
· Universalus Wi-Fi nuotolinio valdymo pultas oro 
kondicionieriams
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KOMPONENTAI IR FUNKCIJOS

Režimo būsena

Užraktas nuo vaikų

Nuotolinio valymo pulto įkrovimas
Dešinėje nuotolinio valdymo pulto pusėje esantį „On/Off“ jungiklį pastumkite į „ON“ padėtį ir pagal 
aukščiau pateiktą schemą prijunkite maitinimo laidą, kad įkrautumėte bateriją.

Farenheito laipsniai
Celsijaus laipsniai

Pūtimo stiprumas

Esamas kodas

ON/OFF (įjungti / išjungti)

Pūtimo stiprumo valdymas

Temperatūra - 
ON/OFF (įjungti / išjungti)

Režimas

Temperatūra

Pūtimo kryptis

Wi-Fi būklė

Baterijos lygis

Apšvietimas

Temperatūra +
Režimas

Maitinimo lizdas 2

Rankinis pūtimo krypties 
nustatymas

Automatinis pūtimo 
krypties nustatymas

Įjunkite maitinimo šaltinį į elektros tinklą.

Įjunkite maitinimo laidą į krovimo pagrindo jungtį ar tiesiai į nuotolinio 
valdymo pulto mini USB jungtį.

Padėkite pultą ant krovimo stovo arba ant 
sieninio laikiklio.



Gamykloje šiam pultui yra nustatytas 1000 kodas, kaip numatytasis gamintojo kodas, tiesiogiai veikiantis su 
dauguma rinkoje esančių įvairių Gree ir Midea oro kondicionierių modelių. (Gali pasitaikyti keletas modelių, 
su kuriais numatytasis kodas neveiks ir naudotojas turės atlikti veiksmus, nurodytus skyrelyje „Jūsų oro 
kondicionieriui tinkamo kodo nustatymas nuotolinio valdymo pulte“)SVARBU

JŪSŲ ORO KONDICIONIERIUI TINKAMO KODO NUSTATYMAS 
NUOTOLINIO VALDYMO PULTE

Šiame pulte yra galimi 3 skirtingi kodo skirtingų gamintojų kondicionierių modeliams įvedimo metodai:

1. Rankiniu būdu įjunkite kondicionierių ir nukreipkite valdymo pultą į kondicionieriaus imtuvo langelį.
2. Paspauskite ir laikykite jūsų gamintoją atitinkantį mygtuką (pvz., LG atitinka „Temperatūra +“), kol iš 
    kondicionieriaus pasigirs garsinis signalas ir kondicionierius įsijungs, tada nedelsdami atleiskite mygtuką.
3. Patikrinkite ar mygtukai veikia tinkamai. Jei taip, baikite nustatymą, jei ne, pakartokite 2 žingsnį

Atitinkamų mygtukų ir gamintojų lentelė

Greita abipusė gamintojo paieška

Rankinis kodo įvedimas

Temperatūra  +  Temperatūra – Režimas

Pūtimo stiprumo valdymas Automatinis pūtimo krypties nustatymas Rankinis pūtimo krypties nustatymas

2. Nuspaudę laikykite „SET“ ir tuo pačiu 
metu paspauskite „On/Off“. Nuotolinio 
valdymo pulto ekrane ėmus mirksėti 
kodo skaičiams, atleiskite mygtukus.

Rankinė kodo paieška 

2. Nuspaudę laikykite „SET“ ir tuo pačiu 
metu paspauskite „On/Off“, nuotolinio 
valdymo pulto ekrane ėmus mirksėti kodo 
skaičiams, atleiskite mygtukus.

Užrakinimas: Laikykite paspaudę „SET“ ir paspauskite „Rankinis pūtimo krypties nustatymas“
mygtukus tuo pačiu metu, kol ekrane bus parodytas užrakto nuo vaikų simbolis. Tai reiškia, kad 
užraktas nuo vaikų įjungtas. Atleiskite mygtukus. Kai pultas užrakintas, kodo paieška ir kiti 
nustatymai neveiks, tačiau pultas veiks kaip įprasta.
Atrakinimas: Laikykite paspaudę „SET“ ir paspauskite „Rankinis pūtimo krypties nustatymas“       
mygtuką, kad iš ekrano išnyktų užrakto nuo vaikų simbolis. Dabar pultas yra atrakintas.

Užrakto nuo vaikų funkcija

Nuspaudę vienu metu palaikykite mygtukus 
„SET“ ir „Pūtimo stiprumo valdymas“. 
Apytiksliai po 3 sekundžių ekrane bus 
parodyta visa informacija. Atleiskite mygtukus, 
kad būtų atkurti gamykliniai nustatymai.

Gamyklinių parametrų atstatymas

Nuotolinio valdymo 
pultą turite nukreipti 
į kondicionieriaus 
imtuvo langelį.

Dėmesio

1. Raskite jūsų kondicionieriaus gamintojo 
trijų skaitmenų kodą (pvz., LG kodas yra 
„600“). Rankiniu būdu įjunkite kondicionierių 
ir nukreipkite valdymo pultą į 
kondicionieriaus imtuvo langelį.

3. Norėdami greitai pakeisti kodą, palaikykite 
nuspaudę „Temperature +“ ir atleiskite 
mygtuką, norėdami pristabdyti kodo keitimąsi; 
arba galite su pertraukomis paspausti 
„Temperature +“ arba „Temperature–“, kol 
nustatysite reikiamą kodą (pvz., „600“).

4. Iš kondicionieriaus pasigirdus pyptelėjimui 
ir kondicionieriui įsijungus, vieną kartą 
paspauskite „SET“, kad išeitumėte iš 
nustatymų. Patikrinkite ar mygtukai veikia 
tinkamai. Jei taip, baikite nustatymą, jei ne, 
pakartokite 1 - 4 žingsnius.

Jei kodas teisingas, iš kondicionieriaus pasigirs 
pyptelėjimas ir kondicionierius automatiškai 
įsijungs, jei kodas neteisingas, išbandykite kitą 
kodą iš kodų lentelės, pvz., 601.

1.Rankiniu būdu įjunkite kondicionierių ir 
nukreipkite valdymo pultą į kondicionieriaus 
imtuvo langelį.

3. Su tarpais tarp paspaudimų spaudinėkite 
„Temperature +“, kad kodas keistųsi didėjimo 
tvarka, kol iš kondicionieriaus pasigirs 
pyptelėjimas ir kondicionierius įsijungs.

4. Paspauskite „SET“ vieną kartą, kad 
išeitumėte iš nustatymų. Patikrinkite ar 
mygtukai veikia tinkamai. Jei taip, baikite 
nustatymą, jei ne, pakartokite 2 - 4 žingsnius.



NUOTOLINIO VALDYMO PULTO PROGRAMĖLĖS 
PARSISIUNTIMAS IR ĮDIEGIMAS

SUKONFIGŪRUOKITE ORO KONDICIONIERIŲ VIENU MYGTUKU IR 
ATLIKITE PROCESĄ 3 ŽINGSNIAIS

Į iPhone ar Android telefoną persisiųskite programėlę, ir savo kondicionierių prisijungimui 
prie tinklo sukonfigūruosite per 30 sekundžių tiesiog įvesdami Wi-Fi slaptažodį.

Nuskenuokite 
QR kodą, ir 
parsisiųskite 
programėlę

1 Įveskite Wi-Fi 
slaptažodį, kad 
sėkmingai 
nustatytumėte 
pultą

3Prijunkite nuotolinio 
valdymo pultą ir 
eikite į nustatymų 
režimą.
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1. Nuskenuokite QR kodą, parsiųskite ir įrašykite programėlę*. 
Užregistruokite paskyrą ir sėkmingai prisijunkite:
* Arba App Store ar Google Play parduotuvėse ieškokite „HTW iControl“, kad parsiųstumėte ir įdiegtumėte 

programėlę.
2. Prijunkite nuotolinio valdymo pultą prie maitinimo pagrindo ir užtikrinkite ryšį. Kai nuotolinio valdymo pulto ekrane 

atsiras Wi-Fi piktograma       paspauskite ir palaikykite nuotolinio valdymo pulto „On/Off“ mygtuką (apytiksliai
ims sparčiai mirksėti ir pultas5 sekundes) ir atleiskite, kai       atsiras ekrane. Po kurio laiko, Wi-Fi piktograma  

persijungs į nustatymų režimą.

3.   Įsitikinkite, kad jūsų telefonas prisijungęs prie Wi-Fi tinklo, kurį reikia konfigūruoti. Palieskite [Pridėti įrenginį]
[Kondicionieriaus valdymo pultas] [Kitas] pagrindiniame programėlės lange, įveskite Wi-Fi slaptažodį ir
palieskite [Konfigūruoti]. Sėkmingai atlikus konfigūraciją, programėlė praneš apie sėkmingai pridėtą įrenginį.
Dabar programėlės pagalba galėsite valdyti jūsų oro kondicionierių.

QR
KODAS



D. U. K.

K: Negalite konfigūruoti arba nėra atsako konfigūravimo metu?
A: Patikrinkite ar Wi-Fi maršrutizatorius prisijungęs prie tinklo. Įstatykite nuotolinio valdymo pultą į krovimo stovą; nuotolinio valdymo pultą naudoti 
     kaip universalų valdymo pultą galima tik tada kai jis įstatytas į krovimo stovą; Wi-Fi nuotolinio valdymo pulto funkcija galima tik tada, kai jis įstatytas 
     į krovimo stovą.
K: Negalite sukonfigūruoti?
A: Patikrinkite maršrutizatoriaus Wi-Fi signalo stiprumą, ir jei pakanka tinklo spartos, bandykite konfigūruoti iš naujo. Įstatykite nuotolinio valdymo 
     pultą į krovimo stovą ir patikrinkite ar pulto ekrane yra rodoma Wi-Fi piktograma (     ).
K: Sėkmingai atlikote konfigūraciją, bet negalite pulto pagalba valdyti kondicionieriaus?
A: Iš naujo nustatykite kodą nuotolinio valdymo pulte. Patikrinkite, ar nuotolinio valdymo pultas gali valdyti oro kondicionierių, o nuotolinio valdymo 

pulte rodomas kodas sutampa su kodu, rodomu programėlėje. Sėkmingai sukonfigūravę pirmiausia įsitikinkite, kad kodas nuotolinio valdymo 
pulto ekrane atitinka esamą kodą, rodomą nuotolinio valdymo pulto programėlėje, tada naudokite programėlės nuotolinio valdymo funkciją 
(galimas 3–5 sekundžių vėlavimas, priklausomai nuo tinklo sąlygų). Priešingu atveju gali reikėti nustatyti nuotolinio valdymo pultą iš naujo;

K: Programėlėje rodoma, kad įrenginys neprisijungęs?
A: Įstatykite nuotolinio valdymo pultą į krovimo stovą ir patikrinkite ar pulto ekrane yra rodoma Wi-Fi piktograma (      ). Patikrinkite ar Wi-Fi 
     maršrutizatorius, prie kurio yra prijungtas nuotolinio valdymo pultas, yra prisijungęs prie tinklo.
K: Kaip žinoti ar nuotolinio valdymo pultas yra prisijungęs prie Wi-Fi?
A: Programėlėje yra rodoma, kad įrenginys yra prisijungęs bei Wi-Fi piktograma (     ) nuotolinio valdymo pulto ekrane yra rodoma tol, kol pultas yra

prisijungęs prie Wi-Fi maršrutizatoriaus. Wi-Fi funkcija bus automatiškai išjungta (iš ekrano išnyks Wi-Fi piktograma) kai tik nuotolinio valdymo 
pultas bus atjungtas nuo krovimo stovo. Wi-Fi funkcija bus automatiškai įjungta (ekrane atsiras Wi-Fi piktograma) kai tik nuotolinio valdymo pultas 
bus prijungtas prie krovimo stovo.

Patarimai:

· Pakeitę maršrutizatorių arba maršrutizatoriuje atkūrę gamyklinius nustatymus, turėsite iš naujo sukonfigūruoti įrenginį atlikdami įrenginio pridėjimo 
žingsnius programėlėje.

· 1 - 3 sekundžių vėlavimas, valdant įrenginį telefonu, yra normalus. Jei vėlavimas yra didelis arba nėra atsako, patikrinkite, ar mobiliojo telefono ir 
maršrutizatoriaus Wi-Fi tinklo ryšio sparta yra pakankama.

· Nuotolinio valdymo pultą turite nukreipti į kondicionieriaus imtuvo langelį.
· Neardykite nuotolinio valdymo pulto bei nemeskite jo į ugnį, kadangi jame yra įmontuota ličio baterija.
· Nuotolinio valdymo pultą laikykite atokiau nuo karščio šaltinio ar atviros ugnies, taip pat neleiskite vaikams be suaugusiųjų priežiūros naudotis 
krovimo stovu, kadangi tai gali būti pavojinga.

· Rekomenduojama bateriją krauti žemesnėje kaip 40 °C aplinkos temperatūroje. Pilnai įkrauta baterija nestipriai įkaista, tai yra normalu.
· Jei planuojate nuotolinio valdymo pultu nesinaudoti ilgesnį laiką, dešinėje jo pusėje esantį „On/Off“ jungiklį perjunkite į „OFF“ padėtį.




