
Užívateľský manuál Superior AIRCOPLUS 
Prosím vložte 2 batérie typu AAA (R03). Diaľkové ovládanie musí byť vždy nasmerované na klimatizáciu. 

Nastavenie kódov značky 

1. Vyhľadajte kód v tabuľke. Ak po zadaní kódu diaľkový nefunguje správne , vložte ďalší, až kým diaľkové ovládanie 

nefunguje správne. Ak má značka niekoľko kódov ako napríklad Hitachi 0118-0126 každý kód pracuje pre iné 

zariadenie. 

2. Stlačte tlačidlo Select, kód na displeji začne blikať. Vložte 4 číslice. Ovládač potvrdí kód automaticky. Teraz môžete 

ovládať klimatizáciu.  

3. Po zapnutí klimatizácie vyskúšajte či fungujú všetky tlačidla správne, ak nie naprogramujte druhý kód až kým všetky 

tlačidla na diaľkovom fungujú. 

Automatické vyhľadávanie kódu 

 Ak vaše zariadenie nie je v tabuľke, prosím postupujte takto: 

1. Držte stlačené tlačidlo Select na 5 sekúnd, potom pustite, diaľkový ovládač spustí automatické vyhľadávanie kódu, 

čísla na diaľkovom blikajú a zvyšujú sa. Ak diaľkový zachytí signál a zapípa, stlačte akékoľvek tlačidlo na 

diaľkovom ovládaní. Vyskúšajte všetky tlačidla , v prípade ak nefungujú, opakujte kroky uvedene v bode 1. 

Inteligentné chladenie/Inteligentné vyhrievanie 

V lete stlačte iba tlačidlo I-COOL, a klimatizácia začne okamžite chladiť. V zime stlačte iba tlačidlo I-Heat a začne okamžité 

vyhrievanie. Klimatizácie vychladí/Vyhreje na primeranú teplotu automaticky. Samozrejme si dokážete teplotu regulovať 

tlačidlami TEMP+/- 

Nastavenie času 

1. Stlačte tlačidlo CLOCK, čas začne blikať 

2. Stlačte time+/- pre nastavenie času. 

3. Stlačte CLOCK tlačidlo a čas prestane blikať a nastavenie je ukončené.  Ak nestlačíte tlačidlo CLOCK do 15 

sekúnd, čas bude uložený automaticky. 

Nastavenie časovača 

 Auto zapnutie 

1. Stlačte tlačidlo TIMER ON, čas začne blikať na displeji. 

2. Stlačte TIME+/-pre vyber času kedy sa má klimatizácia automaticky zapnúť. 

3. Čas na displeji prestane po 15 sekundách blikať a nastavenie bude uložené a ukončené. 

Auto vypnutie 

1. Stlačte tlačidlo TIMER OFF, čas na displeji začne blikať. 

2. Stlačte TIME+/-pre vyber času kedy sa má klimatizácia automaticky vypnúť. 

3. Čas na displeji prestane po 15 sekundách blikať a nastavenie bude uložené a ukončené 

Informácie 

1.Časovač auto vypnutia/zapnutia môžete zrušiť ak dva krát stlačíte tlačidlo TIMER ON/TIMER OFF 

2. Po ukončení nastavenie musíte nechať diaľkové nasmerované na klimatizáciu. 

3. Ak si želáte skontrolovať nastavenie časovačov, stlačte tlačidlo TIMER ON/TIMER OFF a na displeji za zobrazí čas 

nastavenia. Po 5 sekundách sa na displeji zobrazí aktuálny čas. 

Pre nastavenie celsius alebo fahrenheit stlačte tlačidlo C/F. 

 

 



Funkcia spánku 

Počas letného obdobia stlačením tlačidla SLEEP v režime chladenia , teplota stúpne 1 stupeň za hodinu v prvých dvoch hodinách. 

Tato funkcia sa vypne po 8 hodinách. V zime stlačením tlačidla SLEEP  v režime vyhrievania klesne teplota o 1 stupeň za hodinu 

v prvých dvoch hodinách. Pri nastavení funkcie spánku prosím umiestnite diaľkové ovládanie smerom ku klimatizácii. 

Pri výmene batérii nemusíte nastavovať kód opätovne. Po stlačení tlačidla ENTER je kód zobrazený na displeji. Po 5 sekundách 

sa zobrazí čas.  

 

Výrobca si vyhradzuje právo na akúkoľvek zmenu funkcií tlačidiel. 

 

 

 

 


