
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TĀLVADĪBAS PULTS LIETOŠANAS PAMĀCĪBA 
 
 

Dalītajām gaisa 
kondicionēšanas iekārtām: 
AWI/AWO-25HPDC1E, 
AWI/AWO-32HPDC1E, 
AWI/AWO-50HPDC1E 

 

 

 

Paldies, ka izvēlējāties mūsu produktu! 

Lai nodrošinātu pareizu šīs ierīces izmantošanu, rūpīgi izlasiet šo 
pamācību un saglabājiet, ja nākotnē radīsies vajadzība tajā ieskatīties. 

  



 

 

Pogas uz tālvadības pults 

  

(1) Poga ON/OF (Ieslēgšana/Izslēgšana) 
(2) Poga MODE (Režīmi) 
(3) Poga FAN (Ventilators) 
(4) Poga SWING (Plūsmas maiņa) 
(5) Poga TURBO 
(6) Poga ▲/▼ 
(7) Poga SLEEP (Snaudas funkcija) 
(8) Poga TEMP (Temperatūra) 
(9) Poga I FEEL 
10. Poga LIGHT 
(Aizmugurapgaismojums) 
(11) Poga CLOCK (Pulkstenis) 
(12) Poga TIMER ON / TIMER OFF 
(Taimera ieslēgšana/izslēgšana) 
 



 

 

Īsumā par tālvadības pults displeja ikonām 

Temp. skala 

Iestatītā temp. | Āra apkārtējā temp. |  Iekštelpu apkārtējā temp. 

 
Īsumā par tālvadības pults pogām 
 
Ņemiet vērā! 
 Šī ir universāla tālvadības pults, kas ir paredzēta daudzfunkciju gaisa 

kondicionēšanas iekārtām. Attiecībā uz atsevišķām funkcijām, kuru 
konkrētajam modelim nav, nospiežot attiecīgo tālvadības pults 
pogu, iekārta turpinās darboties sākotnējā darbības stāvoklī. 

 Pieslēdzot gaisa kondicionētāju strāvas avotam, tas izdos skaņas 
signālu. Darbības indikatorlampiņa ir IESLĒGTA (sarkanais 
indikators). Pēc tam jūs gaisa kondicionētāju varēsiet izmantot ar 
tālvadības pulti. 

 Iekārtai esot ieslēgtai, nospiežot šo tālvadības pults pogu tās displejā 
vienu reizi nomirgos signālikona " " un gaisa kondicionētājs izdos 
skaņas signālu, kas nozīmēs, ka ir saņemts pults sūtītais signāls. 

 Iekārtai esot izslēgtā stāvoklī, tālvadības pults displejā tiks attēlota 
iestatītās temperatūras un pulksteņa ikona. (Ja ir aktivizēta TIMER 
ON / TIMER OFF un apgaismojuma funkcija, tad vienlaicīgi pults 
displejā tiks attēlotas arī attiecīgās ikonas.) Iekārtai esot ieslēgtā 

Funkcija I FEEL 
Darbības režīms 
 
Automātiskais režīms 
Dzesēšanas režīms 
Sausināšanas režīms 
Ventilatora režīms 
Apsildes režīms 
 
Pulkstenis 
Snaudas režīms 
Aizmugurapgaismojums 

Iestatītais ventilatora darbības 
ātrums 
nosūtītais signāls 
režīms TURBO 
8°C apsildes funkcija 
Iestatītā temperatūra 
Šī ir universālā gaisa kondicionētāju tālvadības 
pults. Atsevišķiem modeļiem būs attiecīgas 
funkcijas, kamēr citiem tādu nebūs. Skatiet 
konkrētā izstrādājuma informāciju. 
iestatītais laiks 
POGA TIMER ON / TIMER OFF 
(Taimera ieslēgšana/izslēgšana) 
Bērnu piekļuves ierobežošana 
Plūsmas maiņa augšup/lejup 



 

 

stāvoklī, pults displejā tiks attēlotas attiecīgās iestatīto funkciju 
ikonas. Iekārtai esot ieslēgtā stāvoklī, pults displejā tiks attēlotas 
attiecīgās iestatīto funkciju ikonas. 

 

1. Poga ON/OFF (Ieslēgšana/izslēgšana) 
Nospiediet šo pogu, lai ieslēgtu vai izslēgtu gaisa kondicionētāju. Pēc 
gaisa kondicionētāja ieslēgšanas, iedegsies iekštelpu iekārtas attiecīgā 
indikatorlampiņa (zaļais indikators; 

tā krāsa dažādiem modeļiem var atšķirties), un iekštelpu iekārta izdos 
skaņas signālu. 
 

2. Poga MODE (Režīmi) 
Nospiediet šo pogu, lai izvēlētos vajadzīgo darbības režīmu. 

 

 
AUTOMĀTISKAIS | DZESĒŠANA | SAUSINĀŠANA | VENTILATORS | 
APSILDE 

 
 Ja ir izvēlēts automātiskais režīms, gaisa kondicionētājs darbosies 

automātiski saskaņā ar rūpnīcas iestatījumu. Iestatīto temperatūru 
nav iespējams regulēt, kā arī tā netiks attēlota. Nospiediet pogu FAN, 
lai regulētu ventilatora griešanās ātrumu. Nospiediet pogu SWING, 
lai regulētu ventilatora gaisa plūsmas leņķi. 

 Izvēloties dzesēšanas režīmu, gaisa kondicionētājs darbosies 
dzesēšanas režīmā. Tālvadības pults displejā būs izgaismots 
dzesēšanas režīma indikators. Nospiediet pogu "▲" vai "▼", lai 
regulētu iestatītās temperatūras vērtību. Nospiediet pogu FAN, lai 
mainītu ventilatora griešanās ātrumu. Nospiediet pogu SWING, lai 
regulētu ventilatora gaisa plūsmas leņķi. 

 Izvēloties sausināšanas režīmu, gaisa kondicionētājs pāries 



 

 

sausināšanas režīmā un darbosies ar mazu ātrumu. Tālvadības pults 
displejā būs izgaismots sausināšanas režīma indikators. 
Sausināšanas režīmā nav iespējams regulēt ventilatora ātrumu. 
Nospiediet pogu SWING, lai regulētu ventilatora gaisa plūsmas leņķi. 

 Ja ir izvēlēts ventilatora režīms, gaisa kondicionētājs vienkārši pūtīs 
gaisu, nenotiks ne dzesēšana, ne gaisa apsilde. Nospiediet pogu FAN, 
lai mainītu ventilatora griešanās ātrumu. Nospiediet pogu SWING, lai 
regulētu ventilatora gaisa plūsmas leņķi. 

 Ja ir izvēlēts apsildes režīms, gaisa kondicionētājs darbosies 
apsildes režīmā. Tālvadības pults displejā būs izgaismots apsildes 
režīma indikators. Nospiediet pogu "▲" vai "▼", lai mainītu 
iestatīto temperatūras vērtību. Nospiediet pogu FAN, lai mainītu 
ventilatora griešanās ātrumu. Nospiediet pogu SWING, lai regulētu 
ventilatora gaisa plūsmas leņķi. (Dzesēšanas bloks nesaņems 
sildīšanas režīma signālu. Ar tālvadības pulti ieslēdzot apsildes 
režīmu, pogas ON/OFF (Ieslēgt/Izslēgt) nospiešana neiedarbinās 
iekārtu.). 

 
Ņemiet vērā! 

 Lai nepieļautu, ka iekārtā pēc apsildes režīma iedarbināšanas 
ieplūstu auksts gaiss, gaisa kondicionētājs gaisu gaisa plūsmu sāks 
padot ar aizturi 1–5 minūtes (faktiskais aiztures laiks būs atkarīgs no 
telpas apkārtējās vides temperatūras). 

 Iestatītās temperatūras diapazons no tālvadības pults: 16~30°C; 
ventilatora darbības ātrums: automātiski, mazs, vidējs, maksimālais. 

 
3. Poga FAN (Ventilators) 
Nospiežot šo pogu, jūs varat cirkulāri iestatīt ventilatora griešanās 
ātrumu starp šādām vērtībām: automātiskais, mazs ( ), vidējs ( ), 
maksimālais ( ). 

 
 



 

 

Ņemiet vērā! 

 Ja ir izvēlēts ventilatora automātiskais režīms, gaisa kondicionētājs 
automātiski izvēlēsies ventilatora griešanās ātrumu – atkarībā no 
rūpnīcas iestatījumiem. 

 Sausināšanas režīmā ventilators darbosies ar mazu ātrumu. 
 

4. Poga SWING (Plūsmas maiņa) 
Nospiežot šo pogu, jūs varat izvēlēties plūsmas maiņas augšup/lejup 
leņķi. Ventilatora gaisa plūsmas leņķi var izvēlēties cirkulāri, kā parādīts 
attēlā: 

 
(horizontālais iekārtas režģis apstāsies faktiskajā novietojumā) 

 

 Ja ir izvēlēta funkcija " ", gaisa kondicionētājs automātiski strādās 
ventilatora režīmā. Horizontālais ventilācijas režģis automātiski 
svārstīsies augšup/lejup leju līdz maksimālajam leņķim. 

 Izvēloties stāvokli " ", horizontālais režģis 
apstāsies fiksētā pozīcijā. 

 Ja ir izvēlēta funkcija " ", gaisa kondicionētājs automātiski 
pūtīs gaisu ventilatora režīmā noteiktā leņķī. Horizontālais režģis 
gaisa plūsmu novirzīs noteiktā leņķī. 

 Turiet nospiestu pogu " " ilgāk par 2 sekundēm, lai iestatītu 
nepieciešamo plūsmas maiņas leņķi. Kad nepieciešamais leņķis ir 
izvēlēties, pogu atlaidiet. 
 

Ņemiet vērā! 

Funkcija " " var nebūt pieejama jūsu modelim. Kad gaisa 
kondicionētājs saņem šo signālu, tas automātiski sāks pūst gaisu pa 
ventilatoru. 



 

 

 
5. Poga TURBO 
Iekārtai darbojoties dzesēšanas vai apsildes režīmā, nospiežot šo pogu, 
jūs pārslēgsieties uz ātro dzesēšanas vai ātro apsildes režīmu; tālvadības 
pults displejā tiks attēlota ikona " ". Nospiediet šo pogu atkārtoti, lai 
izietu no turbo funkcijas; ikona " " pazudīs. 

 

6. Poga ▲/▼ 
 Vienreiz nospiediet pogu "▲" vai "▼", lai par 1°C palielinātu vai 

samazinātu iestatāmo temperatūras vērtību. Vismaz 2 sekundes ilgi 
turot nospiestu pogu "▼", temperatūras vērtība sāks ātri mainīties. 
Atlaižot pogu pēc tam, kad ir veikta iestatīšana, attiecīgi mainīsies 
arī temperatūras rādījums uz iekštelpu kondicionētāja displeja. 
(Iekārtai darbojoties automātiskajā režīmā nav iespējams regulēt 
temperatūru). 

 Veicot iestatījumus režīmiem TIMER ON (Taimera ieslēgšana), 
TIMER OFF (Taimera izslēgšana) vai CLOCK (Pulkstenis), nospiediet 
pogu "▲" vai "▼", lai mainītu laika iestatījumu. (Skatīt aprakstu 
par pogām CLOCK, TIMER ON, TIMER OFF) Veicot iestatījumus 
režīmiem TIMER ON (Taimera ieslēgšana), TIMER OFF (Taimera 
izslēgšana) vai CLOCK (Pulkstenis), nospiediet pogu "▲" vai "▼", lai 
mainītu laika iestatījumu. (Skatīt attiecīgo sadaļu par pogām CLOCK, 
TIMER ON un TIMER OFF.) 

 

7. Poga SLEEP (Snaudas funkcija) 
Iekārtai darbojoties dzesēšanas, apsildes vai sausināšanas režīmā, 
nospiežot šo pogu, jūs palaidīsiet snaudas funkciju; tālvadības pults 
displejā būs redzama izgaismota ikona " ". Nospiediet šo pogu vēlreiz, 
lai atceltu no snaudas funkciju; pēc šīs darbības pazudīs ikona " ". 

 
 



 

 

8. Poga TEMP (Temperatūra) 
Nospiežot šo pogu, jūs uz iekārtas displeja varēsiet redzēt iekštelpām 
iestatīto temperatūras vērtību, iekštelpu apkārtējās vides temperatūru, 
kā arī āra apkārtējās vides temperatūru. Iestatījumi tālvadības pultī tiek 
izvēlēti cirkulāri, kā parādīts nākamajā attēlā: 

 

displejā nekas neparādās 

 Ja ir izvēlēta funkcija " ", vai arī tālvadības pults displejā netiek 
attēlots nekas cits, gaisa kondicionētāja displejā temperatūras 
indikators attēlos iestatīto temperatūru. 

 Ja ar tālvadības pulti ir izvēlēta funkcija " ", tad gaisa 
kondicionētāja displejā temperatūras indikators iekštelpu apkārtējās 
vides temperatūru. 

 Ja ar tālvadības pulti ir izvēlēta funkcija " ", gaisa kondicionētāja 
displejā temperatūras indikators āra apkārtējās vides temperatūru. 
 

Ņemiet vērā! 

 Dažiem modeļiem nav pieejams āra temperatūras rādījums. Tajā 
brīdī iekštelpu iekārta saņem signālu " ", kamēr tās displejā tiek 
attēlota telpai iestatītā temperatūra. 

 Iekārta pēc tās ieslēgšana pēc noklusējuma rādīs iestatīto 
temperatūru. Uz tālvadības pults nav displeja. 

 Funkcija pieejama tikai modeļiem, kuru iekštelpu blokam ir ciparu 
displejs. 

 Ja jūs esat izvēlējušies iekštelpu vai āra apkārtējās vides 
temperatūras rādījumu, tad iekštelpu temperatūras indikators 
attēlo attiecīgo temperatūru un automātiski pēc trīs līdz piecām 
sekundēm pāriet uz iestatītās temperatūras vērtības rādījumu. 

 



 

 

 

9. Poga FEEL 
Nospiediet šo pogu, lai ieslēgtu I FEEL funkciju; uz tālvadības pults 
parādīsies ikona " ". Kad šī funkcija ir iestatīta, tālvadības pults nosūtīs 
konstatēto apkārtējās vides temperatūru kontroles blokam, un 
kondicionētājs automātiski pielāgos iekštelpas temperatūru atbilstīgi 
konstatētajai temperatūrai. Nospiediet šo pogu vēlreiz, lai izslēgtu 
funkciju I FEEL, un pults displejā izdzisīs ikona " ". 

Ja ir iestatīta šī funkcija, raugiet, lai tālvadības pults būtu iekārtas 
lietotāja tuvumā. Nenovietojiet tālvadības pulti īpaši karstu vai aukstu 
priekšmetu tuvumā, lai nepieļautu nepareizus apkārtējās vides 
temperatūras nolasījumus. 

 

10. Poga LIGHT (Aizmugurapgaismojums) 
Nospiediet šo pogu, lai izslēgtu gaisa kondicionētāja iekārtas displeja 
apgaismojumu; displejā izdzisīs ikona " ". Nospiediet šo pogu vēlreiz, 
lai ieslēgtu displeja aizmugurapgaismojumu; displejā būs redzama 
ikona " ". 
 

11. Poga CLOCK (Pulkstenis) 
Nospiežot šo pogu, jūs varēsiet iestatīt pulksteņa laiku; pults displejā 
sāks mirgot ikona " ". Nospiediet pogu "▼" un 5 sekunžu laikā 
iestatiet pulksteņa laiku. Katru reizi nospiežot pogu "▲" vai "▼", 
pulksteņa laika iestatāmā vērtība palielināsies vai samazināsies par 1 
minūti. Turot nospiestu pogu "▲" vai "▼" ilgāk par 2 sekundēm, laika 
vērtība tiks ātri mainīta. Kad ir sasniegta nepieciešamā laika vērtība, 
pogu atlaidiet. Nospiediet pogu CLOCK, lai apstiprinātu iestatīto laika 
vērtību; ikona " " beigs mirgot. 
Ņemiet vērā! 

 Pulksteņa laika vērtības ir pieejamas 24 stundu skalā. 
 Intervāls starp divām darbībām nedrīkst pārsniegt 5 sekundes. 



 

 

Pretējā gadījumā tālvadības pults automātiski izies no iestatījumu 
veikšanas statusa. Iestatīšanas kārtība funkcijai TIMER ON/TIMER 
OFF (Taimera ieslēgšana/izslēgšana) ir tāda pati. 

 
12. Poga TIMER ON / TIMER OFF (Taimera 
ieslēgšana/izslēgšana) 
 Poga TIMER ON (Taimera ieslēgšana) 
Ar pogu TIMER ON jūs varat iestatīt laiku, kad taimerim ir jāieslēdzas. 
Nospiežot šo pogu, ikona " " pazudīs un pults displejā sāks mirgot 
vārds "ON" (Ieslēgts). Nospiediet pogu "▲" vai "▼", lai regulētu 
iestatījumu TIMER ON (Taimera ieslēgšana). Pēc pogas "▲" vai "▼" 
katras nospiešanas reizes par 1 minūti palielināsies vai samazināsiet 
TIMER ON (Taimera ieslēgšanas) iestatījuma vērtība. Turiet pogu "▲" 
vai "▼" nospiestu vismaz 2 sekundes ilgi, un laika vērtība sāks ātri sāks 
mainīties, līdz jūs būsiet iestatījuši nepieciešamo laiku. 
Nospiediet pogu TIMER ON, lai apstiprinātu veikto iestatījumu. Sāks 
mirgot ikona ON (Ieslēgts); atkārtoti kļūs aktīva ikona " ". Izslēdziet 
funkciju TIMER ON (Taimeris ieslēgts), pie nosacījuma, ka ir ieslēgta 
TIMER OFF (Taimera izslēgšanas) funkcija, nospiediet pogu TIMER OFF, 
lai funkciju izslēgtu. 
 Poga TIMER OFF (Taimeris izslēgts) 
Nospiežot pogu TIMER OFF, ir iespējams iestatīt taimera izslēgšanās 
laiku. Nospiežot šo pogu, ikona " " pazudīs un pults displejā sāks 
mirgot ikona OFF. Nospiediet pogu "▲" un "▼", lai regulētu TIMER OF 
iestatījumu. Katru reizi nospiežot pogu "▲" vai "▼" par 1 minūti 
palielināsies vai samazināsiet TIMER OFF (Taimera izslēgšanas) 
iestatījuma vērtība. Turiet pogu "▲" vai "▼" nospiestu vismaz 2 
sekundes ilgi, un laika vērtība sāks ātri sāks mainīties, līdz jūs būsiet 
iestatījuši nepieciešamo laiku. 
Nospiežot pogu TIMER OFF, pults displejā beigs mirgot vārds OFF 
(Izslēgts), kā arī no jauna tiks attēlota ikona " ". Izslēgt funkciju TIMER 
OFF (Taimera izslēgšana) Pie nosacījuma, ka ir ieslēgta TIMER OFF 
(Taimera izslēgšana) funkcija, nospiediet pogu TIMER OFF. 



 

 

 
Ņemiet vērā! 

 Iekārtai esot ieslēgtai/izslēgtai, jūs varat vienlaicīgi iestatīt TIMER 
OFF vai TIMER ON funkciju. 

 Pirms TIMER ON vai TIMER OFF iestatīšanas, noregulējiet pulksteņa 
laiku. 

 Pēc tam, kad ir ieslēgta funkcija TIMER ON vai TIMER OFF (Taimera 
ieslēgšana/izslēgšana), iestatiet konstantu cirkulēšanas vērtību. Pēc 
tam gaisa kondicionētājs tiks ieslēgts vai izslēgts atbilstīgi 
iestatītajam laikam. Pogas ON/OFF (Ieslēgšana/izslēgšana) 
nospiešana neietekmēs šo iestatījumu. Ja jums šī funkcija nav 
nepieciešama, tad atceliet to ar tālvadības pulti. 
 

Informācija par pogu kombinācijām 
 

 
Iekārtai darbojoties dzesēšanas režīmā, vienlaicīgi nospiediet pogas 
TEMP un CLOCK, lai ieslēgtu vai izslēgtu enerģijas taupīšanas funkciju. Ja 
ir aktivizēta enerģijas taupīšanas funkcija, tad tālvadības pults displejā 
tiks attēlota ikona "SE", un gaisa kondicionētājs noregulēs temperatūru 
automātiski atbilstīgi rūpnīcas iestatījumiem, lai panāktu labāko 
enerģijas taupīšanas ietekmi. Iekārtai darbojoties dzesēšanas režīmā, 
vienlaicīgi nospiediet pogas TEMP un CLOCK, lai ieslēgtu vai izslēgtu 
enerģijas taupīšanas funkciju. 
Ņemiet vērā! 

 Kondicionētājam darbojoties enerģijas taupīšanas režīmā, 
ventilators pēc noklusējuma darbosies automātiskā ātrumā un to 
nebūs iespējams mainīt. 

 Ja ir izvēlēta enerģijas taupīšanas funkcija, iestatīto temperatūru nav 
iespējams mainīt. Nospiediet pogu TURBO, un tālvadības pults 
nenosūtīs signālu. 

Enerģijas taupīšanas funkcija 



 

 

 Nav iespējams vienlaicīgi izmantot SLEEP (Snaudas) funkciju un 
enerģijas taupīšanas funkciju. Ja dzesēšanas režīma laikā ir iestatīta 
enerģijas taupīšanas funkcija, tad aktivizētā enerģijas taupīšanas 
funkcija automātiski izslēgs aktīvo snaudas funkciju. Ja dzesēšanas 
režīma laikā ir iestatīta snaudas funkcija, tad aktivizēta enerģijas 

taupīšanas funkcija automātiski izslēgs snaudas funkciju. 

 
Iekārtai darbojoties dzesēšanas režīmā, vienlaicīgi nospiediet pogas 
TEMP un CLOCK, lai ieslēgtu vai izslēgtu 8°C apsildes funkciju. Kad šī 
funkcija ir palaista, tālvadības pults displejā ir aktīvas ikonas " " un 
"8°C", un gaisa kondicionēšanas iekārta uztur padeves siltumu 8°C 
statusā. Lai 8°C apsildes funkciju izslēgtu, vēlreiz vienlaicīgi nospiediet 
pogas TEMP un CLOCK. 
 
Ņemiet vērā! 
 Kondicionētājam darbojoties ar ieslēgtu 8°C apsildes funkciju, 

ventilators pēc noklusējuma darbosies automātiskā ātrumā un to 
nebūs iespējams mainīt. 

 Ja ir izvēlēta apsildes funkcija 8°C, tad iestatīto temperatūru nav 
iespējams regulēt. Nospiediet pogu TURBO, un tālvadības pults 
nenosūtīs signālu. 

 Nav iespējams vienlaicīgi izmantot snaudas funkciju un 8°C apsildes 
funkciju. Ja dzesēšanas režīma laikā ir ieslēgta 8°C apsildes funkcija, 
tad nospiesta snaudas poga automātiski izslēgs aktīvo 8°C apsildes 
funkciju. Ja dzesēšanas režīma laikā tiek ieslēgta snaudas funkcija, 
tad aktivizēta 8°C apsildes funkcija automātiski izslēgs snaudas 
funkciju. 

 Ja ir izvēlēta Fārenheita (°F) temperatūras skala, tad tālvadības pultī 
būs redzama 46°F siltuma vērtība. 

 
 

8°C apsildes funkcija 



 

 

 

Vienlaicīgi nospiežot pogas "▲" un "▼", jūs ieslēgsiet vai izslēgsiet 
pults bloķēšanas funkciju bērnu drošībai. Ja ir aktivizēta funkcija bērnu 
drošībai, tālvadības pults displejā tiks attēlota ikona " ". Ja šajā brīdī 
tiek nospiests jebkura tālvadības pults poga, trīs reizes nomirgos ikona 
" ", un uz iekārtu netiks nosūtīts signāls. 

 

Iekārtai esot izslēgtā stāvoklī, vienlaicīgi nospiediet pogas "▼" un 
MODE, lai pārslēgtos starp °C/°F skalu. 

 

Lai ieslēgtu vai izslēgtu WIFI funkciju, vienlaicīgi nospiediet pogas MODE 
un TURBO. Ja ir aktivizēta WIFI funkcija, tad tālvadības puls displejā tiks 
izgaismota ikona " "; vienlaicīgi nospiežot un 10 sekundes turot 
nospiestas pogas MODE un TURBO, tālvadības pults nosūtīs WIFI 
pārstartēšanas kodu un pēc tam tiks ieslēgta WIFI funkcija. Ja no 
tālvadības pults ir bijušas izņemtas baterijas, tad sistēmu ieslēdzot pēc 
noklusējuma WIFI funkcija būs stāvoklī IESLĒGTA. • Šī funkcija ir 
pieejama atsevišķiem modeļiem. 

Pults izmantošanas ceļvedis 
 
1. Pieslēdzot gaisa kondicionētāju strāvas avotam, uz tālvadības pults 

nospiediet pogu ON/OFF (Ieslēgšana/Izslēgšana) pogu, lai iekārtu 
ieslēgtu. 

2. Nospiediet pogu MODE, lai izvēlētos vajadzīgo režīmu. 
AUTOMĀTISKAIS | DZESĒŠANA | SAUSINĀŠANA | VENTILATORS | 
APSILDE 

Bloķēšanas funkcija bērnu drošībai 

Temperatūras režīma pārslēgšanās funkcija 

WIFI funkcija 



 

 

3. Nospiediet pogu "▲” vai "▼", lai iestatītu vēlamo temperatūras 
vērtību. (Iekārtai darbojoties automātiskajā režīmā nav iespējams 
regulēt temperatūru). 

4. Nospiediet pogu FAN, lai iestatītu nepieciešamo ventilatora griešanās 
ātrumu: automātisks, mazs, vidējs un maksimālais. 

5. Nospiediet pogu SWING, lai izvēlētos gaisa padeves leņķi. 

Tālvadības pults bateriju nomaiņa 
 
1. Uzspiediet uz tālvadības pults aizmugurē esošā bateriju nodalījuma 
vāciņa vietas, kura ir atzīmēta ar "", un slidiniet vāciņu bultiņas 
virzienā, lai to noņemtu. 
2. Nomainiet divas (AAA 1,5V) nolietotās baterijas, un raugiet, lai 
jaunās tiktu ievietotas ievērojot pareizu ("+" un "-") polaritāti. 
3. Uzlieciet vāciņu uz bateriju nodalījuma. 
 

 
 
baterija / nomaiņa / izņemšana / baterijas nodalījuma vāciņš 
 
PIEZĪME 
 
 Kondicionētāja darbības laikā pavērsiet tālvadības pults signāla 

sūtītāju pret kondicionētāja uztvērējlodziņu. 
 Attālumam starp signāla sūtītāja un uztverošo lodziņu nevajadzētu 

pārsniegt 8 metrus, kā arī starp tiem abiem nevajadzētu būt 
nekādiem šķēršļiem. 



 

 

 Telpās, kurās ir fluorescējošas lampas vai bezvadu tālruņi, pastāv 
iespēja, ka tālvadības signāls tiek traucēts; šādos gadījumos 
kondicionētāja darbības laikā tālvadības pulti ir jāpavērš maksimāli 
precīzi pret iekārtu. 

 Nomainiet pults baterijas pret tādām pašām. 
 Ja tālvadības pulti ilgāku laiku neizmantojat, izņemiet no tās 

baterijas. 
 Ja tālvadības pults displejs ir neskaidrs, vai arī tajā nekas neparādās, 

nomainiet baterijas. 
 
 



 


