
Dálkové ovladače RC08A
Kód výrobku: 7ACEL1791

KOMPATIBILNÍ PRODUKTY

• HDLE Aura
• XDLF
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1▶ DISPLEJ
Informace zobrazené při zapnutém dálkovém ovladači.

Provozní režim

• Automatický

• Vytápění

• Chlazení

• Pouze ventilace

• Odvlhčování

• Odesílání dat přijímači

• Hodiny (hodiny a minuty)

• Časovač spuštění, funkce nastavena a aktivní

• Časovač vypnutí, funkce nastavena a aktivní

• Režim samočištění

• Režim spánku

• Ionizace

• Úsporný režim

• Ukazatel nastavené nebo aktuální pokojové teploty

• Zobrazené pokud je dosažena požadovaná pokojová teplota

•  “I Feel” režim

• Automatické naklápění horizontálních lamel je spuštěné (pouze u vybraných 
režimů)

• Automatické naklápění vertikálních lamel je spuštěné.

Indikátor slabé
baterie

• Pokud je baterie slabá, začne blikat indikátor slabé baterie. To může snížit dosah 
ovladače a čitelnost jeho displeje. 

• Neprodleně vyměňte baterie.
• Indikátor slabé baterie zmizí po výměně baterie.

Signalizace 
rychlosti
ventilátoru

• Nízká rychlost

• Střední rychlost

       • Vysoká rychlost

• Automatická rychlost ventilátoru

• TURBO funkce
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2▶ VYSÍLAČ
• Po stisknutí libovolného tlačítka dálkového ovladače se na displeji zobrazí symbol  značící odesílání nastavených změn do přijímače klimatizační 

jednotky.

3▶ SENZOR
• Teplotní snímač uvnitř dálkového ovladače měří pokojovou teplotu.

4▶ SPUŠTĚNÍ/VYPNUTÍ (ON/OFF)
• Tlačítko pro spuštění nebo vypnutí klimatizační jednotky.

5▶ VÝBĚR REŽIMU (MODE)
Stiskněte toto tlačítko pro změnu režimu.

• Automatický. Při výběru tohoto režimu klimatizační jednotka počítá rozdíl mezi nastavením termostatu a pokojovou teplotou a automaticky 
přepíná mezi režimem chlazení a vytápění.

• Vytápění. Klimatizační jednotka vytápí místnost.

• Chlazení. Klimatizační jednotka chladí místnost.

• Pouze ventilace. Klimatizační jednotka pouze cirkuluje vzduch v místnosti.

• Odvlhčování. Klimatizační jednotka snižuje vlhkost vzduchu v místnosti.

★ • Chladný / suchý / teplý

6▶ REŽIM SPÁNKU, ÚSPORNÝ REŽIM (ON/OFF)
Toto tlačítko má 2 funkce:
• Režim spánku: krátké stisknutí
• Úsporný režim: dlouhé stisknutí
Pro více informací vyhledejte "Funkce režimu SLEEP" a "Funkce režimu ECONOMY".

7▶ “I FEEL” TLAČÍTKO PRO ZJIŠTĚNÍ A ZOBRAZENÍ POKOJOVÉ TEPLOTY
• Aktivuje snímání teploty v blízkosti dálkového ovladače. Tato funkce je dostupná v automatickém režimu a režimu vytápění a chlazení.

8▶ IONIZACE (ION/CLEAN)
Toto tlačítko má 2 funkce:
• Funkce ionizace: krátké stisknutí
• Funkce samočistění: dlouhé stisknutí
Pro více informací vyhledejte “Funkce režimu IONISER (volitelné)” a 
"Funkce režimu CLEAN”.

9▶ ÚSPORNÝ REŽIM (ECO)
• Chlazení. Teplota je v rámci úspory energie upravována automaticky. Na 

displeji ovladače se místo teploty zobrazí “SE”.
• Vytápění. Vybere úroveň vytápění 8. Na displeji ovladače se zobrazí “8° C”.

10▶ HODINY (CLOCK)
• Hodiny zobrazují aktuální čas.
Pro více informací vyhledejte “Nastavení aktuálního času”.

11▶ NASTAVENÍ TEPLOTY
• – (chladnější). Sníží nastavenou teplotu.
• + (teplejší). Zvýší nastavenou teplotu.
Současným stiskem tlačítek “–” a “+” dojde k uzamknutí nebo odemknutí klávesnice.

12▶ RYCHLOST VENTILÁTORU
Stiskněte toto tlačítko pro změnu režimu rychlosti.

• Automatická rychlost        • Vysoká rychlost

• Střední rychlost • Nízká rychlost

• TURBO režim 

13▶ SAMOČIŠTĚNÍ (CLEAN)
• Toto tlačítko deaktivuje funkci samočištění v režimu chlazení a odvlhčování.

14▶ NAKLÁPĚNÍ LAMEL
• Aktivuje automatický pohyb a naklápění lamel.
Pro více informací vyhledejte “Úprava směru proudění vzduchu”.

15▶ ČASOVAČ (ON/OFF)
• Stiskněte ON nebo OFF pro aktivaci nastavení časovače spuštění a 

vypnutí.
Pro více informací vyhledejte “Nastavení časovače”.

16▶ SVÍCENÍ/TEPLOTA
• Tlačítko LIGHT. Stiskněte toto tlačítko pro vypnutí a zapnutí displeje 

na vnitřní jednotce. Při provedení změny se ozve pípnutí.
• Tlačítko TEMP. Zobrazí nastavenou teplotu, aktuální teplotu v 

místnosti nebo venkovní teplotu.

PŘEPNUTÍ DO REŽIMU POUZE TOPENÍ

Compatible

MODE CHAUD
SEUL

• Vyjměte baterie z dálkového ovladače.
• Vyčkejte, až se vypne displej.
• Vložte baterie zpět.
• Během 60 vteřin od vložení baterií:   Ovladač musí být ve vypnutém režimu (OFF). 

 Stiskněte současně tlačítka "I FEEL" a "TEMP" a držte po dobu 5 vteřin. 
 Ikona vytápění 3x zabliká.

• Po tomto nastavení je ovladač pernamentně zablokovaný do režimu vytápění, bez možnosti přepnutí zpět.
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