR 

 
POZNÁMKA : Režim vytápění je pouze u modelů s chlazením a 
vytápěním. 
 
(2) Tlačítko ON/OFF (ZAP/VYP) 

Stisknutím tohoto tlačítka se spustí provoz a opětovným 
stisknutím se zastaví. 

 
(3) Tlačítko FAN SPEED (OTÁ ČKY VENTILÁTORU) 

Používá se k volbě otáček ventilátoru ve čtyřech krocích: 
Auto - Nízké - Střední - Vysoké 

 
 
(4) Tlačítko AIR DIRECTION (SM ĚR PROUDĚNÍ VZDUCHU): 

Stisknutím tohoto tlačítka můžete měnit úhel sklonu žaluzií a 
nastavit požadovaný směr proudění vzduchu nahoru/dolů. 
Každým stisknutím se mění úhel sklonu žaluzií o 6°. 

 
(5) Tlačítko SWING (SKLON) 

Používá se k zastavení nebo spuštění automatického 
sklápění žaluzií. K zastavení pohybu stiskněte tlačítko 
znovu. 

 
(6) Tlačítko LED 

Stisknutím tohoto tlačítka zhasne digitální displej na 
klimatizaci, opětovným stisknutím se displej opět aktivuje. 
(POZNÁMKA: u některých klimatizací bez displeje nemá 
tlačítko LED žádnou funkci.) 

 
(7) Tlačítko RESET 

Stisknutím zapuštěného tlačítka RESET se zruší veškerá 
aktuální nastavení a ovládání se vrátí do výchozího 
nastavení. 

 
(8) Tlačítko F/C 

Používá se k přepínání zvolených/zobrazených jednotek 
teploty buď ve stupních Celsia nebo Fahrenheita. Stiskněte 
toto tlačítko k volbě Celsiovy nebo Fahrenheitovy stupnice. 

 
(9) Tlačítko TEMP. (TEPLOTA): 

Stiskněte tlačítko  ke zvýšení nastavené vnitřní teploty 
nebo k nastavení ČASOVAČE (TIMER) na pozdější dobu. 
Stiskněte tlačítko   ke snížení nastavení vnitřní teploty 
nebo k nastavení ČASOVAČE na dřívější dobu. 
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Funk ční tlačítka (pokra čování) 

 
 

Modely: RG14A2/EF, 
RG14A2/CEF. 

POZNÁMKA: Tlačítko TEMP. (TEPLOTA) umožňuje nastavení 
režimu LOCK (BLOKOVÁNÍ). Pokud chcete zabránit náhodné 
změně programu nebo odblokovat registrovaný program, 
stiskněte současně tlačítka  a  na dobu přibližně 3 sekundy, 
můžete tak přepínat mezi režimem LOCK a UNLOCK 
(ZABLOKOVÁNÍ a ODBLOKOVÁNÍ). Při ZABLOKOVÁNÍ se 
zobrazí symbol a při ODBLOKOVÁNÍ zmizí. 
(10) Tlačítko SLEEP (SPÁNEK) 

Tuto funkci zvolte v noci v době spánku. Její pomocí lze 
udržovat pohodlnou teplotu a šetřit energii. Tato funkce je 
dostupná pouze u modelů s funkcemi COOL, HEAT nebo 
AUTO (CHLAZENÍ, VYTÁPĚNÍ nebo AUTOMATIKA). 

(11) Tlačítko CLOCK (HODINY) : Používá se k zavedení nebo 
změně času při denním nastavení. 

(12) Tlačítko TIMER (ČASOVAČ) 
Používá se k zavedení časového programu AUTO-
ON/AUTO-OFF (AUTOMATICKÉ ZAPNUTÍ/ 
AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ) ve spojení s tlačítky  a . 

(13) Tlačítko CANCEL (ZRUŠENÍ) 
Stiskněte toto tlačítko ke zrušení zapnutí (ON) a vypnutí 
(OFF) časovače. 

(14) Tlačítko IONIZER (IONIZÁTOR) (na n ěkterých modelech) 
Při stisknutí tohoto tlačítka se zapne Ionizátor/plazmový 
prachový ionizátor (v závislosti na modelech) a pomáhá 
odstranit pyl a nečistoty ze vzduchu. 
Tlačítko FOLLOW ME (SLEDOVÁNÍ TEPLOTY) (na 
některých modelech) : 
Stisknutím tohoto tlačítka zapnete funkci Follow Me; 
dálkové ovládání zobrazí aktuální teplotu na místě, kde se 
nachází. Dálkové ovládání odesílá tento signál do 
klimatizace v intervalu 3 minut, dokud znovu nestisknete 
tlačítko Follow Me. Klimatizace zruší funkci Follow Me, 
pokud neobdrží signál do 7 minut. 

(15) Tlačítko TURBO (RYCHLÉ CHLAZENÍ/VYTÁP ĚNÍ): 
Stisknutím tohoto tlačítka v režimu COOL/HEAT 
(CHLAZENÍ/VYTÁPĚNÍ) (pouze u modelů s teplotní sondou 
PTC nebo s elektrickým ohřívačem), se klimatizace zapne 
do režimu rychlého chlazení/vytápění. Opětovným 
stisknutím tlačítka se funkce TURBO zruší. 
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Indikátory na LCD displeji 

 

Indikátor p řenosu  
Tento indikátor přenosu svítí v době, kdy 
dálkové ovládání přenáší signály na vnitřní 
jednotku.  
 
 
Zobrazení režimu 
Zobrazuje aktuální režim provozu. Zahrnuje 
AUTO, COOL, DRY, HEAT (AUTOMATIKU, 
CHLAZENÍ, ODVLHČOVÁNÍ, VYTÁPĚNÍ) (s 
výjimkou klimatizací pouze s chlazením), FAN 
ONLY (POUZE VENTILÁTOR) a zpět k AUTO. 
Zobrazení ON/OFF (ZAP/VYP) 
Zobrazí se při stisknutí tlačítka ON/OFF. 
Opětovným stisknutím tlačítka ON/OFF znak 
zmizí. 
Zobrazení Temp. (Teplota) 
Zobrazí se nastavení teploty (od 17 °C do 30 
°C). Pokud je zvolen režim FAN 
(VENTILÁTOR), hodnota se nezobrazí. 
 
 
 
Zobrazení hodin 
Zobrazuje se aktuální čas hodin (0 ~ 24 hodin) 
 
Zobrazení časovače 
Je indikován čas, nastavený pro provoz 
s časovačem (0 ~ 24 hodin) 
 
 
Zobrazení Lock (Uzam čení) 
Zobrazí se při stisknutí tlačítka LOCK. 
Opětovným stisknutím tlačítka LOCK indikátor 
zmizí. 
 
Zobrazení otá ček ventilátoru 
Zobrazuje zvolené otáčky ventilátoru, zobrazují 
se otáčky AUTO a tři úrovně otáček „LOW“ 
„MED“ a „HIGH“ (NÍZKÁ, STŘEDNÍ a VYSOKÁ). 
V provozním režimu AUTO nebo DRY 
(AUTOMATIKA nebo ODVLHČOVÁNÍ) se 
zobrazuje AUTO. 
 
 
Zobrazení Sleep (Spánek) 
Indikátor se zobrazí po stisknutí tlačítka SLEEP. 
Opětovným stisknutím tlačítka SLEEP indikátor 
zmizí. 
 
Zobrazení FOLLOW ME (SLEDOVÁNÍ 
TEPLOTY) (pokud zde tato funkce je) 
Zobrazuje se v době aktivace funkce Follow Me. 
* Všechny indikátory na obrázku jsou uvedeny kvůli 

srozumitelnosti. Během provozu se na dálkovém 
ovládání zobrazují pouze příslušné indikátory. 
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Jak používat tla čítka   
Před provozem klimatizace nastavte hodiny dálkového ovládání pomocí 
postupů v této kapitole. Panel s hodinami na dálkovém ovládání 
zobrazuje čas, bez ohledu na to, zda se klimatizace používá nebo ne. 
 
Počáteční nastavení nebo Clock (Hodiny) 
Po vložení baterií do dálkového ovládání zobrazí panel s hodinami čas 
„12:00“ a začne blikat. 
 
1. Tlačítko TEMP. 
K nastavení času stiskněte tato tlačítka 

 Dopředu.    
 Zpět. 

� Každým stisknutím se čas posune dopředu nebo zpět o jednu minutu, 
podle toho, kterou stranu tlačítka stisknete. Čas se mění rychle, pokud 
tlačítko podržíte stisknuté. 

� Pokud přidržíte tlačítko stisknuté bez uvolnění, čas se posune 
dopředu nebo zpět o 10 minut, podle toho, kterou stranu tlačítka 
stisknete a přidržíte. 

 
2. Tlačítko CLOCK (HODINY)  

Po dosažení správného času stiskněte tlačítko CLOCK nebo uvolněte 
 nebo  a vyčkejte 3 sekundy, čas hodin přestane blikat a hodiny se 

rozběhnou. 
 
3. Opětovné nastavení hodin 

Stiskněte tlačítko CLOCK na dálkovém ovládání na dobu přibližně 3 
sekundy, čas na displeji s hodinami začne blikat. K nastavení nového 
času postupujte podle bodů 1 a 2 v kapitole „Počáteční nastavení 
hodin“. 
Poznámka : Čas hodin se musí nastavit předtím, než budete moci 
použít funkci AUTO-TIMER (AUTOMATIKA - ČASOVAČ). V provozu 
ČASOVAČ nelze čas hodin nastavovat. 

 
* Přesnost hodin je v rozsahu 15 sekund za den. 
 

 UPOZORNĚNÍ 
Statická elektřina nebo jiné faktory (kolísání napětí) mohou způsobit 
vynulování času na dálkovém ovládání. Pokud dojde k vynulování 
dálkového ovládání (bliká čas „12:00“), před spuštěním jednotky hodiny 
nastavte znovu. 

 



 8 

 

 

Funkce zapušt ěného tla čítka 
1. Pokud stisknete tlačítko RESET, zruší to všechna aktuální nastavení a 

vrátí je na výchozí nastavení z výroby. 
� Na místě clock bliká čas „12:00“, režim zobrazuje „Auto“, otáčky 

ventilátoru zobrazují „Auto“, teplota zobrazuje hodnotu „24“. 
Poznámka : Je třeba, abyste znovu naprogramovali nastavení CLOCK 
(ČAS), pokud jste předtím stiskli tlačítko RESET (viz „nastavení CLOCK“ 
(ČASU)). 

 
2. Stisknutím tlačítka F/C můžete přepínat mezi jednotkami teploty na 

dálkovém ovládání, buď „Celsius“ nebo „Fahrenheit“. Stiskněte toto 
tlačítko k volbě Celsiovy nebo Fahrenheitovy stupnice. 
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Automatický provoz  
Ujistěte se o tom, že je jednotka zapnuta do zásuvky a je k 
dispozici napájení. Na displeji vnitřní jednotky se rozsvítí 
indikátor PROVOZU (OPERATION). 
1. Stiskněte tlačítko MODE (REŽIM) a vyberte automatický 

režim (Auto).  
2. Stiskněte tlačítko TEMP (TEPLOTA) a nastavte 

požadovanou teplotu. Teplotu lze nastavit v rozsahu 17 °C ~ 
30 °C v p řírůstcích po 1 °C.  

3. Stiskněte tlačítko ON/OFF (ZAP/VYP) ke spuštění 
klimatizace. 

 
POZNÁMKA  

1. V režimu Auto může klimatizace logicky zvolit režim Cooling, 
Fan, Heating a Dehumidifying (Chlazení, Ventilátor, Vytápění 
a Odvlhčování) snímáním rozdílu mezi skutečnou teplotou 
okolí a nastavenou teplotou na dálkovém ovládání. 

2. V režimu Auto nemůžete přepínat otáčky ventilátoru. Jsou 
regulovány automaticky. 

3. Pokud Vám režim Auto nevyhovuje, můžete požadovaný 
režim zvolit ručně.  

 
Provoz chlazení/vytáp ění/pouze ventilátor 

 
Ujistěte se o tom, že je jednotka zapnuta do zásuvky a je 
k dispozici napájení. 
1.  Stiskněte tlačítko MODE (REŽIM) a vyberte režim COOL, 

HEAT, (pouze u modelů s chlazením a vytápěním) nebo 
FAN (CHLAZENÍ, VYTÁPĚNÍ nebo VENTILÁTOR). 

2.  Stiskněte tlačítka TEMP (TEPLOTA) a nastavte 
požadovanou teplotu. Teplotu lze nastavit v rozsahu 17 °C ~ 
30 °C v p řírůstcích po 1 °C  

3. Stiskněte tlačítko FAN SPEED a zvolte otáčky ventilátoru ve 
čtyřech krocích - Auto, Low, Med nebo High (Auto, Nízké, 
Střední nebo Vysoké). 

4. Stiskněte tlačítko ON/OFF (ZAP/VYP) a zapněte klimatizaci. 
 
POZNÁMKA  
V režimu FAN (VENTILÁTOR) není na dálkovém ovládání 
zobrazena nastavená teplota a proto nemůžete regulovat teplotu 
v místnosti. V tomto případě lze provést pouze kroky 1, 3 a 4. 
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Provoz odvlh čování  
Ujistěte se o tom, že je jednotka zapnuta do zásuvky a je k 
dispozici napájení. Na displeji vnitřní jednotky se rozsvítí indikátor 
PROVOZU (OPERATION). 
1. Stiskněte tlačítko MODE (REŽIM) a vyberte režim DRY 

(ODVLHČOVÁNÍ). 
2. Stiskněte tlačítka TEMP (TEPLOTA) a nastavte 

požadovanou teplotu. Teplotu lze nastavit v rozsahu 17 °C ~ 
30 °C v p řírůstcích po 1 °C 

3. Stiskněte tlačítko ON/OFF (ZAP/VYP) ke spuštění 
klimatizace. 

 
POZNÁMKA  
V režimu Odvlhčování nemůžete přepínat otáčky ventilátoru. 
Jsou regulovány automaticky. 
 
 
 

Nastavení sm ěru proud ění vzduchu  
 
K nastavení směru proudění vzduchu nahoru/dolů použijte 
tlačítka AIR DIRECTION a SWING (SMĚR PROUDĚNÍ 
VZDUCHU a SKLON). 
 
1. Při stisknutí tlačítka AIR DIRECTION se vodorovné žaluzie 

posunou o úhel 6°. K posunu žaluzií do požadované p olohy 
přidržte tlačítko stisknuté. 

2. Stiskněte tlačítko SWING, vodorovné žaluzie by se měly 
sklápět nahoru/dolů automaticky. K zastavení stiskněte 
tlačítko znovu. 

 
 
POZNÁMKA :  Pokud se žaluzie sklápí nebo pohybují do polohy, 

která by ovlivnila účinek chlazení nebo vytápění 
klimatizace, automaticky se změní směr 
sklápění/pohybu. 
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Provoz v  režimu časova če 
 
1. Tlačítko TIMER (ČASOVAČ) 

Stiskněte dle potřeby tlačítko TIMER. Zobrazí se aktuální nastavení 
časovače společně s indikátorem TIMER ON nebo TIMER OFF 
(ZAPNUTÍ NEBO VYPNUTÍ ČASOVAČEM) a bude blikat. 

2. Tlačítka TEMP. (TEPLOTA) 
� Stisknutím nastavte požadovaný čas. 

 Dopředu 
 Zpět 

Každým stisknutím těchto tlačítek se čas posune dopředu nebo zpět 
o 10 minut, podle toho, kterou stranu tlačítka stisknete. Čas se mění 
podle toho, jak rychle tlačítko stisknete. 

3. Po nastavení časovače TIMER ON a TIMER OFF (ZAPNUTÍ A 
VYPNUTÍ ČASOVAČEM) zkontrolujte, zda na displeji vnitřní 
jednotky svítí indikátor TIMER. 

 
Zrušení 
4. Tlačítko zrušení (CANCEL)  

Ke zrušení nastavení časovače stiskněte tlačítko CANCEL.  
 
Změna 
Ke změně nastavení proveďte kroky 1, 2 a 3. 
 

 UPOZORNĚNÍ 
� Pokud zvolíte provoz s časovačem, v určeném čase přenese 

dálkové ovládání automaticky signál na vnitřní jednotku. Ponechte 
proto dálkové ovládání na místě, ze kterého může přenést signál na 
vnitřní jednotku správně. 

� Účinek provozního času nastaveného dálkovým ovládáním je 
omezen na 24 hodin. 
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Příklad nastavení časova če 
TIMER ON 
(Čas zapnutí časovačem) 
Funkce TIMER ON je užitečná tehdy, pokud chcete jednotku 
automaticky zapnout před svým návratem domů. Klimatizace 
se automaticky zapne v nastaveném čase. 
DŮLEŽITÉ: Čas bude registrován v intervalech 3 sekundy (po 
stisknutí tlačítka TEMP.), takže můžete přidržet tlačítko 
stisknuté, dokud není nastaven požadovaný čas. Jinak musíte 
kroky opakovat znovu. 
 
Příklad : 
Spuštění klimatizace v 6:00 
1. Stiskněte tlačítko TIMER, zobrazí se indikátor TIMER ON a 

vedle něj bliká čas nastavení (pokud je zobrazený čas 
právě 6:00, po 3 sekundách se automaticky aktivuje funkce 
TIMER ON).  

2. Pomocí tlačítka TEMP/TIME zobrazte vedle indikátoru 
TIMER ON dálkového ovládání hodnotu „6:00“.  

3. Vyčkejte 3 sekundy a nastavený čas přestane blikat a 
funkce je aktivována. 

 
TIMER OFF 
(Čas vypnutí časovačem) 
Funkce TIMER OFF je užitečná tehdy, pokud chcete jednotku 
automaticky vypnout poté, co jdete spát. Klimatizace se 
automaticky vypne v nastaveném čase. 
 
Příklad: 
Zastavení klimatizace ve 23:00 
1. Stiskněte tlačítko TIMER, zobrazí se indikátor TIMER OFF 

a vedle něj bliká čas nastavení (pokud je zobrazený čas 
právě 23:00, po 3 sekundách se automaticky aktivuje 
funkce TIMER OFF).  

2. Pomocí tlačítka TEMP. zobrazte vedle indikátoru TIMER 
OFF hodnotu „23:00“. 

3. Tato funkce se aktivuje 3 sekundy po uvolnění tlačítka 
TEMP. 
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COMBINED TIMER (KOMBINOVANÝ PROVOZ)  
(Současné nastavení jak ON (ZAPNUTÍ), tak i OFF (VYPNUTÍ) 
časovačem) 
TIMER OFF → TIMER ON 
(On → Stop → Start operation) 
(Zap → Stop → Zahájení provozu) 
Tato funkce je užitečná tehdy, pokud chcete zastavit klimatizaci 
poté, co jdete spát a opět ji spustit druhý den ráno nebo když 
se vrátíte domů. 
 
Příklad : 
Nyní je 20:00 hodin večer. Chcete vypnout klimatizaci ve 23:00 
a znovu ji zapnout druhý den ráno v 6:00 hodin. 
1. Stiskněte tlačítko TIMER, poté se zobrazí indikátor TIMER 

OFF a bliká čas nastavení vypnutí časovačem.  
2. Pomocí tlačítka TEMP/TIME zobrazte vedle indikátoru 

TIMER OFF hodnotu „23:00“. Vyčkejte 3 sekundy, dokud 
se nezaregistruje čas AUTOMATICKÉHO VYPNUTÍ 
(AUTO-OFF).  

3. Opětovně stiskněte tlačítko TIMER a zobrazí se TIMER 
ON pro nastavení zapnutí časovačem.  

4. Pomocí tlačítka TEMP/TIME zobrazte na displeji čas 
vypnutí TIMER OFF „6:00“. Vyčkejte 3 sekundy, dokud 
nastavený čas nepřestane blikat a neaktivuje se funkce. 

TIMER ON → TIMER OFF 
(Vypnuto → Spuštění → Zastavení provozu) 
Tato funkce je užitečná tehdy, pokud chcete spustit klimatizaci 
předtím, než ráno vstanete a vypnout ji poté, co jste opustili 
domov. 
 
Příklad : 
Spuštění klimatizace v 6:00 hodin druhý den ráno a její vypnutí 
v 8:00 hodin ráno. 
1. Stiskněte tlačítko TIMER, poté se zobrazí indikátor TIMER 

ON a bliká čas nastavení zapnutí časovačem.  
2. Pomocí tlačítka TEMP/TIME zobrazte vedle indikátoru 

TIMER ON dálkového ovládání hodnotu „6:00“. Vyčkejte 3 
sekundy, dokud se nezaregistruje čas AUTOMATICKÉHO 
ZAPNUTÍ (AUTO-ON).  

3. Opětovně stiskněte tlačítko TIMER, zobrazí se indikátor 
vypnutí časovačem TIMER OFF a nastavte čas.  

4. Pomocí tlačítka TEMP/TIME zobrazte vedle indikátoru 
TIMER OFF hodnotu „8:00“.  

5. Vyčkejte 3 sekundy, dokud nastavený čas nepřestane blikat 
a neaktivuje se funkce. 
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Provoz SLEEP (SPÁNEK)  
 
Stisknutím tlačítka SLEEP se aktivuje funkce úspory energie. 
Tato funkce umožňuje, aby jednotka automaticky zvýšila (při 
chlazení) nebo snížila (při vytápění) teplotu o 1 °C za hodinu 
po dobu dvou hodin, poté tuto hodnotu drží po dobu 
následujících 5 hodin a následně se jednotka vypne. Pomocí 
této funkce lze udržovat pohodlnou teplotu a šetřit energii. 
POZNÁMKA : Funkce SLEEP je dostupná pouze v provozech 

chlazení, vytápění a AUTO. 

 


