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 Ovládání dálkového ovladače 

 

Umístění dálkového ovladače 

 Dálkový ovladač používejte ve vzdálenosti do 8 metrů od přístroje a nasměrovaný na 
přijímač. Příjem se potvrdí pípnutím. 

 

 POZOR 

 Jednotka klimatizace nebude reagovat, jestliže bude signál z dálkového ovladače do interiérové jednotky 

přerušen závěsy, dveřmi nebo jinými předměty. 

 Dálkový ovladač chraňte před vniknutím jakékoliv tekutiny. Dálkový ovladač nevystavujte přímému slunečnímu 

svitu ani teplu. 

 Bude-li infračervený senzor přijímače interiérové jednotky vystaven přímému slunečnímu svitu, nemusí 

klimatizační jednotka fungovat správně. Závěsy zabraňte světlu dopadat na přijímač. 

 Budou-li na dálkový ovladač reagovat jiné elektrické spotřebiče, buď tyto spotřebiče přestěhujte, nebo se obraťte 

na svého místního prodejce. 

 Dálkový ovladač by vám neměl spadnout. Zacházejte s ním opatrně. 

 Na dálkový ovladač nepokládejte těžké předměty, ani na něj nestoupejte. 

Použití držáku dálkového ovladače (volitelného) 

 Dálkový ovladač lze připevnit na stěnu nebo sloup pomocí speciálního držáku (není součástí dodávky, kupuje se 

zvlášť). 

 Před montáží dálkového ovladače zkontrolujte, že klimatizační jednotka správně přijímá signál. 

 Držák ovladače upevněte dvěma šrouby. 

 Při montáží nebo vyjímání dálkového ovladače jej vysuňte nebo zasuňte do držáku. 

Výměna baterií 

Staré baterie vyměňte za nové. 

Vybité baterie poznáte podle následujících příznaků. 

Při přenosu signálu nezazní pípnutí. 

Ukazatel zhasne. 

Dálkový ovladač je napájen dvěma bateriemi (R03/LR03X2) umístěnými v zadní části a chráněnými krytkou. 

(1) Sundejte krytku ze zadní části dálkového ovladače. 

(2) Vyjměte staré baterie a vložte nové, přitom dodržujte polaritu (+) a (-). 

(3) Nasaďte krytku. 

POZNÁMKA: Při vyjmutí baterií se v dálkovém ovladači smažou všechny naprogramované hodnoty. Po vložení 

nových baterií musíte dálkový ovladač znovu naprogramovat. 

 POZOR 

 Nevkládejte současně staré a nové baterie ani baterie různých typů. 

 Baterie nenechávejte v dálkovém ovladači, nebudete-li jej po 2 nebo 3 měsíce používat. 

 Baterie nelikvidujte jako netříděný komunální odpad. Tento odpad je třeba třídit pro zvláštní likvidaci. 
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 Specifikace dálkového ovladače 

Modely RG66B6/BGEF 

Jmenovité napětí 3,0 V (alkalické suché baterie R03/LR03 X 2) 

Dosah signálu 8 m 

Prpstředí - 5 °C-60 °C 

 
Poznámka: 

 Design tlačítek vychází z typického modelu a může se lišit od modelu, který jste si zakoupili, přednost má 

skutečný tvar. 

 Jednotka provádí všechny uvedené funkce. Nebude-li jednotka disponovat dotčenou funkcí, pak při stisknutí 

příslušného tlačítka na dálkovém ovladači nedojde k žádné akci. 

 Budou-li existovat výrazné rozdíly mezi obrázkem dálkového ovladače a popisem funkcí v NÁVODU K 

OBSLUZE, má přednost popis v NÁVODU K OBSLUZE. 

 

 Představení funkčních tlačítek dálkového ovladače 

Než začnete svou novou klimatizační jednotku používat, zkontrolujte, že jste se seznámili s jejím dálkovým 

ovladačem. Následuje stručný popis samotného dálkového ovladače. Pokyny k ovládání vaší klimatizační jednotky 

naleznete v části Jak ovládat základní/pokročilé funkce tohoto návodu. 

Poznámka: Nezapínejte režim HEAT (Vytápění), jestliže jste si koupili pouze chladicí jednotku. Spotřebič pouze pro 

chlazení režim Heat nepodporuje. 

 Vypínač: 

Stisknutím tohoto tlačítka jednotku spustíte, opakovaným stisknutím pak vypnete. 

 Volič REŽIM: 

Kdykoliv toto tlačítko stisknete, vybere se režim v pořadí podle následujícícho obrázku: 
 

 

 Tlačítko FAN: 

Ve čtyřech krocích vybírá otáčky ventilátoru - AUTO LOW MED nebo HIGH 

(automatické, nízké, střední nebo vysoké). Při každém stisknutí tlačítka se režim 

otáček ventilátoru o jeden posune. 

Poznámka: Podržíte-li toto tlačítko na 2 vteřiny, aktivuje se funkce Silence (tichý chod). 

 Tlačítko ECO: 

Po stisknutí tohoto tlačítka přejdete do úsporného provozního režimu. Dalším 

stisknutím akci zrušíte. Tuto funkci je možné používat pouze v režimech COOL, HEAT 

a AUTO a udržuje teplotu, která pro vás bude nejkomfortnější. 

 Tlačítko TURBO: 

Umožňuje, aby jednotka co nejrychleji dosáhla přednastavené teploty. 

Podržíte-li tlačítko na více než 2 vteřiny, aktivuje se funkce Fresh (Čerstvý vzduch). 

 Tlačítka TEMP + a TEMP - 

Těmito tlačítky nastavujete požadovanou okolní teplotu. TEMP + požadovaná teplota se zvýší až na 30 °C TEMP - 

požadovaná teplota se sníží až na 17 °C. Po každém stisknutí tlačítka se teplota změní o 1 °C. 

 Tlačítko SHORTCUT (Předvolba) 

  

HEAT FAN DRY COOL AUTO 

Varování: Tento dálkový ovladač je 
univerzální, některé operace/funkce 
nemusí být podporovány všemi 
verzemi modelů interiérových 
jednotek. 



14 

Nastavuje a aktivuje vaše oblíbená přednastavení. 

Používá se k obnovení aktuálního nastavení nebo pokračování v předchozím nastavení. 

 Tlačítko TIMER (Časovač) 

Nastavuje časovač na zapnutí a vypnutí jednotky (návod naleznete v Jak používat základní funkce). 

 Tlačítko SWING (Otáčení): 

Spouští a zastavuje funkci automatického otáčení horizontálních žaluzií. 

 Tlačítko DIRECT (Směr): 

Používá se k nastavení požadovaného směru proudění nahoru nebo dolů. Po každém stisknutí se úhle žaluzií změní 

o 6 stupňů. 

⓫ Tlačítko SELF CLEAN (Samočištění) 

Spouští a zastavuje funkci samočištění jednotky. 

⓬ Tlačítko LED: 

Zakázat/Povolit displej interiérové jednotky. Při stisknutí tohoto tlačítka displej interiérové jednotky zhasne, po 

opakovaném stisknutí se rozsvítí. 

⓭ FOLLOW ME (Sledování) 

Tlačítko snímání teploty a zobrazení teploty v místnosti. 

 Ukazatele na displeji dálkového ovladače Ukazatel přenosu 

Tento ukazatel přenosu se rozsvítí, když dálkový ovladač vysílá signál do interiérové jednotky. 

Zobrazení režimů 

AUTO ( ), COOL ( ), DRY ( ), HEAT ( ), FAN ( ). 

 Zobrazí se při přenosu dat. 

 Objeví se po zapnutí jednotky a zmizí po jejím vypnutí. 

 Zobrazení funkce LOCK (Zámek) 

ECO Není pro tuto jednotku k dispozici © 

 Zobrazí se při nastavení času TIMER ON (Zapnutí časovače). 

 Zobrazí se při nastavení času TIMER OFF (Vypnutí časovače). 

 Ve výchozím nastavení zobrazuje nastavenou teplotu, nebo časovač při 

používání 

funkcí TIMER ON/OFF (Zapnutí/vypnutí časovače). 

 Rozsah teplot: 17-30 °C 

 Rozsah nastavení časovače: 0-24 hodin 

Tento displej v režimu FAN nic neukazuje. 

 Zobrazí se při zapnutí funkce ECO. 

 Zobrazení funkce Follow me. 

 Zobrazení funkce Silence. 

 Není pro tuto jednotku k dispozici 

 Není pro tuto jednotku k dispozici 

Poznámka: Výše uvedené 

schéma ukazatelů je pouze 

informativní. Skutečné ukazatele 

a rozmístění zjistíte na 

skutečném výrobku. 
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Zobrazení režimu Sleep 
 

Ukazatel otáček ventilátoru 

 Nízké otáčky 

 Střední otáčky 

 Vysoké otáčky 

 Automatické otáčky ventilátoru 

 Zobrazení baterie (detekce vybité baterie) 

Poznámka: Všechny na obrázku znázorněné ukazatele jsou čistě informativní. Ovšem během skutečného provozu se 

na displeji zobrazují pouze značky příslušných funkcí. 

 Jak používat základní funkce 

NASTAVENÍ TEPLOTY 

Rozsah provozních teplot jednotky činí 17-30 °C. Nastavenou teplotu můžete 

zvyšovat nebo snižovat po 1 °C. 

Automatický provoz 

V režimu AUTO si jednotka sama zvolí režim COOL, FAN, HEAT nebo DRY podle 

nastavené teploty. 

1. Režim Auto vyberete tlačítkem MODE. 

2. Tlačítky Temp + nebo Temp - vyberte požadovanou teplotu. 

3. Vypínačem spusťte jednotku. 

Poznámka: FAN SPEED nelze nastavovat v režimu Auto. 

 

 

 

Provozní režim COOL 

1. Pro výběr režimu COOL stiskněte tlačítko MODE. 

2. Tlačítky Temp + nebo Temp - vyberte požadovanou teplotu. 

3. Otáčky ventilátoru nastavíte stisknutím tlačítka FAN. 

4. Vypínačem spusťte jednotku. 

 

 

 

 

Provozní režim DRY (odvlhčování) 

1. Pro výběr režimu DRY stiskněte tlačítko MODE. 

2. Tlačítky Temp + nebo Temp - vyberte požadovanou teplotu. 

3. Vypínačem spusťte jednotku. 

Poznámka: FAN SPEED nelze v režimu Dry měnit. 
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Provozní režim HEAT 

1. Pro výběr režimu HEAT stiskněte tlačítko MODE. 

2. Tlačítky Temp + nebo Temp - vyberte požadovanou teplotu. 

3. Otáčky ventilátoru nastavíte stisknutím tlačítka FAN. 

4. Vypínačem spusťte jednotku. 

Poznámka: Když se venkovní teplota sníží, může to ovlivnit výkon funkce HEAT vaší 

jednotky. V takových případech doporučujeme používat tuto klimatizační jednotku se 

zařízením pro ohřev. 

 

 

 

 

Provozní režim FAN 

1. Pro výběr režimu FAN stiskněte tlačítko MODE. 

2. Otáčky ventilátoru nastavíte stisknutím tlačítka FAN. 

3. Vypínačem spusťte jednotku. 

Poznámka: V režimu FAN nemůžete nastavovat teplotu. Proto se teplota nebude 

zobrazovat na LCD displeji vašeho dálkového ovladače. 

 

 

 

 

Nastavení funkce TIMER 

Vaše klimatizační jednotka je vybavena dvěma funkcemi časovače: 

 TIMER ON - nastavuje čas, po jehož uplynutí se jednotka automaticky zapne. 

 TIMER OFF - nastavuje čas, po jehož uplynutí se jednotka automaticky vypne. 

Funkce TIMER ON 

Funkce TIMER ON vám umožňuje nastavení času, po jehož uplynutí se jednotka 

automaticky zapne, například když se vrátíte domů z práce. 

1. Po stisknutí tlačítka Timer se rozsvítí a bliká ukazatel Timer on „ “. Ve 

výchozím nastavení se zobrazí poslední vámi zadaný čas a „h“ (znamenající hodiny). 

Poznámka: Toto číslo ukazuje čas po aktuálním času, kdy chcete, aby se jednotka 

zapnula. 

Jestliže například nastavíte TIMER ON na 2,5 hodiny, objeví se to na obrazovce a 

jednotka se za 2,5 hodiny zapne. 

2. Čas, kdy se má jednotka zapnout, nastavíte opakovaným stisknutím tlačítek 

Temp + nebo Temp -. 

3. Počkejte 3 vteřiny, pak se funkce TIMER ON zapne. Digitální displej vašeho dálkového ovladače bude 

opět zobrazovat teplotu. Ukazatel „ “ zůstane a tato funkce se zapne. 
 

  

Příklad: Nastavení 
zapnutí jednotky po 2,5 
hodinách. 
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Funkce Timer OFF 

Funkce TIMER OFF vám umožňuje nastavení času, po jehož uplynutí se jednotka 

automaticky vypne, například když vstáváte. 

1. Po stisknutí tlačítka Timer se rozsvítí a bliká ukazatel Timer off „ “. Ve 

výchozím nastavení se zobrazí poslední vámi zadaný čas a „h“ (znamenající hodiny). 

Poznámka: Toto číslo ukazuje čas po aktuálním času, kdy chcete, aby se jednotka 

vypnula. 

Jestliže například nastavíte TIMER OFF na 5 hodiny, objeví se to na obrazovce a 

jednotka se za 5 hodin vypne. 

2. Čas, kdy se má jednotka vypnout, nastavíte opakovaným stisknutím tlačítek 

Temp + nebo Temp -. 

3. Počkejte 3 vteřiny, pak se funkce TIMER OFF zapne. Digitální displej vašeho 

dálkového ovladače bude opět zobrazovat teplotu. Ukazatel „ “ zůstane a tato funkce 

se zapne. 

Poznámka: Při nastavování funkcí TIMER ON nebo TIMER OFF, až na 10 hodin, se 

čas při každém stisknutí zvýší o 30 minut. Po 10 hodinách a až do 24 se bude 

zvyšovat po 1 hodině. Časovač se po 24 hodinách vrátí na nulu. 

Obě funkce můžete vypnout nastavením časovače na „0,0h“. 

Nastavení TIMER ON a TIMER OFF současně 

Nezapomínejte na to, že doba, kterou pomocí obou funkcí zadáváte, se vztahuje k aktuálnímu času. Bude například 

13:00 a budete chtít, aby se jednotka automaticky zapnula v 19:00. Budete chtít, aby byla spuštěna 2 hodiny a pak se 

ve 21:00 automaticky vypnula 

 
 

Příklad: Nastavení zapnutí jednotky po 6 hodinách, byla spuštěna 2 hodiny a pak se vypnula (viz obrázek níže) 
 

  

Příklad: Nastavení vypnutí 
jednotky po 5 hodinách. 
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Funkce Timer OFF 

Funkce TIMER OFF vám umožňuje nastavení času, po jehož uplynutí se jednotka 

automaticky vypne, například když vstáváte. 

1. Po stisknutí tlačítka Timer se rozsvítí a bliká ukazatel Timer off „ “. Ve 

výchozím nastavení se zobrazí poslední vámi zadaný čas a „h“ (znamenající hodiny). 

Poznámka: Toto číslo ukazuje čas po aktuálním času, kdy chcete, aby se jednotka 

vypnula. 

Jestliže například nastavíte TIMER OFF na 5 hodiny, objeví se na obrazovce „5,0h“ a 

jednotka se za 5 hodin vypne. 

2. Čas, kdy se má jednotka vypnout, nastavíte opakovaným stisknutím tlačítek 

Temp + nebo Temp -. 

3. Počkejte 3 vteřiny, pak se funkce TIMER OFF zapne. Digitální displej vašeho 

dálkového ovladače bude opět zobrazovat teplotu. Ukazatel „ “ zůstane a tato 

funkce se zapne. 

Poznámka: Při nastavování funkcí TIMER ON nebo TIMER OFF, až na 10 hodin, se 

čas při každém stisknutí zvýší o 30 minut. Po 10 hodinách a až do 24 se bude 

zvyšovat po 1 hodině. Časovač se po 24 hodinách vrátí na nulu. Obě funkce můžete 

vypnout nastavením časovače na „0,0h“. 

 
 

 
 

  

Příklad: Nastavení vypnutí 
jednotky po 5 hodinách. 

Časovač je nastaven na 
zapnutí po 6 hodinách od 
aktuálního času 

Časovač je nastaven na 
vypnutí po 8 hodinách od 
aktuálního času 

Časovač 
se spustí 

Jednotka 
se zapne 

Jednotka 
se vypne 

Aktuální 
čas 13:00 

14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 

o 6 hodin později 

o 8 hodin později 
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Jak používat pokročilé funkce 

Funkce ECO 

Poznámka: Tato funkce je dostupná pouze v režimu COOL. 

 Používá se pro zapnutí úsporného režimu. 

 V režimu chlazení stiskněte toto tlačítko, dálkový ovladač automaticky nastaví 

teplotu na 24 °C, otáčky ventilátoru z Auto na úsporu energie (ale pouze tehdy, 

bude-li nastavená teplota nižší než 24 °C). 

Bude-li nastavená teplota přesahovat 24 °C, stiskněte tlačítko ECO, otáčky 

ventilátoru se přepnou na Auto, nastavená teplota zůstane beze změny. 

Poznámka: 

 Funkci ECO zastavíte stisknutím tlačítka ECO, nebo přepnutím režimu či 

nastavením teploty na méně než 24 °C. 

 Bude-li v režimu ECO teplota nastavena na 24 °C nebo více, nemusí být 

chlazení dostatečné. Nebudete-li se cítit komfortně, opakovaným stisknutím 

tlačítka ECO funkci zastavíte. 

Funkce SLEEP 

Funkce SLEEP se používá ke snížení energie, když spíte (a nepotřebujete stejnou nastavenou teplotu, abyste se cítili 

nadále komfortně). Tuto funkci lze aktivovat pouze dálkovým ovladačem. 

Funkce Follow me 

Funkce Follow me umožňuje dálkovému ovladači měření teploty na jeho aktuálním místě a odesílání signálu do 

klimatizační jednotky ve 3minutových intervalech. 

Při používání režimů AUTO, COOL nebo HEAT měření teploty dálkovým ovladačem (namísto samotné interiérové 

jednotky) umožní klimatizační jednotce optimalizovat teplotu kolem vás a zajistit maximální komfort. 

Funkce Self clean 

Vzduchem šířené bakterie mohou růst ve vlhkosti kondenzující se v okolí výměníku 

tepla jednotky. Pravidelným používáním se většina této vlhkosti z jednotky odpaří. 

Při aktivaci funkce samočištění se bude vaše jednotka čistit automaticky. Po 

vyčištění se sama vypne. 

Funkci samočištění můžete využívat tak často, jak chcete. 

Poznámka: Funkci můžete aktivovat pouze v režimech COOL nebo DRY. 

Funkce LOCK 

Pro zamčení nebo odemčení klávesnice stiskněte jednu vteřinu současně tlačítka 

Press Turbo a Self clean (Samočištění). 

 
  

Toto tlačítko 
podržte 2 
vteřiny a 
aktivuje se 
funkce Sleep 

Společným podržením na 
jednu vteřinu aktivujete funkci 
LOCK 

Toto tlačítko 
podržte 2 
vteřiny a 
aktivuje se 
funkce Sleep 

Společným podržením na jednu 

vteřinu aktivujete funkci LOCK 
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Funkce TURBO 

Funkce TURBO zapne dodatečný výkon jednotky pro co nejrychlejší dosažení 

vámi zadané teploty. 

 Vyberete-li funkci TURBO v režimu COOL, jednotka bude vyfukovat vzduch s 

co nejsilnějším prouděním pro skokový start procesu chlazení. 

 Jestliže funkci TURBO zapnete v režimu HEAT, pak se u jednotek 

s elektrickými topnými prvky spustí elektrický ohřev a skokově se spustí proces 

ohřívání. 

 Podržte na 2 vteřiny tlačítko TURBO, ionizující/plazmový lapač prachu (podle 

modelu) se nabije energií a pomůže vám ze vzduchu odstranit pyl a nečistoty. 

Funkce Silence 

Pro aktivaci/zrušení tichého režimu podržte na 2 vteřiny tlačítko Fan. 

Kvůli nízkofrekvenčnímu provozu kompresoru může být výsledkem nedostatečná 

kapacita chlazení a ohřevu (platí pouze pro klimatizační jednotky s funkcí Silent) 

Funkce ohřevu na 8 °C 

Bude-li klimatizační jednotka spuštěna v režimu ohřevu a nastavena na teplotu 

17 °C, stiskněte během jedné vteřiny dvakrát tlačítko Temp a spustí se funkce 

ohřevu na 8 °C. 

Jednotka poběží s nastavenou teplotou 8 °C. Na displeji interiérové jednotky „FP“. 

Funkce SHORTCUT 

Používá se k obnovení aktuálního nastavení nebo pokračování v předchozím 

nastavení. 

Když stisknete toto tlačítko a dálkový ovladač bude zapnutý, systém se automaticky vrátí na předcházející 

nastavení, včetně provozního režimu, nastavené teploty, otáček ventilátoru a funkce Sleep (bude-li zapnutá). 

Po stisknutí na více než 2 vteřiny systém automaticky obnoví aktuální provozní nastavení, včetně provozního 

režimu, nastavené teploty, otáček ventilátoru a funkce Sleep (bude-li zapnutá). 

 

Pro aktivaci funkce 
Silence podržte na 
2 vteřiny tlačítko 
Fan. 

Když toto tlačítko 
stisknete dvakrát na 
jednu vteřinu, aktivuje 
se funkce ohřevu na 
8 °C 

Toto tlačítko podržte 2 
vteřiny a aktivuje se 
funkce Fresh 
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