
iCON
UŽIVATELSKÝ MANUÁL 

(DOTYKOVÝ DISPLEJ a DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ)

modely 

iCON-025 iCON-040 iCON-060 iCON-080 iCON-100



Ikony dotykového displeje (ovladače)

Auto Chlazení

Odvlhčování

Ventilace Topení

Tichý chod

Snímač dálkového ovladače

Časovač

Čas nebo parametry

Rychlost otáček ventilátoru

Tovární parametry

Zámek

Chyba

Nastavení lamely
Nastavení požadované 
teploty

Prostorová teplota a
Nastavená teplota

Vypnutí / Zapnutí, Reset, Zpět

Nastavení: Ventilace / Čas, Nastavení časovače, Nastavení pozice lamely

Nastavení rychlosti otáček ventilátoru

Posun funkcí nahoru, Zvyšování hodnot

Posun funkcí dolu, Snižování hodnot

Změna provozních režimů

POZNÁMKA: displej svítí 1minutu po provedení poslední operace. 



Zapnutí / Vypnutí

Vypnutí / zapnutí: 
podržte tlačítko 0.5s

Tlačítko "Mód"
klikněte na tlačítko       . Pod tímto tlačítkem je nastavení 5-ti funkcí: 

Auto, Chlazení, Odvlhčování,Ventilace a Topení

Auto Chlazení Odvlhčování

klik klik

VentilaceTopení

klik

klik



Nastavení rychlosti otáček ventilátoru

Na displeji klikněte na ikonu k přepnutí rychlosti ventilátoru na nízkou, střední, vysokou nebo auto.

Nastavení teploty
Na displeji stiskněte nebo pro změnu cílové teploty a stiskněte

pro zvýšení nebo snížení teploty.

po 5s se nastavená
hodnota uloží

Pozor: V automatickém režimu bude rychlost ventilátoru nastavena automaticky podle okolní teploty. 
V režimu odvlhčování je rychlost ventilátoru nízká.

neboklik 

klik

Upozornění: Uživatelé mohou nastavit cílovou teplotu pouze v režimu chlazení a topení.

nebo

zvyšování teploty

klik

klik

klik



nebo

klikněte na tlačítko

nebo
Stiskněte tlačítko

přepňete hodiny z 
1 na 11.

Nastavení časovače

Stiskněte tlačítko 

Upozornění:"
Pokud během nastavení stisknete       nebo se 5s neprovede žádná operace, vaše nastavení 
bude automaticky uloženo a displej se vrátí do hlavního rozhraní nebo do rozhraní OFF

Kontrola stavu jednotky

Na displeji stiskněte současně a          pro kontrolu okolní teploty

Stiskněte současně

a

Pokud se po dobu 
3s neprovede žádný 
požadavek, displej 
přejde zpět do 
hlavního rozhraní.

Upozornění: Uživatelé mohou pouze zkontrolovat parametr, ale nemohou jej změnit.

Stiskněte na 2s 
tlačítko pro vstup do
nastavení časovače 
zapnutí.

po dobu 2s nastavte hodiny od
1 do 11



Ventilace

Stiskněte po dobu 5s

dojde k uzamknutí 
ovladače 

Poruchy 

Stiskněte 

nebo

pro přepnutí čísla 
poruchy.

Stiskněte tlačítko

pro zapnutí 
ventilace

Zámek

Stiskněte po dobu 5s

dojde k odemknutí 
ovladače 

Stiskněte tlačítko

pro vypnutí 
ventilace

Stiskněte tlačítko

pro návrat do 
hlavního rozhraní"



Auto

Chlazení

Odvlhčování Ventilace
Topení

Spánek

Teplota

Časovač vypnutý
Čas

Signál

Nastavení lamely

rychlost otáček ventilátoru

vypnuto / zapnuto

Menu

Manuální nastavení 
lamel

Automatické 
nastavení lamel

Led podsvícení

Ovládání ventilátoru

Teplota  °C / F

Časovač zapnutí

Tichý chod

Rychlé chlazení
Rychlé topení
Časovač vypnutí

Nízké otáčky

Střední otáčky

Vysoké otáčky

Dálkový ovladač

Upozornění: dálkový ovladač není součástí balení. Pouze na objednání.



Funkce Chlazení nebo Topení
Stisknutím tlačítka Cool se systém automaticky přepne do režimu chlazení, vysoká
rychlost proudění a automatický směr proudění.

Nastavení času
Stiskněte tlačítko CLOCK a přidržte, dokud ikona nezačne blikat, pak můžete začít 
nastavovat čas. Stisknutím tlačítka        zvýšíte nebo       snížíte nastavenou teplotu. 
Opětovným stisknutím tlačítka CLOCK uložíte nastavení a vrátíte se do hlavního 
rozhraní.

+ - 

Nastavení spuštění nebo vypnutí časování

TIME OFF Funkce je k dispozici, když je jednotka zapnutá. Číslo 01 znamená, že se 
jednotka automaticky vypne po 1 hodině a tak dále.. 01 

TIME ON  

 01 

Funkce je k dispozici, když je jednotka zapnutá. Číslo 01 znamená, že se 
jednotka automaticky zapne po 1 hodině a tak dále. 

Nastavení režimu spánku

a. Stisknutím tlačítka SLEEP se systém automaticky přepne do režimu spánku,
pak můžete začít nastavovat čas spánku, stisknutím tlačítka TIME OFF
prodlužte čas spánku. Opětovným stisknutím tlačítka SLEEP zrušíte režim
spánku.

b. Režim spánku můžete nastavit pouze v režimu chlazení a topení. 

Stisknutím tlačítka Heat se systém automaticky přepne do režimu topení, vysoká
rychlost proudění a automatický směr proudění.

ABV Klima s.r.o., Oderská 333/5, 196 00  Praha 9 - Čakovice         
Tel.: +420 244 403 828, e-mail: info@abvklima.cz, www.abvklima.cz 

Údaje obsažené v tomto katalogu podléhají změnám bez předchozího upozornění a společnost ABV Klima s.r.o. je oprávněna k aktualizaci dokumentace pro potřeby zákazníků.
ABV Klima s.r.o. nepřijímá odpovědnost za případné chyby, či opomenutí obsažené v tomto katalogu ze strany výrobce.


