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Poznámky:
Design tla ítek je založen na typickém modelu a m že se mírn  lišit od
skute ného, který jste si zakoupili, bude p evládat skute ný tvar.

Všechny popsané funkce zajiš uje jednotka. Pokud jednotka tuto funkci nemá,
nedojde po stisknutí p íslušného tla ítka na dálkovém ovlada i k žádné
odpovídající operaci.

Pokud existují velké rozdíly mezi ilustrací dálkového ovlada e a NÁVODEM K
UŽIVATELE v popisu funkce, má p ednost popis v NÁVODU K UŽIVATELE.



Model

Napájení 2x Baterie

Specifikace dálkového ovlada e

Provozní teplota

Dosah                                cca 8 m

 až



Op tovným stisknutím tla ítka p epínáte mody
provozu klimatizace následn

Tla ítko MODE

ON/OFF

Tla ítko zapnutí a vypnutí klimatizace

Tla ítko FAN
Opakovaným stiskem vyberete rychlost

Tla ítko SLEEP
Aktivovat / zakázat funkci spánku. Udržuje
nejpohodln jší teplotu a šet í energii. Tato
funkce je k dispozici v re imu COOL, HEAT
nebo AUTO.

Tla ítko FRESH (platí pro RG57A4/BGEF)
Zapne / vypne ionizátor/plazmový sb ra
prachu (platí pro vybrané modely) a
pom že odstranit pyl a ne istoty ze
vzduchu.

Podrobnosti najdete v uživatelském
manuálu - režim spánku

Poznámka:
Nepoužívejte mod HEAT (topení) pokud je
klimatizace ur ená pouze pro chlazení

Tla ítka

Poznámka:
Rychlost ventilátoru nelze m nit v režimu AUTO
a DRY

Poznámka:
Režim SLEEP m že být zrušen
stisknutím tla ítka MODE, FAN, SPEED
nebo ON/OFF

Tla ítko TURBO
Turbo funkce umož uje jednotce
dosáhnout nastavené teploty p i chlazení
nebo topení v co nejratším ase. Pokud
jednotka nepodporuje tuto funkci, nedojde
po stisknutí tla ítka k žádné zm n .

Tla ítko SELF CLEAN
Aktivuje / deaktivuje funkci samo išt ní.



 Tla ítko TIMER ON

Tla ítko TIMER OFF

Tla ítko UP

Tla ítko DOWN

Stisknutím tohoto tla ítka spustíte asovou
sekvenci automatického zapnutí. Každé
stisknutí zvýší automatické nastavení asu
v krocích po 30 minutách. Když se as
nastavení zobrazí na 10.0, každé stisknutí
zvýší automatické nastavení o 60 minut.
Chcete-li zrušit automatický asovaný
program, jednoduše nastavte as
automatického zapnutí na 0,0.

Stisknutím tohoto tla ítka spustíte asovou
sekvenci automatického vypnutí. Každé
stisknutí zvýší automatické nastavení asu
v krocích po 30 minutách. Když se as
nastavení zobrazí na 10.0, každé stisknutí
zvýší automatické nastavení asu
60minutové p ír stky. Chcete-li zrušit
automatický asovaný program, jednoduše
nastavte as automatického vypnutí na 0,0

Opakovaným stisknutím tla ítka zvýšíte
teplotu o 1oC až do 30oC

Tla ítko SILENCE/FP
Stisknutím aktivujete/deaktivujete funkci
SILENCE. Podržením tla ítka na více než 2
sec. aktivujete/deaktivujete funkci FP.

Po stisknutí tla ítka SILENCE bude
kompresor pracovat na nízké frekvenci a
ventilátor vnit ní jednotky bude "lehce"
foukat. Tím dojde ke snížení hluku na
nejnižší možnou úrove . Díky nízké frekvenci
kompresoru m že být chlatící nebo topný
výkon nedosta ující.

Funkci FP lze aktivovat pouze b hem režimu
topení (režim HEAT). Jednotka bude
fungovat s nastavenou teplotou 8oC. Na
displeji se zobrazí FP. Funkce FP se
deaktivuje stisknutím tla ítka ON/OFF,
SLEEP, FP, MODE, FAN, UP nebo DOWN
b hem provozu.

Tla ítka

Opakovaným stisknutím tla ítka snížíte
teplotu o 1oC až do 17oC



 Tla ítko Swing (platí pro RG57A4/BGEF)

Tla ítko Swing (platí pro RG57A4/BGEF)

Používá se k zastavení nebo spušt ní
horizontálního pohybu žaluzie nebo
nastavení požadovaného sm ru proud ní
vzduchu nahoru/dol . Úhel žaluzie se p i
každém stisknutí zm ní o 6 stup . Pokud
budete držet stisknuté déle než 2 sekundy,
lamela se automaticky nakloní nahoru a dol .

Používá se k zastavení nebo spušt ní
vertikálního pohybu lamel a nastavení
požadovaného sm ru proud ní vzduchu
doleva/doprava. Vertikální lamela se p i
každém stisknutí zm ní o 6 stup . A v oblasti
zobrazení teploty vnit ní jednotky se zobrazí
na jednu sekundu.Pokud stisknete tla ítko
déle než 2 sekundy, aktivuje se funkce
vertikálního natá ení žaluzie. Na displeji
vnit ní jednotky se zobrazí IIII, ty ikrát zabliká
a poté se nastavení teploty vrátí zp t. Pokud
je funkce vertikálního natá ení žaluzií
zastavena, zobrazí se LC a z stane svítit 3
sekundy.

Tla ítko FOLLOW ME
Stisknutím tohoto tla ítka spustíte funkci
Follow Me, na vzdáleném displeji je skute ná
teplota v daném míst . Dálkové ovládání
bude posílat tento signál do klimatizace
každé 3 minuty, dokud znovu nestisknete
tla ítko Follow Me. Klimatizace automaticky
zruší funkci Follow Me, pokud neobdrží
signál b hem jakéhokoli 7minutového
intervalu.

Tla ítko LED
Zakázat/Aktivovat zobrazení vnit ní
obrazovky. Po stisknutí tla ítka se vnit ní
obrazovka vymaže, dalším stisknutím se
displej rozsvítí.

Tla ítko DIRECT (platí pro RG57A6/BGE)
Používá se ke zm n  pohybu lamel a
nastavení požadovaného sm ru proud ní
vzduchu nahoru/dol . P i každém stisknutí se
nastavení žaluzie zm ní o 6 stup .

Používá se k zastavení nebo spušt ní
funkce automatického natá ení
horizontální žaluzie.

Tla ítka



Zobrazení na displeji

Indikace otá ek ventilátoru

Zobrazení režimu
Informace se zobrazí, když je
dálkový ovlada  zapnutý.

Zobrazí se p i p enosu dat.

Zobrazí se, když je dálkový ovlada
zapnutý.
Zobrazení baterie (detekce slabé baterie)

Není k dispozici pro tuto jednotku

Není k dispozici pro tuto jednotku

Nízké otá ky

St ední otá ky

Vysoké otá ky

Automatické otá ky

Poznámka:
Všechny indikátory zobrazené na obrázku slouží
pro ú ely prezentace. B hem skute ného provozu
se však na displeji zobrazují pouze p íslušné
funk ní znaky.

Zobrazí se, když je nastaven TIMER ON

Zobrazuje se v režimu spánku.

Klimatizace pracuje v režimu

Není k dispozici pro tuto jednotku

Zobrazí se, když je nastaven TIMER OFF

Zobraztí nastavenou nebo pokojovou teplotu
nebo as v nastavení TIMER.



Jak používat ovlada

Chlazení / Topení / Provoz ventilátoru
Ujist te se, že je jednotka zapojena a že je k
dispozici napájení.

1. Stisknutím tla ítka MODE vyberte režim COOL,
HEAT (pouze modely s chlazením a topením) nebo
FAN.

2. Stiskn te tla ítka NAHORU/DOL  pro nastavení
požadované teploty. Teplotu lze nastavit v rozsahu
od 17oC do 30oC v krocích po 1oC.

3. Stiskn te tla ítko FAN pro výb r rychlosti ventilátoru
ve ty ech krocích – Auto, Low, Med nebo High.

4. Stiskn te tla ítko ON/OFF pro spušt ní klimatizace.

Automatický provoz
Ujist te se, že je jednotka zapojena a že je k
dispozici napájení. Indikátor OPERATION na
zobrazovacím panelu vnit ní jednotky za ne blikat.

1. Stisknutím tla ítka MODE vyberte Auto.
2. Stiskn te tla ítko NAHORU/DOL  pro nastavení

požadované teploty. Teplotu lze nastavit v rozsahu
od 17oC do 30oC v krocích po 1oC.

3. Stiskn te tla ítko ON/OFF pro spušt ní jednotky.

Poznámka:
V automatickém režimu m že klimatizace logicky
zvolit režim chlazení, ventilátoru a topení snímáním
rozdílu mezi skute nou okolní teplotou v místnosti a
nastavenou teplotou na dálkovém ovlada i.
V automatickém režimu nem žete p epínat rychlost
ventilátoru. Rychlost ventilátoru je ízena automaticky.
Pokud vám automatický režim nevyhovuje, m žete
požadovaný režim vybrat ru n .

Poznámka:
V režimu FAN se na dálkovém ovlada i nezobrazuje
nastavená teplota a není možné ovládat ani teplotu v
místnosti. V tomto p ípad  lze provést pouze kroky 1,
3 a 4.



                Odvlh ovací provoz
Ujist te se, že je jednotka zapojena a že je k
dispozici napájení. Indikátor OPERATION na
zobrazovacím panelu vnit ní jednotky za ne blikat.

1. Stisknutím tla ítka MODE vyberte režim DRY.
2. Stiskn te tla ítka NAHORU/DOL  pro nastavení

požadované teploty. Teplotu lze nastavit v rozsahu
od 17oC do 30oC v krocích po 1oC.

3. Stiskn te tla ítko ON/OFF pro spušt ní klimatizace.

Jak používat ovlada

Poznámka:
V režimu odvlh ování nem žete p epínat rychlost
ventilátoru. Rychlost ventilátoru je ízena
automaticky.



                  innost asova e
Stisknutím tla ítka TIMER ON m žete nastavit
as automatického zapnutí jednotky. Stisknutím

tla ítka TIMER OFF m žete nastavit as 
automatického vypnutí jednotky.

Stiskn te tla ítko TIMER ON. Na dálkovém
ovlada i se zobrazí TIMER ON, poslední as
nastavení automatického zapnutí a bude zobrazen
signál "H". Nyní je jednotka p ipravena zm nit as
automatického zapnutí pro START.

2. Op tovným stisknutím tla ítka TIMER ON
nastavte požadovaný as automatického zapnutí.
Každým stisknutím tla ítka se as zvýší o p l
hodiny mezi 0 a 10 hodinami a o jednu hodinu
mezi 10 a 24 hodinami.

3. Po nastavení TIMER ON bude následovat
jednosekundové zpožd ní, než dálkový ovlada
vyšle signál do klimatizace. Pak,
p ibližn  po dalších 2 sekundách signál "H" zmizí
a na LCD displeji se znovu objeví nastavená
teplota.

Nastavení automatického vypnutí

1. Stiskn te tla ítko TIMER OFF. Dálkový ovlada
zobrazuje TIMER OFF, poslední as nastavení 
automatického vypnutí a bude zobrazen signál "H".
Nyní je jednotka p ipravena zm nit as 
automatického vypnutí OFF.

2. Dalším stisknutím tla ítka TIMER OFF nastavte 
požadovaný as automatického vypnutí. Každým
stisknutím tla ítka se as prodlouží o p l hodiny 
mezi 0 a 10 hodinami a o jednu hodinu mezi 10 a 
24 hodinami.

3. Po nastavení TIMER OFF bude následovat 
jednosekundové zpožd ní, než dálkový ovlada
vyšle signál do klimatizace. Poté, p ibližn  po 
dalších 2 sekundách signál "H " zmizí a na LCD 
displeji se znovu objeví nastavená teplota.

Nastavení automatického zapnutí



Když zvolíte provoz s asova em, dálkový ovlada  automaticky vysílá signál asova e
do vnit ní jednotky po stanovenou dobu. Uchovávejte proto dálkový ovlada  na míst ,
kde m že správn  p enášet signál do vnit ní jednotky. Efektivní doba provozu
nastavená dálkovým ovlada em pro funkci asova e 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.

POZOR

P íklad nastavení asova e

Automatické zapnutí
Funkce TIMER ON je užite ná, když chcete, aby
se jednotka automaticky zapnula, než se vrátíte
dom . Klimatizace se automaticky spustí v
nastavený as.

Spušt ní klimatizace za 6 hodin.
1. Stiskn te tla ítko TIMER ON, na displeji se
zobrazí poslední nastavená doba spušt ní a
signál "H".
2. Stiskn te tla ítko TIMER ON pro zobrazení
"6.0H" na displeji TIMER ON na dálkovém
ovlada i.
3. Po kejte 3 sekundy a na digitálním displeji se
znovu zobrazí teplota. Indikátor "TIMER ON"
z stane svítit a tato funkce je aktivována.

TIMER ON

P íklad:



K zastavení klimatizace za 10 hodin.
1. Stiskn te tla ítko TIMER OFF, na displeji se

zobrazí poslední nastavení doby zastavení a
signál "H".

2. Stiskn te tla ítko TIMER OFF pro zobrazení
"10H" na displeji na dálkovém ovlada i.

3. Po kejte 3 sekundy a na digitálním displeji se
znovu zobrazí teplota. Indikátor "TIMER OFF"
z stane svítit a tato funkce je aktivována.

TIMER OFF

2 hodiny po
nastavení

Zastavení klimatizace 2 hodiny po nastavení a
op tovné spušt ní znovu za 10 hodin po nastavení.

Stiskn te tla ítko
Stiskn te op t tla ítko aby se

zobrazilo na displeji
Stiskn te tla ítko .
Stiskn te op t tla ítko  aby se

    zobrazilo na di eji

Po kejte vte iny a na displeji se op t zobrazí

teplota  Indikátor z stane svítit
a funkce je aktivována.

Kombinovaný asova
(Sou asné nastavení ON a OFF)

Spušt no Op tovný start

Tato funkce je užite ná, když chcete vypnout
klimatizaci poté, co jdete spát, a znovu ji spustit
ráno, když se probudíte nebo když se vrátíte
dom .

P íklad:

Automatické vypnutí
Funkce TIMER OFF je užite ná, když chcete, aby
se jednotka automaticky vypnula poté, co jdete
spát. Klimatizace se automaticky zastaví v
nastavený as.

P íklad:

10 hodin po
nastavení

Nyní



TIMER ON  TIMER OFF
Vypnuto Vypnuto

Tato funkce je užite ná, když chcete zapnout
klimatizaci než se probudíte nebo když ji
chcete vypnout p i odchod  z domu.

P íklad:
Spušt ní klimatizace 2 hodiny po nastavení a její
vypnutí 5 hodin po nastavení

Stiskn te tla ítko .

Stiskn te op t tla ítko  aby se
zobrazilo na displeji
Stiskn te tla ítko

Stiskn te op t tla ítko  aby se
zobrazilo  na displeji
Po kejte vte iny a na displeji se op t zobrazí

teplota  Indikátor
z stane svítit a funkce je aktivována.

2 hodiny po
nastavení

5 hodin po
nastavení

Nyní



Dálkový ovlada  používejte do vzdálenosti 8

metr  od za ízení a nasm rujte jej na jednotku.

P íjem je potvrzen pípnutím.

Dálkový ovlada  lze p ipevnit na ze  nebo sloup
pomocí držáku dálkového ovlada e (není sou ástí
dodávky, kupuje se samostatn ).
P ed instalací dálkového ovlada e zkontrolujte, zda
klimatizace správn  p ijímá signály.
Nainstalujte dálkový ovlada  pomocí dvou šroub .
P i instalaci nebo demontáži dálkového ovlada e
pohn te nahoru nebo dol  v držáku

Umíst ní dálkového ovlada e

Použití držáku dálkového ovlada e (voliteln )

Varování
Klimatizace nebude fungovat, pokud záclony, dve e
nebo jiné materiály blokují signály z dálkového
ovlada e do vnit ní jednotky.
Zabra te vniknutí kapaliny do dálkového ovlada e.
Nevystavujte dálkový ovlada  p ímému slune nímu
zá ení nebo teplu.
Pokud je p ijíma  infra erveného signálu na vnit ní
jednotce vystaven p ímému slune nímu zá ení,
klimatizace nemusí fungovat správn . K tomu
použijte záv sy zabra te dopadu slune ního sv tla
na p ijíma .
Pokud na dálkový ovlada  reagují jiné elektrické
spot ebi e, p esu te je nebo se pora te s místním
prodejcem.
Dálkový ovlada  neupus te. Zacházet opatrn .
Nepokládejte na dálkový ovlada  t žké p edm ty
ani na n j nestoupejte.

Manipulace s ovlada em



Následující p ípady znamenají vybité baterie.
Vym te staré baterie za nové.

P i vysílání signálu se neozve pípnutí p i p íjmu.
Indikátor zhasne.

Dálkový ovlada  je napájen dv ma suchými
bateriemi (R03/LR03X2) umíst nými v zadní
zadní ásti a chrán nými krytem.

Odstra te kryt v zadní ásti dálkového
ovlada e
Vyjm te staré baterie a vložte nové baterie,
vložte správn kontakty
Nasa te zp t kryt.

POZNÁMKA: Po vyjmutí baterií dálkové
ovládání vymaže veškeré naprogramování. Po
vložení nových baterií je t eba dálkový ovlada
p eprogramovat.

Vým na baterií

Varování
Nekombinujte staré a nové baterie nebo
baterie r zných typ .
Nenechávejte baterie v dálkovém ovlada i,
pokud je nebudete 2 nebo 3 m síce používat.
Baterie nevyhazujte do net íd ného
komunálního odpadu. Odd lený sb r t chto
odpad  ke zvláštnímu zpracování je nezbytný.



Zde si m žete stáhnout poslední verzi
uživatelské p íru ky (v angli tin )

DÁLKOVÝ OVLADA
KLIMATIZA NÍ JEDNOTKA


