
Naudojimo instrukcija
Nuotolinio valdymo pultas RC18 
Instrukcija lietuvių kalba

SVARBI PASTABA:
Prieš montuodami ir naudodami jūsų naująjį oro kondicionierių, atidžiai perskaitykite šią instrukciją. 
Išsaugokite šią instrukciją ateičiai.
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ABEJOJATE KĄ DARO KONKRETI FUNKCIJA?
Žiūrėkite šios instrukcijos skyrių Kaip naudoti pagrindines funkcijas ir Kaip naudoti 
sudėtingesnes funkcijas, kuriuose rasite išsamų jūsų kondicionieriaus naudojimo 
aprašymą.

SPECIALI PASTABA

• Jūsų įrenginio mygtukų išvaizda gali nežymiai skirtis nuo pateikto pavyzdžio.
Jei vidiniame įrenginyje nėra konkrečios funkcijos, nuotolinio valdymo pulte spaudžiant 
šios funkcijos įjungimo mygtuką, nebus jokio poveikio.
Jei „Nuotolinio valdymo pulto instrukcijoje“ ir „NAUDOTOJO INSTRUKCIJOJE“ 
pateikiamuose funkcijos aprašymuose yra didelių skirtumų, turi būti vadovaujamasi 
„NAUDOTOJO INSTRUKCIJOJE“ esančiu aprašymu.

• 

• 
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Nuotolinio valdymo pulto specifikacijos

Greito paleidimo gidas

8 m

3,0 V (Sausosios baterijos R03/LR03×2)

-5~60 °C (23~140 °F)

ĮDĖTI BATERIJAS

PASPAUSTI POWER 
MYGTUKĄ

PASIRINKTI REŽIMĄ PASIRINKTI TEMPERATŪRĄ

PASIRINKTI 
VENTILIATORIAUS GREITĮ

1

6

2

5 4

My  Mode Follow Me
LED

Turbo

Ioniser

Swing

Tim
er

Self Clean

Mode
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Fan

Sleep

AUTOCOOLDRYHEAT

FANHIGHMEDLOW

SET TEMPERATURE
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NUOTOLINIO VALDYMO PULTO NAUDOJIMO PATARIMAI

NUOTOLINIO VALDYMO PULTO NAUDOJIMO PASTABOS

• Maksimalus nuotolinio valdymo pulto veikimo 
atstumas yra 8 m nuo įrenginio.
Įrenginys gavęs nuotolinio valdymo pulto 
signalą, pyptelės.
Užuolaidos, kitos medžiagos ir tiesioginiai 
saulės spinduliai gali trukdyti infraraudonųjų 
spindulių signalo imtuvui.
Išimkite baterijas, jei planuojate pulto 
nenaudoti ilgiau kaip 2 mėnesius.

• 

• 

• 

• 

• 

Baterijų įdėjimas ir išėmimas
Jūsų oro kondicionieriaus komplektacijoje gali 
būti dvi baterijos (kai kuriuose įrenginiuose) Prieš 
naudodamiesi, į pultą įdėkite baterijas.
1.

 

 

Pastumkite galinį pulto dangtelį žemyn, taip 
atidarysite baterijų skyrių.
Įdėkite baterijas atkreipdami dėmesį, kad 
sutaptų baterijų galai (+) ir (-) su ženklinimu 
baterijų skyriaus viduje.
Įstumkite baterijų dangtelį atgal į vietą.

2.

3. 

BATERIJŲ NAUDOJIMO PASTABOS

Siekiant optimalaus gaminio veikimo:
• Nemaišykite senų baterijų su naujomis, taip 

pat skirtingų tipų baterijų.
• Nepalikite baterijų pulto viduje, jei ketinate 

nenaudoti įrenginio ilgiau kaip 2 mėnesius.

BATERIJŲ ŠALINIMAS

Neišmeskite baterijų kartu su nerūšiuotomis 
komunalinėmis atliekomis. Norėdami tinkamai 
išmesti baterijas, vadovaukitės vietiniais 
įstatymais.

Įrenginys turi atitikti vietoje galiojančius 
nacionalinius reikalavimus.
 

    

Kanadoje įrenginys turi atitikti CAN ICES-3(B)/
NMB-3(B).
JAV šis įrenginys atitinka JAV Federalinės ryšių 
komisijos (FCC) taisyklių 15 dalį. Naudojant 
įrenginį reikia laikytis šių dviejų sąlygų:
(1) Šis įrenginys negali sukelti žalingų trukdžių ir
(2) šis įrenginys turi priimti bet kokius gaunamus 

trukdžius, įskaitant trukdžius, galinčius sukelti 
nenumatytą veikimą.

Ši įranga buvo atitinkamai išbandyta ir buvo 
patvirtinta, kad ji atitinka apribojimus, nustatytus B 
klasės elektroniniam įrenginiui, laikantis FCC 
taisyklių 15 dalies. Šios ribos nustatytos taip, kad 
užtikrintų tinkamą apsaugą nuo kenksmingų 
trukdžių gyvenamuosiuose pastatuose. Ši įranga 
generuoja, naudoja ir gali spinduliuoti radijo bangų 
energiją ir jei yra įrengta arba naudojama ne pagal 
instrukciją, gali kelti trikdžius radijo ryšiui. Tačiau 
nėra jokios garantijos, kad neatsiras trukdžių 
konkrečiu atveju. Jei ši įranga sukelia radijo ar 
televizijos signalų priėmimui kenkiančius trukdžius 
(tai galima patikrinti įjungus ir išjungus įrangą). 
Pabandykite trukdžius pašalinti vienu iš šių būdų:
   Pasukite ar perkelkite imtuvo anteną.
   Atitraukite įrangą nuo imtuvo.
   Prijunkite įrangą prie kitos nei prijungtas imtuvas 
grandinės lizdo.
   Pagalbos kreipkitės į pardavėją ar patyrusį 
radijo/TV specialistą.
   Pakeitimai arba modifikacijos, nepatvirtintos 
šalies, atsakingos už suderinamumą, gali apriboti 
naudotojo teisę naudotis įranga.
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Nuotolinio valdymo pulto naudojimas



Prieš pradėdami eksploatuoti jūsų naująjį oro kondicionierių, įsitikinkite, kad susipažinote su jo nuotolinio 
valdymo pultu. Toliau pateikiamas trumpas nuotolinio valdymo pulto pristatymas. Instrukcijas, kaip valdyti 
oro kondicionierių rasite šios instrukcijos skyriuje Kaip naudotis pagrindinėmis funkcijomis. 

Mygtukai ir jų funkcijos
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Modelis: RC18

OK
Naudojamas pasirinktų funkcijų 
patvirtinimui.

TIMER
Nustato įjungimo ir išjungimo laikmatį.
BREEZE AWAY

  

TEMP 

                                                  SET

    TEMP 

                        FAN SPEED

    

 


Paspauskite mygtuką TEMP    ar      
mygtuką, kad padidintumėte/
sumažintumėte ventiliatoriaus 
greitį 1 % žingsniais.

                                         SWING
Paleidžia ir stabdo horizontalių 
žaliuzių siūbavimą. Palaikykite 2 
sekundes nuspaudę, norėdami 
pradėti vertikalių žaliuzių 
automatinio siūbavimo funkciją.

Ši funkcija leidžia išvengti tiesioginio 
oro srauto į kūną ir leidžia mėgautis 
šilkinės vėsos pojūčiu.
PASTABA: Ši funkcija galima tik vėsinimo, 
ventiliatoriaus ir džiovinimo režimais.
CLEAN
Naudojamas paleisti / sustabdyti 
Savaiminio išsivalymo arba 
Aktyvaus išsivalymo funkciją.
(Priklauso nuo modelio, žr. 
NAUDOJIMO IR MONTAVIMO 
INSTRUKCIJĄ).
LED
Įjungia arba išjungia vidinio 
įrenginio LED ekraną ir oro 
kondicionieriaus garsinį signalą 
(priklausomai nuo modelio), taip 
sukurdamas jaukią ir tylią aplinką.
Turbo
Įgalina įrenginį pasiekti nustatytą 
temperatūrą per trumpiausią 
įmanomą laiką.

MODE
Slenka per veikimo režimus taip: 
AUTO  VĖSINIMAS  
DŽIOVINIMAS  ŠILDYMAS  
VENTILIATORIUS
PASTABA: ŠILDYMO režimas yra 
nepalaikomas įrenginiuose, 
turinčiuose tik vėsinimo režimą.
ECO/GEAR
Paspauskite šį mygtuką 
norėdami įeiti į energijos 
taupymo režimą šia seka: ECO
     GEAR (75%)      GEAR 
(50%)     Ankstesnis nustatymo 
režimas     ECO

Įjungia ir išjungia įrenginį.
ON/OFF

Didina temperatūrą 1°C 
(1°F) žingsniais.
Maksimali temperatūra yra 
30°C (86°F).
PASTABA: Paspaudus kartu 
mygtukus      ir       tuo pačiu 
metu ir palaikius 3 sekundes, 
temperatūros rodmenys bus 
rodomi kaitaliojami tarp °C ir °F.

Slenka per veikimo funkcijas 
šia tvarka: Šviežias (    )  
Miegas (    )      Sek mane ( o )
AP režimas (     ) Šviežias…
Pasirinktas simbolis mirksės 
ekrane, paspauskite OK 
mygtuką, norėdami patvirtinti.

Mažina temperatūrą 1°C (1°F) 
žingsniais. Min. temperatūra yra 
16°C (60°F). 

Parenka ventiliatoriaus greitį 
tokia tvarka: AU     20 %
    40 %    60 %     80 %     100 %
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Pulto ekrano indikatoriai

Pastaba:
Visi paveikslėlyje pateikti indikatoriai yra skirti aiškiam pateikimui. Eksploatavimo metu, ekrane 
rodomi tik su naudojamomis funkcijomis susiję indikatoriai.

Informacija yra rodoma esant įjungtam pultui.

Siuntimo indikatorius 
šviečia, kai valdymo 
pultas siunčia signalą 
vidiniam įrenginiui.

ĮJUNGTO LAIKMAČIO 
rodymas

IŠJUNGTO LAIKMAČIO 
rodymas

Tylos funkcijos 
ekranas

Horizontalių žaliuzių 
siūbavimo rodymas
Vertikalių žaliuzių 
automatinio siūbavimo 
rodymas
TURBO režimo 
rodymas
Negalimas šiame 
įrenginyje

Breeze away rodymas (ne visuose modeliuose)

Aktyvaus valymo funkcijos rodymas

Šviežumo funkcijos rodymas

Miego režimo rodymas

Sek mane funkcijos rodymas

Valdymo belaidžiu tinklu rodymas

Senkančios baterijos rodymas (mirksi)

MAŽ.
VID.

DID.

REŽIMO rodymas 
Rodo esamą 
režimą, įskaitant:

2%-20%
21%-40%
41%-60%
61%-80%

81%-100%

1%

AUTO

Šio ventiliatoriaus greičio 
negalima reguliuoti AUTO 
ir DŽIOVINIMO režimuose.

ECO rodymas
Rodoma, kai aktyvuota 
ECO funkcija
GEAR rodymas
Rodoma, kai aktyvuota 
GEAR funkcija
LOCK rodymas
Rodo, kai yra įjungta 
užrakinimo funkcija

Temperatūros/Laikmačio/
Ventiliatoriaus greičio rodymas
Rodo nustatytą temperatūrą 
pagal numatytuosius nustatymus, 
ventiliatoriaus greitį arba 
laikmačio nustatymą, kai 
naudojamos ĮJUNGIMO/
IŠJUNGIMO LAIKMAČIO 
funkcijos.

Temperatūrų diapazonas:
16–30 °C/60–86 °F/

Veikiant VENTILIATORIAUS režimu, šis ekranas yra tuščias.

    

(20–28 °C/68–82 °F)o

(priklauso nuo modelio)
Laikmačio nustatymo 
diapazonas: 0–24 valandos
Ventiliatoriaus greičio 
nustatymo diapazonas: 
AU -100%

Pastaba:
Ne visi modeliai gali rodyti 
ventiliatoriaus greičių reikšmes 
AU-100% diapazone.

[  ]

VENTILIATORIAUS GREIČIO 
rodymas
Rodo pasirinktą ventiliatoriaus greitį:

TYLUS  * *
*
*
*
*

*
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MODE

Kaip naudotis pagrindinėmis funkcijomis

AUTO režimas

VĖSINIMO arba ŠILDYMO Režimas

DŽIOVINIMO režimas

Pasirinkite AUTO režimą Nustatykite pageidaujamą temperatūrą

PASTABA:
1. AUTO režimu įrenginys, priklausomai nuo nustatytos temperatūros, automatiškai pasirinks 

VĖSINIMO, VENTILIATORIAUS arba ŠILDYMO funkciją.
2. AUTO režimu ventiliatoriaus greičio reguliuoti negalima.

Įjunkite kondicionierių

Pasirinkite 
DŽIOVINIMO režimą

Nustatykite pageidaujamą 
temperatūrą

Įjunkite kondicionierių

VENTILIATORIAUS režimas
Pasirinkite 
VENTILIATORIAUS režimą

Įjunkite kondicionierių

Pasirinkite VĖSINIMO/
ŠILDYMO režimą Nustatykite temperatūrą

Įjunkite 
kondicionierių

Nustatykite 
ventiliatoriaus greitį

Nustatykite 
ventiliatoriaus greitį

PASTABA: Kadangi DŽIOVINIMO režime ventiliatorius yra valdomas automatiškai, rankiniu būdu jo 
greičio reguliuoti negalima.

PASTABA: VENTILIATORIAUS režime negalite reguliuoti temperatūros. To pasėkoje pulto ekrane nėra 
rodoma temperatūra.

DĖMESIO         Prieš pradėdami naudoti, įsitikinkite, kad įrenginys prijungtas prie maitinimo
                         šaltinio ir tiekiamas maitinimas.

MODE

MODE

MODE
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LAIKMAČIO nustatymas

ĮJUNGIMO LAIKMAČIO nustatymas

IŠJUNGIMO LAIKMAČIO nustatymas

ĮJUNGIMO ir IŠJUNGIMO LAIKMAČIO nustatymas (pavyzdys)

LAIKMAČIO ĮJUNGIMAS/IŠJUNGIMAS – nustatykite trukmę po kurios įrenginys automatiškai 
įsijungs/išsijungs.

Paspauskite TIMER mygtuką, 
kad pradėtumėte ĮJUNGIMO 
laiko seką.

Paspauskite Temp. mygtuką 
aukštyn arba žemyn kelis kartus, 
kad nustatytumėte norimą įrenginio 
įjungimo laiką.

Paspauskite Temp. mygtuką 
aukštyn arba žemyn kelis kartus, 
kad nustatytumėte norimą įrenginio 
išjungimo laiką.

PASTABA:
1. Nustatant ĮJUNGIMO LAIKMATĮ arba IŠJUNGIMO LAIKMATĮ, nustatymo diapazone iki 10 valandų, 

kiekvieną kartą spustelėjus mygtuką, laikas padidės 30 min. žingsniais. Diapazone nuo 10  iki 24 
valandų jis padidės 1 valandos žingsniais. (Pavyzdžiui, paspauskite 5 kartus, kad gautumėte 2,5 val. ir 
paspauskite 10 kartų, kad gautumėte 5 val.) Laikmatis grįš į 0.0 po 24.

2. Atšaukite bet kurią funkciją, nustatydami jos laikmatį į 0,0 val.

Nukreipkite valdymo pultą į 
įrenginį ir palaukite 1 s., 
ĮJUNGIMO LAIKMATIS bus 
aktyvuotas.

Paspauskite TIMER mygtuką, 
kad pradėtumėte 
IŠJUNGIMO laiko seką.

Nukreipkite valdymo pultą į 
įrenginį ir palaukite 1 s., 
IŠJUNGIMO LAIKMATIS bus 
aktyvuotas.

Esamas laikas 
13:00

14:00 15:00 16:00 17:00 18:00

Paleidžiamas 
laikmatis

Įrenginys 
ĮSIJUNGIA

Įrenginys 
IŠSIJUNGIA

po 2,5 valandos
po 5 valandų

15:30

Pavyzdys: Jei dabartinis laikmatis 
yra 13:00, nustačius laikmatį, kaip 
aprašyta aukščiau, įrenginys 
įsijungs po 2,5 valandos (15:30) ir 
išsijungs 18:00.

ON/OFF

M OD E

FAN

SHOR TCUT
TIMER ON

TIMER OFF

TEM P
SLEEP

1sek.

ON/OFF

M OD E

FAN

SHOR TCUT
TIMER ON

TIMER OFF

TEM P
SLEEP

ON/OFF

M OD E

FAN

SHOR TCUT
TIMER ON

TIMER OFF

TEM P
SLEEP

ON/OFF

M OD E

FAN

SHOR TCUT
TIMER ON

TIMER OFF

TEM P
SLEEP

1sek.

x5

xn xn

x10

xn

Atminkite, kad abejoms funkcijoms nustatytos trukmės atitinka trukmę valandomis nuo esamo laiko.

TIMER 

TIMER 

TIMER 
TIMER 
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Kaip naudotis išplėstinėmis funkcijomis

Siūbavimo funkcija

Oro srauto kryptis

LED EKRANAS

Paspauskite mygtuką Swing

Paspaudus Swing mygtuką, horizontalios 
žaliuzės ims automatiškai siūbuoti. 
Paspauskite dar kartą, kad nustotų siūbuoti.

PASTABA: Įrenginiui esant išjungtam, paspauskite MODE ir SWING mygtukus kartu ir palaikykite 
vieną sekundę, žaliuzės atsidarys tam tikru kampu, tokiu būdu suteikdamos patogią prieigą valymui. 
Paspauskite MODE ir SWING mygtukus kartu ir palaikykite 1 sekundę, kad nustatytumėte žaliuzes 
iš naujo (priklausomai nuo modelio).

Šį mygtuką laikant nuspaustą ilgiau nei 2 
sekundes, bus suaktyvinta vertikalių žaliuzių 
siūbavimo funkcija (priklausomai nuo modelio).

Toliau laikant paspaustą SWING mygtuką, 
galima nustatyti penkias skirtingas oro srauto 
kryptis. Kiekvieną kartą paspaudžiant mygtuką, 
žaliuzes galima nustatyti į konkretų diapazoną. 
Laikykite nuspaustą mygtuką, kol pasieksite 
pageidaujamą kryptį.

2s

Palaikykite paspaudę šį mygtuką ilgiau nei 5 
sekundes ir vidinis įrenginys parodys faktinę 
patalpos temperatūrą. Palaikykite paspaudę šį 
mygtuką ilgiau nei 5 sekundes dar kartą ir 
įrenginys vėl ims rodyti nustatytą temperatūrą.

Paspauskite šį mygtuką norėdami 
įjungti arba išjungti vidinio įrenginio 
ekraną.

5s

Paspauskite LED mygtuką Palaikykite paspaudę šį 
mygtuką ilgiau nei 5 
sekundes (kai kuriuose 
įrenginiuose)

Swing

LED LED

Swing

Swing
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ECO/GEAR funkcija (kai kuriuose įrenginiuose)

PASTABA: 
Paspaudus ECO mygtuką, pakeitus režimą arba nustatant nustatytą temperatūrą iki mažesnės nei 

Paspauskite X-ECO mygtuką norėdami įeiti į energijos taupymo režimą 
šia seka:
ECO      GEAR(75 %)      GEAR(50 %)      Ankstesnis nustatymo 
režimas        ECO......
Pastaba: Ši funkcija yra galima tik VĖSINIMO režime.

ECO naudojimas:
Kai veikia vėsinimo režimas, paspauskite šį mygtuką, nuotolinio valdymo pultas automatiškai 
nustatys temperatūrą į 24 °C/75 °F, ventiliatoriaus greitį Auto, kad taupytų energiją (tik tada, kai 
nustatyta temperatūra yra mažesnė nei 24 °C/75 °F). Jei nustatyta temperatūra viršija 24 °C/75 
°F, paspauskite ECO mygtuką, ventiliatoriaus greitis pasikeis į Auto, nustatyta temperatūra liks 
nepakitusi. 

24 °C/75 °F, ECO funkcija bus sustabdyta.

Veikiant ECO funkcijai, nustatyta temperatūra turi būti 24 °C/75 °F arba aukštesnė, todėl 
įrenginys gali nepakankamai vėsinti. Jei jaučiatės nekomfortiškai, tiesiog paspauskite ECO 
mygtuką, kad sustabdytumėte funkciją.

GEAR funkcija:

Paspauskite ECO/GEAR mygtuką, kad įjungtumėte GEAR funkciją taip:
75 % (iki 75 % elektros energijos suvartojimo)

50 % (iki 50 % elektros energijos suvartojimo)

Anksčiau nustatytas režimas.

Esant įjungtai GEAR funkcijai, nuotolinio valdymo pulto ekrane pakaitomis bus 
rodoma suvartojama el. energija ir nustatyta temperatūra.
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FP funkcija

UŽRAKTO funkcija

Palaikykite paspaustą ventiliatoriaus mygtuką ilgiau nei 2 sekundes, kad 
aktyvuotumėte/deaktyvuotumėte Tylos funkciją (kai kuriuose įrenginiuose).
Dėl retai suveikiančio kompresoriaus gali nepakakti vėsinimo ir šildymo našumo. 
Įrenginiui veikiant paspaudus ON/OFF, Mode, Sleep, Turbo arba Clean mygtuką 
tylos funkcija bus atšaukta.

Tylos funkcija

Clean

5s5s

Turbo

Įrenginys veiks dideliu ventiliatoriaus greičiu 
(esant įjungtam kompresoriui), temperatūrai 
automatiškai esant nustatytai į 8 °C/46 °F.

2

+ Paspauskite Clean mygtuką ir Turbo mygtuką vienu 
metu bei palaikykite 5 sekundes, kad aktyvuotumėte 
Užrakto funkciją. Jokie mygtukai nereaguos, išskyrus 
tuos du mygtukus, dar kartą paspaudę juos ir palaikę 
2 sekundes, išjungsite užrakinimą.

2s

Pastaba: Ši funkcija yra skirta tik oro kondicionieriui su šilumos siurbliu.
Paspauskite šį mygtuką 2 kartus per sekundę ŠILDYMO režime ir nustatykite 16 °C/60 °F 
arba 20 °C/68 °F temperatūrą (RC18 modeliams), kad suaktyvintumėte FP funkciją.
Veikimo metu paspaudus On/Off, Sleep, Mode, Fan ir Temp. mygtuką, ši funkcija bus 
atšaukta.
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SET funkcija

arSET SET OK

Pastaba: MIEGO funkcija VENTILIATORIAUS 
arba DŽIOVINIMO režimuose yra negalima.

Funkcija Sek mane (      ):
Funkcija SEK MANE leidžia nuotolinio 
valdymo pultui matuoti temperatūrą jo 
buvimo vietoje ir kas 3 minutes siųsti šį 
signalą į oro kondicionierių. Naudojant 
AUTO, VĖSINIMO arba ŠILDYMO režimus, 
kai aplinkos temperatūra yra matuojama 
nuotolinio valdymo pultu (o ne pačiu vidiniu 
įrenginiu), oro kondicionierius optimizuos 
temperatūrą aplink jus ir užtikrins 
maksimalų komfortą. 
PASTABA: Paspaudę Turbo mygtuką, 
palaikykite 7 sekundes, kad paleistumėte/
sustabdytumėte funkcijos SEK MANE 
atminties funkciją.

Aktyvavus atminties funkciją, ekrane 3 sekundes 
yra rodoma „ON“.
Išjungus atminties funkciją, ekrane 3 sekundes 
yra rodoma „OFF“.
Kai atminties funkcija yra aktyvuota, spaudžiant 
ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO mygtuką, keičiant režimą 
arba sutrikus el. energijos tiekimui, funkcija SEK 
MANE nebus atšaukta.

Pasirinkite AP režimą, kad atliktumėte belaidžio 
tinklo konfigūraciją. Kai kuriuose įrenginiuose 
spaudžiant SET mygtuką šis režimas neveikia. 
Norėdami įeiti į AP režimą, per 10 sekundžių 
septynis kartus paspauskite LED mygtuką.

AP funkcija (        ) (ne visuose įrenginiuose):

        [  ]: jei jūsų nuotolinio valdymo pulte yra mygtukas Breaze away, Fresh arba Sleep mygtukas, 
  mygtuku SET negalite pasirinkti Breeze Away, Šviežumo ar Miego funkcijos. 



Paspauskite mygtuką SET, kad įvestumėte funkcijos nustatymą, tada paspauskite mygtuką SET 
arba TEMP     arba TEMP      mygtuką, kad pasirinktumėte norimą funkciją. Pasirinktas simbolis 
mirksės ekrane, paspauskite OK mygtuką, norėdami patvirtinti. 
Norėdami atšaukti pasirinktą funkciją, atlikite tas pačias procedūras, kaip aprašyta aukščiau. 
Spauskite SET mygtuką norėdami slinkti per funkcijas šia seka: 
*Breeze Away (   )     Šviežias (   )     Miegas (   )     Sekite mane (   )     AP režimas (   )

*

Ši funkcija leidžia išvengti tiesioginio oro srauto į 
kūną ir leidžia mėgautis šilkinės vėsos pojūčiu. 
PASTABA: Ši funkcija yra galima tik vėsinimo, 
ventiliatoriaus ir džiovinimo režimuose
ŠVIEŽUMO funkcija (     ) (ne visuose 
įrenginiuose): Įjungus ŠVIEŽUMO funkciją, 
yra įjungiamas jonų generatorius, padedantis 
valyti patalpos orą.
Miego funkcija (      ):
MIEGO funkcija yra naudojama 
sumažinti energijos suvartojimą jums 
miegant (kai nereikalingi tokie patys 
temperatūros nustatymai, kad 
jaustumėtės komfortiškai). Šią 
funkciją galima įjungti tik nuotolinio 
valdymo pultu.
Išsamesnę informaciją apie miego 
funkciją rasite „NAUDOTOJO 
INSTRUKCIJOJE“.

Breeze Away funkcija (       ) 
(ne visuose įrenginiuose):

  




