












* volitelné příslušenství není součásí balení mobilní klimatizace
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NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ  

-Namiřte dálkový ovladač na přijímač na přístroji.  

-Ovladač nesmí být od jednotky vzdálen více jak 7 metrů (a mezi 
ovladačem a přístrojem nesmí být předměty, které by překážely signálu). 

-S ovladačem se musí zacházet s extrémní péčí. Nesmí Vám upadnout 
nebo být vystaven přímým slunečním paprskům nebo být ponechán vystavený tepelným zářičům. 
Jestliže ovladač nefunguje, zkuste vyndat baterie a opětovně je vložit.  

VLOŽENÍ NEBO VÝMĚNA BATERIÍ  
 Vsuňte kryt baterií na zadní straně dálkového ovládání. 
 Vložte 2 AAA 1.5V baterie ve správné pozici (dle instrukcí uvnitř 

prostoru na baterie). 
 Nasaďte kryt zpět. 

-Pokud chcete dálkový ovladač vyměnit nebo zlikvidovat, musí být odstraněny baterie a ovladač musí 
být zlikvidován v souladu s platnou legislativou, aby nebylo poškozeno životní prostředí.  -Nekom-
binujte staré a nové baterie, stejně tak různé typy baterií. Staré baterie nikdy nevhazujte do ohně, 
mohly by explodovat. 
-Pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte z něj baterie. 
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REŽIM CHLAZENÍ  

Vhodný pro horké a vlhké počasí, když potřebujete ochladit a odvlhčit místnost.  

Pro správné nastavení režimu: 
 Zmáčkněte několikrát tlačítko MODE, dokud se neobjeví symbol vedle symbolu. 
 Zvolte požadovanou teplotu mezi 18-32 °C zmáčknutím šipek nahoru a dolů dokud se 

požadovaná teplota nezobrazí na displeji.  
 Zvolte požadovanou rychlost ventilátoru zmáčknutím tlačítka se zobrazeným větrníkem.           

Jsou zde na výběr 4 rychlosti: 

Nejvhodnější teplota pokoje během letních horkých dní je mezi 24°C a 27°C. Nedoporučuje se 
nastavovat teplotu o hodně nižší než je venku. Rozdíl v otáčkách ventilátoru je znatelnější, pokud je 
klimatizační jednotka v režimu,,ventilace“ ale nemusí být tolik patrný v režimu ,,chlazení“. 

REŽIM TOPENÍ * 

*funkce dostupná pouze u modelů s funkcí topení 

Pro správné nastavení režimu: 
 Zmáčkněte několikrát tlačítko MODE, dokud se neobjeví 

symbol vedle symbolu sluníčka. 
 Zvolte požadovanou teplotu mezi 13-27 °C zmáčknutím šipek 

nahoru a dolů dokud se požadovaná teplota nezobrazí na 
displeji.  

 Zvolte požadovanou rychlost ventilátoru zmáčknutím tlačítka se zobrazeným větrníkem.              
Jsou zde na výběr 4 rychlosti: Maximální, střední, nízká a auto. 

POZNÁMKY: 
 Voda ze vzduchu je v podobě kondenzátu sváděna do nádržky. 
 Pokud se nádržka na kondenzát naplní, klimatizace se zastaví a na displeji se objeví symbol „Ft“. 

Nádržku na kondenzát vyjměte a veškerou vodu vylijte do odpadu, poté vraťte nádobku zpět do 
klimatizace. Zařízení se opět spustí v režimu, ve kterém bylo nastaveno. 

 Pokud bude klimatizace provozována ve velmi chladném prostředí, automaticky bude spouštěn režim 
odmrazování, zařízení se dočasně zastaví a na displeji se zobrazí symbol „Lt“. Během tohoto procesu 
může jednotka vydávat jiné zvuky, než je obvyklé. Během procesu odmrazování může být prodleva 
v dosažení požadované teploty, ventilátor rovněž bude pracovat v kratších intervalech. 
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REŽIM VENTILACE  

Pokud máte přístroj nastaven na tento režim, není nutné, aby byla připojena výfuková hadice.  

Pro správné nastavení režimu: 
 Zmáčkněte několikrát tlačítko MODE, dokud se neobjeví 

symbol vedle symbolu s větrníkem. 
 Zvolte požadovanou rychlost ventilátoru zmáčknutím tlačítka se 

zobrazeným větrníkem. 
 Jsou zde na výběr 3 rychlosti: Vysoká, střední, nízká. 

REŽIM ODVLHČOVÁNÍ  

Je ideální pro redukci pokojové vlhkosti (na jaře a podzim, ve vlhkých prostorách, v deštivých dnech, 
atd.). V režimu odvlhčování může být přístroj nastaven stejně jako u režimu chlazení, s připojenou 
výfukovou hadicí pro odvod vlhkosti ven.  

Pro správné nastavení režimu: 
 Zmáčkněte několikrát tlačítko MODE, dokud se neobjeví 

symbol vedle symbolu , na displeji se zobrazí nápis ,,dH“. 
 Rychlost otáček ventilátoru je v režimu odvlhčování regulována 

automaticky, nelze ji nastavit ručně. 

AUTOMATICKÝ REŽIM 

Pro tento modle není dostupný automatický režim (funkce SMART), pokud jej zvolíte, klimatizace 
poběží v režimu ventilace. 
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FUNKCE SPÁNKU „SLEEP“ 

Tato funkce je vhodná pro užití přes noc, kdy se postupně snižuje výkon přístroje.  

Pro správné nastavení režimu: 

 Zvolte funkci chlazení nebo topení, jak je popsáno výše.  
 Zmáčkněte tlačítko pro funkci „SLEEP“. Pod symbolem 

hvězdičky se objeví symbol . 

- Funkce spánku udržuje pokoj v optimální teplotě bez přílišných výkyvů teploty nebo vlhkosti a 
vyznačuje se tichým chodem. Otáčky ventilátoru jsou vždy na minimum, zatímco pokojová teplota a 
vlhkost se postupně mění s cílem zajistit co nejpohodlnější klima.  
- Pokud máte nastavenou funkci spánku v režimu chlazení, zvolená teplota vždy vzroste o 1°C po 
hodině, klimatizace takto poběží následujících 6 hodin, poté se vypne. 
- Pokud máte nastavenou funkci spánku v režimu topení, zvolená teplota vždy klesne o 1°C po hodině, 
klimatizace takto poběží následujících 5 hodin, poté se vypne. 
- Funkce spánku může být kdykoliv deaktivována pomocí tlačítka „Sleep“, „Mode“ nebo tlačítka pro 
regulaci otáček ventilátoru. 
- V režimu ventilace nebo vysoušení není možné funkci spánku aktivovat. 

 Změna stupnice teploty (°C/°F) 

Když je jednotka v pohotovostním režimu, zmáčkněte příslušném  tlačítko  na 20 sekund, 
poté můžete změnit stupnici teploty. 
Například: 
Před změnou, v režimu chlazení, ukazuje displej teplotu ve stupních Celsia. 
Po změně, v režimu chlazení, ukazuje displej teplotu ve stupních Fahrenheita.  
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NAPROGRAMOVÁNÍ ZAPNUTÍ/ VYPNUTÍ PŘÍSTROJE  

Funkce časovače umožní zapnutí nebo vypnutí klimatizace v přesně určený čas a pomáhá tak předejít 
nechtěnému plýtvání energie. 

Programované zapnutí klimatizace: 
 Zapněte přístroj a vyberte režim, který chcete, například: Chlazení, 

24°C, rychlé otáčky ventilátoru. Vypněte přístroj. 
 Dvakrát zmáčkněte tlačítko časovače, displej ukáže 0,5- 24hodin a 

symbol se objeví nad ikonou ON a symbol „h“ začne blikat. 
 Šipkami nastavte časový interval, za který se má klimatizace zapnout. 

Znovu zmáčkněte tlačítko časovače, časovač se zaktivuje a na 
displeji 
bude zobrazen čas zbývající do zapnutí klimatizace. 

 Zmáčkněte opět časovač nebo tlačítko pro vypnutí a nastavení časovače bude zrušeno. 

Programované vypnutí klimatizace: 
 Pokud je klimatizace v provozu, zmáčkněte tlačítko časovače, displej 

ukáže 0,5- 24hodin a symbol se objeví nad ikonou OFF a symbol 
„h“ začne blikat. 

 Šipkami nastavte časový interval, za který se má klimatizace vypnout. 
Znovu zmáčkněte tlačítko časovače, časovač se zaktivuje a na displeji 
bude zobrazen čas zbývající do zapnutí klimatizace. 

 Zmáčkněte opět časovač nebo tlačítko pro vypnutí a nastavení časovače bude zrušeno. 

REŽIM SWING 

Tato funkce je užitečná pro zvolení směru proudění vzduchu nahoru/dolů. 

Pro správné nastavení režimu: 

 Zvolte provozní režim (chlazení, odvlhčování, ventilaci) jak je 
uvedeno výše.  

 Zmáčkněte tlačítko swing, deflektor se začne pohybovat nahoru a 
dolů. 

 Opětovným stiskem tlačítka swing tuto funkci vypnete. 
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DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 
 

 Zařízení nesmí být používané dětmi do 8 let, osobami nepoučenými o správném provozu zařízení a 

osobami se sníženými psychickými či fyzickými schopnostmi, pokud nejsou pod dozorem 

oprávněné osoby či plně neporozuměli nebezpečí vyplívajícímu z nesprávného použití zařízení. 

 Dětem by nemělo být dovoleno hrát si se zařízením. 

 Čištění a údržbu zařízení nesmí provádět děti bez dozoru způsobilé osoby. 

 Před čištěním nebo údržbou klimatizace se ujistěte, že přívodní kabel je odpojen od zdroje 

elektrického napětí. 

 Pokud dojde k poškození přívodní šňůry, je třeba nechat provést její výměnu výrobci, 

autorizovanému servisnímu středisku nebo osobě s podobnou kvalifikací a takto předejít 

jakémukoliv možnému riziku. 

 Upozornění: před otevřením hlavní svorkovnice se ujistěte, že jsou veškeré elektrické obvody 

odpojeny. 

 Zařízení by nemělo být instalováno v prádelně. 

 Poznámka: Technický štítek na zařízení obsahuje informace o použitém typu chladiva. 

 Informace o zařízeních obsahujících chladící plyn: chladiva R410A, R134a a R290 jsou chladiva 

splňující evropské ekologické normy, přesto se důrazně nedoporučuje jakkoliv narušovat chladivový 

okruh zařízení. Po uplynutí životnosti zařízení jej nechte ekologicky zlikvidovat v místech určených 

ke zpětnému odběru těchto zařízení. 

 Zařízení má hermetiky uzavřený okruh obsahující fluorované skleníkové plyny. 

 INFORMACE K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ: Tato jednotka obsahuje fluorované skleníkové plyny, na 

něž se vztahuje Kjótský protokol. 

 Údržbu a likvidaci zařízení smí provádět pouze kvalifikovaná osoba. (Podrobnější informace o 

chladivu naleznete na zadní straně zařízení). 

 GWP (Global Warming Potential):  R410A: 2088,   R134a: 1430,   R290: 3. 

 Nepoužívejte toto zařízení k účelu jinému, než je popsáno v tomto manuálu. 

 Pokud dojde k poškození přívodní šňůry, je třeba nechat provést její výměnu výrobci, 

autorizovanému servisnímu středisku nebo osobě s podobnou kvalifikací a takto předejít 

jakémukoliv možnému riziku. 

 Vždy se ujistěte, že elektrická zásuvka je správně a úplně zapojena do zásuvky, předejdete tak riziku 

úrazu nebo požáru. 

 Nikdy nezapojujte zařízení do stejné zásuvky společně s jiným elektrickým spotřebičem, předejdete 

riziku elektrického zkratu. 

 Přívodní kabel nikdy nezkracujte ani neupravujte, mohlo by to způsobit elektrický zkrat nebo požár. 

Veškeré úpravy by měly být prováděny kvalifikovanou osobou. 

 Neumisťujte přívodní kabel poblíž radiátorů nebo jiných zdrojů tepla, mohlo by to způsobit 

elektrický zkrat nebo požár. 

 Tento přístroj je vybaven kabelem, který má uzemněný vodič připojený k uzemňovacímu kolíku. 

Zástrčka musí být zapojena do zásuvky, která je správně nainstalována a uzemněna. V žádném 

případě neodstraňujte uzemňující kolík z této zástrčky. 

 Jednotka by měla být používána nebo skladována tak, aby byla chráněna před vlhkostí, např. 

zkondenzovanou nebo stříkající vodou. Pokud přijde zařízení do kontaktu s vodou, okamžitě jej 
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odpojte od elektrické sítě. 

 Během transportu přemisťujte zařízení ve vertikální poloze. Pokud je nutné jednotku naklonit, 

nechte ji poté alespoň 6 hodin stát ve svislé poloze a nezapojujte ji do elektrické sítě. 

 K vypnutí/ zapnutí zařízení vždy používejte tlačítko na ovládacím panelu jednotky. K tomuto účelu 

nepoužívejte elektrickou zásuvku, mohlo by to způsobit elektrický zkrat. 

 Tlačítka na panelu jednotky ovládejte pouze suchými prsty, k jejich stlačení nepoužívejte žádné jiné 

předměty. 

 K čištění jednotky nepoužívejte žádné chemikálie, předejdete tak jejímu poškození. K čištění 

spotřebiče použijte pouze suchý, měkký hadřík, nepoužívejte vosky či jiná čistidla. Nepoužívejte 

zařízení v přítomnosti hořlavých látek nebo výparů, jako jsou alkohol, insekticidy nebo benzín. 

 Dětem by nemělo být dovoleno si se zařízením hrát nebo na něj lézt. 

 Pokud jednotka vydává neobvyklý zvuk, vychází z ní kouř nebo zápach, okamžitě ji vypněte a 

odpojte z elektrické sítě. 

 Nečistěte zařízení vodou. Voda by mohla vniknout do jednotky a poškodit těsnění či způsobit 

elektrický zkrat. Pokud do zařízení pronikne voda, okamžitě jej vypněte, odpojte z elektrické sítě a 

kontaktujte zákaznický servis. 

 K přemisťování a instalaci zařízení je potřeba alespoň dvou osob. 

 Ujistěte se, že veškeré příslušenství bylo vybaleno z krabice od zařízení. 

 Abyste se vyvarovali případných elektrických zkratů, zamezte kontaktu s kovovými částmi 

spotřebiče při vyndávání nebo opětovném namontování filtru. Mohlo by dojít k riziku úrazu. 

 Nikdy nezakrývejte výfuky vzduchu z jednotky. Mohlo by to zapříčinit malý výkon jednotky či její 

poškození. 

 Přívodní kabel nikdy silou nevytrhávejte z elektrické zásuvky, ani za něj netahejte, mohlo vy to 

způsobit zkrat či jiné škody. 

 Spotřebič umístěte na pevnou a rovnou podlahu, která unese až 50 kg, v opačném případě by 

mohlo dojít k poškození majetku či zranění osob. 

 Pro maximální efektivitu zařízení zavřete v místnosti všechna okna a dveře. 

 

DŮLEŽITÉ – UZEMNĚNÍ ZAŘÍZENÍ 
Zařízení je z výroby vybaveno přívodním kabelem, který má tříbodovou uzemněnou zástrčku. Přístroj 

musí být zapojen pouze do řádně uzemněné elektrické zásuvky, která je správně zapojena v souladu s 

místními nařízeními a NEC standardy. Pokud elektrická zásuvka tyto požadavky nesplňuje, je povinností 

uživatele zařízení ji nechat vyměnit a uvést do stavu, který předepisují místní nařízení. Třetí zemnící 

hrot zástrčky by za žádných okolností neměl být řezán ani odstraněn. Nikdy nepoužívejte zařízení, 

pokud má poškozený přívodní kabel. Nepoužívejte prodlužovací kabel, který nebyl zkontrolován 

kvalifikovanou osobou. Nesprávné připojení zemnící zástrčky může mít za následek riziko požáru, úrazu 

elektrickým proudem a / nebo zranění osob manipulujících se zařízením. Pokud máte pochybnosti o 

tom, že je spotřebič řádně uzemněn, obraťte se na autorizovaný servis. 

 

 
ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ 
Před zapojením zařízení do elektrické zásuvky, zkontrolujte následující: 

 Napájecí zdroj odpovídá hodnotě uvedené na typovém štítku na zadní straně spotřebiče. 

 Zásuvka a elektrický okruh jsou vhodné pro tento přístroj. 
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 Síťová zásuvka odpovídá kabelové zástrčce zařízení. V opačném případě nechte zástrčku vyměnit.  

 Zásuvka je řádně uzemněna. Nedodržení těchto důležitých bezpečnostních pokynů zbavuje 

výrobce veškeré odpovědnosti spojené s používáním zařízení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Důležité informace o správné likvidaci výrobku v souladu se směrnicí EU 2012/19 / 
EU. 

Tento symbol označuje, že zařízení nesmí být vyhozeno ani 

likvidováno s ostatním domovním odpadem. Musí být odvezeno 

do sběrných míst určených místní samosprávou či jej vrátit 

prodejci zařízení. Oddělený sběr starých elektrických a 

elektronických přístrojů má umožnit jejich opětovné využití při 

recyklaci materiálů a zároveň zamezit případným negativním 

vlivům na lidské zdraví nebo životní prostředí. Pro účely 

bezplatného vrácení starých zařízení jsou ve vašem okolí 

k dispozici sběrná místa pro stará a vyřazená elektronická 

zařízení. 
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