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POUŽITIE

INFRA DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

Diaľkový ovládač (obr. 1 a obr. 2) sa skladá zo série tlačidiel a displeja, ktorý zobrazuje všetky aktívne funkcie a 
rôzne parametre potrebné pre správneho používania jednotky.

Popis tlačidiel okamžitého prístupu

1 . Tlačidlo "MODE", umožňuje vybrať režim prevádzky:
AUTO - COOL- DRY – HEAT- FAN. 
"AUTO": automaticky zvolí najvhodnejší prevádzkový režim 

vo vzťahu k počiatočnej izbovej teplote (automatický režim).
"COOL": jednotka sa aktivuje, keď je nastavená teplota 
nižšia ako teplota v miestnosti.
"DRY": na odvlhčovanie. “
"HEAT": jednotka sa aktivuje, keď je nastavená teplota 
vyššia ako teplota v miestnosti.
"FAN": jednotka aktivuje iba ventilátor pre cirkuláciu 
vzduchu.
2 . Tlačidlo "FAN SPEED" umožňuje zvoliť rýchlosť ven-
tilácie: automatická - nízka - stredná - vysoká.
3. Tlačidlo “▼”. pre znižovanie parametrov počas nas-
tavovania (čas-teplota)
4. Tlačidlo “▲”. pre zvyšovanie parametrov počas nastavo-
vania (čas-teplota)
5 . Tlačidlo "ON/OFF", umožňuje zapnutie a vypnutie 
jednotky.

Popis tlačidiel pod krytkou

6 . Tlačidlo "AIR DIRECTION" 
zmeniť polohu klapky a nasmerovať prúd vzduchu
7 . Tlačidlo "SWING" 
aktivovať / deaktivovať osciláciu deflektora vodorovne (nie 
je aktívna v týchto modeloch)
8 . Tlačidlo "SWING" 
Aktivovať / deaktivovať osciláciu deflektora v zvislom 
smere
9. Tlačidlo “CLOCK” 
Pre nastavenie času
10. Tlačidlo “TIMER ON”. 
Zapne funkciu TIMER (časovač)
11. Tlačidlo “TIMER OFF”. 
Vypne funkciu TIMER (časovač)
12. Tlačidlo (skryté) “Reset”. 
Umožňuje obnoviť (reštartovať) všetky nastavenia 
diaľkového ovládača
13. Tlačidlo (skryté) “Lock”. 
Uzamkne funkcie tlačidiel.
14. Tlačidlo “OK”. 
Potvrdenie nastavenia
15. Tlačidlo (skryté) “C/H”. 
Umožňuje zablokovanie funkcie vykurovania
16. Tlačidlo  “ECO”. 
Umožňuje nastaviť režimy prevádzky Eco

Obr. 1

Obr. 2
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POUŽITIE

POPIS DISPLEJA

ODPORÚČANIA NA POUŽÍVANIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA

1 . Zobrazenie teploty SET-POINT v priestore, v ktorej je 
indikované nastavenie teploty. Nastavenie režimu “FAN” sa 
nezobrazí.
2 . Indikátor prenosu: indikátor prenosu sa rozsvieti, keď 
diaľkový ovládač prenáša signál do jednotky.
3 . Ikona zapnutia / vypnutia displeja: zobrazí sa stlačením 
tlačidla “ON / OFF”. Opätovným stlačením ikony zmizne.
4 . Zobrazenie režimu: displej zobrazujúci aktuálny 
prevádzkový režim: auto, cool, dry, heat, fan a auto (funkcia 
tepla sa nezobrazuje v modeloch len na chladenie).
5 . TIMER: Na displeji sa zobrazí aktuálny čas 6 . LOCK: 
Displej zobrazuje blokovanie tlačidiel. 
7 . Zobrazenie časovača TIMER ON/OFF: 
ON - Zobrazí sa, keď je nastavený časovač ON TIMER.
OFF (VYP) - Zobrazí sa, keď je nastavený vypínací časovač TIMER 
OFF

Ak chcete diaľkové ovládanie používať správne, pamätajte na 
nasledovné: 
1 Ak batériu dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte ju.
2 Pri používaní ho nasmerujte na prijímač signálu zariadenia. 
(Obr. 4)
3 Signál diaľkového ovládania je prijímaný do vzdialenosti 7 
metrov.
4 Vysielaný signál musí byť priamy, bez prekážky.
5 S diaľkovým ovládačom manipulujte opatrne.
Vyžarovaný signál môže byť rušený iným infra zariadením,
žiarivkou typu invertora alebo prenosným telefónom.
7 Diaľkový ovládač by nemal byť ponechaný na mieste, ktoré 
je priamo vystavené slnečnému žiareniu, v blízkosti sporáka 
alebo iného zdroja tepla.
Dôležité: Batérie (bod 1) musia byť umiestnené 
na bezpečnom mieste mimo dosahu detí.

Obr. 3

Obr. 4

8 . Zobrazenie ikony ECO: zobrazí sa, keď je aktivovaná funkcia “ECO”. Opätovným stlačením ikony zmizne.
9 . Zobrazenie otáčok ventilátora: Zobrazovaná oblasť zobrazujúca nastavenú rýchlosť ventilátora:
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POUŽITIE

VLOŽENIE / VÝMENA BATÉRIÍ

ZAPNUTIE JEDNOTKY

PREVÁDZKOVÝ REŽIM

V prípade vloženia / výmeny batérií musí byť batéria použí-
vaná nasledovne:
1 Odstráňte kryt (Obr. 1).
2 Vyberte vybité batérie a vložte nové, uistite sa, že sú umi-
estnené podľa schémy na vnútornej strane krytu.
3 Nasaďte kryt.
Dôležité: Batérie vyberte z diaľkového ovládania, keď sa klima-
tizácia nepoužíva dlhšiu dobu, a uchovávajte ich mimo dosahu 
detí.
Aby sa rešpektovalo životné prostredie a bezpečnosť ľudí, mu-
sia byť vymenené batérie vyhodené do príslušných zberačov.

Ak chcete fan coil zapnúť, stlačte tlačidlo ZAP / VYP (Obr. 2). 
Rozsvieti sa zelené svetlo na displeji jednotky, čo znamená, že 
bola spustené. Majte na pamäti, že displej LED vždy zobrazuje 
posledný použitý režim a funkcie. Ak chcete zmeniť spôsob 
fungovania systému, postupujte podľa pokynov.

Stlačením tlačidla “MODE” (obr. 3) sa zvolia rôzne 
prevádzkové režimy (obr. 4), pričom sa zvolí z nasledujúcich 
možností: AUTO - COLD - DRY - FAN - HEAT.
1 .AUTO Automatická prevádzka: táto funkcia sa zvolí 
stlačením tlačidla MODE, až kým sa na displeji nezobrazí 
príslušný symbol. Klimatizácia automaticky nastaví 
prevádzkový režim (COLD - DRY - FAN - HEAT) na základe 
teploty okolia a zvolenej teploty. Voliteľný rozsah teplôt sa 
pohybuje od 17 do 30 ° C v intervaloch po 1 ° C.
2 .COLD Prevádzka v režime chladenia: táto funkcia sa zvolí
stlačením tlačidla MODE, až kým sa na displeji nezobrazí
príslušný symbol. Zariadenie začne pracovať v chladnom 
režime a približuje sa k požadovanej teplote v miestnosti. 
Voliteľný rozsah teplôt sa pohybuje od 17 do 30 ° C v inter-
valoch po 1 ° C.
3 .DRY Prevádzka odvlhčovania: táto funkcia sa zvolí 
stlačením tlačidla MODE, až kým sa na displeji nezobrazí 
príslušný symbol. Jednotka sa spustí v režime chladenia a 
rýchlo sa priblíži k požadovanej teplote v miestnosti (otáčky 
ventilátora sa nezmenia). Voliteľný rozsah teplôt sa pohybuje 
od 17 do 30 ° C v intervaloch po 1 ° C
4 .HEAT Prevádzka vykurovania: táto funkcia sa zvolí 
stlačením tlačidla MODE, až kým sa na displeji nezobrazí 
príslušný symbol. Zariadenie začne pracovať v režime kúre-
nia a prejde na požadovanú teplotu v miestnosti. Voliteľný 
rozsah teplôt sa pohybuje od 17 do 30 ° C v intervaloch po 
1 ° C
5 .FAN Prevádzka ventilácie: táto funkcia sa zvolí stlačením 
tlačidla MODE, až kým sa na displeji nezobrazí príslušný 
symbol. Pri tejto prevádzke nie je možné nastaviť žiadanú 
hodnotu.

Obr. 2

Obr. 3

Obr. 4

Obr. 1
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POUŽITIE

PREVÁDZKA ECO

INÉ PREVÁDZKOVÉ REŽIMY

Stlačením tlačidla “ECO” (obr.5) pripravíte zariadenie an 
nočný prevádzkový režim zvýrazneným príslušným symbolom 
na displeji. Požadovaná teplota sa zvýši (studená prevádzka 
“COOL”) alebo sa zníži (tepelná prevádzka “HEAT”) o 1 ° C 
vo vopred určených intervaloch na maximálne 2 ° C.

Niektoré z vybraných režimov sa zobrazia na displeji, zatiaľ čo iné prijímajú iba jednotky bez indikácie. 

Obr. 5

AUTOMATICKÁ PREVÁDZKA

Počas prevádzky AUTO automaticky zvolí HEAT, FAN, COOL na základe teploty v miestnosti.

Aktivácia režimu AUTO:

Najprv zvoľte režim AUTO na diaľkovom ovládači pomocou tlačidla MODE. Potom zvoľte požadovanú teplotu. 
Prevádzkový režim bude závisieť od rozdielu, kladného alebo záporného, medzi nastavenou teplotou a 
teplotou miestnosti. Ak tento rozdiel nepresiahne stupeň, jednotka sa aktivuje len v režime ventilácie.

Poznámky pre prevádzku AUTO
1 . V režime “AUTO” môže jednotka automaticky prepínať medzi režimami chladenia, ventilácie a vykurovania 
detekciou rozdielu medzi skutočnou teplotou v miestnosti a teplotou nastavenou na diaľkovom ovládači
2 . V režime “AUTO” nie je možné zvoliť rýchlosť ventilátora, ktorá sa automaticky nastavuje.
3 . Ak si myslíte, že režim “AUTO” nezaručuje potrebný komfort, môžete manuálne zvoliť požadovaný režim.

REGULÁCIA VÝSTUPU VZDUCHU

Keď je deflektor zapnutý, zaujme vopred stanovený uhol.
Na nastavenie smeru prúdenia vzduchu (obr.1) vychádzajúceho z fan coilu stlačte tlačidlo “AIR DIRECTION” 
(Obr. 2);

Stlačením tlačidla “SWING” (obr.3) sa deflektor naďalej pohybuje a mieša vzduch v miestnosti. Po opätovnom 
stlačení tlačidla sa deflektor zablokuje.

Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3
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POUŽITIE

AKTUÁLNE NASTAVENIE ČASU

NASTAVENIE ČASOVAČA

Pri prvom spustení časovač zobrazí čas 12:00. 
Ak chcete aktualizovať čas, podržte tlačidlo 
CLOCK stlačené po dobu 5 sekúnd. (Obr.5) 
Indikátor času začne blikať. Pomocou tlačidiel 
“▼” a “▲” zmeňte hodnotu času. Opätovným 
stlačením tlačidla CLOCK zmeníte hodnotu 
minút. Nastavenie potvrďte tlačidlom OK (Obr.
6).

Stlačením tlačidla “TIME ON” nastavte čas automatického zapnutia prístroja.

Stlačením tlačidla “TIME OFF” nastavte čas automatického vypnutia prístroja.

Nastavenie času automatického spustenia
1 . Stlačte tlačidlo “TIMER ON” (Obr.4a)
2 . Po každom stlačení tlačidla sa „TIMER ON“ čas zvýši o 30 minút medzi 0 a 10 
hodinami, pričom zvýšenie je o jednu hodinu medzi 10 a 24 hodinami.

Obr. 5 Obr. 6

Obr. 4

a

b

3 . Po zvolení vhodného času nechajte diaľkový ovládač nasmerovaný na fan coil niekoľko sekúnd, kým sa 
nastavenie neodošle do zariadenia.
4 . Ak chcete nastavenie zrušiť, nastavte hodnotu času na 0.00

Nastavenie času automatického vypnutia
1 . Stlačte tlačidloTIMER OFF” (Obr.4b)
2 . Po každom stlačení tlačidla „TIMER OFF“ sa čas zvýši o 30 minút medzi 0 a 10 hodinami, pričom zvýšenie je 
o hodinu medzi 10 a 24 hodinami.
3 . Po zvolení vhodného času nechajte diaľkový ovládač niekoľko sekúnd nasmerovaný na fan coil, kým sa 
nastavenie neodošle do zariadenia.
4 . Ak chcete nastavenie zrušiť, nastavte hodnotu času na 0.00 

UPOZORNENIE
- Ak je zvolená funkcia časovača, diaľkový ovládač automaticky prenesie signál časovača do internej jednotky 
v určenom čase. Odporúča sa preto uložiť diaľkové ovládanie na miesto, kde môže správne prenášať 
signál do vnútornej jednotky.
-Tento čas aktivácie, ktorý možno nastaviť pomocou funkcie časovača diaľkového ovládania, je 
obmedzený na polhodinové intervaly.
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POUŽITIE

ZOBRAZENIE CHÝB

Ak sa počas prevádzky jednotky vyskytne poruchový stav, táto informácia sa zobrazí na displeji kódom, ktorý 
identifikuje číslo systému, ktorý spôsobil chybu, alebo kombináciou rozsvietených LED diód. Na interpretáciu 
chybových kódov použite nasledujúcu tabuľku.

Pre modely 400, 400-4

x LED vypnutá
o LED bliká

x LED vypnutá
o LED bliká

Pre modely 600, 850, 1500 e 750-4

Typ chyby
Vizualizácia LED

Prevádzka Časovač Ventilátor Alarm
Čidlo teploty odpojené alebo poškodené x o x x
Čidlo teploty výmenníka odpojené alebo poškodené o x x x
Chyba elektroniky o o x x
Vysoká hladina kondenzu x x x o

Kódy
zobrazené 
na displeji

Typ chyby
Vizualizácia LED

Prevádzka Časovač Ventil. Alarm

E2 Čidlo teploty odpojené alebo poškodené x o x x
E3 Čidlo teploty výmenníka odpojené alebo poškodené o x x x
E7 Chyba elektroniky o o x x
EE Vysoká hladina kondenzu x x x o
E8 Chyba motoru ventilátora o x o x
PH Chyba nastavenia zariadenia x x o o

ZOBRAZENIE LED DIÓD

Pre modely 400, 400-4

Pre modely 600, 850, 1500 e 750-4

Význam LED diód na prednom paneli vnútornej jednotky je 
opísaný nižšie:

1 . OPERATION - prevádzka
Rozsvieti sa, keď je jednotka v prevádzke.
2 . TIMER - časovač
Rozsvieti sa, keď je aktivovaný časovač 
3 . DEF/FAN - ventilátor
Rozsvieti sa, keď teplota vody nie je dostatočne horúca 
/ studená.
4 . ALARM
Rozsvieti sa, keď je funkcia aktívna
5 .TEMPERATURA 
(len pre modely 600, 850, 1500 a 750-4)
indikuje nastavenú teplotu v miestnosti. V prípade
chyby budú označené špecifickým kódom.

Obr. 1

Obr. 2
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FUNKCIA AUTO-RESTART

Prístroj je naprogramovaný tak, aby sa automaticky zapol v prípade výpadku napájania.

POUŽITIE

ČISTENIE FILTROV

ČISTENIE VNÚTORNEJ JEDNOTKY

Pre správny chod spotrebiča je potrebné pravidelne kontrolovať a čistiť 
vzduchový filter. Postupujte nasledovne:
1 . Uistite sa, že zariadenie sa nemôže zapnúť odstránením napájania.
2 . Súčasne pôsobením na páky na mriežke uvoľnite mriežku (Obr.7).
3 . Otvorte mriežku o 45 ° a uvoľnite ju z rámu (obr.8a).  
4 . Odstráňte filtre z mriežky (Obr.8b).  
5 . Umyte ich vodou alebo ich vyčistite vysávačom.
6 . Zostavte všetko do pôvodnej polohy.

POZN. Táto operácia musí byť vykonaná aspoň raz za mesiac (frekvencia 
čistiacich zásahov sa líši v závislosti od vlastností a prachu prítomného v 
miestnosti.

Na čistenie vnútornej jednotky postupujte nasledovne (Obr. 9):
1 . Očistite vlhkou handričkou.
2 . Nečistite priamym prúdom vody, aby ste predišlo poškodeniu elektrických 
komponentov.
3 . Nečistite pomocou alkoholu alebo iných korozívnych látok.

Obr. 7

Obr. 8

Obr. 9

B A

VYPNUTIE A REST
Ak chcete vypnúť vypnúť, stlačte tlačidlo “ON / OFF” (Obr. 6) na diaľkovom 
ovládači. Po zapnutí alebo vypnutí a opätovnom zapnutí sa kompresor 
tepelného čerpadla nespustí okamžite, ale po troch minútach, aby sa systém 
chránil. Na konci sezóny, pred dlhým vypnutím stroja, sa odporúča nechať ho 
bežať 2 alebo 3 hodiny pri chladení s teplotou nastavenou na 30 ° C. Potom 
odpojte napájací zdroj, vyčistite filtre a vyberte batériu z diaľkového ovládača.

Obr. 6

NÚDZOVÉ TLAČIDLO

Umožňuje núdzovú prevádzku v prípade rozbitia alebo straty diaľkového ovládača. Stroj prevezme automatický 
prevádzkový režim. 
Pre tieto modely je tlačidlo núdzového stavu na displeji jednotky (Obr. 3).
V závislosti od modelu je umiestnené tlačidlo podľa popisu na (obr.4 a obr.5).

Obr. 3 Obr. 4

Obr. 5



ZÁRUČNÝ LIST

BEZPEČNOSTNÉ PREDPI SY:

Aby ste zabránili zraneniam alebo poškodeniu fancoilu, dodržujte striktnenasledujúce predpisy:

•
•

Zariadenie sa musí inštalovať podľa platných zákonov v krajine, kde sa bude používať
Inštalačný manuál, inštrukcie pre prevádzku a schémy elektrického zapojenia sú neoddeliteľnou
súčasťou zariadenia. Musia byť uchované na bezpečnom mieste a byť k dispozícii, ak je potreba.
Nedodržiavanie inštrukcií v tomto manuáli a nepatričná inštalácia fancoilovej jednotky prehlasuje
záruku za neplatnú. Navyše, výrobca nie je zodpovedný ani za priame či nepriame poškodenia vzniknuté
v dôsledku nesprávnej inštalácie.
Všetky dodatočné údržbové operácie musí vykonávať špecializovaný a vyškolený personál.
Zariadenie sa musí inštalovať v čistom prostredí.
Je absolútne zakázané sa dotýkať pohyblivých častí a alebo sa medzi nimi pohybovať.
Pred zapnutím fancoilovej jednotky sa uistite, že rôzne komponenty a celý systém je v perfektnom a
bezpečnom stave.
Dodržujte striktne predpisy pre bežnú údržbu.
Pokiaľ je nutné vymeniť súčasti, požadujte originálne náhradné diely. Ak tak neurobíte, záruka sa stáva
neplatnou.
Neodstraňujte či nemanipulujte nedovolene s bezpečnostnými zariadeniami.
Pred začatím akejkoľvek práce na zariadení ho odpojte z elektrickej siete.
Nepretláčajte akékoľvek predmety skrz ochrannú mriežku.
Povrch chladiacej časti výmenníka je ostrý. Nedotýkajte sa ho bez použitia ochranných rukavíc.
Pozorne si prečítajte štítky na zariadení. Nikdy ich nezakrývajte. Vymeňte ich akonáhle sa zničia.
Nepoužívajte zariadenie vo výbušnom prostredí.
Napájací prívod musí byť náležite uzemnený.
Ak sa napájací kábel poškodil, zastavte jednotku, pokiaľ pracuje a nechajte kábel okamžite vymeniť
autorizovaným elektrikárom.
Zariadenie sa musí skladovať v teplotách medzi -25 ° C a 55 ° C.
Použite práškový hasiaci prístroj v prípade požiaru. Nehaste vodou.
Ak zariadenie pracuje abnormálne, uistite sa, že to nie je spôsobené nesprávnou rutinnou údržbou. Ak 
to nie je tento prípad, nechajte jednotku prehliadnuť špecialistom-technikom.
Všetky dodatočné údržbové operácie musí vykonávať špecializovaný a vyškolený personál.
Zariadenie sa nesmie odhadzovať na skládku, ak musí byť vyradené, pretože obsahuje materiály, ktoré
sa musia recyklovať a alebo môže byť zlikvidované v na to určených miestach.
Neumývajte zariadení pomocou tlakových trysiek s vodou alebo leptadla.
Pre trvalé zaistenie výkonného a trvalej prevádzky si u svojho dodávateľa zaistite pravidelný servis
fancoilovej jednotky vrátane vykonávania pravidelných revízií podľa normy STN 33 1500 "Revízia
elektrického zariadenia".
Absolvovaním záručnej prehliadky na náklady zákazníka do uplynutia 12 mesiacov od
dátumu uvedenia do PREVÁDZKY (avizovanie požiadavky na prevedenie tajte kontroly je na
ťarchu užívateľa)

•

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•

Výrobca a jeho po-predajný servis vám sú k dispozícii ohľadom servisných zásahov, technické
konzultácie pre zaistenie najlepšej možného prevádzky a dosiahnutie čo najlepšieho výkonu
vášho zariadenia.

Upozornenie na likvidáciu obalu a výrobku po skončení jeho životnosti:
Všetky použité materiály zodpovedajú požiadavkám stanoveným v §10 zákona č. 185/2001 Zb. a §6 zákona č.
477/2001 Zb. Obal výrobku sa bežne odovzdáva do zberne papierového odpadu, obalová fólia a tepelná izolácia
do zberných kontajnerov na plasty. Časti zariadení z ocele, medi a zliatin medi sa odovzdávajú do triedeného
kovového odpadu zberných surovín.

•



ZÁRUČNÝ LIST

Na tento výrobok sa vzťahuje záručná lehota24 mesiacov podľa podmienok prevádzkovania uvedených
v tomto návode. Pre potvrdenie platnosti je potrebné aby predajca aj servisná a montážna organizácia
potvrdila tento zárúčný list. Bez riadneho vyplnenia záručného listu nebude prípadná reklamácia uznaná.

Kazetový fan coil FERROLI

Modelové prevedenie:

FCM   
.................................................................

Výrobné čísla vnút. jednotiek: …………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

Predajná organizácia: …………………………………………………

Dátumpredaja: …………………… 20....…

Razítko a podpis:

Montážna organizácia: …………………………………………………

Dátum montáže: …………………… 20....…

Razítko a podpis:

Elektrické spustenie: …………………………………………………

Datum spustenia: …………………… 20....…

Razítko a podpis:

Meno a adresa zákazníka

..................................................................................................................

Podpis zaškolenej osoby . . .........................................................................

PO VYPLNENÍ OSKENOVAŤ A ZASLAŤ NA: ferroli@ferrolislovakia.sk

PO VYPLNENÍ OSKENOVAŤ A ZASLAŤ NA: ferroli@ferrolislovakia.sk19



Ferroli spa ¬ 37047 San Bonifacio (Verona) Italy ¬ Via Ritonda 78/A 
tel. +39.045.6139411 ¬ fax +39.045.6100933 ¬ www.ferroli.it
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MSGO s.r.o.
Jaseňova 7, 949 01 Nitra
Sklad: Dlhá 96/C, 949 01 Nitra
Mob.:0901 726 070
Email: ferroli@ferrolislovakia.sk
Web:www.ferrolislovakia.sk

FERROLI SLOVENSKO
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