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On/Off mygtukas

▲/     mygtukas

3 Fan mygtukas

Swing mygtukas

WiFi mygtukas

Turbo mygtukas

Light mygtukas

10

Temp mygtukas

I Feel mygtukas
Timer mygtukas

Sleep mygtukas

Mode mygtukas

▲

Signalo siuntimas

Turbo režimas

8℃ šildymo palaikymas
Nustatyta temp.

Nustatyti laiką
 Įjungimo/išjungimo laikmatis

Užrakinimas

Oro kreipiančiųjų judėjimas

Ventiliatoriaus greitis

Pulto apšvietimas

Atvaizdavimas
: Nustatyta temp.
:Lauko temperatūra

:Vidaus temperatūra

Miego režimas
Šildymas

Ventiliavimas
Sausinimas
Šaldymas

Auto
Režimas

I feel funkcija
Garintuvo prapūtimo režimas

Jaukumo funkcija 
Prapūtimo funkcija

2

5

7

9

4

12

3

1

6

8
10

11

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


2

▲ /    
▲

4
Spaudžiant       /       didinama / mažinama temperatūra. Auto režime mygtukai 
neveikia. Įjungiant ar išjungiant laikmatį spauskite "▲" 

▲
▲

Fan3
Spaudžiant šį mygtuką pasirenkamas ventiliatoriaus greitis pradedant nuo AUTO,

, iki         , tada vėl  Auto.

On/Off1
Mygtukas skirtas įrenginio įjungimui/išjungimui.

Mode2
Šiuo mygtuku pasirenkamas norimas įrenginio darbo režimas nurodyta seka
AUTO COOL DRY FAN HEAT*

▲
arba "    " laikui nustatyti. 

Įspėjimas:
● Įjungus sausinimo režimą ventiliatoriaus greitis visada būna mažiausias.

X-FAN funkcija skirta garintuvo prapūtimui atlikti. Taip išvengiama pelėsio.
Laikykite nuspaudę mygtuką 2s sausinimo ar šaldymo režimo,
kol atsiras ženklas      . Šis režimas negalimas AUTO, Ventiliavimo
ar Šildymo režime.

●

Paspaudus šį mygtuką galima pasirinkti nustatytos vidaus temperatūros, esamos 
vidaus ar išorės temperatūros rodymą. Paveiksliuke nurodyta seka. 

no display

Turbo
Šaldymo ar šildymo režimo metu, šis mygtukas skirtas tuo metu veikiančiam režimui 
pagreitinti. Dar kartą paspaudus šį mygtuką turbo funkcija išjungiama.

7 Temp

8

Sleep6
Paspaudus šį mygtuką įjungiama miego funkcija, o antrą kartą paspaudus - išjungiama.
Šia funkcija galima naudotis tik veikiant Šaldymo, Šildymo arba Sausinimo režimams. 

Swing5
Spaudžiant šį mygtuką reguliuojamas / įjungiamas vertikalus oro srauto kreipiančiųjų 
judėjimas.
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Šiuo mygtuku įjungiama/išjungiama „I Feel“ funkcija. Įjungus šią funkciją nustatyta 
norima aplinkos temperatūra derinama su valdymo pulte įmontuoto temperatūros jutiklio 
fiksuojama esama (momentine) aplinkos temperatūra. Išjungus „I Feel“ funkciją
nustatyta norima aplinkos temperatūra derinama su vidinėje kondicionieriaus dalyje
fiksuojama esama (momentine) aplinkos temepratūra.

● Kai įrenginys įjungtas paspaudus šį mygtuką išjungsite laikmatį. Kai įrenginys
išjungtas nuspaudę - įjungsite laikmatį.
● Vieną kartą nuspaudus Timer mygtuką pulto ekrane įsijungs raidės HOUR ON (OFF).
Tada su mygtukais         galite nustatyti  laikmačio laiką.

        

        

▲

▲
▲

10

9

11

Timer 

I Feel

WiFi

●      Valdymo pultą laikykite tokiu atstumu, kuriuo vidinę dalį pasiektų jo signalas.

Paspauskite "       " mygtuką, jeigu norite įjungti ar išjungti Wifi valdymą.
Norint atstatyti įrenginio gamyklinius nustatymus reikia vienu metu nuspausti ir 1s
palaikyti nuspaudus abu mygtukus - "MODE" ir "WiFi".Atstatyti gamyklinius
nustatymus įmanoma tik tada, kai įrenginys yra išjungtas.

WiFi

Mygtukų kombinacija "MODE" ir  "   " 

Kol įrenginys išjungtas, kartu nuspaudę mygtukus "MODE" ir  "    " Pakeisite temperatūros
matavimą iš ºC į ºF.

Mygtukų "TEMP" ir "TIMER" kombinacija šaldymui 

Vienu metu  nuspaudę mygtukus "TEMP" ir  "TIMER" šaldymo režime įjungsite energijos
taupymą. Užsidegs "SE" užrašas.

 

▲

▲

Dviejų mygtukų         ir            kombinacija.
Nuspaudus  du              mygtukus  vienu metu ir palaikius 3s  galite užrakinti arba atrakinti
klaviatūrą . Atsiras         ženkliukas, kai užrakinsite klaviatūrą. 

▲

▲

▲

▲

Įjungiamas/išjungiamas įrenginio vidinės dalies ir valdymo pulto apšvietimas.
12 Light  

Mygtukų "TEMP" ir "TIMER" kombinacija šildymui 

Vienu metu  nuspaudę mygtukus "TEMP" ir  "TIMER" šildymo režime įjungsite 8  ºC"
šildymo funkciją. Ekranėlyje atsiras ženkliukas
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