Obj. kód: 0911330000

Ďakujeme Vám za kúpu a prejavenie dôvery našej novej rade produktov.
je nezávislý klimatizačný systém, vhodný pre použitie pri vypnutom, ako aj
zapnutom motore (nočné aj denné použitie)
zaručuje klimatizačný komfort v kabíne vozidla počas prestávok vodiča,
nakládok a vykládok, ako aj počas jazdy.
je vybavený najmodernejšou technológiou pre získanie maximálneho
výkonu, zníženie prevádzkových nákladov, čo sa týka paliva, ako aj emisií CO2 do ovzdušia.
Tieto vlastnosti robia s tohto systému na trhu automobilových klimatizácií jedinečný produkt.
Jediným potrebným úkonom údržby je občasné čistenie kondenzátora a to najmenej jeden krát za rok *(1).
Ak máte akékoľvek otázky, konzultujte ich s obchodníkom alebo priamo so spoločnosťou MOLPIR.
Od Vášho obchodníka si nezabudnite vyžiadať vyplnený záručný list.
Pre vyjadrenie Vašich názorov navštívte vebovú stránku www.bycool.sk
*(1) Aby ste mohli vykonať túto procedúru, je nevyhnutné odňať vrchný kryt (upevnený 7 skrutkami) a vnútro
zariadenia vyfúknuť prúdom vzduchu. Ak toto nie je vo vašich možnostiach, odporúčame Vám obrátiť sa so
žiadosťou o vykonanie údržbového čistenia na autorizovaný servis dirna a.s.
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1) On/off: Zapnutie/vypnutie zariadenia a výber módu

F4/F0/F1/F2

2) Nastavenie teploty (15/ 27ºC) a rýchlosti prúdenia vzduchu: nastavenie
teploty vzduchu a rýchlosti prúdenia vzduchu (medzi stupňami 1 až 5) iba ručná
regulácia.
3) Displej: Obrazovka zobrazuje vybranú funkciu a jej možnosti.
4) Kompresor: LEDky indikujú činnosť kompresorov. Pri podržaní tlačidla
, LED sa
vypne, kompresor a elektronika sa zastaví, zatiaľ čo ventilátor pokračuje v činnosti.

Stlačte

znovu spustenie, pričom sa znovu rozsvieti LED.

Zapnuté spojenie, zariadenie skontroluje systém, LEDky prebliknú a sa na displeji
a následne sa vypne

Špeciálne správy na displeji

(„Diagnostika závad“):

„Techická kontrola“ slabý akumulátor (bude pípať po dobu 30sec. a potom sa
vypne)
Nedostatočný kontakt kabeláže snímača cirkulácie, alebo poškodený snímač
Nedostatočný kontakt na protinámrazovom snímači, alebo poškodený snímač
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Zariadenie
sa zapína stlačením tlačidla On/Off
, pričom je vždy
aktivovaná fukcia F 4 (automatická fukcia).
Ak chcete zmeniť fukciu, podržte stlačené On/Off
. Následne sa postupne zobrazia
ostatné fukcie. Uvoľnením tlačidla pri objavení sa symbolu požadovanej fukcie bude táto
fukcia aktivovaná.

F0

užívateľ si môže nastaviť teplotu vo vnútri vozidla, ako aj zmeniť rýchlosť prúdenia
vzduchu.
Nastavenie požadovanej teploty sa vykonáva krátkym stlačením tlačidiel
na ovládaní
(15°/27°C) alebo
na diaľkovom ovládaní.
Rýchlosť prúdenia vzduchu sa reguluje podržaním tlačidiel
na kontrolnom paneli,
alebo
na diaľkovom ovládaní, pričom na displeji sa zobrazia symboly: V 1 , V 2, V 3,
V 4, V 5.

Pri tejto funkcii Minicool Compact + sa na displeji zobrazí teplota v kabíne.

Funkcia F 2 naprogramuje zariadenie na automatické vypnutie v intervale 1 až 9 hodín.
Pre naprogramovanie stlačte tlačidlo On/Off
pokiaľ sa na displeji nezobrazí F 2,
následne nastavte požadovaný čas vypnutia a potvrďte stlačením On/Off.

Pri výbere funkcie F 2 sa na displeji objaví
so striedajúcimi sa zvolenými teplotami
(15°C / 27°C)
Pri tejto fukcii zariadenie automaticky nastaví nové výkonnostné parametre, až kým sa
dosiahne požadovaná teplota.
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1 - Zariadenie vypnuté/zapnuté (On/Off)
Poznámka: po stlačení tohto tlačidla sa zariadenie zapne v automatickom móde F 4

1

2 - Kontrola rýchlosti prúdenia vzduchu
Poznámka: pokiaľ bude toto tlačidlo
stlačené v čase, keď je
aktivovaný mód F 4, bude tento mód prepnutý na manuálny F 0.
potom bude užívateľ schopný zvoliť si ľubovoľnú rýchlosť vzduchu
a to stlačením tohto tlačidla a výbere jedného zo symbolov, ktoré
sa objavia na displeji V 1, V 2, V 3, V 4, V 5, V 4, V 3, V 2, V 1.

3

2

3 - Regulácia teploty
Nastavenie žiadanej teploty sa vykonáva krátkym stlačením tlačidiel

(15°C/27°C).

Na spustenie diaľkového ovládača, vypnite zariadenie, stlačte tlačidlo
a držte ho
stlačené. Na obrazovke sa objaví blikajúci symbol
. Keď tento symbol prestane blikať,
stlačte do 30 sekúnd tlačidlo On/Off a zariadenie vydá na potvrdenie zvukový signál.
V prípade, že sa tak nestane, budete musieť zopakovať túto procedúru znova.

Na deaktivovanie diaľkového ovládača stlačte na kontrolnom panely tlačidlo
, kým sa
na displeji zobrazí blikajúci symbol
. Keď tento symbol prestane blikať, stlačte
tlačidlo a to do 30 sekúnd, inak bude potrebné zopakovať celý proces znova.
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ventilátor

teplomer
plochý
kábel

poistka
7,5A
protinámrazový snímač

poistka
7,5A

poistka
15A

Riadiaca
jednotka

Az – modrý
N – čierny
R – červený
V – zelený
B – biely
A – žltý
Na – oranžový
M - hnedý

ventilátor

elektronický
modul
kompresora

poistka 30A

akumulátor

komunikačná
kabeláž
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