NÁVOD K OBSLUZE
[ U-MATCH DÁLKOVÝ OVLADAČ ]
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CZ

PŘEKLAD PŮVODNÍHO NÁVODU K OBSLUZE, VER.1 20-03-2020

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA:
Před instalací a použitím vašeho nového klimatizačního zařízení si pečlivě přečtěte tento návod.
Návod si pak dobře uložte pro další použití.
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1 TLAČÍTKA DÁLKOVÉHO OVLADAČE
1 Tlačítko ON/OFF (Zapnuto/Vypnuto)
2 Tlačítko MODE (Režim provozu)
3 Tlačítko FAN (Rychlost ventilátoru)
4 Tlačítko TURBO (Urychlení klimatizace)
5 Tlačítko ▲/▼ (Zvýšení/Snížení)
6 Tlačítko
7 Tlačítko

(Směrování vzduchu vlevo/vpravo)
(Směrování vzduchu nahoru/dolů)

8 Tlačítko T-ON / T-OFF (Časovač zapnutí/
Časovač vypnutí)
9 Tlačítko I FEEL (Měření teploty ovladačem)
10 Tlačítko CLOCK (Hodiny)
11 Tlačítko SLEEP (Funkce Spánek)
12 Tlačítko WiFi (Wi-Fi)
13 Tlačítko

(Funkce Zdraví/Ventilace)

14 Tlačítko LIGHT (Osvětlení)
15 Tlačítko TEMP (Zobrazení teploty)

2 INDIKÁTORY NA DISPLEJI DÁLKOVÉHO OVLADAČE
Nastavená rychlost ventilátoru
(Rychlosti
a
nelze nastavit, indikátory
se zobrazí jen při aktivaci.)

Vysílání signálu
Funkce Wi-Fi

Režim provozu

(Některé modely tuto funkci nemají.)

Automatika
Chlazení
Odvlhčování
Ventilátor
Topení

Typ zobrazované teploty
Funkce Topení 8 °C

Funkce I Feel
Dětská pojistka (Zablokování tlačítek)
Funkce Spánek
Funkce Turbo

Hodiny
Časovač (ON/OFF)
Nastavený čas
Tichý chod

Směrování vzduchu vlevo/vpravo
Směrování vzduchu nahoru/dolů
Zobrazená teplota
Funkce Zdraví
Funkce Ventilace
Funkce X-FAN
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3 FUNKCE TLAČÍTEK DÁLKOVÉHO OVLADAČE
Poznámka:
 Tento dálkový ovladač je univerzální a může být použit pro klimatizační zařízení s mnoha
funkcemi. Pokud daný model zařízení některé funkce nemá, bude zařízení po stisknutí
příslušného tlačítka na dálkovém ovladači zachovávat předchozí provozní stav.
 Po připojení klimatizačního zařízení k napájení se ozve zvukový signál. Indikátor provozu
svítí (červený indikátor, barva však může být u různých modelů jiná). Poté můžete
klimatizační zařízení ovládat pomocí dálkového ovládače.
 Když je zařízení zapnuto, pak po stisknutí tlačítka na dálkovém ovladači blikne na displeji
dálkového ovladače jednou indikátor vysílání signálu
a z klimatizačního zařízení zazní
tón, který potvrzuje příjem signálu.
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Tlačítko ON/OFF (Zapnuto/Vypnuto)

Stiskněte toto tlačítko pro zapnutí jednotky. Stiskněte tlačítko znovu pro vypnutí jednotky.
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Tlačítko MODE (Režim provozu)

Stiskněte toto tlačítko pro nastavení požadovaného režimu provozu.
Automatika

Chlazení Odvlhčování Ventilátor

Topení

 Když zvolíte režim Automatika, bude klimatizační zařízení pracovat automaticky podle
továrního nastavení. Požadovanou teplotu není možné nastavit a ani se nebude zobrazovat.
Stisknutím tlačítka FAN můžete nastavit rychlosti ventilátoru. Stisknutím tlačítka
/
můžete nastavit směr vyfukování vzduchu.
 Když zvolíte režim Chlazení, bude klimatizační zařízení pracovat v režimu Chlazení. Indikátor
Chlazení
na vnitřní jednotce svítí (tento indikátor na některých modelech není). Stisknutím
tlačítka ▲ nebo ▼ můžete nastavit požadovanou teplotu. Stisknutím tlačítka FAN můžete
nastavit rychlost ventilátoru. Stisknutím tlačítka
/ můžete nastavit směr vyfukování
vzduchu.
 Když zvolíte režim Odvlhčování, bude klimatizační zařízení pracovat v režimu Odvlhčování
s nízkou rychlostí ventilátoru. Indikátor Odvlhčování
na vnitřní jednotce svítí (tento
indikátor na některých modelech není). V režimu Odvlhčování nelze nastavit rychlost
ventilátoru. Stisknutím tlačítka
/ můžete nastavit směr vyfukování vzduchu.
 Když zvolíte režim Ventilátor, bude klimatizační zařízení pouze vyfukovat vzduch, nebude
chladit ani topit. Na jednotce nesvítí žádný indikátor režimu. Stisknutím tlačítka FAN můžete
nastavit rychlosti ventilátoru. Stisknutím tlačítka
/ můžete nastavit směr vyfukování
vzduchu.
 Když zvolíte režim Topení, bude klimatizační zařízení pracovat v režimu Topení. Indikátor
Topení
na vnitřní jednotce svítí (tento indikátor na některých modelech není). Stisknutím
tlačítka ▲ nebo ▼ můžete nastavit požadovanou teplotu. Stisknutím tlačítka FAN můžete
nastavit rychlost ventilátoru. Stisknutím tlačítka
/ můžete nastavit směr vyfukování
vzduchu. (Klimatizační zařízení, které má jen funkci Chlazení, nemůže pracovat v režimu
Topení. Pokud je dálkovým ovladačem vybrán režim Topení, klimatizační zařízení se nedá
zapnout tlačítkem ON/OFF.)
3

Poznámka:
 Aby se po spuštění režimu Topení zabránilo vyfukování studeného vzduchu, vnitřní jednotka
začne vyfukovat vzduch se zpožděním 1–5 minut (skutečná doba zpoždění závisí na teplotě
v místnosti).


Rozsah nastavení teploty pomocí dálkového ovladače: 16–30 °C.
Rychlost ventilátoru: Automatická, Nízká, Středně nízká, Střední, Středně vysoká, Vysoká
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Tlačítko FAN (Ventilátor)

Stisknutím tohoto tlačítka můžete nastavit rychlost ventilátoru v následujícím cyklu:
Automatická (AUTO), Nízká , Středně nízká
, Střední
, Středně vysoká
Vysoká
. Po zapnutí napájení je standardně nastavena Automatická rychlost.

a

Poznámka:
 Při nastavení automatické rychlosti bude klimatizační zařízení nastavovat vhodnou rychlost
ventilátoru automaticky podle továrního nastavení.
 V režimu Odvlhčování běží ventilátor pouze nízkou rychlostí.
 Funkce X-FAN (Doběh ventilátoru/Vyfoukání vlhkosti):
Když v režimu Chlazení nebo Odvlhčování stisknete na 2 sekundy tlačítko pro nastavení
rychlosti ventilátoru, zobrazí se indikátor
a po vypnutí vnitřní jednotky poběží její ventilátor
ještě několik minut, aby se vysušil vnitřek jednotky. Po připojení napájení je funkce X-FAN
standardně vypnuta. Funkci X-FAN nelze použít pro režim Automatika, Ventilátor nebo
Topení.
Tato funkce umožňuje vysušit vlhkost na výparníku vnitřní jednotky poté, co je jednotka
vypnuta, aby se zabránilo růstu plísně.
– Když je funkce X-FAN zapnuta: Po vypnutí jednotky stisknutím tlačítka ON/OFF poběží
ventilátor vnitřní jednotky ještě několik minut nízkou rychlostí. V této době je možné
zastavit ventilátor vnitřní jednotky přímo stisknutím tlačítka pro nastavení rychlosti
ventilátoru po dobu 2 sekund.
– Když je funkce X-FAN vypnuta: Po vypnutí jednotky stisknutím tlačítka ON/OFF se celá
jednotka hned zastaví.
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Tlačítko TURBO (Urychlení klimatizace)

V režimu Chlazení nebo Topení stiskněte toto tlačítko, abyste přepnuli do režimu rychlého
Chlazení nebo Topení. Na displeji dálkového ovladače se zobrazí indikátor . Stiskněte toto
tlačítko znovu pro vypnutí funkce Turbo. Indikátor
zmizí.
Když je tato funkce spuštěna, ventilátor jednotky poběží velmi vysokou rychlostí, aby se
urychlilo chlazení nebo topení a teplota v místnosti dosáhla co možná nejdříve nastavené
hodnoty.
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Tlačítko ▲ / ▼ (Zvětšení/Zmenšení)

 Jedním stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ se nastavená teplota zvýší nebo sníží o 1 °C. Když
tlačítko ▲ nebo ▼ stisknete a podržíte déle než 2 sekundy, začne se nastavená teplota na
dálkovém ovladači rychle měnit. Když tlačítko po dosažení požadované hodnoty uvolníte,
projeví se změna také na displeji vnitřní jednotky.
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 Při nastavování časovače zapnutí (T-ON), časovače vypnutí (T-OFF) nebo hodin (CLOCK)
můžete stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼nastavovat čas. (Viz popis tlačítek CLOCK, T-ON a
T-OFF.)
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Tlačítko

(Směrování vyfukovaného vzduchu vlevo/vpravo)

Stisknutím tohoto tlačítka můžete nastavit úhel vyfukování vzduchu ve směru vlevo/vpravo.
Úhel vyfukování vzduchu je možné vybírat v následujícím cyklu:

Bez zobrazení
(Vertikální lamela stojí v aktuální poloze)

Poznámka:
 Pokud stisknete a držíte toto tlačítko déle než 2 sekundy, začne se směrovací lamela otáčet
střídavě doleva/doprava. Když pak tlačítko uvolníte, směrovací lamela se okamžitě zastaví
v aktuální poloze.
 Pokud v režimu směrování vzduchu doleva/doprava zapnete tlačítkem funkci směrování
a po 2 sekundách stisknete znovu toto tlačítko, funkce směrování
se vypne. Pokud
během 2 sekund stisknete znovu toto tlačítko, bude se funkce směrování vzduchu měnit také
podle výše uvedeného cyklu.
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Tlačítko

(Směrování vyfukovaného vzduchu nahoru/dolů)

Stisknutím tohoto tlačítka můžete nastavit úhel vyfukování vzduchu ve směru nahoru/dolů. Úhel
vyfukování vzduchu je možné vybírat v následujícím cyklu:
Bez zobrazení
(Horizontální lamela stojí v aktuální poloze)

 Když vyberete
, klimatizační zařízení směruje vyfukovaný vzduch automaticky.
Horizontální směrovací lamela se bude automaticky střídavě vychylovat nahoru a dolů
v maximálním úhlu.
 Když vyberete
,
,
, ,
klimatizační zařízení vyfukuje vzduch pouze
v nastaveném směru. Horizontální směrovací lamela zůstane stát v určené poloze.
 Když vyberete
,
,
klimatizační zařízení vyfukuje vzduch pouze v nastaveném
rozmezí úhlu. Horizontální směrovací lamela se bude vychylovat v daném rozmezí úhlu.
 Pro nastavení požadovaného úhlu směrování vzduchu stiskněte tlačítko
sekundy. Po dosažení požadovaného úhlu tlačítko uvolněte.

dále než 2

Poznámka:
 Funkce směrování vzduchu
,
,
nemusí být u některých modelů k dispozici. Když
klimatizační zařízení přijme tento povel, nastaví se automatické směrování vyfukovaného
vzduchu.
 Pokud stisknete a držíte toto tlačítko déle než 2 sekundy, začne se směrovací lamela otáčet
střídavě nahoru/dolů. Když pak tlačítko uvolníte, směrovací lamela se okamžitě zastaví
v aktuální poloze.
 Pokud v režimu směrování vzduchu nahoru/dolů zapnete tlačítkem funkci směrování
a
po 2 sekundách stisknete znovu toto tlačítko, funkce směrování
se vypne. Pokud během
2 sekund stisknete znovu toto tlačítko, bude se funkce směrování vzduchu měnit také podle
výše uvedeného cyklu.
5
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Tlačítko T-ON / T-OFF (Časovač zapnutí / Časovač vypnutí)

 Tlačítko T-ON (Načasované zapnutí)
Tlačítkem T-ON můžete nastavit časovač pro automatické zapnutí. Po stisknutí tohoto
tlačítka zmizí z displeje dálkového ovladače indikátor
a začne blikat indikátor ON.
Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ nastavte čas pro zapnutí. Po každém stisknutí tlačítka ▲ nebo
▼ se nastavený čas zvýší nebo sníží o 1 minutu. Když stisknete a podržíte tlačítko ▲ nebo
▼ déle než 2 sekundy, začne se nastavený čas rychle měnit.
Potvrďte požadovaný čas stisknutím tlačítka T-ON. Indikátor ON přestane blikat. Zobrazí se
znovu indikátor .
Zrušení načasovaného zapnutí: Když je aktivováno načasované zapnutí, stiskněte tlačítko
T-ON, abyste je zrušili.
 Tlačítko T-OFF (Načasované vypnutí)
Tlačítkem T-OFF můžete nastavit časovač pro automatické vypnutí. Po stisknutí tohoto
tlačítka zmizí z displeje dálkového ovladače indikátor
a začne blikat indikátor OFF.
Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ nastavte čas pro vypnutí. Po každém stisknutí tlačítka ▲ nebo
▼ se nastavený čas zvýší nebo sníží o 1 minutu. Když stisknete a podržíte tlačítko ▲ nebo
▼ déle než 2 sekundy, začne se nastavený čas rychle měnit.
Potvrďte požadovaný čas stisknutím tlačítka T-OFF. Indikátor OFF přestane blikat. Zobrazí
se znovu indikátor .
Zrušení načasovaného vypnutí: Když je aktivováno načasované vypnutí, stiskněte tlačítko
T-OFF, abyste je zrušili.
Poznámka:
 Když je jednotka v zapnutém a vypnutém stavu, můžete nastavit současně časovač pro
vypnutí nebo časovač pro zapnutí.
 Před nastavením časovače zapnutí nebo časovače vypnutí nastavte nejprve správný čas
hodin ovladače.
 Po spuštění časovače zapnutí nebo časovače vypnutí nastavte stálý cyklus. Poté se bude
klimatizační zařízení zapínat nebo vypínat podle nastaveného času. Tlačítko ON/OFF nemá
na nastavení žádný vliv. Pokud tuto funkci nepotřebujete, použijte dálkový ovladač, abyste ji
zrušili.
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Tlačítko I FEEL (Měření teploty dálkovým ovladačem)

Stiskněte toto tlačítko pro zapnutí funkce I FEEL. Na displeji dálkového ovladače se zobrazí
indikátor
. Po zapnutí této funkce bude dálkový ovladač posílat hodnotu naměřené teploty do
jednotky a jednotka bude automaticky regulovat teplotu v místnosti podle teploty naměřené
snímačem dálkového ovladače. Stiskněte toto tlačítko znovu pro vypnutí funkce I FEEL.
Indikátor
zmizí.
 Při zapnutí této funkce umístěte dálkový ovladač poblíž uživatele. Nedávejte dálkový ovladač
blízko předmětu s vysokou nebo nízkou teplotou, abyste zabránili nesprávnému měření
okolní teploty. Když je zapnuta funkce I FEEL, je třeba umístit dálkový ovladač tak, aby
vnitřní jednotka mohla přijímat signály vysílané dálkovým ovladačem.
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10 Tlačítko CLOCK (Hodiny)
Stiskněte toto tlačítko pro nastavení času hodin. Indikátor
na displeji dálkového ovladače
začne blikat. Během 5 sekund stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼, abyste nastavili čas hodin. Každým
stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ se nastavený čas zvýší nebo sníží o 1 minutu. Když stisknete a
podržíte tlačítko ▲ nebo ▼ déle než 2 sekundy, začne se nastavený čas rychle měnit. Po
dosažení požadovaného času tlačítko uvolněte. Stiskněte tlačítko CLOCK pro potvrzení
nastavení času hodin. Indikátor
přestane blikat.
Poznámka:
 Hodiny zobrazují čas v 24hodinovém formátu
 Interval mezi stisknutím tlačítek při nastavování nesmí přesáhnout 5 sekund. Jinak dálkový
ovladač automaticky ukončí režim nastavování. Stejně to funguje i při nastavení časovačů
pro zapnutí a vypnutí.

11 Tlačítko SLEEP (Funkce Spánek)
V režimech Chlazení nebo Topení můžete stisknutím tohoto tlačítka zapnout funkci Spánek,
která zajišťuje komfortní teplotu během spaní. Na displeji dálkového ovladače se zobrazí
indikátor . Stiskněte toto tlačítko znovu pro vypnutí funkce Spánek. Indikátor
zmizí. Po
připojení napájení je funkce Spánek standardně vypnuta. Po vypnutí jednotky je funkce Spánek
zrušena.
V tomto režimu je možné nastavit čas časovače. Tuto funkci nelze použít v režimech Ventilátor,
Odvlhčování a Automatika.

12 Tlačítko WIFI (Wi-Fi)
Stiskněte tlačítko WIFI pro zapnutí nebo vypnutí funkce Wi-Fi. Když je funkce Wi-Fi zapnutá,
bude se na dálkovém ovladači zobrazovat indikátor „WiFi“. Pro obnovu výchozího továrního
nastavení Wi-Fi modulu stiskněte při vypnuté jednotce současně tlačítka MODE a WiFi po dobu
1 sekundy.
 Tato funkce je k dispozici jen u některých modelů.

13 Tlačítko

(Zdraví/Ventilace)

Stiskněte toto tlačítko pro zapnutí/vypnutí funkcí Zdraví (generování iontů) nebo Ventilace. Po
prvním stisknutí tlačítka se aktivuje funkce Ventilace – na displeji se zobrazí . Po druhém
stisknutí se zapnou současně funkce Ventilace a Zdraví – na displeji se zobrazí
a
. Po
třetím stisknutí tlačítka se funkce Zdraví a Ventilace vypnou. Po čtvrtém stisknutí tlačítka se
zapne funkce Zdraví – na displeji se zobrazí
. Při dalším stisknutí tlačítka se celý cyklus
opakuje.
 Tato funkce je k dispozici jen u některých modelů.

14 Tlačítko LIGHT (Osvětlení)
Stiskněte toto tlačítko pro vypnutí svícení displeje vnitřní jednotky. Indikátor
na displeji
dálkového ovladače zmizí. Stiskněte tlačítko znovu pro zapnutí svícení displeje. Zobrazí se
znovu indikátor
.
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15 Tlačítko TEMP (Zobrazení teploty)
Stisknutím tohoto tlačítka lze na displeji vnitřní jednotky zobrazit nastavenou teplotu, teplotu
v místnosti nebo venkovní teplotu. Volba na dálkovém ovladači se cyklicky přepíná takto:
Bez
zobrazení

 Když pomocí dálkového ovladače zvolíte
nebo nevyberete žádnou z možností zobrazení
teploty, bude se na displeji vnitřní jednotky zobrazovat nastavená teplota.
 Když pomocí dálkového ovladače zvolíte
teplota v místnosti.
 Když pomocí dálkového ovladače zvolíte
venkovní teplota.

, bude se na displeji vnitřní jednotky zobrazovat
, bude se na displeji vnitřní jednotky zobrazovat

Poznámka:
 U některých modelů není možné zobrazit venkovní teplotu. V takovém případě vnitřní
jednotka přijme povel
, ale zobrazí nastavenou teplotu.
 Po zapnutí jednotky se standardně zobrazuje nastavená teplota. Na dálkovém ovladači se
žádná indikace nezobrazuje.
 Teplotu je možné zobrazovat jen na vnitřních jednotkách, které mají číselný displej.
 Když vyberete zobrazování teploty v místnosti nebo venkovní teploty, zobrazí se na displeji
vnitřní jednotky příslušná teplota a po 3 nebo 5 sekundách se automaticky přepne na
zobrazování nastavené teploty.
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4 FUNKCE KOMBINACÍ TLAČÍTEK
Funkce Úspora energie
V režimu Chlazení stiskněte současně tlačítka TEMP a CLOCK, abyste zapnuli nebo vypnuli
funkci Úspora energie Když je funkce Úspora energie spuštěna, zobrazí se na displeji
dálkového ovladače indikátor SE a klimatizační zařízení upraví nastavenou teplotu automaticky
podle továrního nastavení tak, aby se dosáhlo maximální úspory energie. V režimu Chlazení
stiskněte znovu současně tlačítka TEMP a CLOCK, abyste vypnuli funkci Úspora energie.
Poznámka:
 V režimu úspory energie je standardně nastavena automatická rychlost ventilátoru a není
možné ji měnit.
 V režimu úspory energie není možné měnit nastavenou teplotu. Při stisknutí tlačítka TURBO
nevyšle dálkový ovladač žádný povel.
 Funkce Spánek a Úspora energie není možné používat současně. Pokud byla v režimu
Chlazení zapnuta funkce Úspora energie, pak se po stisknutí tlačítka SLEEP funkce Úspora
energie vypne. Pokud byla v režimu Chlazení zapnuta funkce Spánek, pak se po spuštění
funkce Úspora energie funkce Spánek vypne.
Funkce Topení 8 °C
V režimu Topení stiskněte současně tlačítka TEMP a CLOCK, abyste zapnuli nebo vypnuli
funkci Topení 8 °C. Když je tato funkce spuštěna, zobrazí se na displeji dálkového ovladače
indikátor
a „8°C“ a klimatizační zařízení udržuje režim Topení při 8 °C. Stiskněte znovu
současně tlačítka TEMP a CLOCK, abyste vypnuli funkci Topení 8 °C.
Poznámka:
 V režimu Topení 8 °C je standardně nastavena automatická rychlost ventilátoru a není
možné ji měnit.
 V režimu Topení 8 °C není možné měnit nastavenou teplotu. Při stisknutí tlačítka TURBO
nevyšle dálkový ovladač žádný povel.
 Funkce Spánek a Topení 8 °C není možné používat současně. Pokud byla v režimu Topení
zapnuta funkce Topení 8 °C, pak se po stisknutí tlačítka SLEEP funkce Topení 8 °C vypne.
Pokud byla v režimu Topení zapnuta funkce Spánek, pak se po spuštění funkce Topení 8 °C
funkce Spánek vypne.
 Pokud se teplota zobrazuje ve stupních Fahrenheita, zobrazí se na dálkovém ovladači režim
Topení při 46 °F.
Dětská pojistka (Zablokování ovládání)
Současným stisknutím tlačítek ▲ a ▼ je možné zapnout nebo vypnout funkci dětské pojistky.
Když je funkce Dětská pojistka zapnuta, bude se zobrazovat indikátor . Když stisknete tlačítko
na dálkovém ovladači, indikátor
třikrát zabliká a do jednotky se nepošle žádný povel.
Přepnutí jednotky zobrazení teploty
Když je jednotka vypnutá, můžete současným stisknutím tlačítek ▼ a MODE přepínat mezi °C a
°F.
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5 POSTUP OVLÁDÁNÍ
1. Po připojení klimatizačního zařízení k napájení stiskněte tlačítko ON/OFF na dálkovém
ovladači, abyste zařízení zapnuli.
2. Stisknutím tlačítka MODE vyberte požadovaný režim provozu: Automatika (AUTO), Chlazení
(COOL ), Odvlhčování (DRY ), Ventilátor (FAN ) nebo Topení (HEAT
)
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ nastavte požadovanou teplotu.
4. Stisknutím tlačítka FAN můžete nastavit požadovanou rychlost ventilátoru: Automatická,
Nízká, Středně nízká, Střední, Středně vysoká nebo Vysoká. Stisknutím tlačítka /
můžete nastavit směr vyfukování vzduchu.

6 VÝMĚNA BATERIÍ V DÁLKOVÉM OVLADAČI
1 ).
1. Zvedněte kryt ve směru šipky (viz obr. 1 ○
2 )
2. Vyjměte původní baterie (viz obr. 1 ○

3. Vložte dvě 1,5V baterie velikosti AAA. Přesvědčte se, že jsou + a − póly baterií správně
3 ).
orientovány (viz obr. 2 ○
4 ).
4. Nasaďte znovu kryt (viz obr. 2 ○

Obr. 2

Obr. 1
Poznámka:

 Při použití nasměrujte vysílač signálu dálkového ovladače na okénko přijímače na vnitřní
jednotce.
 Vzdálenost mezi vysílačem signálu a okénkem přijímače by neměla být větší než 8 m a
v cestě signálu by neměly být žádné překážky.
 V místnosti, kde je zářivkové osvětlení nebo bezdrátový telefon, může dojít k rušení signálu.
V takovém případě je třeba přiblížit dálkový ovladač k vnitřní jednotce.
 Při výměně baterií použijte stejný typ baterií.
 Pokud nebudete dálkový ovladač dlouho používat, vyjměte z něj baterie.
 Vyměňte baterie, když jsou indikátory na displeji dálkového ovladače špatně viditelné nebo
se vůbec nezobrazují.
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ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROODPADU
Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo
elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné
likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte
prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být
důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo
nejbližšího sběrného místa.

V případě problémů s kvalitou nebo jiných kontaktujte prosím místního prodejce
nebo autorizované servisní středisko.
Tísňové volání – telefonní číslo: 112
VÝROBCE
GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI
West Jinji Rd, Qianshan,
519070 Zhuhai
China
ZÁSTUPCE
GREE Czech & Slovak s.r.o.
Košuličova 778/39
619 00 Brno
Czech Republic
www.greeczech.cz, info@greeczech.cz
SERVISNÍ PODPORA
GREE Czech & Slovak s.r.o.
Košuličova 778/39
Brno, 619 00
Czech Republic
www.greeczech.cz, info@greeczech.cz

POZNÁMKY

POZNÁMKY

