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MDV Aroma
oro kondicinierius

VARTOTOJO INSTRUKCIJA



Valdymo mygtukai Įjungimo / išjungimo mygtukas
Šiuo mygtuku įjungiamas ir išjungiamas oro 
kondicionierius.

REŽIMO mygtukas
Spaudžiant šį mygtuką, oro kondicionieriaus 
veikimo režimai keičiami toliau nurodyta seka:

VENTILIATORIAUS mygtukas
Šiuo mygtuku pasirenkamas vienas iš keturių 
ventiliatoriaus greičių:

„TURBO“ mygtukas
„Turbo“ funkcijos įjungimas / išjungimas. 
„Turbo“ funkcija leidžia per trumpiausią 
įmanomą laiką pasiekti nustatytą vėsinimo ar 
šildymo režimo temperatūrą (jei įrenginys šios 
funkcijos nepalaiko, nuspaudus mygtuką 
nieko neįvyks).

PASTABA: AUTOMATINIAME ar 
SAUSINIMO režimuose negalima išjungti 
ventiliatoriaus greičio.
MIEGO REŽIMO mygtukas
Miego funkcijos įjungimas / išjungimas. Ši 
funkcija palaiko komfortišką temperatūrą ir 
taupo energiją. Galima tik VĖSINIMO, 
ŠILDYMO ir AUTOMATINIAME režimuose.
Daugiau informacijos rasite naudotojo 
vadove, skyriuje „Miego režimas.“
PASTABA: MIEGO REŽIMAS išjungiamas 
nuspaudus REŽIMO, VENTILIATORIAUS 
GREIČIO ar ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO 
mygtuką.

PASTABA: nesirinkite ŠILDYMO režimo, jei įsigijote 
įrenginį tik su vėsinimo funkcija. Aparatai, kuriuose 
įdiegta tik vėsinimo funkcija, nepalaiko šildymo 
režimo.

AUTOMATINIS

VĖSINIMAS 
SAUSINIMAS 

ŠILDYMAS 
VENTILIATORIUS

AUTOMATINIS

ŽEMAS 
VIDUTINIS 

AUKŠTAS 



Valdymo mygtukai
DIDINIMO mygtukas
Spaudžiant šį mygtuką, patalpos temperatūra 
didinama 1 °C žingsniais iki 30 °C.

SPARTUSIS mygtukas
Naudojamas atkurti esamus nustatymus arba sugrąžinti 
buvusius nustatymus. 
Jei paspausite SPARČIOJO režimo mygtuką pirmą kartą 
įjungus įrenginį į tinklą, jis pradės veikti AUTOMATINIU 
režimu, palaikys 26 °C temperatūrą, o ventiliatoriaus greitis 
bus AUTOMATINIS.
Jei paspausite šį mygtuką, kai nuotolinis valdiklis yra 
įjungtas, sistema automatiškai grąžins prieš tai buvusius 
nustatymus, įskaitant veikimo režimą, nustatytą 
temperatūrą, ventiliatoriaus greitį ir miego funkciją (jei buvo 
įjungta). 
Palaikius nuspaustą mygtuką ilgiau nei 2 sekundes, 
sistema automatiškai atstatys esamus nustatymus, 
įskaitant veikimo režimą, nustatytą temperatūrą, 
ventiliatoriaus greitį ar miego funkciją (jei buvo įjungta).

ĮJUNGIMO LAIKMAČIO mygtukas
Paspauskite šį mygtuką, kad pradėtumėte 
automatinio įjungimo seką.  Kiekvienu paspaudimu 
laikas bus didinamas 30 min. žingsniais. Nustatymo 
laikui pasiekus 10.0, kiekvienu paspaudimu laikas 
bus didinamas 60 min. žingsniais.
Norėdami atšaukti automatinio įjungimo programą, 
sumažinkite nustatytą laiką iki 0.0.

IŠJUNGIMO LAIKMAČIO mygtukas
Paspauskite šį mygtuką, kad pradėtumėte 
automatinio išjungimo seką.  Kiekvienu paspaudimu 
laikas bus didinamas 30 min. žingsniais. Nustatymo 
laikui pasiekus 10.0, kiekvienu paspaudimu laikas 
bus didinamas 60 min. žingsniais. Norėdami atšaukti 
automatinio išjungimo programą, sumažinkite 
nustatytą laiką iki 0.0

MAŽINIMO mygtukas
Spaudžiant šį mygtuką, patalpos temperatūra 
mažinama 1 °C žingsniais iki 17 °C.
PASTABA: ventiliatoriaus režime temperatūros 
reguliuoti negalima.



Valdymo mygtukai
Srauto valdymo mygtukas      (RG57(A2)A3/B-
GEF modelis) Naudojamas sustabdyti  ar įjungti 
vertikalų menčių judėjimą ir nustatyti norimą oro 
srauto kryptį (dešinė / kairė).
Kiekvienu paspaudimu vertikali menčių padėtis 
keičiama 6 laipsnių kampu. Tuo tarpu vidaus 
įrenginio ekrane,
temperatūros laukelio vietoje, vieną sekundę 
rodomas „    “ simbolis. Palaikius mygtuką 
nuspaustą ilgiau nei 2 sekundes, įjungiamas 
vertikalus menčių judėjimas. Tuo tarpu vidaus 
įrenginio ekrane rodomas „      “ simbolis, jis 
sumirksi 4 kartus, ir vėl įjungiamas temperatūros 
rodymas. Sustabdžius vertikalų menčių judė-
jimą, ekrane 3 sekundes rodomas „LC“ simbolis.

Srauto valdymo mygtukas     (RG57A3(A2)/B-
GEF modeliui) Naudojamas sustabdyti ar įjungti 
horizontalų menčių judėjimą ar nustatyti norimą 
oro srauto judėjimo kryptį (aukštyn, žemyn). 
Kiekvienu paspaudimu horizontali menčių 
padėtis keičiama 6 laipsnių kampu. Palaikius 
mygtuką nuspaustą ilgiau nei 2 sekundes, 
mentės automatiškai pradeda judėti aukštyn ir 
žemyn.

Srauto valdymo mygtukas (RG57B/BGE 
modeliui) Naudojamas stabdyti ar įjungti 
horizontalų menčių judėjimą.

KRYPTIES reguliavimo mygtukas 
(RG57B/BGE modelis)
Naudojamas keisti menčių judėjimo kryptį ir 
nustatyti norimą oro srauto kryptį (aukštyn / 
žemyn). Kiekvienu paspaudimu menčių padėtis 
pakeičiama 6 laipsnių kampu.

„FOLLOW ME“ funkcijos mygtukas 
(palaikymo funkcija)
(Rg57(A2)A3/BGEF modelis)
Šiuo mygtuku aktyvinama palaikymo funkcija; 
tuomet nuotolinio valdiklio ekrane rodoma 
vietos, kurioje jis yra, temperatūra. Nuotolinis 
valdiklis siunčia šį signalą į oro kondicionierių 
kas 3 minutes, kol vėl nuspaudžiamas 
palaikymo funkcijos mygtukas. Palaikymo 
funkcija atšaukiama automatiškai, jei oro 
kondicionierius 7 minutes negauna signalo iš 
nuotolinio valdiklio.

Apšvietimo mygtukas
Skirtas įjungti / išjungti vidaus įrenginio ekraną. 
Nuspaudus šį mygtuką išjungiamas vidaus 
įrenginio ekranas; paspaudus dar kartą, vėl 
įjungiamas ekrano apšvietimas. 



LCD ekrano indikacijos

Informacija, kuri rodoma įjungus 
nuotolinį valdiklį.

Rodoma perduodant duomenis. 

Rodoma, kai yra įjungtas nuotolinis valdiklis.

Maitinimo elemento indikatorius (įkrovos lygis).

Funkcija šiame modelyje negalima.

Žemas

Vidutinis

Aukštas

Automatinis

Rodoma, kai įjungtas miego režimas.

Rodoma, kai oro kondicionierius veikia 
palaikymo režimu

Funkcija šiame modelyje negalima

Funkcija šiame modelyje negalima

Rodoma, kai nustatytas ĮJUNGIMO LAIKMATIS. 

Rodoma, kai nustatytas IŠJUNGIMO LAIKMATIS.

Rodo nustatytąją ar patalpos temperatūrą arba laiką 
pagal LAIKMAČIO nustatymą.

Režimų indikacijos

Ventiliatoriaus greičio indikacijos

Pastaba 
Visi iliustracijoje pavaizduoti indikatoriai yra skirti tik 
paaiškinimui. Veikimo metu rodomi tik santykiniai 
funkciniai ženklai.

AUTOMATINIS

ŠILDYMAS

VĖSINIMAS SAUSINIMAS 

VENTILIATORIUS



Valdymas

Automatinis veikimas

Vėsinimo / šildymo / vėdinimo 
funkcijos

Įsitikinkite, kad prietaisas yra įjungtas ir 
maitinamas. Ekrane pradeda blyksėti VEIKIMO 
indikatorius.
1. Paspauskite REŽIMO mygtuką, kad 
 pasirinktumėte automatinį režimą.
2. AUKŠTYN / ŽEMYN mygtukais nustatykite
 norimą temperatūrą. Temperatūra nustatoma 
 17–30 °C laipsnių intervale, 1 °C žingsniais.
3. Paspauskite ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO 
 mygtuką, kad įjungtumėte oro kondicionierių.

Įsitikinkite, kad prietaisas yra įjungtas ir maitinamas.
1. Paspauskite REŽIMO mygtuką, kad 
 pasirinktumėte VĖSINIMO, ŠILDYMO (tik 
 modeliuose su vėsinimo ir šildymo funkcijomis) 
 ar VENTILIATORIAUS režimą.
2. AUKŠTYN / ŽEMYN mygtukais nustatykite 
 norimą temperatūrą. Temperatūra nustatoma 
 17–30 °C laipsnių intervale, 1 °C žingsniais.
3. VENTILIATORIAUS mygtuku pasirinkite vieną iš
 keturių ventiliatoriaus greičių: automatinis, 
 žemas, vidutinis ar aukštas.
4. Paspauskite ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtuką,
 kad įjungtumėte oro kondicionierių.

PASTABA
1. Veikdamas automatiniu režimu, oro 
 kondicionierius gali pasirinkti vėsinimo, 
 vėdinimo ir šildymo režimus,
 fiksuodamas skirtumą tarp faktinės patalpos 
 temperatūros ir nuotoliniu valdikliu nustatytos 
 temperatūros.
2. Automatiniame režime negalima keisti 
 ventiliatoriaus greičio, nes jis yra reguliuojamas
 automatiškai.
3. Jei automatinis režimas jums netinka,  
 pasirinkite norimą režimą rankiniu būdu.

PASTABA
VENTILIATORIAUS režimo metu
nuotoliniame valdiklyje nustatytoji temperatūra 
nėra rodoma ir jos negalima keisti. Šiuo atveju 
galima atlikti tik 1, 3 ir 4 žingsnius.



Įsitikinkite, kad prietaisas yra įjungtas ir maitinamas. 
Ekrane pradeda blyksėti VEIKIMO indikatorius.
1. Paspauskite REŽIMO mygtuką, kad 
 pasirinktumėte SAUSINIMO režimą.
2. AUKŠTYN / ŽEMYN mygtukais nustatykite 
 norimą temperatūrą. Temperatūra nustatoma 
 17–30 °C laipsnių intervale, 1 °C žingsniais.
3. Paspauskite ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtuką, 
 kad įjungtumėte oro kondicionierių.

Valdymas
Sausinimas

PASUKIMO           mygtukais pasirinkite pasirinkite 
norimą oro srauto kryptį.
1. Nuotolinio valdiklio mygtuku     galima reguliuoti 
 menčių padėtį aukštyn ir žemyn. Kiekvienu mygtuko
 paspaudimu mentės pasisuka 6 laipsnių kampu.
 Palaikius mygtuką nuspaustą ilgiau nei 2 sekundes,
 mentės pradeda automatiškai judėti aukštyn ir 
 žemyn.
2. Menčių kryptis į kairę / dešinę keičiama    
   mygtuku. Kiekvienu mygtuko paspaudimu mentės
 pasisuka 6 laipsnių kampu. Palaikius mygtuką 
 nuspaustą ilgiau nei 2 sekundes, mentės pradeda 
 automatiškai judėti aukštyn ir žemyn.

Oro srauto krypties reguliavimas

PASTABA
Sausinimo režime negalima keisti ventiliatoriaus 
greičio, nes jis yra reguliuojamas automatiškai.

PASTABA: mentėms sukantis ar krypstant į  padėtį, 
 kuri gali paveikti oro kondicionieriaus 
 šildymo ar šaldymo poveikį, oro 
 kondicionierius automatiškai pakeičia 
 sukimosi / judėjimo kryptį.



Paspauskite ĮJUNGIMO LAIKMAČIO mygtuką, kad 
nustatytumėte automatinį įrenginio įjungimą. 
Paspauskite IŠJUNGIMO LAIKMAČIO mygtuką, 
kad nustatytumėte automatinį įrenginio išjungimą.

Automatinio įjungimo nustatymas

1. Paspauskite ĮJUNGIMO LAIKMAČIO mygtuką. 
 Nuotolinio valdiklio ekrane rodoma ĮJUNGIMO 
 LAIKMAČIO piktograma, automatinio įjungimo 
 nustatymo laikas ir „H“. Įrenginys pasirengęs iš 
 naujo nustatyti automatinio įjungimo laiką ir 
 PRADĖTI veikimą.
2. Dar kartą paspauskite ĮJUNGIMO LAIKMAČIO 
 mygtuką, kad nustatytumėte pageidaujamą 
 įrenginio įjungimo laiką. Kiekvienu mygtuko 
 paspaudimu laikas didinamas 30 min., kol 
 pasiekiama 10 val. riba; intervale nuo 10 iki 24 
 val. laikas didinamas 1 val. žingsniais.
3. Nustačius ĮJUNGIMO LAIKMATĮ, nuotolinis 
 valdiklis palaukia 1 sekundę ir tada perduoda 
 signalą oro kondicionieriui. Tada, apyt. po 2 
 sekundžių, ekrane išsijungia „H“ simbolis ir vėl 
 rodoma nustatytoji temperatūra.

Automatinio išjungimo nustatymas

1. Paspauskite IŠJUNGIMO LAIKMAČIO mygtuką. 
 Nuotolinio valdiklio ekrane rodoma IŠJUNGIMO 
 LAIKMAČIO piktograma, automatinio įjungimo  
 nustatymo laikas ir „H“. Prietaisas pasirengęs iš  
 naujo nustatyti automatinio išjungimo laiką ir  
 PRADĖTI veikimą.
2. Dar kartą paspauskite IŠJUNGIMO LAIKMAČIO  
 mygtuką, kad nustatytumėte norimą įrenginio  
 išjungimo laiką. Kiekvienu mygtuko paspaudimu  
 laikas didinamas 30 min., kol pasiekiama 10 val.  
 riba; intervale nuo 10 iki 24 val. laikas didinamas 
 1 val. žingsniais.
3. Nustačius IŠJUNGIMO LAIKMATĮ, nuotolinis  
 valdiklis palaukia 1 sekundę ir tada perduoda  
 signalą oro kondicionieriui. Tada, apytiksliai po 2  
 sekundžių, LCD ekrane išsijungia „H“ simbolis ir 
 vėl rodoma nustatytoji temperatūra.

Laikmačio veikimas



Norite, kad oro kondicionierius įsijungtų po 6 val.
1. Paspauskite ĮJUNGIMO LAIKMAČIO mygtuką. 
 Valdiklio ekrane bus rodomas paskutinis veikimo 
 pradžios laikas ir „H“ simbolis.
2. Paspauskite ĮJUNGIMO LAIKMAČIO mygtuką,  
 kad nuotolinio valdiklio ekrane būtų rodomas „6.0H“.
3. Palaukite 3 sekundes, kol skaitmeniniame ekrane  
 vėl bus rodoma temperatūra. Ekrane rodoma  
 ĮJUNGIMO LAIKMAČIO piktograma ir ši funkcija yra 
 aktyvinta.

Nustatymas      Po 6 val.

Išjungta

Įjungimas

ĮJUNGIMO LAIKMATIS
(automatinis įjungimas)
ĮJUNGIMO FUNKCIJA itin naudinga, kai norite, 
kad oro kondicionierius automatiškai įsijungtų 
prieš jums grįžtant namo. Oro kondicionierius 
automatiškai pradeda veikti nustatytu metu.

Pasirinkus laikmačio funkciją, nuotolinis valdiklis automatiškai perduoda laikmačio 
signalą oro kondicionieriui nustatytu laiku, todėl laikykite nuotolinį valdiklį tokioje 
vietoje, iš kurios jis galės tinkamai perduoti signalą į įrenginį.
Nuotolinio valdiklio laikmačiui nustatytas efektyvusis veikimo laikas yra: 0,5, 1,0, 1,5, 
2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5, 7,0, 7,5, 8,0, 8,5, 9,0, 9,5, 10, 11, 12, 13, 
14, 15,16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ir 24.

DĖMESIO

Pavyzdys

Laikmačio nustatymo 
pavyzdys



Nustatymas      po 10 val.

Išjungimas

Išjungimas

Įjungta

Nustatymas      2 val. po 
nustatymo

10 val. po 
nustatymo

Įjungimas

Įjungta Norite, kad oro kondicionierius išsijungtų praėjus 2 
valandoms nuo nustatymo momento ir vėl įsijungtų 
po 10 val. nuo nustatymo momento.
1. Paspauskite IŠJUNGIMO LAIKMAČIO mygtuką.
2. Spauskite IŠJUNGIMO LAIKMAČIO mygtuką, 
 kad nuotolinio valdiklio ekrane būtų rodoma 
 „2.0H“.
3. Paspauskite ĮJUNGIMO LAIKMAČIO mygtuką.
4. Spauskite ĮJUNGIMO LAIKMAČIO mygtuką, kad
 nuotolinio valdiklio ekrane būtų rodoma „10H“.
5. Palaukite 3 sekundes, kol skaitmeniniame 
 ekrane vėl bus rodoma temperatūra. Ekrane 
 rodoma ĮJUNGIMO ir IŠJUNGIMO LAIKMAČIŲ 
 piktograma ir ši funkcija yra aktyvinta.

IŠJUNGIMO LAIKMATIS
(automatinis išjungimas)
IŠJUNGIMO FUNKCIJA itin naudinga, kai norite, 
kad oro kondicionierius automatiškai išsijungtų jums 
nuėjus miegoti. Oro kondicionierius automatiškai 
nustoja veikti nustatytu metu.

KOMBINUOTAS LAIKMATIS
(ĮJUNGIMO ir IŠJUNGIMO laikmačių nustatymas)

IŠJUNGIMO LAIKMATIS ĮJUNGIMO LAIKMATIS
(Įjungta    Išjungti    Įjungti)
Ši funkcija praverčia, jei norite, kad oro 
kondicionierius išsijungtų jums nuėjus miegoti ir vėl 
įsijungtų ryte ar jums grįžus namo.

Pavyzdys

Norite, kad oro kondicionierius išsijungtų po 10 val.
1. Paspauskite IŠJUNGIMO LAIKMAČIO mygtuką. 
 Valdiklio ekrane bus rodomas išjungimo funkcijos 
 laikas ir „H“ simbolis.
2. Spauskite IŠJUNGIMO LAIKMAČIO mygtuką,  
 kol nuotolinio valdiklio ekrane bus rodoma „10H“.
3. Palaukite 3 sekundes, kol skaitmeniniame  
 ekrane vėl bus rodoma temperatūra. Ekrane 
 rodoma IŠJUNGIMO LAIKMAČIO piktograma ir 
 ši funkcija yra aktyvinta.

Pavyzdys



Norite, kad oro kondicionierius įsijungtų praėjus 2 
valandoms nuo nustatymo momento ir išsijungtų po 
5 val. nuo nustatymo momento.
1. Paspauskite ĮJUNGIMO LAIKMAČIO mygtuką.
2. Dar kartą paspauskite ĮJUNGIMO LAIKMAČIO 
 mygtuką, kad ĮJUNGIMO LAIKMAČIO ekrane 
 būtų rodoma „2.0H“.
3. Paspauskite IŠJUNGIMO LAIKMAČIO mygtuką.
4. Dar kartą paspauskite IŠJUNGIMO LAIKMAČIO 
 mygtuką, kad išjungimo laikmačio ekrane būtų 
 rodoma „5.0H“.
5. Palaukite 3 sekundes, kol skaitmeniniame 
 ekrane vėl bus rodoma temperatūra. Ekrane 
 rodomos ĮJUNGIMO LAIKMAČIO IR 
 IŠJUNGIMO LAIKMAČIO piktogramos ir ši 
 funkcija yra aktyvinta.

Nustatymas Praėjus 2 val. 
po nustatymo

Praėjus 5 val. 
po nustatymo

Išjungimas

Įjungimas

Išjungta

ĮJUNGIMO LAIKMATIS IŠJUNGIMO LAIKMATIS
(Išjungta    Įjungti    Išjungti)
Ši funkcija naudinga, jei norite, kad oro 
kondicionierius įsijungtų prieš jums prabundant, ir 
išsijungtų jums išėjus iš namų.

Pavyzdys



Nuotolinio valdiklio naudojimas

Naudokite nuotolinį valdiklį 8 metrų atstumu nuo oro 
kondicionieriaus, nukreipdami jį tiesiai į imtuvą. Ryšys 
tarp valdiklio ir įrenginio patvirtinamas pyptelėjimu.

Oro kondicionierius neveiks, jei valdiklio į įrenginį 
siunčiamus signalus blokuos užuolaidos, durys ar 
kiti objektai.
Saugokite, kad į nuotolinį valdiklį nepatektų 
skysčių. Saugokite nuotolinį valdiklį nuo tiesioginių 
saulės spindulių ar karščio.
Jei vidaus įrenginio infraraudonųjų spindulių imtuvą 
veikia tiesioginiai saulės spinduliai, oro 
kondicionierius gali veikti netinkamai. Užtraukite 
užuolaidas, kad tiesioginiai saulės spinduliai 
neveiktų įrenginio imtuvo. 
Jei kiti elektros prietaisai reaguoja į nuotolinį 
valdiklį, perkelkite juos į kitą vietą arba pasitarkite 
su pardavėju.
Saugokite nuotolinį valdiklį nuo sutrenkimų. 
Nemėtykite. Elkitės atsargiai. Nedėkite sunkių 
daiktų ant nuotolinio valdiklio ir nelipkite ant jo.

Nuotolinio valdiklio vieta

Nuotolinį valdiklį specialiu laikikliu galima pritvirtinti 
prie sienos ar kolonos (laikiklį reikia įsigyti atskirai).
Prieš montuojant nuotolinį valdiklį, patikrinkite, ar oro 
kondicionierius tinkamai priima signalus.
Pritvirtinkite laikiklį dviem varžtais.
Norėdami įdėti ar išimti nuotolinį valdiklį, pakelkite jį iš 
laikiklio arba nuleiskite jį į laikiklį.

Nuotolinio valdiklio laikiklis 
(pasirenkamas priedas)

DĖMESIO



Maitinimo elementų keitimas
Toliau aprašyti atvejai reiškia, kad maitinimo 
elementai išsikrovė. Pakeiskite senus 
maitinimo elementus naujais.
    Perduodant signalą nepasigirsta priėmimo
    pyptelėjimo.
    Indikatorius nebešviečia.

Nemaišykite senų maitinimo elementų su 
naujais ir nenaudokite skirtingų rūšių elementų.
Nepalikite maitinimo elementų nuotoliniame 
valdiklyje, jei jo nenaudosite 2–3 mėnesius.
Neišmeskite maitinimo elementų su 
nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis. Tokios 
atliekos turi būti atskirai surenkamos 
specialiam apdirbimui.

DĖMESIO

Nuotolinis valdiklis maitinamas dviem elementais 
(R03/LR03X2), kurie dedami po dangteliu 
galinėje prietaiso dalyje.
(1) Nuimkite nuotolinio valdiklio galinėje dalyje 
 esantį dangtelį.
(2) Išimkite senus maitinimo elementus ir įdėkite
 naujus, laikydamiesi poliškumo.
(3) Uždėkite valdiklio dangtelį.

PASTABA: išėmus maitinimo elementus, iš 
valdiklio ištrinami visi užprogramuoti nustatymai. 
Įdėjus naujus elementus, nuotolinį valdiklį reikia 
nustatyti iš naujo.


