Návod k obsluze

Provozní instrukce
Jak vložit baterie
1. Sejměte kryt baterie tak, že jej vysunete ve směru šipky
2. Vložte nové baterie a ujistěte se,
že (+) a (-) póly jsou správně instalovány.
3. Znovu připevněte kryt tak, že jej zasunete zpět do původní polohy.

POZNÁMKA

• Použijte baterie 2 AAA (1,5V). Nepoužívejte dobíjitelné baterie.

Uskladnění a pokyny pro provoz dálkového ovladače
• Dálkový ovladač může být uložen tak,
že jeho držák namontujete na stěnu.

• Pokud chcete klimatizační jednotku uvést do provozu,
nasměrujte dálkový ovladač na přijímač signálů jednotky.

Přijímač signálu
Přijímá signály z dálkového ovladače. (Přijímané jako signály: dvě krátká pípnutí nebo jedno dlouhé zabzučení)

Světelné indikátory provozu
On/Off

: Rozsvěcuje se během provozu systému

Klidový režim

: Rozsvěcuje se během automatického
provozu v klidovém režimu

Časovač

: Rozsvítí se během provozu časovače

Režim odmrazení

: Rozsvítí se během probíhání režimu odmrazení nebo
při startu za tepla. (Pouze u tepelného čerpadla)

Provoz venkovní
jednotky

: Rozsvítí se během provozu venkovní jednotky
(Pouze u chladící jednotky)

Nano Plasma

: Funkce ilustrující dynamický režim při využití
kombinovaného systému klimatizace a osvětlení
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Světelné indikátory
provozu

Návod k obsluze

ČESKY

Provoz dálkového ovladače
Ovládání
Vysílač signálů

1
2
3
4

5
6

1

5

3

6

4
10

2
7
11
8
13

CANCEL
ON

OFF

9
12

SET
AUTO CLEAN

17
14

15

16

7
8
9
10

Výklopná
dvířka
(otevřena)

Provozní režim
Režim chlazení

11
12
13

Automatický provoz

14
Zdraví prospěšné odvlhčování
Režim topení

Chladící jednotka

Tepelné čerpadlo

15
16
17

TLAČÍTKO START/ STOP
Provoz začne, jestliže stisknete toto tlačítko a je
ukončen, jestliže toto tlačítko stisknete podruhé.
TLAČÍTKO PRO VÝBĚR
PROVOZNÍHO REŽIMU
Používáno pro výběr provozního režimu.
TLAČÍTKO PRO NASTAVENÍ
TEPLOTY V MÍSTNOSTI
Používáno pro nastavení teploty v místnosti.
TLAČÍTKO PRO PŘEPÍNÁNÍ OTÁČEK
VENTILÁTORU VNITŘNÍ JEDNOTKY
Používán pro výběr čtyř stupňů otáček
ventilátoru nízkých, středních, vysokých a CHAOS.
TLAČÍTKO PRO „JET COOL“/ TOPENÍ (VOLITELNÉ)
Používáno pro spuštění a ukončení rychlého ochlazení
/ topení (V režimu chlazení/topení probíhá rychlé chlazení
/výtápění při super vysokých otáčkách ventilátoru).
TLAČÍTKO PRO NATÁČENÍ ŽALUZIÍ V REŽIMU CHAOS
Používáno k zahájení a ukončení natáčení žaluzií
a nastavení požadovaného směru proudění
vzduchu nahoru / dolů.
TLAČÍTKA ON/OFF PRO ČASOVAČ
Používána pro nastavení času pro začátek
a konec provozu. (Viz strana 23).
TLAČÍTKA PRO NASTAVENÍ ČASU
Používána pro nastavení času. (Viz strana 23).
TLAČÍTKO PRO NASTAVENÍ / ZRUŠENÍ
NASTAVENÍ ČASOVAĆE
Používáno pro nastavení časovače, když je dosaženo požadovaného
času a pro zrušení režimu nastavování časovače. (Viz strana 23).
TLAČÍTKO PRO NASTAVENÍ AUTOMATICKÉHO
KLIDOVÉHO REŽIMU
Používáno pro nastavení provozu v automatickém
klidovém režimu. (Viz strana 23).
TLAČÍTKO PRO CIRKULACI VZDUCHU
Používáno pro cirkulaci vzduchu v místnosti bez chlazení
nebo topení. (Viz strana 24).
TLAČÍTKO PRO KONTROLU TEPLOTY VZDUCHU V MÍSTNOSTI
Používáno pro kontrolu teploty vzduchu v místnosti.
TLAČÍTKO PRO ČIŠTĚNÍ VZDUCHU PLASMA (VOLITELNÉ)
Používáno pro aktivaci nebo deaktivaci funkce čištění
vzduchu plasma. (Viz strana 21).
TLAČÍTKO PRO OVLÁDÁNÍ HORIZONTÁLNÍHO SMĚRU
PROUDĚNÍ VZDUCHU (NE U VŠECH MODELŮ)
Používáno pro nastavení požadovaného horizontálního
proudění vzduchu.
NULOVACÍ TLAČÍTKO (RESET)
Používáno před opětným nastavením času.
TLAČÍTKO 2nd F
Používáno před výběrem režimů, jejichž názvy jsou vytištěny
modrou barvou v dolní části tlačítek. (Viz strana 22)
TLAČÍTKO PRO SAMOČIŠTĚNÍ (VOLITELNÉ)
Používáno pro nastavení režimu samočištění.
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Návod k obsluze

Režim chlazení

1

Stiskněte tlačítko Start/Stop
Jednotka odpoví pípnutím.

2

Otevřete dvířka na dálkovém ovladači. Pro nastavení
režimu chlazení stiskněte tlačítko pro výběr provozního
režimu. Po každém stisknutí tlačítka jsou zobrazovány
provozní režimy ve směru šipky.

Režim chlazení

3

Automatický
režim

Zdraví prospěšné
odvlhčení

Režim topení
(Pouze pro model
s tepelným čerpadlem)

Zavřete dvířka na dálkovém ovladači. Nastavte teplotu nižší,
než je teplota místnosti. Teplota může být nastavena
v rozsahu 18°C ~ 30°C po 1°C.

ON

Pro zvýšení teploty

Pro snížení teploty

4

Nastavte znovu otáčky ventilátoru s dvířky
dálkového ovladače stále zavřenými.
Můžete vybrat 4 stupně otáček ventilátoru
nízké, střední, vysoké nebo CHAOS.
Každým stisknutím tlačítka měníte
nastavení režimu otáček ventilátoru.

Přirozené proudění vzduchu pomocí CHAOS logiky
q Abyste se cítili ještě příjemněji, než při jiných otáčkách ventilátoru, stiskněte volič otáček ventilátoru
a nastavte jej na režim CHAOS. V tomto režimu dochází k proudění vzduchu připomínající
příjemný vánek, čehož je dosaženo automatickým měněním otáček pomocí CHAOS logiky.
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Návod k obsluze

1

Stiskněte tlačítko Start/Stop
Jednotka odpoví pípnutím.

2

Otevřete dvířka dálkového ovladače. Pro výběr
automatického režimu stiskněte tlačítko pro výběr
provozního režimu. Po každém stisknutí tlačítka jsou
zobrazovány provozní režimy ve směru šipky.

Režim chlazení

ON

3

Automatický
režim

Zdraví prospěšné
odvlhčení

Režim topení
(Pouze pro model
s tepelným čerpadlem)

Teplota a otáčky ventilátoru jsou automaticky nastavovány
pomocí elektronického ovládání podle skutečné teploty
místnosti. Jestliže chcete změnit nastavenou teplotu,
stiskněte tlačítka pro nastavení teploty místnosti. Podle toho,
jakého ochlazení nebo zvýšení teploty chcete dosáhnout,
tolikrát (až dvakrát) byste měli stisknout tlačítko. Poté se
nastavená teplota automaticky změní.
Pro zvýšení teploty

Pro snížení teploty

Během automatického provozu:
q Nemůžete přepínat stupně otáček ventilátoru. Tyto již byly nastaveny pomocí systémového
software dle pravidel fuzzy logiky.
q Jestliže systém nepracuje dle vašich požadavků, přepněte ručně na jiný režim. Systém se sám automaticky nepřepne
z režimu chlazení na režim topení, nebo z režimu topení na režim chlazení, toto musí být provedeno ručním
vynulováním a novým nastavením.
q Jestliže během automatického provozu stisknete tlačítko „chaos“ začnou pracovat horizontální výdechové klapky, které se
střídavě automaticky zavírají a otvírají. Pokud chcete ukončit automatické odvětrávání, stiskněte znovu tlačítko „chaos“.
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ČESKY

Automatický provozní režim (pouze v režimu chlazení)

Návod k obsluze

Automatická změna režimů (Pouze u tepelného čerpadla)

1

Stiskněte tlačítko Start/Stop
Jednotka odpoví pípnutím.

2

Otevřete dvířka dálkového ovladače. Pro výběr automatického
přepínání režimů stiskněte tlačítko pro výběr provozního režimu.
Po každém stisknutí tlačítka jsou zobrazovány provozní režimy
ve směru šipky.

Režim chlazení

3

Automatické
přepínání režimů

Zdraví prospěšné
odvlhčení

Režim topení
(Pouze pro model
s tepelným čerpadlem)

Zavřete dvířka na dálkovém ovladači. Nastavte teplotu nižší,
než je teplota místnosti. Teplota může být nastavena
v rozsahu 18°C ~ 30°C po 1°C.
Pro zvýšení teploty

ON

Pro snížení teploty

4

Nastavte znovu otáčky ventilátoru s dvířky
dálkového ovladače stále zavřenými.
Můžete vybrat 4 stupně otáček ventilátoru
nízké, střední, vysoké a CHAOS.
Každým stisknutím tlačítka měníte
nastavení režimu otáček ventilátoru.

Automatická změna režimů:
q Klimatizační jednotka přepíná provozní režimy automaticky tak, aby byla udržena nastavená
teplota místnosti. Jestliže se teplota místnosti začne měnit o ±2°C oproti nastavené teplotě,
klimatizační jednotka se snaží udržet nastavenou teplotu s odchylkou max. ±2°C od nastavené
teploty tím, že využije automatického přepínání režimů.
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Návod k obsluze

ČESKY

Režim zdraví prospěšného odvlhčení

1

Stiskněte tlačítko Start/Stop
Jednotka odpoví pípnutím.

2

Otevřete dvířka dálkového ovladače. Pro výběr režimu
zdraví prospěšného odvlhčení stiskněte tlačítko pro
výběr provozního režimu. Po každém stisknutí tlačítka
jsou zobrazovány provozní režimy ve směru šipky.

Režim chlazení

3
ON

Automatický
režim

Režim topení
Zdraví prospěšné
(Pouze pro model
odvlhčení
s tepelným čerpadlem)

Nastavte znovu otáčky ventilátoru s dvířky
dálkového ovladače stále zavřenými.
Můžete vybrat 4 stupně otáček ventilátoru
nízké, střední, vysoké nebo CHAOS.
Každým stisknutím tlačítka měníte nastavení
režimu otáček ventilátoru.

Přirozené proudění vzduchu pomocí CHAOS logiky
q Abyste se cítili ještě příjemněji, než při jiných otáčkách ventilátoru, stiskněte volič
otáček ventilátoru a nastavte jej na režim CHAOS. V tomto režimu
dochází k proudění vzduchu připomínající příjemný vánek, čehož je dosaženo
automatickým měněním otáček pomocí CHAOS logiky.

Režim zdraví prospěšného odvlhčení
q Jestliže stisknete tlačítko pro výběr provozního režimu a vyberete režim odvlhčení, bude aktivována funkce odvlhčení.
Jednotka bude automaticky nastavena na teplotu místnosti a intenzita proudění vzduchu na nejvhodnější podmínky pro
realizaci odvzdušnění, které vycházejí z toho, jaká teplota místnosti je uživateli považována za nejvhodnější.
q Ovšem v tomto případě není nastavená teplota zobrazována na displeji dálkového ovladače, tudíž nemůžete
teplotu místnosti kontrolovat.
q Během tohoto režimu je intenzita proudění vzduchu nastavována automaticky dle optimalizačního algoritmu
odpovídajícímu takové aktuální teplotě místnosti, která vytvoří v místnosti zdravé a příjemné prostředí i v sezóně
s vysokou vlhkostí vzduchu.
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Návod k obsluze

Režim topení (Pouze u tepelného čerpadla)

1

Stiskněte tlačítko Start/Stop
Jednotka odpoví pípnutím.

2

Otevřete dvířka dálkového ovladače. Pro výběr režimu
topení stiskněte tlačítko pro výběr provozního režimu.
Po každém stisknutí tlačítka jsou zobrazovány
režimy ve směru šipky.

Režim chlazení

3

Automatický
režim

Režim topení
Zdraví prospěšné
(Pouze pro model
odvlhčení
s tepelným čerpadlem)

Zavřete dvířka dálkového ovladače. Nastavte teploty vyšší,
než je teplota místnosti. Teplota může být nastavena
v rozsahu 16°C ~ 30°C po 1°C.

ON

Pro zvýšení teploty

Pro snížení teploty

4

Nastavte znovu otáčky ventilátoru s dvířky
dálkového ovladače stále zavřenými.
Můžete vybrat 4 stupně otáček ventilátoru
nízké, střední, vysoké a CHAOS.
Každým stisknutím tlačítka měníte
nastavení režimu otáček ventilátoru.

Přirozené proudění vzduchu pomocí CHAOS logiky
q Abyste se cítili ještě příjemněji, než při jiných otáčkách ventilátoru, stiskněte volič otáček ventilátoru a nastavte
jej na režim CHAOS. V tomto režimu dochází k proudění vzduchu připomínající příjemný vánek, čehož je
dosaženo automatickým měněním otáček pomocí CHAOS logiky.

18 ART COOL klimatizační jednotka

Návod k obsluze

ČESKY

Provoz „Jet Cool“ intenzivní chlazení

1

Stiskněte tlačítko Start/Stop
Jednotka odpoví pípnutím.

2

Stiskněte tlačítko „Jet Cool“ a přejdete do
režimu intenzivního chlazení, kdy bude
ventilátor klimatizační jednotky provozován
při velmi vysokých otáčkách v režimu
chlazení, a to zhruba po 30 minut.

3

Jestliže si přejete zrušit režim „Jet Cool“, stiskněte tlačítko
„Jet Cool“ nebo tlačítko pro nastavení otáček ventilátoru
nebo stiskněte znovu tlačítko pro nastavení teploty místnosti.

nebo

nebo

POZNÁMKA

q Kdykoliv je funkce JET COOL aktivována, klimatizační jednotka začne produkovat studený vzduch při vysokých
otáčkách po dobu 30 minut a nastaví teplotu místnosti na 18 ° C. Tato funkce je využívána pro co nejrychlejší
ochlazení vzduchu v místnosti např. v horkém létu.
Ovšem je samozřejmé že funkce JET COOL není k dispozici v režimech vytápění nebo „neuro fuzzy“.
q Pokud se chcete navrátit z režimu JET COOL do režimu normálního chlazení, stiskněte buď tlačítko pro
výběr provozního režimu, pro intenzitu proudění vzduchu nebo tlačítko pro nastavení teploty, nebo znovu
stiskněte tlačítko JET COOL
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Návod k obsluze

Režim intenzivního vytápění (volitelný)

1

Stiskněte tlačítko Start/Stop
Jednotka odpoví pípnutím.

2

Otevřete dvířka na dálkovém ovladači
a vyberte režim topení.
.

Režim chlazení

Automatický
režim

Režim topení
Zdraví prospěšné
(Pouze pro model
odvlhčení
s tepelným čerpadlem)

3

Stiskněte tlačítko „Jet Heat“ pro výběr režimu
topení a jednotka bude 60 minut pracovat
v režimu topení při velmi vysokých
otáčkách ventilátoru.

4

Jestliže si přejete zrušit režim „Jet Heat“, stiskněte tlačítko „Jet Heat“
nebo tlačítko pro nastavení otáček ventilátoru nebo stiskněte znovu tlačítko
pro nastavení teploty místnosti.

ON

nebo

nebo

POZNÁMKA

q Kdykoliv je funkce JET HEAT aktivována, klimatizační jednotka začne vhánět teplý vzduch při velmi vysokých
otáčkách po dobu 60 minut a nastaví automaticky teplotu místnosti na 30 ° C. Tato funkce je využívána pro co
nejrychlejší zvýšení teploty vzduchu v místnosti v zimě.
q Ovšem je samozřejmé že funkce JET HEAT není k dispozici v režimech chlazení, zdraví prospěšného
odvlhčení nebo při automatické změně režimů.
q Pokud se chcete navrátit z režimu JET HEAT do režimu normálního topení, stiskněte buď tlačítko pro výběr
provozního režimu, pro intenzitu proudění vzduchu nebo tlačítko pro nastavení teploty, nebo znovu stiskněte
tlačítko JET HEAT.
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Návod k obsluze

ČESKY

Režim čištění PLASMA (volitelný)

1

Stiskněte tlačítko On/Off.
Jednotka odpoví pípnutím.

2

Otevřete dvířka dálkového ovladače. Stiskněte
tlačítko ON/OFF pro režim čištění vzduchu PLASMA.
Provoz začne při stisknutí tlačítka a je
ukončen při jeho opětném stisknutí.

3

Nastavte nové otáčky při zavřených dvířkách dálkového
ovladače. Můžete vybrat čtyři stupně otáček:
nízké, střední, vysoké nebo CHAOS.
Po každém stisknutí tlačítka bude
změněn stupeň nastavení otáček ventilátoru.
* Režim čištění vzduchu (PLASMA) je
k dispozici při režimu chlazení, topení
nebo i při jiných režimech.

Aktivování pouze režimu čištění vzduchu PLASMA
Jestliže stisknete pouze tlačítko PLASMA, je
provozováno pouze čištění vzduchu PLASMA.
Otáčky ventilátoru jsou nízké. Můžete zvolit
čtyři stupně otáček ventilátoru nízké, střední,
vysoké nebo CHAOS.
Po každém stisknutí tlačítka
bude
změněn stupeň nastavení otáček ventilátoru.
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Návod k obsluze

Režim „2nd F“

1

Stiskněte tlačítko On/Off.
Jednotka odpoví pípnutím.

2

Otevřete dvířka dálkového ovladače a stiskněte tlačítko
funkce „2nd“ pro aktivací funkcí, jejichž názvy jsou vytištěny
modrou barvou v dolní části tlačítek. (Zkontrolujte označení
funkce „2nd“ na displeji dálkového ovladače). Těmito tlačítky
lze nastavit časovač následujícím způsobem:

ON

OFF

SET

CANCEL
ON

OFF

SET
AUTO CLEAN

3

Funkce „2nd“ se v krátkém čase automaticky zruší, nebo
ji můžete zrušit opětným stisknutím tlačítka.

Více informací o této funkci naleznete na dalších stranách.
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Návod k obsluze

ČESKY

Další charakteristiky
Klidový režim
1. Stiskněte tlačítko automatického klidového režimu pro nastavení času automatického vypnutí jednotky.
2. Časovač lze programovat po hodinách stisknutím tlačítka pro nastavení klidového režimu 1x až 7x. Klidový režim můžete nastavit na
jednu až sedm hodin. Pokud chcete provádět takové nastavení, musíte nasměrovat dálkový ovladač na klimatizační jednotku a stisknout
tlačítko pro nastavení klidového režimu.
3. Zjistěte, zda svítí kontrolka LED automatického klidového režimu. Jestliže chcete klidový režim zrušit, stiskněte několikrát
tlačítko pro automatický klidový režim, dokud z displeje nezmizí hvězdička (
).
POZNÁMKA
Klidový režim bude provozován při nízkých otáčkách (chlazení) nebo středních otáčkách ventilátoru (pouze tepelné
čerpadlo), aby nebyl rušen váš klidný spánek.

Při klidovém režimu: Nelze aktivovat funkci CHAOS.
Při režimu chlazení nebo režimu zdraví prospěšného odvlhčení: Teplota se bude automaticky zvyšovat každých
30 minut o 1°C, tudíž každou hodinu se zvýší o 2 °C, aby byl zajištěn váš pohodlný spánek.

Nastavení času
1. Čas můžete nastavit pouze po stisknutí nulovacího tlačítka. Pokud jste vyměňovali baterie, měli byste
stisknout nulovací tlačítko a znovu nastavit čas. Stiskněte tlačítko Start / Stop.
2. Stiskněte tlačítko „2nd F“ a překontrolujte, zda se objeví ikona „2nd F“
3. Držte tlačítka pro nastavení času stlačená, dokud není
nastaven vámi požadovaný čas.
CANCEL
4. Stiskněte tlačítko „Timer SET“.
SET

POZNÁMKA

Překontrolujte, zda indikátor nastavení času je nastaven na A.M. (dopoledne) a P.M. (odpoledne, večer).

Odložené zapnutí / předvolba času vypnutí
1. Zkontrolujte na displeji dálkového ovladače, zda je čas správně nastaven.
2. Stiskněte tlačítko „2nd F“
ON

OFF

3. Stiskněte tlačítka ON/OFF na časovači, pokud chcete časovač
zapnout nebo vypnout.
4. Držte tlačítka pro nastavení času tak dlouho stlačená, dokud
nedosáhnete nastavení vámi požadovaného času.

CANCEL
SET

5. Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko„Timer SET“, vyberte režim ON nebo OFF
a nasměrujte dálkový ovladač proti přijímači signálu na klimatizační jednotce.
CANCEL

Pokud chcete nastavení časovače zrušit. Překontrolujte, zda na displeji není ještě ikona „2nd F“.
Stiskněte tlačítko pro vypnutí časovače a namiřte dálkový ovladač na přijímač signálu.
(Kontrolka na klimatizační jednotce přestane svítit a displej také zhasne).
POZNÁMKA

Vyberte jeden z následujících čtyř typů provozu.

Předvolba vypnutí
(OFF) na časovači

Odložené zapnutí
(ON) na časovači

SET

Pokud je jednotka v provozu

Nastavení časovače na
automatické vypnutí (OFF)
a odložené zapnutí (ON).

Nastavení časovače na
odložené zapnutí (ON)
a automatické vypnutí (OFF).
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Návod k obsluze

Kontrola směru proudění vzduchu
Proudění vzduchu ve směru nahoru/dolů a doprava/doleva
může být nastaveno pomocí dálkového ovladače.

Po stisknutí tlačítka „Chaos“ se žaluzie začnou natáčet.

Stiskněte znovu tlačítko „Chaos“ a žaluzie se zastaví.
Po 30 minutách se žaluzie vrátí automaticky do polohy
pro maximální proudění vzduchu.

Stiskněte tlačítko Start/Stop pro zapnutí jednotky.

Režim cirkulace vzduchu
Zajišťuje cirkulaci vzduchu v místnosti bez chlazení nebo ohřevu.
1. Stiskněte tlačítko Start/Stop. Jednotka odpoví pípnutím.
2. Otevřete dvířka dálkového ovladače. Stiskněte tlačítko pro cirkulaci vzduchu. Zavřete dvířka na dálkovém ovladači. Pokaždé, když
stisknete tlačítko pro nastavení otáček ventilátoru, změní se stupeň otáček od nízkých až po CHAOS a opačně.

Otáčky „CHAOS“

POZNÁMKA

Nízké otáčky ventilátoru.

Střední otáčky ventilátoru

Vysoké otáčky ventilátoru

„CHAOS Air“ přináší vysoké energetické úspory a zabraňuje přechlazení. Otáčky ventilátoru se automaticky mění
od středních po nízké a naopak v závislosti na teplotě okolí.

Samočištění
1. Kdykoliv stisknete tlačítko samočištění, funkce samočištění bude zálohována a zrušena.

AUTO CLEAN

2. Funkce samočištění pracuje před a po režimech chlazení a odvlhčení.Další detaily naleznete níže.
3. Jestliže je jednotka spuštěna po zálohování funkce samočištění, aktivuje se funkce pro spuštění chlazení a
ventilátor začne po 20 sekundách pracovat.
4. Jestliže stiskněte tlačítko Start/Stop pro vypnutí jednotky poté, co byla zálohována funkce samočištění,
klimatizační jednotka provádí cirkulaci vzduchu v pokoji v režimu samočištění a režimy chlazení a odvlhčení
jsou ukončeny. U chladící jednotky to trvá 30 minut, u tepelného čerpadla 16 minut.
5. Po opětném stisknutí tlačítka samočištění během provozování jednotky je funkce samočištění zrušena.

POZNÁMKA

q Během samočištění je odstraňována vlhkost, která zbyla ve vnitřní jednotce po provozu
v režimu chlazení nebo režimu zdraví prospěšného odvlhčení.
q Pokud je aktivována funkce samočištění, jsou k dispozici pouze tlačítka „Start/Stop“,
„Plasma“ a „Auto Clean“
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