
NÁVOD NA OBSLUHU

Diaľkový ovládač

DOLEŽITÁ POZNÁMKA:

Ďakujeme, že ste i u nás zakúpili našu klimatizačnú jednotku. Pred spustením 
vašej novej klimatizačnej jednotky si, prosím, pozorne prečítajte tento návod. 
Tento návod si uschovajte na budúce použitie.

KID-05.1 S 
KID-05 S
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Technické parametre diaľkového ovládača

Model KID-05.1 S KID-05 S

Menovité napätie V3.0 (Batérie R03/LR03×2)

Rozsah príjmu signálu 8 m

Prostredie -5°C~60°C(23°F~140°F)

Stručný sprievodca

VLOŽTE BATÉRIE ZVOĽTE REŽIM ZVOĽTE TEPLOTU

STLAČTE TLAČIDLO ON/OFF NAMIERTE OVLÁDAČ NA 
JEDNOTKU

ZVOĽTE RÝCHLOSŤ VENTILÁTORA

OSOBITNÁ POZNÁMKA

NIE STE SI ISTÍ, ČO FUNKCIA ROBÍ?
Prečítajte si časť Ako používať základné funkciea časť Ako používať 
rozšírené funkcie tohto návodu, kde nájdete podrobný popis ako používať 
klimatizačnú jednotku.

• Vzhľad tlačidiel na vašej jednotke sa môže mierne líšiť od 
zobrazeného príkladu.

• Ak vnútorná jednotka nemá konkrétnu funkciu, stlačenie tlačidla 
tejto funkcie na diaľkovom ovládači nebude mať žiadny účinok.

• Ak sú medzi popisom funkcie „Manuál diaľkového ovládača“ a 
„NÁVOD NA POUŽÍVANIE“ veľké rozdiely, prednosť bude mať popis 
uvedený v „NÁVODE NA POUŽÍVANIE“.



3

Zaobchádzanie s diaľkovým ovládačom
Vkladanie a výmena batérií
Vaša klimatizačná jednotka môže byť 
vybavená dvoma batériami (niektoré 
jednotky). Pred použitím vložte 
batérie do diaľkového ovládača.
1. Posuňte zadný kryt z diaľkového 

ovládača smerom nadol, čím 
otvoríte priehradku na batérie.

2. Vložte batérie a dávajte pozor, 
aby konce (+) a (-) batérií 
zodpovedali symbolom uvedeným 
vo vnútornom priestore pre batérie

3. Zasuňte kryt späť na miesto.

Poznámky na používanie 
diaľkového ovládača
Toto zariadenie bolo otestované 
a bolo zistené, že spĺňa limity pre 
digitálne zariadenia triedy B v 
súlade s Časťou 15 Pravidiel FCC. 
Tieto limity slúžia na zabezpečenie 
primeranej ochrany proti škodlivým 
interferenciám pri inštalácii v obytných 
zónach.. Toto zariadenie vytvára, 
využíva a vysiela rádiofrekvenčnú 
energiu, a ak nie je nainštalované a 
používané v súlade s návodmi, môže 
vytvárať interferenciu škodlivú pre 
rádiové komunikačné prostriedky. 
Nie je však zaručené, že pri určitej 
inštalácii sa interferencia sa neobjaví. 
Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé 
rušenie príjmu rozhlasu alebo 
televízie, čo je možné zistiť vypnutím 
a zapnutím zariadenia, odporúčame, 
aby ste sa pokúsili rušenie odstrániť 
pomocou jedného alebo viacerých z 
nasledujúcich opatrení:
• Preorientovať alebo premiestniť 

anténu príjmu.
• Zväčšiť odstup medzi zariadením 

a prijímačom.
• Zapojiť zariadenie do inej zásuvky 

než do tej, do ktorej je zapojený 
prijímač.

• Obrátiť sa na predajcu alebo 
skúseného rádiového/TV technika 
o pomoc.

• Zmeny alebo úpravy, ktoré neboli 
schválené stranou zodpovednou 
za zhodu, môžu viesť k zrušeniu 
oprávnenia používateľa používať 
zariadenie.

 POZNÁMKY K BATÉRIAM
Pre optimálny výkon produktu:
• Nemiešajte staré a nové batérie 

alebo batérie rôznych druhov.
• Nenechávajte batérie v 

diaľkovom ovládači, ak zariadenie 
neplánujete používať dlhšie ako 2 
mesiace.

 LIKVIDÁCIA BATÉRIÍ
Nevyhadzujte batérie do 
netriedeného komunálneho odpadu. 
Správnu likvidáciu batérií nájdete v 
miestnych zákonoch.

TIPY NA POUŽÍVANIE 
DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA
• Diaľkový ovládač musíte používať 

do vzdialenosti 8 metrov od 
jednotky.

• Po prijatí signálu na diaľku 
jednotka pípne.

• Záclony, iné materiály a priame 
slnečné svetlo môžu rušiť prijímač 
infračerveného signálu.

• Ak diaľkový ovládač nebudete 
používať dlhšie ako 2 mesiace, 
vyberte z neho batérie.
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Tlačidlá a funkcie

ON/OFF
Zapína alebo vypína 

jednotku.

TEMP 
Zvyšuje teplotu 

postupne po 1°C (1°F). 
Maximálna teplota je 

30°C (86°F).
POZNÁMKA: 

Súčasným stlačením 
tlačidiel a naraz 
na 3 sekundy bude 

striedavo zobrazovať 
teplotu v °C a °F.

SET (NASTAVIŤ)
Roluje cez 

prevádzkové 
režimy nasledovne:

Sleduj ma( ) → 
AP režim ( ) 

Sleduj ma( )...
Zvolený symbol 

bude blikať v 
oblasti displeja, 

potvrďte stlačením 
tlačidla OK.

TEMP 
Znižuje teplotu 

postupne po 1 ° C (1 ° 
F). Min. teplota je 16ºC 

(60ºF).

FAN SPEED (RÝCHLOSŤ 
VENTILÁTORA)

Vyberá rýchlosti ventilátora 
v nasledujúcom poradí:

AUTO → LOW → MED → 
HIGH (AUTO → NÍZKA → 

STREDNÁ → VYSOKÁ) 
POZNÁMKA: Podržaním 

tohto tlačidla na 2 sekundy 
sa aktivuje funkcia Ticho.

SWING
Spustí a zastaví pohyb 

horizontálnej žalúzie. 
Podržaním na 2 sekundy 

aktivujete funkciu 
automatického otáčania 

vertikálnej žalúzie (niektoré 
jednotky).

REŽIM
Rolovaním v prevádzkových 
režimoch sa pohybujete 
nasledovne: AUTO → 
COOL (STUDENÝ) → DRY 
(SUCHÝ) → HEAT (TEPLÝ) 
→ FAN (VENTILÁTOR)
POZNÁMKA: Režim 
HEAT nie je podporovaný 
zariadením iba na chladenie.

SLEEP (SPÁNOK)
Šetrí energiu počas 
spánku.

OK
Slúži na potvrdenie 
vybraných funkcií.

TIMER (ČASOVAČ 
ZAPNUTIA)
Nastavte časovač na 
zapnutie alebo vypnutie 
jednotky.
FRESH (ČERSTVÝ 
VZDUCH)
Slúži na spustenie/
zastavenie funkcie 
čerstvého vzduchu.

CLEAN (ČISTÝ VZDUCH)
Slúži na spustenie/zastavenie 
čistiacej funkcie Self Clean 
alebo Active Clean. (Podľa 
modelu, pozrite si NÁVOD NA 
OBSLUHU A INŠTALÁCIU 
UŽÍVATEĽA).

LED
Zapína a vypína LED displej a 
bzučiak klimatizácie vnútornej 
jednotky (v závislosti od 
modelu), ktoré vytvárajú 
pohodlné a tiché prostredie.

TURBO
Umožňuje jednotke dosiahnuť 
prednastavenú teplotu v čo 
najkratšom čase
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Informácie sa zobrazia hneď po zapnutí diaľkového ovládača.

Ukazovatele na diaľkovej obrazovke

Breeze Away displej -Vánok (niektoré jednotky)

Displej Active clean - Aktívne čistenie

Fresh displej- Čerstvý vzduch

Displej Sleep mode - Spánkový režim

Follow me displej-Sleduj ma

Wireless control displej-Bezdrôtové ovládanie 
(niektoré jednotky)
Displej detekcie vybitia batérie (ak bliká)

Ukazovateľ prenosu
Rozsvieti sa, keď diaľkový 
ovládač vysiela signál do 
vnútornej jednotky

Displej ČASOVAČ 
ZAPNUTÝ 

Displej ČASOVAČ 
VYPNUTÝ 

Displej Ticho 

Displej RÝCHLOSŤ 
VENTILÁTORA 
Zobrazí zvolenú rýchlosť ventilátora: 

Ticho

LOW

MED

HIGH

AUTO

Túto rýchlosť ventilátora nie je 
možné nastaviť v režime AUTO 
alebo DRY (SUCHÝ).

Poznámka: [*]
Nie všetky modely môžu 
zobrazovať hodnoty rýchlosti 
ventilátora medzi AU-100%.

Poznámka:
Zobrazenie všetkých ukazovateľov na obrázku je určené pre zrozumiteľnú prezentáciu. Ale počas 
skutočnej prevádzky sú na displeji zobrazené iba relatívne funkčné znaky.

Displej REŽIM 
Zobrazuje aktuálny režim 
vrátane:

AUTO COOL DRY HEAT FAN

Displej ECO 
Zobrazí sa, keď je aktivovaná 
funkcia ECO

Displej GEAR 
Zobrazí sa, keď je aktivovaná 
funkcia GEAR (PREVOD)

Displej ZÁMOK 
Zobrazí sa, keď je aktivovaná 
funkcia ZÁMOK

Displej Teplota/Časovač/
Rýchlosť ventilátora 
Pri použití funkcií ČASOVAČ 
ON/OFF zobrazuje predvolenú 
teplotu alebo nastavenie rýchlosti 
ventilátora alebo časovača.

Rozsah nastavenia rýchlosti 
ventilátora:
AU -100%

Teplotné rozpätie:
16-30ºC/60-86ºF/
(20-28ºC/68-82ºF)
(Podľa modelu)
Rozsah nastavenia časovača:
0-24 hodín

Tento displej je pri prevádzke v 
režime VENTILÁTOR prázdny.

Displej otáčania 
horizontálnej žalúzie 
Displej automatického 
otáčania vertikálnej 
žalúzie 

Displej s 
režimomTURBO 
Nedostupné pre 
túto jednotku. 
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Ako používať základné funkcie

  UPOZORNENIE Pred uvedením do prevádzky sa presvedčte, či je jednotka 
zapojená a či je k dispozícii napájanie.

Režim AUTO (vykurovanie)

Režim COOL (chladenie) alebo HEAT (vykurovanie)

Režim DRY (vykurovanie)

Režim FAN (vykurovanie)

Zvoľte režim AUTO Nastavte požadovanú teplotu Zapnite klimatizačnú jednotku

Zvoľte režim COOL/HEAT Nastavte teplotu Zapnite klimatizačnú 
jednotku

Zvoľte režim DRY Nastavte požadovanú teplotu Zapnite klimatizačnú jednotku

Zvoľte režim FAN Nastavte rýchlosť ventilátora Zapnite klimatizačnú jednotku

Nastavte rýchlosť 
ventilátora

POZNÁMKA:
1. V režime AUTO jednotka automaticky zvolí funkciu COOL (chladenie), FAN (ventilátor) alebo HEAT 
(vykurovanie) na základe nastavenej teploty.
2. V režime AUTO nie je možné nastaviť rýchlosť ventilátora.

POZNÁMKA:
V režime FAN (ventilátor) nemôžete nastaviť teplotu. V dôsledku toho sa na vzdialenej obrazovke 
nezobrazuje žiadna teplota.
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Nastavenie TIMER (časovač zapnutia)

TIMER ON/OFF - Nastavte čas, po ktorom sa zariadenie automaticky zapne/vypne.

Nastavenie TIMER ON

Nastavenie TIMER OFF

POZNÁMKA:
1. Pri nastavení TIMER ON alebo TIMER OFF sa čas s každým stlačením zvyšuje o 30 minút, maximálne 
o 10 hodín. Po 10 hodinách sa až do 24 zvyšuje o 1 hodinu. (Napríklad ak stlačíte tlačidlo 5 -krát, získate 2,5 
hodiny a ak stlačíte 10 -krát, získate 5 hodín) Časovač sa po 24 hodinách vráti na 0,0. 
2. Zrušte obidve funkcie nastavením časovača na 0,0 h.

TIMER ON & OFF nastavenie (príklad)
Majte na pamäti, že časové obdobia, ktoré nastavíte pre obe funkcie, sa vzťahujú na hodiny po aktuálnom 
čase.

Stlačením tlačidla TIMER 
spustíte časovú sekvenciu ON.

Stlačte tlačidlo Temp hore alebo dole 
niekoľkokrát, aby ste mohli nastaviť 
požadovaný čas zapnutia jednotky.

Namierte diaľkové ovládanie na 
jednotku a počkajte 1 sekundu, 
aktivuje sa TIMER ON.

Stlačením tlačidla TIMER 
spustíte časovú sekvenciu OFF.

Stlačte tlačidlo Temp hore alebo dole 
niekoľkokrát, aby ste mohli nastaviť 
požadovaný čas vypnutia jednotky.

Namierte diaľkové ovládanie na 
jednotku a počkajte 1 sekundu, 
aktivuje sa TIMER OFF.

Príklad: Ak je aktuálny časovač na 
hodnote 13:00, tak na nastavenie 
časovača podľa vyššie uvedených 
pokynov sa jednotka zapne o 2,5 
hodiny neskôr (15:30) a vypne sa o 
18:00.

Časovač sa 

spustí

Jednotka sa 

zapne (ON)

Jednotka sa 

vypne (OFF)

Aktuálny čas 
13:00

2,5 hodiny neskôr
5 hodín neskôr
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Ako používať rozšírené funkcie

Funkcia Swing (otáčanie)

Stlačte tlačidlo Swing

Po stlačení tlačidla Swing sa horizontálna žalúzia 
bude automaticky kývať hore a dole. Opätovným 
stlačením sa zastaví.

Podržte toto tlačidlo stlačené viac ako 2 sekundy, 
aktivuje sa funkcia vertikálnej žalúziovej lamely. 
(Podľa modelu)

Smer prúdenia vzduchu

Ak naďalej stlačíte tlačidlo SWING, je možné 
nastaviť päť rôznych smerov prúdenia vzduchu. Po 
každom stlačení tlačidla sa môže žalúziová lamela 
pohybovať v určitom rozsahu. Stláčajte tlačidlo, kým 
sa nedosiahne požadovaný smer.

POZNÁMKA: Keď je jednotka vypnutá, stlačte a na jednu sekundu podržte spolu tlačidlá REŽIM a 
OTÁČANIE, žalúzia sa otvorí pod istým uhlom, čo uľahčí čistenie. Stlačte a na jednu sekundu podržte 
spolu tlačidlá REŽIM a OTÁČANIE, aby sa žalúzia resetovala (v závislosti od modelu).

LED displej

Stlačte tlačidlo LED Stlačte toto tlačidlo na viac 
ako 5 sekúnd (niektoré 
jednotky)

Stlačením tohto tlačidla zapnete a vypnete 
displej na vnútornej jednotke.

Podržte toto tlačidlo stlačené viac ako 5 sekúnd, 
vnútorná jednotka zobrazí aktuálnu izbovú teplotu. 
Ďalším stlačením na viac ako 5 sekúnd sa vrátite 
späť na zobrazenie nastavenej teploty.
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Funkcia Ticho

Stlačením a podržaním tlačidla Fan na viac ako 2 sekundy aktivujete/deaktivujete 
funkciu Ticho (niektoré jednotky).
Kvôli nízkej frekvencii prevádzky kompresora môže dôjsť k nedostatočnej kapacite 
ochladzovania resp. vykurovania. Keď počas prevádzky stlačíte tlačidlo ON/OFF, Mode, 
Sleep, Turbo alebo Clean, zruší sa funkcia Ticho.

Funkcia ZÁMOK

Stlačte naraz tlačidlá Clean a Turbo po dobu dlhšiu ako 5 sekúnd 
a aktivujete funkciu Zámok. Žiadne tlačidlá nebudú reagovať, 
až kým znovu nestlačíte oba tlačidlá na dve sekundy, kedy sa 
zablokovanie deaktivuje.
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Funkcia SET (NASTAVENIE)

• Stlačením tlačidla SET vstúpite do funkcie nastavenia, potom stlačte tlačidlo SET alebo TEMP  alebo 
TEMP , aby ste si mohli zvoliť želanú funkciu. Zvolený symbol bude blikať v oblasti displeja, potvrďte 
stlačením tlačidla OK.

• Ak chcete zrušiť zvolenú funkciu, postupujte rovnako ako vyššie.
• Stlačením tlačidla SET sa môžete rolovať cez nasledujúce prevádzkové funkcie: 

Breeze Away (Vánok) ( ) → Fresh (Čerstvý vzduch)* ( ) → Sleep (Spánok)( ) → Follow Me 
(Sleduj ma)( ) → AP režim ( )
[*]: Ak je na vašom diaľkovom ovládači tlačidlo Breeze Away, Fresh alebo tlačidlo Sleep, nemôžete 
použiť tlačidlo SET na výber funkcie Breeze Away, Fresh alebo Sleep.

Funkcia Breeze Away (Vánok) ( ) (niektoré 
jednotky):

Táto funkcia zabraňuje priamemu fúkaniu vzduchu 
na vaše telo a vyvoláva pocit, že vás ovieva 
zamatový vánok.
POZNÁMKA: Táto funkcia je k dispozícii len v 
režime chladenia (COOL),
Ventilátora (FAN) a suchého vzduchu (DRY).

Funkcia FRESH (ČERSTVÝ VZDUCH ( ) 
(niektoré jednotky):
Pri spustení funkcie FRESH (ČERSTVÝ VZDUCH) 
sa spustí ionizátor a pomáha vyčistiť v miestnosti 
vzduch.

Funkcia SLEEP (SPÁNOK) ( ):
Funkcia SLEEP sa používa na zníženie spotreby 
energie počas spánku (a aby ste sa cítili pohodlne, 
nepotrebujete rovnaké nastavenia teploty). Túto 
funkciu je možné aktivovať iba cez diaľkové 
ovládanie.
Ďalšie informácie nájdete v časti Prevádzka v 
režime spánku v NÁVODE NA OBSLUHU.

Funkcia FOLLOW ME (Sleduj ma) ( ):

Funkcia FOLLOW ME umožňuje diaľkovému 
ovládaniu merať teplotu na aktuálnom mieste a 
odosielať tento signál do klimatizačnej jednotky 
každé 3 minúty. Keď používate režimy AUTO, COOL 
alebo HEAT, tak meranie teploty okolia diaľkovým 
ovládačom (namiesto samotnej vnútornej jednotky) 
umožní klimatizačnej jednotke optimalizovať teplotu 
okolo vás a zaistiť maximálny komfort.
POZNÁMKA: Stlačením a podržaním tlačidla Turbo 
na sedem sekúnd spustíte/zastavíte funkciu pamäte 
Nasleduj ma.
• Ak je aktivovaná funkcia pamäte, na displeji sa 

na 3 sekundy zobrazí "ON"
• Ak je funkcia pamäte zastavená, na displeji sa 

na 3 sekundy zobrazí "OFF"
• Keď je funkcia pamäte aktivovaná, stlačte 

tlačidlo ON/OFF, zmeňte režim alebo výpadok 
napájania nezruší funkciu Sleduj ma.

Funkcia AP ( ) (niektoré jednotky):
Na konfiguráciu bezdrôtovej siete zvoľte režim AP. 
Pri niektorých jednotkách stlačenie tlačidla SET 
nefunguje. Ak chcete vstúpiť do režimu AP, stláčajte 
tlačidlo LED sedemkrát za 10 sekúnd.

Poznámka:  Funkc ia  SLEEP n ie  je 
dostupná v režime FAN a DRY.
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D i z a j n  a  š p e c i f i k á c i e  s a  m ô ž u  z m e n i ť  b e z 
predchádzajúceho upozornenia za účelom zlepšenia 
produktu. Podrobnosti získate od obchodného zastúpenia 
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