Příručka pro uživatele

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT
Kazetové klimatizační jednotky s ekologickým chladivem R-410a

Vážený zákazníku!
Před použitím klimatizačního systému si, prosím, přečtěte tuto příručku.
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POZNÁMKY:
P$ed použitím tohoto za$ízení si d%kladn& p$e't&te tento návod, zejména 'ást
Upozorn&ní. Návod uložte na bezpe'ném míst& pro budoucí použití.
Obrázky v tomto návodu jsou jen informativní. Skute'né za$ízení se m%že lišit.
R05/BGE lze použít pro klimatiza'ní jednotky, které mají jen funkci chlazení nebo
funkci chlazení i topení.
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UPOZORN NÍ
Klimatiza'ní za$ízení nelze ovládat, pokud p$enosu signálu z dálkového ovlada'e do
vnit$ní jednotky brání záv&sy, dve$e a podobné p$ekážky.
Nedovolte, aby se do dálkového ovlada'e dostala n&jaká tekutina. Chra(te ovlada'
p$ed p$ímým slune'ním sv&tlem a teplem.
Pokud na senzor dálkového ovládání vnit$ní jednotky svítí p$ímé slune'ní sv&tlo,
nebude dálkové ovládání dob$e fungovat. Použijte záv&s apod., abyste zabránili
osv&tlení senzoru.
Pokud je funkce dálkového ovlada'e ovliv(ována jinými elektrickými za$ízeními,
p$emíst&te je nebo se pora)te s prodejcem.
Pro vým&nu nepoužívejte staré baterie nebo jiné typy baterií, jinak m%že dojít
k závad& ovlada'e.
Nebudete-li dálkový ovlada' dlouho používat, vyjm&te z n&j baterie. Vyte'ení baterií
m%že poškodit ovlada'.
Pokud po stisknutí tla'ítka RESET ovlada' nefunguje správn&, vym&(te baterie.
Vym&(te baterie, když se p$i použití dálkového ovlada'e neozve potvrzující signál
z vnit$ní jednotky nebo když se nerozsvítí indikátor vysílání
na displeji ovlada'e.
Ú'inný dosah dálkového ovlada'e je asi 8 m. P$i používání ovlada'e nasm&rujte
vysílací 'ást ovlada'e na senzor vnit$ní jednotky.

PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADA!E
Model

R05/BGE

Jmenovité nap&tí

3,0 V (2 alkalické baterie LR03)

Minimální provozní nap&tí

2,4 V

Dosah

8 až 11 m

Rozsah teploty okolí

–5 až 60 °C
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P"EHLED FUNKCÍ TLA!ÍTEK OVLADA!E

Nastavení rychlosti
ventilátoru

Nastavení režimu

Nastavení

Nastavení

Nastavení sm&ru
vyfukování vzduchu

Zapnutí/Vypnutí
Kývání vertikálních
lamel

Nastavení 'asu

Kývání horizontálních
lamel

Na'asování zapnutí

Reset

Na'asování vypnutí
Potvrzovací tla'ítko

Zablokování

Ekonomický provoz

Chlazení/Topení

Obr. 1
Tla#ítko MODE: Stisknutí tohoto tla'ítka se cyklicky p$epíná režim provozu v po$adí
AUTO (automatika), COOL (chlazení), DRY (odvlh'ování), HEAT (topení) a FAN
(jen ventilátor), jak ukazuje následující obrázek:
AUTO → COOL → DRY → HEAT → FAN

POZNÁMKA: U jednotek, který slouží jen pro chlazení, nelze použít funkci
topení.
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! Tla#ítko FAN SPEED: Stisknutí tohoto tla'ítka se rychlost ventilátoru cyklicky

p$epíná v po$adí AUTO (automatika), LOW (nízká), MED (st$ední) a HIGH (vysoká).
AUTO → LOW → MED → HIGH

: Slouží pro snížení nastavené teploty. P$i podržení tla'ítka se
bude nastavená teplota snižovat každých 0,5 s o 1 °C.

" Tla#ítko TEMP
# Tla#ítko TEMP

: Slouží pro zvýšení nastavené teploty. P$i podržení tla'ítka se
bude nastavená teplota zvyšovat každých 0,5 s o 1 °C.

$ Tla#ítko ON/OFF: Slouží pro zapnutí/vypnutí klimatiza'ní jednotky.
% Tla#ítko AIR DIRECTION: Stisknutím tohoto tla'ítka je možné nastavit lamelu pro

sm&rování proudu vzduchu do požadovaného úhlu. P$i každém stisknutí se nato'ení
lamely zm&ní o 6°. (Jen když je jednotka vybavena touto funkcí.)

& Tla#ítko SWING : Zapíná/vypíná vertikální kývání lamel pro sm&rování
vyfukovaného vzduchu. (Jen když je jednotka vybavena touto funkcí.)

' Tla#ítko SWING

: Zapíná/vypíná horizontální kývání lamel pro sm&rování
vyfukovaného vzduchu. (Jen když je jednotka vybavena touto funkcí.)

( Tla#ítko CLOCK: Slouží pro zobrazení aktuálního 'asu. (P$i resetování nebo prvním
zapnutí se zobrazí 12:00.) Pro nastavení 'asu stiskn&te tla'ítko CLOCK po dobu 5
sekund. Indikace hodin bude blikat v intervalu 0,5 s. Nastavte hodiny tla'ítkem
nebo . Stiskn&te znovu tla'ítko CLOCK. Indikace minut bude blikat v intervalu
0,5 s. Nastavte minuty tla'ítkem
nebo . Potvr)te nastavení tla'ítkem OK.

) Tla#ítko TIMER ON: Stiskn&te toto tla'ítko pro nastavení 'asu zapnutí klimatizace.

Každým stisknutím se nastavený 'as zvýší o 0,5 hodiny. Když nastavený 'as
dosáhne 10:00, bude se každým stisknutím tla'ítka zvyšovat o 1 hodinu. Pro zrušení
funkce na'asovaného zapnutí nastavte 'as 0:00.

Tla#ítko TIMER OFF: Stiskn&te toto tla'ítko pro nastavení 'asu vypnutí klimatizace.
Každým stisknutím se nastavený 'as zvýší o 0,5 hodiny. Když nastavený 'as
dosáhne 10:00, bude se každým stisknutím tla'ítka zvyšovat o 1 hodinu. Pro zrušení
funkce na'asovaného vypnutí nastavte 'as 0:00.
Tla#ítko RESET (interní): Stiskn&te toto tla'ítko tenkým nástrojem o pr%m&ru 1 mm,
abyste zrušili aktuální nastavení a resetovali dálkový ovlada'.
Tla#ítko LOCK (interní): Stiskn&te toto tla'ítko tenkým nástrojem o pr%m&ru 1 mm,
abyste zablokovali/odblokovali aktuální nastavení.
Tla#ítko OK: Slouží pro potvrzení nastavení a zm&ny 'asu.
Tla#ítko COOL/HEAT (interní): Stiskn&te toto tla'ítko tenkým nástrojem o pr%m&ru
1 mm, abyste p$epnuli na režim umož(ující jen chlazení nebo režim umož(ující
chlazení i topení. P$i nastavení se rozsvítí podsv&tlení displeje. Tovární nastavení
umož(uje chlazení i topení.
Tla#ítko ECO: Slouží pro zapnutí/vypnutí energeticky úsporného režimu provozu.
Tento režim se doporu'uje zapnout, než jdete spát. (Jen když je jednotka vybavena
touto funkcí.)
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NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTOR$ OVLADA!E
Panel displeje
Teplota
Indikace vysílání

Zapnutí/Vypnutí

Režim provozu
!as
Zablokování
Na'asování
zapnutí/vypnutí
Ekonomický režim

Rychlost ventilátoru
Obr. 2

Hodnota TEMP (Teplota): Zobrazuje nastavenou teplotu. Teplota se nastavuje
tla'ítky
a . V režimu Ventilátor se v této oblasti nic nezobrazuje.

! Indikátor TRANSMISSION (P%enos): Tento indikátor bliká, když dálkový ovlada'
vysílá signál do vnit$ní jednotky.

" Indikátor ON/OFF (Zapnutí/Vypnutí): Tento symbol se objeví, když je jednotka
zapnuta dálkovým ovlada'em, a zmizí, když je jednotka vypnuta.

# Indikátor RUNNING MODE (Režim provozu): Zobrazuje aktuální režimy provozu:
AUTO (Automatika), COOL (Chlazení), DRY (Odvlh'ování), HEAT (Topení) a FAN
(Ventilátor). Režim se nastavuje tla'ítkem MODE.
(Režim HEAT (Topení) je možné použít jen u jednotek s funkcí topení.)

$ Hodnota TIME (!as): Zobrazuje aktuální nastavený 'as. Pro nastavení 'asu

stiskn&te tla'ítko CLOCK po dobu 5 sekund. Indikace hodin bude blikat. Nastavte
nebo . Stiskn&te znovu tla'ítko CLOCK. Indikace minut bude
hodiny tla'ítkem
blikat. Nastavte minuty tla'ítkem
nebo . Potvr)te nastavení tla'ítkem OK.

% Indikátor LOCK (Zablokování): Tento indikátor se objeví, když zablokujete

nastavení stisknutím tla'ítka LOCK, a zmizí, když tla'ítko znovu stisknete.
V zablokovaném stavu nebude fungovat žádné tla'ítko s výjimkou tla'ítka LOCK.

& Indikátor TIME ON/OFF (Na#asované zapnutí/vypnutí): Pokud je nastaven jen
'as zapnutí, zobrazí se ON. Pokud je nastaven jen 'as vypnutí, zobrazí se OFF.
Pokud je nastaven 'as zapnutí i 'as vypnutí, zobrazí se ON i OFF.

' Indikátor ekonomického provozu: Tento indikátor se objeví, když nastavíte

ekonomický režim tla'ítkem ECO. Dalším stisknutím tla'ítka ECO se režim vypne.

( Indikátor FAN SPEED (Rychlost ventilátoru): Stisknutím tla'ítka FAN SPEED

nastavte požadovanou rychlost ventilátoru na AUTO (Automatika), LOW (Nízká),
MED (St$ední) nebo HIGH (Vysoká). Výchozí nastavení pro jednotky bez st$ední
rychlosti je vysoká rychlost.
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POZNÁMKA: Všechny symboly se na displeji zobrazí jen p i prvním vložení baterií
nebo resetování. Ve skute!ném provozu se však na displeji zobrazí
jen aktivní položky.

POUŽITÍ OVLADA!E
Instalace/vým&na baterií
Použijte dv& alkalické suché baterie (LR03).
Vysu(te kryt p$ihrádky baterií a nainstalujte nové baterie. Dbejte na správnou
polaritu (+) a (–) kontakt% baterie, která je vyzna'ena na ovlada'i.

AUTOMATICKÝ PROVOZ
Zapn&te napájení klimatiza'ního za$ízení. Indikátor provozu na vnit$ní jednotce
za'ne blikat.
1. Tla'ítkem MODE nastavte režim AUTO.
/
nastavte požadovanou teplotu v místnosti. Obecný
2. Tla'ítkem TEMP.
rozsah nastavení je 17–30 °C.
3. Stiskn&te tla'ítko ON/OFF, abyste spustili klimatiza'ní jednotku. Indikátor
provozu na vnit$ní jednotce svítí. Jednotka bude pracovat v režimu AUTO.
Rychlost ventilátoru bude nastavována automaticky a nelze ji m&nit.
4. V režimu AUTO funguje režim ECO.
5. Pro zastavení provozu jednotky stiskn&te znovu tla'ítko ON/OFF.

REŽIM CHLAZENÍ / TOPENÍ / VENTILÁTOR
1. Tla'ítkem MODE nastavte jeden z režim% COOL (Chlazení), HEAT (Topení, jen
u model% s touto funkcí) nebo FAN (Ventilátor).
2. Tla'ítkem TEMP.
/
nastavte požadovanou teplotu v místnosti. Obecný
rozsah nastavení je 17–30 °C.
3. Tla'ítkem FAN SPEED nastavte požadovanou rychlost ventilátoru: AUTO
(Automatika), HIGH (Vysoká), MED (St$ední) nebo LOW (Nízká).
4. Stiskn&te tla'ítko ON/OFF. Indikátor provozu na vnit$ní jednotce svítí a
klimatiza'ní za$ízení za'ne pracovat v nastaveném režimu. Pro zastavení
provozu jednotky stiskn&te znovu tla'ítko ON/OFF.

POZNÁMKA
V režimu FAN (jen ventilátor) nelze nastavit teplotu a režim ECO nefunguje. Krok 2 se
vynechává.
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REŽIM ODVLH!OVÁNÍ
1. Tla'ítkem MODE nastavte režim DRY (Odvlh'ování).
2. Tla'ítkem TEMP.
/
nastavení je 17–30 °C

nastavte požadovanou teplotu. Obecný rozsah

3. Stiskn&te tla'ítko ON/OFF. Indikátor provozu na vnit$ní jednotce svítí a
klimatiza'ní za$ízení za'ne pracovat v režimu Odvlh'ování. Pro zastavení
provozu jednotky stiskn&te znovu tla'ítko ON/OFF.
4. V režimu Odvlh'ování nefunguje nastavení rychlosti ventilátoru a režim ECO.

POUŽITÍ !ASOVA!E
Tla'ítko TIME ON umož(uje nastavení 'asu pro automatické zapnutí jednotky.
Tla'ítko TIME OFF umož(uje nastavení 'asu pro automatické vypnutí jednotky.
Nastavení #asu zapnutí
1. Stiskn&te tla'ítko TIME ON. Na displeji dálkového ovlada'e se zobrazí indikátory
SET, HOUR a ON.
2. Stiskn&te znovu tla'ítko TIMER ON, abyste nastavili požadovaný 'as spušt&ní
jednotky.
3. Každým stisknutím se nastavený 'as zvýší o 0,5 hodiny. Když nastavený 'as
dosáhne 10 hodin, bude se každým stisknutím tla'ítka zvyšovat o 1 hodinu.
4. 0,5 sekundy po nastavení vyšle dálkový ovlada' p$íkaz pro na'asované zapnutí
do klimatiza'ní jednotky.
Nastavení #asu vypnutí
1. Stiskn&te tla'ítko TIME OFF. Na displeji dálkového ovlada'e se zobrazí
indikátory SET, HOUR a OFF.
2. Stiskn&te znovu tla'ítko TIMER OFF, abyste nastavili požadovaný 'as zastavení
jednotky.
3. Každým stisknutím se nastavený 'as zvýší o 0,5 hodiny. Když nastavený 'as
dosáhne 10 hodin, bude se každým stisknutím tla'ítka zvyšovat o 1 hodinu.
4. 0,5 sekundy po nastavení vyšle dálkový ovlada' p$íkaz pro na'asované vypnutí
do klimatiza'ní jednotky.
Sou#asné nastavení #asu zapnutí a vypnutí
1. Nastavte automatické zapnutí TIME ON podle krok% 1 a 2 v „Nastavení 'asu
zapnutí“.
2. Nastavte automatické vypnutí TIME OFF podle krok% 1 a 2 v „Nastavení 'asu
vypnutí“.
3. Pokud nastavení 'as% zapnutí a vypnutí nep$esáhne 10 hodin, nastaví se 'as
vypnutí o 0,5 hodiny v&tší, než je 'as zapnutí. Pokud nastavení 'as% zapnutí a
vypnutí p$esáhne 10 hodin, nastaví se 'as vypnutí o 1 hodinu v&tší, než je 'as
zapnutí.
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4. 0,5 sekundy po nastavení vyšle dálkový ovlada' p$íkaz pro na'asované zapnutí
a vypnutí do klimatiza'ní jednotky.
Zm&na nastavení #asova#e:
Chcete-li zm&nit nastavený 'as automatického zapnutí nebo vypnutí, stiskn&te
p$íslušné tla'ítko 'asova'e a zm&(te 'as. Pro zrušení nastavení 'asova'e
nastavte 'as 0.00.

POZNÁMKA
Nastavený !as je relativní, což znamená, že nastavení ur!uje dobu, která ub"hne
od aktuálního !asu. P i nastavení !asu zapnutí nebo vypnutí nelze m"nit nastavení
hodin.

8

