
 

INSTRUKCE K DÁLKOVÉMU   
OVLÁDAČI KE KLIMATIZACI 

                J-SMART 
 

 
 

● Pro bezpečné a správné používání 
klimatizace si pečlivě přečtěte tyto 
„instrukce“. 

● Tyto "instrukce" pečlivě uschovejte pro 
případné použití kdykoliv v budoucnosti. 

iFEEL 





 

 
 
 

Provozní režim ventilátoru 
1. Stiskněte tlačítko “MODE” (REŽIM), zvolte provozní režim 

ventilátoru (fan). 
2. Stisknutím tlačítka “SPEED” (RYCHLOST), můžete zvolit 

rychlost ventilátoru LOW (NÍZKÁ), MID (STŘEDNÍ), HIGH 
(VYSOKÁ). 

3. Stiskněte tlačítko “ON/OFF”, klimatizace se spustí. 
4. Znovu stiskněte tlačítko “ON/OFF”, klimatizace se vypne. 
Poznámka: V provozním režimu ventilátoru je nastavení 

teploty neúčinné. 

Provozní režim odvlhčení 
1. Stiskněte tlačítko “MODE” (REŽIM), zvolte provozní režim 
odvlhčení (drying). 
2. Stiskem tlačítka   nebo      můžete nastavit teplotu -  

displej se změní při dotyku tlačítka. 
3. Stisknutím tlačítka “SPEED” (RYCHLOST), můžete zvolit 

rychlost ventilátoru LOW (NÍZKÁ), MID (STŘEDNÍ), HIGH 
(VYSOKÁ). 

4. Stiskněte tlačítko “ON/OFF”, klimatizace se spustí. 
5. Znovu stiskněte tlačítko “ON/OFF” klimatizace se vypne. 

Funkce podsvícení (pouze pro dálkové 
ovladače s touto funkcí) 

Dálkový ovladač má podsvícení, které lze zapnout stisknutím 
libovolného tlačítka pro pohodlí při práci ve tmě. Pokud nedojde 
k žádné operaci do 10 sekund, podsvícení se automaticky 
vypne. 
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● Před prvním použitím dálkového ovladače vložte baterie a 
ujistěte se, že jejich „+“ a „-“ póly jsou správně umístěny. 

● Ujistěte se, že je dálkový ovladač nasměrován na čidlo 
pro příjem signálu, že mezi nimi není žádná překážka a 
že vzdálenost je maximálně 8 m. 

● Nedovolte, aby dálkový ovladač spadl, ani jím úmyslně 
neházejte.  
Chraňte dálkový ovladač před kapalinami.  
Nevystavujte dálkový ovladač přímému slunečnímu 
záření či nadměrnému teplu. 

● Pokud dálkový ovladač nefunguje normálně, vyjměte 
baterie na 30 sekund a poté je znovu vložte. Pokud 
nadále nefunguje, vyměňte baterie. 

● Při výměně baterií nemíchejte nové baterie se starými ani 
nemíchejte baterie různých typů, protože by mohlo dojít k 
selhání dálkového ovladače. 

● Pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, 
vyjměte z něj nejprve baterie, aby nedošlo k poškození 
dálkového ovladače vlivem úniku elektrolytu z baterií. 

● Vyřazené baterie řádně zlikvidujte. 

Poznámka: 
1. Jedná se o univerzální dálkový ovladač, který poskytuje 

veškeré funkce pomocí tlačítek. Vezměte prosím na 
vědomí, že některá tlačítka nemusí fungovat, v závislosti 
na konkrétní zakoupené klimatizaci. (Pokud na 
klimatizační jednotce není konkrétní funkce k dispozici, 
stisknutí odpovídajícího tlačítka nebude mít žádnou 
odezvu.) 

2. Funkce HEAT a ELE.H nejsou k dispozici pro modely 
vybavené pouze chlazením, proto u nich tato dvě tlačítka 
nefungují.  

 

Vložení baterií 
 

 
 

1.Vysuňte kryt ve směru indikovaném šipkami 
2.Vložte dvě nové baterie (7#), přičemž dbejte orientace pólů 

(+＆-). 
3.Zasuňte kryt zpět. 

Automatický provozní režim 
1. Stiskněte tlačítko “MODE” (REŽIM), zvolte automatický provozní 

režim. 
2. Stisknutím tlačítka “SPEED” (RYCHLOST), můžete zvolit 

rychlost ventilátoru LOW (NÍZKÁ), MID (STŘEDNÍ), HIGH 
(VYSOKÁ), AUTO (AUTOMATICKÁ). 

3. Stiskněte tlačítko “ON/OFF”, klimatizace se spustí. 
4. Znovu stiskněte tlačítko “ON/OFF”, klimatizace se vypne. 
    Poznámka: V provozním režimu ventilátoru je 

nastavení teploty neúčinné. 

Provozní režim chlazení / topení 
1. Stiskněte tlačítko “MODE” (REŽIM), zvolte provozní režim 

chlazení, nebo topení. 
2. Stisknutím tlačítka   nebo     můžete nastavit teplotu - 

displej se změní při dotyku tlačítka. 
3. Stisknutím tlačítka “SPEED” (RYCHLOST), můžete zvolit rychlost 

ventilátoru LOW (NÍZKÁ), MID (STŘEDNÍ), HIGH (VYSOKÁ). 
4. Stiskněte tlačítko “ON/OFF”, klimatizace se spustí. 
5. Znovu stiskněte tlačítko “ON/OFF” klimatizace se vypne. 
Poznámka: Typ určený jen k chlazení nemá funkci topení. 
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Opatření Použití 
 



 
 
 

 
* Funkce Anti-F funguje, když je jednotka vypnuta dálkovým ovladačem v 

režimech COOL(CHLAZENÍ), DRY(ODVLHČENÍ) nebo AUTO. Bude 
pracovat v režimu HEAT(TOPENÍ), (režim FAN (VENTILÁTOR) pro 
jednotky určené pouze pro chlazení), s vnitřním ventilátorem spuštěným 
se slabým průtokem po dobu 3 minut před zastavením, aby se odstranila 
vlhkost uvnitř výparníku, aby se zabránilo zápachu a plísním. 
* Tato funkce není z výroby nastavena. Můžete ji nastavit nebo zrušit 

kdykoli chcete následujícím způsobem: S vypnutou jednotkou i 
dálkovým ovladačem, nasměrujte dálkový ovladač na jednotku a 
jednou stiskněte tlačítko „Anti-F“, ozve se 5 sérií po 5 zabzučeních, což 
znamená, že je tato funkce nastavena. Po nastavení zůstane tato 
funkce zachována kromě případů, kdy je jednotka vypnuta, nebo dokud 
není zrušena.    

* Pro zrušení funkce Anti-F: 
 

1. Vypněte jednotku. 
2.  Jsou-li jednotka i dálkový ovladač vypnuty, nasměrujte 

dálkový ovladač na jednotku a jednou stiskněte toto tlačítko, 
zazní 3 série po 5 zabzučeních, což znamená, že je tato 
funkce zrušena. 

Pozn.: 

 
 

 
 

 
 

** Je-li funkce Anti-F aktivována, nedoporučuje se jednotku 
znovu zapínat, dokud nedojde k jejímu plnému zastavení. 
** Funkce Anti-F nebude funkční, je-li nastaven časovač vypnutí. 

15. Toto tlačítko má dvě funkce. 
 

 
** Při stisknutí tohoto tlačítka v režimu HEAT (TOPENÍ), dojde 

k zapnutí / vypnutí elektrického topení. 
 

 
** Při stisknutí tohoto tlačítka v režimu COOL (CHLAZENÍ), 

přejde jednotka do režimu ECO, který má nejnižší spotřebu 
elektřiny, a automaticky skončí po 8 hodinách. 
** Změna režimů nebo vypnutí dálkového ovladače 

automaticky zruší funkci ECO. 
* Stisknutím tlačítka ECO v režimu ECO tento režim ukončíte. 
* Poznámka: Režim ECO funguje pouze pro invertorové jednotky.

Stisknutím tohoto tlačítka jednotku zapnete / vypnete  
* Tímto se vymaže stávající nastavení časovače a funkce SLEEP. 

 

 
* Stisknutím tohoto tlačítka nastavíte zobrazení teploty ve st. 

Fahrenheit, namísto výchozího nastavení ve st. Celsia. 
Symbol „C" se na LCD displeji nezobrazí. 
* Opětovným stisknutím tohoto tlačítka obnovíte zobrazení 

teploty v jednotkách Celsia. 
Poznámka: U některých modelů není zobrazení teploty v jednotkách 
Fahrenheit k dispozici. Pokud je na dálkovém ovladači zobrazena 
teplota ve Fahrenheitech, může být na jednotce zobrazena ve 
stupních Celsia, jejichž funkce a provoz nebudou ovlivněny. 

 
* Stisknutím tohoto tlačítka lze vybrat rychlost ventilátoru: 

 

 
 

Poznámka: AUTO rychlost není k dispozici v režimu FAN (VENTILÁTOR).

  2 5 

Low Mid High Auto 

3. SPEED / RYCHLOST 

2.  

b. ECO 

a. ELE.H 

14 .Anti-F  
Poznámka: 
Dálkový ovladač 
zobrazuje všechny 
symboly při zapnutí a 
zbývající čas pouze 
ty, které odpovídají 
aktuálnímu provozu. 

1. ON/OFF 

Popis tlačítek 
 

Popis tlačítek 



 
 
 

 
* Stisknutím tohoto tlačítka zapnete / vypnete displej. To je pro 

pohodlí uživatelů, kterým nevyhovuje spaní se zapnutým 
podsvícením. 

 

 
* Stisknutím tohoto nastavíte displej teploty na dálkovém 

ovladači na okolní teplotu a dalším stisknutím tohoto 
tlačítka jej nastavíte na přednastavenou teplotu. 

6. TIMER / ČASOVAČ 
* Je-li jednotka zapnutá, stisknutím tohoto tlačítka nastavíte 

časovač vypnutí nebo je-li vypnutá, nastavíte časovač zapnutí. 
* Stiskněte tlačítko jednou a “ON(OFF)” se rozbliká. Stiskněte 

nebo      pro nastavení počtu hodin v nichž  bude jednotka 
zapnutá (ON) / vypnutá (OFF), s intervalem 0.5 hod. do délky 
10 hod., nebo intervalem 1 hod nad 10 hod., v rozsahu 0,5-24 
hod. 
* Opětovným stiskem potvrdíte nastavení “ON (OFF)” přestane 

blikat. 
* Pokud tlačítko časovače nestisknete do 10 sekund poté, co 

začne blikat “ON (OFF)”, nastavení časovače bude ukončeno. 
* * Pokud je nastavení časovače potvrzeno, opětovným 

stisknutím dojde k jeho zrušení. 
Poznámka: Když je nastaven časovač zapnutí, všechna funkční 
tlačítka (kromě SLEEP, DISPLAY a iFEEL, která nelze nastavit) 
jsou platná a po uplynutí nastaveného času bude jednotka 
fungovat tak, jak je předvolená. 

7.  Toto tlačítko má dvě funkce. 
 

 
* Stisknutím tohoto tlačítka se zapnutou jednotkou aktivujete 

funkce související se zdravím, jako jsou záporné ionty, 
elektrostatické srážení, odstranění PM2,5 atd., v závislosti na 
skutečné konfiguraci každého modelu. 
* Opětovným stisknutím funkci HEALTH deaktivujete. 

 

 
* Stisknutím tohoto tlačítka s vypnutou jednotkou se na dálkovém 

ovladači zobrazí „CL“ a jednotka automaticky čistí prach z 
výparníku a suší jej, aby se zvýšila účinnost chlazení a topení.

 

* Funkce iCLEAN běží přibližně 30 minut, během kterých je 
jednotka zapnuta pomocí dálkového ovladače, nebo, je-li toto 
tlačítko znovu stisknuto, funkce iCLEAN bude deaktivována. 

 
* Při každém stisknutí      se nastavení teploty zvýší o 1℃ a 

při každém stisknutí      sníží se o 1℃. 
* a. Pokud je typ dálkového ovladače YKR-H/101E or YKR-

H/102E , nastavení rozsahu teploty je 16℃～32℃(60℉～90℉). 
b. Pokud je typ dálkového ovladače YKR-H/132E, 
nastavení rozsahu teploty je 20℃～28℃ (68℉～82℉). 
c. Některé oblasti nemají YKR-H/132E. Přednost má místní 
regulace a skutečný objekt. 

Poznámka: Teplotu nelze nastavit v režimu AUTO nebo FAN, proto tato 
dvě tlačítka nejsou funkční. 

 
* Stisknutím tohoto tlačítka v režimu pouze COOL(CHLAZENÍ) 

nebo HEAT (TOPENÍ) zapnete nebo vypnete TURBO a 
zrychlíte tak chlazení nebo topení. 
* Je-li TURBO zapnuto, je rychlost proudění VYSOKÁ. 
* Je-li TURBO vypnuto, je rychlost proudění obnovena do 

předchozího stavu. 
10. MODE / REŽIM 
*  Stisknutím tohoto tlačítka lze vybrat režim následovně:  

             AUTO COOL   DRY   HEAT   FAN 

Poznámka: Režim HEAT (TOPENÍ) není k dispozici v jednotkách  

určených jen k chlazení. 
 

 
* Stisknutím tohoto tlačítka vstoupíte do režimu SLEEP 

(SPÁNEK), který jednotka opustí po 10 hodinách 
nepřetržitého provozu a obnoví předchozí stav. 

Poznámka: Funkce SLEEP nemůže být aktivována v režimu FAN 
(VENTILÁTOR). 

 

 
* Stisknutím tohoto tlačítka aktivujete pohyb lamel nahoru/dolů a 

opětovným stisknutím pozici zafixujete. 
 

 
* Stisknutím tohoto tlačítka aktivujete pohyb lamel 

doleva/doprava a opětovným stisknutím pozici zafixujete. 
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13. SWING (POHYB LAMELY) 

12. SWING (POHYB LAMELY) 

11. SLEEP / SPÁNEK 

9. TURBO 

8.  / 

b. iCLEAN 

a. HEALTH / ZDRAVÍ 

5. iFEEL 

4. DISPLAY / DISPLEJ 

Popis tlačítek 
 

Popis tlačítek 
 



 
 
 

 
* Stisknutím tohoto tlačítka zapnete / vypnete displej. To je pro 

pohodlí uživatelů, kterým nevyhovuje spaní se zapnutým 
podsvícením. 

 

 
* Stisknutím tohoto nastavíte displej teploty na dálkovém 

ovladači na okolní teplotu a dalším stisknutím tohoto 
tlačítka jej nastavíte na přednastavenou teplotu. 

6. TIMER / ČASOVAČ 
* Je-li jednotka zapnutá, stisknutím tohoto tlačítka nastavíte 

časovač vypnutí nebo je-li vypnutá, nastavíte časovač zapnutí. 
* Stiskněte tlačítko jednou a “ON(OFF)” se rozbliká. Stiskněte 

nebo      pro nastavení počtu hodin v nichž  bude jednotka 
zapnutá (ON) / vypnutá (OFF), s intervalem 0.5 hod. do délky 
10 hod., nebo intervalem 1 hod nad 10 hod., v rozsahu 0,5-24 
hod. 
* Opětovným stiskem potvrdíte nastavení “ON (OFF)” přestane 

blikat. 
* Pokud tlačítko časovače nestisknete do 10 sekund poté, co 

začne blikat “ON (OFF)”, nastavení časovače bude ukončeno. 
* * Pokud je nastavení časovače potvrzeno, opětovným 

stisknutím dojde k jeho zrušení. 
Poznámka: Když je nastaven časovač zapnutí, všechna funkční 
tlačítka (kromě SLEEP, DISPLAY a iFEEL, která nelze nastavit) 
jsou platná a po uplynutí nastaveného času bude jednotka 
fungovat tak, jak je předvolená. 

7.  Toto tlačítko má dvě funkce. 
 

 
* Stisknutím tohoto tlačítka se zapnutou jednotkou aktivujete 

funkce související se zdravím, jako jsou záporné ionty, 
elektrostatické srážení, odstranění PM2,5 atd., v závislosti na 
skutečné konfiguraci každého modelu. 
* Opětovným stisknutím funkci HEALTH deaktivujete. 

 

 
* Stisknutím tohoto tlačítka s vypnutou jednotkou se na dálkovém 

ovladači zobrazí „CL“ a jednotka automaticky čistí prach z 
výparníku a suší jej, aby se zvýšila účinnost chlazení a topení.

 

* Funkce iCLEAN běží přibližně 30 minut, během kterých je 
jednotka zapnuta pomocí dálkového ovladače, nebo, je-li toto 
tlačítko znovu stisknuto, funkce iCLEAN bude deaktivována. 

 
* Při každém stisknutí      se nastavení teploty zvýší o 1℃ a 

při každém stisknutí      sníží se o 1℃. 
* a. Pokud je typ dálkového ovladače YKR-H/101E or YKR-

H/102E , nastavení rozsahu teploty je 16℃～32℃(60℉～90℉). 
b. Pokud je typ dálkového ovladače YKR-H/132E, 
nastavení rozsahu teploty je 20℃～28℃ (68℉～82℉). 
c. Některé oblasti nemají YKR-H/132E. Přednost má místní 
regulace a skutečný objekt. 

Poznámka: Teplotu nelze nastavit v režimu AUTO nebo FAN, proto tato 
dvě tlačítka nejsou funkční. 

 
* Stisknutím tohoto tlačítka v režimu pouze COOL(CHLAZENÍ) 

nebo HEAT (TOPENÍ) zapnete nebo vypnete TURBO a 
zrychlíte tak chlazení nebo topení. 
* Je-li TURBO zapnuto, je rychlost proudění VYSOKÁ. 
* Je-li TURBO vypnuto, je rychlost proudění obnovena do 

předchozího stavu. 
10. MODE / REŽIM 
*  Stisknutím tohoto tlačítka lze vybrat režim následovně:  

             AUTO COOL   DRY   HEAT   FAN 

Poznámka: Režim HEAT (TOPENÍ) není k dispozici v jednotkách  

určených jen k chlazení. 
 

 
* Stisknutím tohoto tlačítka vstoupíte do režimu SLEEP 

(SPÁNEK), který jednotka opustí po 10 hodinách 
nepřetržitého provozu a obnoví předchozí stav. 

Poznámka: Funkce SLEEP nemůže být aktivována v režimu FAN 
(VENTILÁTOR). 

 

 
* Stisknutím tohoto tlačítka aktivujete pohyb lamel nahoru/dolů a 

opětovným stisknutím pozici zafixujete. 
 

 
* Stisknutím tohoto tlačítka aktivujete pohyb lamel 

doleva/doprava a opětovným stisknutím pozici zafixujete. 
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13. SWING (POHYB LAMELY) 

12. SWING (POHYB LAMELY) 

11. SLEEP / SPÁNEK 

9. TURBO 

8.  / 

b. iCLEAN 

a. HEALTH / ZDRAVÍ 

5. iFEEL 

4. DISPLAY / DISPLEJ 

Popis tlačítek 
 

Popis tlačítek 
 



 
 
 

 
* Funkce Anti-F funguje, když je jednotka vypnuta dálkovým ovladačem v 

režimech COOL(CHLAZENÍ), DRY(ODVLHČENÍ) nebo AUTO. Bude 
pracovat v režimu HEAT(TOPENÍ), (režim FAN (VENTILÁTOR) pro 
jednotky určené pouze pro chlazení), s vnitřním ventilátorem spuštěným 
se slabým průtokem po dobu 3 minut před zastavením, aby se odstranila 
vlhkost uvnitř výparníku, aby se zabránilo zápachu a plísním. 
* Tato funkce není z výroby nastavena. Můžete ji nastavit nebo zrušit 

kdykoli chcete následujícím způsobem: S vypnutou jednotkou i 
dálkovým ovladačem, nasměrujte dálkový ovladač na jednotku a 
jednou stiskněte tlačítko „Anti-F“, ozve se 5 sérií po 5 zabzučeních, což 
znamená, že je tato funkce nastavena. Po nastavení zůstane tato 
funkce zachována kromě případů, kdy je jednotka vypnuta, nebo dokud 
není zrušena.    

* Pro zrušení funkce Anti-F: 
 

1. Vypněte jednotku. 
2.  Jsou-li jednotka i dálkový ovladač vypnuty, nasměrujte 

dálkový ovladač na jednotku a jednou stiskněte toto tlačítko, 
zazní 3 série po 5 zabzučeních, což znamená, že je tato 
funkce zrušena. 

Pozn.: 

 
 

 
 

 
 

** Je-li funkce Anti-F aktivována, nedoporučuje se jednotku 
znovu zapínat, dokud nedojde k jejímu plnému zastavení. 
** Funkce Anti-F nebude funkční, je-li nastaven časovač vypnutí. 

15. Toto tlačítko má dvě funkce. 
 

 
** Při stisknutí tohoto tlačítka v režimu HEAT (TOPENÍ), dojde 

k zapnutí / vypnutí elektrického topení. 
 

 
** Při stisknutí tohoto tlačítka v režimu COOL (CHLAZENÍ), 

přejde jednotka do režimu ECO, který má nejnižší spotřebu 
elektřiny, a automaticky skončí po 8 hodinách. 
** Změna režimů nebo vypnutí dálkového ovladače 

automaticky zruší funkci ECO. 
* Stisknutím tlačítka ECO v režimu ECO tento režim ukončíte. 
* Poznámka: Režim ECO funguje pouze pro invertorové jednotky.

Stisknutím tohoto tlačítka jednotku zapnete / vypnete  
* Tímto se vymaže stávající nastavení časovače a funkce SLEEP. 

 

 
* Stisknutím tohoto tlačítka nastavíte zobrazení teploty ve st. 

Fahrenheit, namísto výchozího nastavení ve st. Celsia. 
Symbol „C" se na LCD displeji nezobrazí. 
* Opětovným stisknutím tohoto tlačítka obnovíte zobrazení 

teploty v jednotkách Celsia. 
Poznámka: U některých modelů není zobrazení teploty v jednotkách 
Fahrenheit k dispozici. Pokud je na dálkovém ovladači zobrazena 
teplota ve Fahrenheitech, může být na jednotce zobrazena ve 
stupních Celsia, jejichž funkce a provoz nebudou ovlivněny. 

 
* Stisknutím tohoto tlačítka lze vybrat rychlost ventilátoru: 

 

 
 

Poznámka: AUTO rychlost není k dispozici v režimu FAN (VENTILÁTOR).
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Low Mid High Auto 

3. SPEED / RYCHLOST 

2.  

b. ECO 

a. ELE.H 

14 .Anti-F  
Poznámka: 
Dálkový ovladač 
zobrazuje všechny 
symboly při zapnutí a 
zbývající čas pouze 
ty, které odpovídají 
aktuálnímu provozu. 

1. ON/OFF 

Popis tlačítek 
 

Popis tlačítek 



 
 
 
 

● Před prvním použitím dálkového ovladače vložte baterie a 
ujistěte se, že jejich „+“ a „-“ póly jsou správně umístěny. 

● Ujistěte se, že je dálkový ovladač nasměrován na čidlo 
pro příjem signálu, že mezi nimi není žádná překážka a 
že vzdálenost je maximálně 8 m. 

● Nedovolte, aby dálkový ovladač spadl, ani jím úmyslně 
neházejte.  
Chraňte dálkový ovladač před kapalinami.  
Nevystavujte dálkový ovladač přímému slunečnímu 
záření či nadměrnému teplu. 

● Pokud dálkový ovladač nefunguje normálně, vyjměte 
baterie na 30 sekund a poté je znovu vložte. Pokud 
nadále nefunguje, vyměňte baterie. 

● Při výměně baterií nemíchejte nové baterie se starými ani 
nemíchejte baterie různých typů, protože by mohlo dojít k 
selhání dálkového ovladače. 

● Pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, 
vyjměte z něj nejprve baterie, aby nedošlo k poškození 
dálkového ovladače vlivem úniku elektrolytu z baterií. 

● Vyřazené baterie řádně zlikvidujte. 

Poznámka: 
1. Jedná se o univerzální dálkový ovladač, který poskytuje 

veškeré funkce pomocí tlačítek. Vezměte prosím na 
vědomí, že některá tlačítka nemusí fungovat, v závislosti 
na konkrétní zakoupené klimatizaci. (Pokud na 
klimatizační jednotce není konkrétní funkce k dispozici, 
stisknutí odpovídajícího tlačítka nebude mít žádnou 
odezvu.) 

2. Funkce HEAT a ELE.H nejsou k dispozici pro modely 
vybavené pouze chlazením, proto u nich tato dvě tlačítka 
nefungují.  

 

Vložení baterií 
 

 
 

1.Vysuňte kryt ve směru indikovaném šipkami 
2.Vložte dvě nové baterie (7#), přičemž dbejte orientace pólů 

(+＆-). 
3.Zasuňte kryt zpět. 

Automatický provozní režim 
1. Stiskněte tlačítko “MODE” (REŽIM), zvolte automatický provozní 

režim. 
2. Stisknutím tlačítka “SPEED” (RYCHLOST), můžete zvolit 

rychlost ventilátoru LOW (NÍZKÁ), MID (STŘEDNÍ), HIGH 
(VYSOKÁ), AUTO (AUTOMATICKÁ). 

3. Stiskněte tlačítko “ON/OFF”, klimatizace se spustí. 
4. Znovu stiskněte tlačítko “ON/OFF”, klimatizace se vypne. 
    Poznámka: V provozním režimu ventilátoru je 

nastavení teploty neúčinné. 

Provozní režim chlazení / topení 
1. Stiskněte tlačítko “MODE” (REŽIM), zvolte provozní režim 

chlazení, nebo topení. 
2. Stisknutím tlačítka   nebo     můžete nastavit teplotu - 

displej se změní při dotyku tlačítka. 
3. Stisknutím tlačítka “SPEED” (RYCHLOST), můžete zvolit rychlost 

ventilátoru LOW (NÍZKÁ), MID (STŘEDNÍ), HIGH (VYSOKÁ). 
4. Stiskněte tlačítko “ON/OFF”, klimatizace se spustí. 
5. Znovu stiskněte tlačítko “ON/OFF” klimatizace se vypne. 
Poznámka: Typ určený jen k chlazení nemá funkci topení. 
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Opatření Použití 
 



 

 
 
 

Provozní režim ventilátoru 
1. Stiskněte tlačítko “MODE” (REŽIM), zvolte provozní režim 

ventilátoru (fan). 
2. Stisknutím tlačítka “SPEED” (RYCHLOST), můžete zvolit 

rychlost ventilátoru LOW (NÍZKÁ), MID (STŘEDNÍ), HIGH 
(VYSOKÁ). 

3. Stiskněte tlačítko “ON/OFF”, klimatizace se spustí. 
4. Znovu stiskněte tlačítko “ON/OFF”, klimatizace se vypne. 
Poznámka: V provozním režimu ventilátoru je nastavení 

teploty neúčinné. 

Provozní režim odvlhčení 
1. Stiskněte tlačítko “MODE” (REŽIM), zvolte provozní režim 
odvlhčení (drying). 
2. Stiskem tlačítka   nebo      můžete nastavit teplotu -  

displej se změní při dotyku tlačítka. 
3. Stisknutím tlačítka “SPEED” (RYCHLOST), můžete zvolit 

rychlost ventilátoru LOW (NÍZKÁ), MID (STŘEDNÍ), HIGH 
(VYSOKÁ). 

4. Stiskněte tlačítko “ON/OFF”, klimatizace se spustí. 
5. Znovu stiskněte tlačítko “ON/OFF” klimatizace se vypne. 

Funkce podsvícení (pouze pro dálkové 
ovladače s touto funkcí) 

Dálkový ovladač má podsvícení, které lze zapnout stisknutím 
libovolného tlačítka pro pohodlí při práci ve tmě. Pokud nedojde 
k žádné operaci do 10 sekund, podsvícení se automaticky 
vypne. 
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