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BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
A készülék üzembe helyezése
előtt kérjük, olvassa el
ﬁgyelmesen a biztonsági
előírásokat.

Ez a készülék R32 anyaggal van
feltöltve.

● A kézikönyvet tartsa könnyen hozzáférhető helyen.
● A készülék üzembe helyezése előtt kérjük, olvassa el ﬁgyelmesen a biztonsági
előírásokat.
● Ezt a készüléket üzletekben, a könnyűiparban és farmokon szakértő vagy
betanított személyek, ill. laikusok által történő használatra tervezték.
● Az itt felsorolt óvintézkedések VIGYÁZAT, FIGYELMEZTETÉS és FIGYELEM
besorolásúak. Mindegyik fontos információkat tartalmaz a biztonsággal
kapcsolatban. Feltétlenül olvassa el az összes óvintézkedést.
VIGYÁZAT
● Ne mozdítsa el, ne szerelje, ne nyissa fel és ne vegye le a fedelet! Ellenkező
esetben veszélyes feszültségű elektromos árammal érintkezhet. Az ilyen
munkákat bízza a szakszervizre.
● A tápforrás kikapcsolásával nem szűnik meg az áramütés veszélye.
● A készüléket az elektromos berendezésekre vonatkozó helyi előírások szerint
kell üzembe helyezni.
● Egy minden pólust nyitó kapcsolót vagy áramköri kioldót (min. 3 mm
érintkezőközzel) kell a ﬁx kábelezésbe iktatni.
● A készüléket olyan helyiségben kell tárolni, ahol nincsenek folyamatos üzemű
gyújtóforrások (pl. nyílt láng, működő gázkészülék vagy működő elektromos
fűtőtest).
● A tűz, robbanás vagy személyi sérülés elkerülése érdekében ne működtesse a
készüléket káros (pl. gyúlékony vagy korrodáló hatású) gázok közelében.
FIGYELMEZTETÉS
● Ne maradjon hosszabb ideig közvetlenül a kiáramló hideg levegő útjában!
● A levegőbemenetbe/kimenetbe ne nyújtsa be az ujját vagy más tárgyat.
● Ha valamilyen rendellenességet észlel (pl. égett szagot), azonnal állítsa le a
klímaberendezést, és válassza le az elektromos hálózatról, vagy kapcsolja le az
áramkör meg szakítóját.
● Ezt a berendezést nem használhatják 8 éves kor alatti gyerekek és
megváltozott ﬁzikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező,
ill. tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek (beleértve a
gyerekeket is), kivéve, ha felügyelet mellett dolgoznak, vagy ha tájékoztatást
kaptak a berendezés biztonságos használatáról és a szóban forgó veszélyeket
megértették. Gyermekek ne játsszanak a berendezéssel. A tisztítást és a
felhasználói karbantartást gyerekek nem végezhetik felügyelet nélkül.
● A készüléket nem használ hatják csökkent ﬁzikai, érzékszervi vagy mentális
képességű vagy megfelelő gyakorlattal és ismeretekkel nem rendelkező
személyek (ideértve a gyermekeket is), hacsak nem felügyeli őket egy
biztonságukért felelős személy.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
● A légkondicionáló berendezés felszerelését, karbantartását, javítását és
leszerelését szakképzett klímaszerelőnek vagy szakképzett karbantartási
szakembernek kell végeznie. Az ilyen munkák elvégzésére kérjen fel képesített
beszerelőt vagy képesített szerviztechnikust.
● Ügyelni kell arra, hogy a gyermekek ne játsszanak a készülékkel.
● Ne használjon a kültéri egység kiegészítő vagy helyettesítő anyagaként
javasoltaktól különböző hűtőközeget. Ellenkező esetben szokatlanul nagy
nyomás alakulhat ki a hűtőkörben, ami a termék meghibásodását vagy
robbanását, ill. személyi sérülést okozhat.
● Ne használjon olyan eszközt a fagymentesítési folyamat felgyorsítására vagy a
tisztításhoz, amelyet nem a gyártó ajánlott.
● A készüléket olyan helyiségben kell tárolni, ahol nincsenek folyamatos üzemű
gyújtóforrások (pl. nyílt láng, működő gázkészülék vagy működő elektromos
fűtőtest).
● Ne feledje, hogy a hűtőközegek esetleg nem hordoznak illatanyagot.
● Ne lyukassza ki vagy ne dobja tűzbe, mert az eszköz túlnyomásos. Óvja az
eszközt hőtől, nyílt lángtól, szikráktól vagy más gyújtóforrásoktól. Ellenkező
esetben robbanás történhet, ami személyi sérülést vagy halált okozhat.
● Ha a beltéri egységet 3M26, 4M27 és 5M34 típusú multi-split R32 kültéri
egységhez csatlakoztatják. Lásd az IMS kültéri egység telepítési kézikönyvét
és kérjen tanácsot a forgalmazótól a minimális alapterülettel kapcsolatban.
FIGYELEM
● Ne mossa a berendezést vízzel! Ez áramütést okozhat.
● Ne használja a légkondicionálót egyéb célokra, például ételek tartósítására,
állattartáshoz stb.
● Ne tegyen semmit a beltéri vagy a kültéri egységre. Ez személyi sérüléshez
vagy a műszer károsodásához vezethet.
● Ne érjen az alumínium bordázathoz, mert sérülést okozhat.
● Az egység tisztítása előtt kapcsolja ki a főkapcsolót vagy az áramköri
megszakítót.
● Ha a berendezés előreláthatólag hosszabb ideig nem lesz használva, akkor
kapcsolja ki a főkapcsolót vagy az áramköri megszakítót.
● Hosszú ideig tartó használatot követően ajánlott a készülék szakértő általi
karbantartása.
● A gyártó nem vállal semmilyen felelősséget a kézikönyvben leírtak be nem
tartása által okozott károkért.
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A BELTÉRI EGYSÉG KIJELZŐJE ÉS
AZ EGYSÉG KEZELŐPANELE

Ez a beltéri egység a kezelőpanel vagy a távirányító használatával
működtethető.
A készülék működése azt követi, amelyiket később használták. Ha az
egység kezelőpanelével módosítja a beállított hőmérsékletet, megváltozik
a hőmérséklet jelzése, de a távirányítón nem módosul a hőmérséklet
kijelzése. Ha a levegőáramlást a felső levegőkimenetre korlátozza, akkor is
tapasztalható csekély mértékű levegőáramlás az alsó levegőkimeneten.
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A LEVEGŐFÚVÁS IRÁNYA

1

Nyomja meg a
gombot : A
terelőlapot a kívánt függőleges állásba
állíthatja.

2

Nyomja meg a
gombot : A
levegőfúvás iránya automatikusan hintázik,
a gomb újbóli megnyomására pedig megáll.
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A vízszintes irányt kézzel kell beállítani.
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A távirányító
fényérzékelője

1 ÜZEMELTETÉS gomb : Az egység működtetését vezérlő BE/KI gomb,
a SZŰRŐELLENŐRZÉS jelzés kikapcsolója.
2 ÜZEMMÓDVÁLASZTÓ gomb : Működtetési mód (Automatikus→Hűtés→Fűtés
→Automatikus→ • • • )
w GYEREKZÁR funkció : Nyomja meg 3 másodpercig az ÜZEMMÓDVÁLASZTÓ
gombot. (Leállás alatt is lehet működtetni.)
A GYEREKZÁR funkció megszakításához nyomja meg ismét 3 másodpercig az
ÜZEMMÓDVÁLASZTÓ gombot.
A GYEREKZÁR funkció aktiválásakor 3 sípoló hangot hall.
Ha a funkció megszakításához megnyomja az ÜZEMMÓDVÁLASZTÓ gombot,
egy sípoló hangot hall, majd 3 másodperc múlva 3 sípoló hangot hall.
A jelzőgomb nem használható, ha a gyerekzár funkció aktív.
(A gomb megnyomásakor 1 sípoló hangot hall).
A GYEREKZÁR funkció használata alatt a készülék működtetése a távirányítóval
lehetséges.
Ha nincs áram a készülékben, a funkció megszakad.
3 LEVEGŐKIMENET-VÁLASZTÓ gomb: Hűtés, Automatikus
(Felső és alsó→ Felső→Alsó és felső→ • • •)
Szárítás (csak felső)
Fűtés (Felső és alsó→Felső→Alsó→Felső és alsó→ • • •)
Hűtés alatt: Ha a hőmérséklet közeledik a beállított hőmérséklethez,
akkor a Felső lesz.
Leállás alatt : Az alsó levegőkimeneti rács kinyitása/bezárása.
Amikor a HŐMÉRSÉKLET jelzője a „CL” szöveget jeleníti meg,
az alsó levegőkimeneti rács zárt állapotú.
Amikor a HŐMÉRSÉKLET jelzője az „OP” szöveget jeleníti meg,
az alsó levegőkimeneti rács nyitott állapotú.
4 HŐMÉRSÉKLET gomb (Fel) : A hőmérséklet növekedésének beállítása
a következő értékkel: 1°C (17°C→18°C→ • • • 30°C)
5 HŐMÉRSÉKLET gomb (Le) : A hőmérséklet csökkenésének beállítása a
következő értékkel : 1°C (30°C→29°C→ • • • 17°C)
6 HŰTÉS és SZÁRÍTÁS jelzője (Kék)
7 FŰTÉS jelzője (Narancssárga)
8 Hűtőközegszivárgás-érzékelő (Zöld)
w Igényelje hűtőközegszivárgás-érzékelőt, amely tartozékként kapható.
Érdeklődjön a kereskedőnél.
9 MŰKÖDÉS vagy CSAK VENTILÁTOR jelzője (Zöld)
HI-POWER
jelzője (Zöld)
!
" PADLÓ jelzője (Narancssárga)
# IDŐZÍTŐ jelzője (Sárga)
$ SZŰRŐELLENŐRZÉS jelzője (Piros)
% HŐMÉRSÉKLET jelzője (Kék)
& LEVEGŐKIMENET jelzője (Zöld)
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HASZNÁLAT ELŐTTI TEENDŐK

Az elemek eltávolítása
1. Távolítsa el a fedőt, és vegye ki az elemeket.
2. Helyezze vissza a fedőt.
• A helyi szabályozásoknak megfelelően
dobja ki az elemeket.
Óra beállítás
1. Nyomja meg a CLOCK Ɣ gombot egy ceruza
hegyével. Ha az idő villogva jelenik meg,
lépjen a 2. lépésre.

Ügyeljen a megfelelő
(+) és (-) tájolásra
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Infravörös jeladó
Elindítás/leállítás gomb
Üzemmódválasztó gomb (MODE)
Hőmérséklet gomb (TEMP)
Ventilátorsebesség gomb (FAN)
Terelőlap lengető gomb (SWING)
Terelőlap-állítás gomb (FIX)
Heti időzítő beállítás gomb
Memória és tárolás gomb (PRESET)
Kandalló és 8°C-os fűtési üzemmód gomb ( /8°C)
Nagy teljesítmény gomb (Hi-POWER)
Takarékos üzemmód gomb (ECO)
Kényelmi automatikus kikapcsolás gomb
(COMFORT SLEEP)
A padlófűtés üzemmód gombja (FLOOR)
Óra beállítás gomb (CLOCK)
Ellenőrzés gomb (CHECK)
Alaphelyzet gomb (RESET)
Szűrő helyreállítás gomb (FILTER)
Teljesítményválasztás és csendes üzemmód
(Kültéri egység) gomb ( / )
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AUTOMATIKUS / HŰTÉS (SZÁRÍTÁS) /
FŰTÉS / VENTILÁTOR ÜZEMMÓD
Fűtés lehetőséget

gombot : Válassza Auto A Hűtés
vagy Ventilátor

, Szárítás

,

üzemmód beállítást.

gombot : Be lehet állítani a kívánt hőmérsékletet.
2. Nyomja meg a
Min. 17°C, Max. 30°C.
3. Nyomja meg a
, MED+
MED

6
Felső levegőkimeneti rács
Fő kezelőpanel

Alsó levegőkimeneti
rács

A TÁVIRÁNYÍTÓ

gombot : Válassza az AUTO, LOW , LOW+
, HIGH
, és Quiet ( ).

,

w AUTOMATIKUS ÜZEMMÓD: A hűtés vagy fűtés automatikus kiválasztása.
w SZÁRÍTÁS ÜZEMMÓDBAN nem választhatja ki a levegő mennyiségét.

Húzza erősen
maga felé a
burkolatot

HI-POWER ÜZEMMÓD

A szoba hőmérsékletének és a levegő irányának automatikus vezérléséhez a
gyorsabb automatikus, hűtési vagy fűtési működés érdekében (kivéve a DRY
(Szárítás) üzemmódot).
Nyomja meg a

2. Nyomja meg a
vagy a
: gombot
az idő beállításához.
3. Nyomja meg a
gombot : Eltárolja
az időzítési beállítást.
A távirányító alaphelyzetbe állítása
1. Távolítsa el az elemet.
2. Nyomja meg a
gombot.
3. Helyezze be az elemet.
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1. Nyomja meg a

A szűrők előkészítése
1. Nyissa fel a levegőbemenet rácsát, és vegye ki a levegőszűrőket.
2. Szerelje fel a tartozék szűrőket (a részleteket lásd a kiegészítő lapon).
Az elemek behelyezése
1. Távolítsa el az elemfedelet.
2. Helyezzen be 2 darab új elemet (AAA típusút),
ﬁgyelve a (+) és a (–) púlus helyes irányára.

Megjegyzés:
• Ne mozgassa kézzel a terelőlapot.
• A függőleges terelőlap pozícionálása néhány működtetési mód esetén
automatikusan történik.
• A fűtési működés alatt mindig úgy állítsa be, hogy a készülék lefelé
fújja a levegőt. Ha a távirányítóval állítja be a lengetési műveletet,
megmaradnak a fogadás előzményei, de a felső terelőlap nem működik.
• Ha a levegőmozgást felső/alsó vagy felfelé fújásra módosítja, a készülék
lengetési műveletet végez.
• A PADLÓFŰTÉS ÜZEMMÓD alatt a készülék csak lefelé fújja a levegőt,
és a lengetés nem működtethető a távirányítóval.

Levegőbemeneti
rács

gombot : Az üzemmód ki- és bekapcsolása.
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12 KÉNYELMI AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS

PADLÓFŰTÉS ÜZEMMÓD

Alvás során az energia-megtakarítás érdekében a légáram automatikus szabályozása
és automatikus kikapcsolás. (kivéve a DRY (Szárítás) üzemmódot)

A fűtés csak lefelé fújással működik.
A levegőkimenet hőmérséklete a szokásosnál magasabb.
Nyomja meg a

FLOOR gombot : Az üzemmód ki- és bekapcsolása.

gombot : A kikapcsolási időzítéshez négy beállítás
1. Nyomja meg a
választható – 1, 3, 5 vagy 9 óra.
2. Nyomja meg a
gombot a kényelmi automatikus kikapcsolás törléséhez.

Megjegyzés: A PADLÓ működés cask Fűtés üezmmódban lehet aktív.

Megjegyzés:

8

ECO MŰKÖDÉS

A helyiség automatikus szabályozása energiatakarékos módon (kivéve a DRY
(Szárítás) üzemmódot).
Nyomja meg a

13 AUTOMATIKUS ÚJRAINDÍTÁS FUNKCIÓ

gombot : Az üzemmód ki- és bekapcsolása.

Megjegyzés: Megjegyzés: Hűtési művelet : A belső beállított hőmérséklet
automatikusan 1 fokot növekszik 2 óránként (maximum 2 fokos
emelkedés).
A fűtési művelet során a belső beállított hőmérséklet csökkenni fog.

9

A hűtési művelet során a beállított hőmérséklet automatikusan emelkedik
1 fokot óránként, 2 órán keresztül (maximum 2 fokos emelkedés). A fűtési
művelet során a beállított hőmérséklet csökkenni fog.

IDŐZÍTÉS MÓD
A be- és időzités beállítása

1

Nyomja meg a

gombot : Állítsa be a
kívánt ON (Be) időzítőt.

Nyomja meg a

gombot : Állítsa be a
kívánt OFF (Ki) időzítőt.

2

Nyomja meg a

gombot : Eltárolja az
időzítési beállítást.

Nyomja meg a

gombot : Eltárolja az
időzítési beállítást.

3

Nyomja meg a

gombot : Törli az
időzítési beállítást.

Nyomja meg a

gombot : Törli az
időzítési beállítást.

Megjegyzés:
• Ha a távirányító olyan helyen van, amely akadályozza a megfelelő
jelátvitelt, akkor maximum 15 perc késés előfordulhat.
• A klímaberendezés a beállításokat az üzemmód újbóli bekapcsolásáig
megjegyzi.
• Nyomja meg a
napi időzítő törléséhez.

Az Automatikus újraindítás funkció kikapcsolása
• Tartsa lenyomva a beltéri egység [OPERATION] (Működés) gombját
3 másodpercig (3 sípolás hallható, de az OPERATION (működés) lámpa
nem villog).
Megjegyzés:

Ha az ON (be) időzítő vagy OFF (ki) időzítő be van állítva,
akkor az AUTOMATIKUS ÚJRAINDÍTÁS MŰKÖDÉS nem
kapcsol be.

14 SZŰRŐ VISSZAÁLLÍTÁSA
Elsőként kapcsolja le a hálózati megszakítót.
Amikor a FILTER (szűrő) lámpa kigyullad, a szűrőt meg kell tisztítani.
A lámpa kikapcsolásához nyomja meg a OPERATION gombot a beltéri egységen,
vagy a FILTER gombot a távirányítón.
Megjegyzés: A szűrő jelzése körülbelül 1.000 óra elteltével kezd világítani.
Beltéri egység és távirányító
• Ha kell, egy nedves ruhával tisztítsa meg a beltéri egységet és a távirányítót.
• Ne használjon benzint, hígítót, súrolóport vagy vegyszerrel kezelt törlőkendőt a
tisztításhoz.

10 ELŐRE BEÁLLÍTOTT MŰKÖDÉS
Válassza ki a kívánt üzemmódot a jövőbeli használatra. A berendezés
a beállításokat az üzemmód újbóli bekapcsolásáig megjegyzi (kivéve a
légáramlás iránya)
1. Válassza ki a kívánt üzemmódot.
gombot, míg a villogás
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a
abba nem marad, majd megjelenik a P jelzés.
gombot : Az eltárolt működési mód aktiválódik.
3. Nyomja meg a

11 KANDALLÓ ÉS 8°C-OS FŰTÉSI ÜZEMMÓD
Kandalló üzemmód (

Információ
A termék szállítása kikapcsolt Automatikus újraindítás funkcióval történik.
Igény szerint kapcsolja BE.
Az Automatikus újraindítás funkció bekapcsolása
• Tartsa lenyomva a beltéri egység [OPERATION] (Működés) gombját
3 másodpercig (3 sípolás hallható, és az OPERATION (üzemmód) lámpa
másodpercenként 5-ször felvillan, 5 másodpercen keresztül).

Állítsa be az időzítőt a légkondicionáló működése közben.
A be- és kikapcsolás beállítása

A termék rendelkezik egy olyan funkcióval, hogy áramkimaradás után képes
automatikusan újraindulni abban az üzemmódban, amelyben az áramszünet
előtt volt.

)

Folyamatosan működésben tartja a beltéri egység ventilátorát a fűtés
kikapcsolása után, hogy keringesse a más forrásokból származó hőt
a helyiségen belül. Három beállítási paraméter áll rendelkezésre:
Alapértelmezett beállítás > 1. kandalló üzemmód > 2. kandalló üzemmód.
1. kandalló üzemmód:
Kikapcsolt fűtés mellett a beltéri egység ventilátora tovább működik a
felhasználó által kiválasztott sebességen.
2. kandalló üzemmód:
Kikapcsolt fűtés mellett a beltéri egység ventilátora tovább működik a gyárilag
beállított, kifejezetten alacsony sebességen.
8°C-os fűtési üzemmód (8°C)
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ÖNTISZTÍTÁS FUNKCIÓ (CSAK HŰTÉS
ÉS SZÁRÍTÁS ÜZEMMÓDBAN)

Tisztítási művelet
Ez a funkció a légkondicionáló belsejének kiszárítására szolgál a penész és
egyebek növekedésének megakadályozására a légkondicionálón belül.
• Ha az egység hűtés vagy szárítás üzemmódban 10 percig vagy tovább
működött, automatikusan elindul a tisztítási művelet, és az egység
kijelzőpanelén bekapcsol az TIMER jelzőlámpa.
A tisztítási művelet időtartama
• A tisztítási művelet 30 percet tart, ha az egység 10 percet vagy többet
működött hűtés vagy szárítás üzemmódban.
Megjegyzés:
• Az ÖNTISZTÍTÁS funkció alapértelmezett gyári beállítás.
• Az ÖNTISZTÍTÁS funkció megszakítása.
Nyomja meg és tartsa lenyomva az ÜZEMMÓDVÁLASZTÓ gombot
a kezelőpanelen több mint 10 másodpercig (kevesebb, mint 20
másodpercig). A megszakításkor 4 sípoló hangot hall.
• Az ÖNTISZTÍTÁS funkció aktiválása.
Nyomja meg és tartsa lenyomva az ÜZEMMÓDVÁLASZTÓ gombot
a kezelőpanelen több mint 10 másodpercig (kevesebb, mint 20
másodpercig). Ezután 4 sípoló hangot hall, és az üzemeltetési lámpa 5
másodpercig villog.

16 ÜZEMMÓDOK ÉS TELJESÍTMÉNY

Fűtési üzemmód a helyiség hőmérsékletének (5–13°C) kisebb
energiafogyasztás mellett történő fenntartásához.
Kandalló és 8°C-os fűtési üzemmód

8°C
KANDALLÓ ÜZEMMÓD 1 KANDALLÓ
ÜZEMMÓD 2

Normál
működés
Megjegyzés:
• Amíg a Tűzhely üzemmód be van kapcsolva, a beltéri egység ventilátora
folyamatosan működik és hideg levegő befúvása fordulhat elő.
• Kandalló és a 8°C üzemmód csak fűtés módban működik.

1. Három perces védelem funkció: Megakadályozza a berendezés működését 3
percig, ha közvetlenül működés után újraindították vagy bekapcsolták.
2. Előfűtés: Melegítse 5 percig az egységet, mielőtt meleg levegőt fúvatna.
3. A meleg levegő szabályozása: Ha a szoba hőmérséklete elérte a beállított
hőmérsékletet, a ventilátor sebessége automatikusan csökken, és a kültéri
egység leáll.
4. Automatikus jégmentesítés: Jégmentesítés üzemmódban a ventilátorok
leállnak.
5. Fűtési kapacitás : A rendszer hőt nyer ki a külső térből, és a helyiségben
kibocsátja.
Ha a külső hőmérséklet túl alacsony, javasolt a légkondicionáló mellett egy
másik fűtő berendezés használata is.
6. A hó lerakódásának ﬁgyelembe vétele: Olyan helyet kell a kültéri egység
számára választani, ahová a szél nem hord a havat, falevelet vagy egyéb
szezonális hulladékot.
7. Kisebb pattogó zörej előfordulhat a berendezés működés e során, amely
normális, mivel ezt a műanyag hőtágulása és összehúzódása okoz hatja.

Hőmérs.

Kültéri hőmérséklet

Működés
Fűtés
Hűtés
Szárítás

Szobahőmérséklet

–15°C ~ 24°C
–15°C ~ 46°C
–15°C ~ 46°C

28°C alatt
21°C ~ 32°C
21°C ~ 32°C

w Több készülék csatlakoztatásával kapcsolatban keresse fel a kereskedőjét
vagy tekintse meg a katalógust.

17 HIBAELHÁRÍTÁS (ELLENŐRZŐ LISTA)
A berendezés nem
működik.

A hűtés vagy fűtés teljesítménye
túl gyenge.

• A tápkapcsoló ki van
kapcsolva?
• Az áramköri
megszakító kioldott,
emiatt nincs áram?
• Áramszünet van?
• Bekapcsolási időzítés
van beállítva?

• Eltömődtek a levegőszűrők?
• Lehet, hogy nem a kívánt hőmérséklet van
beállítva?
• Ajtó vagy ablak nyitva van?
• Nem szabad az áramlás a kültéri egység
levegőbemeneténél vagy -kimeneténél?
• A ventilátorsebesség alacsonyra van állítva?
• Az aktuális üzemmód DRY (SZÁRÍTÁS).
• A POWER SELECTION function
(Teljesítményválasztás funkció) 75%-ra
vagy 50%-ra van beállítva (Ez a funkció a
távirányítótól függ).

Megjegyzés: A termék rendellenes működése esetén egy (kétjegyű) hibakód
jelenik meg az egység kijelzőjén. Lépjen kapcsolatba a
kereskedővel.
Több készülék csatlakoztatása esetén
• Ellenőrizze, hogy az üzemeltetési mód eltér-e attól, ami a többi helyiség
egységeihez lett választva (A következő üzemmód-kombinációk nem
érhetők el: HŰTÉS és FŰTÉS, SZÁRÍTÁS és FŰTÉS).
• Válassza ki ugyanazt az üzemmódot, mint a többi helyiségben.

18 A TÁVIRÁNYÍTÓN AZ A-B ÁLLÁS KIVÁLASZTÁSA
Két légkondicionáló egymáshoz közel történő felszerelése esetén, az egyes
beltéri egységek egymástól független használata távirányítóval.
A B távirányító beállítása.
1. Tartsa lenyomva a CHECK gombot a távirányítón egy ceruza hegyével.
Ekkor “00” jelzés látható a kijelzőn. (1. kép)
gombot, a CHECK gomb lenyomva tartása
2. Nyomja meg a
közben. A “B” jelzés jelenik meg a kijelzőn és a “00” jelzés eltűnik, a
légkondicionáló pedig kikapcsol. A B távirányító beállítása eltárolásra
kerül. (2. kép)
Megjegyzés: 1. Ismételje meg az előző folyamatot az A távirányító
visszaállításához.
2. Az A távirányító állásnak nincs “A” jelzése.
3. A távirányító gyári alapbeállítása az A állás.

B

1

2

A B egység beállítása.
Nyomja meg és tartsa lenyomva az ÜZEMMÓDVÁLASZTÓ gombot több
mint 20 másodpercig.
Ha az A beállítás B beállításra vált: 5 sípoló hangot hall, és az üzemeltetési
lámpa 5 másodpercig villog.
Ha a B beállítás A beállításra vált: 5 sípoló hangot hall.
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A KIJELZŐ FÉNYEREJÉNEK
BEÁLLÍTÁSA AZ EGYSÉGEN

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a LEVEGŐKIMENET-VÁLASZTÓ
gombot, és nyomja meg háromszor az ÜZEMMÓDVÁLASZTÓ gombot (Az
egység kijelzőjének összes lámpája bekapcsol). (Ekkor nyomja meg és
tartsa lenyomva a LEVEGŐKIMENET-VÁLASZTÓ gombot.)
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a LEVEGŐKIMENET-VÁLASZTÓ gombot
az egység kijelzőjén, majd nyomja meg a HŐMÉRSÉKLETSZABÁLYZÁS
gombot (Fel), (Le) irányba a kívánt fényerő beállításához.
3. A készülék akkor határozza meg a fényerőt, amikor elengedi a kijelző
LEVEGŐKIMENET-VÁLASZTÓ gombját. Bár a hőmérsékletjelző ki van
kapcsolva, ha megnyomja a hőmérsékletszabályozó gombot (fel) vagy (le)
irányba, a készülék kijelzi a beállított hőmérsékletet, és ekkor lehetősége
nyílik a hőmérséklet beállítására is.
10 másodperccel a gomb elengedése után kikapcsol a hőmérsékletjelző.
A fényerő módosítása 4 szinten történhet.
Hőmérsékletjelző

A többi lámpa

1

Szokásos

Szokásos

2

Sötét

Sötét

3

Kikapcsolva

Sötét

4

Kikapcsolva

Kikapcsolva
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A LEVEGŐKIMENETI RÁCS MÓDOSÍTÁSA
ÁLLANDÓ IDŐBEN (CSAK HŰTÉS)

Hűtés alatt: Ha a hőmérséklet közeledik a beállított hőmérséklethez, akkor a
Felső lesz.
A fel/le fújás megőrzése érdekében kövesse az alábbi utasításokat:
Nyomja meg és tartsa lenyomva a LEVEGŐKIEMENT-VÁLASZTÓ gombot
több mint 10 másodpercig (kevesebb, mint 20 másodpercig) (4 sípoló hangot
hall, majd a HŐMÉRSÉKLET jelzőnél az „1” szám 5 másodpercre felvillan).
Az előző állapot visszaállításához ismét nyomja meg és tartsa lenyomva
a LEVEGŐKIMENET-VÁLASZTÓ gombot több mint 10 másodpercig
(ekkor 4 sípoló hangot hall, majd a HŐMÉRSÉKLET jelzőnél a „0” szám 5
másodpercig villog).

21 A LEVEGŐBEMENETI RÁCS KARBANTARTÁSA
Víz és egy puha szivacs vagy törülköző használatával mossa le a
levegőbemeneti rácsot.
• A mosás után szárítsa meg alaposan egy árnyékos helyen.
• A nagyobb szennyeződéseket semleges konyhai mosószerrel súrolja
le, és vízzel öblítse le (Ne használjon drótszálas anyagot).
• Ne nyomja meg túl erősen az elülső panelt. Ellenkező esetben az
elrepedhet.
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TELJESÍTMÉNYVÁLASZTÁS ÉS CSENDES
ÜZEMMÓD (KÜLTÉRI EGYSÉG)

Teljesítményválasztás (

)

Ez a funkció akkor használható, ha más villamos készülékekkel közös
megszakítója van. A maximális áramerősséget és energiafogyasztást
korlátozza 100%-ra, 75%-ra vagy 50%-ra, és a POWER-SELECTION
(teljesítményválasztás) beállítással adható meg. Minél alacsonyabb a
százalékérték, annál többet spórolhat, és annál hosszabb lesz a kompresszor
élettartama.
Megjegyzés:
• Amikor a szint kiválasztásra kerül, a POWER-SEL
(Teljesítményválasztás) szint 3 másodpercig villog az LCD kijelzőn.
A 75%-os és 50%-os szint esetén a “75” vagy “50” számok is villognak
2 másodpercig.
• Mivel a POWER-SELECTION function (Teljesítményválasztás funkció)
korlátozza a maximális áramot, elégtelen kapacitás következhet be.

Csendes üzemmód (

)

Ezzel a funkcióval gondoskodhat a kültéri egység csendes működéséről, hogy
az ne zavarja meg az Ön és a szomszédai álmát. A funkció optimalizálja a
fűtési kapacitást a csendes működés érdekében. A csendes üzemmódhoz két
fokozat adható meg (1. csendes üzemmód és 2. csendes üzemmód).
Három beállítási paraméter áll rendelkezésre: Normál szint > 1. csendes
üzemmód > 2. csendes üzemmód.
1. csendes üzemmód:
A csendes működés ellenére a fűtési (vagy hűtési) kapacitás továbbra is
elsőbbséget élvez, hogy megfelelő komfortérzetet lehessen biztosítani a
helyiségben.
Ez a beállítás tökéletes egyensúlyt teremt a fűtési (vagy hűtési) kapacitás és a
kültéri egység zajszintje között.
2. csendes üzemmód:
Csökkenti a fűtési (vagy hűtési) kapacitást az alacsonyabb zajszint érdekében
olyan esetekben, amikor különösen fontos, hogy a kültéri egység csendesen
működjön.
Ez a beállítás 4 dB(A) értékkel csökkenti a kültéri egység maximális
zajszintjét.
Megjegyzés:
• A csendes üzemmód aktiválását követően előfordulhat, hogy a fűtési
(vagy hűtési) kapacitás nem lesz megfelelő.

Teljesítményválasztás és csendes üzemmód (Kültéri egység)

[100%]

[75%]

CSENDES
ÜZEMMÓD#2

[50%]

CSENDES
ÜZEMMÓD#1

23 HETI IDŐZÍTŐ MŰKÖDÉS
A HETI IDŐZÍTŐ beállítása
1. Nyomja meg a

gombot a HETI IDŐZÍTŐ beállításához.
Villog

2. Nyomja meg a
gombot a kívánt nap folytatólagos
kiválasztásához.
A napok neveinek jelzései egymás után jelennek meg az
LCD-kijelzőn.

SU t MO t TU t WE t TH t FR t SA
HETI
VAHÉKESZCSPÉSZ
(Egész nap)

3. Nyomja meg a
gombot a programszám
kiválasztásához látható a kijelzőn.
• Az 1. program beállítható, ha a
gomb
megnyomása közben PG-1 felirat látható a kijelzőn.
• Nyomja meg a
gombot a sorban következő
programszám kiválasztásához az 1. és 4. program között.

*A távvezérlőt irányítsa a légkondicionálón lévő jelfogó
modul felé, majd nyomja meg a SET gombot addig,
amíg „BeepBeep” hang nem hellható, ami a beállítás
befejezését jelzi. Miközben a légkondicionáló fogadja a
jelet, annyi „Beep” hangjelzés lesz hallható, amennyi a
beállított napok száma.
Az IDŐZÍTŐ lámpa villogása azt jelzi, hogy a beállítás
nincs
kész, ekkor nyomja meg gombot. kétszer a
gombot.
Megjegyzés :
1. Tegye a távvezérlőt olyan helyre, ahonnan a beltéri
egység megkaphatja a jelet a távvezérlő és a
légkondicionáló berendezés közötti óra nagyobb
pontossága érdekében.
2. A BE/KI időzítő a HETI IDŐZÍTŐ működése közben
is beállítható, a légkondicionáló a normál időzítőt
követve működik előbb, majd ismét a HETI IDŐZÍTŐ
szerint fog működni.
3. HETI IDŐZÍTŐ működés közben az összes működés,
így a MODE, TEMP, FAN, Hi-POWER, ECO stb.
beállítható, de ha az óra eléri a program szerinti
beállítást, akkor a működés a programban található
beállításokkal megegyező lesz.
4. A távvezérlő jelfogadó időszaka során kerülje
az interferenciát olyan tárgyakkal, amelyek
akadályozhatják a jelátvitelt a távvezérlő és a
légkondicionáló között.
A heti időzítő program szerkesztése
A programnak a heti időzítő beállítás szerint történt
nyugtázása
után történő szerkesztéséhez kövesse az 1 - 3 lépéseket.

PG-1
PG- 2
PG- 3
PG4

4. A kívánt idő kiválasztásához nyomja meg a
gombot.
vagy a
• Az idő 0:00 és 23:50 között állítható be 10 perces
lépésekben.
• Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a 1 órás
léptetéshez.
• Az egyes programokhoz csak a BE és KI időzítő állítható be.

1. Nyomja meg a
gombot.
• Megjelenik a hét napja és az adott nap programszáma.
2. Nyomja meg a
gombot a hét napjának
kiválasztásához, majd nyomja meg a
gombot
a kiválasztott programszám nyugtázásához.
• A működés visszaállítása.
gombot a nyugtázó
3. Nyomja meg a
üzemmódból való kilépéshez.
A HETI IDŐZÍTŐ működés kikapcsolása

BE időzítő kijelzés

KI időzítő kijelzés*

* A KI időzítő csak a légkondicionáló LEÁLLÍTÁSÁHOZ
használatos, mert a kijelző nem mutatja az üzemmódot,
a hőmérsékletet, a ventilátorsebességet és egyebeket.
gombot a kivánt működés
5. Nyomja meg a
kiválasztásához.

6. Nyomja meg a
vagy a
gombot a kívánt
hőmérséklet kiválasztásához.
• A hőmérséklet beállítása 17°C és 30°C között
lehetséges.
gombot a kívánt ventilátorsebesség
7. Nyomja meg a
kiválasztásához.
8. Adjon meg üzemmódot, ha szükséges.
• Nyomja meg a
gombot a 8°C működéshez.
(Megjegyzés: A heti programozás esetén a kandalló
funkció nem választható és nem tárolható.)
• Nyomja meg a
gombot az ECO-működéshez.
• Nyomja meg a
gombot a Hi-POWER üzemmód
alkalmazásához.
• Nyomja meg a
gombot a csendes üzemmód
használatához.
FLOOR gombot az FLOOR-működéshez.
• Nyomja meg a
9. A program hozzáadása vagy szerkesztése.
A program minden kívánt naphoz beállítható a
megnyomásáig a folyamat nyugtázásához 10.
Ha program hozzáadása vagy szerkesztése szükséges,
akkor ismételje meg a 2 - 8 lépést a nyugtázás előtt.
10. A beállítás befejezése után nyomja meg a
gombot
a beállítás nyugtázásához*.

Nyomja meg a
gombot, miközben „HETI” felirat
látható a kijelzőn.
• A „HETI” felirat eltűnik ugyan a kijelzőről, azonban a
program megmarad a távvezérlőn.
• A TIMER lámpa kialszik.
• A HETI IDŐZÍTŐ működés ismételt aktiválásához
gombot, a kijelzőn a
nyomja meg újra a
következő program látható. Az újraaktiválás után a
program az óra időbeállítására vonatkozik.
Programok törlése
Az adott program
1. Nyomja meg a
gombot.
• Megjelenik a hét napja és a program száma.
• Válassza ki a napot a program törléséhez.
2. Nyomja meg a
gombot a törölni kívánt
programszám kiválasztásához.
3. Nyomja meg a
gombot.
• Az időzítő BE vagy KI funkció törlődik és a kijelző
villog.
4. Nyomja meg a
gombot a program törléséhez.
• Nyomja meg a
gombot, amikor a kijelző
villog, ezzel a program törlődik.
Az összes program
gombot.
1. Nyomja meg a
• Megjelenik a hét napja és a program száma.
2. Nyomja meg és 3 másodpercig tartsa lenyomva a
gombot.
• Minden program törlődik, és a kijelzőn az aktuális
működés látható.

Üzemmód
Heti időzítő működik
Következő program
Időzítő BE vagy KI

Következő működés
kezdete

Kijelzés a
SET gomb
megnyomása
után

Üzemi hőmérséklet és
ventilátorsebesség

Megjegyzés :
Ellenőrizze, hogy a távvezérlő jelfogó modulja a
légkondicionálón fogadja-e a távvezérlőtől érkező jelet.

SAVININKO VADOVAS

ENGLISH
LIETUVIŲ

ORO KONDICIONIERIUS (SPLIT TIPO)
Bendrajam viešajam naudojimui

Vidaus įtaisas
RAS-B10, 13, 18J2FVG-E
Lauke įtaisas
RAS-10, 13, 18J2AVSG-E
1112150197

SAUGOS PRIEMONĖS
Prieš naudodami įrenginį
atidžiai perskaitykite
šiame vadove pateikiamas
atsargumo priemones.

Šis prietaisas yra pripildytas
R32.

● Ši vadovą padėkite patogioje vietoje, kad operatorius jį lengvai rastų.
● Prieš naudodami įrenginį atidžiai perskaitykite šiame vadove pateikiamas
atsargumo priemones.
● Šį prietaisą gali naudoti specialistai arba išmokyti naudotojai parduotuvėse,
apšvietimo pramonėje ir ūkiuose arba komerciniais tikslais nespecialistai.
● Čia pateikiamos atsargumo priemonės yra skirstomos į kategorijas: PAVOJUS,
ĮSPĖJIMAS ir DĖMESIO. Juose visuose pateikiama svarbi saugos informacija.
Būtinai laikykitės visų atsargumo priemonių.
PAVOJUS
● Nemontuokite, netaisykite, neatidarykite ir nenuimkite dangčio. Pavojinga
įtampa. Paprašykite, kad tai padarytų prekybos atstovai arba specialistai.
● Maitinimo išjungimas neapsaugo nuo galimo elektros smūgio.
● Prietaisas turi būti sumontuotas pagal šalyje galiojančias laidų tiesimo taisykles.
● Įtvirtintuose laiduose turi būti integruotos priemonės atjungti prietaisą nuo
maitinimo, visuose poliuose paliekant bent 3 mm jungčių atskyrimą.
● Prietaisas turi būti saugomas patalpoje, kurioje nėra nuolat naudojami degimo
šaltiniai (pvz., atvira liepsna, veikiantis dujinis prietaisas ar elektrinis šildytuvas).
● Kad išvengtumėte gaisro, sprogimo ar sužeidimų, nenaudokite įrenginio, kai
netoliese jo yra pavojingų dujų (pvz., degių ar sukeliančių koroziją).
ĮSPĖJIMAS
● Nenukreipkite į save ilgą laiką šalto arba šilta oro srovės.
● Nekiškite pirštų ar bet kokių daiktų į oro įsiurbimo / išleidimo angą.
● Esant neįprastai situacijai (atsiradus degėsių kvapui ar pan.) sustabdykite oro
kondicionierių ir atjunkite elektros tiekimą arba išjunkite jungiklį.
● Šį įrenginį gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai bei asmenys, kurių ﬁziniai, jutimo
ir protiniai gebėjimai yra silpnesni, arba neturintieji patirties ir žinių su sąlyga,
kad jie bus išmokyti saugiai naudotis įrenginiu ir prižiūrimi. Turi būti užtikrinta,
jog jie saugiai naudotų įrenginį ir būtų supažindinti su susijusiais pavojais.
Vaikams negalima žaisti su šiuo įrenginiu. Vaikams draudžiama valyti ir taisyti
įrenginį be suaugusiųjų priežiūros.
● Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su suprastėjusiais
ﬁziniais, jutimo ar protiniais gebėjimais arba stokojantiems patirties ir žinių,
nebent juos prižiūrėtų arba pamokytų naudoti šį prietaisą už jų saugą
atsakingas asmuo.
● Oro kondicionieriaus montavimo, priežiūros, remonto ir išmontavimo darbus
turi atlikti kvaliﬁkuotas montuotojas arba techninės priežiūros specialistas. Jei
reikia atlikti kuriuos nors iš šių darbų, kreipkitės į kvaliﬁkuotą montuotoją arba
techninės priežiūros specialistą.
● Būtina prižiūrėti, kad vaikai su prietaisu nežaistu.

SAUGOS PRIEMONĖS
● Prireikus papildyti arba pakeisti išorinio įrenginio šaltnešį, naudokite tik tą,
kuris yra nurodytas. Antraip šaldymo cikle gali susidaryti normas viršijantis
aukštas slėgis, dėl kurio gaminys gali sugesti arba susprogti ir sukelti jums kūno
sužalojimus.
● Atšildymo procesui paspartinti arba valymui naudokite tik gamintojo
rekomenduojamas priemones.
● Prietaisas turi būti saugomas patalpoje, kurioje nėra nuolat naudojami degimo
šaltiniai (pvz., atvira liepsna, veikiantis dujinis prietaisas ar elektrinis šildytuvas).
● Atminkite, kad šaltnešis gali neturėti jokio kvapo.
● Nebadykite arba nedeginkite prietaiso, nes jo sistema yra veikiama slėgio.
Saugokite prietaisą nuo karščio, liepsnos, kibirkščių ir kitų degimo šaltinių. Kitaip
jis gali sprogti ir sunkiai arba mirtinai sužaloti.
● Kai vidaus įrenginys sujungiamas su „Multi split“ tipo R32 išoriniu įrenginiu
3M26, 4M27 ir 5M34. Informacijos apie minimalų plotą ieškokite IMS išorinio
įrenginio montavimo vadove arba pasitarkite su pardavėju.
DĖMESIO
● Neplaukite įrenginio vandeniu. Jis gali sukelti elektros šoką.
● Nenaudokite oro kondicionieriaus kitiems tikslams, pavyzdžiui maisto
saugojimui, gyvūnų auginimui ir t. t.
● Nelipkite ir nieko nedėkite ant įrenginio esančio viduje ar lauke. Galite susižeisti
arba sugadinti įrenginį.
● Nelieskite aliuminio krašto, nes galite susižeisti.
● Prieš valant įrenginį, išjunkite pagrindinį jungiklį arba srovės jungiklį.
● Jei ilgą laiką prietaisas bus nenaudojamas, išjunkite pagrindinį jo jungiklį arba
srovės pertraukiklį.
● Po ilgalaikio šio prietaiso naudojimo, patariama, kad jo techninę priežiūrą atliktų
specialistai.
● Gamintojas neprisiima atsakomybės už jokią žalą, kilusią nesilaikant šio vadovo
nurodymų.

VIDAUS PRIETAISO EKRANAS IR
PRIETAISO VALDYMO SKYDAS

1

3

Šį vidaus prietaisą galima valdyti naudojant jo valdymo skydą arba nuotolinį valdiklį.
Prietaisas vykdys to įrenginio komandas, kuris buvo naudotas paskutinis. Jei nustatyta
temperatūra pakeičiama prietaiso valdymo skyde, jo temperatūros rodmuo pasikeis, o
nuotolinio valdiklio rodmuo nepasikeis. Jei oro srautas nustatomas tik viršutinei angai,
apatinėje angoje oro srautas gali būti silpnas.
6

7

8

9
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ORO SRAUTO KRYPTIS

1

Paspauskite
: pastumkite žaliuzes į
pageidaujamą vertikalią padėtį.

2

Paspauskite
: Automatiškai
siūbuokite oro gūsius; dar kartą
spustelėkite, kad šią funkciją
sustabdytumėte.

3

Horizontalią kryptį reguliuokite ranka.

1
4

%
5
&

Nuotolinio valdymo
šviesos imtuvas
!

"

#

$
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1 VEIKIMO mygtukas: Prietaiso veikimo ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO (ON/OFF),
FILTRO PATIKROS indikatoriaus išjungimas.
2 REŽIMO mygtukas: Veikimo režimas (Auto (automatinis)→Cooling
(vėsinimas)→Heating (šildymas)→Auto (automatinis)→ • • • )
w VAIKŲ UŽRAKTO funkcija: paspauskite REŽIMO mygtuką ir palaikykite
3 sekundes. (Galima naudoti net išjungus.)
Norėdami atšaukti VAIKŲ UŽRAKTO funkciją, dar kartą paspauskite REŽIMO
mygtuką ir palaikykite 3 sekundes.
Įjungus VAIKŲ UŽRAKTO funkciją, pasigirs 3 pyptelėjimai.
Paspaudus REŽIMO mygtuką norint atšaukti šią funkciją, pasigirs vienas
pyptelėjimas, o po 3 sekundžių gali pasigirsti 3 pyptelėjimai.
Kol vaikų užrakto funkcija įjungta, indikatoriaus mygtukas neveikia.
(Paspaudus mygtuką, pasigirs 1 pyptelėjimas.)
Kai VAIKŲ UŽRAKTO funkcija veikia, prietaisą galima valdyti nuotoliniu valdikliu
Nutrūkus elektros tiekimui arba įvykus gedimui, ši funkcija atšaukiama.
3 ORO IŠLEIDIMO ANGOS PASIRINKIMO mygtukas: Cooling (vėsinimas),
Auto (automatinis) (Upper & Lower (viršutinė ir apatinė)→Upper (apatinė)→ Upper
& Lower (viršutinė ir apatinė)→ • • •)
Dry (džiovinimas) (tik viršutinė)
Heating (šildymas) (Upper & Lower (viršutinė ir apatinė)→Upper
(viršutinė)→Lower (apatinė)→Upper & Lower (viršutinė ir apatinė)→ • • •)
Veikiant vėsinimo režimu, nesvarbu, kokia oro išleidimo anga pasirinkta,
temperatūrai priartėjus iki nustatytos vertės, bus naudojama tik viršutinė anga.
Sustabdžius prietaisą: Apatinės oro išleidimo angos grotelių atidarymas ir
uždarymas.
Kai TEMPERATŪROS indikatorius rodo „CL“, apatinės oro išleidimo grotelės
uždarytos.
Kai TEMPERATŪROS indikatorius rodo „OP“, apatinės oro išleidimo grotelės
atidarytos.
4 TEMPERATŪROS Mygtukas (Aukštyn): nustatant temperatūra didėja 1°C
(17°C→18°C→ • • • 30°C)
5 TEMPERATŪROS Mygtukas (Žemyn): nustatant temperatūra mažėja 1°C
(30°C→29°C→ • • • 17°C)
6 VĖSINIMO ir DŽIOVINIMO indikatorius (Mėlynas)
7 ŠILDYMO indikatorius (Oranžinis)
8 Šaltnešio nuotėkio aptikimo jutiklis (Žalias)
w Būtina prijungti šaltnešio nuotėkio aptikimo jutiklį, kurį galima įsigyti kaip priedą.
Teiraukitės pardavėjo.
9 VEIKIMO arba TIK VENTILIATORIAUS režimo indikatorius (Žalias)
! VEIKIMO DIDELE GALIA indikatorius (Žalias)
" GRINDŲ indikatorius (Oranžinis)
# LAIKMAČIO indikatorius (Geltonas)
$ FILTRO PATIKROS indikatorius (Raudonas)
% TEMPERATŪROS indikatorius (Mėlynas)
& ORO IŠLEIDIMO ANGOS indikatorius (Žalias)

2

Baterijų įdėjimas
1. Nuimkite baterijų dėklo dangtelį.
2. Įdėkite 2 naujas baterijas (AAA tipo),
atsižvelgdami į (+) ir (-) padėtis.

arba

5

Infraraudonųjų signalų siųstuvas
Paleidimo/Sustabdymo mygtukas
Režimo parinkties mygtukas (MODE)
Temperatūros mygtukas (TEMP.)
Ventiliatoriaus greičio mygtukas (FAN)
Žaliuzių siūbavimo mygtukas (SWING)
Žaliuzių nustatymo mygtukas (FIX)
Savaitinio laikmačio nustatymo mygtukas
Atminties ir išankstinių nustatymų mygtukas (PRESET)
Židinio/8°C šildymo režimo mygtukas ( /8°C)
Didelės galios mygtukas (Hi-POWER)
Ekonominio režimo mygtukas (ECO)
Komfortiško miego mygtukas (COMFORT SLEEP)
Grindų šildymo režimo mygtukas (FLOOR)
Laikrodžio nustatymo iš naujo mygtukas (CLOCK)
Tikrinimo mygtukas (CHECK)
Atstatymo mygtukas (RESET)
Filtro atstatymo mygtukas (FILTER)
Galios pasirinkimas/Tyliojo veikimo
(Išorės įrenginys) mygtukas ( / )
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AUTOMATINIS VEIKIMAS / VĖSINIMAS (DŽIOVINIMAS) /
ŠILDYMAS / TIK VENTILIATORIAUS VEIKIMAS
: Pasirinkite Auto A. Cool (vėsinimas) ,
, Heat (šildymas)
arba tik ventiliatorius
.

3. Paspauskite
MED+
, HIGH

: Pasirinkite AUTO, LOW , LOW+
, ja Quiet ( ).

, MED

,

šildymo režimas.

w DŽIOVINIMO režimu negalima pasirinkti oro tūrio.

Viršutinės oro
išleidimo grotelės
Pagrindinė darbinė
dalis

: nustatykite laiką.

Apatinės
oro išleidimo
grotelės

6

NAUDOJIMAS DIDELE GALIA

Automatinis patalpos temperatūros ir oro srauto kontroliavimas greitesniam
veikimui automatiniu, vėsinimo ar šildymo režimu (išskyrus džiovinimo (DRY)
režimu).
Paspauskite

: nustatykite laiką.

Nuotolinio valdiklio atstatymas
1. Išimkite baterijas.
2. Paspauskite
.
3. Įdėkite baterijas.
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: Nustatykite pageidaujamą temperatūrą.
2. Paspauskite
Min. 17°C, Max. 30°C.
Teisingai nustatykite
(+) ir (-) kryptį

Dangtį stipriai
patraukite į
save.

Laikrodžio nustatymas
1. Pieštuko galiuku paspauskite CLOCK Ɣ . Jei
laikmačio rodmenys mirksi, atlikite kitą 2 veiksmą.

3. Paspauskite

NUOTOLINIS VALDYMAS

w AUTOMATINIS VEIKIMAS: Automatiškai pasirenkamas vėsinimo arba

Baterijų išėmimas
1. Nuimkite dangtelį ir išimkite baterijas.
2. Vėl uždenkite dangtelį.
• Baterijas šalinkite laikydamiesi vietos taisyklių.

2. Paspauskite

4

1. Paspauskite
Dry (džiovinimas)

PARENGIMAS PRIEŠ NAUDOJIMĄ

Filtrų parengimas
1. Atidarykite oro įleidimo groteles ir ištraukite oro ﬁltrus.
2. Įdėkite ﬁltrus (išsamiau žr. priedų lape).

Pastaba:
• Nekeiskite vertikalių grotelių padėties rankiniu būdu naudodami kitus
daiktus.
• Vertikalių grotelių padėtį galima nustatyti automatiškai, pasirinkus tam
tikrą veikimo režimą.
• Šildymo režimu, jei ORO IŠLEIDIMO ANGOS PASIRINKIMO mygtuku
nustatyta apatinė anga, viršutinės grotelės neveiks net nuotoliniu
valdikliu pasirinkus svyravimą, tačiau priėmimo istorija bus įrašyta.
• Pakeitus oro srauto kryptį aukštyn/žemyn, bus įjungtas svyravimo
režimas.
• GRINDŲ ŠILDYMO REŽIMU oras bus pučiamas tik žemyn. Nuotoliniu
valdikliu svyravimo režimo nepavyks nustatyti.

Oro įleidimo
grotelės

: Paleiskite ir sustabdykite veikimą.

GRINDŲ ŠILDYMO REŽIMAS

12 KOMFORTIŠKO MIEGO FUNKCIJOS NAUDOJIMAS

Šilto oro srautas bus nukreiptas tik žemyn.
Išleidžiamo oro temperatūra bus aukštesnė nei įprastai.

Siekiant užtikrinti ramų miegą, oro srautas automatiškai kontroliuojamas
ir prietaisas automatiškai išjungiamas (OFF) (Išskyrus džiovinimo (DRY)
režimu).

7

Paspauskite

FLOOR : Paleiskite ir sustabdykite veikimą.

1. Paspauskite
9 valandas.
2. Paspauskite

Pastaba: FLOOR funkcija galima naudotis tik veikiant šildymo režimui.

8

NAUDOJIMAS EKONOMINIU REŽIMU

Automatiškai kontroliuojama patalpa, kad būtų taupoma energija (išskyrus
džiovinimo (DRY) režimu).
: Paleiskite ir sustabdykite veikimą.

Paspauskite

Pastaba: Vėsinimas: nustatyta patalpos vidaus temperatūra per 2 valandas
automatiškai padidės 1 laipsniu (daugiausia 2 laipsniais).
Šildant nustatyta vidaus temperatūra sumažės.

9

Oro kondicionieriui veikiant nustatykite laikmatį.

Paspauskite

1

: Nustatykite norimą
įjungimo (ON)
laikmačio suveikimo
laiką.

Išjungimo laikmačio
nustatymas
Paspauskite

: Nustatykite norimą
išjungimo (OFF)
laikmačio suveikimo
laiką.

2

Paspauskite

: Nustatykite laikmatį. Paspauskite

: Nustatykite laikmatį.

3

Paspauskite

: Atšaukite laikmatį.

: Atšaukite laikmatį.

Paspauskite

Pastaba: Aušinimui nustatyta temperatūra 2 valandas automatiškai didės
po 1 laipsnį per valandą (maks. 2 laipsnių padidėjimas). Šildymui
nustatyta temperatūra mažės.

13 AUTOMATINIO ATSTATYMO NAUDOJIMAS
Šis produktas suprojektuotas taip, kad nutrūkus elektros maitinimui, įtaisas
gali automatiškai pasileisti tuo pačiu režimu, kuriuo veikė prieš elektros
tiekimo sutrikimus.
Informacija
Produktas pristatomas kartotinio paleidimo funkcijai esant išjungtai.
Prireikus galite ją įjungti.

LAIKMAČIO NAUDOJIMAS
Įjungimo laikmačio nustatymas

: pasirinkite išjungimo laikmačiui 1, 3, 5 arba
, kad atšauktumėte ramaus miego režimą.

Pastaba:
• Laikykite nuotolinį valdiklį taip, kad jis galėtų perduoti signalus vidaus
prietaisui. Antraip atsiras iki 15 min. laiko vėlavimas.
• Nustatymas bus išsaugotas kitam kartui.
• Paspauskite
, kad atšauktumėte kasdienio laikmačio režimą.

Kaip įjungti automatinio kartotinio paleidimo funkciją
• Paspauskite ir palaikykite paspaudę 3 sekundes vidinio bloko mygtuką
[OPERATION]. (pasigirs 3 pyptelėjimo garsai ir ims mirksėti „OPERATION“
(lemputė 5 kartus/sek. 5 sekundėms)).
Kaip išjungti automatinio kartotinio paleidimo funkciją
• Paspauskite ir palaikykite paspaudę 3 sekundes vidinio bloko mygtuką
[OPERATION]. (pasigirs 3 pyptelėjimo garsai, bet „OPERATION“
(eksploatavimas) lemputė nemirksi).
Pastaba: Jei yra nustatyta laikmačio įjungimo ar išjungimo funkcija, parinktis
AUTO RESTART OPERATION neaktyvuojama.

14 FILTRO NUSTATYMAS IŠ NAUJO
Visų pirma, išjunkite grandinės pertraukiklį.
Įsižiebia ﬁltro lemputė FILTER. Filtrą būtina išvalyti.
Norėdami išjungti indikatorių, paspauskite VEIKIMO mygtuką ant vidinio
prietaiso arba ﬁltro mygtuką (FILTER) ant nuotolinio valdiklio.
Pastaba: Filtro indikatorius užsidega maždaug po 1.000 val.

10 IŠANKSTINIŲ NUSTATYMŲ NAUDOJIMAS
Nustatykite savo pageidaujamas parinktis ateičiai. Jie bus įrašyti į prietaiso
atmintį ir panaudoti ateityje (išskyrus oro srauto kryptį).
1. Pasirinkite pageidaujamą veikimą.
ir laikykite, kol jis nustos mirksėti ir užsidegs P
2. Paspauskite
simbolis.
: naudokite iš anksto nustatytą veikimą.
3. Paspauskite

11 ŽIDINIO IR 8°C ŠILDYMO REŽIMAS
Židinio režimas (

)

Išjungę šildymo režimą, vidaus įrenginio ventiliatorių visą laiką laikykite
įjungtą, kad patalpoje cirkuliuotų kitų šaltinių skleidžiama šiluma. Nustatomi
trys parametrai: Numatytoji nuostata > 1 židinio lygis > 2 židinio lygis
1 židinio lygis:
Išjungus šildymą vidinio įrenginio ventiliatorius toliau veiks tokiu pačiu greičiu,
kurį anksčiau pasirinko galutinis naudotojas.
2 židinio lygis:
Išjungus šildymą vidinio įrenginio ventiliatorius toliau veiks labai mažu greičiu,
kuris užprogramuojamas gamykloje.
8°C šildymo režimas (8°C)
Veikimas šildymo režimu, skirtas palaikyti (5–13°C) kambario temperatūrą
esant mažesnėms energijos sąnaudoms.

Vidaus prietaisas ir nuotolinis valdiklis
• Esant poreikiui, vidaus prietaisą ir nuotolinį valdiklį valykite drėgna šluoste.
• Nenaudokite benzino, skiediklio, šveičiamųjų miltelių ar chemiškai
apdorotos šluostės.

15

SAVAIMINIO VALYMO FUNKCIJOS NAUDOJIMAS
(TIK AUŠINANT IR SAUSINANT ORĄ)

Valymo operacija
Ši funkcija naudojama oro kondicionieriaus vidui išdžiovinti, kad jo viduje
augtų mažiau pelėsių ir pan.
• Kai prietaisas išsijungia 10 ar daugiau minučių paveikęs vėsinimo arba
džiovinimo režimu, automatiškai pradedama valymo operacija ir prietaiso
ekrane užsidega LAIKMAČIO indikatorius.
Valymo operacijos trukmė
• Jei prietaisas 10 ar daugiau minučių veikė vėsinimo arba džiovinimo
režimu, valymo operacija trunka 30 minučių.
Pastaba:
• SAVAIMINIO VALYMO operacija įjungta kaip numatytoji gamyklinė
nuostata.
• SAVAIMINIO VALYMO operacijos atšaukimas
Valdymo skyde paspauskite REŽIMO mygtuką ir palaikykite ilgiau kaip
10 sekundžių (bet trumpiau kaip 20 sekundžių). Atšaukus pasigirsta
4 pyptelėjimai.
• SAVAIMINIO VALYMO operacijos įjungimas.
Valdymo skyde paspauskite REŽIMO mygtuką ir palaikykite ilgiau kaip
10 sekundžių (bet trumpiau kaip 20 sekundžių). Tada pasigirs
4 pyptelėjimai ir 5 sekundes mirksės veikimo indikatorius.

16 NAUDOJIMAS IR VEIKIMAS
Židinio ir 8°C Šildymo Režimas

8°C
1 ŽIDINIO LYGIS 2 ŽIDINIO LYGIS

Įprastas
veikimas
Pastaba:
• Kai pasirinkus „Fireplace“ naudojamas šildymo režimas, vidinio įrenginio
ventiliatorius veikia nuolat ir kartais gali būti pajaučiamas šalto oro gūsis.
• „Fireplace“ ir „8°C“ veikia tik naudojant šildymo režimą.

1. Trijų minučių apsaugos funkcija: skirta apsaugoti, kad prietaisas 3 minutes
neįsijungtų, kai yra netikėtai paleidžiamas iš naujo arba įjungiamas.
2. Pašildymo naudojimas: Prieš įjungdami šilto oro leiskite įrenginiui
5 minutes apšilti.
3. Šilto oro valdymas: kai patalpos temperatūra pasiekia nustatytą lygį,
ventiliatoriaus greitis automatiškai sumažinamas ir išorinis prietaisas
sustabdomas.
4. Automatinis atitirpdymas: veikiant automatiniam atitirpdymui ventiliatoriai
sustos.
5. Šildymo geba: šiluma sugeriama iš lauko ir išleidžiama į patalpą.
Kai lauko temperatūra per žema, naudokite kitą rekomenduojamą šildymo
prietaisą kartu su oro kondicionieriumi.
6. Atsižvelkite į sniegą: parinkite lauko prietaisui tokią vietą, kurioje ant jo
nebus pustomas sniegas, nesikaups lapai ar kitos sezoninės atliekos.
7. Veikiant prietaisui gali atsirasti silpnas traškėjimo garsas. Tai normalu,
nes šį garsą gali sukelti besiplečiantis arba besitraukiantis plastikas.

Temp.
Naudojimas

Lauko temperatūra

Šildymas
Aušinimas
Džiovinimas

Kambario temperatūra

–15°C ~ 24°C
–15°C ~ 46°C
–15°C ~ 46°C

Mažiau kaip 28°C
21°C ~ 32°C
21°C ~ 32°C

w Dėl kelių prijungtų prietaisų teiraukitės prekybos atstovo arba žr. katalogą.

17 TRIKČIŲ ŠALINIMAS (KONTROLINIS SĄRAŠAS)
Aušinama arba šildoma
neįprastai silpnai.

Prietaisas neveikia.
• Išjungtas pagrindinis
maitinimo jungiklis.
• Grandinės pertraukiklis
įjungtas maitinimui
atjungti.
• Elektros srovės
nutraukimas
• Nustatytas įjungimo
laikmatis.

•
•
•
•

Filtrai užsikimšę dulkėmis.
Netinkamai nustatyta temperatūra.
Atidaryti langai arba durys.
Užblokuotos išorės prietaiso oro įsiurbimo
arba išleidimo angos.
• Per mažas ventiliatoriaus greitis.
• Įjungtas sausojo veikimo (DRY) režimas.
• POWER SELECTION function is set
75% or 50% (Ta funkcija je odvisna od
daljinskega upravljalnika).

20

PERIODINIS ORO IŠLEIDIMO ANGOS GROTELIŲ
PADĖTIES KEITIMAS (TIK VĖSINIMO REŽIMU)

Veikiant vėsinimo režimu, nesvarbu, kokia oro išleidimo anga pasirinkta,
temperatūrai priartėjus iki nustatytos vertės, bus naudojama tik viršutinė anga.
Norėdami išlaikyti pasirinktą oro srauto kryptį (aukštyn arba žemyn), atlikite
šiuos veiksmus:
Paspauskite ORO IŠLEIDIMO ANGOS PASIRINKIMO mygtuką ir palaikykite
ilgiau kaip 10 sekundžių (bet mažiau kaip 20 sekundžių) (pasigirs 4
pyptelėjimai, tada TEMPERATŪROS indikatorius 5 sekundes rodys „1“).
Norėdami grįžti į ankstesnį režimą, dar kartą paspauskite ORO IŠLEIDIMO
ANGOS PASIRINKIMO mygtuką ir palaikykite ilgiau kaip 10 sekundžių (Šį
kartą pasigirs 4 pyptelėjimai, o TEMPERATŪROS indikatorius 5 sekundes
mirksės rodydamas „0“).

21 ORO ĮLEIDIMO ANGOS GROTELIŲ PRIEŽIŪRA
Oro įleidimo angos groteles plaukite vandeniu su minkšta kempine ar
šluoste.
• Išplovę gerai išdžiovinkite pavėsyje.
• Jei grotelės stipriai užterštos, jas išplaukite neutraliu buitiniu plovikliu ir
nuskalaukite vandeniu (Nenaudokite vielinės kempinės).
• Stipriai nespauskite priekinio skydo, nes jis gali trūkti.

Pastaba: Kai prietaise atsiranda nukrypimų, prietaiso ekrane rodomas
nukrypimo kodas (2 skaitmenų). Susisiekite su prekybos atstovu.
Kelių prijungtų prietaisų naudojimas
• Patikrinkite, ar veikimo režimas nesiskiria nuo pasirinkto kitose patalpose
esančių prietaisų veikimo (Negalima naudoti šių režimų derinių:
VĖSINIMAS ir ŠILDYMAS, DŽIOVINIMAS ir ŠILDYMAS).
• Pasirinkite tokį patį veikimo režimą kaip ir kitose patalpose.

18 NUOTOLINIO VALDIKIO A-B PARINKIMAS
Norint atskirti nuotolinius valdiklius kiekvienam vidaus prietaisui, jei šalia yra
sumontuoti 2 oro kondicionieriai.
B nuotolinio valdiklio nustatymas.
1. Pieštuko galiuku paspauskite ir palaikykite nuotolinio valdiklio mygtuką
CHECK. Ekrane pasirodys „00“. (1 pav.)
. Ekrane pasirodys „B“, „00“ išnyks ir
2. Spausdami CHECK, paspauskite
oro kondicionierius išsijungs. B nuotolinis valdiklis įrašytas į atmintį.
(2 pav.)
Pastaba: 1. Tą patį pakartokite, jei norite nustatyti, kad nuotolinis
valdiklis būtų A.
2. A nuotolinis valdiklis neturi „A“ rodinio.
3. Numatytasis gamyklinis nuotolinis valdiklis yra A.

2

B bloko nustatymas.
Paspauskite mygtuką MODE (režimas) ir palaikykite ilgiau kaip
20 sekundžių.
Perėjus iš A bloko nuostatos į B bloko nuostatą: pasigirs 5 pyptelėjimai,
5 sekundes mirksės veikimo indikatorius.
Perėjus iš B bloko nuostatos į A bloko nuostatą: pasigirs 5 pyptelėjimai.

19

GALIOS PASIRINKIMAS IR TYLUSIS
VEIKIMAS (IŠORĖS ĮRENGINYS)

Galios pasirinkimas (

)

Ši funkcija naudojama, kai grandinės pertraukiklis naudojamas kartu ir kitiems
elektros prietaisams. Ji riboja maksimalias srovės ir energijos sąnaudas iki
100%, 75% ar 50%. Tai galima padaryti naudojant POWER-SELECTION
(galios pasirinkimas). Kuo mažesnis procentas, tuo daugiau energijos
sutaupoma, o kompresorius tarnauja ilgiau.
Pastaba:
• Pasirinkus lygį nuotoliniame LCD ekrane mirksi POWER-SEL lygis
3 sekundes.
Pasirinkus 75% ir 50% lygį 2 sekundes taip pat mirksi skaičius „75“
arba „50“.
• Kadangi POWER-SELECTION (galios pasirinkimas) funkcija
riboja maksimalią srovę, vėsinimo ar šildymo pajėgumas gali būti
nepakankamas.

Tylusis veikimas (

)

Kad jūs patys arba kaimynai galėtumėte ramiai miegoti naktį, nustatykite, kad
išorės įrenginys veiktų tyliai. Naudojant šią funkciją, šildymo pajėgumas bus
optimizuotas tokiam tyliajam veikimui palaikyti. Tylųjį veikimą galima pasirinkti
vienam iš dviejų tikslų (1 tylusis ir 2 tylusis).
Nustatomi trys parametrai: Standartinis lygis > 1 tylusis lygis > 2 tylusis lygis

B

1
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PRIETAISO EKRANO RYŠKUMO
REGULIAVIMAS

1. Paspauskite ORO IŠLEIDIMO ANGOS PASIRINKIMO mygtuką ir
palaikykite jį, tada 3 kartus paspauskite REŽIMO mygtuką (Užsidegs visi
prietaiso ekrano indikatoriai). (Tuo metu paspauskite ir laikykite ORO
IŠLEIDIMO ANGOS PASIRINKIMO mygtuką.)
2. Prietaiso ekrane paspauskite ORO IŠLEIDIMO ANGOS PASIRINKIMO
mygtuką, tada spausdami TEMPERATŪROS mygtuką (Aukštyn) / (Žemyn)
pasirinkite norimą ryškumą.
3. Ryškumas bus nustatytas, kai atleisite ORO IŠLEIDIMO ANGOS
PASIRINKIMO mygtuką. Nors temperatūros indikatorius išjungtas,
paspaudus temperatūros mygtuką (Aukštyn) Ir (Žemyn) bus parodyta
nustatyta temperatūra, kurią bus galima pakeisti.
Temperatūros indikatorius bus išjungtas praėjus 10 sekundžių po
paskutinio mygtuko paspaudimo.
Galima nustatyti vieną iš 4 ryškumo lygių.
Temperatūros indikatorius

Kitas indikatorius

1

Įprastas

Įprastas

2

Tamsus

Tamsus

3

Išjungtas

Tamsus

4

Išjungtas

Išjungtas

1 tylusis lygis:
Nors įrenginys veikia tyliai, pirmenybė vis tiek teikiama Šildymo (arba
Vėsinimo) pajėgumui, kad patalpoje būtų užtikrinamas pakankamas
komfortas.
Ši nuostata – tai puikus Šildymo (arba Vėsinimo) pajėgumo ir išorės įrenginio
garso lygio balansas.
2 tylusis lygis:
Šildymo (ar Vėsinimo) pajėgumas aukojamas dėl garso lygio visomis
aplinkybėmis, kai pirmenybė teikiama išorės įrenginio garso lygiui.
Ši nuostata skirta sumažinti išorės įrenginio didžiausią garso lygį 4 dB(A).
Pastaba:
• Įjungus Tylųjį veikimą, šildymo (ar vėsinimo) pajėgumas gali būti
nepakankamas.

Galios pasirinkimas ir Tylusis veikimas (Išorės įrenginys)

[100%]

[75%]

TYLUSIS
LYGIS#2

[50%]

TYLUSIS
LYGIS#1

23 SAVAITINIO LAIKMAČIO NAUDOJIMAS
Kaip naudotis SAVAITINIO LAIKMAČIO
1. Norėdami įvesti SAVAITINIO LAIKMAČIO nustatymą,
.
paspauskite
Mirksi

2. Norėdami pasirinkti pageidaujamą sekos dieną, paspauskite
.
LCD ekrane rodoma dienos simbolių seka.

SU t MO t TU t WE t TH t FR t SA
KIEKVIENĄ SAVAITĘ
PIANTRKEPNŠE
(Visą dieną)

3. Norėdami pasirinkti programos numerį, paspauskite
.
• Programą 1 galima nustatyti paspaudus
Ekrane
rodomas užrašas PG-1.
• Norėdami pakeisti programos numerį, esantį 1-4
programų sekoje, paspauskite
.

*Nuotolinį valdiklį nukreipkite į priėmimo modulį oro
kondicionieriuje, tada paspauskite mygtuką SET
(nustatyti), kol pasigirs signalas „BeepBeep“, kuris
reiškia, kad nustatymas atliktas.
Kol oro kondicionierius priima signalą, garsas „Beep“ gali
pasigirsti tiek kartų, kiek dienų yra nustatoma.
Jei mirksi lemputė TIMER (laikmatis), tai reiškia, kad
nustatymas neatliktas. Du kartus paspauskite
.
Pastaba :
1. Nuotolinį valdiklį pastatykite ten, kur vidaus įrenginys
laikrodžio signalą galėtų priimti tiksliau tarp nuotolinio
valdiklio ir oro kondicionieriaus.
2. Laikmačio įjungimą/išjungimą galima nustatyti
vykstant WEEKLY TIMER (savaitinio laikmačio)
operacijai. Oro kondicionierius pirmiausia veikia pagal
įprastą laikmatį, o įprasto laikmačio laikui pasibaigus
vėl veikia pagal WEEKLY TIMER (savaitinį laikmatį).
3. Naudojant SAVAITINĮ LAIKMATĮ visos tokios
operacijos kaip REŽIMAS, TEMPERATŪRA,
VENTILIATORIUS, DIDELIS GALINGUMAS,
EKONOMIŠKAS ir kt. gali būti reguliuojamos, tačiau
laikrodžiui pasiekus programos nustatymą operacijos
nustatymas bus toks pat kaip ir programos.
4. Kai nuotolinis valdiklis siunčia signalą, stenkitės, kad
tam netrukdytų daiktai, galintys blokuoti perdavimą
nuo nuotolinio valdiklio iki oro kondicionieriaus.
Savaitinio laikmačio programos redagavima
Norėdami redaguoti programą po savaitinio laikmačio
nustatymo patvirtinimo mygtuku, atlikite 1 - 3 veiksmus.
1. Paspauskite
.
• Bus rodoma esamos dienos savaitės diena ir
programos numeris.

PG-1
PG- 2
PG- 3
PG4

4. Norėdami pasirinkti pageidaujamą laiką, paspauskite
arba
.
• Laiką galima nustatyti nuo 0:00 iki 23:50 10 minučių
intervalais.
• Norėdami laiko nustatymą keisti kas 1 val., paspauskite ir
palaikykite nuspaudę mygtuką.
• Kiekvienoje programoje galima nustatyti tik vieną - įjungtą
arba išjungtą - laikmatį.

Laikmačio ekranas
išjungtas*

Laikmačio ekranas
įjungtas

* Išjungtas laikmatis naudojamas tik oro kondicionieriui
SUSTABDYTI - tada ekrane nerodomas operacijos režimas,
temperatūra, ventiliatoriaus greitis ir kiti nustatymai.
5. Norėdami pasirinkti pageidaujamą operaciją, paspauskite
.

2. Norėdami pasirinkti savaitės dieną, paspauskite
o norėdami pasirinkti ir patvirtinti programos
numerį, paspauskite
.
• Operacijos nustatymas iš naujo.
3. Norėdami išeiti iš patvirtinimo režimo, paspauskite
.
SAVAITINIO LAIKMAČIO veikimo išjungimas
Kol LCD ekrane rodomas užrašas „SAVAITINIS“,
paspauskite
.
• Tačiau LCD ekrane pranykus užrašui SAVAITINIS,
programa vis tiek liks nuotoliniame valdiklyje.
• Lemputė LAIKMATIS išsijungs.
• Norėdami vėl aktyvinti SAVAITINIO LAIKMAČIO
operaciją, dar kartą paspauskite
LCD ekrane
pasirodys kita programa. Dar kartą aktyvinus
programa bus siejama su laikrodžio laiku.

Programų trynimas
Individuali programa

6. Norėdami pasirinkti pageidaujamą temperatūrą, paspauskite
arba
.
• Temperatūrą galima nustatyti nuo 17°C iki 30°C.
7. Norėdami pasirinkti pageidaujamą ventiliatoriaus
greitį, paspauskite
.
8. Jei norite, gali pridėti operaciją.
• Paspauskite
jei norite naudoti 8°C operaciją.
(Pastaba: Židinys negali pasirinkti ir įsiminti prieš savaitę
naudotos funkcijos)
• Paspauskite
jei norite naudoti ECO operaciją.
• Paspauskite
jei norite naudoti Hi-POWER
(didelio galingumo) operaciją.
• Paspauskite
kad aktyvintumėte Tylųjį veikimą.
FLOOR jei norite naudoti FLOOR operaciją.
• Paspauskite
9. Kaip pridėti arba redaguoti programą.
Programą galima nustatyti visai reikiamai dieną, o
paspaudus
patvirtinti vykdomą nustatymą 10.
Jei norite pridėti arba redaguoti programą, prieš
patvirtindami nustatymą pakartokite 2 - 8 veiksmus.
10. Baigę nustatymą paspauskite
patvirtintumėte
nustatymą*.
Veikimo režimas

Veikia savaitinis laikmatis
Kita programa

Ekranas paspaudus
mygtuką SET
(nustatyti)

Laikmačio įjungimas
ir išjungimas

Kita laiko
operacija

Operacijos temperatūra
ir ventiliatoriaus greitis

.
1. Paspauskite
• Bus rodoma savaitės diena ir programos numeris.
• Norėdami ištrinti programą, pasirinkite dieną.
2. Norėdami pasirinkti programos, kurią norite trinti,
numerį, paspauskite
.
.
3. Paspauskite
• Laikmačio įjungimas/išjungimas bus išvalytas, o
LCD ekranas sumirksės.
4. Norėdami ištrinti programą, paspauskite
.
• Mirksint LCD ekranui paspauskite
ir programa
bus ištrinta.
Visos programos
.
1. Paspauskite
• Bus rodoma savaitės diena ir programos numeris.
ir palaikykite paspaudę 3 sekundes.
2. Paspauskite
• Visos programos bus ištrintos, o LCD ekrane bus
rodoma dabartinė operacija.
Pastaba :
Patikrinkite, ar nuotolinio valdiklio priėmimo modulis oro
kondicionieriuje priima signalą iš nuotolinio valdiklio.

