CS

NÁSTĚNNÁ klimatizace Multi-split
Vnitřní jednotka = UME 25 / 35 / 50
Venkovní jednotka = MUSE 50-2 / MUSE 80-3

Návod
k obsluze

Obsah
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Popis tlačítek na vnitřní straně dálkového ovladače ............................................................................................. 7
Obsluha .............................................................................................................................................................. 10
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Bezdrátové dálkové ovládání
Uživatelská příručka

ON/OFF

iFavor

•

Pečlivě si přečtěte si tento návod k obsluze, abyste zajistili bezpečné a správné používání
klimatizace.

20180v2
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Nasměrujte dálkový ovladač na přijímač klimatizace.
Dálkový ovladač by měl být v kratší vzdálenosti než 8 metrů od přijímače.
Mezi dálkovým ovladačem a přijímačem by neměla být žádná překážka.
Dálkovým ovladačem neházejte, ani jej nepouštějte na zem.
Nenechávejte dálkový ovladač na přímém slunečním světle nebo v blízkosti zdroje tepla.
Používejte 2 baterie AAA (nenabíjecí).
Vyjměte baterie z dálkového ovladače, pokud jej nebudete delší dobu používat.
Baterie vyměňte, pokud již nelze slyšet přenosový signál a na obrazovce se neobjevuje symbol přenosu.
Pokud nastane proces resetování při stisknutí tlačítka zapnutí/vypnutí, není napájení dostatečné. Vyměňte
baterie.
10. Použité baterie musí být náležitě zlikvidovány.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Poznámka:
• Obrázek dálkového ovladače obsahuje všechna funkční tlačítka. Ta mohou být aktivní podle daného modelu.
• Všechny výše uvedené ikony se zobrazují po zapnutí napájení, ale zůstávají zobrazeny pouze používané
ikony.
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Popis tlačítek na vnější straně dálkového ovladače
IR vysílač signálu

ON/OFF

Poznámka: Tlačítka na vnější straně dálkového ovladače jsou funkční jen při zavření dvířek.

20180v2
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Popis kláves
1.

Tlačítko „ON/OFF“
•

2.

Tlačítko „
•

3.

4.

“

•

Stiskněte tlačítko

•
•

Stiskněte tlačítko
. Teplota se sníží o 0,5 °C.
Teplotu lze změnit rychle přidržením tlačítka. Teplotní rozsah je 16 °C až 32 °C.

. Teplota se zvýší o 0,5 °C.

Tlačítko „

“
Stiskněte tlačítko COOL. Režim chlazení je aktivován.

Tlačítko „
•

6.

“
Stiskněte tlačítko. Změní se otáčky ventilátoru.

Tlačítko „

•

5.

Stiskněte tlačítko. Jednotka se spustí nebo vypne, což může vymazat časovač nebo funkci spánku.

“
Stiskněte tlačítko HEAT. Režim vytápění je aktivován.

Tlačítka „

↔/

↕“
↔“ je aktivní u modelů s funkcí polohování lamel vlevo/vpravo.

•

Tlačítko „

•

Stiskněte tlačítka „
↔/
↕“ pro aktivaci režimu polohování lamel vlevo/vpravo nebo
nahoru/dolů. Opětovným stisknutím lamely uzavřete.
Pozici lamel lze nastavit pouze v tomto režimu.

•
•
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Polohování lamel má paměťovou funkci. Uloží nastavení při zapnutí/vypnutí nebo přechodu do jiného režimu.
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Popis tlačítek na vnitřní straně dálkového ovladače

IR vysílač signálu

Otevřete dvířka zleva doprava.

16
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iFavor
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Popis kláves
1-

Tlačítko „ON/OFF“
•

2-

Tlačítko „MODE“
•

3-

Stiskněte tlačítko TURBO. Zobrazí se symbol.
Funkce TURBO je platná v režimu chlazení nebo vytápění, ale nikoli v automatickém režimu,
odvlhčovacím režimu a režimu ventilace.

Stiskněte tlačítko SILENCE. Objeví se symbol „SILE“.
Funkce omezí otáčky ventilátoru na minimum (20 dB).

Časový rozsah lze nastavit od 0,5 do 24 hodin (0,5 = 30 min) v krocích po 0,5.
Funkce zastaví jednotku v závislosti na předpokládaném čase.

Tlačítko „
•

8-

. Můžete zvolit otáčky ventilátoru.

Tlačítko „TIMER“
•
•

7-

Stiskněte tlačítko

Tlačítko „SILENCE“
•
•

6-

“

Tlačítko „TURBO“
•
•

5-

Stiskněte tlačítko MODE. Můžete vybrat provozní režim.

Tlačítko „
•

4-

Stiskněte tlačítko. Jednotka se zapne nebo vypne. Tlačítko zapnutí/vypnutí může zastavit časovač
nebo funkci spánku.

“
Toto tlačítko se používá pro příslušenství WIFI.

Tlačítko „

“

•
•

Stiskněte tlačítko
. Zobrazí se symbol.
Klimatizace pracuje v režimu spánku po dobu 10 hodin.

•

Režim
automaticky nastaví cílovou teplotu během noci:
i. Úspora energie.
ii. Optimální úroveň pohodlí.
iii. Minimální hlučnost (20 dB).
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Nastavená

9-

Tlačítko „iFEEL“
•
•
•
•
•
•

Referenční teplota je na dálkovém ovladači.
Každé 3 minuty odešle dálkový ovladač teplotu, kterou měří vnitřní čidlo (na zadní straně dálkového
ovladače).
Pokud po 10 minutách nedojde k reakci, funkce „iFEEL“ je vypnuta.
Stisknutím tohoto tlačítka ověříte platnost funkce „iFEEL“.
Na LCD displeji se zobrazí skutečná pokojová teplota.
Tato funkce není aktivní, když je zařízení v režimu ventilace.

10- Tlačítko „DISPLAY“
• V režimu zobrazení stiskněte tlačítko, vypněte obrazovku a znovu stiskněte tlačítko. Na displeji LCD
po dobu 5 sekund bliká pokojová teplota a požadovaná hodnota a následně zůstanou zobrazeny.

11- Tlačítko „iCLEAN“
•

Pokud je dálkový ovladač vypnutý, stiskněte tlačítko „iCLEAN“. Jednotka se přepne na nízké
otáčky ventilátoru. Na vnitřní jednotce se objeví „CL“ a přístroj provede funkci „iCLEAN“. Účelem
této funkce je vyčistit veškerý prach z výparníku a nechat vyschnout veškerou vodu uvnitř
jednotky, aby se předešlo vzniku nepříjemného zápachu. Chcete-li zastavit funkci „iCLEAN“,
stiskněte tlačítko „iCLEAN“ nebo tlačítko „ON/OFF“. Při nepřetržitém provozu se funkce „iCLEAN“
zastaví po 30 minutách.

12- Tlačítko se nepoužívá.
13- Tlačítko „ANTI-FUNGUS“
•
•
•
•
•
•

Pokud je dálkový ovladač vypnutý, stiskněte tlačítko „ANTI-FUNGUS“.
Po použití v režimu chlazení, odvlhčování nebo větrání.
Funkce zabraňuje tvorbě bakterií a plísní a zaručuje tak zdravé prostředí.
Ventilátor pracuje 3 minuty, aby výměník uschl.
Vnitřní jednotka vydá 5 dlouhých pípnutí a 3 krátká pípnutí, když je tato funkce aktivována.
Vnitřní jednotka vydá 5 dlouhých pípnutí a 5 krátkých pípnutí, když je tato funkce deaktivována.

14- Tlačítko „
•

“

Stiskněte tlačítko. Automatický režim polohování lamel je aktivní.

15- Tlačítko „ECO“
•
•
•

Stiskněte toto tlačítko v režimu chlazení. Zařízení pracuje v úsporném režimu.
Až 35% úspora
Po 8 hodinách provozu se automaticky zastaví.

16- Tlačítko „i Favor“
•
•
•

Tato funkce umožňuje zařízení pracovat za dříve uložených nastavení (provozní režim, rychlost
ventilátoru, teplota, pozice lamel).
Stiskněte a podržte tlačítko „iFavor“ po dobu 3 sekund, dokud se na dálkovém ovladači nezobrazí
ikona „iFavor“, která třikrát zabliká a indikuje, že bylo nastavení zadáno.
Jakmile bylo nastavení zadáno, stisknutím tlačítka „iFavor“ se uloží.
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Obsluha
•

Vložte baterie

1. Posuňte kryt ve znázorněném směru.
2. Vložte dvě nové baterie AAA, dodržujte polaritu (+ a -).
3. Namontujte znovu kryt.
•

Automatický režim.
1- Chcete-li zapnout klimatizaci, stiskněte tlačítko ON/OFF.
2- Stisknutím tlačítka HEAT nebo COOL vyberte režim (vytápění/chlazení).
3- Stisknutím tlačítka SPEED vyberte otáčky ventilátoru (LOW, MID, HIGH, AUTO).
4- Chcete-li vypnout klimatizaci, stiskněte tlačítko ON/OFF.

•

Nastavení teploty
1- Chcete-li zapnout klimatizaci, stiskněte tlačítko ON/OFF.

2- Stisknutím tlačítka HEAT nebo COOL vyberte režim.
3- Stiskněte tlačítko „
po 1 °C.

“ nebo „

“ pro nastavení teploty. Teplotní rozsah je 16 – 32 °C, v krocích

4- Stisknutím tlačítka SPEED nastavte otáčky ventilátoru.
5- Opětovným stisknutím vypnete klimatizaci.
•

Režim ventilace
1- Chcete-li zapnout klimatizaci, stiskněte tlačítko ON/OFF.
2- Stisknutím tlačítka HEAT nebo COOL vyberte režim (vytápění/chlazení).
3- Stisknutím tlačítka SPEED nastavte otáčky ventilátoru.
4- Opětovným stisknutím vypnete klimatizaci.

•

Režim odvlhčování
1- Chcete-li zapnout klimatizaci, stiskněte tlačítko ON/OFF.
2- Stisknutím tlačítka MODE vyberte režim odvlhčování.
3- Stisknutím tlačítka SPEED nastavte otáčky ventilátoru.
4- Opětovným stisknutím tlačítka ON/OFF vypnete klimatizaci.
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•

Manuální režim.
1- Stiskněte tlačítko pomocí šroubováku.
2- Klimatizační jednotka pracuje v automatickém režimu s cílovou teplotou 24 °C.
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BDR THERMEA France
57 rue de la gare
F-67580 Mertzwiller

Autorská práva:
Všechny technické informace obsažené v této příručce,
jakož i veškeré dodané výkresy a elektrická schémata
zůstávají naším majetkem a nemohou být reprodukovány
bez našeho předchozího písemného souhlasu.
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