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eština

• Uživatelská p íru ka - CZ 

Multisplit - nást nné jednotky AR5

DÁLKOVÝ OVLADA
KLIMATIZA NÍ JEDNOTKA

MODELY: 
AR5VI-09WFI/AR5VO-09
AR5VI-12WFI/AR5VO-12
AR5VI-18WFI/AR5VO-18
AR5VI-24WFI/AR5VO-24
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NEJSTE SI JISTI, CO FUNKCE D LÁ?
Podrobný popis používání vaší klimatizace naleznete v ástech Jak používat základní
funkce a Jak používat pokro ilé funkce této p íru ky.

Opznámky
• Design tla ítek na vaší jednotce se m že mírn  lišit od zobrazeného p íkladu.

     Pokud vnit ní jednotka nemá ur itou funkci, stisknutí tla ítka této funkce na dálkovém
ovlada i nebude mít žádný ú inek.

     Pokud existují velké rozdíly mezi „Návodem k dálkovému ovlada i“ a „NÁVODEM K
UŽIVATELE“ v popisu funkce, má p ednost popis „NÁVOD K OBSLUZE“.

• 

• 

Specifikace dálkového ovlada e

Rychlý návod

3.0V( 2x baterie R03/LR03) 

8m

-5°C~60°C

Vložení baterií Výb r modu  Výb r teploty

         Zapnutí Nasm rování ovlada e na jednotku       Rychlost ventilátoru
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TIPY PRO POUŽITÍ OVLADA E

POZNÁMKY K POUŽITÍ OVLADA E

• Dálkové ovládání musí být použito do
vzdálenosti 8 metr  od jednotky.
P i p íjmu signálu z dálkového ovládání
jednotka pípne.
Záclony, jiné materiály a p ímé slune ní
sv tlo mohou rušit p ijíma  infra erveného
signálu. 
Pokud nebudete dálkový ovlada  používat
déle než 2 m síce, vyjm te baterie.

• 

• 

• 

• 

• 

Vložení a vým na baterií
Vaše klimatiza ní jednotka m že být vybavena
dv ma bateriemi (n které jednotky). P ed
použitím vložte baterie do dálkového
ovlada e.
1. Vysu te zadní kryt z dálkového ovlada e
  sm rem dol  a odkryjte p ihrádku na baterie.
 2. Vložte baterie a dávejte pozor, aby
odpovídaly symboly (+) a (-) na baterii
symbol m uvnit  p ihrádky na baterie.
3. Zasu te kryt baterie zp t na místo.

POZNÁMKY K BATERIÍM

Pro optimální výkon:

• Nekombinujte staré a nové baterie, 

nebo baterie r zných typ .

• Pokud neplánujete použít ovlada  po dobu 2

m síc , beterie vyjm te.

LIKVIDACE BATERIÍ

Baterie nevyhazujte do net íd ného
komunálního odpadu. Pro správnou likvidaci
baterií se i te místními zákony.

Za ízení m že vyhovovat místním národním 
p edpis m.

V Kanad  by m lo spl ovat 
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B). 

V USA, toto za ízení vyhovuje ásti 15 pravidel
    FCC. Provoz podléhá následujícím podmínkám: 

   (1) Toto za ízení nesmí zp sobovat škodlivé rušení, 
        a

   (2) toto za ízení musí akceptovat jakékoli
rušení p ijatých, v etn  rušení, které m že 

         zp sobit nežádoucí provoz.

Toto za ízení bylo testováno a bylo zjišt no, že 
vyhovuje limit m pro digitální za ízení t íydy B v 
souladu s ástmi 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou 
navrženy tak, aby poskytovaly p im enou ochranu 
proti škodlivému poškození p i domácí instalaci. Toto 
za ízení generuje, používá a m že vyza ovat
vysokofrekven ní energii a pokud není naistalováno a 
používáno v suladu s pokyny, m že zp sobit škodlivé 
rušení rádiové komunikace. Nelze však zaru it, že p i
konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto 
za ízení p ináší škodlivé opat ení rušení 
rozhlasového p íjmu, což lze zjistit zapnutím a jedním 
za ízením, doporu ujeme uživatel m, aby se pokusilo 
opravit rušení nebo více z následk :
   

    P eorientujte nebo p emíst te p ijímací anténu.
    Zv tšete vzdálenost mezi za ízením a p ijíma em.
    P ipojte za ízení do zásuvky v jiném okruhu, než
ke kterému je p ipojen p ijíma .
    Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného
rádiového/TV technika.
    Zm ny nebo úpravy, které nebyly schváleny
stranou odpov dnou za shodu, mohou zrušit
oprávn ní uživatele provozovat za ízení.

Manipulace s dálkovým ovlada em
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Zapíná a vypíná LED displej
vnit ní jednotky a bzu ák
klimatizace (v závislosti na
modelu), což vytvá í pohodlné a
tiché prost edí.

ON/OFF 

SET

Zapíná / vypíná jednotku

MODE

TIMER

FRESH

CLEAN

LED

TURBO

Prochází provozní režimy
následovn : AUTO COOL 

DRY HEAT FAN

SWING

Zvyšuje teplotu o 1°C (1°F) 

Max. teplota je 30°C 

(86°F).

Poznámka: Stiskn te
najednou tla ítko      a
po dobu 3 vte in - bude se
st ídat zobrazení teploty °C 

a °F.

TEMP

TEMP

Slouží k potvrzení vybraných
funkcí.

Používá se ke spušt ní/zastavení
funkce erstvého vzduchu.

Prochází provozními
funkcemi následovn :
Follow Me(     )     AP mode

(     ) Follow Me(     )

Nastavení asova e

Vybraný symbol bude na
displeji blikat, potvr te
stisknutím tla ítka OK

Umož uje jednotce
dosáhnout p ednastavené
teploty v nejkratším
možném ase

FAN SPEED 
   Nastavení rychlosti  ventilátoru:

   AUTO LOW MED  HIGH

POZNÁMKA: Podržením tohoto
tla ítka po dobu 2 sekund
aktivujete funkci  Silence.

OK

SLEEP

  Šet í energii b hem spánku.

Spouští a zastavuje horizontální
pohyb lamel. Podržením po dobu
2 sekund spustíte funkci auto-
matického natá ení vertikální
žaluzie.

Poznámka: HEAT mod není
podporován jednotkami
ur enými pouze pro chlazení

Slouží ke spušt ní/zastavení
funkce Self Clean nebo Active
Clean. (V závislosti na modelu)

Model: RG10A(D2S

Tla ítka a funkce
Než za nete svou novou klimatizaci používat, seznamte se s jejím dálkovým ovládáním.
Následuje stru ný úvod k samotnému dálkovému ovládání. Pokyny k obsluze vaší klimatizace
naleznete v ásti Jak používat základní funkce této p íru ky

Snižuje teplotu o 1°C (1°F) 

Min. teplota je 16°C (60°F).
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Indikátory obrazovky ovlada e

Poznámka:

Všechny indikátory zobrazené na obrázku slouží pro ú ely jasné prezentace. Ale b hem
skute ného provozu se na displeji zobrazují pouze p íslušné funk ní znaky.

Informace se zobrazí po zapnutí dálkového ovlada e.

Ukazatel p enosu

MODE displej

TIMER ON zapnuto

Zobrazení FAN SPEED

TIMER OFF vypnuto

Silence mod

Horizontální lamela
displej pohybu

Vertikální lamela
displej auto pohybu
TURBO mode

Není k dispozici pro

tuto jednotku

Teplota/ asova /Rychlost
ventilátoru

Breeze Away displej - není k dispozici

Aktivní išt ní displeje - není k dispozici

Fresh feature display

Sleep mode 

Follow me

WiFi

Detekce baterie (bliká)

LOW

MED

HIGH

AUTO

Rozsvítí se, když dálkové
ovládání vyšle signál do
vnit ní jednotky

Zobrazuje rychlost ventilátoru:

Zobrazuje aktuální
režim v etn :

Rychlost nelze nastavit v
modu  AUTO nebo DRY.

ECO displej

GEAR displej

LOCK displej
Zobrazí se, když je
aktivována funkce LOCK.

Zobrazuje nastavenou teplotu
ve výchozím nastavení nebo
rychlost ventilátoru nebo
nastavení asova e p i
použití funkcí TIMER ON/
OFF.

Nastavení asova e:
0-24 hodin
Nastvení rychlosti vent.: 
AU -100%

V režimu FAN je displej
prázdný.

Teplotní rozp ní:
16-30°C ( 20-28°C)
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MODE

Použití ovlada e - základní funkce

AUTO Mode 

COOL nebo HEAT Mode

DRY Mode

Vyberte AUTO mode        Zvolte požadovanou teplotu

Poznámka:

1. V režimu AUTO jednotka automaticky zvolí funkci COOL, FAN nebo HEAT na základ
nastavené teploty

2. V režimu AUTO nelze nastavit rychlost ventilátoru.

Zapn te klimatizaci

Vyberte DRY mode    Zvolte teplotu                   Zapn te klimatizaci

FAN Mode

Vyberte FAN mode Zapn te klimatizaci

Vyberte COOL/HEAT mode Zvolte teplotu
Zapn te klimatizaciNastavte

ventilátor

Nastavte ventilátor

V režimu DRY nelze rychlost ventilátoru nastavit, rychlost je ízena automaticky.

V režimu FAN nem žete nastavit teplotu. V d sledku toho se na displeji ovlada e nezobrazí žádná teplota.

P ed uvedením do provozu se ujist te, že je jednotka zapojena do zásuvky a je k dispozici
napájení

MODE

MODE

MODE
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Natavení asova e - TIMER

Zapnutí - TIMER ON 

Vypnutí - TIMER OFF

P íklad zapnutí a vypnutí

TIMER ON/OFF - Nastavte dobu, po které se jednotka automaticky zapne/vypne

Stiskn te TIMER Opakovaným stisknutím tla ítka
teploty nastavete požadovaný as
zapnutí

Poznámka:
1. P i nastavování TIMER ON nebo TIMER OFF se as každým stisknutím zvýší o 30 minut, až do 10
hodin. Po 10 hodinách až do 24 hodin se bude zvyšovat v krocích po 1 hodin . (Nap íklad stisknutím
5krát získáte 2,5 h a stisknutím 10krát získáte 5 h.) asova  se po 24 vrátí na 0,0.
2. Zrušte kteroukoli funkci nastavením jejího asova e na 0,0h.

Nami te dálkový ovlada  na jednotku
a po kejte 1 sekundu, aktivuje se
as zapnutí

Nyní
13:00

Nyní                                                     Zapnutí Vypnutí

za 2,5 hodiny

             za 5 hodin

P íklad: Pokud je aktuální as
13:00, pro nastavení asova e 
podle výše uvedených krok  se 
jednotka zapne za 2,5 hodiny v 
15:30 a vypne se v 18:00.

O
N/O

FF

M
O

DE

FAN

SHO
RTCUT

TIM
ER ON

TIM
ER OFF

TEM
P

SLEEP

1sec

ON/OFF

M
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FAN

SHORTCUT
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ERON

TIM
ER OFF

TEM
P
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M
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TIM
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FAN
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TIM
ER ON

TIM
ER OFF

TEM
P

SLEEP

1sec

x5

xn
xn

x10

xn

M jte na pam ti, že asové úseky, které nastavíte pro ob  funkce, se vztahují k hodinám po
aktuálním ase.

TIMER 

TIMER 

TIMER 

TIMER 

Stiskn te TIMER Opakovaným stisknutím tla ítka
teploty nastavete požadovaný as
vypnutí

Nami te dálkový ovlada  na jednotku
a po kejte 1 sekundu, aktivuje se
as vypnutí

14:00 15:00              15:30  16:00   17:00  18:00
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LED displej ovlada e

Použití ovlada e - pokro ilé funkce

Pohyb lamel

Stiskn te Swing

Horizontální žaluzie se po stisknutí tla ítka
Swing automaticky nakloní nahoru a dol .
Dalším stisknutím zastavíte pohyb.

Podržte toto tla ítko stisknuté déle než 2
sekundy, aktivuje se funkce vertikálního
natá ení lamel. (závisí na modelu)

2s

Stisknutím tohoto tla ítka zapnete a
vypnete displej na vnit ní jednotce.

Stiskn te tla ítko
LED

Swing

LED

Swing
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Funkce 8 °C

Uzam ení

Stisknutím tla ítka Fan po dobu delší než 2 sekundy aktivujete/deaktivujete funkci
Ztišení.
Kv li nízkofrekven nímu provozu kompresoru m že mít za následek nedostate ný
chladicí a topný výkon. Stisknutí tla ítka ON/OFF, Mode, Sleep, Turbo nebo Clean
b hem provozu zruší funkci ztišení.

Ztišení

Clean

5s5s

Turbo

Stiskn te toto tla ítko 2x b hem jedné sekundy v režimu HEAT a nastavíte teplotu na
16°C/60°F nebo 20°C/68°F.

Jednotka bude pracovat p i vysoké rychlosti
ventilátoru (p i zapnutém kompresoru) s
teplotou automaticky nastavenou na 8 C / 46 F.

2

+
Stiskn te sou asn  tla ítka Clean a Turbo na více než 5
sekund pro aktivaci funkce Lock. Všechna tla ítka
nebudou reagovat, krom  op tovného stisknutí t chto
dvou tla ítek na dv  sekundy pro deaktivaci uzam ení.

2s

Stisknutím tla ítka On/Off, Sleep, Mode, Fan a Temp. tla ítko b hem provozu tuto funkci zruší
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Funkce Sleep (     ) :

Funkce SET

SET SET

nebo

OK

Stisknutím tla ítka SET vstupte do nastavení funkce, stiskn te SET nebo TEMP          nebo
a vyberte požadovanou funkci. Vybraný symbol bude na displeji blikat, potvr te stisknutím tla ítka
OK.
Chcete-li zrušit vybranou funkci, prove te stejný postup jako výše.

Funkce SLEEP se používá ke snížení
spot eby energie b hem spánku (a
nepot ebujete stejné nastavení teploty,
abyste z stali v pohodlí). Tuto funkci lze
aktivovat pouze pomocí dálkového
ovládání.

Poznámka:Funkce SLEEP není dostupná
v režimu FAN nebo DRY

Funkce Follow me (        ):

Funkce FOLLOW ME umož uje dálkovému
ovlada i m it teplotu na aktuálním míst  a
posílat tento signál do klimatizace každé 3
minuty.
P i použití režim  AUTO, COOL nebo HEAT
umožní m ení okolní teploty z dálkového
ovlada e (místo ze samotné vnit ní jednotky)
klimatizaci optimalizovat teplotu kolem vás a
zajistit maximální pohodlí.

Funkce AP (        ) :

Chcete-li provést konfiguraci bezdrátové
sít , vyberte režim AP. U n kterých
jednotek nefunguje stisknutím tla ítka
SET. Chcete-li vstoupit do režimu AP,
nep etržit  stiskn te tla ítko LED
sedmkrát za 10 sekund.

POZNÁMKA: Stisknutím a podržením
tla ítka Turbo po dobu sedmi sekund
spustíte/zastavíte funkci pam  funkce
Následuj m .
   Pokud je aktivována funkce pam ti, Zap
    se na obrazovce zobrazí na 3 sekundy.
  Pokud je funkce pam ti zastavena, OF
   se na obrazovce zobrazí na 3 sekundy.
   Když je funkce pam ti aktivována,
   stiskn te tla ítko ON/OFF, p epn te režim
   nebo výpadek napájení nezruší sledování
   funkce m .

Stisknutím tla ítka SET m žete procházet provozními funkcemi následovn :
    Sleep(     )  Follow Me(    )  AP mode(    )

FRESH (  ):
Když je spušt na funkce FRESH,
generátor iont  se zapne a pom že
vy istit vzduch v místnosti.
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“     ”

“     ”

Všechny obrázky v návodu jsou pouze pro ú ely vysv tlení. Skute ný tvar jednotky,
kterou jste si zakoupili, se m že mírn  lišit, ale operace a funkce jsou stejné.

Spole nost nenese odpov dnost za jakékoli chybn  vytišt né informace. Design a
specifikace produktu z d vod , jako je vylepšení produktu, se mohou zm nit bez
p edchozího upozorn ní.







DÁLKOVÝ OVLADA
KLIMATIZA NÍ JEDNOTKA


