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POKYNY K POUŽÍVÁNÍ BEZDRÁTOVÉHO DÁLKOVÉHO OVLADAČE 

■ Dálkový ovladač používá dvě alkalické baterie (1,5 V). 
■ Nepoužívejte staré baterie nebo baterie různých typů, protože to může způsobit závadu regulátoru. 
■ Pokud nepoužíváte dálkové ovládání déle než dva měsíce, vyjměte baterie. V opačném případě může dálkový ovladač 

poškodit únik elektrolytu z baterie. 
■ Průměrná životnost baterie při běžném používání je přibližně půl roku. Vyměňte baterie, pokud není slyšet pípnutí 

signalizující příjem z vnitřní jednotky nebo se na dálkovém ovladači nerozsvítí indikátor přenosu ▲. 
■ Maximální provozní vzdálenost dálkového ovladače je přibližně 8 metrů. 
■ Při stisknutí tlačítka s požadovanou funkcí musí vysílač dálkového ovládání směřovat k přijímači vnitřní jednotky.  

Zvukové potvrzení (pípnutí) bude indikovat příjem signálu. 
■ Mezi dálkovým ovladačem a přijímačem vnitřní jednotky nesmí být překážky, jako záclony nebo dveře,  

aby nedocházelo k blokování signálu z dálkového ovládače do vnitřní jednotky.  
■ Vyhněte se přímému slunečnímu osvícení přijímače vnitřní jednotky, protože to může ovlivnit dobrý příjmem  

signálu a klimatizační jednotka nemusí fungovat správně. Zatáhněte závěsy proti přímému slunečnímu světlu. 
■ Chraňte dálkový ovladač před vodou. Chraňte dálkový ovladač před pádem na zem.  
■ Pro tisknutí tlačítek na ovladači nikdy nepoužívejte předměty s ostrou špičkou  
■ Chraňte dálkový ovladač před vniknutím kapaliny. 
■ Pokud na dálkový ovládač reagují jiné elektrické přístroje, přeneste je jinam. 
■ Nelikvidujte tento výrobek jako netříděný komunální odpad. Prostudujte si místní zákony pro správnou likvidaci baterií 

 

 

 

Správná likvidace baterií 

– Toto označení vytištěné na bateriích připojených k vaší klimatizační jednotce je informace pro koncové uživatele, v souladu se směrnicí 
ES 2013/56/ES článek 20 příloha II. 

– Baterie by na konci své životnosti měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu. Likvidujte baterie správným 
způsobem ve vašem místním sběrném nebo recyklačním centru komunálního odpadu. 

 

1. STRUČNÝ NÁVOD 
 

  

* Volitelné funkce: 
Tato funkce není na vlastním dálkovém 
ovladači k dispozici, nebo není aktivní  
pro danou klimatizační jednotku. 

Řada RG56N Řada RG56V 
 

 
VLOŽTE BATERIE VYBERTE REŽIM VYBERTE TEPLOTU 

  

 

 
STISKNĚTE TLAČÍTKO NAPÁJENÍ NAMIŘTE DÁLKOVÝ OVLADAČ  

NA JEDNOTKU VYBERTE OTÁČKY VENTILÁTORU 

UPOZORNĚNÍ 
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2.1  DISPLEJ 

 

 

Zobrazení režimu 
Zobrazí vybraný režim. 
AUTO, COOL, DRY, HEAT (AUTOMATICKÝ, CHLAZENÍ, ODVLHČOVÁNÍ, 
VYTÁPĚNÍ) 
 

Indikátor přenosu 
Tento indikátor přenosu se rozsvítí, když dálkový ovladač vysílá signál  
k vnitřní jednotce. 

 
Zobrazení teploty/časovače 
Zobrazí nastavení teploty (od 17 °C do 30 °C) nebo časovače (0~24 h). 
Je-li zvolen režim FAN (Ventilátor), nezobrazí se teplota. 

 
 
Tlačítko ZAPNUTO/VYPNUTO 
Tento indikátor se zobrazí, když je jednotka v provozu. 
 
 
Zobrazení režimu (Režim FAN) 

 
Zobrazení otáček ventilátoru 
Zobrazuje zvolené otáčky ventilátoru: AUTO, HIGH, MED a LOW (Automatické, 
Vysoké, Střední Nízké). Nezobrazí se nic, jsou-li otáčky ventilátoru zvoleny  
v režimu AUTO. Jsou-li zvoleny režimy AUTO nebo DRY,  
nezobrazí se žádný signál. 
 
 
 
 

Zobrazení FOLLOW ME 
Stisknutím tlačítka FOLLOW ME v režimech COOL nebo HEAT  
je aktivována funkce dálkového snímání a zobrazí se tento indikátor. 

 
 
 
Zobrazení TIMER 
Tato oblast displeje zobrazuje nastavení časovače. To znamená, že pouze 
je-li nastavena časová funkce automatického zapnutí, zobrazí se text TIMER ON 
(Zapnutí časovačem). Podobně pouze je-li nastavena časová funkce automatického 
vypnutí, zobrazí se text TIMER OFF (Vypnutí časovačem). Jsou-li nastaveny obě 
funkce, zobrazí se TIMER ON OFF (zapnutí/vypnutí časovače). 
 
 

Zobrazení LOCK 
V režimu LOCK (Uzamčeno) je zobrazen text LOCK. 

 

2.2  TLAČÍTKA 

 
 
 
 
 
 

ON/OFF (Zapnuto/Vypnuto)  
Stisknutím spustíte provoz.  

Opakovaným stisknutím  
provoz zastavíte. 

 
Mode (Režim) 

Stiskněte tlačítko MODE,  
chcete-li přepnout režim. 

 
 
 

Sleep (X-ECO) (Spánek) 
Stisknutím vstoupíte do režimu  

Sleep (řada RG56N)  
nebo X-ECO (řada RG56V). 

 
 
 

Direct (Přímé) 
Stisknutím nastavíte polohu lamely. 

 
 

Swing (Naklápění) 
Stisknutím naklopíte lamelu. 

 
My Mode (Můj režim) 

Stisknutím uložíte do paměti nebo 
načtete svá oblíbená nastavení. 

 
 

Follow Me/Fresh  
(Následuj mě/Čerstvý vzduch) 

Stisknutím aktivujete nebo zrušíte  
funkci Follow me. (Podle modelu) 

 
 

 
 
 
 
 

Temperature Down (Teplota dolů) 
Sníží teplotu v přírůstcích 1 °C.  
Min. teplota je 17 °C 
 
 
 

Temperature UP (Teplota nahoru) 
Zvýší teplotu v přírůstcích 1 °C. 
Max. teplota je 30 °C 
 
 
 
Fan Speed (Otáčky ventilátoru) 
Stisknutím navolíte otáčky ventilátoru. 
 
 
 
 

TIMER ON 
Stisknutím nastavíte časovač  
na zapnutí jednotky. 
 
TIMER OFF 
Stisknutím nastavíte časovač  
na vypnutí jednotky. 
 

Turbo/Silence (Turbo/Ticho) 
Stisknutím aktivujete funkci Turbo  
nebo Silence. (Podle modelu) 
 
 
LED/Self Clean (LED/Samočištění) 
Stisknutím zapnete/vypnete LED displej 
nebo aktivujete funkci Self Clean.  
(Podle modelu) 
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3.1 ZÁKLADNÍ OPERACE 
 

 POZOR Před zahájením provozu se ujistěte, že jednotka je připojena k aktivnímu zdroji napájení. 

 

Režim 
AUTO 

Vyberte režim AUTO Nastavte požadovanou teplotu Zapněte klimatizační jednotku 

 
POZNÁMKA: 
1. V režimu AUTO pro systém s tepelným čerpadlem může klimatizační jednotka automaticky zvolit režim Cool, Heat nebo Fan,  

pokud zjistí rozdíl mezi aktuální teplotou v místnosti a nastavením teploty. 
2. V režimu AUTO pro systém pouze s chlazením může klimatizační jednotka automaticky zvolit režim Cool nebo Fan,  

pokud zjistí rozdíl mezi aktuální teplotou v místnosti a nastavením teploty. 
3. V režimu AUTO nelze nastavit otáčky ventilátoru. 

 

Režim 
COOL 
nebo 
HEAT 

Vyberte režim COOL  
nebo HEAT 

Nastavte teplotu Nastavte otáčky ventilátoru Zapněte klimatizační jednotku 

 

 

Režim 
DRY 

Vyberte režim DRY Nastavte teplotu Zapněte klimatizační jednotku 

 
POZNÁMKA: 
V režimu DRY nelze nastavit otáčky ventilátoru, protože jsou řízeny automaticky. 

 

Režim 
FAN 

Vyberte režim FAN Nastavte otáčky ventilátoru Zapněte klimatizační jednotku 

 

 

3.2 FUNKCE TIMER 

TIMER ON/OFF – Nastavuje dobu, po jejímž uplynutí se jednotka automaticky zapne/vypne. 
 

TIMER 
ON 

Stiskněte  , chcete-li  

zahájit časovou sekvenci 
automatického zapnutí. 

Několikerým stisknutím nastavte požadovaný  
čas kdy se má jednotka zapnout. 

Namiřte dálkový ovladač na jednotku 
a čekejte 2 sekundy, dokud  

se neaktivuje funkce TIMER ON. 

 
 

TIMER 
OFF 

Stiskněte  , chcete-li  

zahájit časovou sekvenci 
automatického vypnutí. 

Několikerým stisknutím nastavte požadovaný  
čas kdy se má jednotka vypnout. 

Namiřte dálkový ovladač na jednotku 
a čekejte 2 sekundy, dokud se 
neaktivuje funkce TIMER OFF. 

 
POZNÁMKA: 
1. Při nastavení funkce TIMER ON nebo TIMER OFF se čas zvýší o 30 minut při každém stisku, a to až do 10 hodin. Po 10 hodinách se čas zvyšuje v intervalech 1 

hodiny až do 24 hodin. (Například, stiskněte 5krát na hodnotu 2,5 hodiny a poté stiskněte 21krát na hodnotu 11 hodin.) Časovač se po 24 hodinách vrátí na 0,0. 
2. Obě funkce zrušíte nastavením časovače na 0,0 hodin. 

Nastavení funkce TIMER ON a OFF (příklad). 

 

 

Příklad: Má-li aktuální časovač hodnotu 13:00 
a nastavíte jej podle výše uvedených kroků, 
jednotka se zapne o 2,5 hodiny později (15:30) 
a vypne v 18:00. 

 

Jednotka 

se vypne 

Jednotka 

se zapne 

Časovač 

je spuštěn 

18:00 
 

17:00 

 

16:00 

 
15:30 

 
15:00 

 
14:00 

 
Aktuální  

čas 13:00 

O 2,5 hodiny později 
 

O 5 hodin později 
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Direct 

Stiskněte tlačítko Direct 

 
Horizontální lamela změní sklon o 6 stupňů při každém stisknutí. 
Stiskněte tlačítko, dokud lamela nedosáhne požadovaného umístění. 

 

Swing 

Stiskněte tlačítko Swing Stiskněte tlačítko Swing na více než 2 sekundy 

V režimu AUTO pro systém s tepelným čerpadlem může klimatizační jednotka automaticky zvolit režim Cool, Heat nebo Fan,  
pokud zjistí rozdíl mezi aktuální teplotou v místnosti a nastavením teploty. 

  

Při stisknutí tlačítka Swing se horizontální lamela bude automaticky 
naklápět nahoru a dolů. 
Opakovaným stisknutím ji zastavíte. 

Při stisknutí tohoto tlačítka na déle než 2 sekundy aktivujete  
funkci naklápění vertikální lamely. (Podle modelu) 

 

Sleep 

Stiskněte tlačítko Sleep (RG56N) v režimu Cool/Heat 

 

Nastavená teplota se zvýší (chlazení) nebo 
sníží (vytápění) o 1 °C za hodinu po dobu 
prvních 2 hodin. Poté se tato nová teplota 
bude udržovat po dobu 5 hodin, načež dojde 
k vypnutí. 

Tato operace Sleep šetří energii a zlepšuje komfort v nočních hodinách synchronizací s tělesným metabolismem. 

 

X-ECO 
nebo 
Sleep 

Stiskněte tlačítko X-ECO (RG56V) v režimu Cool Stiskněte toto tlačítko na více než 2 sekundy v režimu Cool/Heat,  
načež jednotka přejde do režimu spánku 

 

Jednotka bude automaticky 
regulovat otáčky ventilátoru 
a rychlost kompresoru.  
Teplotu lze vybrat v rozmezí  
24~30 °C v režimu ECO. 
Funkce bude deaktivována  
po 8 hodinách. 

 

Nastavená teplota se zvýší (chlazení) 
nebo sníží (vytápění) o 1 °C za hodinu  
po dobu prvních 2 hodin. Poté se tato 
nová teplota bude udržovat po dobu  
5 hodin, načež dojde k vypnutí. 

 Tato operace X-ECO a Sleep šetří energii a zlepšuje komfort v nočních hodinách synchronizací s tělesným metabolismem. 
Poznámka: Funkce X-ECO nefunguje u systému s více jednotkami. 

 

 

My 
Mode 

Stiskněte toto tlačítko na více než 2 sekundy Stiskněte toto tlačítko 

 

Jednotka si zapamatuje aktuální 
režim nastavení, teplotu,  
otáčky ventilátoru). 

 

 

Jednotka se vrátí k nastavení,  
které jste zadali naposledy. 

Funkce „My mode“ vám umožní uložit nebo načíst vaše oblíbené nastavení do nebo z paměti (režim, teplota a otáčky ventilátoru).  
Výchozí nastavení uložené v paměti je režim AUTO, 26 °C a AUTO Fan. 

 

Follow 
Me 

nebo 
Fresh 

Stiskněte toto tlačítko v provozním režimu COOL nebo HEAT Stiskněte toto tlačítko na více než 2 sekundy 

 

Regulátor zobrazí aktuální  
teplotu ve svém umístění a každé 
3 minuty pošle tento signál  
do vnitřní jednotky 

 

 

Ionizátor nebo plazmový lapač  
prachu (podle modelu)  
je pod napětím 

Stisknutím tohoto tlačítko aktivujte funkci „Follow me“.  
Pomocí této funkce lze pohodlně nastavit pokojovou teplotu  
na základě snímače regulátoru. 

Poznámka: Umístěte regulátor v místě, kde je zajištěn dobrý  
příjem signálu vnitřní jednotkou. 

Stisknutím tohoto tlačítka na déle než 2 sekundy se aktivuje  
funkce „Fresh“, která pomůže odstranit pyl a nečistoty  
ze vzduchu. (Podle modelu) 

 

LED 
nebo 
Self 

Clean 

Stiskněte tlačítko LED Stiskněte toto tlačítko v režimu COOL nebo DRY na více než 2 sekundy 

 

 

 

 

Jednotka přejde do režimu ventilátoru  
pro vysušení výměníku tepla.  
Čistící cyklus trvá 15–30 minut,  
poté se jednotka automaticky vypne. 

Stiskněte toto tlačítko, chcete-li vypnout a zapnout displej  
na vnitřní jednotce. 

Stisknutím tlačítka na déle než 2 sekundy se jednotka začne sama čistit, 
aby se zabránilo růstu bakterií v okolí tepelného výměníku) 

 

Turbo 
nebo 

Silence 

Stiskněte toto tlačítko Stiskněte toto tlačítko na více než 2 sekundy 

 

Jednotka bude pracovat  
s maximální výstupní  
kapacitou, aby rychle  
dosáhla nastavení teploty. 

 

 

Jednotka vytvoří slabý vánek,  
aby byl hluk snížen na nejnižší úroveň 

Stisknutím tohoto tlačítka aktivujte funkci „Turbo“.  
Funkce umožňuje jednotce dosáhnout nastavené teploty  
v nejkratším čase. Opakovaným stisknutím funkci deaktivujte. 

Při stisknutí tohoto tlačítka na déle než 2 sekundy  
bude aktivována funkce Silence. (Podle modelu)  
Poznámka: Z důvodu nízkých provozních otáček může  
dojít k nedostatečné kapacitě chlazení a vytápění. 

 

2 s 

2 s 

2 s 

2 s 

2 s 

2 s 
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F.P. 

Stiskněte toto tlačítko 2x v režimu HEAT při teplotě 17 °C 

 

Jednotka bude pracovat při vysokých 
otáčkách ventilátoru (se zapnutým 
kompresorem) s teplotou automaticky 
nastavenou na 8 °C. 

Poznámka: Tato funkce je platná pro klimatizaci s tepelným čerpadlem. 

Chcete-li aktivovat funkci ochrany proti zamrznutí, stiskněte toto tlačítko 2krát v režimu HEAT a při 17 °C.  
To vám pomůže udržet místnost nad 0 °C (bod tuhnutí) v případě velmi chladné zimy. 
Stisknutím tlačítka ON/OFF, Sleep, Mode, Fan a Temp. během provozu zrušíte tuto funkci. 

 

Režim 
uzamknutí 

(Lock 
Mode) 

1 

Chcete-li aktivovat funkci Režim uzamknutí (Lock Mode) 1, stiskněte zároveň tlačítka Direct a Swing na více než 2 sekundy. 

 

 

Symbol uzamknutí zobrazuje 

Vstupte do režimu Lock Mode 1 současným stisknutím tlačítek Direct a Swing na více než 2 sekundy.  
V režimu Lock Mode 1 nebude reagovat žádné tlačítko s výjimkou opakovaného stisknutí těchto dvou tlačítek, čímž dojde k odemknutí. 

 

Režim 
uzamknutí 

(Lock 
Mode) 

2 

Chcete-li aktivovat funkci Režim uzamknutí (Lock Mode) 2, stiskněte zároveň tlačítka TIMER ON a TIMER OFF na více než 2 sekundy. 

 

 

Symbol uzamknutí zobrazuje 

Vstupte do režimu Lock Mode 2 současným stisknutím tlačítek TIMER ON a TIMER OFF na více než 2 sekundy.  
V režimu Lock Mode 2 nebude reagovat žádné tlačítko kromě ON/OFF, TEMP UP a TEMP DOWN nebo opakovaného stisknutí těchto  
dvou tlačítek, čímž dojde odemknutí. 

 

Pouze 
chlazení 

Stiskněte současně tlačítka Mode a Fan na více než 2 sekundy. 

 

 

Deaktivujte režim HEAT současným stisknutím tlačítka Mode a Fan na více než 2 sekundy. 
Obnovte režim HEAT současným stisknutím tlačítek Mode a Fan na více než 2 sekundy. 

 

2 s 

2 s 

2 s 

x 2 

2 s 

2 s 

2 s 


