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UPOZORNENIE

PRED INŠTALÁCIOU A POUŽÍVANÍM SOLÁRNEJ HYBRIDNEJ 
KLIMATIZÁCIE LOGITEX SI POZORNE PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD 
NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU.

VÝROBOK NEMÔŽU OVLÁDAŤ:  

OSOBOSOBY (VRÁTANE DETÍ) SO ZNÍŽENÝMI FYZICKÝMI, ZMYSLOVÝMI 
ALEBO DUŠEVNÝMI SCHOPNOSŤAMI ALEBO OSOBY 
S NEDOSTATOČNÝMI ZNALOSŤAMI A SKÚSENOSŤAMI, POKIAĽ NIE 
SÚ POD DOZOROM ZODPOVEDNEJ OSOBY ALEBO 
NIE SÚ DOSTATOČNE PREŠKOLENÉ A OBOZNÁMENÉ 
SO SPRÁVNOU A BEZPEČNOU OBSLUHOU KLIMATIZÁCIE LOGITEX.
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1 TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA VÝROBKU
Solárna hybridná invertorová split klimatizácia LOGITEX (LX) je vymyslená a vyrobená 
za účelom zníženia spotreby elektrickej energie z elektrickej siete domu (AC) pri výrobe chladu 
a tepla. Jej používaním prispievame k ochrane životného prostredia.

1.1  POPIS FUNKCIE

Solárna hybridná klimatizácia LX prednostne spracováva jednosmerný elektrický prúd (DC) 
vyrobený z fotovoltaických panelov bez zmeny charakteristiky prúdu (DC). V prípade, 
žeže slnečné žiarenie má malú intenzitu, klimatizácia si z elektrickej siete domu (AC) odoberie len 
potrebný rozdiel elektriny k zabezpečeniu požadovanej činnosti. V prípade, že slnko nesvieti 
(noc), klimatizácia si z elektrickej siete domu (AC) odoberie všetku elektrickú energiu potrebnú 
pre jej fungovanie. Klimatizácia sa ovláda diaľkovým ovládačom (DO) alebo prostredníctvom 
aplikácie v mobilnom telefóne cez WiFi zabudovanom v klimatizácií. 

Klimatizácia má okrem WiFi aj modul MPPT (vyhľadávanie maximálnej účinnosti fotovoltaických 
panelov) a má integrovaný modul LX pre pripojenie s riadiacou jednotou LXDC BOX. 
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2ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE KLIMATIZÁCIE LX

Elektrické pripojenie klimatizácie LX k fotovoltaickým panelom (DC) a elektrickej sieti domu 
(AC) môže previesť len oprávnená osoba s profesionálnou kvalifikáciou a oprávnením 
na pripájanie (DC) a (AC) zariadení!

2.1  ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE

KLIMATIZÁCIA LX MÔŽE FUNGOVAŤ V TROCH REŽIMOCH:

A.   Pripojená len do elektrickej siete domu (AC), bez pripojenia k fotovoltaickým panelom. 

B.   Pripojená do elektrickej siete domu (AC) a súčasne pripojená k fotovoltaickým panelom (DC)

KRYT 
ELEKTROINŠTALÁCIE

PRIPOJENIE 
ELEKTRICKÉHO 
KÁBLA AC 

ZO SIETE DOMU

PRIPOJENIE 
KOMUNIKAČNÉHO 

KÁBLA

PRIPOJENIE 
DC KÁBLOV 

Z FOTOVOLTAIKY

C.   Pripojená do elektrickej siete domu (AC) a súčasne pripojená k riadiacej jednotke LX DC        
    BOX, ktorá je pripojená k fotovoltaickým panelom (DC) a zásobníku vody LX. Pri takomto 
    zapojení sa fotovoltaické panely pripájajú do klimatizácie cez riadiacu jednotku LXDC BOX.

PRIPOJENIE K RIADIACEJ 
JEDNOTKE LXDC BOX 
POMOCOU 12V AC KÁBLA
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2 SCHÉMA ZAPOJENIA KLIMATIZÁCIE A ZÁSOBNÍKA VODY

Súčasťou balenia sú 2ks konektorov MC4, pomocou ktorých sa pripája (DC) kábel (priemer 
4mm) z fotovoltaických panelov k vonkajšej jednotke klimatizácie.

FOTOVOLTAICKÉ PANELY MUSIA BYŤ VŽDY ZAPOJENÉ LEN DO SÉRIE: 

POČET A VÝKON FV PANELOV:

250W – 290W     MIN. 3KS  MAX. 8KS

300W – 330W     MIN. 3KS MAX. 7KS

350W – 390W     MIN. 3KS MAX. 6KS

390W – 450W     MIN. 3KS MAX. 5KS
+

+

+

-

-

-

Medzi fotovoltaickými panelmi a vonkajšou jednotkou klimatizácie LX musí byť 
umiestnený poistkový odpojovač (poistky).

Musí byť zachovaná správna polarita (DC) elektriny z fotovoltaických káblov (+) a (-). 
Plusový kábel vo vonkajšej jednotke klimatizácie je vždy červený a označený 
značkou (+).

PRIPOJENIE 
DC KÁBLA (+) 
Z FOTOVOLTAIKY
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MECHANICKÉ PRIPOJENIE KLIMATIZÁCIE LX

3.1  NÁPLŇ KLIMATIZÁCIE

Klimatizácia je naplnená potrebným tlakom na vzdialenosť vnútornej jednotky od vonkajšej 
jednotky v dĺžke do 5m. Ak je vzdialenosť väčšia, na každý 1m potrubia je potrebné doplniť plyn 
v množstve 35g/1m.

3.2  PREPOJENIE VNÚTORNEJ A VONKAJŠEJ JEDNOTKY 
        KLIMATIZÁCIE LX

V balení klimatizácie LX nie sú prepojovacie trubice medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou. V balení klimatizácie LX nie sú prepojovacie trubice medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou. 

Je to z dôvodu, že prevažne každá vzdialenosť medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou je iná. 
Ak by v balení boli prepojovacie trubice s fixovanou dĺžkou a skutočná vzdialenosť by bola dlhšia, 
pôvodné trubice sa nepoužijú a vzniká nepotrebný odpad. 

3.3  PRIEMERY PREPOJOVACÍCH TRUBÍC

3.4   MAXIMÁLNE PREVÝŠENIE A VZDIALENOSŤ VNÚTORNEJ 
        A VONKAJŠEJ JEDNOTKY

Klimatizácia je vysokotlakové zariadenie. Klimatizácia má vnútornú a vonkajšiu 
jednotku, prepojenie ktorých môže vykonať len odborne spôsobilá osoba 
s oprávnením na obsluhu vysokotlakových zariadení!

Prepojovacie trubice medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou je potrebné pred 
naplnením odsať vákuovou pumpou.

3
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4 PRACOVNÁ CHARAKTERISTIKA KLIMATIZÁCIE LX

4.1 TEPLOTNÝ ROZSAH KLIMATIZÁCIE LX

V prípade, že je vonkajšia teplota nižšia ako 0°C, štart klimatizácie môže 
byť po zapnutí oneskorený o niekoľko minút.

VÝSTUP Č.2 (DC-MC4) Z LXDC BOXU 
DO VONKAJŠEJ JEDNOTKY 

KLIMATIZÁCIE LX

MC4 (+)
MC4 (-)

PRIPOJENIE 12 V AC KÁBLA 
K VONKAJŠEJ JEDNOTKE

PRIPOJENIE 12 V AC KÁBLA 
K RIADIACEJ JEDNOTKE LXDC BOX

4.2 PRIPOJENIE KLIMATIZÁCIE K RIADIACEJ JEDNOTKE LXDC BOX

Pre maximálne celoročné využitie vyrobenej elektriny (DC) z fotovoltaických panelov je potrebné 
prepojiť vonkajšiu jednotku klimatizácie LX s riadiacou jednotkou LXDC BOX. Prepojenie 
je pomocou: 

A   DC káblov (priemer 4mm) s konektormi MC4 na obidvoch stranách DC káblov s pripojením  
    na výstup č.2 riadiacej jednotky LXDC BOX.

B   Dvojžilového kábla (dvojlinky), v ktorej je po prepojení vonkajšej jednotky klimatizácie LX 
       a riadiacej jednotky LXDC BOX napätie 12V AC.
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44.3 KOMUNIKÁCIA MEDZI KLIMATIZÁCIOU LX A RIADIACOU 
      JEDNOTKOU LXDC BOX

4.3.1 ZAPNUTIE KLIMATIZÁCIE

Po zapnutí klimatizácie pomocou diaľkového ovládača (DO) alebo pomocou aplikácie v mobilnom 
telefóne, sa automaticky odpojí ohrev vody jednosmerným prúdom (DC) v zásobníku vody LX. 
V riadiacej jednotke LXDC BOX sa automaticky presmeruje (DC) prúd na výstup č.2 , kde 
jeje pripojený prepojovací kábel medzi riadiacou jednotkou LXDC BOX a klimatizáciou LX. 
Približne po 10 sekundách začne klimatizácia LX prednostne odoberať ekologicky vyrobenú 
elektrickú energiu z fotovoltaických panelov. 

4.3.2 VYPNUTIE KLIMATIZÁCIE

Klimatizáciu je možné vypnúť pomocou diaľkového ovládača (DO) alebo pomocou aplikácie 
vv mobilnom telefóne a to v reálnom čase alebo ak sa nastaví časovanie po uplynutí nastaveného 
času. Klimatizácia aj po vypnutí pracuje určitú dobu v úspornom režime, pretože je veľmi dôležité, 
aby došlo k vyrovnaniu teplôt klimatizácie LX a okolitého prostredia a tým sa zabránilo 
kondenzácií vlhkosti a možného vzniku plesní na výmenníkoch klimatizácie.

Po vypnutí klimatizácie LX sa pomocou riadiacej jednotky LXDC BOX automaticky presmeruje 
elektrina (DC) z fotovoltaických panelov do zásobníka vody, kde sa elektrina ďalej uskladňuje 
vo forme tepla. 

Presmerovanie je časovo oneskorené:Presmerovanie je časovo oneskorené:

  Pri výrobe tepla:        o 3 min

  Pri výrobe chladu:      o 7 min

Pozri schému zapojenia na stránke číslo 03.

Presmerovanie elektriny (DC) z fotovoltaických panelov medzi klimatizáciou LX 
a zásobníkom vody LX zabezpečuje maximálne celoročné využitie ekologicky 
vyrobenej elektriny, rýchlu a efektívnu návratnosť investície do obnoviteľných 
zdrojov. Ochrana životného prostredia je charakteristická pre všetky výrobky LX. 
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5 DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE
5.1 POPIS DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA

5.1.1 POPIS TLAČIDIEL DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA

5.1.2 POPIS OBRAZOVKY DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA

WiFi SIGNÁL

ZAMKNUTIE 
OVLÁDANIA ZOBRAZENIE 

PREVÁDZKY

AUTOMATICKÝ REŽIM

CHLADENIE
ECO REŽIM

RÝCHLOSŤ FÚKANIA
ODVLHČOVANIE

KÚRENIE

VENTILÁTOR

UKAZOVATEĽ 
SMERU FÚKANIA

STATUS 
KAŽDEJ FUNKCIE

HODNOTA TEPLOTY, 
ČASOVANIA, 

RÝCHLOSTI FÚKANIA

STAV BATÉRIE

ČASOVAČ 
VYPNUTÝ/ZAPNUTÝ

DISPLEJ DIAĽKOVÉHO 
OVLÁDANIA

ČASOVANIE
(VYPNUTIE A ZAPNUTIE)

VYPNUTIE A ZAPNUTIE 
DISPLEJA NA 

VNÚTORNEJ JEDNOTKE

NASTAVENIE VEJÁROV
(HORE / DOLE)

ECO
(ZAPNUTIE/VYPNUTIE 
EKOLOGICKÉHO REŽIMU 

CHLADENIA)ZAPNUTIE / VYPNUTIE

NASTAVENIE
(ZMENA NASTAVENEJ 
TEPLOTY, RÝCHLOSŤ 
FÚKANIA, ČASOVANIE, 
ŠPECIÁLNE FUNKCIE)

VÝBER REŽIMU
(AUTOMATICKÝ, CHLADIACI, 
ODVLHČUJÚCI, KÚRENIE, 
OBEH VZDUCHU)

RÝCHLOSŤ FÚKANIA
(AU 20%, 40%, 80%, 100%)

SILNÉ FÚKANIE
(ZAPNUTIE A VYPNUTIE 

FUNKCIE SILNÉHO FÚKANIA)

 iMODE
(NASTAVENIE FUNKCIE iMODE 
PRE CHLADIACI/VYKUROVACÍ 

REŽIM)

 FUNKCIA / OK / ZRUŠIŤ
(TIE(TIETO TRI TLAČIDLÁ SLÚŽIA NA 
VÝBER FUNKCIE, POTVRDENIE 
ALEBO ZRUŠENIE. NA ZMENU 
HODNÔT POUŽITE TLAČIDLO 
“TEMP”, NA NASTAVENIE 
ŠPECIÁLNYCH FUNKCIÍ)
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55.2 NASTAVENIE KLIMATIZÁCIE LX

5.2.1 REŽIM KLIMATIZÁCIE

1   Stlačte tlačidlo “MODE” na diaľkovom ovládači na výber funkcie klimatizácie (automatická      
  funkcia, chladenie, odsávanie vlhkosti, kúrenie alebo obeh vzduchu v miestnosti).

2   Stlačte tlačidlo ON/OFF na aktiváciu vybraného režimu.

3   Na vypnutie stlačte tlačidlo ON/OFF.

5.2.2 REGULÁCI5.2.2 REGULÁCIA TEPLOTY

Stlačte tlačidlo “TEMP” pre nastavenie teploty na 17°C až 30°C. Stlačte šípku hore na zvýšenie 
teploty a šípku dole na zníženie teploty.

TIP: Teplota sa nedá regulovať v režime obehu vzduchu v miestnosti.

5.2.3 REGULÁCIA INTENZITY FÚKANIA

StlačteStlačte tlačidlo “WIND SPEED” na nastavenie požadovanej intenzity fúkania a stlačte tlačidlo 
“TEMP”, aby sa dosiahlo 1%-100% požadovanej intenzity fúkania pre vytvorenie príjemného 
prostredia.

TIP: Nastavenie intenzity fúkania nie je možné v automatickom režime  a režime odvlhčovania.

RADA: V automatickom režime si klimatizácia sama riadi chladenie, obeh vzduchu alebo 
             kúrenie. Ak Vám to nevyhovuje, manuálne vyberte požadovaný režim klimatizácie 
             a teplotu.

5.2.4 REGULÁCI5.2.4 REGULÁCIA SMERU FÚKANIA

1  Na nastavenie vejára Stlačte tlačidlo “SWING” a vejár regulujúci smer fúkania sa automaticky      
   posunie.

2   Na zastavenie posunu vejára znovu stlačte tlačidlo “SWING”.
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5 5.2.5 MANUÁLNE NASTAVENIE VEJÁRA

Vertikálne nastavenie fúkania si môžete prispôsobiť manuálne, posunutím vejára vpravo alebo 
vľavo.

5.3 NASTAVENIE ČASOVANIA

5.3.1 ČASOVANIE ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ

Čas je možné nastaviť v rozmedzí 0-24 hodín. 

1  Stlačte ľavú časť tlačidla “TIME/LED” na aktiváciu nastavenia časovania a čas je vysvietený.

2  Stlačte tú istú časť tlačidla znova, nastavte požadovaný čas a uvoľnite tlačidlo. Ovládanie     
   zabliká a vykoná funkciu a vnútorná jednotka zvukovo potvrdí, že časovač bol aktivovaný.

5.3.2 KONTROLA ZOSTÁVAJÚCEHO ČASU

StlačteStlačte tlačidlo na časovanie a na diaľkovom ovládači sa zobrazí zostávajúci čas nastaveného 
režimu. Podržte toto tlačidlo dve sekundy, aby sa na displeji zobrazil pôvodný nastavený čas. 

5.3.3 VYPNUTIE ČASOVANIA

Stlačte tlačidlo pre nastavenie časovania a zmeňte nastavenie na hodinu 0. Tým časovanie 
deaktivujete.

5.3.4 ZMENA ČASOVANIA

Ak chcete zmeniť nastavenie časovania, opäť stlačte tlačidlo “TIMER” a nastavte novú hodnotu. 

RADA: Tento model je vybavený predchladením a predohrevom. 5 minút pred spustením 
     časovania, ak je teplota prostredia podobná, ako požadovaná nastavená teplota 
     na klimatizácií, klimatizácia bude pracovať na nižšej frekvencií.

Ak vypadne prúd, časovanie sa automaticky zruší a je potrebné ho znovu nastaviť.



PATENTOVANÁ TECHNOLÓGIA

10

55.4 NASTAVENIE DETSKÉHO ZÁMKU

Funkcia detského zámku slúži na to, aby sa v prípade, že sa deti hrajú s diaľkovým 
ovládaním nestalo, že omylom spustia klimatizáciu a dôjde tak k zbytočnej strate 
elektrickej energie.

Pre priestory, ktoré treba dlho vykurovať alebo keď je vonkajšia teplota príliš vysoká, 
premyslite si ECO režim, pretože v takýchto prípadoch klimatizácia nemusí stačiť na 
vychladenie/vykúrenie. 
Spotreba energie v režime ECO bola testovaná odborníkmi na životné prostredie a 
namerané parametre sa môžu líšiť od tých, ktoré klimatizácia v režime ECO vykazuje 
u vás doma. Závisí to od niekoľkých faktorov, ako veľkosti priestoru, vonkajšej alebo 
vnútornej teploty. 

5.4.1 ZAMKNUTIE A ODOMKNUTIE KLÁVESNICE NA DIAĽKOVOM OVLÁDANÍ

1  Stlačte naraz tlačidlo “MODE” a tlačidlo “SWING” a podržte 5 sekúnd. Na displeji diaľkového   
   ovládania sa objaví symbol zámku a ostatné tlačidlá sú tým deaktivované.

2  Stlačte naraz tlačidlá “MODE” a “SWING” a podržte 2 sekundy. Keď z displeja diaľkového     
   ovládania zmizne symbol zámku, detský zámok bol deaktivovaný a všetky tlačidlá sú znovu   
   aktívne.

5.5 5.5 POUŽITIE SPRIEVODNEJ FUNKCIE

Klimatizáciu môžete využívať v rôznych nastaviteľných režimoch: 

ECO- režim šetrenia energie, Funkcia displeja, iMODE, SMART fúkanie, Pohodlné spanie, Suché 
čistenie, Sprievodné elektrické kúrenie, Silný režim, Vonkajšie čistenie od prachu.

5.5.1   REŽIM ECO - ŠETRENIE ENERGIE

Keď je klimatizácia v režime chladenia, na ovládači stlačte tlačidlo “ECO“. Klimatizácia prejde 
dodo režimu chladenia a zároveň šetrí energiu, displej na vnútornej jednotke sa po 15 sekundách 
vypne a zobrazuje len ikonu ECO. Klimatizácia režim ECO automaticky vypne po 8 hodinách 
prevádzky a prejde do klasického chladiaceho režimu bez zmeny v nastavení teploty a rýchlosti 
fúkania.

5.5.2   FUNKCIA DISPLEJA

Keď sa klimatizácia zapne, stlačte prerušovane pravú stranu tlačidla Časovanie/Displej 
a obrazovka sa zmení nasledovne:
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Ak Vám už nebude vyhovovať zapamätaný režim, resetujte pamäť a zvoľte optimálny 
režim.

Naučte sa ovládať režim pohodlného spania:
Režim pohodlné spanie 1: čas spania je nastavený na 8 hodín, teplota fúkania 
sa automaticky upravuje každú hodinu prvé dve hodiny a po prvých dvoch hodinách 
je teplota konštantná. 

Režim pohodlné spanie 2: čas spania je nastavený na 9 hodín a teplota sa  upravuje 
rovnako, ako pri režime 1. Teplota sa počas tohto režimu dá meniť.

Naučte sa funkciu smart fúkanie: 
Klimatizácia beží automaticky na zvolenom fúkaní a chladiacom režime, zároveň 
vonkajšia jednotka pracuje na relatívne nízkom výkone, čo je jedna z funkcií šetrenia 
energie. Na spustenie alebo vypnutie smart fúkania si prezrite v návode sekciu 
“VÝBER REŽIMU”. 

5.5.3  iMODE

V režime chladenia a kúrenia stlačte ľavú stranu tlačidla “STRONG/MODE” na 2 sekundy 
a aktuálny režim klimatizácie sa zapíše do pamäti spolu s aktuálnou teplotou, rýchlosťou fúkania, 
smerom fúkania. Keď nabudúce stlačíte toto tlačidlo, klimatizácia automaticky zapne zapamätaný 
režim.     

5.5.4   SMART FÚKANIE

Pri režime chladenia sa funkcia smart fúkanie môže otvoriť alebo zavrieť. 

5.5.5  REŽIM POHODLNÉHO SPANIA

Pri chladiacom a vykurovacom režime si môžete zvoliť režim Pohodlného spania 1 alebo 2

5.5.6   REŽIM SUCHÉHO ČISTENIA

Pri režime chladenia a odsávania vlhkosti, zvoľte režim suchého čistenia. Keď sa klimatizácia 
vypne, zapne sa funkcia suchého čistenia, aby sa vyčistilo vnútro zariadenia.

5.5.8   SILNÝ REŽIM

Pri režime chladenia a vykurovania stlačte tlačidlo “STRONG” na spustenie alebo vypnutie 
silného režimu.

5.5.9  FUNKCIA VONKAJŠIEHO ČISTENIA OD PRACHU

Klimatizácia má funkciu čistenia od prachu vonkajšej jednotky. Je bežné, že vonkajšia jednotka 
sa zapráši.

Proces fungovania automatického suchého čistenia: 
Najprv funguje na slabom fúkaní 4 minúty, potom vyhrieva 1 minútu a potom znova 
na slabom fúkaní 2 minúty. Potom sa automaticky vypne. 
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6.2  REGISTRÁCIA DO APLIKÁCIE

1   Po otvorení aplikácie zvoľte možnosť “REGISTER” 
2   V ďalšom kroku pre registráciu vložte svoju emailovú adresu do kolónky “EMAIL” a potvrďte  
  tlačidlom “SEND CODE” 
3   Na email vám príde špeciálny kód, ktorý vložíte do kolónky “VERIFICATION CODE”
4   Potvrďte tlačidlom “NEXT” 
55   V ďalšom kroku napíšte do kolónky “PASSWORD” svoje prihlasovacie heslo podľa vlastného  
    výberu a to isté heslo vložte do kolónky “CONFIRM PASSWORD” 
6   Dokončite registráciu tlačidlom “FINISH” 

Svoju klimatizáciu môžete pripojiť k WiFi a ovládať ju prostredníctvom aplikácie na mobilnom 
telefóne alebo tablete aj na diaľku. Klimatizácia sa pripojí k WiFi len prostredníctvom mobilnej 
aplikácie:

6.1  STIAHNUTIE APLIKÁCIE NA OVLÁDANIE KLIMATIZÁCIE LX

Aplikáciu nájdete pod názvom SOLAR AIR CON vo virtuálnom obchode GooglePlay 
pri Androidových zariadeniach a v iTunes pri zariadeniach Apple. Stiahnite si aplikáciu do svojho 
zariadenia a otvorte ju.

IKONA 
APLIKÁCIE

1 VYBERTE MOŽNOSŤ 
“REGISTER”

6 DOKONČENIE
REGISTRÁCIE

2 VAŠA 
EMAILOVÁ 
ADRESA

2 ZÍSKANIE 
ŠPECIÁLNÉHO 
KÓDUKÓDU 
NA EMAIL

3 ŠPECIÁLNY
KÓD 

Z EMAILU

4 POTVRDENIE

5 VAŠE 
HESLO
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6.4   PRIPOJENIE KLIMATIZÁCIE LX K WiFi

1   Po zoskenovaní QR kódu vás aplikácia automaticky presmeruje na ďajší krok pripojenia 
     klimatizácie k WiFi. Aplikácia automaticky vyhľadá vašu WiFi sieť. Do kolónky “PASSWORD”       
    zadajte heslo na vaše WiFi a potvrďte tlačidlom “FINISH”.

2   V ďalšom kroku spárujte vaše zariadenie so zaregistrovanou klimatizáciou potvrdením 
  tlačidla “ADD”. 

VV prípade, že by aplikácia nezaregistrovala novú klimatizáciu, skúste to znova potvrdením linku 
“PLEASE TRY AGAIN”.

6.3  REGISTRÁCIA KLIMATIZÁCIE LX

Pre registráciu klimatizácie musíte oskenovať QR kód, ktorý je umiestnený na pravej bočnej 
strane vnútornej jednotky vašej klimatizácie. 

Na displeji vášho mobilného zariadenia potvrďte “+” a v ďalšom kroku nasmerujte kameru vašeho 
zariadenia na QR kód. 

Zariadenie kód zoskenuje a automaticky predje na ďalší krok inštalácie.

PODTVRĎTE 
PRE REGISTRÁCIU 
NOVEJ KLIMATIZÁCIE

ZOSKENUJTE
QR KÓD UMIESTNENÝ 

NA VNÚTORNEJ JEDNOTKE 
VAŠEJ KLIMATIZÁCIE
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6.5   ZMENA NÁZVU KLIMATIZÁCIE LX

V aplikácií si môžete zmeniť názov Vašej klimatizácie:

1   Na úvodnej stránke stlačte panel s popisom klimatizácie v strede obrazovky mobilného 
    zariadenia a potiahnite doľava.

2   Objavia sa možnosti “EDIT” a “DELETE”. Zmenu názvu klimatizácie umožníte potvrdením      
    tlačidla “EDIT”. 

33   Následne zadajte nový názov klimatizácie podľa vlastného výberu na klávesnici obrazovky 
  a potvrďte tlačidlom “CONFIRM”.
  

1 POTIAHNITE 
PANEL DOĽAVA

2 POTVRĎTE 
TLAČIDLOM 
“EDIT“

3 ZMEŇTE 
NÁZOV 

A POTVRĎTE 
“CONFIRM”

1 ZADAJTE 
HESLO 

NA VAŠE WIFI

1 POTVRĎTE 
TLAČIDLOM “FINISH”

2 POTVRĎTE 
TLAČIDLOM “ADD”
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1 VSTUP DO APLIKÁCIE 
POTVRĎTE TLAČIDLOM 

“LOGIN”

3 PRIHLÁSENIE DO APLIKÁCIE 
POTVRĎTE TLAČIDLOM 

“LOGIN”

2 ZADAJTE VÁŠ 
EMAIL A HESLO

6.6   OPÄTOVNÉ PRIHLÁSENIE DO APLIKÁCIE

1   Otvorte aplikáciu vo vašom mobilnom zariadení a potvrďte vstup tlačidlom “LOGIN”.

2   Aplikácia by si mala pamätať vaše prihlasovacie údaje, ak sú však kolónky prázdne, zadajte  
    vašu emailovú adresu do kolónky “EMAIL” a vaše heslo do kolónky “PASSWORD”. 

3   Potvrďte vstup tlačidlom “LOGIN”.

ZMENENÝ 
NÁZOV VAŠEJ 
KLIMATIZÁCIE

Vaša klimatizácia je teraz premenovaná:
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6Pri ďalšom príhlásení sa do aplikácie môžete tieto kroky preskočiť tlačidlom “SKIP”, ktoré 
sa objaví v pravom hornom rohu obrazovky mobilného zariadenia po otvorení aplikácie:

1 PRE SPUSTENIE KLIMATIZÁCIE 
POTVRĎTE TLAČIDLO “OPEN”

2 PRE VYPNUTIE KLIMATIZÁCIE 
POTVRĎTE TLAČIDLO “CLOSE”

POTVRĎTE 
TLAČIDLOM “SKIP”

6.7   VYPNUTIE / SPUSTENIE KLIMATIZÁCIE LX CEZ APLIKÁCIU

1   Po prihlásaní sa do aplikácie uvidíte na spodnej časti obrazovky modré tlačidlo “OPEN”.    
    Znamená to, že klimatizácia je momentálne vypnutá. Po potvrdení tohto tlačidla klimatizáciu  
    prostredníctvom aplikácie spustíte.

2   Ak je na rovnakom mieste tlačidlo “CLOSE”, znamená to, že klimatizácia je práve 
  v prevádzke a potvrdením tohto tlačidla ju prostredníctvom aplikácie vypnete.
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3 NASTAVENIE 
INTENZITY FÚKANIA

4 NASTAVENIE 
SMERU FÚKANIA

1 PRIDAŤ TEPLOTU

AKTUÁLNA 
VONKAJŠIA TEPLOTA

AKTUÁLNY 
REŽIM KLIMATIZÁCIE

1 UBRAŤ TEPLOTU

AKTUÁLNA 
NASTAVENÁ TEPLOTA

2 VÝBER REŽIMU

AKTUÁLNA TEPLOTA 
V MIESTNOSTI

6.8   OVLÁDANIE KLIMATIZÁCIE LX PROSTREDNÍCTVOM APLIKÁCIE

1   Tlačidlom “+” a “-” môžete pridať alebo ubrať požadovanú teplotu.

2   Prostredníctvom ikón na spodnej strane obrazovky (automatický režim, chladenie, kúrenie,    
    odvlhčovanie, obeh vzduchu) vyberte požadovaný režim klimatizácie.

Posunutím obrazovky mobilného zariadenia nahor sa dostanete k ďalším možnostiam 
nastavenia klimatizácie. 

3   Intenzitu fúkania môžete regulovať pomocou sekcie “WIND SPEED”. Zvoľte jeden z režimov:  
  “AUTO”- automatický, “LOW”- slabý, “MIDDLE”- stredný a “HIGH”- silný.

44   Smer fúkania (nahor/nadol) môžete regulovať pomocou sekcie “HORIZONTAL PENDULUM”   
  a to od minimálneho otvorenia (P1) vejárov až po maximálne otvorenie (P5). Zvolením tlačid  
  la “AUTO” klimatizácia automaticky reguluje otvorenie vejárov podľa potreby.
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8
Záruka na solárnu hybridnú klimatizáciu LX je 2 roky od dátumu montáže zariadenia.

Montáž môže vykonať len oprávnená firma, ktorá má platné certifikáty, oprávnenia 
a skúšky pre pripájanie elektrických a vysokotlakových zariadení.

Pri reklamácii klimatizácie LX je potrebné doložiť doklady o odbornosti montážnej firmy, 
ktorá previedla montáž klimatizácie LX, ak nie je v zozname certifikovaných montážnych 
firiem výrobcu klimatizácie LX, uvedených na webovej stránke výrobcu.                                                                                                        

LIKVIDÁCIA OBALOVÉHO MATERIÁLU 
A NEFUNKČNÉHO VÝROBKU

ZÁRUKA A REKLAMÁCIE

Za obal, v ktorom bol výrobok dodaný, bol uhradený recyklačný poplatok za spätné 
využitie obalového materiálu.

Obal uložte na určené miesto pre ukladanie odpadu.

Recyklačný poplatok bol uhradený aj za samotný výrobok LX.                                                                                                              

Nepoužiteľný výrobok po ukončení prevádzky demontujte a dopravte do centra recyklácie 
odpadu alebo zberného dvoru pre odpad.                                                                                                           
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