
 
 
 
 
 
 

Návod na obsluhu 
 

DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ MIDEA 
 

typ RG52 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Pred zapojením zariadenia si pozorne prečítajte tento návod.  
• Návod si starostlivo uchovajte. 
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 Obsluha diaľkového ovládača 

 

 

      Umiestnenie diaľkového ovládača 
• Diaľkový ovládač funguje vo vzdialenosti max. 8m 

od vnútornej jednotky. 
           Úspešnosť zamerania signalizuje zvukové 
           znamenie. 
 

  
 

! UPOZORNENIE 
 

• Uistite sa, či medzi ovládačom a vnútornou jednotkou nie je prekážka, ktorá by 
bránila vo vysielaní signálu.  

• Chráňte diaľkový ovládač pred vlhkom, slnečným žiarením a nadmerným 
teplom.  

• Chráňte snímač infra signálu vnútornej jednotky pred slnečným žiarením, aby 
sa zabránilo výskytu prevádzkových chýb. V prípade, že aj iné zariadenie 
reaguje na signál z diaľkového ovládača klimatizačnej jednotky (KJ), 
premiestnite ho. 

 

Vloženie a výmena batérií 

 

 
Do diaľkového ovládača (DO) vložte 2 ks alkalických 
batériíi typu AAA. 
 
(1) Otvorte kryt na DO.  
(2) Vložte batérie so správnou polaritou.  
(3) Zatvorte. 
 
POZN.: Po vyňatí batérií sa vymažú vami nastavené 
funkcie a zobrazia sa továrenské nastavenia. 
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Technické údaje DO 

Model 
 

RG52A/(C)EF,  RG52B/(C)E, RG52C/(C)E, RG52D/(C)E, RG52A1/BG(C)EF 
RG52A/BG(C)EF, RG52B/(C)E, RG52C/BG(C)E, RG52D/BG(C)E         

Napájanie 3.0V(2 db. batérie typu AAA ) 
 

Rozsah prenosu 8 m 

Teplota okolia -5°C - 60°C 
 

 

Vlastnosti 

1. Režim: AUTO, COOL (chladenie), DRY (odvlhčovanie), HEAT (kúrenie len  
pri vybraných modeloch) a FAN (ventilátor).  

2. 24-hodinové časovanie.  

3. Nastaviteľná teplota: 17°C -30°C.  

4. LCD displej. 
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• Vzhľad a rozloženie tlačidiel sa môžu líšiť od ilustrovaných obrázkov v 
závislosti od zakúpeného modelu.  

POZN: 

• Zobrazené funkcie riadi vnútorná jednotka. Ak vnútorná jednotka nie je 
vhodná na vykonanie funkcie, nenastane žiadna zmena po stlačení. 
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Popis tlačidiel 

 

ON/OFF (zap/vyp) tlačidlo 
        Slúži na zap./vyp. zariadenia 
 
Tlačidlo MODE (režim) 
        Po každom stlačení tlačidla sa mení 
        režim prevádzky podľa schémy: 

 
Tlačidlo FAN (ventilátor) 

Môžete si vybrať z nasledujúcich rýchlostí 
ventilátora: 

 
Tlačidlo SLEEP (spánok) 
       Slúži na zap./vyp. režimu SLEEP. Zabezpečuje   
       príjemnú teplotu a úsporu energie. Táto funkcia je  
       dostupná v režimoch: chladenie, kúrenie a AUTO. 
       POZN.: Po stlačení tlačidiel MODE, FAN, SPEED     
       alebo ON/OFF sa zruší režim SLEEP. 
 
Tlačidlo FRESH (čerstvý vzduch)  
        Stlačením sa funkcia zapne, po opakovanom  
        stlačení sa vypne. 
 
Tlačidlo TURBO 
        Slúži na zap./vyp. TURBO režimu. Táto funkcia  
        umožňuje rýchle dosiahnutie nastavenej izbovej  
        teploty. Stlačením tlačidla v režime chladenie zo  
        zariadenia začne fúkať studený vzduch pomocou  
        rýchleho ventilátora. Stlačením tlačidla v režime  
        kúrenie (len pri vybraných modeloch s PTC) sa  
        PTC zapne a umožní rýchle vykurovanie. 

 
Tlačidlo SELF CLEAN (samočistenie) 
        Slúži na zap./vxyp. Funkcie samočistenie. 
 
Tlačidlo LED 
        Slúži na zap./vyp. displeja vnút. jednotky.  
        Stlačením zapnete displej, opakovaným  
        stlačením vypnete displej. 
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Šípka hore 
        Po každom stlačení sa zvýši hodnota teploty o 1°C až do 30°C. 

Šípka dole 
Po každom stlačení sa zníži hodnota teploty o 1°C až do 17°C. 
 

Tlačidlo SILENCE PP (tichá funkcia) 
• Krátke stlačenie – tichá funkcia, dlhé stlačenie ( 2 sek) obmedzenie 

námrazy.  
• Po krátkom stlačení aktivujete tichú funkciu. Po opakovanom stlačení 

túto funkciu vypnete. 
• Po dlhšom stlačení tlačidla (2 sek) v režime kúrenie zapnete funkciu 

obmedzenie námrazy. V takomto prípade zariadenie zabezpečí 
v miestnosti teplotu 8°C a tým v zime zabráni zamrznutiu vodovodných 
potrubí. 

• Po opakovanom stlačení (viac než 2 sek) sa táto funkcia vypne. 

11          Tlačidlo TIMER ON (zapnutie časovania) 
Stlačením aktivujete automatické zapnutie časovania. Po každom stlačení 
tlačidla sa o 30 min. zvýši hodnota časovania až do výšky 10 hod. Po 
dosiahnutí 10 hod. sa po každom stlačení zvýši hodnota o 1 hodinu. Na 
zrušenie zapnutého časovania je potrebné časovanie nastaviť na hodnotu 0.0. 
 

12   Tlačidlo TIMER OFF (vypnutie časovania) 
Stlačením aktivujete automatické vypnutie časovania. Po každom stlačení 
tlačidla sa o 30 min. zvýši hodnota časovania až do výšky 10 hod. Po 
dosiahnutí 10 hod. sa po každom stlačení zvýši hodnota o 1 hodinu. Na 
zrušenie zapnutého časovania je potrebné časovanie nastaviť na hodnotu 0.0. 
 

13   Tlačidlo pre vertikálny pohyb lamely 
Po krátkom stlačení sa vodorovná žalúzia nakloní o 6°. Po dlhšom stlačení (2 
sek) sa spustí pohyb lamely. 
 

14   Tlačidlo pre horizontálny pohyb lamely 
Podobné ako v bode č. 13, ale platí to na horizontálnu lamelu. 
 

15   Tlačidlo FOLLOW ME (nasleduj ma) 
Stlačením sa aktivuje funkcia FOLLOW ME. V tomto prípade funguje diaľkové 
ovládanie ako vzdialený snímač teploty a zosnímaná teplota bude referenčná 
izbová teplota. Nameraná hodnota sa každých 3 sek odosiela vnút. jednotke. 
A ksa hodnota neodošle do 7 min, táto funkcia sa automaticky vypne. 
Opakovaným stlačením ju znova zapnete/vypnete. 
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Popis LCD displeja 

 

Zobrazenie režimu 
Zobrazuje režim vrátane auto , cool , dry ,  
heat  (len pri modeloch s čerpadlom) a ventilátor - fan 

 a späť na režim AUTO . 
 
Symbol vysielania 
Je viditeľné vtedy, ak diaľkový ovládač vyšle signál 
vnútornej jednotke. 
 
Symbol ON/OFF 
Zobrazuje zap./vyp. Je viditeľná v zapnutom stave. 
 
Symbol zapnutia časovača 
Zobrazí sa ak je časovanie zapnuté. 
 
Symbol vypnutia časovača 
Zobrazí sa ak je časovanie vypnuté. 
 

Symbol tichej funkcie 
Zobrazí sa v prípade, ak je tichá funkcia aktívna. 
 
Symbol spánku 
Zobrazí sa v prípade, ak je funkcia spánok aktívna. 
 
 
 
Symbol Follow me (nasleduj ma) (iba pri niektorých 
modeloch). Zobrazí sa v prípade, ak je funkcia follow me 
aktívna. 
Symbol hodnoty teplota/časovanie 
Ukazuje nastavenú teplotu v rozmedzí 17°C -30°C. (V 
režime FAN sa tento symbol nezobrazuje). Zobrazuje 
hodnotu zap./vyp. Časovania. 
 
 
Symbol rýchlosti ventilátora. 
Zobrazuje nastavenú rýchlosť ventilátora, AUTO (bez 
zobrazenia), a tri rýchlosti ventilátora nízka  

stredná   vysoká. V režime AUTO 
a odvlhčovanie sa rýchlosť ventilátora zmení na 
automatiku. 
 
POZN.: 
Uvedené symboly na obrázku sú len symbolické. 
Slúžia k lepšiemu pochopeniu. Môžu sa líšiť od 
vyššie zobrazených symbolov. 
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Použitie tlačidiel 
 

 
Režim AUTO 

Zapojte zariadenie do el. siete. Na vnútornej 
jednotke začne blikať OPERATION LED. 

1. Stlačením tlačidla MODE si vyberte režim 
AUTO. 

2. Šípkami Hore/Dole si nastavte 
požadovanú teplotu medzi 17°C - 30°C v 
1°C krokoch. 

3. Tlačidlom ON/OFF zapnite zariadenie. 
 

           POZN.: 
1. Zariadenie je schopné si vybrať 

vhodný režim na základe nastavenej 
a skutočnej teploty (chladenie, 
kúrenie, ventilátor). V tomto režime 
zariadenie neudržuje teplotu v takej 
úzkej hranici ako napr. v chladení 
alebo kúrení. 

2. V tomto režime sa nedá ovládať 
rýchlosť ventilátora. Všetko sa to 
nastavuje automaticky.  

3. Ak Vám tento režim nevyhovuje, 
vyberte si manuálne vhodný režim. 

 

 

        
Režim chladenie/ kúrenie/ ventilátor 

Zapojte zariadenie do el. siete. 
 

1. Stlačením tlačidla MODE si vyberte režim 
COOL, HEAT (iba pri zariadeniach 
chladenie kúrenie) alebo FAN. 

2. Šípkami Hore/Dole si nastavte 
požadovanú teplotu medzi 17- 30°C v 1°C 
krokoch. 

3. Stlačením tlačidla FAN si nastavte 
vhodnú rýchlosť ventilátora Auto, Low, 
Med alebo High. 

4. Tlačidlom ON/OFF zapnite zariadenie. 
POZN.: 
V režime FAN nie je možné nastaviť izbovú 
teplotu a ani sa neobjaví na displeji. 
V takomto prípade sú realizovateľné iba body 
1, 3 a 4. 
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Režim odvlhčovanie 

Zapojte zariadenie do el. siete. 
Na displeji vnútornej jednotky začne 
blikať OPERATION LED. 

1. Stlačením tlačidla MODE si 
vyberte režim DRY. 

2. Šípkami Hore/Dole si nastavte 
požadovanú teplotu medzi 17°C - 
30°C v 1°C krokoch. 

3. Tlačidlom ON/OFF zapnite 
zariadenie. 

 
POZN.: 
V tomto režime sa nedá ovládať rýchlosť 
ventilátora. Všetko sa to nastavuje 
automaticky.  
 
  

  
 

 
Nastavenie smeru prúdenia vzduchu 

Tlačidlami SWING a DIRECT si nastavte 
požadovaný smer. 

1. Stlačením tlačidla DIRECT sa 
vodorovná žalúzia nakloní o 6°. 
 

2. Stlačením tlačidla SWING spustíte 
automatický pohyb lamely. 

 
POZN.:  
Ak sa lamela dostane do polohy, v ktorej 
bráni chladeniu/kúreniu, zariadenie si 
automaticky skoriguje nastavenie. 
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Režim časovanie 

Tlačidlom TIMER ON si viete zapnúť 
časovanie a tlačidlom TIMER OFF si viete 
vypnúť časovanie. 
 

Nastavenie zapnutia časovania 
 

1. Stlačte tlačidlo TIMER ON. Na displeji 
sa zobrazí posledná nastavená 
hodnota a symbol „H“. V takomto 
prípade je diaľkový ovládač pripravený 
na nastavenie zapnutia časovania. 

2. Opätovným stlačením tlačidla TIMER 
ON si môžete nastaviť požadovanú 
hodnotu. Po každom stlačení tlačidla 
sa o 30 min. zvýši hodnota nastavenia 
až do výšky 10 hod. Po dosiahnutí 10 
hod. sa hodnota zvyšuje o 1 hodinu. 
Max. možný čas nastavenia je 24 hod. 

3. Po nastavení časovača TIMER ON 
zariadenie cca o 2 sek. odošle údaje 
vnútornej jednotke. Následne po 2 
sek. Zmizne symbol „H“ z displeja 
a objaví sa nastavená teplota. 
 

Nastavenie vypnutia časovania 
 

1. Stlačte tlačidlo TIMER OFF. Na 
displeji sa zobrazí posledná 
nastavená hodnota a symbol „H“. 
V takomto prípade je diaľkový ovládač 
pripravený na nastavenie vypnutia 
časovania. 

2. Opätovným stlačením tlačidla TIMER 
OFF si môžete nastaviť požadovanú 
hodnotu. Po každom stlačení tlačidla 
sa o 30 min. zvýši hodnota nastavenia 
až do výšky 10 hod. Po dosiahnutí 10 
hod. sa hodnota zvyšuje o 1 hodinu. 
Max. možný čas nastavenia je 24 hod. 

3. Po nastavení časovača TIMER OFF 
zariadenie cca o 2 sek. odošle údaje 
vnútornej jednotke. Následne po 2 
sek. Zmizne symbol „H“ z displeja 
a objaví sa nastavená teplota. 
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! POZOR 

• Ak nastavíte časovanie, DO vyšle nastavenú hodnotu vnútornej jednotke, 
preto namierte DO smerom k vnútornej jednotke aby sa zabezpečila optická 
viditeľnosť. Nastavenie časovača je možné len pre nižšie uvedené hodnoty: 
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 hod. 

 

Príklad časovania 

 
 

 
TIMER ON  
(Automatické zapnutie) 
 
Funkcia TIMER ON je užitočná vtedy, ak 
chcete zapnúť klimatizáciu kým prídete 
domov. Klimatizácia sa automaticky 
zapne po uplynutí nastaveného času. 
 
 

Zapnutie klimatizácie o 6 hodín. 
Príklad: 

 
1. Stlačte tlačidlo TIMER ON. 

Zobrazí sa posledná nastavená 
hodnota a „H“ na displeji DO. 

2. Stláčaním tlačidla TIMER ON 
nastavte na diaľkovom ovládači 
hodnotu „6.0H“. 

3. Počkajte 3 sekundy a na displeji 
sa opäť objaví nastavená teplota. 
Ikona „TIMER ON“ je aj naďalej 
viditeľná. To znamená, že funkcia 
je aktívna. 

 
 
 
 

 

  

Štart 

Čas nastavenia 

 

O 6 hodín neskôr 
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TIMER OFF  
(Automatické vypnutie) 
Funkcia TIMER OFF je užitočná vtedy, ak 
chcete vypnúť klimatizáciu predtým než 
pôjdete spať. Klimatizácia sa automaticky 
vypne po uplynutí nastaveného času. 
 

Vypnutie klimatizácie o 10 hodín. 
Príklad: 

1. Stlačte tlačidlo TIMER OFF. 
Zobrazí sa posledná nastavená 
hodnota a „H“ na displeji DO. 

2. Stláčaním tlačidla TIMER OFF 
nastavte na diaľkovom ovládači 
hodnotu „10H“. 

3. Počkajte 3 sekundy a na displeji sa 
opäť objaví nastavená teplota. 
Ikona „TIMER OFF“ je aj naďalej 
viditeľná. To znamená, že funkcia 
je aktívna. 

 
 
 

 
 
 
 

 
KOMBINOVANÉ ČASOVANIE  
(súčasné nastavenie ON a OFF) 
 

TIMER OFF – TIMER ON 
Zap.  Stop  Start 
 

Funkcia je užitočná vtedy, ak chcete ak 
chcete vypnúť klimatizáciu predtým než 
pôjdete spať a zapnúť klimatizáciu kým sa 
zobudíte alebo prídete domov. 
 

Zapnutie klimatizácie o 2 hodiny a 
vypnutie klimatizácie o 10 hodín (v 
závislosti od nastavenia). 

Príklad: 

1. Stlačte tlačidlo TIMER OFF. 
2. Stláčaním tlačidla TIMER OFF 

nastavte na „2.0H“. 
3. Stlačte tlačidlo TIMER ON. 
4. Stláčaním tlačidla TIMER ON 

nastavte hodnotu na „10H“. 
5. Počkajte 3 sekundy a na displeji sa 

opäť objaví nastavená teplota. 
Ikony „TIMER ON/OFF“ sú aj 
naďalej viditeľné. To znamená, že 
funkcie sú aktívne. 

Stop 

Čas nastavenia O 10 hodín neskôr 

Štart 

Nastavenie O 2 hodiny po 
nastavení 

10 hodín po 
nastavení 
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TIMER ON  TIMER OFF 
 

Zap. Stop  Start 
 

Funkcia je užitočná vtedy, ak chcete zapnúť 
klimatizáciu predtým než sa zobudíte a  
vypnúť klimatizáciu kým odídete z domu. 
 

Zapnutie klimatizácie o 2 hodiny a vypnutie 
klimatizácie o 5 hodín (v závislosti od 
nastavenia). 

Príklad: 

1. Stlačte tlačidlo TIMER ON. 
2. Stláčaním tlačidla TIMER ON 

nastavte oneskorenie na „2.0H“. 
3. Stlačte tlačidlo TIMER OFF. 
4. Stláčaním tlačidla TIMER OFF 

nastavte oneskorenie na „5.0H“. 
5. Počkajte 3 sekundy a na displeji sa 

opäť objaví nastavená teplota. Ikony 
„TIMER ON/OFF“ sú aj naďalej 
viditeľné. To znamená, že funkcie sú 
aktívne. 

 

POZN: Časovania TIMER ON alebo TIMER 
OFF platia od doby kedy boli 
naprogramované. 

 

 
Funkcia SLEEP/FRESH 
 

• Funkcia SLEEP automaticky zvyšuje 
(v režime chladenie) a znižuje (v 
režime kúrenie) teplotu o 1°C/hod. 
v prvých dvoch hodinách a ďalších 5 
hodín udržuje teplotu na rovnakej 
teplote, potom sa zariadenie vypne. 
Takto sa zabezpečí optimálna 
teplota s úsporou el. energie. 
POZN:

• Pri aktivovaní funkcie FRESH sa 
zapne plazmový filter (vo vybraných 
modeloch), ktorý účinne vyčistí 
vzduch v miestnosti. 

 Funkcia SLEEP je použiteľná 
v troch režimoch: CHLADENIE, 
KÚRENIE a AUTO.  

 
 
 

 

Nastavenie O 2 hodiny po 
nastavení 

5 hodín po  
nastavení 
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POZNÁMKY: 
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Váš predajca: 


