LG
Bezdrátový dálkový ovlada
UŽIVATELSKÁ A INSTALA NÍ PRÍRU KA
Model:PQWRCDF0
PQWRHDF0

D LEŽITÉ
P!e"t#te si prosím pe"liv# a d$kladn# tuto p!íru"ku pro
uživatele p!ed instalací své vnit!ní klimatiza"ní jednotky
a jejím uvedením do provozu.
Tuto p!íru"ku uživatele po prostudování pe"liv# uschovejte,
aby byla k dispozici pro vaši budoucí pot!ebu.

BEZPE%NOSTNÍ OPAT&ENÍ
V#nujte velkou pozornost bezpe"nostním opat!ením, abyste
p!edešli možným rizik$m a poškozením z d$vodu nesprávného
zacházení nebo nesprávné instalace. Spole"nost LG není
zodpov#dná za jakékoliv škody zavin#né nesprávným
zacházením s tímto výrobkem.

Uživatelská p íru!ka nást"nné klimatiza!ní jednotky
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PRO VAŠE ZÁZNAMY
Zde zapište !íslo modelu a výrobní !íslo:
%íslo modelu #
Výrobní "íslo #
Naleznete je na štítku na bo!ní stran" každé jednotky.
Jméno prodejce
Datum nákupu
• Tuto stránku spole!n" s ú!tenkou pe!liv" uschovejte, aby
byla
k dispozici pro ov" ení data nákupu nebo p i uplat#ování
záruky.

PROSTUDUJTE TUTO
P&ÍRU%KU
Naleznete zde mnoho užite!ných pokyn$, jak správn" používat
a udržovat vaše klimatiza!ní za ízení. I nevelká preventivní
pé!e mu v"novaná z vaší strany, vám m$že ušet it mnoho !asu
a pen"z po celou dobu životnosti vaší klimatiza!ní jednotky.
V p ehledné tabulce naleznete mnoho odpov"dí na obecné
problémy
a návod, jak odstranit p ípadné závady. Jestliže si nejprve
prostudujete
tento návod, jak odstranit závady, nebudete muset volat
servisní službu.

PREVENTIVNÍ BEZPE%NOSTNÍ
OPAT&ENÍ
• Kontaktujte autorizovaného servisního technika, pokud se
vyskytne
nutnost n#jaké opravy nebo údržby této jednotky.
• Doporu"uje se k instalaci p!izvat zkušeného montážního
technika
• Nedoporu"uje se používání této klimatiza"ní jednotky
malými d#tmi
nebo t#lesn# postiženými osobami bez pat!i"ného dozoru.
• Je t!eba zajistit dohled nad malými d#tmi, aby si s
klimatiza"ní
jednotkou nehrály.
• Pokud je zapot!ebí vym#nit napájecí kabel, vým#na smí
být provedena pouze kvalifikovaným personálem p!i použití
pouze
originálních náhradních sou"ástí.
• Instala"ní práce musejí být provád#ny pouze
kvalifikovaným
a autorizovaným personálem v souladu s Národními
p!edpisy
pro elektrická za!ízení.
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Bezpe nostní opat"ení

Bezpe"nostní opat!ení

P"íru ka uživatele 3

Bezpe nostní opat"ení
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Bezpe nostní opat"ení

P"íru ka uživatele 5

Bezpe nostní opat"ení
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Bezpe nostní opat"ení

P"íru ka uživatele 7

Návod k obsluze

Provozní funkce
Dálkový ovlada"
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Návod k obsluze

P"íru ka uživatele 9

Popis ovlada e

Popis ovlada"e

LCD displej

Posuvná dví ka(zav ená)

Bezdrátový dálkový ovlada!

P íslušenství

Držák(1EA)
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Fixa!ní šroub(SEA)

Klimatiza ní jednotky nást!nného typu

Uživatelský/Instala!ní
Manuál

AAA(1,5V)
Baterie(2EA)

Popis ovlada e

Provoz dálkového ovlada"e
1.TLA%ÍTKO PLASMA FILTRU(P&ÍSLUŠENSTVÍ)
Používáno pro aktivaci nebo deaktivaci funkce !išt"ní
vzduchu plasma.

2.TLA%ÍTKO PRO „JET COOL“
Používáno pro spušt"ní a ukon!ení rychlého chlazení
(V režimu chlazení probíhá rychlé chlazení p i super
vysokých otá!kách ventilátoru).

3.TLA%ÍTKO PRO VÝB'R PROVOZNÍHO REŽIMU
Používáno pro výb"r provozního režimu.

4.TLA%ÍTKO PRO NASTAVENÍ
Používáno pro výb"r režimu automatického !išt"ní a chytrého
!išt"ní.

5.TLA%ÍTKO PODSVÍCENÍ DISPLEJE
Používáno pro volbu intenzity podsvícení LCD displeje.

6.TLA%ÍTKO INTELIGENTNÍHO %IŠT'NÍ
Používáno pro aktivaci nebo deaktivaci funkce.

7.TLA%ÍTKO ZRUŠENÍ VOLBY
Používáno pro deaktivaci všech !asova!$.

8.TLA%ÍTKO PRO NASTAVENÍ TEPLOTY
V MÍSTNOSTI
Používáno pro výb"r teploty v místnosti.

9.TLA%ÍTKO ZAP/VYP
Používáno pro zap/vyp jednotky.

10.TLA%ÍTKO NASTAVENÍ RYCHLOSTI
VENTILÁTORU VNIT&NÍ JEDNOTKY
Používáno pro nastavení rychlosti otá!ek ventilátoru
nízké,st ední,vysoké a chaos.

11.TLA%ÍTKO PRO OVLÁDÁNÍ HORIZONTÁLNÍHO
SM'RU PROUD'NÍ VZDUCHU

Provozní režim

Používáno pro zap/vyp funkce ovládání horizontálního sm"ru
proud"ní vzduchu.

Režim chlazení

12.TLA%ÍTKO PRO OVLÁDÁNÍ VERTIKÁLNÍHO
SM'RU PROUD'NÍ VZDUCHU (P&ÍSLUŠENSTVÍ)

Režim auto changeover

Používáno pro zap/vyp funkce ovládání vertikálního sm"ru
proud"ní vzduchu.

Režim odvlh!ování

13.TLA%ÍTKO PRO NASTAVENÍ / ZRUŠENÍ
NASTAVENÍ %ASOVA(E
Používáno pro nastavení !asu zap/vyp a spánkového režimu.

Režim topení

14.TLA%ÍTKO PRO KONTROLU TEPLOTY VZDUCHU
V MÍSTNOSTI
Používáno pro kontrolu teploty v místnosti.

Režim ventilace

15.TLA%ÍTKO ZM'NY °C/°F
Režim chlazení

Režim topení

Používáno pro nastavení stup#$ celsia a stup#$ fahrenheita.

16.NULOVACÍ TLA%ÍTKO
Používáno pro resetování dálkového ovlada!e.
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Instala ní instrukce

Instala"ní instrukce
Instala"ní nastavení-Adresace pro centrální !ízení
Stiskn"te sou!asn" tla!ítko MODE a tla!ítko RESET.

Tla!ítky pro nastavení teploty prove%te adresaci vnit ních jednotek.
Rozsah nastavení:00 - FF

Po adí skupiny

Po adí vnit ní
jednotky

Po ukon!eném procesu adresace stiskn"te tla!ítko zap/vyp s ovlada!em
nasm"rovaným k jednotce.

Po ukon!ení adresace se na vnit ní jednotce zobrazí po adí adresy.
-Zobrazení po adí adresy m$že být odlišné v závislosti na modelu vnit ní jednotky.
Prove%te resetování dálkového ovlada!e pro vstup do úvodních provozních
režim$.

Instala"ní nastavení-kontrola adresace pro centrální !ízení
Stiskn"te sou!asn" tla!ítko PLASMA a tla!ítko RESET.

Stiskn"te tla!ítko zap/vyp s ovlada!em nasm"rovaným k jednotce a vnit ní jednotka zobrazí po adí adresy.

-Zobrazení po adí adresy m$že být odlišné v závislosti na modelu vnit ní jednotky.
Prove%te resetování dálkového ovlada!e pro vstup do úvodních provozních režim$.
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Instala ní instrukce

Instala"ní nastavení-Jak vstoupit do režimu nastavení
VAROVÁNÍ
Pouze kvalifikovaný pracovník m$že nastavovat detailní funkce dálkového ovlada!e.
V p ípad" nesprávného nastavení, jednotka nemusí pracovat správn" a m$že se dostavit trvalé poškození jednotky.
Z tohoto d$vodu m$že všechny zásahy provád"t pouze certifikovaná osoba a osoba k tomu oprávn"ná.
Neprovád"jte zm"ny nastavení ovlada!e svépomocn".

Stiskn"te sou!asn" tla!ítko FAN SPEED a tla!ítko RESET.

Tla!ítky pro nastavení teploty prove%te nastavení kódu a nastavení hodnoty.
(dbejte pokyn$ instala!ní a servisní p íru!ky)

Kód funkce

Kód nastavení

Stiskn"te tla!ítko zap/vyp s ovlada!em nasm"rovaným k jednotce.

Prove%te resetování dálkového ovlada!e pro vstup do úvodních provozních
režim$.

Tabulka nastavení kód$
&

Funkce

Kód funkce

Nastavení
Nastavení ídící

Režim ídící
Nastavení pod ízené
Nastavení ídící
Skupinové
ovládání

Nastavení pod ízené
Kontr. ídící/pod ízené
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Dálkový ovlada! LCD

Instala ní instrukce

Instala"ní nastavení-nad!azený !ídící režim
Tato funkce platí pouze pro ne-automatickou zm#nu provozního režimu
tepelného "erpadla
Stiskn"te sou!asn" tla!ítko FAN SPEED a tla!ítko RESET.

Tla!ítky pro nastavení teploty prove%te nastavení kódu a nastavení hodnoty.
(dbejte pokyn$ instala!ní a servisní p íru!ky)
Kód funkce
Kód nastavení

Nastavení ídící
Nastavení pod ízené

Stiskn"te tla!ítko zap/vyp s ovlada!em nasm"rovaným k jednotce.

Prove%te resetování dálkového ovlada!e pro vstup do úvodních provozních
režim$.
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Instala ní instrukce

Instala"ní nastavení-skupinové !ízení
Tato funkce platí pouze pro skupinové !ízení.Nepoužívejte pro lokální ovládání
jednotek.
Stiskn"te sou!asn" tla!ítko FAN SPEED a tla!ítko RESET.

Tla!ítky pro nastavení teploty prove%te nastavení kódu a nastavení hodnoty.
(dbejte pokyn$ instala!ní a servisní p íru!ky)
Kód funkce
Kód nastavení

Nastavení ídící
Nastavení ídící

Kontr. ídící/pod ízené

Stiskn"te tla!ítko zap/vyp s ovlada!em nasm"rovaným k jednotce.

Prove%te resetování dálkového ovlada!e pro vstup do úvodních provozních
režim$.
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Návod k obsluze

Návod k obsluze
Provozní režim chlazení.
Stiskn"te tla!ítko zap/vyp .
Jednotka potvrdí p íkaz akustickým signálem(píp).

Stiskn"te tla!ítko MODE pro výb"r režimu chlazení.

Nastavte požadovanou teplotu stiskem tla!ítka TEMP.
Stiskn"te tla!ítko pro kontrolu teploty v místnosti.
V p ípad", že jste nastavili vyšší požadovanou teplotu, než je
teplota v místnosti,nedojde k distribuci
chladného

Zvýšení teploty
Snížení teploty

Teplotní rozsah:18 až 30°C(64 až 86°F)

Teplotní rozsah:18 až 30°C(64 až 86°F)

Provozní režim chlazení-intenzivní chlazení.
Stiskn"te tla!ítko zap/vyp .
Jednotka potvrdí p íkaz akustickým signálem(píp).

Stiskn"te tla!ítko MODE pro výb"r režimu chlazení.

Stiskn"te tla!ítko JET COOL.Jednotka bude provozována v režimu
chlazení s vysokými otá!kami ventilátoru.
Nást"nné jednotky jsou spušt"né v režimu JET COOL 30minut.

Pro zrušení velmi intenzivního chlazení stiskn"te znovu tla!ítko Jet Cool, nebo tla!ítko
ventilátoru, nebo tla!ítko nastavení teploty v místnosti a jednotka bude pracovat v režimu
chlazení s vysokými otá!kami.
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Návod k obsluze

Automatický provozní režim.
Stiskn"te tla!ítko zap/vyp .
Jednotka potvrdí p íkaz akustickým signálem(píp).

Stiskn"te tla!ítko MODE pro výb"r režimu chlazení.

Nastavení požadované teploty.
Režim chlazení
Teplota a otá!ky ventilátoru jsou automaticky p ednastaveny a elektronicky ízeny
podle aktuální teploty v místnosti.
Cítíte-li nadm"rný chlad, !i teplo stiskn"te tla!ítko nastavení teploty pro zvýšení,
nebo snížení teploty.
U této funkce není možné nastavit rychlost otá!ek ventilátoru.Ta je již
p ednastavena výrobcem pro automatický provozní režim.

Zvýšení teploty

Prove%te výb"r kódu

Snížení teploty

kód

pocit

2

chlad

1

mírný chlad

0

neutrální

-1

mírné teplo

-2

teplo

Režim chlazení
Máte možnost nastavit požadovanou teplotu a otá!ky
ventilátoru.
Teplotní rozsah:18 až 30°C(64 až 86°F)

B#hem režimu automatický provoz
Jestliže jednotka nepracuje v požadovaném režimu, manuáln" p epn"te do jiného režimu.Jestliže se jednotka automaticky
nep epne z režimu chlazení do topení a z režimu topení do chlazení ,pak p epn"te režim a nastavte požadovanou teplotu.
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Návod k obsluze

Automatická zm#na provozního režimu.
Tato funkce je dostupná pouze pro MULTI V SYNC H/P model.
Stiskn"te tla!ítko zap/vyp .Jednotka potvrdí p íkaz akustickým signálem(píp).

Stiskn"te tla!ítko MODE pro výb"r režimu automatická zm"na provozního režimu.

Nastavte požadovanou teplotu stiskem tla!ítka TEMP.
Teplotní rozsah v režimu automatická zm"na provozního režimu:
18 až 30°C(64 až 86°F)
Zvýšení teploty

Snížení teploty

Stiskn te tla!ítko FAN SPEED pro volbu rychlosti otá!ek ventilátoru –
nízká,st"ední,vysoká,chaos.Každé stisknutí tla!ítka m ní volbu rychlosti otá!ek
ventilátoru.

B hem režimu automatický provoz
Klimatiza!ní jednotka m ní provozní režim automaticky v závislosti na teplot v místnosti.Klimatiza!ní jednotka stabilizuje teplotu
+/-2°C(4°F) v závislosti od nastavené teploty a p"ednastavené teploty v režimu automatický provozní režim.
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Návod k obsluze

Automatická zm na provozního režimu-nastavení teploty.
Tato funkce je dostupná pouze pro MULTI V SYNC H/P model.
V režimu automatická zm na provozního režimu stiskn te tla!ítko kontrola teplota v místnosti na 3 sekundy.
Poslední p"ednastavená teplota se zobrazí na displeji

Stiskn te tla!ítko na 3 sekundy.

Stiskn te tla!ítko nastavení teploty pro nastavení požadované teploty
Odchylka hodnoty je 2°C(4°F)

Zvýšení teploty

Teplotní rozsah:1 až 7°C(2 až 14°F)
Snížení teploty

Klimatiza!ní jednotka se automaticky p"epne z režimu chlazení do topení a z režimu topení do chlazení ,jakmile se teplota liší od
p"ednastavené hodnoty.
P"íklad:Jestliže je nastavená teplota 25°C(76°C) a teplota v místnosti 20°C(68°F) v režimu topení.Nastavíte-li hodnotu teploty pro zm nu
režimu 2°C(4°F), jakmile teplota vzroste na 27°C(25°C + 2°C)(80°F(76°F + 4°F)).jednotka p"epne do režimu chlazení.
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Návod k obsluze

Režim odvlh!ování.

Stiskn te tla!ítko zap/vyp .
Jednotka potvrdí p"íkaz akustickým signálem(píp).

Stiskn te tla!ítko MODE pro výb r režimu odvlh!ování.

Stiskn te tla!ítko FAN SPEED pro volbu rychlosti otá!ek ventilátoru –
nízká,st"ední,vysoká,chaos.Každé stisknutí tla!ítka m ní volbu rychlosti otá!ek
ventilátoru.

B hem provozního režimu odvlh!ování
Zvolíte-li provozní režim odvlh!ování ,jednotka stabilizuje teplotu v závislosti p"ednastavených parametr# a aktuální teploty v místnosti.
B hem tohoto režimu se nezobrazuje nastavená teplota na displeji dálkového ovlada!e a není dostupná funkce kontroly teploty v
místnosti
Pro funkci zdravého odvlh!ování je vým na objemu vzduchu "ízena továrním nastavením a aktuální teplotou v místnosti pro dosažení
optimálních podmínek zdraví prosp šného režimu odvlh!ování b hem sezónních vysokých hodnot vlhkosti.
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Návod k obsluze

Provozní režim topení.
Tato funkce je dostupná pouze H/P model.

Stiskn te tla!ítko zap/vyp .
Jednotka potvrdí p"íkaz akustickým signálem(píp).

Stiskn te tla!ítko MODE pro výb r režimu topení.

Nastavte požadovanou teplotu stiskem tla!ítka TEMP.
Stiskn te tla!ítko kontroly teploty v místnosti a zkontrolujte aktuální teplotu.
Jestliže je požadovaná teplota nižší než aktuální teplota v místnosti,režim topení
nebude spušt n.

Zvýšení teploty

Teplotní rozsah v režimu
topení:16 až 30°C(60 až 86°F)

Snížení teploty

Stiskn te tla!ítko FAN SPEED pro volbu rychlosti otá!ek ventilátoru –
nízká,st"ední,vysoká,chaos.Každé stisknutí tla!ítka m ní volbu rychlosti otá!ek
ventilátoru.
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Návod k obsluze

Provozní režim ventilace.
Stiskn te tla!ítko zap/vyp .
Jednotka potvrdí p"íkaz akustickým signálem(píp).

Stiskn te tla!ítko MODE pro výb r režimu ventilace.

Stiskn te tla!ítko FAN SPEED pro volbu rychlosti otá!ek ventilátoru –
nízká,st"ední,vysoká,chaos.Každé stisknutí tla!ítka m ní volbu rychlosti otá!ek
ventilátoru.

P"irozené proud ní chaos swing
Požadujete-li p"irozen jší proud ní vzduchu pro !lov ka, které je možné nalézt pouze v p"írod ,stiskn te tla!ítko FAN SPEED a zvolte
režim CHAOS.V tomto provozním režimu se dle továrního nastavení automaticky "ídí úhel a rychlost pohybujících se lopatek.

B hem provozního režimu ventilace
Kompresor venkovní jednotky nepracuje.
Tato funkce se používá v p"ípad , že aktuální teplota není p"íliš odlišná od požadované hodnoty.

22

Klimatiza ní jednotky nást!nného typu

Návod k obsluze

Nastavení teploty/Kontrola teploty.
Snadné nastavení požadované teploty.
Stiskn te tla!ítko pro nastavení požadované teploty.

Zvýšit 1°C nebo 2°F jedním stiskem.
Snížit 1°C nebo 2°F jedním stiskem.

Teplota v místnosti:Zobrazuje aktuální teplotu v místnosti
Nastavení teploty::Zobrazuje teplotu požadovanou uživatelem
Provozní režim chlazení
Provozní režim nepracuje jestliže je požadovaná teplota vyšší než aktuální teplota
v místnosti.Prosím snižte požadovanou teplotu.
Provozní režim topení
Provozní režim nepracuje jestliže je požadovaná teplota niž"í než aktuální teplota
v místnosti.Prosím zvyšte požadovanou teplotu.

Stisknete-li tla!ítko aktuální teploty v místnosti,hodnota bude zobrazena na displeji 5
sekund.
Po 5 sekundách se na displeji zobrazí požadovaná teplota.
Z d#vodu odlišného umíst ní dálkového ovlada!e, aktuální teplota a zobrazená hodnota
teploty m#že být odlišná.

23

Klimatiza ní jednotky nást!nného typu

Návod k obsluze

Nastavení pr#toku vzduchu.
Ovládání pr#toku vzduchu v vertikálním sm ru(p"íslušenství).

Ovládání pr#toku vzduchu v vertikálním sm ru použijte dálkový ovlada!.
1.Stiskn te tla!ítko ZAP./VYP.
2.Stiskn te tla!ítko pro ovládání sm ru vzduchu v vertikálním sm ru.Lamela distribuující vzduch se
za!ne pohybovat nahoru/dol#.
Stiskn te tla!ítko pro ovládání sm ru vzduchu v vertikálním sm ru op tovn a lamela se stabilizuje
ve vámi požadované poloze.

UPOZORN NÍ:
Pakliže stisknete tla!ítko pro ovládání pr#toku vzduchu v vertikálním sm ru, pak se lamely v horizontálním sm ru "ídí továrním
nastavením v režimu Auto Swing, z d#vodu komfortní distribuce vzduchu. Podobné proud ní vzduchu lze nalézt v p"írod .
Vždy používejte dálkový ovlada! pro nastavení proud ní vzduchu ve vertikálním sm ru.Nikdy nemanipulujte s lamelami manuáln .
M#žete poškodit klimatiza!ní jednotku.
V p"ípad vypnutí jednotky lamela distribuující vzduch bude uzav"ena.

Ovládání pr#toku vzduchu ve vertikálním sm ru(p"íslušenství).

Ovládání pr#toku vzduchu v horizontálním sm ru použijte dálkový ovlada!.
1.Stiskn te tla!ítko ZAP./VYP.
2.Stiskn te tla!ítko pro ovládání sm ru vzduchu v horizontálním sm ru.Lamela distribuující vzduch
se za!ne pohybovat vlevo /vpravo.
Stiskn te tla!ítko pro ovládání sm ru vzduchu v horizontálním sm ru op tovn a lamela se
stabilizuje ve vámi požadované poloze.

Funkce ovládání pr#toku vzduchu v vertikálním a horizontálním sm ru není zobrazena na displeji
dálkového ovlada!e.
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Další funkce.
Plasma filtr(p"íslušenství).

Stiskn te tla!ítko zap/vyp .
Jednotka potvrdí p"íkaz akustickým signálem(píp).

Stiskn te tla!ítko PLASMA pro výb r režimu plasma !išt ní.
Op tovným stiskem tla!ítka funkce deaktivujete.

PLASMA filtr pouze
Stiskem tla!ítka PLASMA aktivujete režimu plasma !išt ní.

Technologie PLASMA filtru byla vyvinuta firmou LG z d#vodu eliminace mikroskopických !ástic, které se nachází ve vzduchu.
Silný elektronový výboj plasmatického filtru tyto !ástice ú!inn ni!í. Touto technologií je zajišt n !istý a zdravotn nezávadný
vzduch.

Tuto funkci je možno použít b hem kteréhokoli provozního režimu a libovolných otá!ek ventilátoru, pakliže je plasmatický filtr
funk!ní a sou!ástí klimatiza!ní jednotky.
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Automatické !išt ní(p"íslušenství).
Tato funkce je aktivní po vypnutí jednotky.
Stiskn te tla!ítko FUNCTION SETTING .
Symbol automatického !išt ní se zobrazí na displeji.

Stiskn te tla!ítko SET/CLEAR pro potvrzení,nebo zrušení funkce automatického !išt ní.

Po potvrzení funkce automatického !išt ní, se zapne ventilátor vnit"ní jednotky a b hem 30minut dojde
k vysušení vým níku.Po celou dobu této funkce je jednotka vypnutá a lamela pro distribuci vzduchu
uzav"ena.
Funkce automatického !išt ní vlhkou sekci vým níku tepla vysouší a zabra$uje tak plísním a bakteriím v jejich
množení, !ímž dojde nejenom k odstran ní typických pach# klimatiza!ní jednotky, ale ušet"í vám starosti
spojené s jejím !astým !išt ním.

LCD podsvícení ovládacích tla!ítek.
Stiskn te tla!ítko LCD LUMINOSITY .
Použijte tuto funkci v p"ípad , že displej jednotky je p"íliš tmavý.

P"epínání stupe$ Celsius/Fahrenhait.
Stiskn te tla!ítko °C/°F pro zm nu jednotek s stup$# Celsia na Fahrenheit a Fahrenheit na Celsia..

Po stisknutí tla!ítka pro nastavení teploty v jednotkách Fahrenheit,teplota bude
navýšena/snížena po 2°F.
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Funkce chytrého !išt ní(p"íslušenství).
Tuto funkci je možné použít dle nastavení automatického, nebo manuálního.
Funkce automatického chytrého !išt ní
Jestliže celkový provozní !as jednotky dosáhne 30hodin, automaticky se aktivuje funkce automatického chytrého !išt ní , jakmile
jednotka vypne.
Stiskn te tla!ítko FUNCTION SETTING 2-krát.
Symbol chytrého !išt ní se zobrazí na displeji.

Po potvrzení,nebo zrušení funkce automatického chytrého !išt ní stiskn te tla!ítko SET/CLEAR.

Funkce manuálního chytrého !išt ní
Jestliže jednotka vypne stiskn te tla!ítko SMART CLEAN.
Symbol chytrého !išt ní se zobrazí na displeji.

Pro zrušení funkce automatického chytrého !išt ní stiskn te tla!ítko SET/CLEAR.
Symbol chytrého !išt ní zmizí z displeje.
(Jestliže zvolíte funkci automatického chytrého !išt ní symbol z#stává zobrazen na displeji.)

Filtr je o!išt n od prachových !ástic pohybem z leva do prava a z prava do leva.
Prach je shromaž%ován v prachovém pytli.
Zp#sob !išt ní funkce chytrého !išt ní m#že být odlišný v závislosti od modelu klimatiza!ní jednotky.
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$asova!.
Nastavení aktuálního !asu.
Stiskn te tla!ítko TIMER na 3 sekundy.

Stiskn te tla!ítko SET/CLEAR.

Stiskn te tla!ítko TIME SETTING dokud
se nezobrazí požadovaný !as.

UPOZORN NÍ:
Zkontrolujte indikaci A.M. a P.M.

Nastavení !asova!e.
Stiskn te tla!ítko SET/CLEAR.

Stiskn te tla!ítko TIMER dokud se
funkce !asova!e nezapne,nebo
nevypne.

Stiskn te tla!ítko TIME SETTING dokud
se nezobrazí požadovaný !as.

UPOZORN NÍ:

Zvolte režim z následujících t"í možností.

Spánkový režim

Zapnuto

Zrušení funkce !asova!e.

P"ejete-li si vypnout všechny funkce nastavení !asova!e, stiskn te tla!ítko CLEAR ALL.

P"ejete-li si vypnout jednotlivé funkce nastavení !asova!e, stiskn te tla!ítko TIMER a p"ejd te do
požadovaného nastavení zap./vyp., nebo spánkového režimu.

Po-té stiskn te tla!ítko SET/CLEAR pro potvrzení statusu na dálkovém ovlada!i.P"i tomto kroku
nasm rujte ovlada! sm rem k jednotce.
(Symbol na displeji a klimatiza!ní jednotce se deaktivuje)
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Vypnuto

Návod k obsluze

29 Klimatiza ní jednotky nást!nného typu

Servis a údržba

Servis a údržba
Vnit"ní jednotka standardního typu
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30 Klimatiza ní jednotky nást!nného typu

Servis a údržba

Venkovní jednotka typu Artcool

31 Klimatiza ní jednotky nást!nného typu

Servis a údržba

Vnit"ní jednotka typu Artcool Deluxe

32 Klimatiza ní jednotky nást!nného typu

Servis a údržba

33 Klimatiza ní jednotky nást!nného typu

Údržba a obsluha

Když nebudete klimatiza!ní jednotku delší dobu používat

Užite!né tipy

34 Klimatiza ní jednotky nást!nného typu

Údržba a obsluha

Ukon!ení životnosti za"ízení

35 Klimatiza ní jednotky nást!nného typu

Po prostudování této p íru!ky ji uschovejte na lehce p ístupném míst" ,aby byla v p ípad" pot eby voln" dostupná pro další použití.

