
SVARBI PASTABA:
Prieš montuodami ir naudodami jūsų naująjį oro kondicionierių, atidžiai perskaitykite šį vadovą. 
Išsaugokite šį vadovą ateičiai.
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Naudotojo vadovas
RC08C



Prieš naudodami oro kondicionierių, atidžiai 
perskaitykite naudotojo instrukciją ir išsaugokite 
ją ateičiai.
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EKRANO
Informacija yra rodoma esant įjungtam pultui.

Veikimo režimas Automatinis 
Tik ventiliatorius
Rodoma, kai yra perduodami duomenys

Šildymas 
Drėgmės mažinimas (džiovinimas)

Vėsinimas

Laikrodis (nustatykite valandas ir minutes)
Rodoma, kai yra nustatytas ir aktyvuotas „įjungimo laikmatis“ 
Rodoma, kai yra nustatytas ir aktyvuotas „išjungimo laikmatis“

Rodoma veikiant miego režimui
Informuoja, kad kondicionierius veikia tyliuoju režimu
Informuoja, kad yra aktyvuotas/deaktyvuotas Valymo režimas
Informuoja, kad yra aktyvuotas/deaktyvuotas jonizavimo E.S.F režimas
Rodo nustatytą arba patalpos oro temperatūrą
Simbolis rodomas, kai yra rodoma patalpos temperatūra 
Informuoja, kad kondicionierius veikia I FEEL režimu

Senkančios baterijos simbolio aprašymas
• Senkant baterijai, ekrane atsiranda mirksintis senkančios 
baterijos indikatorius, gali sumažėti nuotolinio valdymo pulto 
veikimo atstumas, o ekranas tapti neryškus. Nedelsdami 
pakeiskite baterijas naujomis.
• Pakeitus baterijas, senkančių baterijų indikatorius išnyks.

Lėtas greitis Didelis greitisVidutinis greitis

Automatiškai reguliuojamas ventiliatoriaus greitis

Ventiliatoriaus greičio rodymas

ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO MYGTUKAS
Šis mygtukas ĮJUNGIA ir IŠJUNGIA kondicionierių.

REŽIMO PASIRINKIMO MYGTUKAS
Paspauskite šį mygtuką norėdami keisti oro kondicionieriaus režimą. 

( automatinis)
Pasirinkus šį nustatymą, oro kondicionierius apskaičiuoja skirtumą 
tarp termostato nustatymo ir patalpos temperatūros ir automatiškai 
persijungia į „vėsinimo“, „džiovinimo“ arba „šildymo“ režimą.

( šildymas )
Oro kondicionierius sušildo patalpą.

drėgmės mažinimas (džiovinimas)
Oro kondicionierius mažina drėgmės kiekį patalpoje. 

(vėsinimas)
Oro kondicionierius atvėsina orą patalpoje. 

(ventiliatorius)
Oro kondicionierius cirkuliuoja orą.

VĖSINIMAS / DŽIOVINIMAS / ŠILDYMAS

ATSARGUMO PRIEMONĖS
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SIŲSTUVAS
Kai paspaudžiate 
nuotolinio valdymo pulto 
mygtukus, ekrane 
pasirodo          ženklas, 
informuodamas, kad 
nustatymų pakeitimai 
yra perduodami į oro 
kondicionieriaus  imtuvą.

JUTIKLIS
 Oro temperatūros 
jutiklis, esantis nuotolinio 
valdymo pulte, nustato 
kambario, kuriame yra 
nuotolinio valdymo 
pultas, temperatūrą.

VENTILIATORIAUS GREIČIO PASIRINKIMO MYGTUKAS

Lėtas greitis

Ventiliatoriaus greitį automatiškai parenka 
mikrokompiuteris

Vidutinis greitis

ION/CLEN MYGTUKAS
Šis mygtukas turi 2 funkcijas:
Ionizavimo funkcija: Trumpu šio mygtuko paspaudimu aktyvuojama / deaktyvuojama 
jonizavimo funkcija. Valymo funkcija: ilgu šio mygtuko paspaudimu aktuvuojama/
deaktyvuojama valymo funkcija.  Išsamesnę informaciją žr. „JONIZAVIMO 
FUNKCIJOS NAUDOJIMAS (NEBŪTINAS)“ IR „VALYMO FUNKCIJOS 
NAUDOJIMAS“.

I FEEL TEMPERATŪROS 
MATAVIMO IR PATALPOS 
TEMPERATŪROS RODYMO 
MYGTUKAS
Paspauskite šį mygtuką 
norėdami aktyvuoti 
temperatūros matavimo 
pulto buvimo vietoje 
funkciją. Ši funkcija yra 
galima Auto, Vėsinimo ir 
šildymo režimuose.

APŠVIETIMO MYGTUKAS

TURBO MYGTUKAS
Paspauskite šį mygtuką, 
kad aktyvuotumėte TURBO 
funkciją ir greitai 
atvėsintumėte arba 
sušildytumėte patalpą.

Paspauskite šį mygtuką norėdami ĮJUNGTI arba 
IŠJUNGTI vidinio įrenginio ekraną.
EYE MYGTUKAS (NEBŪTINAS)
Paspaudus šį mygtuką, įmontuoto infraraudonųjų 
spindulių jutiklio pagalba, įrenginys gali aptikti žmonių 
buvimą patalpoje ir automatiškai pereiti į budėjimo 
režimą arba atnaujinti veikimą.

TEMPERATŪROS NUSTATYMO MYGTUKAI
- (vėsiau) Paspaudę šį mygtuką sumažinsite nustatytą
                temperatūrą.
+ (šilčiau) Paspaudę šį mygtuką padidinsite nustatytą
                 temperatūrą.
Paspauskite „+“ ir „-“ mygtukus vienu metu norėdami 
užrakinti arba atrakinti klaviatūrą.

LAIKMAČIO MYGTUKAS Paspauskite mygtuką, kad 
pradėtumėte ĮJUNGIMO ir IŠJUNGIMO laikmačio 
nustatymo procedūrą. Išsamią informaciją žr. 
„LAIKMAČIO NUSTATYMAS“.

SET MYGTUKAS Spauskite šį mygtuką norėdami 
pasirinkti funkcijas: nustatykite esamą laiką. 
Nustatykite ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO laikmatį.
Išsamesnę informaciją žr. „KAIP NUSTATYTI ESAMĄ 
LAIKĄ“ ir „LAIKMAČIO NUSTATYMAS“.
CLR MYGTUKAS
Paspauskite šį mygtuką norėdami išvalyti laikmačio 
nustatymus.

VERTIKALAUS SIŪBAVIMO MYGTUKAS
Paspauskite mygtuką norėdami aktyvuoti automatinį 
oro srauto žaliuzių siūbavimą. Išsamesnę informaciją 
žr. „ORO SRAUTO KRYPTIES REGULIAVIMAS“.

Didelis greitis
Palaikykite paspaudę šį mygtuką bent 2 
sekundes, kad perjungtumėte į tylų režimą.

HORIZONTALUS SIŪBAVIMAS
Jei oro kondicionieriuje yra horizontalaus 
siūbavimo variklis, paspaudus šį mygtuką bus 
aktyvuotas horizontalus oro srauto siūbavimas.
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SLEEP/ECO MYGTUKAS
Šis mygtukas turi 2 funkcijas: 
Miego funkcija: Trumpai 
spustelėjus į mygtuką bus 
aktyvuota/deaktyvuota Miego 
funkcija.       ženklas atsiras ekrane.
Taupymo funkcija: Ilgu šio mygtuko 
paspaudimu aktyvuojama/
deaktyvuojama taupymo funkcija.
Išsamią informaciją žr. „MIEGO 
REŽIMAS“ ir „TAUPYMO 
FUNKCIJOS NAUDOJIMAS“.



NUOTOLINIO VALDYMO PULTO 
NAUDOJIMAS

VALDYMAS
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KAIP ĮDĖTI BATERIJAS

Nuimkite galinėje pulto dalyje esantį dangtelį.
Įdėkite dvi šarmines AAA 1,5 V baterijas. Įsitikinkite, kad baterijas įdėjote pagal 
poliškumą (+/-), pažymėtą baterijų skyriuje.
Uždėkite dangtelį.

Bendros pastabos:

Pakeiskite baterijas, kai nešviečia nuotolinio valdymo pulto ekranas, kai oro 
kondicionierius negauna nuotolinio valdymo pulto signalų arba kai rodoma 
išsekusios baterijos piktograma.
Išimkite baterijas, jei planuojate bent mėnesį nenaudoti pulto.
Priklausomai nuo naudojimo intensyvumo baterijų pakanka apytiksliai šešiems 
mėnesiams.
Valdymo pulto baterijose yra kenksmingų medžiagų, panaudotos baterijos turi būti 
šalinamos laikantis vietos valdžios reikalavimų.

TEMPERATŪROS JUTIKLIO PASIRINKIMAS

NUOTOLINIO VALDYMO PULTO NAUDOJIMAS

Įprastomis sąlygomis kambario temperatūrą nustato ir tikrina oro kondicionieriuje 
esantis temperatūros jutiklis.
Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką I FEEL, kad suaktyvintumėte 
nuotolinio valdymo pulte esantį temperatūros jutiklį. Ši funkcija yra sukurta 
siekiant sukurti asmeninę aplinką, perduodant temperatūros valdymo komandą iš 
šalia jūsų esančios vietos. 
Todėl, naudojantis šia funkcija, valdymo pultas visada turi būti nukreiptas į 
kondicionierių ir tarp jų turi nebūti kliūčių.

Patikrinkite ar elektros skyde ĮJUNGTAS grandinės pertraukiklis ir šviečia 
STANDBY lemputė.
Naudodami nuotolinio valdymo pultą, jį visada nukreipkite tiesiai į oro 
kondicionieriaus imtuvą.

KAIP ĮJUNGTI KONDICIONIERIŲ

Paspauskite ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO mygtuką norėdami įjungti kondicionierių.

KAIP IŠIMTI BATERIJAS
Nuimkite galinėje pulto dalyje esantį dangtelį.
Pastumkite bateriją link neigiamo jos poliaus galo ir pakelkite teigiamo poliaus galą. 
Tokiu pačiu būdu išimkite kitą bateriją.

1. Norėdami nustatyti laiką, paspaudę bent 2 sekundes palaikykite
SET mygtuką. Laiko rodmuo ims mirksėti.

2. Spauskite + ar - mygtukus kol nustatysite laiką.
3. Paspauskite SET mygtuką, kad laiko rodmuo nustotų mirksėti.

KAIP NUSTATYTI LAIKĄ

LI
ET

U
VI
Ų



VĖSINIMAS

2. REŽIMO parinkiklį nustatykite į          .
3.Mygtukais + ir - nustatykite pageidaujamą
temperatūrą. Temperatūros diapazonas yra nuo 
17℃ iki 30℃ (62-88 F).

EKRANE BUS RODOMA 
PASIRINKTA TEMPERATŪRA

4. Norėdami nustatyti ventiliatoriaus greitį,
paspauskite FAN SPEED mygtuką.

2. REŽIMO parinkiklį nustatykite į          .
1. Paspauskite ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO  mygtuką ir ĮJUNKITE kondicionierių.(     )

3. Mygtukais + ir - nustatykite pageidaujamą temperatūrą, temperatūros diapazonas
yra nuo 17℃ iki 30℃ (62-88 F).
4. Norėdami nustatyti ventiliatoriaus greitį, paspauskite FAN SPEED mygtuką.

PASTABA
Kelias minutes po šildymo funkcijos įjungimo, vidinio įrenginio ventiliatorius nesisuks, kol 
vidinio įrenginio šilumokaičio gyvatukas nebus pakankamai įkaitęs. Taip yra todėl, kad 
veikia ŠALTO ORO TRAUKOS PREVENCIJOS SISTEMA.

Esant žemai išorės temperatūrai, ant šilumokaičio gyvatuko gali susiformuoti 
šerkšnas, mažinantis šildymo našumą. Taip atsitikus, įsijungia mikrokompiuteriu 
valdoma atitirpinimo sistema. Tuo pačiu metu yra stabdomas vidinis įrenginys, kol 
bus baigtas atitirpinimas. Po kelių minučių vėl pradedamas veikimas šildymo 
režimu. (Šis laiko tarpas, priklausomai nuo nuo patalpos ir išorės temperatūros, gali 
nežymiai kisti).

ŠILDYMO NAŠUMAS

Oro kondicionierius su šilumos siurbliu patalpą šildo šilumą paimdamas iš aplinkos 
oro. Nukritus aplinkos oro temperatūrai, šildymo efektyvumas sumažėja

EKRANE BUS RODOMA 
PASIRINKTA TEMPERATŪRA

ŠILDYMAS AUTOMATINIS VEIKIMAS

2. REŽIMO parinkiklį nustatykite į           .
1. Paspauskite ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO mygtuką ir įjunkite kondicionierių.

VALDYMAS VALDYMAS
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Įsitikinkite, kad įrenginys yra prijungtas prie 
elektros tinklo ir šviečia STANDBY lemputė.
1. Paspauskite ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO (       ) 
mygtuką ir įjunkite kondicionierių.

Pasirinkus šį nustatymą, oro kondicionierius apskaičiuoja skirtumą tarp termostato 
nustatymo ir patalpos temperatūros ir automatiškai pagal poreikį persijungia į 
„vėsinimo“, „džiovinimo“ arba „šildymo“ režimą.
3. Mygtukais + ir - nustatykite pageidaujamą temperatūrą, temperatūros diapazonas
yra nuo 17℃ iki 30℃ (62-88 F).

AUTO režime negalite perjungti ventiliatoriaus greičio, kadangi jis yra reguliuojamas 
automatiškai.
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ŠILUMOKAIČIO ATITIRPINIMAS / IŠORINIO ĮRENGINIO „BUDĖJIMAS“.



VALDYMAS VALDYMAS
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AUTOMATINIS

Tiesiog nustatykite FAN SPEED parinktuvą į      padėtį. Mikrokompiuteris 
automatiškai valdo ventiliatoriaus greitį, kai pasirenkamas AUTO režimas. Kai oro 
kondicionierius pradeda veikti, kambario temperatūros ir nustatytos temperatūros 
skirtumą nustato mikrokompiuteris, kuris automatiškai perjungia ventiliatoriaus greitį 
į tinkamiausią lygį.

( Auto)

DRĖGMĖS MAŽINIMAS (DŽIOVINIMAS)

2. REŽIMO parinkiklį nustatykite į DRY           .
1. Paspauskite ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO mygtuką ir ĮJUNKITE kondicionierių.

EKRANE BUS RODOMA 
PASIRINKTA TEMPERATŪRA.

PASTABA
DRY funkciją naudokite norėdami sumažinti drėgmę patalpoje.

      Kambario temperatūrai pasiekus nustatytą lygį, įrenginys kartoja ciklą automatiškai
      išsijungdamas ir įsijungdamas.
     Įrenginiui veikiant DŽIOVINIMO režimu, siekiant išvengti perteklinio patalpos atšaldymo,
      ventiliatoriaus greitis automatiškai nustatomas į mažą.

Norėdami įjungti oro cirkuliaciją be temperatūros reguliavimo, atlikite šiuos 
veiksmus:
1. Paspauskite ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO  (     ) mygtuką ir įjunkite kondicionierių.
2. REŽIMO parinkiklį nustatykite į FAN        .

TIK VENTILIATORIUS

VENTILIATORIAUS GREIČIO REGULIAVIMAS

MIEGO REŽIMAS

MIEGO režimas leidžia taupyti energiją.
1. REŽIMO parinkiklį nustatykite į COOL arba HEAT
2. Spustelėkite mygtuką SLEEP/ECO
3. Ženklas atsiras ekrane. Dar kartą spustelėkite mygtuką SLEEP/ECO, 

Ką reiškia mygtukas SLEEP?
Šiuo režimu kondicionierius vėsins arba šildys patalpą iki nustatytos 
temperatūros. Maždaug po 1 valandos oro kondicionierius automatiškai iš 
naujo nustatys nustatytą temperatūrą, kaip nurodyta toliau (taip pat žr. 
diagramas).

VEIKIMO REŽIMAS NUSTATYTOS TEMPERATŪROS POKYTIS

Šildymas Sumažinta 1 ° C

Vėsinimas Padidinta 1 ° C

(Lėtas) (Greitas) (Vidutinis) ( Auto)

Jei norite rankiniu būdu nustatyti ventiliatoriaus greitį, VENTILIATORIAUS 
GREIČIO parinktuvą nustatykite į pageidaujamą padėtį. Kiekvieną kartą 
spustelėjus mygtuką, ventiliatoriaus greitis kinta tokia seka:

4 ventiliatoriaus greičio nustatymai:

TYLUS REŽIMAS
Norėdami pasirinkti tylųjį režimą, palaikykite nuspaudę Fan Speed mygtuką bent 
2 sekundes, tada galėsite perjungti tylųjį režimą.

3. Mygtukais + ir - nustatykite pageidaujamą temperatūrą  (Reguliuojamos 
temperatūros diapazonas yra nuo 17℃ iki 30℃ (62-88 F)).
AUTO režime negalite perjungti ventiliatoriaus greičio, kadangi jis yra reguliuojamas 
automatiškai.
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išjungsite MIEGO režimą.

RANKINIS



Norėdami aktyvuoti I FEEL funkciją, paspauskite I FEEL mygtuką. Ekrane atsiras 
termometro simbolis     . Pasirinkite tinkamą temperatūros nustatymą. Įsitikinkite, 
kad valdymo pultas yra nukreiptas į kondicionierių. Saugokite, kad I FEEL jutiklis 
nebūtų veikiamas šilumos šaltinių, pvz., lempų, šildytuvų, tiesioginių saulės 
spindulių ir pan., arba tiesioginio oro kondicionieriaus oro srauto. Priešingu atveju 
jutiklis gali perduoti neteisingus temperatūros duomenis ir taip sutrikdyti funkcijos I 
FEEL veikimą.
Dar kartą paspauskite I FEEL mygtuką, ekrane parodytas išmatuotos patalpos 
temperatūros      ženklas.
Norėdami atšaukti PATALPOS temperatūros rodymą paspauskite:
- I FEEL mygtuką.
- MODE mygtuką.

Vienu metu paspauskite mygtukus - ir +, kad užrakintumėte paskutinę veikiančią 
programą. Visi mygtukai, įskaitant POWER, taps neveikiantys. Dar kartą 
paspausdami abu šiuos mygtukus atrakinsite nuotolinio valdymo pultą.

I FEEL/ROOM TEMP FUNKCIJOS NAUDOJIMAS

UŽRAKTO FUNKCIJA

LAIKMAČIO NUSTATYMAS

VALDYMAS VALDYMAS
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Yra keturi laikmačiai, kuriuos galite rinktis nuotolinio valdymo pulte. Du kasdieniai 
laikmačiai (pažymėti T1, T2) ir du pasirenkami savaitgalio laikmačiai (pažymėti WKT1, 
WKT2). Kiekvieną laikmatį galima pasirinkti paspaudus mygtuką TIMER.
Kasdienius laikmačius T1 ir T2 galima nustatyti ĮJUNGIMUI ir IŠJUNGIMUI atskirai dviem 
skirtingais laiko tarpais.
Laikmačio nustatymas nepasikeis kol nebus įvestas naujas nustatymas.
Savaitgalio laikmačius WKT1 ir WKT2 galima nustatyti ĮJUNGIMUI ir IŠJUNGIMUI atskirai 
dviem skirtingais laiko tarpais ir jie bus efektyvūs tik dvi dienas. Šie laikmačiai bus 
efektyvūs tik nustatymo dieną ir dieną po jos.
Antrosios dienos 24:00 valandą WK laikmatis taps neefektyvus, o kasdienis laikmatis vėl 
taps efektyvus.
WKT1 - efektyvus nustatymo dieną.
WKT - efketyvus vieną dieną po nustatymo dienos.

Kai kambario temperatūra pasieks naują nustatytą vertę, termostatas privers 
įrenginį sustoti. Maždaug po 1 valandos temperatūra pakils 1 °C vėsinimo režime 
arba sumažės 1 °C šildymo režime. Tai leidžia taupyti energiją neaukojant 
komforto.

A) KAIP NUSTATYTI ĮJUNGIMO LAIKMATĮ
1. Paspauskite TIMER mygtuką norėdami pasirinkti 

pageidaujamą laikmatį.
2. Paspaudę SET mygtuką, palaikykite kol ims mirksėti ON.
3. Spauskite + arba - mygtuką, kol bus parodyta pageidaujama 

reikšmė.
4. Paspauskite SET mygtuką, kad aktyvuotumėte laikmatį.

B) KAIP NUSTATYTI IŠJUNGIMO LAIKMATĮ
1. Paspauskite TIMER mygtuką norėdami pasirinkti 
pageidaujamą laikmatį.
2. Paspaudę SET mygtuką, palaikykite kol ims mirksėti OFF.
3. Spauskite + arba - mygtuką, kol bus parodyta pageidaujama 
reikšmė.
4. Paspauskite SET mygtuką, kad aktyvuotumėte laikmatį.

PASTABA:
1. Savaitgalio laikmačio veikimo metu kasdieniai laikmačiai 
nebus išjungti.
2. WK laikmačius būtina iš naujo aktyvuoti kiekvieną savaitgalį.

Temperatūros nustatymas Patalpos temperatūra Patalpos temperatūra
VĖSINIMAS IR DRĖGMĖS MAŽINIMAS

1 valanda        1 valanda           LAIKAS
1 valanda        1 valanda           LAIKAS

ŠILDYMAS
Temperatūros nustatymas



VALDYMAS VALDYMAS
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Paspauskite mygtuką, norėdami įjungti automatinį žaliuzių siūbavimą, dar 
kartą paspaudus šį mygtuką, žaliuzės nedelsdamos nustos siūbuoti.

Jei drėgnumas yra didelis, vertikalias žaliuzes VĖSINIM/DŽIOVINIMO režime 
nustatykite į priekinę padėtį.
Jei vertikalios žaliuzės yra nustatytos į kraštinę kairę arba dešinę padėtį, šalia oro 
išėjimo angos gali imti kauptis ir lašėti kondensatas.

Nebandykite pakreipti žaliuzių rankomis veikiant kondicionieriui.

Naudokite       mygtuką nuotolinio valdymo pulte norėdami reguliuoti žaliuzių padėtį. 
Jei žaliuzes pakreipsite ranka, faktinė žaliuzių padėtis nebesutaps su padėtimi 
valdymo pulte. Jei taip nutiktų, išjunkite įrenginį, palaukite, kol dangtelis užsidarys, 
tada vėl įjunkite įrenginį; žaliuzių padėtis dabar vėl bus normali.

ORO SRAUTO KRYPTIES REGULIAVIMAS

Paspauskite mygtuką norėdami aktyvuoti horizontalias žaliuzes. Dar kartą 
paspaudę šį mygtuką nedelsdami sustabdysite žaliuzes. (Kai kuriuose modeliuose)
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1. Paspauskite TIMER mygtuką norėdami pasirinkti pageidaujamą laikmatį.
2. Paspaudę SET mygtuką, palaikykite kol ims mirksėti ON.
3. Spauskite + arba - mygtuką, kol bus parodyta pageidaujama reikšmė.
4. Dar kartą paspaudę SET mygtuką, palaikykite kol ims mirksėti OFF.
5. Spauskite + arba - mygtuką, kol bus parodyta pageidaujama reikšmė.
6. Paspauskite SET mygtuką, kad aktyvuotumėte laikmatį.

D) KAIP IŠVALYTI LAIKMATĮ
1. Paspauskite TIMER mygtuką norėdami pasirinkti pageidaujamą laikmatį.
2. Jei norite, kad būtų išvalytos visos laikmačio operacijos, paspauskite mygtuką

CLEAR.

PASTABA:
Jei laikmačio nustatymo procedūra nebaigta paspaudus SET 
mygtuką, per 15 sekundžių laikmačio veikimas bus atšauktas ir 
atkuriamas paskutinis nustatymas.

Įspėjimas

Įspėjimas

Įspėjimas



TAUPYMO FUNKCIJOS NAUDOJIMAS (NEBŪTINAS)
Funkcija skirta sumažinti įrenginio veikimo energiją, ribojant didžiausią leistiną 
galią.
1. Paspauskite ir palaikykite mygtuką SLEEP/ECO
2. Nuotolinio valdymo pulte nerodoma ECO funkcijos piktograma, vidinio įrenginio
ekrane bus rodoma ECO piktograma arba temperatūros zonoje bus rodomos
raidės E-C-O.
3. Dar kartą paspaudę palaikykite mygtuką SLEEP/ECO, išjungsite TAUPYMO
funkciją.

JONIZATORIAUS FUNKCIJOS NAUDOJIMAS
 (NEBŪTINAS) 

Trumpai paspaudus ION/CLEAN mygtuką, ženklas sumirksėjęs išnyks ir taip 
parodys, kad vidaus įrenginys vykdo jonizavimo funkciją. (E.S.F veikia kartu su 
jonizatoriumi)
Dar kartą spustelėkite mygtuką, išjungsite JONIZAVIMO funkciją.

VALYMO FUNKCIJOS NAUDOJIMAS

VALYMO FUNKCIJA yra skirta vidinio įrenginio gyvatuko džiovinimui ir pelėsio

VALDYMAS VALDYMAS

13 14

PASTABOS
Kai kurios įrenginio nepalaikomos, bet valdymo pulte esančios funkcijos neveiks. 
Nuotolinio valdymo pulto nustatymui iš naujo, būtina visiškai išimti baterijas
10 sekundžių.ir palaukti 10 sekundžių. Paspaudus "     " ir "     " vienu metu, 
įrenginiui esant IŠJUNGTAM, perjungiamas temperatūros rodymas iš Celsijaus 
laipsnių į Farenheito ir atvirkščiai.
Kondicionieriui veikiant šildymo režimu, ir temperatūrai esant nustatytai 17 ℃, 
per 2 sekundes du kartus paspaudę mygtuką „-“, suaktyvinsite 8 laipsnių 
šildymą. Vidiniame įrenginyje rodoma temperatūra 8℃
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kaupimosi išvengimui. Paspauskite ir palaikykite mygtuką ION/CLEAN, ženklas 
sumirksėjęs išnyks, taip parodydamas, kad vidinis įrenginys atlieka valymo funkciją.




