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FUNKCE DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

ČEŠTINA

SAMOČISTICÍ PROVOZ (POUZE PROVOZ CHLAZENÍ A VYSOUŠENÍ VZDUCHU)

PROVOZ V REŽIMU ČASOVAČE

(Model s grijanjem)

(18~24k)

PRIKAZ UNUTARNJE JEDINICE

Hi POWER FILTER PRE.DEF
+

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
NEBEZPEČÍ
• Neinstalujte, neopravujte, neotvírejte ani neodstraňujte kryt zařízení. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým
proudem. Pokud potřebujete takový úkon provést, požádejte o to svého dodavatele nebo technika.
• Vypnutí napájení přístroje nezabrání případnému zásahu elektrickým proudem.
• Zařízení musí být instalováno v souladu s národními předpisy o elektroinstalacích.
• Součástí pevné elektroinstalace musí být zařízení pro odpojení od zdroje napájení, se vzdáleností mezi
kontakty alespoň 3 mm u všech pólů.

VAROVÁNÍ
• Nevystavujte své tělo delší dobu přímému proudu studeného vzduchu.
• Nevkládejte do vzduchového vstupu/výstupu prsty ani žádné předměty.
• Pokud je zřetelné jakékoliv neobvyklé chování zařízení (pach spalovaného materiálu, atd.), vypněte klimatizační
zařízení a odpojte napájecí zdroj nebo vypněte jistič přístroje.
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Vysílač infračerveného signálu
Tlačítko start/stop (
)
Tlačítko výběru režimu (MODE)
Tlačítko teploty (TEMP.)
Tlačítko rychlosti ventilátoru (FAN)
Tlačítko automatického pohybu žaluzií (SWING)
Tlačítko nastavení žaluzií (FIX)
Tlačítka časového spínače zapnutí (ON).
Tlačítko časového spínače vypnutí (OFF)
Tlačítko časovače režimu spánku (SLEEP)
Tlačítko nastavení (SET)
Tlačítko zrušení (CLR)
Tlačítko paměti a přednastavení (PRESET)
Tlačítko automatického provozu (AUTO)
Tlačítko vysokého výkonu (Hi POWER)
Tlačítko ekonomického režimu (ECO)
Tlačítko tichého režimu (QUIET)
Tlačítko režimu komfortní spánek (COMFORT SLEEP)

• Neomývejte zařízení vodou. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
• Nepoužívejte klimatizační zařízení pro jiné účely, například pro ošetření potravin, k chovu zvířat, atd.
• Na vnitřní/venkovní jednotku zařízení nestoupejte, ani na něj nic nepokládejte. Mohlo by dojít ke zranění nebo
poškození jednotky.

jistič.

$

(18~24k)

(Model s vyhříváním)
Hi POWER FILTER PRE.DEF
+

1 Hi POWER (Zelená)

+

+

TIMER

OPERATION

+

+

1 2 3 4

2 FILTER (Oranžová)

Hi POWER FILTER FAN-ONLY TIMER
+

3 PRE.DEF nebo FAN-ONLY (Oranžová)

+

+

+

2. Stiskněte

5

4 TIMER (Žlutá)
(10~16k)

5 OPERATION (Zelená/*Oranžová)

(Model s vyhříváním)
RESET

Hi POWER FILTER PRE.DEF

TIMER

OPERATION

2. Stiskněte

6 Tlačítko RESET
6

* Oranžová : Automatický restart provozu

RESET

1 2 3 4
Hi POWER FILTER FAN-ONLY TIMER
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1. Stiskněte

(Model s chlazením)

OPERATION
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Příprava filtrů

Instalace baterií

2. Stiskněte

1. Sejměte kryt. Vložte 2 nové baterie (typ AAA) a dodržte přitom jejich polaritu

2.2 Stiskněte

a

2.3 Stiskněte

1. Stiskněte

: Nastavte aktuální čas.

2. Stiskněte

: SpusFte hodiny.

: Vyberte Ochlazování

, Vyhřívání

, nebo Pouze ventilátor

.

: Nastavte požadovanou teplotu.

, LOW+

, MED

, MED+

, nebo HIGH

).

• Maximálně 7 metrů od vnitřní jednotky

1

SMĚR PRŮTOKU VZDUCHU
1. Stiskněte

: Přesuňte žaluzie do požadované

4. Pokud problikává značka (

nebo

), stiskněte tlačítko

.

• Během aktivace každodenního časového spínače se rozsvítí obě šipky (

: Automaticky nasměrujte vzduch a

: Zvolte vysoušení

.

PROVOZ V REŽIMU PŘEDNASTAVENÍ

: Nastavte požadovanou teplotu.

po dobu 3 sekund uložte nastavení do paměti. Zobrazí se značka

znovu stiskněte tlačítko a pohyb žaluzií zastavte.
3. Nastavení ve vodorovném směru je nutné provést
ručně.
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Poznámka:
• K přesouvání žaluzií použijte pouze tlačítko
• Otáčení je třeba nastavit po každém vypnutí.

.

.

: Použijte přednastavenou funkci.

Venkovní

Pokojová

Vyhřívání

–10°C ~ 24°C

Méně než 28°C

Vysoušení

21°C ~ 32°C
15°C ~ 43°C

17°C ~ 32°C

VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD (KONTROLNÍ SEZNAM)

Nastavení

Jednotka nepracuje.

1. Stiskněte a podržte tlačítko TEMPORARY/RESET po dobu 3 sekund a nastavte funkci (provozní světlo : oranžová).
• Nespouštějte funkci časovače TIMER.
2. Stiskněte a podržte tlačítko TEMPORARY/RESET po dobu 3 sekund a zrušte funkci (provozní světlo : zelená).

•
•
•
•

Hlavní vypínač je vypnutý.
Jistič přerušil přívod proudu.
Přerušení dodávky elektrického proudu.
Je nastaven časový spínač zapnutí (ON).

TICHÝ PROVOZ

Pokud chcete spořit elektrickou energii, například v noci
: Pro aktivaci časovače vypnutí zvolte 1, 3, 5 nebo 9 hodin.
1. Stiskněte
Poznámka: Nastavená teplota se automaticky zvýší o 1 stupeň za hodinu po domu maximálně 2 hodin (maximálně o
2 stupně celkem).

Chlazení nebo vyhřívání má neobvykle nedostatečný
výkon.
•
•
•
•

Filtry jsou zablokované prachem.
Teplota nebyla správně nastavena.
Jsou otevřena okna nebo dveře.
Přívodní nebo výstupní vzduchový otvor venkovní
jednotky je zablokovaný.
• Jsou nastaveny příliš nízké otáčky ventilátoru.
• Provozní režim je nastaven na ventilátor FAN nebo
vysoušení DRY.

ÚDRŽBA

Pro automatické řízení teploty v místnosti, rychlost ventilátoru a provozní režim pro úsporu energie. (kromě režimů DRY,
FAN ONLY a ON TIMER)
1. Stiskněte
: Spustí a zastaví provoz zařízení.
Poznámka: Za některých podmínek nemusí režim ECO poskytovat, vzhledem k funkcím pro úsporu energie,
dostatečné vyhřívání nebo chlazení.

Resetování vzduchového filtru
Rozsvítí se kontrolka FILTER; filtr musí být vyčištěn.
Vypnutí kontrolky provedete stiskem tlačítka TEMPORARY/RESET na vnitřní jednotce.

• Vnitřní jednotku a dálkové ovládání můžete v případě potřeby vyčistit
vlhkým hadříkem.
• Nepoužívejte žádný benzín, ředidlo, leštící prášky nebo chemikáliemi
napuštěné prachovky.
RESET

Mřížka vzduchového otvoru
Tlačítka TEMPORARY

HRVATSKI

1 2 3 4

5

Hi POWER FILTER FAN-ONLY TIMER
+

+

+

(Model s hlađenjem)

OPERATION

+

(Model s grijanjem)
RESET

6
RESET

Hi POWER FILTER PRE.DEF

TIMER

OPERATION

1 2 3 4
Hi POWER FILTER FAN-ONLY TIMER

5

1. Otevřete mřížku vzduchového otvoru a vyjměte ji.
2. Omyjte ji houbou a otřete hadrem do sucha.
3. Nainstalujte mřížku nazpět a uzavřete ji.

• Uređaj ne perite vodom. To bi moglo izazvati električni udar.
• Klimatski uređaj nemojte koristiti u svrhe za koje nije namijenjen, primjerice za zamrzavanje hrane, uzgajanje životinja i
sl.
• Nemojte gaziti niti bilo što stavljati na unutarnju i vanjsku jedinicu. To može prouzročiti ozljede i oštetiti uređaj.
• Prije čišćenja uređaja, isključite glavni prekidač ili izvadite osigurač.
• Ako uređaj dulje vrijeme neće biti korišten, isključite glavni prekidač ili izvadite osigurač.

, Grijanje

, ili Provjetravanje

.

: Namjestite željenu temperaturu.

: Odaberite postavku AUTO, LOW

, LOW+

, MED

, MED+

, ili

.

TIHI RAD

(Model s hlađenjem)

Uređaj ne radi.

Hlađenje ili grijanje vrlo je slabo.

• Isključen je glavni prekidač napajanja.
• Aktivirao se prekidač osigurača i isključio
napajanje.
• Prekid napajanja električne energije.
• Namješten je programator.

•
•
•
•
•
•

Za tihi rad s vrlo malom brzinom ventilatora (osim u režimu DRY)

SUHO HLAĐENJE (SAMO HLAĐENJE)

OPERATION

PRIJE UPORABE

1. Pritisnite tipku

Filtri su blokirani zbog prašine.
Temperatura nije ispravno namještena.
Otvoreni su prozori ili vrata.
Blokiran je usis ili ispuh zraka vanjske jedinice.
Brzina ventilatora je preniska.
Uređaj radi u načinu rada provjetravanja ili suhog
hlađenja.

: Za uključivanje i isključivanje.

Za odvlaživanje, umjerena snaga hlađenja automatski se kontrolira.
: Odaberite Suhi rad

1. Pritisnite tipku

1. Otvorite rešetku usisa zraka i izvadite filtre za zrak.
2. Ugradite filtre. (pogledajte povećani prikaz u priručniku za ugradnju)

2. Pritisnite tipku

Stavljanje baterija

.

: Namjestite željenu temperaturu.

Omogućuje uštedu energije po noći.

Za automatsku kontrolu samo sobne temperature, protoka zraka i režima rada zbog bržeg hlađenja ili grijanja (osim kod
suhog hlađenja, provjetravanja i rada programatora).

1
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2.3 Pritisnite tipku

: Namjestite točno vrijeme.

: Za uključivanje i isključivanje.

2. Pritisnite tipku

: Namjestite željenu temperaturu.

Za pokretanje funkcije operatora (za isključivanje)
1. Pritisnite tipku

: Pokrenite sat.

EKONOMIČAN RAD
Za automatsku kontrolu sobne temperature, brzine ventilatora i režima rada zbog uštede energije (osim kod suhog
hlađenja, provjetravanja i rada programatora).
: Za uključivanje i isključivanje.
Napomena: Pod određenim uvjetima ECO režim možda neće omogućiti prikladno grijanje ili hlađenje zbog funkcija
uštede energije.

Svijetli žaruljica FILTER - potrebno je očistiti filtar.
Kako biste isključili žaruljicu, pritisnite tipku TEMPORARY/RESET na unutarnjoj jedinici.

PRIVREMENI RAD / RESETIRANJE

2

Unutarnja jedinice i daljinski upravljač

Rešetka usisa zraka

RAD PROGRAMATORA
Namještanje vremena isključivanja programatora

Namještanje vremena uključivanja programatora
1. Pritisnite tipku

1 Odašiljač infracrvenih signala
2 Tipka za uključivanje/isključivanje (

1

: Namjestite željeno vrijeme

1. Pritisnite tipku

uključivanja.

)

2. Pritisnite tipku

: Pokrenite programator.

4 Tipka temperature (TEMP.)

3. Pritisnite tipku

: Isključite programator.

3. Pritisnite tipku

: Isključite programator.

20 minuta, a zatim će se automatski isključiti. To će smanjiti vlagu u unutarnjoj jedinici.

Svaki programator omogućuje podešavanje vremena uključivanja i isključivanja koje ce biti aktivirano svakog
dana.

8 Tipka za uključivanje programatora (ON)

$

" Tipka za rezerviranje (SET)

%

# Tipka za poništavanje (CLR)
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• Kako biste ovu funkciju prekinuli, pritisnite i držite pritisnutu tipku TEMPORARY/RESET u trajanju od

: Podešavanje programatora za uključivanje.

2. Pritisnite tipku

: Podešavanje programatora za isključivanje.

4. Pritisnite tipku

ili

2. Pritisnite tipku

: Namjestite željenu temperaturu.

AUTOMATSKI RAD (AUTOMATSKA PROMJENA: A)

).
,

2. Prethodno zagrijavanje: Zagrijava uređaj u trajanju od 5 minuta prije početka grijanja prostorije. (PRE.DEF žaruljica

).

Napomena:

3. Regulacija toplog zraka: Kad se temperatura u prostoriji izjednači sa zadanom, brzina ventilatora automatski se

• Daljinski upravljač postavite tako da je omogućen lak prijem do unutarnje jedinice. U suprotnome može doći do
vremenskog zastoja od 15 minuta.
• Namještena će postavka biti spremljena za sljedeći takav rad.

smanjuje, a vanjska se jedinica zaustavlja.
4. Automatsko odmrzavanje: Ventilatori neće raditi tijekom odmrzavanja.

Omogućuje automatski odabir hlađenja, grijanja ili provjetravanja
1. Pritisnite tipku
2. Pritisnite tipku

: Odaberite A.
: Namjestite željenu temperaturu.

OPERATION

+

+

1 2 3 4

Hi POWER (Zöld)
FILTER (Narancssárga)
PRE.DEF vagy FAN-ONLY (Narancssárga)
TIMER (Sárga)
OPERATION (Zöld/*Narancssárga)
RESET gomb
* Narancssárga : Automatikus újraindítás funkció

Hi POWER FILTER FAN-ONLY TIMER
+

+

+

+

5

(Hűtő modell)

OPERATION
+

(10~16k)

(Fűtő modell)
RESET

6

Hi POWER FILTER PRE.DEF

TIMER

1 2 3 4
Hi POWER FILTER FAN-ONLY TIMER

OPERATION

5

(Hűtő modell)

OPERATION

1. Nyissa fel a levegőbemenet rácsát, és vegye ki a levegőszűrőket.
2. A szűrők felszerelése. (lásd a felhasználói kézikönyv részletrajzát)

1. Vegye le a fedelet. Helyezzen be 2 darab új elemet (AAA típusút), figyelve a (+)
és a (–) púlus helyes irányára.
2. Nyomja meg a RESET gombot, és állítsa be az órát.

1

2.1 Nyomja meg a CLOCK gombot (csak átállításkor).
2.2 Nyomja meg a

preporučuje se koristiti još jedan uređaj za zagrijavanje zajedno s klimatskim uređajem.
6. Nakupljanje snijega: Odaberite položaj vanjske jedinice gdje neće biti izložena nanosima snijega, nakupljanju lišća

Podesite željeni način rada za budući rad. Namještena će postavka biti spremljena za sljedeće obavljanje rada (osim u
smjeru protoka zraka).

i sličnim okolnostima.

2.3 Nyomja meg a

és a

gombot : Be lehet állítani az időt.

gombot : Az óra elindul.

3. Tegye vissza a fedelet.

Napomena: Gornje točke od 2 do 6 odnose se na model s grijanjem.

1. Odaberite željeni način rada.
u trajanju od 3 sekunde kako bi se postavke memorirale. Bit će prikazana oznaka

Az elemek behelyezése

5. Kapacitet grijanja: Toplina se dobavlja izvana i ispušta u prostoriju. Ako je vanjska temperatura preniska,

PROGRAMIRANJE

3. Pritisnite tipku

TIMER

uključivanja.
svijetli.)

2. Držite pritisnutu tipku

+

A szűrők előkészítése

1. Zaštitna značajka od tri minute: Sprječava rad uređaja u trajanju od 3 minute nakon nenadanog pokretanja ili

• Kad je aktiviran svakodnevni programator, bit će prikazane obje strelice (

+

HASZNÁLAT ELŐTTI TEENDŐK

OPTIMALAN RAD UREĐAJA

AUTOMATSKI RAD (AUTO)
Omogućuje automatski odabir hlađenja, grijanja ili provjetravanja, te regulaciju brzine ventilatora i položaja rešetkastog
otvora.
1. Pritisnite tipku
.

+

RESET

• Ova se funkcija ne može koristiti na modelima s inverterom.

.
kad počne treperiti oznaka (

1
2
3
4
5
6

Hi POWER FILTER PRE.DEF

20 sekundi. Samočišćenje će biti prekinuto.

1. Pritisnite tipku

3. Pritisnite tipku

3 puta unutar 30 sekunda.

Napomena:

Namještanje kombiniranog programatora

! Tipka za automatsko isključivanje (SLEEP)

) Tipka za tihi rad (QUIET)

jedanput tijekom “Hlađenja” ili “Suhog rada”, ventilator će nastaviti raditi još

2. Kako biste uređaj trenutno zaustavili, pritisnite tipku

6 Tipka automatskog namještanja rešetkastog otvora (SWING)

( Tipka za ekonomičan rad (ECO)

1. Pritisne li se tipka

(Fűtő modell)

BELTÉRI EGYSÉG KIJELZŐ

Kako biste spriječili nastanak neugodnih mirisa zbog vlage u unutarnjoj jedinici

: Pokrenite programator.

& Tipka za veliku snagu (Hi POWER)

SAMOČIŠĆENJE (SAMO KOD HLA-ENJA I SUHOG RADA)

isključivanja.

2. Pritisnite tipku

% Tipka za automatski rad (AUTO)

(18~24k)

: Namjestite željeno vrijeme

3 Tipka biranja načina rada (MODE)

$ Tipka za memoriju i unos programa (PRESET)

1. Otvorite i skinite rešetku usisa zraka.
2. Operite je spužvom ili ručnikom, a zatim osušite.
3. Ugradite je i zatvorite.

Tipka TEMPORARY

FUNKCIJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA

• Ne mossa a berendezést vízzel! Ez áramütést okozhat.
• Ne használja a légkondicionálót egyéb célokra, például ételek tartósítására, állattartáshoz stb.
• Ne tegyen semmit a beltéri vagy a kültéri egységre. Ez személyi sérüléshez vagy a műszer károsodásához
vezethet.
• Az egység tisztítása előtt kapcsolja ki a főkapcsolót vagy az áramköri megszakítót.
• Ha a berendezés előreláthatólag hosszabb ideig nem lesz használva, akkor kapcsolja ki a főkapcsolót vagy az
áramköri megszakítót.

RESET

• Rešetkasti otvor pomičite samo tipkom

.
• Funkcija zakretanja mora se podešavati pri svakom uključivanju uređaja.

FIGYELEM

• Prema potrebi, unutarnju jedinicu i daljinski upravljač očistite vlažnom krpom.
• Nemojte koristiti benzin, razrjeđivače, prašak za pranje niti krpe navlažene
kemikalijama.

U slučaju da zagubite daljinski upravljač ili se
baterije isprazne.
• Pritiskom tipke TEMPORARY/RESET uređaj
je moguće uključiti i isključiti bez daljinskog
upravljača.

3

Napomena:

• Ne maradjon hosszabb ideig közvetlenül a kiáramló hideg levegő útjában!
• A levegőbemenetbe/kimenetbe ne nyújtsa be az ujját vagy más tárgyat.
• Ha valamilyen rendellenességet észlel (pl. égett szagot), azonnal állítsa le a klímaberendezést, és válassza le az
elektromos hálózatról, vagy kapcsolja le az áramkör megszakítóját.

Reset filtra

SMJER STRUJANJA ZRAKA
1. Pritisnite tipku
: Namjestite rešetkasti otvor na
željeni okomiti smjer.
2. Pritisnite tipku
: Automatski usmjerite zrak i
pritisnite ponovno za zaustavljanje.
3. Za vodoravno usmjeravanje namjestite ručno.

FIGYELMEZTETÉS

Najprije prekinite napajanje ili izvadite osigurač.

1. Pritisnite tipku

1

: Odaberite vrijeme od 1, 3, 5 ili 9 sati za isključivanje programatora.

VIGYÁZAT!
• Ne mozdítsa el, ne szerelje, ne nyissa fel és ne vegye le a fedelet! Ellenkező esetben veszélyes feszültségű
elektromos árammal érintkezhet. Az ilyen munkákat bízza a szakszervizre.
• A tápforrás kikapcsolásával nem szűnik meg az áramütés veszélye.
• A készüléket az elektromos berendezésekre vonatkozó helyi előírások szerint kell üzembe helyezni.
• Egy minden pólust nyitó kapcsolót vagy áramköri kioldót (min. 3 mm érintkezőközzel) kell a fix kábelezésbe
iktatni.

ODRŽAVANJE

7m

3. Ugradite poklopac.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

: Odaberite vrijeme od 1, 3, 5 ili 9 sati za isključivanje programatora.
1. Pritisnite tipku
Napomena: Podešena temperatura automatski će se povećati za 1 stupanj/sat u trajanju od 2 sata (najviše za 2
stupnja).

PROGRAMATOR

1. Pritisnite tipku

2.1 Pritisnite tipku CLOCK (samo za namještanje).
2.2 Pritisnite tipku

MAGYAR

UGODAN NOĆNI RAD

RAD PRI VELIKOJ SNAZI

1. Skinite poklopac. Stavite 2 nove baterije veličine AAA, pazeći pritom na ispravan položaj
polova (+) i (–).
2. Pritisnite tipku RESET : Namjestite sat.

~ Tipka za ugodan nočni rad (COMFORT SLEEP)

OPREZ

: Odaberite Hlađenje

3. Pritisnite tipku
HIGH

UPOZORENJE
• Nemojte svoje tijelo dulje vrijeme izravno izlagati hladnome zraku.
• Nemojte gurati prste ni druge predmete u otvore za ulaz i izlaz zraka.
• U slučaju nastanka neuobičajenih pojava (mirisa zagorjelosti i sl.), isključite klimatski uređaj i iskopčajte mrežni napon
ili izvadite osigurač.

1. Pritisnite tipku

RJEŠAVANJE PROBLEMA (PREKONTROLIRAJTE TOČKE)

1. Pritisnite i držite pritisnutu tipku TEMPORARY/RESET u trajanju od 3 sekunde kako biste pokrenuli rad uređaja
(žaruljica rada : narančasta).
• Nemojte pokretati programator (TIMER)
2. Pritisnite i držite pritisnutu tipku TEMPORARY/RESET u trajanju od 3 sekunde kako biste prekinuli rad uređaja
(žaruljica rada : zelena).

Hlađenje: Min. 17°C, Grijanje: Maks. 30°C, Provjetravanje: Nema prikaza temperature
(10~16k)

9 Tipka za isključivanje programatora (OFF)

• Nemojte ugrađivati, popravljati, otvarati niti skidati poklopac. Unutra se nalaze elementi pod visokim naponom.
Obavljanje toga prepustite prodavaču ili serviseru.
• Isključivanje mrežnog napona neće spriječiti mogućnost nastanka električnog udara.
• Uređaj mora biti ugrađen u skladu s nacionalnim standardima ožičenja.
• Mogućnost isključivanja s izvora napajanja, s razmakom između kontakata od najmanje 3 mm na svim polovima,
mora biti ugrađena u fiksni sustav ožičenja.

Namještanje

HLAĐENJE / GRIJANJE / PROVJETRAVANJE

2. Pritisnite tipku

+

7 Tipka za namještanje rešetkastog otvora (FIX)

MJERE SIGURNOSTI

Nejprve vypněte obvodový jistič.

Vnitřní jednotka a dálkové ovládání

V případě nesprávně umístěného, nebo vybitého
dálkového ovladače:
• Stiskem tlačítka TEMPORARY/RESET lze
zařízení zastavit nebo uvést do chodu bez
použití dálkového ovladače.

+

5 Tipka brzine ventilatora (FAN)

OPASNOST
Pro spuštění funkce časovače spánku (časovače vypnutí)
1. Stiskněte
: Pro aktivaci časovače vypnutí zvolte 1, 3, 5 nebo 9 hodin.

: Nastavte požadovanou teplotu.

OPERATION

+

• Najviše 7 m od unutarnje jedinice.

Teplota
Provoz

Pro automatické restartování klimatizačního zařízení po výpadku dodávky elektrické energie (Musí být zapnutý hlavní
spínač jednotky.)

PROVOZ S ČASOVAČEM SPÁNKU

: Spustí a zastaví provoz zařízení.

Hi POWER (Zelena)
FILTER (Narančasta)
PRE.DEF ili FAN-ONLY (Narančasta)
TIMER (Žuta)
OPERATION (Zelena/*Narančasta)
Tipka RESET
* Narančasta : Automatsko uključivanje

TIMER

Položaj daljinskog upravljača

Provozní podmínky klimatizačního zařízení

PROVOZ PRO KOMFORTNÍ SPÁNEK

DOČASNÝ PROVOZ /
RESETOVÁNÍ PROVOZU

2

).

• Používejte dálkový ovladač na takovém místě, ze kterého může volně vysílat do vnitřní jednotky; v opačném
případě dojde k časovému zpoždění až do 15 minut.
• Nastavení bude uloženo až do následujícího použití stejné funkce.

svislé polohy.
2. Stiskněte

,

1. Funkce tříminutové ochrany: Jako ochrana jednotky před aktivací na dobu 3 minut, pokud doje k náhlému
spuštění nebo přepnutí do polohy ON.
2. Funkce předehřívání: Pro zahřátí jednotky na dobu 5 minut před spuštěním vyhřívací funkce. (svítí kontrolka
PRE.DEF.)
3. Řízení teplého vzduchu: Pokud pokojová teplota dosáhne nastavené hodnoty, otáčky ventilátoru se automaticky
sníží a venkovní jednotka se zastaví.
4. Automatické odmrazování: Během režimu odmrazování se ventilátor zastaví.
5. Kapacita vyhřívání: Teplo je absorbováno z venkovního prostředí a uvolňováno v pokoji. Pokud je venkovní teplota
příliš nízká, doporučujeme použít v kombinaci s klimatizačním zařízením jiné topné těleso.
6. Pozor na nahromaděný sníh: Vyberte pro venkovní jednotku takové místo, kde nebude vystavena vlivu navátého
sněhu, nahromaděných listům nebo jiných sezónních nečistot.
Poznámka: Položky 2 až 6 platí pro model s vyhříváním

Provoz při velmi nízkých otáčkách ventilátoru pro tichý provoz (kromě režimu sucho - DRY)
1. Stiskněte
: Spustí a zastaví provoz zařízení.

EKONOMICKÝ PROVOZ
Umístění dálkového ovladače

.

PROVOZ V REŽIMU AUTOMATICKÉHO OBNOVENÍ PROVOZU

: Nastavte požadovanou teplotu.

7m

3. Znovu zavřete kryt.

PROVOZ A VÝKONY

Chlazení

Pokud chcete automaticky řídit pokojovou teplotu, prcůtok vzduchu a provozní režim pro rychlejší chlazení nebo
vyhřívání. (kromě režimů DRY, FAN ONLY a ON TIMER)

2.1 Stiskněte tlačítko CLOCK (pouze nastavení).

3. Stiskněte

3. Stiskněte tlačítko přednastavení

PROVOZNÍ FUNKCE S VYSOKÝM VÝKONEM

2. Stiskněte tlačítko RESET : Nastavte hodiny.

: Nastavte čas vypnutí.

1
2
3
4
5
6

+

Priprema filtara

: Vyberte A.

1

(umístění (+) a (–) pólů).

2. Stiskněte

2. Stisknutím a podržením

Chlazení: Minimálně 17°C, Vyhřívání: Maximálně 30°C, Pouze ventilátor: Bez indikace
3. Stiskněte
: Zvolte režim provozu - automatický, s nízkým výkonem, se středním výkonem nebo s vysokým

1. Stiskněte

: Nastavte čas spuštění.

1. Zvolte požadovanou funkci.

Pokud chcete zvolit režim vysoušení, je přiměřený výkon chlazení řízen automaticky.

2. Připojte filtry. (viz detail v instalační pcíručce)

1. Stiskněte

• Pokud chcete tuto funkci zrušit, stiskněte a podržte tlačítko TEMPORARY/RESET na dobu asi 20 sekund. Dojde
ke zrušení funkce automatického čištění.
• Tuto funkci nelze použít u modelu Inverter.

Nastavte požadovanou funkci pro pozdější použití. Nastavení bude v tomto případě uloženo do paměti a v budoucnosti
je bude možné použít (s výjimkou směru průtoku vzduchu)

PROVOZNÍ REŽIM VYSOUŠENÍ (POUZE CHLAZENÍ)

1. Otevřete mřížku vstupního vzduchového otvoru a vyjměte vzduchové filtry.

Poznámka:

Poznámka:

: Nastavte požadovanou teplotu.

výkonem (AUTO, LOW

PŘÍPRAVA ZAŘÍZENÍ PŘED POUŽITÍM

: Zrušte nastavení časovače.

Nastavení kombinovaného časovače

PROVOZNÍ REŽIMY OCHLAZOVÁNÍ / VYHŘÍVÁNÍ / POUZE VENTILÁTOR

+

3. Stiskněte

vypnutí (OFF)

4

(Model s chlazením)

OPERATION

: Zrušte nastavení časovače.

: Nastavte požadovaný časovač

Každý časovač umožňuje uživateli nastavit čas spuštění a vypnutí a aktivuje se každý den.

AUTOMATICKÝ PROVOZ - PŘEPÍNÁNÍ (AUTO CHANGEOVER: A)
1. Stiskněte

3. Stiskněte

1. Stiskněte

5

Pokud chcete automaticky zvolit chlazení, vytápění nebo pouze provoz ventilátoru

DISPLEJ VNITŘNÍ JEDNOTKY

: Nastavte časovač.

: Nastavte požadovaný časovač

zapnutí (ON)

• Před vyčištěním zařízení vypněte hlavní spínač nebo obvodový jistič.
• Pokud nebude klimatizační zařízení delší čas používáno, vypněte z bezpečnostních důvodů hlavní vypínač nebo

2. Stiskněte

1. Stiskněte

Pokud chcete automaticky zvolit chlazení, vytápění nebo pouze provoz ventilátoru a řídit jeho otáčky, případně i polohu
žaluzií
1. Stiskněte
.
2. Stiskněte

: Nastavte časovač.

Nastavení časovače vypnutí

Nastavení časovače zapnutí

AUTOMATICKÝ PROVOZ (AUTO)

UPOZORNĚNÍ

2. Stiskněte

Pro ochranu před nepříjemným zápachem, způsobeným vlhkostí sraženou ve vnitřní jednotce:
1. Pokud je jednou stisknuto tlačítko
během použití režimů “Chlazení” nebo “Vysoušení”, pak bude ventilátor
pokračovat v chodu dalších 20 minut a poté se automaticky vypne. Tím bude zajištěno odstranění vlhkosti z
vnitřní jednotky.
2. Pokud je nutné jednotku ihned zastavit, stiskněte v intervalu 30 sekund třikrát
.

+

.

Temp.

: Pokrenite programirani rad.
Rad

AUTOMATSKO UKLJUČIVANJE
Služi za automatsko uključivanje klimatskog uređaja nakon prekida napajanja (Uređaj mora biti priključen na napajanje.)

A távirányító hatótávolsága

Radni uvjeti klimatskog uređaja

Grijanje

• Maximum 7 m a beltéri egységtől
Vanjska

U prostoriji

–10°C ~ 24°C

Niža od 28°C

Hlađenje
Suho

7m

21°C ~ 32°C
15°C ~ 43°C

17°C ~ 32°C

Folytatás

1

FUNKCE DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

ČEŠTINA

SAMOČISTICÍ PROVOZ (POUZE PROVOZ CHLAZENÍ A VYSOUŠENÍ VZDUCHU)

PROVOZ V REŽIMU ČASOVAČE

(Model s grijanjem)

(18~24k)

PRIKAZ UNUTARNJE JEDINICE

Hi POWER FILTER PRE.DEF
+

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
NEBEZPEČÍ
• Neinstalujte, neopravujte, neotvírejte ani neodstraňujte kryt zařízení. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým
proudem. Pokud potřebujete takový úkon provést, požádejte o to svého dodavatele nebo technika.
• Vypnutí napájení přístroje nezabrání případnému zásahu elektrickým proudem.
• Zařízení musí být instalováno v souladu s národními předpisy o elektroinstalacích.
• Součástí pevné elektroinstalace musí být zařízení pro odpojení od zdroje napájení, se vzdáleností mezi
kontakty alespoň 3 mm u všech pólů.

VAROVÁNÍ
• Nevystavujte své tělo delší dobu přímému proudu studeného vzduchu.
• Nevkládejte do vzduchového vstupu/výstupu prsty ani žádné předměty.
• Pokud je zřetelné jakékoliv neobvyklé chování zařízení (pach spalovaného materiálu, atd.), vypněte klimatizační
zařízení a odpojte napájecí zdroj nebo vypněte jistič přístroje.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
!
"
#
$
%
&
(
)
~

Vysílač infračerveného signálu
Tlačítko start/stop (
)
Tlačítko výběru režimu (MODE)
Tlačítko teploty (TEMP.)
Tlačítko rychlosti ventilátoru (FAN)
Tlačítko automatického pohybu žaluzií (SWING)
Tlačítko nastavení žaluzií (FIX)
Tlačítka časového spínače zapnutí (ON).
Tlačítko časového spínače vypnutí (OFF)
Tlačítko časovače režimu spánku (SLEEP)
Tlačítko nastavení (SET)
Tlačítko zrušení (CLR)
Tlačítko paměti a přednastavení (PRESET)
Tlačítko automatického provozu (AUTO)
Tlačítko vysokého výkonu (Hi POWER)
Tlačítko ekonomického režimu (ECO)
Tlačítko tichého režimu (QUIET)
Tlačítko režimu komfortní spánek (COMFORT SLEEP)

• Neomývejte zařízení vodou. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
• Nepoužívejte klimatizační zařízení pro jiné účely, například pro ošetření potravin, k chovu zvířat, atd.
• Na vnitřní/venkovní jednotku zařízení nestoupejte, ani na něj nic nepokládejte. Mohlo by dojít ke zranění nebo
poškození jednotky.

jistič.

$

(18~24k)

(Model s vyhříváním)
Hi POWER FILTER PRE.DEF
+

1 Hi POWER (Zelená)

+

+

TIMER

OPERATION

+

+

1 2 3 4

2 FILTER (Oranžová)

Hi POWER FILTER FAN-ONLY TIMER
+

3 PRE.DEF nebo FAN-ONLY (Oranžová)

+

+

+

2. Stiskněte

5

4 TIMER (Žlutá)
(10~16k)

5 OPERATION (Zelená/*Oranžová)

(Model s vyhříváním)
RESET

Hi POWER FILTER PRE.DEF

TIMER

OPERATION

2. Stiskněte

6 Tlačítko RESET
6

* Oranžová : Automatický restart provozu

RESET

1 2 3 4
Hi POWER FILTER FAN-ONLY TIMER

5

1. Stiskněte

(Model s chlazením)

OPERATION

%

3
~
&
(
#
9
"

2
)
6
7
8
!

Příprava filtrů

Instalace baterií

2. Stiskněte

1. Sejměte kryt. Vložte 2 nové baterie (typ AAA) a dodržte přitom jejich polaritu

2.2 Stiskněte

a

2.3 Stiskněte

1. Stiskněte

: Nastavte aktuální čas.

2. Stiskněte

: SpusFte hodiny.

: Vyberte Ochlazování

, Vyhřívání

, nebo Pouze ventilátor

.

: Nastavte požadovanou teplotu.

, LOW+

, MED

, MED+

, nebo HIGH

).

• Maximálně 7 metrů od vnitřní jednotky

1

SMĚR PRŮTOKU VZDUCHU
1. Stiskněte

: Přesuňte žaluzie do požadované

4. Pokud problikává značka (

nebo

), stiskněte tlačítko

.

• Během aktivace každodenního časového spínače se rozsvítí obě šipky (

: Automaticky nasměrujte vzduch a

: Zvolte vysoušení

.

PROVOZ V REŽIMU PŘEDNASTAVENÍ

: Nastavte požadovanou teplotu.

po dobu 3 sekund uložte nastavení do paměti. Zobrazí se značka

znovu stiskněte tlačítko a pohyb žaluzií zastavte.
3. Nastavení ve vodorovném směru je nutné provést
ručně.

3

Poznámka:
• K přesouvání žaluzií použijte pouze tlačítko
• Otáčení je třeba nastavit po každém vypnutí.

.

.

: Použijte přednastavenou funkci.

Venkovní

Pokojová

Vyhřívání

–10°C ~ 24°C

Méně než 28°C

Vysoušení

21°C ~ 32°C
15°C ~ 43°C

17°C ~ 32°C

VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD (KONTROLNÍ SEZNAM)

Nastavení

Jednotka nepracuje.

1. Stiskněte a podržte tlačítko TEMPORARY/RESET po dobu 3 sekund a nastavte funkci (provozní světlo : oranžová).
• Nespouštějte funkci časovače TIMER.
2. Stiskněte a podržte tlačítko TEMPORARY/RESET po dobu 3 sekund a zrušte funkci (provozní světlo : zelená).

•
•
•
•

Hlavní vypínač je vypnutý.
Jistič přerušil přívod proudu.
Přerušení dodávky elektrického proudu.
Je nastaven časový spínač zapnutí (ON).

TICHÝ PROVOZ

Pokud chcete spořit elektrickou energii, například v noci
: Pro aktivaci časovače vypnutí zvolte 1, 3, 5 nebo 9 hodin.
1. Stiskněte
Poznámka: Nastavená teplota se automaticky zvýší o 1 stupeň za hodinu po domu maximálně 2 hodin (maximálně o
2 stupně celkem).

Chlazení nebo vyhřívání má neobvykle nedostatečný
výkon.
•
•
•
•

Filtry jsou zablokované prachem.
Teplota nebyla správně nastavena.
Jsou otevřena okna nebo dveře.
Přívodní nebo výstupní vzduchový otvor venkovní
jednotky je zablokovaný.
• Jsou nastaveny příliš nízké otáčky ventilátoru.
• Provozní režim je nastaven na ventilátor FAN nebo
vysoušení DRY.

ÚDRŽBA

Pro automatické řízení teploty v místnosti, rychlost ventilátoru a provozní režim pro úsporu energie. (kromě režimů DRY,
FAN ONLY a ON TIMER)
1. Stiskněte
: Spustí a zastaví provoz zařízení.
Poznámka: Za některých podmínek nemusí režim ECO poskytovat, vzhledem k funkcím pro úsporu energie,
dostatečné vyhřívání nebo chlazení.

Resetování vzduchového filtru
Rozsvítí se kontrolka FILTER; filtr musí být vyčištěn.
Vypnutí kontrolky provedete stiskem tlačítka TEMPORARY/RESET na vnitřní jednotce.

• Vnitřní jednotku a dálkové ovládání můžete v případě potřeby vyčistit
vlhkým hadříkem.
• Nepoužívejte žádný benzín, ředidlo, leštící prášky nebo chemikáliemi
napuštěné prachovky.
RESET

Mřížka vzduchového otvoru
Tlačítka TEMPORARY

HRVATSKI

1 2 3 4

5

Hi POWER FILTER FAN-ONLY TIMER
+

+

+

(Model s hlađenjem)

OPERATION

+

(Model s grijanjem)
RESET

6
RESET

Hi POWER FILTER PRE.DEF

TIMER

OPERATION

1 2 3 4
Hi POWER FILTER FAN-ONLY TIMER

5

1. Otevřete mřížku vzduchového otvoru a vyjměte ji.
2. Omyjte ji houbou a otřete hadrem do sucha.
3. Nainstalujte mřížku nazpět a uzavřete ji.

• Uređaj ne perite vodom. To bi moglo izazvati električni udar.
• Klimatski uređaj nemojte koristiti u svrhe za koje nije namijenjen, primjerice za zamrzavanje hrane, uzgajanje životinja i
sl.
• Nemojte gaziti niti bilo što stavljati na unutarnju i vanjsku jedinicu. To može prouzročiti ozljede i oštetiti uređaj.
• Prije čišćenja uređaja, isključite glavni prekidač ili izvadite osigurač.
• Ako uređaj dulje vrijeme neće biti korišten, isključite glavni prekidač ili izvadite osigurač.

, Grijanje

, ili Provjetravanje

.

: Namjestite željenu temperaturu.

: Odaberite postavku AUTO, LOW

, LOW+

, MED

, MED+

, ili

.

TIHI RAD

(Model s hlađenjem)

Uređaj ne radi.

Hlađenje ili grijanje vrlo je slabo.

• Isključen je glavni prekidač napajanja.
• Aktivirao se prekidač osigurača i isključio
napajanje.
• Prekid napajanja električne energije.
• Namješten je programator.

•
•
•
•
•
•

Za tihi rad s vrlo malom brzinom ventilatora (osim u režimu DRY)

SUHO HLAĐENJE (SAMO HLAĐENJE)

OPERATION

PRIJE UPORABE

1. Pritisnite tipku

Filtri su blokirani zbog prašine.
Temperatura nije ispravno namještena.
Otvoreni su prozori ili vrata.
Blokiran je usis ili ispuh zraka vanjske jedinice.
Brzina ventilatora je preniska.
Uređaj radi u načinu rada provjetravanja ili suhog
hlađenja.

: Za uključivanje i isključivanje.

Za odvlaživanje, umjerena snaga hlađenja automatski se kontrolira.
: Odaberite Suhi rad

1. Pritisnite tipku

1. Otvorite rešetku usisa zraka i izvadite filtre za zrak.
2. Ugradite filtre. (pogledajte povećani prikaz u priručniku za ugradnju)

2. Pritisnite tipku

Stavljanje baterija

.

: Namjestite željenu temperaturu.

Omogućuje uštedu energije po noći.

Za automatsku kontrolu samo sobne temperature, protoka zraka i režima rada zbog bržeg hlađenja ili grijanja (osim kod
suhog hlađenja, provjetravanja i rada programatora).

1

i

2.3 Pritisnite tipku

: Namjestite točno vrijeme.

: Za uključivanje i isključivanje.

2. Pritisnite tipku

: Namjestite željenu temperaturu.

Za pokretanje funkcije operatora (za isključivanje)
1. Pritisnite tipku

: Pokrenite sat.

EKONOMIČAN RAD
Za automatsku kontrolu sobne temperature, brzine ventilatora i režima rada zbog uštede energije (osim kod suhog
hlađenja, provjetravanja i rada programatora).
: Za uključivanje i isključivanje.
Napomena: Pod određenim uvjetima ECO režim možda neće omogućiti prikladno grijanje ili hlađenje zbog funkcija
uštede energije.

Svijetli žaruljica FILTER - potrebno je očistiti filtar.
Kako biste isključili žaruljicu, pritisnite tipku TEMPORARY/RESET na unutarnjoj jedinici.

PRIVREMENI RAD / RESETIRANJE

2

Unutarnja jedinice i daljinski upravljač

Rešetka usisa zraka

RAD PROGRAMATORA
Namještanje vremena isključivanja programatora

Namještanje vremena uključivanja programatora
1. Pritisnite tipku

1 Odašiljač infracrvenih signala
2 Tipka za uključivanje/isključivanje (

1

: Namjestite željeno vrijeme

1. Pritisnite tipku

uključivanja.

)

2. Pritisnite tipku

: Pokrenite programator.

4 Tipka temperature (TEMP.)

3. Pritisnite tipku

: Isključite programator.

3. Pritisnite tipku

: Isključite programator.

20 minuta, a zatim će se automatski isključiti. To će smanjiti vlagu u unutarnjoj jedinici.

Svaki programator omogućuje podešavanje vremena uključivanja i isključivanja koje ce biti aktivirano svakog
dana.

8 Tipka za uključivanje programatora (ON)

$

" Tipka za rezerviranje (SET)

%

# Tipka za poništavanje (CLR)

2
)
6
7
8
!

5
4
3
~
&
(
#
9
"

• Kako biste ovu funkciju prekinuli, pritisnite i držite pritisnutu tipku TEMPORARY/RESET u trajanju od

: Podešavanje programatora za uključivanje.

2. Pritisnite tipku

: Podešavanje programatora za isključivanje.

4. Pritisnite tipku

ili

2. Pritisnite tipku

: Namjestite željenu temperaturu.

AUTOMATSKI RAD (AUTOMATSKA PROMJENA: A)

).
,

2. Prethodno zagrijavanje: Zagrijava uređaj u trajanju od 5 minuta prije početka grijanja prostorije. (PRE.DEF žaruljica

).

Napomena:

3. Regulacija toplog zraka: Kad se temperatura u prostoriji izjednači sa zadanom, brzina ventilatora automatski se

• Daljinski upravljač postavite tako da je omogućen lak prijem do unutarnje jedinice. U suprotnome može doći do
vremenskog zastoja od 15 minuta.
• Namještena će postavka biti spremljena za sljedeći takav rad.

smanjuje, a vanjska se jedinica zaustavlja.
4. Automatsko odmrzavanje: Ventilatori neće raditi tijekom odmrzavanja.

Omogućuje automatski odabir hlađenja, grijanja ili provjetravanja
1. Pritisnite tipku
2. Pritisnite tipku

: Odaberite A.
: Namjestite željenu temperaturu.

OPERATION

+

+

1 2 3 4

Hi POWER (Zöld)
FILTER (Narancssárga)
PRE.DEF vagy FAN-ONLY (Narancssárga)
TIMER (Sárga)
OPERATION (Zöld/*Narancssárga)
RESET gomb
* Narancssárga : Automatikus újraindítás funkció

Hi POWER FILTER FAN-ONLY TIMER
+

+

+

+

5

(Hűtő modell)

OPERATION
+

(10~16k)

(Fűtő modell)
RESET

6

Hi POWER FILTER PRE.DEF

TIMER

1 2 3 4
Hi POWER FILTER FAN-ONLY TIMER

OPERATION

5

(Hűtő modell)

OPERATION

1. Nyissa fel a levegőbemenet rácsát, és vegye ki a levegőszűrőket.
2. A szűrők felszerelése. (lásd a felhasználói kézikönyv részletrajzát)

1. Vegye le a fedelet. Helyezzen be 2 darab új elemet (AAA típusút), figyelve a (+)
és a (–) púlus helyes irányára.
2. Nyomja meg a RESET gombot, és állítsa be az órát.

1

2.1 Nyomja meg a CLOCK gombot (csak átállításkor).
2.2 Nyomja meg a

preporučuje se koristiti još jedan uređaj za zagrijavanje zajedno s klimatskim uređajem.
6. Nakupljanje snijega: Odaberite položaj vanjske jedinice gdje neće biti izložena nanosima snijega, nakupljanju lišća

Podesite željeni način rada za budući rad. Namještena će postavka biti spremljena za sljedeće obavljanje rada (osim u
smjeru protoka zraka).

i sličnim okolnostima.

2.3 Nyomja meg a

és a

gombot : Be lehet állítani az időt.

gombot : Az óra elindul.

3. Tegye vissza a fedelet.

Napomena: Gornje točke od 2 do 6 odnose se na model s grijanjem.

1. Odaberite željeni način rada.
u trajanju od 3 sekunde kako bi se postavke memorirale. Bit će prikazana oznaka

Az elemek behelyezése

5. Kapacitet grijanja: Toplina se dobavlja izvana i ispušta u prostoriju. Ako je vanjska temperatura preniska,

PROGRAMIRANJE

3. Pritisnite tipku

TIMER

uključivanja.
svijetli.)

2. Držite pritisnutu tipku

+

A szűrők előkészítése

1. Zaštitna značajka od tri minute: Sprječava rad uređaja u trajanju od 3 minute nakon nenadanog pokretanja ili

• Kad je aktiviran svakodnevni programator, bit će prikazane obje strelice (

+

HASZNÁLAT ELŐTTI TEENDŐK

OPTIMALAN RAD UREĐAJA

AUTOMATSKI RAD (AUTO)
Omogućuje automatski odabir hlađenja, grijanja ili provjetravanja, te regulaciju brzine ventilatora i položaja rešetkastog
otvora.
1. Pritisnite tipku
.

+

RESET

• Ova se funkcija ne može koristiti na modelima s inverterom.

.
kad počne treperiti oznaka (

1
2
3
4
5
6

Hi POWER FILTER PRE.DEF

20 sekundi. Samočišćenje će biti prekinuto.

1. Pritisnite tipku

3. Pritisnite tipku

3 puta unutar 30 sekunda.

Napomena:

Namještanje kombiniranog programatora

! Tipka za automatsko isključivanje (SLEEP)

) Tipka za tihi rad (QUIET)

jedanput tijekom “Hlađenja” ili “Suhog rada”, ventilator će nastaviti raditi još

2. Kako biste uređaj trenutno zaustavili, pritisnite tipku

6 Tipka automatskog namještanja rešetkastog otvora (SWING)

( Tipka za ekonomičan rad (ECO)

1. Pritisne li se tipka

(Fűtő modell)

BELTÉRI EGYSÉG KIJELZŐ

Kako biste spriječili nastanak neugodnih mirisa zbog vlage u unutarnjoj jedinici

: Pokrenite programator.

& Tipka za veliku snagu (Hi POWER)

SAMOČIŠĆENJE (SAMO KOD HLA-ENJA I SUHOG RADA)

isključivanja.

2. Pritisnite tipku

% Tipka za automatski rad (AUTO)

(18~24k)

: Namjestite željeno vrijeme

3 Tipka biranja načina rada (MODE)

$ Tipka za memoriju i unos programa (PRESET)

1. Otvorite i skinite rešetku usisa zraka.
2. Operite je spužvom ili ručnikom, a zatim osušite.
3. Ugradite je i zatvorite.

Tipka TEMPORARY

FUNKCIJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA

• Ne mossa a berendezést vízzel! Ez áramütést okozhat.
• Ne használja a légkondicionálót egyéb célokra, például ételek tartósítására, állattartáshoz stb.
• Ne tegyen semmit a beltéri vagy a kültéri egységre. Ez személyi sérüléshez vagy a műszer károsodásához
vezethet.
• Az egység tisztítása előtt kapcsolja ki a főkapcsolót vagy az áramköri megszakítót.
• Ha a berendezés előreláthatólag hosszabb ideig nem lesz használva, akkor kapcsolja ki a főkapcsolót vagy az
áramköri megszakítót.

RESET

• Rešetkasti otvor pomičite samo tipkom

.
• Funkcija zakretanja mora se podešavati pri svakom uključivanju uređaja.

FIGYELEM

• Prema potrebi, unutarnju jedinicu i daljinski upravljač očistite vlažnom krpom.
• Nemojte koristiti benzin, razrjeđivače, prašak za pranje niti krpe navlažene
kemikalijama.

U slučaju da zagubite daljinski upravljač ili se
baterije isprazne.
• Pritiskom tipke TEMPORARY/RESET uređaj
je moguće uključiti i isključiti bez daljinskog
upravljača.

3

Napomena:

• Ne maradjon hosszabb ideig közvetlenül a kiáramló hideg levegő útjában!
• A levegőbemenetbe/kimenetbe ne nyújtsa be az ujját vagy más tárgyat.
• Ha valamilyen rendellenességet észlel (pl. égett szagot), azonnal állítsa le a klímaberendezést, és válassza le az
elektromos hálózatról, vagy kapcsolja le az áramkör megszakítóját.

Reset filtra

SMJER STRUJANJA ZRAKA
1. Pritisnite tipku
: Namjestite rešetkasti otvor na
željeni okomiti smjer.
2. Pritisnite tipku
: Automatski usmjerite zrak i
pritisnite ponovno za zaustavljanje.
3. Za vodoravno usmjeravanje namjestite ručno.

FIGYELMEZTETÉS

Najprije prekinite napajanje ili izvadite osigurač.

1. Pritisnite tipku

1

: Odaberite vrijeme od 1, 3, 5 ili 9 sati za isključivanje programatora.

VIGYÁZAT!
• Ne mozdítsa el, ne szerelje, ne nyissa fel és ne vegye le a fedelet! Ellenkező esetben veszélyes feszültségű
elektromos árammal érintkezhet. Az ilyen munkákat bízza a szakszervizre.
• A tápforrás kikapcsolásával nem szűnik meg az áramütés veszélye.
• A készüléket az elektromos berendezésekre vonatkozó helyi előírások szerint kell üzembe helyezni.
• Egy minden pólust nyitó kapcsolót vagy áramköri kioldót (min. 3 mm érintkezőközzel) kell a fix kábelezésbe
iktatni.

ODRŽAVANJE

7m

3. Ugradite poklopac.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

: Odaberite vrijeme od 1, 3, 5 ili 9 sati za isključivanje programatora.
1. Pritisnite tipku
Napomena: Podešena temperatura automatski će se povećati za 1 stupanj/sat u trajanju od 2 sata (najviše za 2
stupnja).

PROGRAMATOR

1. Pritisnite tipku

2.1 Pritisnite tipku CLOCK (samo za namještanje).
2.2 Pritisnite tipku

MAGYAR

UGODAN NOĆNI RAD

RAD PRI VELIKOJ SNAZI

1. Skinite poklopac. Stavite 2 nove baterije veličine AAA, pazeći pritom na ispravan položaj
polova (+) i (–).
2. Pritisnite tipku RESET : Namjestite sat.

~ Tipka za ugodan nočni rad (COMFORT SLEEP)

OPREZ

: Odaberite Hlađenje

3. Pritisnite tipku
HIGH

UPOZORENJE
• Nemojte svoje tijelo dulje vrijeme izravno izlagati hladnome zraku.
• Nemojte gurati prste ni druge predmete u otvore za ulaz i izlaz zraka.
• U slučaju nastanka neuobičajenih pojava (mirisa zagorjelosti i sl.), isključite klimatski uređaj i iskopčajte mrežni napon
ili izvadite osigurač.

1. Pritisnite tipku

RJEŠAVANJE PROBLEMA (PREKONTROLIRAJTE TOČKE)

1. Pritisnite i držite pritisnutu tipku TEMPORARY/RESET u trajanju od 3 sekunde kako biste pokrenuli rad uređaja
(žaruljica rada : narančasta).
• Nemojte pokretati programator (TIMER)
2. Pritisnite i držite pritisnutu tipku TEMPORARY/RESET u trajanju od 3 sekunde kako biste prekinuli rad uređaja
(žaruljica rada : zelena).

Hlađenje: Min. 17°C, Grijanje: Maks. 30°C, Provjetravanje: Nema prikaza temperature
(10~16k)

9 Tipka za isključivanje programatora (OFF)

• Nemojte ugrađivati, popravljati, otvarati niti skidati poklopac. Unutra se nalaze elementi pod visokim naponom.
Obavljanje toga prepustite prodavaču ili serviseru.
• Isključivanje mrežnog napona neće spriječiti mogućnost nastanka električnog udara.
• Uređaj mora biti ugrađen u skladu s nacionalnim standardima ožičenja.
• Mogućnost isključivanja s izvora napajanja, s razmakom između kontakata od najmanje 3 mm na svim polovima,
mora biti ugrađena u fiksni sustav ožičenja.

Namještanje

HLAĐENJE / GRIJANJE / PROVJETRAVANJE

2. Pritisnite tipku

+

7 Tipka za namještanje rešetkastog otvora (FIX)

MJERE SIGURNOSTI

Nejprve vypněte obvodový jistič.

Vnitřní jednotka a dálkové ovládání

V případě nesprávně umístěného, nebo vybitého
dálkového ovladače:
• Stiskem tlačítka TEMPORARY/RESET lze
zařízení zastavit nebo uvést do chodu bez
použití dálkového ovladače.

+

5 Tipka brzine ventilatora (FAN)

OPASNOST
Pro spuštění funkce časovače spánku (časovače vypnutí)
1. Stiskněte
: Pro aktivaci časovače vypnutí zvolte 1, 3, 5 nebo 9 hodin.

: Nastavte požadovanou teplotu.

OPERATION

+

• Najviše 7 m od unutarnje jedinice.

Teplota
Provoz

Pro automatické restartování klimatizačního zařízení po výpadku dodávky elektrické energie (Musí být zapnutý hlavní
spínač jednotky.)

PROVOZ S ČASOVAČEM SPÁNKU

: Spustí a zastaví provoz zařízení.

Hi POWER (Zelena)
FILTER (Narančasta)
PRE.DEF ili FAN-ONLY (Narančasta)
TIMER (Žuta)
OPERATION (Zelena/*Narančasta)
Tipka RESET
* Narančasta : Automatsko uključivanje

TIMER

Položaj daljinskog upravljača

Provozní podmínky klimatizačního zařízení

PROVOZ PRO KOMFORTNÍ SPÁNEK

DOČASNÝ PROVOZ /
RESETOVÁNÍ PROVOZU

2

).

• Používejte dálkový ovladač na takovém místě, ze kterého může volně vysílat do vnitřní jednotky; v opačném
případě dojde k časovému zpoždění až do 15 minut.
• Nastavení bude uloženo až do následujícího použití stejné funkce.

svislé polohy.
2. Stiskněte

,

1. Funkce tříminutové ochrany: Jako ochrana jednotky před aktivací na dobu 3 minut, pokud doje k náhlému
spuštění nebo přepnutí do polohy ON.
2. Funkce předehřívání: Pro zahřátí jednotky na dobu 5 minut před spuštěním vyhřívací funkce. (svítí kontrolka
PRE.DEF.)
3. Řízení teplého vzduchu: Pokud pokojová teplota dosáhne nastavené hodnoty, otáčky ventilátoru se automaticky
sníží a venkovní jednotka se zastaví.
4. Automatické odmrazování: Během režimu odmrazování se ventilátor zastaví.
5. Kapacita vyhřívání: Teplo je absorbováno z venkovního prostředí a uvolňováno v pokoji. Pokud je venkovní teplota
příliš nízká, doporučujeme použít v kombinaci s klimatizačním zařízením jiné topné těleso.
6. Pozor na nahromaděný sníh: Vyberte pro venkovní jednotku takové místo, kde nebude vystavena vlivu navátého
sněhu, nahromaděných listům nebo jiných sezónních nečistot.
Poznámka: Položky 2 až 6 platí pro model s vyhříváním

Provoz při velmi nízkých otáčkách ventilátoru pro tichý provoz (kromě režimu sucho - DRY)
1. Stiskněte
: Spustí a zastaví provoz zařízení.

EKONOMICKÝ PROVOZ
Umístění dálkového ovladače

.

PROVOZ V REŽIMU AUTOMATICKÉHO OBNOVENÍ PROVOZU

: Nastavte požadovanou teplotu.

7m

3. Znovu zavřete kryt.

PROVOZ A VÝKONY

Chlazení

Pokud chcete automaticky řídit pokojovou teplotu, prcůtok vzduchu a provozní režim pro rychlejší chlazení nebo
vyhřívání. (kromě režimů DRY, FAN ONLY a ON TIMER)

2.1 Stiskněte tlačítko CLOCK (pouze nastavení).

3. Stiskněte

3. Stiskněte tlačítko přednastavení

PROVOZNÍ FUNKCE S VYSOKÝM VÝKONEM

2. Stiskněte tlačítko RESET : Nastavte hodiny.

: Nastavte čas vypnutí.

1
2
3
4
5
6

+

Priprema filtara

: Vyberte A.

1

(umístění (+) a (–) pólů).

2. Stiskněte

2. Stisknutím a podržením

Chlazení: Minimálně 17°C, Vyhřívání: Maximálně 30°C, Pouze ventilátor: Bez indikace
3. Stiskněte
: Zvolte režim provozu - automatický, s nízkým výkonem, se středním výkonem nebo s vysokým

1. Stiskněte

: Nastavte čas spuštění.

1. Zvolte požadovanou funkci.

Pokud chcete zvolit režim vysoušení, je přiměřený výkon chlazení řízen automaticky.

2. Připojte filtry. (viz detail v instalační pcíručce)

1. Stiskněte

• Pokud chcete tuto funkci zrušit, stiskněte a podržte tlačítko TEMPORARY/RESET na dobu asi 20 sekund. Dojde
ke zrušení funkce automatického čištění.
• Tuto funkci nelze použít u modelu Inverter.

Nastavte požadovanou funkci pro pozdější použití. Nastavení bude v tomto případě uloženo do paměti a v budoucnosti
je bude možné použít (s výjimkou směru průtoku vzduchu)

PROVOZNÍ REŽIM VYSOUŠENÍ (POUZE CHLAZENÍ)

1. Otevřete mřížku vstupního vzduchového otvoru a vyjměte vzduchové filtry.

Poznámka:

Poznámka:

: Nastavte požadovanou teplotu.

výkonem (AUTO, LOW

PŘÍPRAVA ZAŘÍZENÍ PŘED POUŽITÍM

: Zrušte nastavení časovače.

Nastavení kombinovaného časovače

PROVOZNÍ REŽIMY OCHLAZOVÁNÍ / VYHŘÍVÁNÍ / POUZE VENTILÁTOR

+

3. Stiskněte

vypnutí (OFF)

4

(Model s chlazením)

OPERATION

: Zrušte nastavení časovače.

: Nastavte požadovaný časovač

Každý časovač umožňuje uživateli nastavit čas spuštění a vypnutí a aktivuje se každý den.

AUTOMATICKÝ PROVOZ - PŘEPÍNÁNÍ (AUTO CHANGEOVER: A)
1. Stiskněte

3. Stiskněte

1. Stiskněte

5

Pokud chcete automaticky zvolit chlazení, vytápění nebo pouze provoz ventilátoru

DISPLEJ VNITŘNÍ JEDNOTKY

: Nastavte časovač.

: Nastavte požadovaný časovač

zapnutí (ON)

• Před vyčištěním zařízení vypněte hlavní spínač nebo obvodový jistič.
• Pokud nebude klimatizační zařízení delší čas používáno, vypněte z bezpečnostních důvodů hlavní vypínač nebo

2. Stiskněte

1. Stiskněte

Pokud chcete automaticky zvolit chlazení, vytápění nebo pouze provoz ventilátoru a řídit jeho otáčky, případně i polohu
žaluzií
1. Stiskněte
.
2. Stiskněte

: Nastavte časovač.

Nastavení časovače vypnutí

Nastavení časovače zapnutí

AUTOMATICKÝ PROVOZ (AUTO)

UPOZORNĚNÍ

2. Stiskněte

Pro ochranu před nepříjemným zápachem, způsobeným vlhkostí sraženou ve vnitřní jednotce:
1. Pokud je jednou stisknuto tlačítko
během použití režimů “Chlazení” nebo “Vysoušení”, pak bude ventilátor
pokračovat v chodu dalších 20 minut a poté se automaticky vypne. Tím bude zajištěno odstranění vlhkosti z
vnitřní jednotky.
2. Pokud je nutné jednotku ihned zastavit, stiskněte v intervalu 30 sekund třikrát
.

+

.

Temp.

: Pokrenite programirani rad.
Rad

AUTOMATSKO UKLJUČIVANJE
Služi za automatsko uključivanje klimatskog uređaja nakon prekida napajanja (Uređaj mora biti priključen na napajanje.)

A távirányító hatótávolsága

Radni uvjeti klimatskog uređaja

Grijanje

• Maximum 7 m a beltéri egységtől
Vanjska

U prostoriji

–10°C ~ 24°C

Niža od 28°C

Hlađenje
Suho

7m

21°C ~ 32°C
15°C ~ 43°C

17°C ~ 32°C

Folytatás

