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Ďakujeme, že ste si zakúpili našu klimatizáciu. Pred použitím 
klimatizácie si prosím dôkladne prečítajte tento používateľský 
manuál.

RG70C

podstropno-parapetná klimatizácia

kazetová klimatizačná jednotka



Špecifikácie diaľkového ovládača

Prevádzka tlačidiel
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1 ON/OFF (ZAP/VYP) Tlačidlo (  )

Toto tlačidlo zapína (ON) a vypína (OFF) 

klimatizáciu.

2 Tlačidlo Temp Up (      )
Stlačením tohto tlačidla zvýšite nastavenú 
teplotu alebo hodiny nastavenia časovača.

Tlačidlo Temp Down (       )

Stlačením  tohto  tlačidla  znížite

nastavenú  teplotu  alebo  hodiny

nastavenia  časovača.

POZNÁMKA

Ak  klimatizácia  pracuje  v  režime  vykurovania  s
nastavenou  teplotou  17°C,  dvojitým  nepretržitým
stlačením  tlačidla    sa  aktivuje  8-stupňové
vykurovanie.
Displej vnútorného zariadenia zobrazuje „FP“.

3 Tlačidlo Mode (Režim)

Stlačením tohto tlačidla upravíte režim klimatizácie v 

nasledovnej sekvencii:
Narábanie s diaľkovýa ovládačom ...................................................................13

AUTO  COOL  DRY HEAT FAN

POZNÁMKA Nevyberajte režim HEAT, ak je 
zakúpené zariadenie určené iba na chladenie. 
Režim ohrievania nie je podporovaný 
zariadeniami určenými výlučne na chladenie.

4 Tlačidlo Sleep (dostupné len pre RG70C(1)/BGEF)

Slúži na aktiváciu/zrušenie režimu Sleep. Dokáže 

udržiavať najpríjemnejšiu teplotu a ušetriť energiu.

Táto funkcia je k dispozícii iba v režime COOL, 

HEAT alebo AUTO.

Pre ,viac detailov, pozrite ,,prevádzka Sleep, , v
POUŽÍVATEĽSKEJ PRÍRUČKE.

ECO tlačidlo(platí pre RG70F/BGEF)

Používané pre zapnutie režimu úspory energie. V 
režime chladenia stlačte toto tlačidlo, diaľkový 
ovládač automaticky nastaví teplotu na 24°C, 
rýchlosť ventilátora na Auto pre ušetrenie energie 
(ale iba ak je nastavená teplota je nižšia ako 24°C).
Ak je nastavená teplota medzi 24°C a 30°C, stlačte
tlačidlo ECO, rýchlosť ventilátora sa zmení na 
Auto, nastavená teplota zostane nezmenená.

Model RG70C/BGEF, RG70C1/BGEF, RG70F/BGEF

Menovité napätie 3.0V(Suché batérie R03/LR03x2)

Dosah signálu 8m

Prevádzková 
teplota

-5 °C~ 60 °C



Fresh  Follow me Comfort Self clean
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Prevádzka tlačidiel
Prevádzka tlačidiel

POZNÁMKA:
Stlačením 

tlačidla ON/OFF, úpravou režimu alebo nastavením
nastavenej teploty na menej ako 24°C sa 
prevádzka ECO zastaví.
Pri prevádzke ECO by mala byť nastavená teplota 
24°C alebo viac. Môže to mať za následok 
nedostatočné chladenie. V prípade nepohodlia 
stlačte tlačidlo ECO znova pre zastavenie funkcie.

5 Tlačidlo Timer

Stlačením tohto tlačidla spustíte časovú 

sekvenciu automatického zapnutia/vypnutia.

6 Tlačidlo Turbo

TURBO funkcia umožňuje zvýšenie výkonu 

zariadenia pre dosiahnutie zvolenej teploty v 

najkratšom možnom čase.

Po stlačení tlačidla TURBO v režime COOL, 

jednotka začne fúkať studený vzduch s 

najsilnešou intenzitou, aby naštartovala 

chladiaci pr°Ces.

Keď stlačíte tlačidlo TURBO v režime HEAT, 

pre jednotky s elektrickými vykurovacími 

prvkami sa aktivuje elektrický ohrievač a 

naštartuje pr°Ces vyhrievania.

7 Tlačidlo LED

Ak ste počas spánku citliví na svetlo, môžete 

stlačením LED diódy vypnúť na vnútornej jednotke 

LED displej. Opätovným stlačením tlačidla ho znova

zapnete.

8 Tlačidlo Fan

Používa sa na výber rýchlosti ventilátora v 

štyroch krokoch:

AUTO LOW MED HIGH

POZNÁMKA
V režime AUTO alebo DRY nie je možné 
prepínať rýchlosť ventilátora.
Tlačidlo podržte stlačené najmenej po dobu 2 sekúnd
pre zapnutie/vypnutie tichéhorežimu. Z dôvodu 
nízkofrekvenčnej prevádzky kompresora môže prísť
k nedostatočnému chladiacemu a vykurovaciemu 
výkonu (platí iba pre klimatizáciu s funkciou Silent 
(Tichý) režim).

Stlačením tlačidla Fan, MODE, Sleep, ON/OFF, 
ECO alebo Turbo zrušíte funkciu Silent (Ticho).

9 Tlačidlo    Swing
Používa sa na zastavenie alebo spustenie 
vodorovného pohybu žalúzií alebo na nastavenie 
požadovaného smeru prúdenia vzduchu nahor/nadol. 
Žalúzia zmení každým stlačením uhol o 6 stupňov. 
Ak stlačíte tlačidlo viac ako 2 sekundy, žalúzia sa 
bude automaticky hýbať smerom nahor a nadol.

10 Tlačidlo OK

Používa sa na potvrdenie voliteľných funkcií.

11 Tlačidlo     Swing
Používa sa na zastavenie alebo spustenie 
vertikálneho pohybu žalúzie a požadovaného smeru 
prúdenia vzduchu vľavo/vpravo. Žalúzia zmení 
každým stlačením uhol o 6 stupňov. Ak stlačíte viac 
ako na 2 sekundy, žalúzia sa automaticky natočí 
doľava a doprava.

12 Tlačidlo Options (Možnosti)

Stlačením tohto tlačidla vyberiete postupne tieto 

funkcie klimatizácie:

Stlačením tlačidla Options vyberte požadovanú 
funkciu, zvolený symbol bude blikaťna
pl°Che displeja a potom stlačte tlačidlo OK na 
potvrdenie.

FRESH funkcia (  )

Po spustení funkcie FRESH je ionizátor/plazmový 
zberač prachu (v závislosti od modelu) napájaný a 
pomáha odstraňovať peľ a nečistoty zo vzduchu.

FOLLOW ME funkcia (  )

Keď je aktivovaná funkcia Follow Me, vzdialený 

displej zobrazuje aktuálnu teplotu v danej lokalite. 

Diaľkový ovládač vyšle tento signál do klimatizácie 

každé 3 minúty, kým znovu nestlačíte tlačidlo 

FOLLOW ME.

Comfort funkcia (  )
 Keď je aktivovaná funkcia Comfort, klimatizácia 
sa nastaví na 23°C automaticky. Nie je k 
dispozícii v režime ventilátora fan.
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AUTO COOL DRY HEAT 

Indikátory na LCD

65

SELF CLEAN funkcia (  )

V režime SELF CLEAN klimatizácia automaticky 

vyčistí a vysuší výparník a pripraví ho pre ďalšiu 

prevádzku. Nie je k dispozícii v režime kúrenia 

alebo ventilátora.

(  Indikuje voliteľné funkcie)

13 Tlačidlo Fav

Používa sa na obnovenie aktuálnych nastavení alebo

na obnovenie predchádzajúcich nastavení.

Pri prvom pripojení k napájaniu,
ak stlačíte Fav. tlačidlo, jednotka bude fungovať v 
režime AUTO, 26°C, a rýchlosť ve tilátora bude Auto.

Keď je diaľkový ovládač zapnutý, stlačte toto tlačidlo a systém sa 

automaticky vráti k predchádzajúcim nastaveniam vrátane 

prevádzkov ho režimu, nastavene
ventilátora a funkcie spánku (ak je aktivovaná).

Ak stlačíte t ačidlo na viac ako 2 sekundy, systém 
automaticky obnoví                                 aktuálne prevádzkové nastavenia vrátane 
prevádzkového režimu,
ventilátora a funkc .

POZNÁMKA:

Dizajn tlačidiel je založený na štandardnom modeli 
a môže sa mierne líšiť od toho, ktorý ste si kúpili; 
prevláda skutočný tvar.
Zariadenie zvláda všetky popisované funkcie. Ak 
jednotka nemá túto funkciu, po stlačení príslušného 
tlačidla na diaľkovom ovládači sa nevykoná žiadna 
zodpovedajúca operácia.

Ak existujú veľké rozdielymedzi diaľkovým 

ovládačom ilustráciou a PRÍRUČKOU

POUŽÍVATEĽA v popise funkcií, popis v PRÍRUČKE
POUŽÍVATEĽA má prednosť.

Informácie sú zobrazované v 

prípade, že má diaľkový 

ovládač dostatok batérie.

Mode displej

Zobrazuje sa pri prenose údajov.

Zobrazí sa, keď je diaľ.rvý ovládač zapnutý (ON).

Zobrazuje sa v režime ECO. 

Displej batérie (detekcia slabej batérie)

Zobrazí sa, keď je nastavený čas pre TIMER ON.

Nie je dostupné pre túto jednotku.

Zobrazuje sa, keď je aktivovaná funkcia Silent 

Zobraziť nastavenú teplotu alebo teplotu
v miestnosti alebo čas podľa nastavenia TIMER funkcie.

Indikuje, že klimatizácia pracuje v režime Follow me

Zobrazí sa pri výbere funkcie Fresh 

Zobrazí sa pri výbere funkcie Self clean 

Zobrazí sa pri výbere funkcie Comfort 

Zobrazí sa pri výbere režimu Sleep.

Nie je dostupné pre túto jednotku.

Indikácia rýchlosti ventilátora

 Nízka rýchlosť

 Stredná rýchlosť 

Vysoká rýchlosť

Auto rýchlosť ventilátora

Poznámka:

Všetky ukazovatele na obrázku majú ilustračný charakter. 

Počas používania sú však na displeji vyobrazené iba 
niektoré symboly a znaky.
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Temp

Mode Fan

OK

Timer

ECO

Turbo LED Fav.

Options

RG70F/BGEF

FAN

Zobrazí sa, keď je nastavený čas pre TIMER OFF.



Ako používať tlačidlá Ako používať tlačidlá
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Režim AUTO

NASTAVENIE TEPLOTY

Rozsah prevádzkových teplôt pre jednotky je 
17-30°C. Nastavenú teplotu môžete zvýšiť 
alebo znížiť v krokoch po 1°C stupni.

V AUTO režime, jednotka automaticky

Režim DRY (vysušenie)

na základe nastavenej teploty zvolí režim 
COOL, FAN, HEAT or DRY.
1.Stlačte tlačidlo MODE pre zvolenie režimu Auto.

2.Nastavte požadovanú teplotu pom°Cou

Temp     alebo Temp      tlačidla.

3.Stlačte ON/OFF tlačidlo pre štart jednotky.

POZNÁMKA: FAN SPEED nemôže byť nastavené v 
automatickom režime.

1. Stlačte MODE tlačidlo pre zvolenie režimu DRY.

2. Nastavte požadovanú teplotu pomocou 

Temp      alebo Temp tla č idla.

3.Stlačte ON/OFF tlačidlo pre štart jednotky.

POZNÁMKA: FAN SPEED nemôže byť zmenená v 
DRY režime.

Režim COOL FAN nastavenia

1. Stlačte MODE tlačidlo pre vybratie

COOL režimu.

2. Nastavte požadovanú teplotu pom°Cou Temp      alebo Temp

tlačidla.

3.Stlačením FAN tlačidla zvolíte rýchlosť 

ventilátora: AUTO, LOW, MED alebo 

HIGH.

4. Stlačte ON/OFF tlačidlo pre štart jednotky.

1. Stlačte MODE tlačidlo na zvolenie režimu FAN.

2. Stlačením tlačidla FAN vyberte rýchlosť ventilátora: 
AUTO, LOW, MED alebo HIGH.
Stlačte ON/OFF tlačidlo pre štart jednotky.

POZNÁMKA: Nie je možné nastaviť teplotu vo FAN
režime. Výsledkom bude, že LCD obrazovka 
diaľkového ovládača nezobrazí teplotu.

32
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Temp

Mode Fan

OK

Timer

ECO

Turbo LED Fav.

Options
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Mode Fan

OK

Timer

ECO

Turbo LED Fav.

Options

COOL



Nastavenie funkcie TIMER
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Ako používať tlačidlá

Tem
p

Mod
e

Fa
n

OSSMODETTI

ON/SMODET

TI

1. Stlačte MODE tlačidlo pre vybratie

HEAT režimu.
2. Nastavte požadovanú teplotu pomocou 

Temp      alebo Temp       tlačidla.

3.Stlačením FAN tlačidla vyberte rýchlosť

ventilátora AUTO, LOW, MED alebo HIGH.

4.Stlačte ON/OFF tlačidlo pre štart zariadenia.

1. Stlačte tlačidlo Timer, zobrazí sa a bliká 
indikátor Timer      on (zapnutý)

Obnoví sa posledné časové obdobie, ktoré 
ste nastavili
a na displeji sa zobrazí „h“ (indikácia hodín).

Poznámka: Toto číslo ukazuje časový úsek 

od súčasnosti, po ktorom chcete, aby sa 

zariadenie zaplo.

Napríklad, ak nastavíte TIMER ON na 2 hodín, "

2.0h " sa zobrazí na obrazovky a jednotka sa 

zapne po 2 hodinách.
2.Stlačením tlačidla Temp ( nasta  v) te čas,

kedy chcete, aby sa jednotka zapla.

3.Počkajte 2 sekundy, potom bude aktivovaná 
funkcia TIMER ON. Displej na vašom diaľkovom 
ovládači sa následne vráti do režimu 
zobrazovania teploty.

Funkcia TIMER ON

Funkcia TIMER OFF vám umožňuje nastaviť čas,

po ktorom sa vaše zariadenie vypne, napríklad 

po zobudení.

POZNÁMKA: Keď vonkajšia teplota, klesá, 

výkon funkcie HEAT vašej jednotky

môže byť ovplyvnený. V takom prípade 
doporučujeme používať klimatizáciu spolu s inými 
vykurovacími telesami.

Vaša klimatizácia má dve možnosti nastavenia časovača.

TIMER ON - nastavuje trvanie času, po ktorom sa

vaše zariadenie automaticky zapne. 

TIMER OFF - nastavuje trvanie času, po ktorom sa

vaše zariadenie automaticky vypne.

Funkcia TIMER ON

Funkcia TIMER ON vám umožňuje nastaviť čas, po 

ktorom sa vaše zariadenie zapne, napríklad keď sa 

vrátite z práce domov.

Príklad: Nastavenie vypnutia zariadenia o 5 

hodín.

Príklad: Nastavenie zapnutia jednotky po 2,5 
hodinách.

Pokračujte stlačením 
Temp     alebo
tlačidla, až kým 
dosiahnete želaný čas.

9 

HEAT režim

POZNÁMKA: Keď nastavujete funkcie 
TIMER ON a TIMER OFF na čas kratší ako
10 hodín, každým stlačením sa čas bude 
predlžovať o 30 minút. Po nastavení na 
čas dlhší ako 10 hodín a menej ako 24 
hodín znamená jedno stlačenie 1 hodinu. 
Časovač sa vráti na nulu po 24 hodinách.
Obe funkcie môžete vypnúť nastavením 
časovača na " 0.0h".

2sek

x10

ON/OFF

MODE

FAN

SHORTCUT
TIMER ON

TIMER OFF

TEMP
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1sek
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ON/OFF

MODE

FAN

SHORTCUT
TIMER ON

TIMER OFF

TEMP
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1sek

x5
1

3

2

4

Temp
  



Začína čas

Zariadenie sa 
prepne do 
režimu ON

Zariadenie sa 
prepne do režimu

OFF

6 hodín neskôr

8 hodín neskôr

11 12

Časovač ja nastavený na TIMER ON

6 hodín od súčasného času

Časovač je nastavený na TIMER OFF

8 hodín od súčasného času

Nastavenie TIMER ON a TIMER OFF naraz.

Pamätajte, že čas ktorý nastavíte pre obe funkcie sa počíta vzhľadom na čas v okamihu nastavovania. 

Napríklad, povedzme že je 13:00 a chcete, aby sa zariadenie automaticky zaplo o 19:00. Chcete aby 

pracovalo 2 hodiny a potom sa o 21:00 automaticky vyplo.

Príklad: Nastavenie zapnutie zariadenia o 6 hodín, funkciu na 2 hodiny a následne vypnutie 

zariadenia (pozrite si obrázok nižšie)

Displej vášho diaľkového ovládača

Vykonajte nasledovné:

14:00      15:00   16:00   17:00    18:00    19:00    20:00     21:00

ON/OFF

ON/OFF

MODE

MODE

SHORT

SHORT

CUT

CUT

TIMER ON

TIMER ON

TEMP

TEMP

sek

sek

4

8

3

7

X12

X16

2

6

Temp

Temp

1

5

Aktuálny čas
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Narábanie s diaľkovým ovládačom
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Výmena batérií

Umiestnenie diaľkového ovládača.
Diaľkový ovládač používajte vo vzdialenosti 8 metrov od 
zariadenia a nasmerujte ho smerom k prijímaču. Príjem 
bude potvrdený pípnutím.

Nasledujúce prípady znamenajú vybitie batérií. 
Vymeňte staré batérie za nové.

Pri vysielaní signálu sa nevysiela pípnutie.
Indikátor nebude viditeľný.

Diaľkový ovládač je napájaný dvomi suchými batériami 
(R03/LR03X2), umiestnenými v zadnej časti a 
chránenými krytom.

(1) Odstráňte zadný kryt diaľkového ovládača.
(2) Vyberte staré batérie a vložte nové batérie tak, aby boli 
póly (+) a (-) správne vložené.

(3) Namontujte späť kryt na zariadenie.

POZNÁMKA: Po vybratí batérií diaľkový ovládač 
vymaže všetky naprogramované údaje. Po vložení 
nových batérií je potrebné diaľkový ovládač 
preprogramovať.

Používanie držiaka diaľkového ovládača (voliteľné)

Diaľkový ovládač je možné pripevniť na stenu alebo stĺp 
pom°Cou držiaka na diaľkový ovládač (nie je súčasťou 
dodávky, treba zakúpiť samostatne).
Pred inštaláciou diaľkového ovládača sa uistite, že 
klimatizácia správne prijíma signál.
Nainštalujte diaľkový ovládač pom°Cou dv°Ch skrutiek.
Pri inštalácii alebo demontáži diaľkového ovládača ho 
posuňte v držiaku smerom nahor alebo nadol.

UPOZORNENIE

Nemiešajte staré a nové batérie alebo iné typy 
batérií.
Nenechávajte batérie v diaľkovom ovládači, ak ich 
neplánujete používať 2 alebo 3 mesiace.
Batérie nevyhadzujte do netriedeného komunálneho 
odpadu. Je potrebné odovzdať tento odpad osobitne
z dôvodu špeciálneho zaobchádzania s ním.

 UPOZORNENIE

Klimatizácia nebude 9.ungovať, ak záclony, dvere
alebo iné materiály .5ĎTlokujú signály, smerujúce z diaľkového 
ovládača do vnútornej jednotky.

Diaľkový ovládač udižiavajte mimo styku s tekutinami. 
Nevystavujte diaľkový
alebo teplu.

Ak je prijímač infrač9.rveného signálu na vnútornej jednotke
vystavený priamemu s.5,ľnečnému žiareniu, klimatizácia nemusí 
fungovať správne. Aby ste predišli dopadu slnečného žiarenia 
na prijímač, použite závesy či záclony. 

Ak iné elektrické zari
presuňte tieto zariaienia alebo sa poraďte s vašim predajcom.

Diaľkový ovládač nen9.chajte spadnúť na zem.
Zaobchádzajte s ním opatrne. 

Na diaľkový ovládač 

8m


	Stránka 1
	Stránka 2
	Stránka 3
	Stránka 4
	Stránka 5
	Stránka 6
	Stránka 7
	Stránka 8

