
Klimatizačné zariadenie
Návod na používanie
Bezdrôtové Diaľkové Ovládanie AR-EC03E/EH03E/EC03M/EH03M

 • Ďakujeme vám, že ste si zakúpili tento výrobok Samsung. 
 • Skôr ako začnete zariadenie používať, dôkladne si prečítajte tento návod na používanie a 

odložte si ho na použitie v budúcnosti.
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Správna likvidácia batérií v tomto výrobku

Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení 
ich životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia 
chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v 
množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES.  
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Tieto informácie majú za účel chrániť bezpečnosť používateľa a predchádzať majetkovým škodám. Prečítajte 
si ich, aby ste sa naučili produkt správne používať.

  VAROVANIE
Riziko alebo nebezpečný postup, ktorý môže viesťk vážnemu poraneniu alebo smrti.

  UPOZORNENIE
Riziko alebo nebezpečný postup, ktorý môže viesťk ľahšiemu poraneniu alebo škode na majetku.

  Dodržiavajte pokyny.

  Neskúšajte.

   Uistite sa, že je zariadenie správne uzemnené, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.

  Odpojte zariadenie.

  Nerozoberajte.

INŠTALÁCIA

  VAROVANIE

 Montáž a zapojenie tohto produktu smie vykonávať len kvalifikovaný technik.
 • V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru, poruche produktu, výbuchu alebo 

poraneniu. 

  Produkt neinštalujte do blízkosti vykurovacích telies ani horľavých materiálov. Produkt 
neinštalujte vo vlhkom, mastnom ani prašnom prostredí, na mieste vystavenom priamemu 
slnečnému žiareniu a vode (dažďu). Produkt neinštalujte na miestach, kde môže dochádzať k úniku 
plynu.
 • V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.

  UPOZORNENIE

  Produkt inštalujte na pevný a vodorovný podklad, ktorý unesie jeho hmotnosť.
 • Pokiaľ miesto inštalácie nedokáže uniesť jeho hmotnosť, produkt môže spadnúť a poškodiť sa.

Bezpečnostné informácie 
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PRE PREVÁDZKU

  VAROVANIE

  Ak produkt vydáva neštandardné zvuky, vychádza z neho zápach spáleniny alebo dym, okamžite 
odpojte produkt a obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.
 • V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.

  Nepokúšajte sa opravovať, rozoberať ani upravovať produkt svojpomocne.
 • V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru, poruche produktu alebo 

poraneniu.

  UPOZORNENIE

  Nedovoľte, aby sa do vnútra produktu dostala voda.
 • V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru alebo výbuchu.

  Produkt neovládajte, ak máte mokré ruky.
 • V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.

  Nestriekajte prchavé látky ako napr. insekticídy na povrch produktu.
 • Sú škodlivé pre ľudí a môžu tiež spôsobiť úraz elektrickým prúdom, požiar alebo poruchu produktu.

  Produkt nevystavujte silným nárazom a nerozoberajte ho.

  Po výmene batérií diaľkového ovládača uchovávajte staré batérie mimo dosahu detí.
 • Ak vaše dieťa prehltlo batériu, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.

  Pri výmene batérií postupujte so zvýšenou opatrnosťou, aby sa pokožka nedostala do styku 
s kvapalinou z batérie.
 • Kvapalina z batérie je pre ľudský organizmus škodlivá.

  Produkt nepoužívajte na iné účely.
 • Tento produkt sa má používať len na ovládanie klimatizačného systému.

  Tlačidlá nestláčajte ostrými predmetmi.
 • V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo poškodeniu dielov.

  Pri čistení nestriekajte vodu priamo na produkt. Na čistenie produktu nepoužívajte benzén, 
riedidlo, lieh ani acetón.
 • V opačnom prípade môže dôjsť k strate zafarbenia, deformácii, poškodeniu, úrazu elektrickým prúdom 

alebo požiaru.
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Kontrola obsahu balenia

Položka Množstvo Tvar

Bezdrôtové 
diaľkové 

ovládanie
1

Batéria 
(AAA, 1,5 V)

2

Skrutka  
M4 x L16

2

Držiak 
diaľkového 
ovládania

1

Návod na 
používanie

1

Vloženie batérií

• Ak sa na displeji diaľkového ovládania zobrazí 
indikátor  (slabá batéria), vybité batérie vymeňte 
za dve nové batérie typu AAA 1,5 V.

Inštalácia držiaka diaľkového 
ovládania

1 Vyberte miesto na stene, kam chcete 
nainštalovať držiak diaľkového ovládania.

2 Označte dve miesta na inštaláciu dvoch skrutiek  
M4 x L16. Potom vyvŕtajte dva otvory.

3 Zaskrutkovaním skrutiek do otvorov upevnite 
držiak diaľkového ovládania na príslušné miesto.

 POZNÁMKA
• Požiadavky na miesto inštalácie:

 ‐ Vyhýbajte sa miestam vystaveným priamemu 
slnečnému žiareniu.

 ‐ Vyhýbajte sa miestam, kde by bol držiak 
zakrytý predmetmi, ako sú závesy.

 ‐ Vyberte miesto, ktoré je vzdialené minimálne 1 
meter od televízora alebo zvukového systému.

• Pokiaľ sa diaľkové ovládanie nebude dlhší 
čas používať, vyberte batérie a uskladnite ich 
samostatne.

Príprava

V skratke
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Obsluha diaľkového ovládania
Klimatizačné zariadenie môžete jednoducho používať tak, že vyberiete režim a potom regulujete teplotu, rýchlosť 
ventilátora a smer prúdenia vzduchu. Tlačidlá diaľkového ovládania, ktoré súvisia s jednotlivými činnosťami, 
nájdete na stránkach na začiatku tohto návodu.

1  Režimy prevádzky

Aktuálny režim môžete prepínať medzi možnosťami 
Auto, Cool, Dry, Fan a Heat stláčaním tlačidla .

1  Regulácia teploty

V každom režime môžete regulovať teplotu 
nasledujúcim spôsobom:

Režim Regulácia teploty
Auto/
Cool/
Dry

Nastavenie po 1 °C(1 °F) od  
18 °C(65 °F) do 30 °C(86 °F).

Fan Nemôžete regulovať teplotu.

Heat
Nastavenie po 1 °C(1 °F) od  
16 °C(61 °F) do 30 °C(86 °F).

Na diaľkovom ovládaní môžete prepínať 
zobrazovanie jednotiek Celzius a Fahrenheit.

▶
Stlačte a podržte toto tlačidlo  

na najmenej 3 sekundy.

 POZNÁMKA
• Indikátory teploty na vnútornej jednotke sa neprepnú.
• Pri výmene batérií diaľkového ovládania sa táto 

funkcia zruší. V takom prípade spustite funkciu znova.

1  Regulácia rýchlosti ventilátora

V jednotlivých režimoch môžete vybrať nasledujúce 
rýchlosti ventilátora:

Režim Možné rýchlosti ventilátora
Auto/

Dry  (Automaticky)

Cool/
Heat

 (Automaticky),  (Nízke),  
(Stredná),  (Vysoké) 

Fan  (Nízke),  (Stredné),  (Vysoké)

1  Regulácia smeru prúdenia vzduchu

Smer prúdenia vzduchu môžete prepínať 
medzi vertikálnym alebo horizontálnym.

V prevádzke ▶ alebo

 POZNÁMKA
• Keď sa prúdové lamely nachádzajú v požadovanej 

polohe, zaistite konkrétny smer prúdenia vzduchu v 
tejto polohe tak, že stlačíte tlačidlo  alebo .

• Vnútorné jednotky s vetracími kanálmi neposkytujú 
vertikálny smer prúdenia vzduchu.

• Ak na kazetovej vnútornej jednotke 360 stlačíte tlačidlo 
, indikačné zobrazenie sa zmení nasledovne.

Počet 
stlačení

Regulácia 
smeru 

prúdenia 
vzduchu

Indikátor

1 Oscilácia

2 Bodové

3 Oscilácia

4 Stredové

5 Oscilácia

6 Široké

※  Indikácia sa môže líšiť podľa predtým 
použitého režimu.

• Funkcia individuálneho ovládania smeru prúdenia 
vzduchu je dostupná len na kazetových modeloch 
360 (AR-KH00E, AR-KH00U) a môže sa používať 
len s bezdrôtovým diaľkovým ovládačom 
kazetového modelu 360.
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2  Režim Cool

Režim Cool používajte na chladenie v horúcom 
počasí.

▶ ▶ Vyberte možnosť Cool.

 POZNÁMKA
• Na zachovanie pohodlia v režime Cool udržiavajte 

teplotný rozdiel medzi vnútorným a vonkajším 
vzduchom do 5°C (9°F). 

• Ak chcete miestnosť rýchlo ochladiť, vyberte nízku 
teplotu a vysokú rýchlosť ventilátora.

• Na dosiahnutie úspory energie vyberte vyššiu 
teplotu a nízku rýchlosť ventilátora.

• Keď sa vnútorná teplota priblíži k nastavenej 
teplote, kompresor začne bežať pri nižších 
otáčkach kvôli úspore energie.

3  Funkcia Wind-Free Cooling

Funkcia Wind-Free Cooling slúži na vytvorenie 
mierne chladného vánku, ktorý vychádza cez 
drobné otvory na paneli Wind-Free so zatvorenou 
lamelou prúdenia vzduchu, t. j. prúd chladného 
vzduchu nevychádza priamo. V závislosti od 
vnútornej teploty automatizovaná regulácia teploty 
a otáčok ventilátora udržiava príjemne vychladenú 
miestnosť.

V režime Cool, Dry,  
alebo Fan 

▶

 POZNÁMKA
• Na zrušenie tejto funkcie znova stlačte tlačidlo 

.
• Ak sa funkcia Wind-Free Cooling zruší, na 

klimatizačnom zariadení sa nastavia pôvodné 
otáčky ventilátora.

• Počas chladenia v režime Wind-Free Cooling 
môžete regulovať nastavenú teplotu – odporúčané 
nastavenie je 24 až 26 °C (75 až 79 ℉).  
Nastavenú teplotu však nie je možné meniť v 
režime Fan. 

• Funkciu Wind-Free Cooling môžete zapnúť, keď je 
zariadenie nastavené na režim Cool, Dry alebo Fan.

• Ak teplota v miestnosti stúpne z dôvodu nárastu 
vonkajšej teploty, tepla z varenia alebo z iného 
dôvodu, pred zapnutím funkcie Wind-Free Cooling 
nechajte klimatizačné zariadenie pracovať v režime 
Cool.

• Ak funkciu Wind-Free Cooling zapnete v režime 
Fan, kompresor prestane pracovať a zo zariadenia 
prestane vychádzať chladný prúd vzduchu. 
Vychádza však mierny vánok a vzduch v miestnosti 
sa začne čistiť.

Inteligentné a výkonné funkcie chladenia klimatizačného zariadenia Samsung udržiavajú uzavretý priestor 
príjemne chladný.

Chladenie

Inteligentné a výkonné funkcie
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Chladenie

• V režime Wind-Free Cooling môže byť prúdenie 
studeného vzduchu prerušované, a to v závislosti 
od teploty a vlhkosti miestnosti. Vzduchové 
prúdy v režime Wind-Free sú však zachované a 
studený vzduch začne okamžite prúdiť, aby sa 
zachovala príjemná klíma v miestnosti. (V režime 
Wind-Free Cooling sa môžu v záujme jemného 
ovládania prúdenia vzduchu otvoriť príslušné 
lamely, a to v závislosti od nastavení inštalácie. 
V takomto prípade sa pri zmene vnútornej teploty 
a vlhkosti lamely prúdenia vzduchu zatvoria a 
režim Wind-Free Cooling sa znova spustí. Ďalšie 
informácie o nastaveniach inštalácie nájdete v časti 
Nastavenie adries vnútornej jednotky a možnosti 
inštalácie v návode na inštaláciu vnútornej 
jednotky.)

Zmena nastavenia lamely prúdenia vzduchu 
na základe teploty a vlhkosti

Vnútorná 
teplota a 
vlhkosť

Nízke Vysoké

Cez mikro 
otvory na 
lamelách 
prúdenia 
vzduchu 

prúdi 
vánok

Cez mikro 
otvory na 
lamelách 
prúdenia 
vzduchu 

prúdi vánok

Z lamely 
prúdenia 
vzduchu 

prúdi 
vánok v 

závislosti od 
nastavenia

Lamela 
prúdenia 
vzduchu

Zatvorená
Zatvorená 

(predvolené) 

Otvorená 
(podľa 

nastavenia)

• Keď používate funkciu Wind-free Cooling v čase 
spánku a klimatizačné zariadenie je namontované 
nad posteľou, môžete cítiť chladný vzduch. 
V takomto prípade nastavte vyššiu požadovanú 
teplotu ako zvyčajne.

• Ak vyberiete funkciu Wind-free Cooling v čase, keď 
sú zapnuté niektoré z funkcií Turbo, Quiet, funkcia 
dlhého dosahu, smeru prúdenia vzduchu ( , ) 
alebo funkcia good‘sleep, tieto funkcie sa zrušia.
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4  Režim Dry

Režim Dry používajte za daždivého alebo vlhkého 
počasia.

▶ ▶ Vyberte možnosť Dry.

 POZNÁMKA

• V režime Dry nemôžete meniť otáčky ventilátora.
• Čím väčší je rozdiel medzi nastavenou teplotou 

a aktuálnou teplotou, tým väčší bude objem 
odvlhčovaného vzduchu.

Funkcia odvlhčovania klimatizačného zariadenia Samsung udržiava uzavretý priestor pohodlne suchý.

Odvlhčovanie

5  Funkcia S-Plasma Ion

Funkcia S-Plasma Ion slúži na čistenie miestnosti 
pomocou záporných iónov vytváraných 
klimatizačným zariadením. Táto funkcia je dostupná 
v režimoch Auto, Cool, Dry, Fan a Heat.

V režime Auto, Cool, Dry, 
Fan alebo Heat

▶ ▶

▶
Vyberte

▶

  POZNÁMKA

• Ak chcete zrušiť funkciu S-Plasma Ion znova stlačte 
tlačidlo  ▶ . 

• Keď sa funkcia S-Plasma Ion dodatočne zvolí v 
režime Fan nemôžete zmeniť nastavenú teplotu.

• Ak sú zapnuté funkcie klimatizácie a S-Plasma 
Ion a chcete obe funkcie vypnúť, stlačte na 
klimatizačnom zariadení tlačidlo .

• Ak sa funkcia S-Plasma Ion zvolí dodatočne počas 
spusteného špecifického režimu, rozdiel v spotrebe 
elektrickej energie a hlučnosti je malý.

Funkcia čistenia vzduchu klimatizačného zariadenia Samsung udržiava vzduch v uzavretom priestore čistý.

Čistenie vzduchu

SOL 4WAY Wind-Free Wireless remote control_EU_IB_SK_DB68-07614A-00_web.indd   9 2018-05-09   오후 2:56:15



10 Slovenčina

Inteligentné a výkonné funkcie
Inteligentné a výkonné funkcie
Inteligentné a výkonné funkcie

Vykurovanie

6  Režim Heat (AR-EH03E/EH03M)

Režim Heat používajte na udržiavanie tepla.

▶ ▶ Vyberte možnosť Heat.

 POZNÁMKA

• Kým sa klimatizačné zariadenie zahrieva, ventilátor 
zo začiatku nemusí chvíľu pracovať, aby sa zabránilo 
chladnému prúdeniu.

• Kým je v prevádzke funkcia rozmrazovania, 
vnútorná jednotka nevytvára prúdenie vzduchu, aby 
nevznikalo chladné prúdenie.

• Ak je vonkajšia teplota nízka a vlhkosť vysoká 
a v prevádzke je režim Heat, vykurovací účinok 
klimatizaného zariadenia môže klesnúť pre tvorbu 
námrazy a ľadu na vonkajšom výmenníku tepla. 
Pokiaľ nastane tento stav, klimatizačné zariadenie 
ponechá približne 5 až 12 minút v činnosti funkciu 
rozmrazovania, aby sa odstránila námraza a ľad, 
pričom sa z vonkajšej jednotky bude uvoľňovať 
vodná para.

• Doba prevádzky funkcie rozmrazovania závisí od 
množstva námrazy a ľadu a od vlhkosti.

• Kým je v prevádzke funkcia rozmrazovania, žiadna 
iná funkcia nebude v činnosti, ani keď ju vyberiete 
na diaľkovom ovládaní.

7  Režim Auto

Režim Auto použite vtedy, ak chcete, aby bol režim 
klimatizačného zariadenia ovládaný automaticky 
(Heat alebo Cool). Klimatizačné zariadenie 
zabezpečí najkomfortnejšiu možnú atmosféru.

▶ ▶ Vyberte možnosť Auto.

 POZNÁMKA
• Nemôžete zmeniť rýchlosť ventilátora.
• Kým je v prevádzke režim Cool a rozdiel medzi 

nastavenou a aktuálnou teplotou je vysoký, 
klimatizácia vytvára silný prúd chladného vzduchu. 
Keď sa teplotný rozdiel zmenší, klimatizácia 
automaticky prepne smer prúdenia vzduchu do 
režimu Wide a v miestnosti zdržiava príjemnú teplotu.

8  Režim Fan

V režime Fan funguje klimatizačné zariadenie ako 
bežný ventilátor. Klimatizačné zariadenie vytvára 
prirodzené prúdenie vzduchu.

▶ ▶ Vyberte možnosť Fan.

 POZNÁMKA
• Ak sa klimatizačné zariadenie nebude dlhší čas 

používať, vysušte ho prevádzkou v režime Fan v 
trvaní 3 alebo 4 hodín.

Funkcia vykurovania klimatizačného zariadenia Samsung udržiava uzavretý priestor pohodlne teplý.

Klimatizačné zariadenie Samsung poskytuje celý rad užitočných funkcií.

Rýchle inteligentné funkcie
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9  Funkcia Turbo

Ak chcete zabezpečiť intenzívne chladenie alebo 
kúrenie, a tým do 30 minút prudko znížiť alebo 
zvýšiť vnútornú teplotu, použite funkciu Turbo.

V režime Cool 
alebo Heat

▶ ▶

▶
Vyberte možnosť 

Turbo.
▶

 POZNÁMKA
• Po 30-minútovej prevádzke klimatizačné zariadenie 

prepne režim Cool alebo Heat na štandardný.
• Môžete meniť smer prúdenia vzduchu. 

Vnútorné jednotky s vetracími kanálmi neposkytujú 
vertikálny smer prúdenia vzduchu.

• Nemôžete meniť nastavenú teplotu ani rýchlosť 
ventilátora.

• Ak vyberiete funkciu Turbo v čase, keď sú zapnuté 
niektoré z funkcií Wind-Free Cooling, Quiet, funkcia 
dlhého dosahu alebo good’sleep , tieto funkcie sa zrušia.

10  Funkcia Quiet

Funkcia Quiet slúži na obmedzenie hluku pri prevádzke. 
Túto funkciu môžete vybrať v režime Cool aj v režime Heat.  

V režime Cool 
alebo Heat

▶ ▶

▶
Vyberte možnosť 

Quiet.
▶

 POZNÁMKA
• Môžete upraviť nastavenú teplotu a smer prúdenia 

vzduchu.
• Nemôžete zmeniť rýchlosť ventilátora.
• Ak vyberiete funkciu Quiet v čase, keď sú zapnuté 

niektoré z funkcií Turbo, funkcia dlhého dosahu 
alebo good’sleep, tieto funkcie sa zrušia.

11  Funkcia dlhého dosahu

Na dosiahnutie silného prúdu vzduchu, ktorý 
prúdi na veľkú vzdialenosť, použite funkciu dlhého 
dosahu.

V režime Cool, Dry,  
alebo Fan

▶ ▶

▶
Vyberte možnosť 

Long.
▶

 POZNÁMKA
• Nemôžete zmeniť rýchlosť ventilátora.
• Ak vyberiete funkciu dlhého dosahu v čase, keď sú 

zapnuté niektoré z funkcií Wind-Free Cooling, Turbo, 
Quiet alebo good’sleep, tieto funkcie sa zrušia.

12  Funkcia Beep sound

Funkcia Beep slúži na zapnutie alebo vypnutie 
zvukového signálu, ktorý zaznie pri stlačení tlačidla na 
diaľkovom ovládaní.

▶ ▶
Vyberte 
možnosť 

Beep.
▶

13  Funkcia osvetlenia displeja

Funkcia osvetlenia displeja slúži na zapnutie alebo 
vypnutie osvetlenia indikátora úrovne čistoty 
vzduchu na vnútornej jednotke.

▶ ▶
Vyberte možnosť 

Lighting.

▶

Rýchle inteligentné funkcie
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14  Individuálne ovládanie 
vnútorných jednotiek

Pomocou funkcie Zone môžete vybrať vnútornú 
jednotku, ktorú chcete ovládať individuálne. Ak 
chcete napríklad ovládať len vnútornú jednotku 1, 
vyberte položku Zone 1.

▶
Vyberte jednu z položiek  

Zone 1 až Zone 4.
▶

 POZNÁMKA
• Vybrať môžete buď jednu, alebo všetky možnosti 

Zone 1 až Zone 4.
• Čísla vnútorných jednotiek musí nastaviť inštalatér: 

inštalatér nastaví číslo na každej vnútornej 
jednotke. Ak chcete zmeniť čísla priradené 
vnútorným jednotkám, kontaktujte servisné 
stredisko.

• Aktuálne nastavenia funkcie Zone zostanú 
zachované aj v prípade, že zmeníte aktuálny režim 
alebo vypnete a znovu zapnete diaľkové ovládanie. 
Pri výmene batérií diaľkového ovládača dôjde 
k vynulovaniu výberu zóny vykonaného pomocou 
diaľkového ovládania.

15  Funkcia Clean

Funkcia Clean slúži na odstránenie vlhkosti z vnútra 
klimatizačného zariadenia, čím sa predchádza 
rozmnoženiu húb, baktérií a pod.

▶ ▶
Vyberte 
možnosť 

Clean.
▶

 POZNÁMKA
• V závislosti od stavu vnútornej jednotky sa režim 

Clean zastaví po 30 sekundách až 20 minútach 
prevádzky.

• Keď je nastavená funkcia Clean, indikátor LED 
časovača na vnútornej jednotke bude blikať 3-krát 
v priebehu 3 sekúnd (VYP → ZAP → VYP → ZAP → 
VYP → ZAP → VYP → návrat do predchádzajúceho 
stavu). Keď je funkcia Clean zrušená, indikátor 
LED časovača na vnútornej jednotke zabliká 1-krát 
v priebehu 1 sekundy (VYP → ZAP → VYP → návrat 
do predchádzajúceho stavu).

• Funkciu Clean nie je možné použiť po spustení 
funkcie časovania vypnutia alebo funkcie good'sleep.

• Ak zapnete klimatizačné zariadenie a do 20 sekúnd ho 
zase vypnete, funkcia Clean nebude fungovať.

• Keď je klimatizačné zariadenie vypnuté, funkcia 
Clean sa ihneď spustí. Keď je zapnuté, funkcia 
Clean sa spustí po jeho vypnutí.

• Po spustení bude funkcia Clean automaticky 
fungovať, až kým ju nezrušíte.

16  Vynulovanie pripomenutia 
čistenia filtra

Pomocou funkcie Filter Reset môžete po vyčistení 
alebo výmene filtra vynulovať pripomienku 
upozorňujúcu na potrebu vyčistiť filter.

▶
Vyberte možnosť  

Filter Reset.
▶
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Ak chcete použiť funkciu rozpoznávania pohybu, klimatizačné zariadenie musí byť vybavené súpravou na rozpoznávanie 
pohybu, ktorá sa predáva samostatne. Ak už je súprava na rozpoznávanie pohybu nainštalovaná, funkcia rozpoznávania 
pohybu musí byť zapnutá, aby správne fungovala. (Ďalšie informácie nájdete v príručke súpravy na rozpoznávanie 
pohybu.) Keď sa na displeji diaľkového ovládača zobrazí indikátor Direct alebo Indirect, funkcia rozpoznávania pohybu 
prepne klimatizačné zariadenie do režimu úspory energie, ak sa v miestnosti nenachádzajú žiadne osoby.

18  Funkcia Indirect s funkciou 
rozpoznávania pohybu

Funkcia Indirect slúži na nepriame prúdenie vzduchu, 
čím sa zabezpečuje príjemná klíma v miestnosti. 
Keď je táto funkcia zapnutá, klimatizačné zariadenie 
rozpozná ľudí a fúka vzduch nepriamo do ich okolia.

V režime Cool 
alebo Heat

▶ ▶ ▶

Vyberte možnosť 
Indirect

▶

 POZNÁMKA
• Keď je funkcia Indirect nastavená súčasne 

s funkciami Auto, Dry, Fan, Wind-Free Cooling, 
Turbo, Quiet, Long reach, s funkciou smeru prúdenia 
vzduchu ,  alebo funkciou good'sleep, na 
displeji diaľkového ovládača sa zobrazí indikátor 
Indirect, ale funkcia nebude fungovať.

19  Funkcia Direct s funkciou 
rozpoznávania pohybu

Funkcia Direct slúži na priame prúdenie vzduchu, 
čím sa zabezpečuje príjemná klíma v miestnosti. 
Keď je táto funkcia zapnutá, klimatizačné zariadenie 
rozpozná ľudí a fúka vzduch priamo na nich.

V režime Cool 
alebo Heat

▶ ▶ ▶

Vyberte možnosť 
Direct.

▶

 POZNÁMKA
• Keď je funkcia Direct nastavená súčasne s funkciami 

Auto, Dry, Fan, Wind-Free Cooling, Turbo, Quiet, 
s funkciou dlhého dosahu, s funkciou smeru prúdenia 
vzduchu ,  alebo funkciou good'sleep, na 
displeji diaľkového ovládača sa zobrazí indikátor 
Direct, ale funkcia nebude fungovať.

• Model MCR-SMA nepodporuje funkciu Direct.

Funkcia rozpoznávania pohybu

17  Individuálna regulácia smeru 
prúdenia vzduchu

Pomocou funkcie individuálnej regulácie smeru prúdenia 
vzduchu môžete individuálne ovládať smer prúdenia 
vzduchu z jednotlivých výstupov vzduchu.

V prevádzke ▶ ▶ ▶

▶
Vyberte jeden z 

režimov Blade 1 až 
Blade 4.

▶

 POZNÁMKA
• Táto funkcia je k dispozícii len pri 4-cestných 

kazetových klimatizačných zariadeniach
• Môžete vybrať všetky alebo konkrétne lamely 

vnútorných jednotiek 1 až 4.
• Ak chcete zrušiť zvolený smer prúdenia vzduchu, 

stlačte tlačidlo .
• Ak sú zvolené konkrétne lamely, tlačidlo  je 

deaktivované.
• Funkcia individuálneho ovládania smeru prúdenia vzduchu 

je dostupná len na kazetových modeloch 360 (AR-KH00E, 
AR-KH00U) a môže sa používať len s bezdrôtovým diaľkovým 
ovládačom kazetového modelu 360.
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20 Funkcia časovania zapnutia/
vypnutia

Funkcia časovania zapnutia/vypnutia slúži na 
zapnutie alebo vypnutie klimatizačného zariadenia 
po uplynutí nastaveného času.

(Vyberte možnosť On 
alebo Off z možností  

On, Off )
▶

(Nastavte čas 
zapnutia/vypnutia.)

▶

• Stlačením tlačidla  (Časovač) môžete 
prepínať aktuálnu funkciu medzi možnosťami 
On, Off, a  (good’sleep).  (good’sleep) sa 
zobrazuje iba v režimoch Cool and Heat.

 POZNÁMKA
• Môžete nastaviť čas od 0,5 do 24 hodín. Nastavte 

časový interval na 0,0, ak chcete zrušiť funkciu 
časovania zapnutia/vypnutia.

• Po spustení funkcie časovania zapnutia môžete 
zmeniť režim a nastaviť teplotu. Keď použijete 
funkciu časovania zapnutia/vypnutia počas režimu 
Fan, nemôžete zmeniť nastavenú teplotu.

• Nemôžete nastaviť ten istý čas pre funkciu 
časovania zapnutia a funkciu časovania vypnutia.

• Ak stlačíte tlačidlo , keď je diaľkové 
ovládanie vypnuté, najskôr sa na displeji 
diaľkového ovládania zobrazí položka On; ak 
stlačíte tlačidlo , keď je diaľkové ovládanie 
zapnuté, najskôr sa zobrazí položka Off.

Kombinácia funkcie časovania zapnutia a 
funkcie časovania vypnutia

Keď je 
klimatizačné 

zariadenie 
vypnuté

(Príklad) Načasované zapnutie: 
3 hodiny, Načasované vypnutie: 
5 hodín
• Klimatizačné zariadenie sa 

zapne 3 hodiny od okamihu, 
kedy spustíte funkciu časovania 
zapnutia/vypnutia, zostane v 
činnosti 2 hodiny a potom sa 
automaticky vypne.

Keď je 
klimatizačné 

zariadenie 
zapnuté

(Príklad) Načasované zapnutie: 
3 hodiny, Načasované vypnutie: 
1 hodina
• Klimatizačné zariadenie sa 

vypne 1 hodinu od okamihu, 
kedy spustíte funkciu časovania 
zapnutia/vypnutia, potom sa 
zapne 2 hodiny od okamihu 
vypnutia.

Klimatizačné zariadenie Samsung vám ponúka funkcie, ktoré umožňujú znížiť spotrebu elektrickej 
energie.
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21  good’sleep funkcie

Funkcia good'sleep slúži na to, aby ste sa mohli v 
noci dobre vyspať a aby ste ušetrili energiu. Túto 
funkciu môžete vybrať v režimoch Cool.

V režime  
Cool

▶
(Vyberte možnosť 

 On, Off a )
▶

(Nastavte čas 
prevádzky.)

▶

• Stlačením tlačidla  (Časovač) môžete 
prepínať aktuálnu funkciu medzi možnosťami On, 
Off, a  (good’sleep).

 POZNÁMKA
• Otáčky ventilátora a smery prúdenia vzduchu sa 

automaticky upravia.
• Nastavenie teploty môžete upravovať v krokoch po 

1 °C od 18 °C do 30 °C.
• Pri funkcii good'sleep sa odporúča teplotu nastaviť 

v rámci rozsahu od 25 do 27 ℃.
• Môžete nastaviť čas prevádzky od 0,5 do 12 hodín. 

Nastavte čas prevádzky na 0,0, ak chcete zrušiť 
funkciu good’sleep.

• Predvolený čas prevádzky funkcie good’sleep 
v režime Cool je 8 hodín. Ak je čas prevádzky 
nastavený na viac ako 5 hodín, 1 hodinu pred 
nastaveným časom sa spustí funkcia prebudenia. 
Po uplynutí času prevádzky sa klimatizačné 
zariadenie automaticky zastaví.

• Keď sa funkcie časovania zapnutia, časovania 
vypnutia a funkcia good'sleep prekrývajú, 
klimatizačné zariadenie pracuje len s tou funkciou 
časovača, ktorá bola spustená ako posledná.

• Ak vyberiete funkciu good’sleep v čase, keď sú 
zapnuté niektoré z funkcií Wind-Free Cooling, 
Turbo, Quiet alebo funkcia dlhého dosahu, tieto 
funkcie sa zrušia. 
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