Návod k použití ovladače mimic®
Výrobce neustále zdokonaluje produkt. Z tohoto důvodu se některé materiály a specifikace mohou změnit
bez předchozího upozornění.
a. Nastavení dne a času
1. Stiskněte tlačítko [CLOCK]
2. Pomocí tlačítek [+] nebo [-] vyberte den {MO - TU - WE - TH - FR - SA – SU = PO – ÚT – ST – ČT – PÁ – SO NE}
3. Stiskněte tlačítko [CLOCK]
4. Tlačítky [+] nebo [-] vyberte hodinu
5. Stiskněte tlačítko [CLOCK]
6. Tlačítky [+] nebo [-] vyberte minutu
7. Stiskněte tlačítko [CLOCK] potvrdíte
b. Uložení "kódu" klimatizace do "paměti"
1. Stiskněte tlačítko [MEMORY] a opětovným stisknutím tlačítka [MEMORY] vyberte požadovanou paměť {1,
2, 3 nebo 4}
2. Stiskněte a podržte tlačítko [CODE] po dobu 3 sekund - aktuální kód bliká po uvolnění
3. Pomocí tlačítek [+] nebo [-] vyberte vhodný kód Vaší klimatizace - viz seznam na originálním balení
4. Stisknutím tlačítka [CODE] potvrďte volbu
5. Chcete-li zkontrolovat nastavení, stiskněte tlačítko [MEMORY] podle potřeby vyberte požadovanou paměť
{1, 2, 3 nebo 4} – pokud nemáte zadaný správný kód, zopakujte postup od kroku 2
c. „Automatické vyhledávání Kódu"
Chcete-li automaticky vyhledat kód jednotky proveďte kroky b1 a b2 viz. výše, pak opětovným stisknutím
tlačítka [+] nebo [-] vyberte kód vhodný pro Vaši jednotku. Při zadání správného kódu se klimatizace spustí.
Pokračujte kroky b4 a b5 viz. výše pro uložení vhodného kódu jednotky.
d. Ovládání klimatizace
Poznámka: na displeji se zobrazuje okolní teplota do doby, než dojde ke změně hodnot, potom je
zobrazována žádaná hodnota.
1. V případě potřeby stiskněte tlačítko [MEMORY] {1, 2, 3 nebo 4} a vyberte naprogramovaný kód vhodný
pro Vaši klimatizaci
2. Stisknutím tlačítka [+] nebo [-] nastavte požadovanou teplotu
3. Stisknutím tlačítka [MODE] vyberte požadovaný režimu provozu {auto - chlazení - vysoušení - ventilátor ohřev}
4. Stisknutím tlačítka [FAN] zvolte rychlost ventilátoru {auto - rychlé - střední – pomalé otáčky}
5. Stisknutím tlačítka [SWING] zvolte režim pohybu lamel {pohyblivé - pevné} - Poznámka: K dispozici pouze u
některých klimatizací.
6. Je-li [SWING] nastaven na "pevné" stisknutím [VANE] můžete nastavit úhel lopatky - Poznámka: dostupné
pouze u některých klimatizací.
e. Použití časovače
Poznámka: pro správné fungování časovače, musí ovladač mimic® ukazovat přímo na jednotku – v případě
potřeby můžete použít stojánek na zadní straně ovladače.
denní časovač - umožňuje nastavit jedno zapnutí a jedno vypnutí za 24 hodin.
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Návod k použití ovladače mimic®
5ti denní časovač - umožňuje nastavit jedno zapnutí a jedno vypnutí za 24 hodin, opakovaně až 5 pracovních
dnů. Funkce bude automaticky ukončena na konci pracovního týdne.
týdenní časovač - umožňuje nastavit jedno zapnutí a jedno vypnutí za 24 hodin, opakovaně 7 následující dní.
Funkce bude automaticky ukončena po 7-mi dnech od nastavení.
1. V případě potřeby stiskněte tlačítko [MEMORY] {1, 2, 3 nebo 4} a vyberte naprogramovaný kód vhodný
pro Vaši klimatizaci
2. denní časovač je nastaven jako výchozí;
- pro výběr 5ti denního časovače stiskněte tlačítko [5DAY] – na displeji se zobrazí "DAY". Opětovným
stisknutím tlačítka [5DAY] se vrátíte zpět na denní časovač;
- pro výběr týdenního časovače stiskněte tlačítko [7DAY] – na displeji se zobrazí "WEEK". Opětovným
stisknutím tlačítka [7DAY] se vrátíte zpět na denní časovač.
3. Stisknutím tlačítka [TIMER] vyberte funkci časovače - bliká "START"
4. Tlačítkem [+] zvolte požadovaný čas začátku v hodinách (pro rychlý postup podržte tlačítko)
5. Tlačítkem [-] zvolte požadovaný čas spuštění v minutách (pro rychlý postup podržte tlačítko)
6. Stiskněte tlačítko [SET/CANCEL] pro uložení času začátku – na displeji se zobrazí "START" a bliká "STOP"
7. Tlačítkem [+] zvolte požadovaný čas zastavení v hodinách (pro rychlý postup podržte tlačítko)
8. Tlačítkem [-] zvolte požadovaný čas zastavení v minutách (pro rychlý postup podržte tlačítko)
9. Stiskněte tlačítko [SET/CANCEL] pro uložení času zastavení
10. Pokud je vše nastaveno správně, na displeji zároveň svítí "START" a "STOP"
11. Pro zrušení nastavených časů stiskněte tlačítko [SET/CANCEL]
12. Pro kontrolu nastavených časů stiskněte tlačítko [TIMER], případně časy upravte, viz výše
Je také možné nastavit pouze ZAČÁTEK a to přeskočením kroků 7, 8 a 9 a následně stisknutím tlačítka
[TIMER], na displeji svítí "START“.
Je také možné nastavit pouze KONEC a to přeskočením kroků 4, 5 a 6 a následně stisknutím tlačítka [TIMER]
na displeji svítí "STOP“.
f. Péče o ovladač mimic®
- Neupusťte na zem
- Neponořujte do kapaliny
- Čistěte pouze suchým hadříkem
- Nenechávejte vybité baterie v přístroji
g. Kódy ke klimatizacím
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