
ON/OFF Įjungimas/Išjungimas

MODE Darbo režimas

+/- 

FAN Ventiliatoriaus mygtukas

Žaliuzių pozicijos 

Žaliuzių pozicijos 

TIMER Laikmatis

TURBO Pagreitintas režimas

SLEEP Naktinis režimas

LIGHT Apšvietimas

HEALTH/SAVE

X-FAN Garintuvo prapūtimas

TEMP Temperatūros indikatorius

KONDICIONIERIUS “AIR MASTER” - VARTOTOJO INSTRUKCIJA
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EKRANO PIKTOGRAMOS

 NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIO MYGTUKAI

1

2

ON/OFF - įjungimas/išjungimas

MODE - darbo režimas

1 2

• Įjungus kondicionierių, išgirsite 
signalą, užsidegs raudonas 
kondicionieriaus įjungimo mygtukas 
ON -      .   Dabar kondicionierių 
galėsite valdyti per nuotolinį 
valdymo pultelį.

• ON padėtyje: po kiekvieno 
mygtuko paspaudimo išgirsite 
kondicionieriaus signalą, mirktelės 
piktograma              

• OFF padėtyje: valdymo pultelio 
ekrane bus atvaizduotas paskutinis 
temperatūros nustatymas.

 

Įjungia ar išjungia kondicionierių.

Leidžia pasirinkti kondicionieriaus 
darbo režimą:

AUTO:  Automatinis režimas

COOL:  Šaldymas

DRY:  Sausinimas

FAN:   Ventiliavimas

HEAT:    Šildymas

Ventiliatoriaus greitis

Apšvietimas

Gaivaus oro režimas

Veikimo režimas

Oro režimas

Užraktas nuo vaikų

Nustatyta temperatūra

Naktinis režimas

Automatinis režimas

Šaldymo režimas

Ventiliavimo režimas

Šildymo režimas

Nuotolinio valdymo signalas

Režimas HEALTH

Garintuvo prapūtimo funkcija

Temperatūros nustatymas

TURBO režimas

Laikmačio įjungimas/išjungimas

Laiko nustatymas

Kairinis ir dešininis švytavimo 
režimas

Švytavimo aukštyn ir
žemyn režimas 

Atvaizduojama temperatūra

Sausinimo režimas

Esama temperatūra patalpoje
Lauko aplinkos temperatūra



• Pasirinkus automatinį režimą, 
kondicionierius pats atliks visus 
reikiamus nustatymus priklausomai 
nuo esamos temperatūros 
patalpoje. Temperatūros 
negalėsite nei pamatyti, nei 
reguliuoti. Reguliuoti galima 
tik ventiliatoriaus greitį  (FAN 
mygtukas) arba oro nukreipimo 
kampą (mygtukas        )

• Įjungus šaldymo režimą   
(piktograma    T),  galėsite sumažinti 
arba padidinti pageidaujamą 
temperatūrą (mygtukai +/-), 
pareguliuoti ventiliatoriaus greitį 
(FAN) ar pasirinkti oro nukreipimo 
kampą        . 

• Pasirinkus sausinimo režimą 
(DRY), oro ventiliatorius veiks 
lėtai, jo greičio reguliuoti 
negalėsite. Sausinimo režimas bus 
atvaizduotas piktograma       . Oro 
nukreipimo  kampo reguliavimui, 
spauskite mygtuką

• Pasirinkus ventiliavimo režimą, 
galėsite pareguliuoti ventiliatoriaus 
greitį ar oro nukreipimo kampą. 
Jokios kitos funkcijos ventiliavimo 
režimu neveiks.

• Įjungus šildymo režimą, pultelio 
ekrane pamatysite piktogramą  
R. Temperatūros reguliavimui 
spauskite mygtukus “+“ arba “–“, 
ventiliatoriaus greičio reguliavimui 
– spauskite mygtuką FAN, oro 
nukreipimo kampo reguliavimui – 
mygtuką

Pastaba: Ventiliatoriaus paleidimo 
delsa (nuo 1 iki 5 min.) užtikrina, kad 
šildymo metu į patalpą nebus pučiamas 
neįšilęs oras. Šildymo metu temperatūrą 

patalpoje galite reguliuoti nuo 16°C  iki 
30°C . Ventiliatoriaus greičio režimai: 
automatinis, lėto greičio režimas, 
vidutinio greičio režimas, didelio greičio 
režimas.

• Kiekvienu mygtuko “+” ar “-” 
spustelėjimu 1°C mažinama ar 
didinama nustatyta temperatūra 
patalpoje.

• Šių mygtukų pagalba taip pat  
galite koreguoti laikmačio 
nustatymus (TIMER).

Ventiliatoriaus greitis yra reguliuojamas 
FAN mygtuko pagalba. Galimi 
ventiliatoriaus greičio režimai: 
automatinis (Auto), lėto greičio režimas  
(       ), vidutinio greičio režimas (        ), 
didelio greičio režimas  (        ).

Pastabos:

• Pasirinkus automatinį greitį, 
kondicionierius pats atliks visus 
nustatymus priklausomai nuo 
esamos temperatūros patalpoje.

• Sausinimo metu ventiliatorius veiks 
lėto greičio režimu.
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FAN - VentiliaVimas
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       šVytaVimas aukštyn ir žemyn 

       

HEALTH/SAVE

X-FAN

 NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIO MYGTUKAI

3 4

• Paspauskite šį mygtuką norėdami 
pradėti arba užbaigti švytavimą 
aukštyn ir žemyn. Pagal nutylėjimą 
įsijungs įprastas (simple) švytavimo 
režimas - žaliuzės judės plačiausiu 
kampu.  

• Norėdami perjungti įprastą (simple) 
režimą į statinį (static), OFF  padėtyje 
kartu paspauskite mygtukus + ir 
       . Indikatorius mirktelės. 

• Mygtuko paspaudimas statiniame 
režime keis žaliuzių padėtį pagal 
žemiau pateiktą schemą. Žaliuzės 
sustos fiksuotoje padėtyje.

 

• Naudokite šį mygtuką kai norite, 
kad grotelės pradėtų judėti  kairėn-
dešinėn. Pagal nutylėjimą įsijungs 
įprastas (simple) režimas - žaliuzės 
judės plačiausiu kampu.  

• Norėdami perjungti įprastą (simple) 
režimą į statinį (static), OFF padėtyje 
kartu paspauskite mygtukus + ir 
       . Indikatorius mirktelės

• Mygtuko paspaudimas statiniame 
režime keis žaliuzių padėtį pagal 
pateiktą schemą. Žaliuzės sustos 
fiksuotoje padėtyje.

• 

• Galimos pozicijos: HEALTH > AIR > 
AIR HEALTH > 

• Kai nėra matomas joks vaizdas - 
HEALTH ir AIR funkcijos yra išjungtos.

• Išsaugojimo funkcija SAVE veikia tik 
šaldymo režimo metu. Norėdami ją 
įjungti, paspauskite mygtuką SAVE. 
Norėdami sugrįžti prie įprasto 
režimo, spustelkite mygtuką SAVE 
dar kartą.

• X-FAN ar garintuvo prapūtimas 
veikia tik šaldymo ar sausinimo 
režimu. Norėdami jį įjungti, 
spustelkite mygtuką X-FAN. 
Norėdami jį išjungti, spustelkite šį 
mygtuką dar kartą. 

• Pastaba: Jeigu įjungsite X-FAN 
funkciją ir išjungsite kondicionierių, 
ventiliatorius iškart nesustos ir  
išdžiovins viduje likusį vandenį.



• 

• 

Spustelėjus šį mygtuką, galėsite iš 
eilės pamatyti patalpos nustatytą 
temperatūrą, esamą temperatūrą ar 
temperatūrą lauke. Temperatūra bus 
atvaizduota kondicionieriaus vidinio 
bloko ekrane.

•   - nustatytos temperatūros 
    indikatorius

•   - esamos temperatūros 
    indikatorius

•   - temperaturos lauke  
     indikatorius.

Timer ON padėtyje mygtukais +/- 
galėsite nustatyti laiką. Su kiekvienu + 
mygtuko paspaudimu, laikas padidės 
30 min. Norėdami išsaugoti nustatymus, 
spauskite mygtuką TIMER.

Aktyvavus šią funkciją, ventiliatorius 
veiks didžiausiu greičiu, patalpa bus 
greitai atvėsinta/apšildyta.

Įjungia kokybiško miego režimą. 
Valdymo pultelio ekrane atsiras 
kokybiško miego režimo piktograma. 
Norėdami išjungti naktinį režimą, 
paspauskite mygtuką SLEEP dar kartą.

Šis mygtukas įjungia ir išjungia vidinio 
kondicionieriaus bloko ekrano 
apšvietimą.

 

MYGTUKŲ KOMBINACIJOS

Spustelkite mygtukus “+” ir “–” kartu, 
norėdami įjungti ar išjungti užrakto 
nuo vaikų funkciją. Aktyvavus užraktą 
nuo vaikų, nuotolinio valdymo pultelio 
ekrane atsiras piktograma. 

Jeigu bandysite keisti kondicionieriaus 
darbo režimus neišjungus užrakto 
nuo vaikų, valdymo pultelio 
piktograma mirktelės 3 kartus, bet 
kondicionierius negaus jokio signalo. 
 

 
Norėdami pakeisti režimą tarp °C ir 
°F, išjunkite kondicionierių ir spauskite 
mygtukus ”–” bei MODE kartu.
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SLEEP - naktinis režimas

LIGHT - ekrano apšVietimas

UŽRAKTAS NUO VAIKŲ

 NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIO MYGTUKAI

TEMPERATŪROS PERJUNGIMAS
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1. Norėdami įjungti kondicionierių, 
spustelkite nuotolinio valdumo 
pultelio ON/OFF mygtuką.

2. Norėdami pakeisti kondicionieriaus 
darbo režimą, spustelkite valdymo 
pultelio MODE  mygtuką. Galėsite 
rinktis tarp AUTO (automatinio), 
COOL (šaldymo), DRY (sausinimo), 
FAN (ventiliavimo) ar HEAT (šildymo) 
režimų.

3. Temperatūra yra nustatoma 
+/- mygtukais, tačiau ji nėra 
reguliuojama pasirinkus automatinį 
režimą.

4. Norėdami nustatyti oro 
ventiliavimo greitį, spustelkite FAN 
mygtuką. Galėsite rinktis tarp auto 
(automatinio), low (lėto greičio), 
medium (vidutinio greičio) ir high 
(didelio greičio) režimų.

5. Spauskite mygtuką, norėdami 
pasirinkti oro nukreipimo kampą.

PASTABOS:
• Atstumas tarp pultelio ir 

kondicionieriaus turi būti ne 
didesnis nei 8 m. ir tarp jų neturii būti 
jokių kliūčių.

• Nuotolinio valdymo pultelio signalui 
gali trukdyti liuminescentinės 
lempos ar bevielis telefonas. 
Tiesiog prieikite su pulteliu arčiau 
kondicionieriaus. 

• Jeigu nuotolinio valdymo pultelio 
ekrano vaizdas tapo neryškiu, 
pakeiskite pultelio baterijas.

• Ilgą laiką nenaudojant nuotolinio 
valdymo pultelio, rekomenduojama 
išimti baterijas. 

• Naudokite to paties modelio 
naujas baterijas.

1. Paspauskite nuotolinio pultelio 
galinę pusę, pažymėtą šiuo ženklu 
kaip, kad parodyta pavyzdyje ir 
nuimkite dangtelį baterijos dėžutės 
rodyklės kryptimi.

2. Pakeiskite dvi 7# (AAA 1.5V) 
sausas baterijas ir įsitikinkite, kad 
baterijų padėtis prie + teigiamo ir 
–  neigiamų polių yra teisinga. 

3. Iš naujo uždėkite baterijos dėžutės 
dangtelį.

.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA BATERIJŲ KEITIMAS

open

baterijos dėžutės dangtelis

baterijos

pašalinti

siųstuVas

įdėti
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