
Klimatizační Zařízení

Uživatelská příručka/lnstalační příručka
AR09TXHQASINEU AR09TXHQBWKNEU AR12TXHQASINEU AR12TXHQBWKNEU 
AR18TXHQASINEU AR18TXHQBWKNEU AR24TXHQASINEU AR24TXHQBWKNEU

Děkujeme vám za zakoupení tohoto klimatizačního zařízení Samsung.
Než začnete tento přístroj používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte jej pro 
budoucí použití.
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Specifikace Ovladače

Model RG57B1/BGE

Jmenovité napětí 3,0V (Suché baterie R03/LR03×2)

Dosah příjmu 
signálu 8m

Prostředí -5ºC~60ºC

RG57B1/BGE
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Ovládání tlačítek a	 Zap/Vyp tlačítko
Toto tlačítko zap/vyp klimatizaci

b	 Tlačítko MÓD
Stiskněte toto tlačítko k úpravě módu/režimu 
klimatizace, níže popsáno:

AUTO COOL HEATDRY FAN

POZNÁMKA: Prosím nevybírejte režim 
HEAT, pokud vámi zakoupený přístroj 
podporuje pouze chlazení. Vyhřívací režim 
(HEAT) není podporován zařízením, které je 
určené pouze pro chlazení.

c	 Tlačítko FAN
Používáno ke zvoleni rychlosti větráku 
v Auto nebo sušicím režimu.

AUTO LOW MED HIGH

POZNÁMKA: Nemůžete měnit rychlost 
větráku v režimu AUTO nebo DRY

d	 Tlačítko SLEEP 
 ● Zap/Vyp spánkového režimu Může udržovat 
nejpříjemnější teplotu a šetřit energii. Tato 
funkce je dostupná pouze v chladicím, 
vyhřívacím a AUTO režimu

 ● Všechny detaily naleznete „sleep operation“ 
sekci v uživatelském manuálu.
POZNÁMKA: Pokud je jednotka v režimu 
spánku, bude tento mód zrušen, když 
stisknete MODE, FAN SPEED nebo ON/
OFF tlačítko.

e	 Tlačítko TURBO
Zap/Vyp Turbo mód Turbo režim dovolí 
dosáhnout cílové teploty v buď režimu 
chlazení nebo vyhřívání nejrychleji. (pokud 
vnitřní jednotka nepodporuje tuto funkci, 
potom se nic nestane po stisku tohoto 
tlačítka).

f	 SELF CLEAN tlačítko  
(pouze u RG57A7/BGEF) 
Zap/Vyp Samočištění

1

2

4

3

8

9

7

5
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11

14

  

RG57B1/BGE
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Ovládání tlačítek

1

2

4

3

8

9

7

5

10

12
11

14

  

RG57B1/BGE

g	 UP tlačítko ( )
Stiskněte toto tlačítko ke zvýšení teploty o 
1ºC max. ale na 30ºC.
DOWN tlačítko ( )
Stiskněte toto tlačítko ke snížení teploty o 
1ºC max. ale na 17ºC.
POZNÁMKA: Ovládání teploty není 
dostupné během režimu Větráku

h	 Tlačítko ECO
Používáno ke vstupu do úsporného režimu 
V chladícím režimu, stiskněte toto tlačítko, 
ovladač upraví teplotu na 24ºC, větrák na 
Auto k úspoře energie (jen tehdy pokud je 
teplota nižší než 24ºC). Pokud je teplota 
mezi 24ºC a 30ºC, stiskněte ECO a rychlost 
větráku se změní na AUTO, nastavená 
teplota se nezmění.
POZNÁMKA:

 ● Stisknutím TURBO a SLEEP tlačítka, 
úpravou teploty pod 24ºC se zastaví ECO 
režim.

 ● V režimu ECO, nastavená teplota by měla 
být 24ºC nebo více, jinak může způsobit 
nefunkční chlazení. Pokud se cítíte 
nepohodlně, tak stisknete ECO tlačítko 
znovu k zastavení

i	 časovačů Zap tlačítka
Stiskněte k aktivaci auto-zapnuti sekvence 
Každé stisknutí prodlouží auto-čas o 30 min 
Pokud displej ukazuje 10.0, každé stisknutí 
prodlouží auto-čas o 60 min. Ke zrušení 
auto-čas. programu nastavte čas na 0.0.

j	 Tlačítko TIMER OFF
Stiskněte toto tlačítko k zapnutí auto-vyp 
sekvence Každé stisknutí prodlouží auto-
čas o 30 min Pokud displej ukazuje 10.0, 
každé stisknutí prodlouží auto-čas o 60 min. 
Ke zrušeni časového spouštěni nastavte čas 
auto-vypnuti na 0.0
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Ovládání tlačítek

1

2

4

3

8

9

7

5

10
11
12

14

RG57B1/BGE

k	 Tlačítko SWING
Použito k zapnuti/vypnuti horizontálnímu 
pohybu žaluzie

l	 Tlačítko DIRECT 
Použito k ke změně pohybu žaluzie a 
nastaveni nahoru/dolu směru proudění 
vzduchu.
Žaluzie se pohne vždy o 6º po každém 
stisku.

m	 FOLLOW ME tlačítko 
(pouze u RG57A7/BGEF)
Stiskněte toto tlačítko k Zap. Follow Me 
režimu, ovladač ukáže aktuální teplotu 
v daném místě. Dálkový ovladač každé 3 
minuty vyšle do klimatizační jednotky signál, 
dokud znovu nezmáčknete tlačítko Follow 
Me/Temp Sensing. Klimatizace zruší režim 
Follow me automaticky, pokud nedostane 
signál během 7 min intervalu.

n	 Tlačítko LED
Vyp/Zap vnitřní displej Pokud tisknete 
tlačítko, vnitřní displej se vyprázdní, 
stiskněte znovu k rozsvícení displeje.

POZNÁMKA:
 ● Design tlačítek je založen na typickém 
modelu, který se může lehce odlišovat od 
modelu vámi zakoupeného přístroje.

 ● Všechny funkce popsány jsou proveditelné 
jednotkou Pokud tato funkce není součástí 
vaší jednotky, nestane se nic po stisknutí 
daného tlačítka na ovladači.

 ● Pokud se instrukce v UŽIVATELSKÉ 
PŘÍRUČCE liší od instrukcí  v Ilustraci 
dálkového ovládání , dejte přednost 
instrukcím v UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE.
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Indikátory na displeji Zobrazení režimu
AUTO COOL DRY

HEAT FAN

Zobrazen, když jsou data odeslána

Zobrazen, když je ovladač zapnut

Ukazatel baterie (detektor nízké baterie)

Zobrazí se, pokud je aktivován režim ECO

Zobrazeno, pokud je zapnut TIMER ON.

Zobrazeno, pokud je zapnut TIMER ON.

Ukazuje nastavenou teplotu nebo 
pokojovou teplotu nebo čas pod položkou 
Timer settings

Zobrazeni v režimu spánku

Ukazuje, že klimatizace má zapnutý režim 
Follow me (následuj mě)

Není k dispozici u této jednotky

Není k dispozici u této jednotky

Indikace rychlosti větráku.

Nízká rychlost

Střední rychlost

Vysoká rychlost

Auto rychlost větráku

Pozn.
Všechny indikátory ukázané v obrázku jsou 
čistě informační. Během běžící operace jsou 
zobrazeny pouze související informace na 
displeji.

Informace jsou zobrazeny, 
když je ovladač zapnut
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Jak používat tlačítka

4

1

3

2

3

1

2

Režim AUTO
Ujistěte se, že je jednotka připojena do zásuvky 
a že elektřina funguje.
1. Režim MODE zvolíte zmačknutím tlačítka 

MODE.
2. Stiskněte UP/DOWN tlačítko k nastavení 

požadované teploty. Můžete si zvolit teplotu 
v rozmezí 17º~ 30ºC po 1ºC.

3. Stiskněte tlačítko ON/OFF k zapnuti 
klimatizace

POZNÁMKA
1. V auto režimu klimatizace sama vybere 

režim chlazení, větráku nebo vytápění, podle 
aktuální pokojové teploty a nastavenou 
teplotou na ovladači.

2. V režimu vysoušení nemůžete měnit rychlost 
větráku. Již bylo automaticky zkontrolováno.

3. Pokud vám nevyhovuje AUTO mód, můžete 
si zvolit režim sami

Chlazení / Vyhřívání / Větrák
Ujistěte se, že je jednotka připojena do zásuvky 
a že elektřina funguje.
1. Stiskněte MODE tlačítko ke zvolení režimu 

chlazení / vyhřívání / větráku.
2. Stisknete UP/DOWN tlačítko k nastaveni 

požadované teploty Můžete si zvolit teplotu 
v rozmezí 17º~ 30ºC po 1ºC.

3. Stiskněte tlačítko FAN k nastavení rychlosti 
ve 4 krocích – Auto, Nízký, Střední, Vysoký 
výkon.

4. Stiskněte tlačítko ON/OFF k zapnuti 
klimatizace

POZNÁMKA
V režimu větráku, není teplota zobrazena na 
displeji ovladače a nemáte možnost měnit 
pokojovou teplotu. V tomto případě proveďte 
pouze kroky 1,3,4
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Jak používat tlačítka

3

1

2

Vysoušecí operace
Ujistěte se, že je jednotka připojena do zásuvky 
a že elektřina funguje.
1. Režim DRY zvolíte zmačknutím tlačítka 

MODE.
2. Stisknete UP/DOWN tlačítko k nastaveni 

požadované teploty Můžete si zvolit teplotu 
v rozmezí 17º~ 30ºC po 1ºC.

3. Stiskněte tlačítko ON/OFF k zapnuti 
klimatizace

POZNÁMKA
V režimu vysoušení nemůžete měnit rychlost 
větráku. Již bylo automaticky zkontrolováno.
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Režim TIMER
Stisknutím TIMER ON tlačítka můžete nastavit 
auto-zapnutí jednotky. Stisknutím TIMER OFF 
tlačítka můžete nastavit auto-vypnutí jednotky.
Zapnutí automatického zapnutí podle času
1. Stiskněte tlačítko TIMER ON. Ovladač 

ukazuje TIMER ON a poslední nastavení 
času a signál „H“ na displeji. Teď je 
připraveno k restartování Auto-zapnutí 
ke spuštění.

2. Stiskněte TIMER ON tlačítko znovu 
k nastaveni chtěného Auto zapnuti čas. 
Každým stiskem tlačítka se čas zvýší o půl 
hodiny v intervalu hodin 0 až 10 potom se 
bude zvyšovat o po jedné hodině v intervalu 
hodin 10 až 24.

3. Po zapnutí TIMER ON nastane 1 sekundová 
prodleva, než jednotka zpracuje signál 
z ovladače. Pak po asi 2 sekundách zmizí 
„H“ a nastavená teplota se znovu objeví na 
displeji.

Nastavení Auto vypnutí.
1. Stiskněte tlačítko TIMER OFF. Ovladač 

ukáže TIMER OFF, zobrazí se poslední 
nastavení a signál „H“ na displeji. Teď je 
připraveno k restartování Auto-vypnutí 
k zastavení operace.

2. Stiskněte TIMER OFF tlačítko znovu 
k nastavení požadovaného času auto-
vypnutí. Každým stiskem tlačítka se čas 
zvýší o půl hodiny v intervalu hodin 0 až 10 
potom se bude zvyšovat o po jedné hodině  
v intervalu hodin 10 až 24.

3. Po zapnutí TIMER OFF nastane 1 
sekundová prodleva, než jednotka zpracuje 
signál z ovladače. Pak po asi 2 sekundách 
zmizí „H“ a nastavená teplota se znovu 
objeví na displeji.

2

1
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Časovač Vyp (Automatické vypnutí)
TIMER ON funkce je užitečná, pokud chcete 
zapnout jednotku automaticky, než se vrátíte 
domů. Klimatizace se sama zapne v nastavený 
čas.

Příklad:
Aby se klimatizace zapnula za 6 hodin.
1. Stiskněte TIMER ON tlačítko, poslední 

nastavení a signál „H“ se zobrazí na displeji.
2. Stiskněte TIMER ON tlačítko k ukázání 

„6.0H“ na TIMER ON displeji ovladače.
3. Počkejte 3 sekundy, dokud se na obrazovce 

neobjeví teplota „TIMER ON“ indikátor 
zůstane zapnutý a funkce zapnutá.

POZOR

 ● Účinné operace nastavení času, časovače pomocí ovladače jsou limitovány 
následovně: 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5, 7,0, 7,5, 8,0, 8,5, 
9,0, 9,5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 a 24.

Příklad nastavení časovače

Nastavení 6 hodin později

Start

Vypnout
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Časovač Vyp (Automatické vypnutí)
TIMER OFF funkce se hodí, pokud chcete, aby 
se jednotka sama vypnula potom co jdete spát. 
Klimatizace se sama vypne v nastavený čas.

Příklad:
Zastavte klimatizaci po 10 hodinách.
1. Stiskněte TIMER OFF tlačítko, poslední 

nastavení zapnutí a signál „H“ se ukáže na 
displeji.

2. Stiskněte TIMER OFF tlačítko k ukázání 
„10H“ na TIMER OFF displeji ovladače.

3. Počkejte 3 sekundy, dokud se na obrazovce 
neobjeví teplota „TIMER OFF“  indikátor 
zůstane zapnutý a funkce zapnutá

Kombinovaný časovač
(Nastavení Zapnutí i Vypnutí časovače 
najednou)

Časovač Zap -> Časovač Vyp
(Vyp->Start-> Stop)
Tato funkce je užitečná, pokud chcete vypnout 
klimatizaci, než se jdete spát a zapnout ji ráno, 
když se vzbudíte nebo vrátíte domů.

Příklad:
Zastavit klimatizaci po 2 hodinách od nastavení 
a zapnout ji po 10 hodinách od nastavení.
1. Stiskněte tlačítko TIMER OFF.
2. Stiskněte TIMER OFF tlačítko k ukázání 

2.0H na TIMER OFF displeji.
3. Stiskněte tlačítko TIMER ON.
4. Stiskněte TIMER ON tlačítko k ukázání 10H 

na TIMER OFF displeji.
5. Počkejte 3 sekundy, dokud se na obrazovce 

neobjeví teplota „TIMER ON OFF“ indikátor 
zůstane svítit, pokud je funkce zapnuta.

Stop

Zapnout

Nastavení

Nastavení

10 hodin později

2 hodiny po 
nastavení

10 hodiny po 
nastavení

Start

Stop
Zapnout
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Časovač Zap -> Časovač Vyp
(Vyp->Start-> Stop)
Tato funkce je užitečná, pokud chcete zapnout 
klimatizaci, než se vzbudíte a zastavit ji, když 
opouštíte dům.

Příklad:
K zapnutí klimatizace za 2 hodiny po nastavení 
a zastavení po 5 hodinách po nastavení.
1. Stiskněte tlačítko TIMER ON.
2. Stiskněte TIMER ON tlačítko k ukázání 2.0H 

na TIMER ON displeji.
3. Stiskněte tlačítko TIMER OFF.
4. Stiskněte TIMER OFF tlačítko k ukázání 

5.0H na TIMER OFF displeji.
5. Počkejte 3 sekundy, dokud se na obrazovce 

neobjeví teplota "TIMER ON & TIMER OFF" 
indikátor zůstane svítit pokud je tato funkce 
zapnutá.

Přístroj by měl splňovat místní vnitrostátní předpisy a regulace.
 ● V Kanadě by měl být přístroj v souladu s CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
 ● V USA je toto zařízení v souladu s částí 15 pravidel FCC. Uvedení do provozu je 
podmíněno splněním dvou následujících podmínek:
(1) Toto zařízeni by nemělo způsobit škodlivé rozhraní
(2)  toto zařízení musí přijmout jakékoliv rušení, vč. Toho, které může způsobit nechtěné 

operace.
Změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za dodržování 
předpisů, mohou zrušit oprávnění uživatele provozovat zařízení.

POZNÁMKA:
Toto zařízení bylo testováno a splňuje limity stanovené pro digitální zařízení třídy B (podle 
části 15 pravidel FCC). Tyto limity jsou navrženy tak, aby v obytných oblastech poskytovaly 
přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení. Toto zařízení generuje, používá a může také 
vyzařovat vysokofrekvenční energii a může způsobit rušení rádiové komunikace v případě, 
že není nainstalováno a používáno v souladu s instrukcemi. Záruka toho, že v konkrétní 
instalaci nedojde k rušení, však neexistuje. Pokud toto zařízení způsobuje rušení příjmu 
rozhlasu nebo televize (je možné ho určit vypnutím a zapnutím zařízení), uživatele se může 
pokusit toto rušení vyřešit prostřednictvím některého z následujících opatření:

 ● Přeorientujte nebo přemístěte přijímací anténu.
 ● Zvyšte rozestup mezi přijímačem a zařízením.
 ● Zapojte přístroj do zásuvky na jiném obvodu, než na kterém je připojen přijímač.
 ● Požádejte o radu zkušeného rozhlasového/televizního technika

Nastavení 2 hodiny po 
nastavení

5 hodiny po 
nastavení

Start

StopVypnout
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Ovládání ovladače

Pozice ovladače.
 ● Pokud je ovladač do vzdálenosti 8 m od 
spotřebiče, zamiřte jím na přijímač. Příjem je 
potvrzen pípnutím.

UPOZORNĚNÍ

 ● Klimatizace nepůjde ovládat, pokud žaluzie, 
dveře nebo cokoliv jiného blokuje signál 
z ovladače do vnitřní jednotky.

 ● Zabraňte jakékoliv tekutině vniknout do 
ovladače. Nevystavujte ovladač přímému 
slunečnímu světlu

 ● Pokud vystavíte IR přijímač nebo vnitřní 
jednotku přímému slunečnímu světlu, 
spotřebiče nemusí fungovat spolehlivě. 
Použijte žaluzie, aby nedopadalo sluneční 
světlo na přijímač.

 ● Pokud další spotřebiče reagují na ovladač 
klimatizace, tak je přesuňte z dosahu nebo 
konzultujte s prodejcem.

 ● Neupouštějte ovladač na zem. Zacházejte 
s ním opatrně.

 ● Nepokládejte těžké předměty na ovladač

Používání držáku na ovladač 
(volitelné)

 ● Ovladač může být přidělán na zeď či sloup 
pomocí držáku na ovladač (k zakoupení 
samostatně)

 ● Před instalací ovladače se přesvědčte, že 
klimatizace dostává řádně signál.

 ● Nainstalujte ovladač pomocí 2 šroubků.
 ● Pro instalaci nebo odejmutí ovladače, pohněte 
jím nahoru nebo dolů v držáku.

8m

MODE

SWING

TEMP

SHORTCUT

   FANSPEED

   TIMER
     OFF

   RESET    LOCK

       LED
FOLLOW ME

TIMER  ON

      TURBO
SELF CLEAN

DIRECT

SLEEPFRESH
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Výměna baterií
Následující případy velmi využívají baterie: 
Vyměňte staré baterie za nové

 ● Přijímací pípnutí není vydáno, když je signál 
vyslán.

 ● Indikátor zhasne

Ovladač je napájen 2 suchými články
(R03/LR03×2) schovanými v
zadní části pod krytkou.
(1)  Odstraňte krytku z přední části ovladače.
(2)  Vyjměte staré baterie a vložte nové, dejte si 

pozor na polaritu baterií.
(3) Nainstalujte kryt zpět

POZNÁMKA: Po odstranění baterií se všechna 
nastavení ovladače vymažou. Po výměně 
baterií musí být ovladač přeprogramován

UPOZORNĚNÍ
 ● Nemíchejte staré baterie s novými nebo různé 
typy baterií.

 ● Nenechávejte baterie v ovladači, pokud 
nebude využit po následující 2 až 3 měsíce.

 ● Baterie prosím nevyhazujte do netříděného 
komunálního odpadu Výrobek musí být 
odevzdán ke speciálnímu zpracování.



Postupy údržby
Provádění úniku plynu testy pro opravy

V případě opravy chladicího okruhu, 
následující postup musí být uchovávány, 
aby zvážila hořlavost.
1 Vyjměte chladničku. 
2 očistěte chladicí okruh inertním plynem. 
3 Proveďte evakuaci. 
4 očistěte obvod znovu inertním plynem. 
5 Otevřete okruh. 
6 provádět opravy práce. 
7 Nabijte systém chladivem. 
8 spláchněte systém foukáním dusíku pro 

bezpečnost. 
9 opakujte předchozí kroky několikrát, dokud 

není v systému chladivo. 
 POZOR

 ● Nesmí se použít stlačený vzduch nebo kyslík.
 ● Spláchněte systém foukáním dusíku, naplňte 
chladivo až do dosažení pracovního tlaku, 
ventilujte do atmosféry, a pak stáhněte do 
vakuového stavu.

 ● U konečného dusíkatého ventilátoru musí být 
systém větrán na atmosférický tlak.

 ● Postup je naprosto nezbytný v případě tvrdnutí 
na potrubí.

 ● Ujistěte se, že výstup vakuového čerpadla není 
uzavřen žádným zdrojem zapalování a že je k 
dispozici ventilace.

 ● Nepřivádějte do okruhu žádné trvalé indukční 
nebo kapacitní zátěže, aniž byste se ujistili, že 
nemohou překročit povolené napětí nebo proud, 
který je povolený pro použité zařízení. 

Vyřazení z provozu 

Před zahájením postupu vyřazování z 
provozu a při něm musí být splněny tyto 
požadavky:

 ● Před vyřazením z provozu musí být 
pracovník obeznámen s údaji o výrobku.

 ● Celé chladivo musí být bezpečně 
znovuzískáno.

 ● Před zahájením procesu se odeberou vzorky 
oleje a chladiva jen v případě, že je nutná 

analýza pro opětovné použití.
 ● Před spuštěním procesu musí být k 
dispozici napájení. 

1 znát podrobnosti o zařízení. 
2 izolovat systém elektricky. 
3 před zahájením procesu, ujistěte se, že:

 ● Veškeré mechanické zařízení je k 
dispozici pro manipulaci s chladicími válci.

 ● Všechny OOP (osobní ochranné 
prostředky) jsou k dispozici pro servis.

 ● Proces vymáhání pohledávek je pod 
dohledem příslušné osoby.

 ● Zařízení pro rekuperaci a tlakové láhve 
splňují normy. 

4 snížit chladicí systém, pokud je to možné. 
5 není-li vakuum možné, vyrobte potrubí tak, 

aby bylo možné chladivo snadno vyjmout 
z částí systému. 

6 Ujistěte se, že tlakové láhve jsou umístěny 
na stupnici před obnovením. 

7 Spusťte systém výtěžnosti v souladu s 
pokyny výrobce. 

8 nepřehánějte. (Ne více než 80 %) 
9 ujistěte se, že tlaková láhev je v mezích 

maximálního pracovního tlaku, a to i 
dočasně. 

10 po nabití se ujistěte, že tlakové láhve a 
zařízení jsou okamžitě odstraněny z místa 
a všechny izolační ventily jsou uzavřeny.

11 Obnovené chladivo nesmí být účtovány 
do jiných chladicí systém, pokud je čistit a 
kontrolovat. 



Pro více informací o regulacích a postoji Samsungu k život. prostředí navštivte: samsung.
com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

Zařízení je naplněno R-32




