
 

 

 

 

 

NÁVOD NA POUŽITIE 
INVENTOR 
NEMESIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELY: N2VI32-09WiFi / N2VI32-12WiFi / N2VI32-18WiFi / N2VI32-24WiFi 

 

 

Zariadenie naplnené horľavým plynom R32. 

Pred použitím spotrebiča si najskôr prečítajte návod na obsluhu. 

Pred inštaláciou spotrebiča si najskôr prečítajte inštalačnú príručku. 

Pred opravou spotrebiča si najskôr prečítajte servisnú príručku. 

 

 

VAROVANIE: Údržba sa musí vykonávať iba podľa odporúčaní výrobcu zariadenia. 

údržba  a oprava vyžadujúca pomoc iného kvalifikovaného personálu sa musí 

vykonávať pod dohľadom osoba spôsobilá na používanie horľavých chladív. Viac 

informácií nájdete v časti „Informácie o servise “na„ INŠTALAČNÝ MANUÁL “. 

(Vyžaduje sa to iba v prípade, že jednotka prijíma chladivo R32 / R290) 

  



 

 

 

Bezpečnostné opatrenia  

 

Pred inštaláciou, prečítajte si bezpečnostne opatrenia Nesprávna inštalácia 

spôsobené nedodržaním inštrukcií by mohla mať za následok vznik vážneho 

zranenia alebo poškodenia. Závažnosť možného poškodenia alebo zranenie je 

klasifikovaný ako VAROVANIE alebo VÝSTRAHA  

 

 

VAROVANIA O INŠTALÁCII  

• Kontaktujte oprávneného predavača ohľadom inštalácii toho to 

klimatického zariadenia. Nesprávna inštalácia môže viste do vytekania 

vody, úrazu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.  

• Všetky opravy, údržby a posúvanie zariadenia musí vykonávať 

oprávnený technik. Nesprávne vykonane opravy môžu viest k zraneniam 

alebo poruche zariadenia.  

 

UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA POUŽÍVANIA ZARIADENIA  

V prípade výskytu neobvyklých udalosti (napr. výskytu zápachu pálenia), 

ihneď vypnite zariadenie a vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Kontaktujte 

predavača ako by vám pomohol zabrániť uraz elektrickým prúdom, požiar 

alebo zranenia. Nevkladajte prsty, tyče alebo iné predmety do vstupu 

alebo výstupu otvoru vzduchu. To môže viest k zraneniam pokiaľ sa 

ventilátor otáča pri väčšej rýchlosti. Nepoužívajte horľavé spreje ako sú 

sprej na vlasy, lak alebo farbu v blízkosti zariadenia ako by nedošlo k 

požiaru alebo explózii. Nepoužívajte zariadenie v blízkosti výbušných 

plynov. Vypustení plyn sa môže hromadiť okolo zariadenia a spôsobiť 

výbuch. Nepoužívajte zariadenie vo vlhkej miestnosti (napr. Kúpeľňa 

alebo pracovňa) ako by nedošlo k vzniku úrazu elektrickým prúdom, ktorý 

by mohol spôsobiť poškodenie na zariadení. Nevystavujte priamo svoje 

telo studenom vzduchu na dlhšiu dobu  

 

VAROVANIA SÚVISIACE S ELEKTRICKOU ENERGIOU  

• Používajte iba uvedený elektricky kábel. V prípade že je kábel 

poškodený, výrobca alebo oprávnená osoba ho musí vymeniť.  

• Vždy dbajte na to aby zástrčka bola čista. Odstráňte prach alebo 

nečistoty ktoré sa môžu nahromadiť okolo zástrčky alebo na samej 

zástrčke, zástrčky ktoré obsahujú prach alebo nečistoty môžu spôsobiť 

požiar alebo uraz elektrickým prúdom.  

• Neťahajte kábel ako by ste vytiahli zástrčku zo zásuvky. Pevne uchopte 

zástrčku a potiahnite ju. Ťahanie kábla môže spôsobiť škodu na samom 

kábli, čo môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.  

• Nepoužívajte predlžovací kábel, nepredlžujte ručne kábel a nepripojujte 

ostatne zariadenia do rovnakej zástrčky v ktorej sa nachádza klimatické 

zariadenie. Nesprávne elektrické inštalácie, nesprávna izolácia a 

nedostatočný výkon môžu viest k výskytu požiara. 

  



 

 

Vysvetlenie symbolov zobrazených na vnútornej jednotke alebo vonkajšej 

jednotke: 

 

 
 

Rozsah pracovných teplôt 

 

 vnútorná strana 
DB/WB(℃ ) 

vonkajšia strana 
DB/WB(℃ ) 

Max. chladenie 32/23 43/26 

Max. kúrenie 27/- 24/18 

 

Upozornenie: Na chladenie je  ideálny rozsah vonkajších teplôt od -15 do 43o C 

 

 

 

 

 

ŠPECIFIKÁCIE I VLASTNOSTI ZARIADENIA  

Časti zariadenia 

 

 



 

 

 
 

 

 
 



 

 

 
 

TLAČIDLÁ NA DIALKOVOM OVLÁDAČI 

Jedná sa o diaľkový ovládač na všeobecné použitie, ktorý sa používa pri 

klimatizačných jednotkách. Pre niektoré funkcie, ktoré model nemá, stlačte kláves 

zodpovedajúci tlačidlu na diaľkovom ovládači. 

 

Po zapnutí vydá klimatizácia zvuk. 

Indikátor prevádzky  je zapnutý (červený indikátor). Potom môžete ovládať 

klimatizáciu pomocou diaľkového ovládača. 

V zapnutom stave stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládači a „ikona signálu“ 

na displeji diaľkového ovládača jedenkrát zabliká a vydá klimatizácia zvuk , čo 

znamená, že signál bol zaslaný do klimatizácie. 

Pri vypnutom stave sa na displeji zobrazí nastavená teplota a ikona hodín 

diaľkového ovládača (Ak sú funkcie časovača zapnuté, funkcie osvetlenia sú 

vypnuté,   na displeji diaľkového ovládača sa súčasne zobrazia príslušné ikony); Pri 

zapnutom stave sa na displeji zobrazia príslušné ikony funkčných nastavení.  

 

 

1 tlačidlo ON / OFF 

Po stlačení tohto tlačidla sa jednotka zapne, ešte raz sa stlačí, jednotka sa 

vypne. Keď je jednotka vypnutá, funkcia spánku sa zruší. 

 

2 tlačidlo ventilátora 

Stlačte toto tlačidlo, Auto, Nízka, Stredne nízka, Stredná, Stredne vysoká, 

Vysoká rýchlosť (Auto, Low, Medium-low, Medium, Medium-high, High) 

 
 

3 Tlačidlo MODE 

Stlačením tohto tlačidla môžete zvoliť kruhový režim Auto, Cool, Dry, Fan, 

Heat. Automatický režim je pri zapnutí zapnutý. V automatickom režime 

sa teplota nezobrazí; V režime zahrievania je počiatočná hodnota 28 ℃.  V 

iných režimoch je počiatočná hodnota 25 ℃ 

 
4 Tlačidlo  +/- 

Prednastavenú teplotu je možné zvýšiť. Stlačením tohto tlačidla môžete  

nastaviť teplotu.Nepretržite stlačte toto tlačidlo a podržte na dve sekundy 

relatívny obsah sa môže rýchlo zmeniť, až kým nestlačíte toto tlačidlo a 

neodošlete objednávku, ktorá signalizuje signál ℃ sa bude stále 

zobrazovať. Nastavenie teploty nie je k dispozícii pod 

Automatickým režimom, ale stlačením tohto tlačidla môžete objednávku 

odoslať. Nastavenie teploty stupňov Celzia: 16-30. 

Prednastavená teplota sa môže znížiť. Po stlačení tohto tlačidla je možné 

nastaviť teplotu, nepretržite stlačiť toto tlačidlo a podržať ho dve 

sekundy, relatívny obsah sa môže rýchlo meniť, až kým nestlačíte toto 

tlačidlo a neodošlete príkaz, aby sa vždy zobrazoval signál ℃. Nastavenie 

teploty nie je k dispozícii v automatickom režime, ale objednávku môžete 

odoslať stlačením tohto tlačidla. 

 



 

 

5 Turbo režim 

V režime chladenia alebo zahrievania môžete stlačením tohto tlačidla zapnúť 

alebo vypnúť funkciu Turbo. 

Po zapnutí funkcie Turbo sa zobrazí signál Turbo. Signál sa automaticky zruší, ak 

zmeníte režim alebo rýchlosť ventilátora. 

 

6 tlačítko pohybu lamiel 

Stlačením tohto tlačidla nastavíte 

pohyb lamiel doľava a doprava. 

 

7 tlačítko pohybu lamiel 

Stlačedním tohto tlačidla nastavíte lamely 

pohybujuce sa hore a dole. Ak sa vodiaca 

mriežka zastaví, keď sa otáča nahor a 

nadol, napraví si svoju súčasnú pozíciu. 

označuje vodiace mriežky, ktoré sa pohybujú tam a späť na piatich 

miestach, ako je to znázornené na obrázku 

 

8 hodiny 

Stlačením tohto tlačidla je možné nastaviť hodiny, signál        bliká a zobrazuje sa. 

Do 5 sekúnd sa hodnota dá upraviť stlačením tlačidla + alebo -, ak toto tlačidlo 

stláčate 2 vyššie, každých 0,5 sekundy sa zvýši hodnota na desiatom mieste 

Minute 1. 

Počas blikania stlačte tlačidlo „Hodiny“ alebo Potvrdiť, signál        sa bude neustále 

zobrazovať a označuje úspešné nastavenie. Po zapnutí je predvolené nastavenie 

12:00 a na displeji sa zobrazí signál      . Ak sa zobrazí signál          , ktorý označuje 

aktuálna hodnotu času je hodnota hodín, inak je to hodnota časovača. 

 

9 časovač 

Nastavenie zapnutého časovača: Signal „ON“ bude blikať a zobrazí sa, signál        

sa skryje, numerická časť sa stane časovačom pri nastavení stavu. Počas 5 sekúnd 

bliká, stlačením tlačidla + alebo - nastavíte časovú hodnotu číselnej časti, pri 

každom stlačení tohto tlačidla sa hodnota zvýši alebo zníži o 1 minútu.  

Podržte stlačené tlačidlo + alebo - o 2 sekundy neskôr, rýchlo sa zmení, spôsob 

zmeny je: Počas prvých 2,5 sekundy sa desať čísel zmení na jednom mieste 

minúty, potom jedno miesto je konštantné, desať čísel sa zmení v desiatkach 

miesto minúty pri rýchlosti 2,5 sekundy a prenášanie. Počas 5 sekund bliká, 

stlačte tlačidlo „Časovač“, nastavenie časovača bude úspešné. Časovač 

Keď je nastavená možnosť „Zapnuté“, stlačte tlačidlo časovača, časovač zapnutia 

sa zruší. Pred nastavením časovača nastavte hodiny na aktuálny aktuálny čas. 

Jedným stlačením tohto tlačidla vstúpite do nastavenia TIMER OFF. V takom 

prípade bude blikať ikona TIMER OFF. Metóda nastavenia je rovnaká ako v režime 

TIMER ON. 

 

10 TEMP 

Po stlačení tohto tlačidla sa na displeji vnútornej 

jednotky zobrazí vnútorná nastavená teplota, 

vnútorná okolitá teplota alebo vonkajšia okolitá 

teplota. Nastavenie na diaľkovom ovládači je vybrané kruhovo, ako je uvedené na 

obrázku. 

Ak vyberiete " " pomocou diaľkového ovládača alebo „no display“, indikátor 

teploty na vnútornej jednotke zobrazuje nastavenú teplotu; Pri výbere " " 

pomocou diaľkového ovládača zobrazuje indikátor teploty vnútornej jednotky 

vnútornú teplotu; Pri výbere " " pomocou diaľkového ovládača zobrazuje 

indikátor teploty na vnútornej jednotke vonkajšiu okolitú teplotu. O 3 s neskôr sa 

vráti na nastavovaciu teplotu alebo závisí od iného prijatého signálu do 3 s. 

Pozor: Pri zobrazovaní vonkajšieho prostredia je zobrazovací rozsah 0-60 ℃ 

Keď to prekročí rozsah, zachovajú údaje prahu (najmenší - 0 0 a najväčší 60 ℃). 

Teplé tipy: Pri obsluhe tlačidiel na kryte sa uistite, že je kryt úplne zatvorený. 

U niektorých modelov nie je k dispozícii zobrazenie vonkajšej teploty. V tom čase 

vnútorné jednotka prijíma " " signál, zatiaľ čo zobrazuje nastavenú vnútornú 

teplotu 

 

 



 

 

11 tlačítko  

Stlačením tohto tlačidla dosiahnete zapnutie a vypnutie zdravých a čistiacich 

funkcií v prevádzkovom stave. Po prvom stlačení tohto tlačidla sa spustí funkcia 

čistenia; Displeje LCD „ “. Druhýkrát stlačte tlačidlo, aby ste súčasne spustili 

zdravé a čistiace funkcie; Displej LCD zobrazuje „ “ a „ “. Tretím stlačením 

tohto tlačidla ukončíte zdravé a čistiace funkcie súčasne. Štvrtým stlačením 

tlačidla spustíte zdravú funkciu; Displej LCD "  " . Opätovným stlačením tohto 

tlačidla zopakujete vyššie uvedenú operáciu. 

POZNÁMKA: Táto funkcia je použiteľná pre časť modelov. 

 

12 I FEEL 

Jedným stlačením tohto tlačidla zapnete funkciu I FEEL, potom sa zobrazí číslo „I 

FEEL“, po každom stlačení iného funkčného tlačidla, každých 200 ms na odoslanie 

I FEEL raz, po spustení tejto funkcie bude funkcia spustená.Diaľkový ovládač pošle 

teplotu do hlavnej jednotky každých 10 minút. Po opätovnom stlačení tohto 

tlačidla sa táto funkcia vypne. Keď je funkcia I FEEL zapnutá, diaľkový ovládač by 

mal byť umiestnený v oblasti, kde vnútorná jednotka môže prijímať signál 

vysielaný diaľkovým ovládačom. 

 

13 svetlo 

Stlačením tohto tlačidla v stave zapnutia alebo vypnutia jednotky je možné 

nastaviť režim Svetlo zapnuté a Svetlo vypnuté. 

Po zapnutí je funkcia „Light On“ nastavená na predvolené hodnoty. 

 

14 X-fan 

Po stlačení tlačidla X-FAN v režime COOL alebo DRY sa zobrazí ikona a 

ventilátor v interiéri bude v prevádzke 2 minúty, aby sa vnútorná jednotka 

vysušila, aj keď ste jednotku vypli. Po zapnutí napájania je X-FAN OFF vypnutý. 

X-FAN nie je k dispozícii v režimoch AUTO, FAN alebo HEAT. 

 

 

15 tichý režim 

Po stlačení tohto tlačidla je tichý režim po zapnutí zapnutý, je v automatickom 

tichom režime (displej " “a " Auto ") a tichom režime (zobrazený"  ") a tichý 

režim je vypnutý (nie je zobrazený žiadny signál"  "), predvolené je tiché 

VYPNUTIE. V tichom režime (zobrazenie signálu ). 

Funkcia Tichý je k dispozícii iba pre niektoré modely. 

 

16 spánok 

Stlačením tohto tlačidla môžete aktivovať Spánok 1 ( ), Spánok 2 ( ), 

Spánok 3 ( ) alebo zrušiť režim spánku. 

 

Spánok 1 je režim „Spánok 1“, v režimoch Chladenie, Odvlhčovanie: Stav spánku 

po jednej hodine prevádzky sa zvýši teplota nastavenia hlavnej jednotky o 1 ℃, 2 

hodiny, teplota nastavenia sa zvýši o 2 ℃, jednotka bude bežať pri tejto 

nastavenej teplote; V režime „Heat“: stav spánku po jednej hodine prevádzky 

klesne, teplota nastavenia sa zníži o 1 ℃, 2 hodiny, teplota nastavenia sa zníži o 2 

℃, potom jednotka bude bežať pri tejto nastavenej teplote. 

Režim spánku 2 je režim „spánku 2“, čo znamená, že klimatizácia bude bežať 

podľa prednastavenia skupiny kriviek teploty spánku. 

V režime chladenia: 

(1) Pri nastavovaní počiatočnej teploty 16 ℃ -23 ℃ po zapnutí funkcie spánku 

(2) Pri nastavovaní počiatočnej teploty 24 ℃ -27 ℃ po zapnutí funkcie spánku, 

(3) Keď nastavíte počiatočnú teplotu 28 ℃ -29 ℃, po zapnutí funkcie spánku sa 

teplota zvýši o 1 ℃ každú hodinu, po 3 ℃ sa teplota udrží, po 7 h sa teplota zníži o 

1 ℃ , potom bude jednotka ďalej pracovať pri tejto teplote; teplota sa zvýši každú 

hodinu o 1 ° C, po 2 ° C sa teplota udržiava, po 7 hodinách sa teplota zníži o 1 ° C a 

potom bude jednotka ďalej pracovať pri tejto teplote; teplota sa zvýši o 1 ℃ 

každú hodinu, po 1 ℃ sa teplota udrží, po 7 hodinách sa teplota zníži o 1 ℃, 

potom jednotka bude ďalej pracovať pri tejto teplote; 

(4) Pri nastavovaní počiatočnej teploty 30 ℃ pri tomto nastavení teploty sa po 7 

hodinách teplota zníži o 1 ℃ a potom jednotka bude ďalej pracovať pri tejto 

teplote; 



 

 

V režime kúrienia: 

(1) Pri počiatočnej predvolenej teplote 16 ℃ bude po celú túto dobu pracovať 

pod touto nastavenou teplotou. 

(2) Po počiatočnej predvolenej teplote17 ℃ -20 ℃ sa po spustení funkcie spánku 

teplota zníži o 1 ℃ každú hodinu, po znížení o 1 this sa táto teplota udržuje. 

(3) Po počiatočnej predvolenej teplote 21 ℃ -27 ℃ sa teplota po zapnutí funkcie 

spánku zníži o 1 ℃ každú hodinu, po znížení o ℃ sa táto teplota udržuje. 

(4) Po počiatočnej predvolenej teplote 28 ℃ -30 ℃ sa po spustení funkcie spánku 

teplota zníži o 1 ℃ každú hodinu, po znížení o 3, sa táto teplota udržuje 

Spánok 3 - nastavenie krivky spánku v režime spánku pomocou „DIY“: 

(1) V režime spánku 3 na dlhšiu dobu stlačte tlačidlo „Turbo“, diaľkový ovládač 

vstúpi do stavu nastavenia individuálnej spánku používateľa, v tomto okamihu sa 

na displeji zobrazí „1 hodina“, nastavená teplota „88“ bude zobrazte 

zodpovedajúcu teplotu poslednej nastavenej krivky spánku a bliká (Prvý vstup sa 

zobrazí podľa pôvodnej hodnoty nastavenia krivky pôvodnej továrne); 

(2) Tlačidlami „+“ a „-“ by ste mohli po nastavení upraviť zodpovedajúcu 

nastavenú teplotu, pre potvrdenie stlačte tlačidlo „Trubo“; 

(3) V tomto okamihu sa 1 hodina automaticky zvýši na pozícii časovača na 

diaľkovom ovládači (tj „2 hodiny“ alebo „3 hodiny“ alebo „8 hodín“), miesto 

nastavenia teploty „88“ zobrazí zodpovedajúcu teplotu poslednej krivky spánku a 

blikania; 

(4) Opakujte vyššie uvedený krok (2) ~ (3), až kým nie je nastavenie teploty 8 

hodín dokončené, nastavenie krivky spánku sa dokončí, v tomto okamihu diaľkový 

ovládač obnoví pôvodné zobrazenie časovača; zobrazenie teploty sa vráti na 

pôvodnú nastavenú teplotu 

Sleep3 - je možné požiadať o nastavenie krivky spánku v režime spánku pomocou 

DIY: Užívateľ by sa mohol prispôsobiť metóde nastavenia spánkovej krivky, aby 

zistil vopred nastavenú spánkovú krivku, vstúpil do stavu nastavenia spánkovej 

individualizácie užívateľa, ale nemenil teplotu, stlačením tlačidla „Turbo“ priamo 

potvrďte. 

Poznámka: Ak vo vyššie uvedenom postupe nastavovania alebo zisťovania, ak 

nepretržite do 10 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, stav nastavenia krivky spánku 

sa automaticky ukončí a obnoví sa pôvodné zobrazenie. V postupe nastavovania 

alebo zisťovania stlačte tlačidlo „ON / OFF“, „Mode“, „Timer“ alebo „Sleep“, 

podobne sa ukončí nastavenie krivky spánku alebo stavu dotazu 

 

 

Špeciálne funkcie 
 

X-fan funkcia 

Táto funkcia indikuje, že po zastavení jednotky bude klimatizácia ďalej bežať, aby  

sa predišlo vzniku plesniam. 

Vnútorný ventilátor bude ďalej bežať asi 2 minúty, pri nízkej rýchlosti. V tomto 

období stlačením tlačidla X-FAN zastavíte priamy ventilátor vnútornej jednotky. 

1. Po zapnutí funkcie X-FAN: Po vypnutí prístroja stlačením tlačidla ON / OFF sa 

celá jednotka vypne priamo. 

2. Po vypnutí funkcie X-FAN: Po vypnutí prístroja stlačením tlačidla ON / OFF, sa 

celá jednotka vypne priamo. 

 

AUTO RUN 

Ak je zvolený režim AUTO RUN, nastavená teplota sa na LCD displeji nezobrazí, 

jednotka bude v súlade s izbovou teplotou. automaticky vyberie vhodnú metódu 

behu a zabezpečí pohodlie okolitého prostredia. 

 

TURBO funkcia 

Ak túto funkciu spustíte, ventilátor jednotky bude bežať pri veľmi vysokej 

rýchlosti, aby rýchlo ochladila alebo ohrievala, takže okolitá teplota sa blíži k 

predvolenej teplota veľmi rýchlo.  

 

funkcia UZAMKNUTIA 

Súčasným stlačením tlačidiel + a - uzamknete alebo odomknete klávesnicu. Ak je 

diaľkový ovládač uzamknutý, zobrazí sa na ňom ikona . V takom prípade 

stlačte ľubovoľné tlačidlo, značka trikrát zabliká. Ak je klávesnica odomknutá, 

značka zmizne. 

 

 



 

 

Pohyb lamiel HORE-DOLU 

1. Stláčajte tlačidlo nahor a nadol nepretržite dlhšie ako 2 s, jednotka sa bude 

otáčať dozadu smerom nahor a nadol a potom tlačidlo uvoľnite, jednotka sa 

prestane otáčať a súčasná poloha vodiacej mriežky sa okamžite zachová. 

2. Pri prepínaní stavu z režimu vypnutia do stavu vypnutia, keď stlačíte toto 

tlačidlo  znova o 2 sekundy neskôr, sa stav prepne priamo do stavu vypnutia; 

Ak toto tlačidlo znova stlačíte do 2 s, zmena stavu výkyvu bude tiež závisieť od 

vyššie uvedenej sekvencie obehu. 

 

Pohyb lamiel VPRAVO – VĽAVO 

1. Tlačidlo výkyvu doľava a doprava stláčajte nepretržite dlhšie ako 2 s, hlavná 

jednotka sa bude otáčať dozadu a dopredu zľava doprava a potom tlačidlo 

uvoľnite, jednotka sa zastaví a súčasná poloha vodiacej mriežky sa okamžite 

zachová. 

2. Pri prepínaní stavu doľava a doprava, keď sa stav prepne z vypnutého stavu, ak 

stlačíte toto tlačidlo znova o 2 s neskôr, stav sa priamo prepne do vypnutého 

stavu; ak stlačíte toto tlačidlo  do 2 s, zmena stavu výkyvu bude tiež závisieť 

od vyššie uvedenej sekvencie obehu. 

O prepínaní medzi Fahrenheitom a Centigradeom 

V stave vypnutej jednotky stlačte súčasne tlačidlá MODE a -, aby ste prepli ℃ a ℉ 

 

 

Inštrukcie k špeciálnym funkciám 
 

Kombinácia tlačidiel "TEMP" a "CLOCK":O funkcii úspory energie  

Stlačením tlačidla „TEMP“ a „CLOCK“ v režime COOL spustíte funkciu úspory 

energie. Trubica Nixie na diaľkovom ovládači zobrazuje „SE“. Pre ukončenie 

funkcie zopakujte operáciu. 

 

O 8oC funkcii - Funkcia ohrevu 

V režime HEAT stlačte súčasne „TEMP“ a „CLOCK“ na spustenie 8 ℃ Funkcia 

ohrevu Nixie trubica na diaľkovom ovládači zobrazí „“ a zvolenú teplotu „8 ℃“. 

Pre ukončenie funkcie zopakujte operáciu. 

Informácie o tichej funkcii 

Ak je zvolená tichá funkcia: 

1. V režime chladenia: vnútorný ventilátor pracuje pri 4 stupňových rýchlostiach. 

O 10 minút neskôr alebo pri vnútornej okolitej teplote ≤28 ℃ bude vnútorný 

ventilátor pracovať podľa rýchlosti 2 alebo pokojného režimu podľa porovnania 

vnútornej teploty ambinetu a nastavenej teploty. 

2. V režime kúrenia: vnútorný ventilátor pracuje pri rýchlostnom alebo pokojnom 

režime podľa porovnania vnútornej teploty a nastavenej teploty. 

3. V suchom režime ventilátora: vnútorný ventilátor pracuje v tichom režime. 

4. V automatickom režime: vnútorný ventilátor pracuje v automatickom tichom 

režime podľa skutočného režimu chladenia, kúrenia alebo ventilátora. 

Informácie o funkcii spánku 

V režime Fan a Auto nie je možné nastaviť funkciu spánku, v režime odvlhčovania 

je možné zvoliť iba režim spánku 1. Vyberte a vstúpte do akéhokoľvek režimu 

spánku, funkcia „Quiet“ bude pripojená a označená hviezdičkou, iný stav pokoja 

môže byť voliteľný a vypnutý 

Funkcia WIFI 

Súčasným stlačením tlačidiel „MODE“ a „TURBO“ zapnete alebo vypnete funkciu 

WIFI. Keď je zapnutá funkcia WIFI, na diaľkovom ovládači sa zobrazí ikona; Dlhým 

stlačením tlačidiel „MODE“ a „TURBO“ po dobu 10 s, diaľkový ovládač pošle 

resetovací kód WIFI a potom sa zapne funkcia WIFI. Funkcia WIFI je predvolene 

zapnutá po zapnutí diaľkového ovládača.   Táto funkcia je k dispozícii iba pre 

niektoré modely. 

Funkcia suchého kontaktu 

Je zabezpečené rozhranie zariadenia na suchý kontakt, zatiaľ čo zariadenie na 

suchý kontakt musí byť pripravený a nainštalovaný zákazníkom.   Táto funkcia je k 

dispozícii iba pre niektoré modely. 



 

 

Návod na obsluhu 

Všeobecná prevádzka 

1. Po zapnutí stlačte tlačidlo ON / OFF, jednotka sa 

spustí. (Poznámka: Po zapnutí sa vodiaca mriežka 

hlavnej jednotky automaticky zatvorí.) 

2. Stlačte tlačidlo MODE a vyberte požadovaný 

prevádzkový režim. 

3. Stlačením tlačidla + alebo - nastavíte požadovanú 

teplotu (v režime AUTO nie je potrebné nastavovať 

teplotu.) 

4. Stlačením tlačidla FAN nastavíte rýchlosť 

ventilátora, môžete zvoliť AUTO FAN, LOW, 

STREDNÁ, NÍZKA, STREDNÁ, STREDNÁ, VYSOKÁ 

5. Stlačením tlačidla a vyberte výkyv lamiel. 

 

Voliteľná prevádzka 

1. Stlačením tlačidla SLEEP nastavíte spánok. 

2. Stlačením tlačidla TIMER ON a TIMER OFF môžete 

naplánovaný časovač zapnúť alebo vypnúť. 

3. Na zapnutie a vypnutie zobrazovacej časti 

jednotky stlačte tlačidlo LIGHT (táto funkcia nemusí 

byť pre niektoré jednotky k dispozícii). 

4. Stlačením tlačidla TURBO môžete realizovať 

funkciu ZAPNUTIE a VYPNUTIE funkcie TURBO 

 

 

 

Výmena batérií v diaľkovom ovládači 
1. Stlačte zadnú stranu diaľkového ovládača označenú 

krytom schránky na batérie v smere šípky. 

2. Vymeňte dve suché batérie 7 # (AAA 1,5 V) a uistite 

sa, že poloha pólov „+“ a „-“ je správna. 

3. Nainštalujte späť kryt priestoru pre batériu 

 

Počas prevádzky nasmerujte vysielač signálu diaľkového ovládania na prijímacie 

okno na vnútornej jednotke. 

● Vzdialenosť medzi vysielačom signálu a prijímacím oknom by nemala byť väčšia 

ako 8 metrov a medzi nimi by nemali byť prekážky. 

● Signál môže byť ľahko rušený v miestnosti, kde je žiarivka alebo bezdrôtový 

telefón; diaľkový ovládač by mal byť počas prevádzky v blízkosti vnútornej 

jednotky. 

● V prípade potreby výmeny nových batérií rovnakého modelu. 

● Ak diaľkový ovládač dlhší čas nepoužívate, vyberte z neho batérie. 

● Ak je displej na diaľkovom ovládači nejasný alebo nie je zobrazený, vymeňte 

batérie. 

 

Núdzová prevádzka 

Ak je diaľkový ovládač stratený alebo poškodený, použite pomocné tlačidlo na 

zapnutie alebo vypnutie klimatizácie. Podrobnosti operácie sú uvedené nižšie: 

Ako je znázornené na obrázku. Otvorte panel a stlačte kláves aux. na zapnutie 

alebo vypnutie klimatizácie. Keď je klimatizácia zapnutá, bude pracovať v 

automatickom režime. Na stlačenie tlačidla auto použite izolovaný predmet. 

 

 

 

 



 

 

Čistenie a údržba 

■ Pred čistením klimatizačného zariadenia vypnite klimatizáciu a odpojte 

napájanie, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom. 

■ Klimatizáciu neumývajte vodou, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom. 

■ Na čistenie klimatizácie nepoužívajte prchavé kvapaliny. 

Vyčistite povrch vnútornej jednotky 

Ak je povrch vnútornej jednotky znečistený, odporúča sa na jeho utretie použiť 

mäkkú suchú handričku alebo vlhkú handričku. 

● Pri čistení panel neodstraňujte 

 

Čistenie filtra 

 

VÝSTRAHA 

Filter by sa mal čistiť každé tri mesiace. Ak je v pracovnom prostredí veľa prachu, 

môže sa zvýšiť čistá frekvencia. 

Po vybratí filtra sa nedotýkajte rebier, aby nedošlo k zraneniu. 

Na sušenie filtra nepoužívajte oheň ani sušič vlasov, aby nedošlo k deformácii 

alebo nebezpečenstvu požiaru. 

 

UPOZORNENIE: Kontrola pred sezónou použitia 

 Skontrolujte, či nie sú zablokované prívody vzduchu a prívody vzduchu. 

2. Skontrolujte, či je vzduchový spínač, zástrčka a zásuvka v dobrom stave. 

3. Skontrolujte, či je filter čistý. 

4. Skontrolujte, či nie je poškodená alebo skorodovaná montážna konzola 

vonkajšej jednotky. Ak áno, kontaktujte predajcu. 

5. Skontrolujte, či nie je odtokové potrubie poškodené. 

 

UPOZORNENIE: Kontrola po sezónou používania 

1. Odpojte napájanie. 

2. Vyčistite filter a panel vnútornej jednotky 

3. Skontrolujte, či nie je poškodená alebo skorodovaná montážna konzola 

vonkajšej jednotky. Ak áno, kontaktujte predajcu. 

Oznámenie  

1. Veľa obalových materiálov je recyklovateľných materiálov. Zlikvidujte ich v 

príslušnej recyklačnej jednotke. 

2. Ak chcete klimatizačnú jednotku zlikvidovať, kontaktujte miestneho predajcu 

alebo poradenské servisné stredisko, aby ste zistili správny spôsob likvidácie. 


