
Děkujeme Vám   za zakoupení klimatizace od firmy Hisense.    
Před prvním použitím si prosím pozorně přečtěte instrukce           
uvedené v uživatelském i instalačním manuálu.      

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO DÁLKOVÝ OVLADAČ
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Dálkový ovladač 
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Poznámka: Každý mód a funkce budou podrobněji vysvětleny v následující části. 

Dálkový  ovladač posílá signál přímo do klimatizace.   

FAN / LOCK
Každým stisknutím tlačítka FAN se mění rychlost
otáček v 5 stupních nebo na režim auto.

AI SMART
Slouží k zapnutí  provozního režimu umělé  
inteligence.

POWER
Stisknutím tlačítka se jednotka zapne
a opětovným stisknutím se vypne. 

MODE
Tímto tlačítkem se mění pracovní mód klimatizace.

Dálkový ovladač

TEMP + -
Slouží k nastavení teploty, časovače  
a hodin na ovladači.

        SWING
Tato funkce mění vertikální  
nastavení výfukových
lamel a tím se mění směr proudění.  Tato funkce mění horizontální nastavení

výfukových lamel a tím se mění směr 
proudění vzduchu.

        SWING

SUPER
Spustí funkci rychlého chlazení / vytápění (při 
rychlém chlazení je automaticky nastavená teplota 
16 °C a nejvyšší otáčky ventilátoru; při rychlém vytápění 
je automaticky nastavená teplota na 30 °C a nejvyšší
otáčky ventilátoru).

TIMER ON / CLOCK 
Slouží k zapnutí a nastavení časovače.  
Stiskněte a podržte tlačítko CLOCK 5 sekund 
a nastavte hodiny.

SLEEP / DIMMER
Nastavení nebo zrušení režimu spánek. .

TIMER OFF
Slouží k vypnutí časovače.

Přenos signálu

Nastavený čas, časovač
Aktuální čas

ON

 OFFZobrazená  
teplota

Odvlhčování Ventilace
Automatické 
otáčky ventilátoru

Nejvyšší
otáčky ventilátoru

Vysoké otáčky ventilátoru

Chlazení

Střední otáčky ventilátoru

Nejnižší otáčky 
ventilátoru

Super 

Ifeel
Quiet  Economy  

Nastavení foukání na osobu

Čištění vnitřní jednotky Čištění venkovní jednotky

Hinano ionizátor

Nasávání čerstvého vzduchu

Spánek 4 Spánek 3 Spánek 2 

8°   Temperování na 8 °C Vytápění

Nízké otáčky ventilátoru
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FRESH / QUIET
Slouží k nastavení FRESH módu.
Podržením tlačítka na 5 sekund nastavíte 
režim QUIET.

14

CLEAN
Stiskněte toto tlačítko 1x k zapnutí vnitřního 
čištění,  potom se  zobrazí na displeji. Stiskněte 
tlačítko ještě jednou a zastavíte čištění.
Stiskněte a držte toto tlačítko alespoň 5 sekund a začne 
venkovní čištění,  potom se objeví na displeji    
stiskněte a podržte tlačítko alespoň 5 sekund  
a zastavíte čištění. 
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6

Stiskněte toto tlačítko na přibližně 5 sekund
a tím zapnete nebo vypnete mód LOCK.

Stiskněte a podržte tlačítko DIMMER 5 sekund  
k zapnutí nebo vypnutí módu DIMMER.  

iFEEL /  8 ℃  HEAT 
Slouží k   nastavení nebo zrušení iFEEL módu. 
V módu iFEEL klimatizační jednotka zpracovává  
teplotu ze senzoru umístěného v ovladači a ne  
z klimatizační jednotky. 
Pomůcka:: umístěte ovladač tak, aby měl   
dobrý signál s vnitřní jednotkou.  
Slouží k zapnutí nebo vypnutí módu  
temperování 8 °C HEAT.
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Hinano / ECONOMY
Slouží k zapnutí a vypnutí ionizace Hinano.
Podržením tlačítka na 5 sekund nastavíte 
ECONOMY provoz.
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Airflow Follow/Avoid You
Zapne a vypne funkci sledování pohybu 
a fouká vzduch na osoby nebo vedle nich. 
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Oko sledování pohybu
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Nastavení foukání mimo osoby

Zamknutí

Natáčení lamel vertikálně 

Natáčení lamel horizontálně  

15

AI Smart

Spánek 1



Přijímač signálu

1 2 3

Používání

Uchycení ovladače

.

Přišroubujte držák
na stěnu

2

UPOZORNĚNÍ
K zajištění správného přenosu signálu mezi ovladačem a vnitřní
jednotkou dbejte prosím na následující informace:
- Nenechávejte ovladač na přímém silném slunečním záření nebo  
v blízkosti ohřívače.
- Nesměrujte ovladač na televizor nebo jiné zařízení, které je také 
ovládané dálkovým ovladačem.
- Stejně tak nemusí klimatizace reagovat na ovladač pokud signál 
blokují záclony, dveře nebo jiné předměty.
- V případě, že klimatizace na signál nereaguje, kontaktujte dodavatele.

Dálkový ovladač

Vkládání nových baterií

Vysuňte zadní kryt ve směru šipky tak, jak je vyznačeno na obrázku 1. 
Vložte nové baterie podle obr. 2. Ujistěte se, že jsou baterie uložené správně vzhledem na + pól a - pól..

Zasuňte zadní kryt ve směru šipky tak, jak je vyznačeno na obrázku 3. 

Dálkový ovladač

Poznámka: Použijte dvě LR03 AAA(1.5 Volt) baterie. Nepoužívejte nabíjecí baterie.  
Vyměňte baterie za nové stejného typu, když začne displej na dálkovém ovladači blednout.

1.
2.

3.

Dálkový ovladač může být uchycený na stěně pomocí držáku.  .

Poznámka: Držák dálkového ovladače je volitelnou částí.

Při ovládaní klimatizace směřujte dálkový ovladač na přijímač 
signálu vnitřní jednotky. Dálkový ovladač bude fungovat 
z maximální vzdálenosti 7 m od vnitřní jednotky.



MODE

MODE

Ovládání klimatizace

3

STISKNI

STISKNI

Nastavení pracovního módu

Pracovní módy

Výsledek: Pracovní módy se budou měnit v následujícím pořadí:
Stiskněte tlačítko          po jednom.

 Otáčky ventilátoru

Mód VYTÁPĚNÍ není dostupný pro klimatizace v provedení jen s chlazením.

V módu “VENTILACE” není dostupný režim otáček        “AUTO”
V módu “ODVLHČOVÁNÍ”  je automaticky nastavený        režim otáček ventilátoru “AUTO”
Tlačítko otáček v tomto případě nereaguje.

Regulace teploty

Stiskněte tlačítko            po jednom.     
Výsledek: Otáčky ventilátoru se budou měnit v následujícím pořadí:

16 °C ~30 °C 

Rozsah nastavitelných teplot. 

* Vytápění, chlazení

Odvlhčování -3 °C   ~ 3 °C

Není možné nastavitVentilace

*Poznámka: Mód “VYTÁPĚNÍ” není dostupný pro klimatizace v provedení jen s chlazením.
*Poznámka: V módu “ODVLHČOVÁNÍ” se může teplota nastavit o 3 °C vyšší nebo nižší. 

Stiskněte jednou tlačítko                  .

Výsledek: Nastavená teplota stoupne o 1°C.

Stiskněte jednou tlačítko                 .
Výsledek: Nastavená teplota klesne o 1°C.

Spuštění

Změna pracovního módu klimatizace během chodu může někdy chvíli trvat. V takovém případě počkejte 3 minuty.  . 

Stiskněte tlačítko           .

Výsledek: Indikátor chodu klimatizace na vnitřní jednotce začne svítit.  

Při změně pracovního módu na “VYTÁPĚNÍ” může chvíli trvat než se spustí ventilátor a začne vyfukovat teplý vzduch.
Během 2-5 minut se výměník tepla ve vnitřní jednotce ohřeje a ventilátor začne vyfukovat teplý vzduch. .
Počkejte 3 minuty než restartujete spotřebič.

ch stranách.

CHLAZENÍ
ODVLHČOVÁNÍ

VENTILACE VYTÁPĚNÍ

Auto Nejvyšší Vysoké Nízké

Nejnižší

Střední



Stiskněte "        " tlačítko po jednom. 
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Úhel 1 Úhel 2 Úhel 3
Auto     natáčení

Úhel 4
STISKNI

Úhel 5 Úhel 6

Auto
natáčení Levé Střední Pravé

STISKNI
Levé a pravé zároveň

Ovládání klimatizace

Vertikální/horizontální směr proudění vzduchu je automaticky nastavený pod určitým úhlem v souladu 
s pracovním módem, který je nastavený při spuštění klimatizace.

Směr proudění vzduchu můžete nastavovat podle Vašich požadavků pomocí tlačítek  "                    “. 

Pracovní mód Směr proudění vzduchu

CHLAZENÍ,
ODVLHČOVÁNÍ

*VYTÁPĚNÍ,
 VENTILACE

horizontálně

směrem dolů

Změna směru proudění vzduchu

Použijte dálkový ovladač k nastavení požadovaného úhlu proudění vzduchu.

Výsledek: Každým stisknutím se lamela nastaví na jinou polohu následovně:

Neotáčejte vertikální výfukovou lamelou manuálně, protože můžete znefunkčnit pohyb lamely. Pokud se tak stane, vypněte jednotku
a přerušte hlavní elektrický přívod. Následně obnovte přívod. Jednotka se restartuje.

V režimu CHLAZENÍ nebo ODVLHČOVÁNÍ nenechávejte vertikální lamelu nastavenou příliš dlouho v maximální poloze směrem 
dolů, aby se předešlo kapání zkondenzované vody.

A

B

STISKNI
STISKNI

Ovládání vertikálního směru proudění vzduchu (dálkovým ovladačem)

Ovládání horizontálního směru proudění vzduchu (dálkovým ovladačem)

Stiskněte "         " tlačítko po jednom. 
Použijte dálkový ovladač k nastavení požadovaného úhlu proudění vzduchu.

Výsledek: Každým stisknutím se lamela nastaví na jinou polohu následovně:

POZNÁMKA: Pokud klimatizace nemá funkci vyfukování do 4 směrů, tak se natočení, 
lamel v horizontálním směru dá nastavit jen manuálně. 
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STISKNI
STISKNI

 Mód samočištění klimatizace

STISKNI

Ovládání klimatizace
AI SMART mód

   Avoid You mód 

Jak nastavit AI SMART mód? 

Jak  nastavit  w Follow / Avoid You mód?

Stiskněte              tlačítko. 

Stiskněte                 tlačítko.

Výsledek  :

Výsledek  :

Vstoupíte do módu                         .AI SMART.
Když je spuštěný mód AI SMART, stiskněte 
tlačítka  “+” a “－” k nastavení teploty, rozsah        od -3   
do 3 °C .

Jak zrušit AI SMART mód ?

Jak zrušit   Avoid You mód?

Stiskněte          tlačítko.

Stiskněte AI SMART,     POWER nebo SWING tlačítko.    

Výsledek  :

Výsledek  :

 AI SMART mód se zruší.

The Airflow Follow / Avoid You funkce se zruší.

MODE

Poznámka :  Při  "SUPER" a  "ECONOMY "  módu není dostupné.

STISKNI

Pracovní funkce se změní v následujícím pořadí.

Airflow Follow You Airflow Avoid You Airflow Avoid You zastaven

STISKNI

Jak nastavit mód samočištění klimatizace? 

Stiskněte tlačítko “CLEAN”. Na displeji se zobrazí symbol    , který indikuje zapnutí funkce čištění vnitřní
klimatizační jednotky.  
Stiskněte tlačítko “CLEAN” na 5 s. Na displeji se zobrazí symbol    , který indikuje zapnutí funkce čištění 
venkovní klimatizační jednotky.

Jak vypnout mód samočištění klimatizace?    

Mód samočištění trvá 30 minut. Po uplynutí tohoto času se funkce automaticky vypne                                                    a indikátor     nebo 
zmizí.

Během samočištění je možné funkci vypnout stisknutím tlačítek: ON/OFF, AI SMARTnebo CLEAN. 
Poznámky:
- CLEAN tlačítko nefunguje během SLEEP nebo TIMER ON módu.
- Samočištění vnitřní a venkovní jednotky se nedá spustit současně.
- Během samočištění nefungují ostatní tlačítka kromě: ON/OFF, AI SMART a CLEAN.



STISKNI

Zrušeno

STISKNI

STISKNI
STISKNI

Ovládání klimatizace

HODINY

     SUPER
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SUPER

SUPER

Jak nastavit hodiny?

Výsledek: Čas na LCD displeji začne blikat.
1. Stiskněte tlačítko             a podržte ho stisknuté asi 3 s.

Stiskněte tlačítko  + nebo  - .
Výsledek: Čas se začne měnit po minutách.

     Podržením tlačítka asi 1,5 s se začne čas měnit po 10 min.
                  Podržením tlačítka ještě déle se začne čas měnit po 1 h.  

2.

Výsledek: Hodiny jsou nastavené.
3. Znovu stiskněte tlačítko                      asi na 5 s.  

        SUPER mód spustí rychlé chlazení nebo vytápění.
SUPER mód může být spuštěný, když je zařízení zapnuté, ale i když je vypnuté.   .
V režimu SUPER je možné nastavit směr proudění vzduchu a časovač.

Stiskněte tlačítko         během režimu chlazení.
Výsledek: Otáčky ventilátoru se nastaví na nejvyšší

     a teplota se nastaví automaticky na 16 °C.

Jak nastavit SUPER mód?

Stiskněte tlačítko         během režimu vytápění.
Výsledek: Otáčky ventilátoru se nastaví na nejvyšší

     a teplota se nastaví automaticky na 30 °C.

Poznámka: Tlačítko SMART není funkční během SUPER módu.
ECONOMY tlačítko je neefektivní během funkce SUPER.
Pokud režim SMART nevypnete některým z uvedených tlačítek na ovladači,
tak se automaticky vypne po 15 minutách.

Stiskni  SUPER , MODE, FAN, ON/OFF,SLEEP nebo       tlačítko NASTAVENÍ TEPLOTY.

Jak zrušit SUPER mód?

Výsledek: SUPER mód se zruší a displej se vrátí do původního stavu.

STISKNI

STISKNI



STISKNI

STISKNI

Ovládání klimatizace

Časovač

Je výhodné nastavit si časovač pokud např. odcházíte a chcete se vrátit do místnosti s příjemnou teplotou.
Časovač se nastavuje tlačítkem TIMER ON/CLOCK a TIMER OFF.

4. Po nastavení ČASOVAČE zůstane na displeji zobrazený tento čas asi na 5 s a potom se změní na hodiny.

Výsledek: Na displeji začne svítit “ON 12:00”.
1. Stiskněte                  tlačítko.       

Jak nastavit ČASOVAČ?

Výsledek: Čas se začne měnit po minutách.
     Podržením tlačítka asi 1,5 s se začne čas měnit po 10 min.
     Podržením tlačítka ještě déle se začne čas měnit po 1 h.

2. Stiskněte tlačítko  +  nebo - .

Výsledek: Při potvrzení můžete slyšet “pípnutí”.
     “ON” přestane blikat.
     Indikátor ČASOVAČE na vnitřní jednotce začne svítit.

3. Pokud si zvolíte požadovaný čas zapnutí klimatizace, tak stiskněte TIMER ON a potvrďte tento čas na displeji.

Jak vypnout ČASOVAČ?

Výsledek: Můžete slyšet “pípnutí” a indikátor na venkovní jednotce se vypne.
     ČASOVAČ byl vypnutý.

Stiskněte                           tlačítko.    

Poznámka: Stejným postupem nastavíte ČASOVAČ NA VYPNUTÍ, který vám zabezpečí 
automatické vypnutí klimatizace. Použijte tlačítko TIMER OFF.
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QUIET mód

LOCK mód

V této funkci bude klimatizace pracovat při nízké hlasitosti kvůli nízké frekvenci 
kompresoru a nízkých otáčkách ventilátoru. Tato funkce je dostupná jen pro vnitřní 
zařízení.
Poznámka : Stisknutím  QUIET,MODE,FAN SPEED,SMART, SUPER nebo ON/OFF tlačítek se  vypne 
QUIET mód.

 tlačítko alespoň na 5 sekund a zapnete LOCK   
 funkci. LOCK indikátor se zobrazí na displeji.

Stiskněte

 tlačítko alespoň na 5 sekund a zastavíte funkci  
 LOCK. LOCK indikátor zmizí z displeje.

Stiskněte

STISKNI

STISKNI
STISKNI

STISKNI

STISKNI



STISKNI

STISKNI

STISKNI

Ovládání klimatizace

iFEEL

8

Klimatizace může využívat i teplotní senzor na ovladači. Měří teplotu v okolí a údaj o teplotě posílá
do vnitřní jednotky. Klimatizace reaguje na tento údaj a zabezpečuje maximální komfort. 

Jak nastavit iFEEL funkci?

 Dimmer  

8 °C HEAT mód  

Jak používat funkci DIMMER ?

ECONOMY V tomto módu bude klimatizace pracovat s nejnižší spotřebou energie.

Stiskněte tlačítko iFEEL jednou.   
Výsledek: Signál se zobrazí na displeji a funkce iFEEL se zapne.

Poznámka: Předvolené nastavení iFEEL je neaktivní.

Jak zrušit iFEEL funkci?  

Stiskněte tlačítko  na 5 sekund a vypnete všechny displeje na 
vnitřní jednotce.

Poznámka: Opětovné zapnutí displejů je možné stisknutím jakéhokoli tlačítka. 

  DIMMER 。8 HEAT

Jak nastavit  8 °C HEAT mód? 

  ECONOMY funkce  je neefektivní ve funkcích SUPER a AI SMART.
 Stisknět e ON/OFF , MODE , TEMP + ,TEMP - , FAN SPEED , SLEEP , 
  QUIET nebo ECONOMY  tlačítko pro zrušení ECONOMY módu.

Stiskněte tlačítko iFEEL ještě jednou. 
Výsledek: Funkce iFEEL se vypne.

8  

Stiskněte tlačítko 8 °C HEAT během funkce ohřívání. 
Ve funkci 8 °C HEAT jsou otáčky ventilátoru nastavené automaticky na režim  
“AUTO”.

  
Po stisknutí jakéhokoliv tlačítka kromě iFEEL, TIMER ON, TIMER OFF,
                                                                                       můžete vypnout 8 °C HEAT mód 
a značka         zmizí z displeje.
Funkce 8 °C HEAT se zruší.

Poznámka: 
Ve funkci 8 °C HEAT je teplota přednastavená na 8 °C.
8 °C HEAT mód může být použitý jen tehdy, pokud klimatizace funguje v 
režimu ohřívání.

STISKNI

HINANO ionizátor

Stiskněte             . Funkce Hinano se zapne a na displeji se zobrazí                     “    ”. Opětovným stisknutím se vypne. 
  Když se jednotka vypne, tak se vypne i funkce Hinano a indikátor  “      ” zmizí z displeje.
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       SLEEP 

Ovládání klimatizace

SLEEP funkce může být nastavená pro CHLAZENÍ, TOPENÍ a ODVLHČOVÁNÍ. 
Tato funkce Vám zabezpečí příjemné prostředí pro spánek.  

SLEEP funkce se vypne automaticky po 8 hodinách.
Otáčky ventilátoru se automaticky nastaví na nejnižší stupeň. Pro ještě tišší provoz stiskněte 
tlačítko QUIET.

SLEEP

Chladící mód: nastavte požadovanou teplotu. Po dvou hodinách teplota stoupne o 2 °C a ustálí se.  

Vytápěcí mód: nastavte požadovanou teplotu. Po dvou hodinách teplota klesne o 2 °C a ustálí se.   

Funkce SPÁNEK 1:

Funkce SPÁNEK 2:

Stiskněte tlačídko           po jednom. 

Jak nastavit funkci SLEEP (SPÁNEK)?

Výsledek: Pracovní módy se budou měnit v následujícím pořadí.

SPÁNEK 2 SPÁNEK 3 UKONČENÍ FUNKCE
SPÁNEKSPÁNEK 4SPÁNEK 1 

Chladící mód: nastavte požadovanou teplotu. Po dvou hodinách teplota stoupne o 2 °C, po dalších 6
hodinách teplota postupně klesne o 1 °C, následně po jedné hodině klesne ještě o 1 °C a dostane se na 
původně nastavenou teplotu. 

Funkce SPÁNEK 3:

Nastavená teplota zůstane ustálená.
Funkce SPÁNEK 4:

Poznámka: 
Pro zrušení funkce SLEEP stiskněte některé z tlačítek: SUPER, SMART, MODE, ON/OFF,  FAN SPEED. 
Poznámka: 
4 krát stiskněte tlačítko SLEEP dokud nezmizí z displeje symbol měsíce nebo zvolte funkci SUPER,  
SMART nebo FAN SPEED.

Vytápěcí mód: nastavte požadovanou teplotu. Po dvou hodinách teplota klesne o 2 °C, po dalších 6  :        ,   
hodinách teplota postupně stoupne o 1 °C, následně po jedné hodině stoupne ještě o 1 °C a dostane se na                 
původně nastavenou teplotu.

Chladící mód: nastavte požadovanou teplotu. Po dvou hodinách teplota stoupne o 1 °C,                                                           po  
hodině stoupne o 2 °C. Po dalších 6 hodinách teplota postupně klesne o 2 °C, následně po jedné   
hodině klesne ještě o 1 °C a dostane se na původně nastavenou teplotu. 

Vytápěcí mód: nastavte požadovanou teplotu. Po dvou hodinách teplota klesne o 1 °C, po                                               
hodině klesne o 2 °C. Po dalších 6    hodinách          teplota postupně stoupne o 2 °C, následně po jedné 
hodině stoupne ještě o 1 °C a dostane se na původně nastavenou teplotu.  



                                    Version No.2172842-01


	页 1
	2: 目录
	3: 6页
	4: 7页
	5: 8页
	6: 9页
	7: 10页
	8: 11页
	9: 12页
	10: 13页
	11: 14页
	页 12

