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NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

 〖Nuotolinio valdymo pultas〗

Pastabos:

1.ŠILDYMO, AUTO funkcijų bei ekrano nėra kondicionieriuose turinčiuose tik vėsinimo funkciją.
2.Jei naudotojas nori, kad kambario oras būtų greitai atvėsintas arba pašildytas, jis gali paspausti 
mygtuką „turbo“, kondicionieriui veikiant vėsinimo ar šildymo režimu, oro kondicionierius ims veikti 
padidintos galios režimu. Jei dar kartą paspausite mygtuką „turbo“, oro kondicionierius išjungs 
padidintos galios režimą.
3.Aukščiau pateikta nuotolinio valdymo pulto iliustracija pateikta tik susipažinimui, faktinis jūsų 
pasirinktas gaminys gali šiek tiek skirtis nuo iliustracijos.

Temperatūros 
reguliavimo mygtukai

Spauskite „▼“ norėdami 
sumažinti temperatūrą. 

Spauskite „▲“ norėdami 
padidinti temperatūrą.

Įjungimo/išjungimo 
mygtukas

Paspauskite šį mygtuką 
norėdami įjungti/išjungti oro 

kondicionierių.

DISPLAY mygtukas
Ekrano įjungimui arba 

išjungimui kondicionieriaus 
veikimo metu.

TURBO mygtukas 
TURBO funkcijos įjungimui ir 
išjungimui oro kondicionieriui 

veikiant ŠILDYMO ar 
VĖSINIMO režimu. 

SLEEP mygtukas

Ekranas
Ekrano nustatymui

Oro srauto siūbavimo 
mygtukas 

Horizontalių menčių 
padėties keitimui ir 

(pasirenkamas)

Laikmačio 
pasirinkimo mygtukas
Paspauskite šį mygtuką 

norėdami pasirinkti 
laikmatį. 

AUTO ŠILDYMAS

VĖSINIMAS DŽIOVINANT

SIŪBAVIMAS 

Oro srauto siūbavimo 
mygtukas

Vertikalių menčių padėties 
keitimui bei siūbavimo 
įjungimui ar išjungimui.

Režimo pasirinkimo 
mygtukas 

Pasirinkimui

Ventiliatoriaus greičio mygtukas
Vidinio ventiliatoriaus greičio 
parinkimui. 
Auto          Vidutinis 

Aukštas Žemas

CLEAN mygtukas  
Paspauskite šį mygtuką 

norėdami įjungti 
savaiminio išsivalymo

technologiją
 

QUIET

Tylaus režimo mygtukas
Nustatykite oro kondicionierių 

veikti skleidžiant mažai 
triukšmo.  

I FEEL mygtukas 
Paspauskite šį mygtuką 
norėdami įjungti funkciją 

I FEEL

Miego funkcijos 
nustatymui.
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 UVC mygtukas 
UVC sterilizavimo funkcijos 

įjungimui ir išjungimui.  



Nuotolinio valdymo pulto instrukcija

Miego režimo piktograma
Piktograma yra rodoma, 
kai paspaudus „Sleep“ 
mygtuką, įrenginys ima 

veikti miego režimu.

Ventiliatoriaus greičio 
pasirinkimo piktograma

Laikmačio ekranas
Rodo valandas, kai yra 

nustatytas
laikmatis. Taip pat gali rodyti 
temperatūrą kai yra nustatyta

I FEEL funkcija.

UVC piktograma  
Piktograma yra rodoma, kai 

yra įjungta UVC funkcija.

Signalo piktograma 
Ši piktograma atsiranda esant 

valdymo signalui.

Turbo piktograma
Piktograma atsiranda kai VĖSINIMO ar 
ŠILDYMO režime yra nustatyta turbo 

funkcija,o    ima mirksėti.

Veikimo režimo 
pasirinkimo piktogramos

AUTO 

COOL 

VĖSINIMAS 

ŠILDYMAS 

DŽIOVINIMAS

Horizontalaus siūbavimo 
piktograma

Piktograma rodoma, kai 
paspaudžiamas mygtukas 

„H-SWEEP“.

 Nuotolinio valdymo pultui yra naudojamos dvi AAA baterijos, įprastinėmis eksploatavimo 
sąlygomis baterijų pakanka apytiksliai 6 mėnesiams. 

 Naudokite dvi panašaus tipo baterijas (įdėdami baterijas atkreipkite dėmesį į poliškumą)
 Naudodami nuotolinio valdymo pultą, jo signalo siųstuvą nukreipkite į vidinį įrenginį, tarp 

nuotolinio valdymo pulto ir vidinio įrenginio turi nebūti jokių kliūčių.
 Nuspaudus du mygtukus iš karto, bus pasiųsta neteisinga valdymo komanda.
 Šalia vidinio įrenginio nenaudokite belaidžio ryšio įrangos (pvz., mobiliųjų telefonų). Jei dėl to 

atsiranda trukdžių, išjunkite įrenginį, ištraukite maitinimo kištuką, tada vėl prijunkite ir po kurio 
laiko įjunkite.

 Apsaugokite vidinio įrenginio imtuvą nuo tiesioginių saulės spindulių, priešingu atveju jis 
negalės priimti valdymo pulto signalo.

 Nemėtykite nuotolinio valdymo pulto.
 Nelaikykite valdymo pulto tiesioginiuose saulės spinduliuose arba arti šilumos šaltinio.
 Neapipilkite nuotolinio valdymo pulto vandeniu ar sultimis, taip atsitikus pultą valykite minkšta 

šluoste.
 Prieš atiduodant įrenginį utilizavimui, iš jo turi būti išimtos baterijos ir pašalintos saugiu būdu.

Įjungimo/Išjungimo laikmačio 
piktograma

Esant nustatytam laikmačiui, bus rodoma 
ON/OFF piktograma.

Auto 
Didelis greitis 
Vidutinis greitis 
Mažas greitis 
Tylaus režimas 

Vertikalaus siūbavimo 
piktograma 

 Rodoma priklausomai nuo 
vertikalių menčių padėties bei jų 

siūbavimo arba nesiūbavimo.

Užrakinimo piktograma

Piktograma yra rodoma, 
kai paspaudžiamas 
mygtukas „LOCK“.
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 〖Nuotolinio valdymo pultas〗

Temperatūros nustatymo 
ekranas

Rodo nustatytą temperatūrą.



APTARNAVIMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
Kruopštus išankstinis techninis aptarnavimas ir kapitalinis remontas gali pailginti oro 
kondicionieriaus tarnavimo laiką ir sutaupyti elektros energijos sąnaudas.

Dėmesio:

1. Prieš atlikdami aptarnavimo darbus, išjunkite oro
    kondicionierių valdymo pultu ir ištraukite kištuką iš
    elektros lizdo.
2. Nestovėkite ant nestabilių daiktų, kai valote ar
    aptarnaujate oro kondicionierių, nes taip galite susižeisti.
3. Nuimdami priekinį skydą, nelieskite metalinių korpuso
    dalių, kadangi taip galite susižeisti.

〖Priekinio skydo ir nuotolinio valdymo pulto valymas〗 

1. Neplaukite įrenginio vandeniu, kadangi taip galite 
patirti elektros smūgį.

2. Neplaukite nuotolinio valdymo pulto vandeniu.
3. Nevalykite spiritu, benzinu, izoamilo acetatu arba 

poliravimo priemonėmis.
4. Nevalykite įrenginio grubiai, kadangi gali nukristi 

priekinis skydas.
5. Nevalykite priekinio skydo ar nuotolinio valdymo 

pulto metaliniu šepečiu; taip galite sugadinti 
paviršių.

〖Oro filtro valymas〗
1. Atidarykite priekinį skydą.（4 pav.）
2. Pakelkite išsikišančią dalį, tada patraukite ją 

žemyn, išimkite oro filtrą.

3. Išvalykite jį dulkių siurbliu arba išplaukite 
vandeniu. Jei filtras yra labai nešvarus, 
plaukite jį šiltu muilinu vandeniu arba 
naudokite švelnią plovimo priemonę. Tada 
išdžiovinkite jį pavėsyje.

4. Įstatykite filtrą į vietą ir uždarykite priekinį 
skydą.

Pastaba:
1. Oro filtrą reikia valyti bent kartą per dvi savaites, priešingu atveju gali sumažėti šildymo 

ar vėsinimo našumas.
2. Nevalykite filtro metaliniu šepečiu; taip galite jį sugadinti.

4 pav.
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Jei nešvarumai nenusivalo, valykite juos šilta drėgna šluoste (sumirkyta ne 
karštesniame kaip 40 ℃ temperatūros vandenyje) Dėmesio:



〖Jei planuojate nenaudoti ilgą laiką〗 

1. Įjunkite siūbavimą 3-4 valandoms, kad išdžiūtų 2. Išjunkite kondicionierių nuotolinio valdymo 
vidinė oro kondicionieriaus dalis. pultu, tada atjunkite jį nuo elektros tinklo.

3.  Uždėkite oro filtro tinklelį. 4. Išimkite baterijas iš nuotolinio valdymo 
pulto.
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〖El. energijos taupymo patarimai〗 

Tinkamos temperatūros nustatymas

Jei gyvenamoji patalpa yra per šalta, tai yra 
žalinga jūsų sveikatai.

Venkite tiesioginių saulės spindulių

Vėsindami patalpą naudokite užuolaidas ar 
roletus, kad užkirstumėte kelią tiesioginiams 
saulės spinduliams.

Venkite šilumos šaltinių
Kai patalpa yra vėsinama, kiti šilumos 
šaltiniai gali turėti įtakos vėsinimo 
efektyvumui.

Uždarykite duris ir langus
Į patalpą iš išorės patenkantis oras turi įtakos 
patalpos vėsinimo arba šildymo efektyvumui.

Palaikykite oro filtro švarą

Oro filtro švaros palaikymas 
užtikrina didelį veikimo efektyvumą.

Gera ventiliacija

Nedėkite jokių daiktų šalia išorinio įrenginio 
oro paėmimo ir išpūtimo angų.
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TRIKČIŲ ŠALINIMAS

〖Oro kondicionieriaus veikimo sutrikimai〗

Patikrinimai prieš kreipiantis į servisą.

Požymis Tikrinami elementai
1. Patikrinkite ar neišjungtas el. energijos tiekimas.

Oro 
kondicionierius 
visiškai neveikia

2. Patikrinkite ar neišjungtas grandinės pertraukiklis ir ar neperdegęs 
saugiklis.
3. Patikrinkite nuotolinio valdymo pulto baterijas.
4. Patikrinkite ar mažesniu kaip 1 m atstumu šalia kondicionieriaus 
nėra naudojamas radijo bangų šaltinis.

1. Patikrinkite ar neužblokuotos oro paėmimo ir išpūtimo angos.
2. Patikrinkite ar dulkėmis neužkimštas oro filtras.Prastas šildymo 

arba vėsinimo 
efektyvumas

3. Gali būti, kad patalpoje yra per daug žmonių.
4. Patikrinkite ar uždaryti langai ir durys.
5. Patikrinkite ar tinkamai nustatyti ventiliatoriaus sukimosi greitis ir 
temperatūra.

〖Nuotolinio valdymo pulto veikimo sutrikimai〗

Toliau išdėstytas „trikčių šalinimas“ yra normalus reiškinys

Požymis Tikrinami elementai
1. Kai kondicionierius veikia DŽIOVINIMO arba MIEGO režimu, 
kartais nepavyksta reguliuoti ventiliatoriaus sukimosi greičio.
2. Kai oro kondicionierius veikia ŠALTO ORO SRAUTO APSAUGOS 
arba ATITIRPINIMO režimu (ŠILDYMO režime), ventiliatoriaus 
variklis nustoja suktis.

Ventiliatorius 
nustoja suktis 
arba nepavyksta 
reguliuoti jo 
sukimosi greičio.

3. Kai oro kondicionierius veikia VĖSINIMO ar DŽIOVINIMO režimu, jei 
oro kondicionierius persijungia į apsaugos nuo užšalimo režimą, tampa 
neįmanoma reguliuoti ventiliatoriaus greitį.

4. Kai oro kondicionierius veikia ŠILDYMO režimu, jei oro 
kondicionierius pradeda veikti apsaugos nuo perkrovos režimu, 
tampa neįmanoma reguliuoti ventiliatoriaus greitį.
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