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D300C - Univerzální dálkový ovládač pro klimatizace

Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k
obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku
do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám,
dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Toto univerzální,
infračervené dálkové ovládání, které může ovládat většinu klimatizací k
dispozici na trhu. Ovládač má vestavěnou LED obrazovku a může také
fungovat jako baterka. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli
znovu kdykoliv přečíst! 

Popis:

Ovládač pro nejznámější značky klimatizací( Samsung, Toshiba, Hitachi,
Fujitsu, Electrolux, Olympus a mnoho dalších. Má velký čitelný LED
podsvícený displej, který umožňuje používaní za tmy.

Bezpečnost:

• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů. 

• Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému 
mechanickému zatížení. 

• Tento přístroj není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se 
zranit

Použití:

Programování ovládače (4 způsoby):

1. Automaticky vyhledá výrobce

- zapněte klimatizaci

- Namiřte dálkové ovládání směrem ke klimatizaci

- Podívejte se na obrázek níže, který odpovídá vybranému
výrobci

- Stiskněte dohledané tlačítko a podržte jej po dobu cca 5
sekund

- Zařízení vydává zvuk "di", pak uvolněte tlačítko

- Programování je dokončeno.

2. Automatické vyhledávání kódu v rámci Výrobce

- Zapněte klimatizaci

- Namiřte dálkové ovládání směrem ke klimatizaci

- Stiskněte tlačítko SET a držte jej, dokud se na displeji zobrazí kód a začne blikat

- Zařízení vydává zvuk "di", pak uvolněte tlačítko

- Programování je dokončeno.

- Jestli dálkový ovladač nepracuje správně, měli byste opakovat postup od kroku 2

Poznámka: Když kód není zobrazen na displeji.



3. Ruční zadání kódu

- Zapněte klimatizaci

- Hledání vhodného kódu výrobce, jako je Samsung :646-665 

- Stiskněte a podržte tlačítko SET asi 5 sekund, - kód 000 na displeji začne blikat, uvolněte tlačítko SET 

- Vyberte příslušný kód podržením tlačítka TEMP nahoru / dolů, jako je např.  Samsung 646 

- Stiskněte tlačítko SET pro uložení kódu do vzdálené paměti 

- Jestli dálkový ovladač nepracuje správně, měli byste opakovat postup od kroku 2

4. Manuální metoda hledání Kódu

- Zapněte klimatizaci a namiřte na ní dálkové ovládání

- Stiskněte a podržte tlačítko SET asi 5 sekund, - kód 000 na displeji začne blikat, uvolněte tlačítko SET

- Stisknutím tlačítka ON/OFF hledáte vhodný kód 

- Kód se zobrazí jako "---" a začne blikat 

- Jestli ventilátor pracuje správně, musíte stisknout jakékoliv tlačítko pro zastavení vyhledávání. Na displeji se zobrazí 
kód.

- Jestli dálkový ovladač nepracuje správně, měli byste opakovat postup od kroku 2

Různá nastavení: 

Nastavení hodin 

- Stiskněte tlačítko pro nastavení hodiny po dobu tří sekund, čas začne blikat 

- Zadejte příslušný čas pomocí TEMP + nebo TEMP - 

- Stiskněte tlačítko pro nastavení hodiny pro uložení času

Nastavení funkce časovače

- Stiskněte tlačítko TIME OFF

- Na displeji začne blikat symbol času 

- Impulsivně stiskněte tlačítko TIME OFF

- Nastavte vhodnou dobu (0-15 hodin) 

- Stiskněte tlačítko SET nebo nestisknete nic po dobu 3 sekund pro ověření nastavení

Poznámka: Někteří výrobci mají časovač přednastavený.

Údržba a čištění 

 Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. 
Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto 
prostředky mohly poškodit pouzdro produktu. 

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby 
životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho 
ochraně! 

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného 
zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou. 


