Lietošanas pamācība
Tālvadības pults
Šī tālvadības pults pārraida signālu sistēmai.
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jebkurā gadījumā šis bloks ir ieslēgts vai
izslēgts.
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FAN
Izmanto, lai izvelētos ventilatora ātrumu šādā
secībā: automātiskā, augstāka, augsta, vidēja,
zema, zemāka.
SLEEP
Izmanto, lai iestatītu vai atceltu SleepMode
darbību.

kas automātiski iestatīta līdz 16°С, ātra
uzsildīšana darbojas automātiskajā ventilatora
ātrumā temperatūrā, kas automātiski iestatīta
līdz 30°С.

SWING
Izmanto, lai sāktu vai apstādinātu vertikālo
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plūsmas virzienu uz augšu/uz leju.
TAIMERS IESL/PULKSTENIS
Izmanto, lai iestatītu vai atceltu taimera
operāciju un iestatītu pašreizējo laiku.
TAIMERS IZSL
Izmanto, lai iestatītu vai atceltu taimera
darbību.
ECONOMY

Nospiest pogu uz 5 sekundēm, pārraides
signāls uz displeja pazudīs, un funkcija tiks
izslēgta.
SWING
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žalūziju šūpošanos un iestatītu vēlamo gaisa
plūsmas virzienu uz augšu/uz leju.
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Displeja indikācija:
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Economy.
DIMMER
Nospiežot šo pogu, visi iekšējā bloka
iestatījumi tiks slēgti. Nospiest jebkuru pogu,
lai parādītu atkal.
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Uzmanību! Katrs režīms un atbilstoša funkcija tiks detalizēti aprakstīti nākamajās lappusēs.
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Darba režīms
♦ Režīms Selecting
Secīgi spiest pogu
.
Rezultāts: Darba režīms mainās šādā secībā:

Uzsildīšanas režīms nedarbojas, ja dzesē tikai kondicionieris.
♦ Režīms FAN

Secīgi spiest pogu

Rezultāts: Ventilatora ātrums mainās šādā secībā:

Režīmā FANONLY darbojas tikai High, Medium un Low. Nosusināšanas režīmā ventilatora ātrums
ir automātiski AUTO, poga FAN nedarbojas.
♦ Temperatūras iestatīšana
Nospiest pogu
.
Rezultāts: iestatītā temperatūra palielinās par 1°C.
Nospiest pogu
.
Rezultāts: iestatītā temperatūra samazinās par 1°C.
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Æ Çzmanību! Heating (uzsildīšanas) režīms nedarbojas režīmā tikai cooling (dzesēšana).
* Uzmanību! Režīmā Dry bloks var palielināt vai samazināt temperatūru par 7°C.

♦ Ieslēgšana
Nospiest pogu .
Rezultāts: Iedegas iekšējā bloka indikators RUN.
Darba režīmi SWING, TIMER ON, TIMER OFF, CLOCK, 8° HEAT, SLEEP un SUPER tiks
detalizēti aprakstīti nākamajās lappusēs.
* Darba procesā, mainot režīmu, bloks dažreiz neatbild uzreiz. Uzgaidīt trīs minūtes.
* Uzsildīšanas procesā gaisa plūsma neparadās uzreiz. Pēc 2-5 minūtēm gaisa plūsma paradās. Iekšējā
bloka sildītāja temperatūra palielinās.
* Pirms ierīces atiestatīšanas uzgaidīt trīs minūtes.
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Gaisa plūsmas virziena vadība
Vertikālā gaisa plūsma (horizontālā gaisa plūsma) tiek automātiski noregulēta līdz zināmam leņķim
atbilstoši darba režīmam pēc bloka ieslēgšanas.
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Pēc velēšanās gaisa plūsmas virzienu var arī regulēt, nospiežot tālvadības pults pogu
* Uzsildīšanas režīms piemērojams tikai modelim ar siltumsūkni.

.

♦ Vertikālās gaisa plūsmas vadība (izmantojot tālvadības pulti)
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iestatītu dažādus plūsmas leņķus vai specifisko

leņķi, kas jums patīk.
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ôõö÷øùúùûü vertikāli regulējamās žalūzijas automātiski šūposies uz augšu un uz leju.
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♦ Horizontālās gaisa plūsmas vadība (izmantojot tālvadības pulti)
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leņķi, kas jums patīk.
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ôõö÷øùúùûü hÜÿÞzontāli regulējamās žalūzijas automātiski šūposies pa ïîìî ò ía
labi.
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Uzmanību! Ja blokā nav četras gaisa plūsmas funkcijas, jūs paši varat regulēt
horizontālo gaisa plūsmu.

( ) Nedrīkst griezt vertikāli regulējamās žalūzijas ar rokām, var rasties defekts. Tādā gadījumā izslēgt
bloku, atslēgt un pieslēgt barošanas avotu.
(B) Režīmos COOLING un DRY vēlams neuzturēt vertikāli regulējamās žalūzijas ilgu laiku uz leju, lai
nepieļautu kondensāta pilēšanu.
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Režīms SMART (nedarbojas Multisistēmā)
♦ Kā iestatīt režīmu SMART?
Nospiest pogu
.
R  Tieša piekļuve režīmam SMART (neprecīza loģiskā
darbība), temperatūra un ventilatora ātrums ir automātiski iestatīti,
pamatojoties uz istabas temperatūru.
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Poga SMART nedarbojas režīmā SUPER.
Nospiest pogu MODE, lai atceltu režīmu SMART.
Uzmanību! Režīmā SMART temperatūra, gaisa plūsma un virziens tiek iestatīti automātiski. Ja nav
komfortabli, invertoram var izvelēties no -7 līdz 7.
♦ Ko var darīt režīmā SMART?
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mainās šādā secībā: augstāks, augsts, vidējais,
zems un zemāks.
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;gspiest pogu, vertikāli regulējamās žalūzijas
(horizontāli regulējamās žalūzijas) šūpojas, lai
mainītu gaisa plūsmas vertikālo virzienu
(horizontālo virzienu). Nospiest vēlreiz, lai
pārtrauktu šūpošanos.
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♦ Kā atcelt režīmu SMART?
Nospiest pogu
.
Rezultāts: Režīms SMART tiek atcelts.
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Režīms 8° UZSILDĪŠANA
Režīmā 8° UZSILDĪŠANA ventilatora ātrums ir automātiskais.
♦ Kā iestatīt režīmu 8° UZSILDĪŠANA?
.
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♦ Kā izslēgt režīmu 8° UZSILDĪŠANA?
Nospiest jebkuru pogu, izņemot
,
, un pogu
.
Rezultāts: uz displeja nodziest , un režīms 8° UZSILDĪŠANA tiek atslēgts.
Piezīme:
Režīmā 8° UZSILDĪŠANA temperatūra pēc noklusējuma ir iestatīta uz 8°.
Režīmu 8° UZSILDĪŠANA var aktivizēt, tikai ja kondicionieris darbojas uzsildīšanas režīmā.
Režīms SUPER
Režīmu SUPER izmanto, lai sāktu vai apstādinātu ātru dzesēšanu vai uzsildīšanu.
Režīmu SUPER var iestatīt, ja ierīce darbojas vai ir gaidīšanas režīmā.
Režīmā SUPER var iestatīt gaisa plūsmas virzienu vai taimeri.
♦ Kā iestatīt režīmu SUPER?
.
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}~ augstā ventilatora ātrumā temperatūra tiek
automātiski iestatīta uz 16°C.
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♦ Kā atcelt režīmu SUPER?

 ¡ ¢£ ¤¥¦§¨© ª«¬§© ®© «¯«© ¤°§§¦
vai TEMPERATURE SETTING.
}~ ¡ ± atjaunoti oriģinālie iestatījumi. ²³ ¡ ´
režīma SUPER.

Uzmanību!
Režīmā SUPER poga SMART nedarbojas.
Ierīce turpina darboties režīmā SUPER, kamēr nav nospiesta kāda no minētajām pogām.
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Režīms Timer
Paredzēts, lai iestatītu komforta temperatūru uz laiku, kad atgriezīsieties mājās.
♦ Kā iestatīt TIMER ON?
.
µ ospiest pogu
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vai
.
¼ ospiest pogu
}~ palielina vai samazina iestatīto laiku par 1
minūti. Turot pogu pusotru sekundi, palielina vai samazina
iestatīto laiku par 10 minūtēm. Turot pogu ilgāk par
pusotru sekundi, palielina vai samazina iestatīto laiku par 1
stundu.
 Ja uz displeja ir parādīts vēlamais laiks, nospiest pogu
TIMER ON, lai apstiprinātu to.
}~ atskan signāls. ON vairs nemirgo. Iedegas
iekšējā bloka indikators TIMER.
¿ Pēc 5 sekundēm taimera raidījums uz displeja mainās uz
pulksteni.
♦ Kā atcelt TIMER ON?
.
Àmstlj rxkyltkz yx{|
}~ qzkqr kl{rwmkÁ lrnlqzxsk rxnjltkzÁ stuovk
timer on ir atcelts.
Uzmanību! atkārtojot augstāk aprakstīto TIMER OFF,
var iestatīt ierīces izslēgšanos iestatītajā laikā.
Režīms QUIET
qÂw stuovw xrnlÃlxrltslk nqsÄxÂqk qs kqvqjlrwz| zsxkrlÁ
pateicoties zemai kompresora frekvencei un zemam
ventilatora ātrumam. Šis režīms ir tikai modelim ar
inventoru.
ÅÆÇÈÉÊË ÌÍÎÏ~ ÎÍÐ ÑÒÓÔÕ Ö×ÌÕ ØÑ×}ÙÕ
SUPER, lai atceltu režīmu QUIET.
Režīms ECONOMY
Šajā režīmā kondicionieris ir energoekonomiskāks.
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Poga CLOCK
♦ Kā regulēt pašreizējo laiku?
aptuveni uz 3 minūtēm.
µ ospiest pogu
}~ £³ ¶· ¸¹ º»¢ ·¹±
vai
.
¼ ospiest pogu
}~ palielina vai samazina iestatīto laiku par 1
minūti. Turot pogu pusotru sekundi, palielina vai samazina
iestatīto laiku par 10 minūtēm. Turot pogu ilgāk par
pusotru sekundi, palielina vai samazina iestatīto laiku par
1 stundu.

qyz|trl |j  vlrzv
 Àēlreiz nospiest pogu
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Režīms IFEEL
Var aktivizēt tālvadības pultī iebūvēto temperatūras sensoru. Tas izmēra istabas temperatūru un pārraida
signālu blokam. Bloks regulē temperatūru, lai nodrošinātu maksimālo komfortu.
♦ Kā atcelt režīmu IFEEL?
uz 5 sekundēm.
 ¡ ¢£
}~ kl{rwmq ywssqlnt zlt ywszsq|zqÁ Ú|rÃlÂq ÛÜÜ zlt
atslēgta.
Uzmanību! Pēc noklusējuma IFEEL ir aktivizēts.
♦ Kā ieslēgt režīmu IFEEL?

 ¡ ¢£
.
}~ Ú|rÃija IFEEL tiek ieslēgta.

Poga Dimmer
♦ Kā iestatīt Dimmer?

 ¡ ¢£

, lai izslēgtu lampu un bloka raidījumus.

Uzmanību! Ja lampa ir izslēgta, signāla pieņemšana ieslēgs to.
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Režīms SLEEP
Režīmu SLEEP var iestatīt režīmā COOLING, HEATING vai DRYING.
Šī funkcija nodrošina komfortablāku vidi gulēšanai.
· Ierīce automātiski izslēgsies pēc 8 stundām.
· Ventilatora ātrums tiek automātiski iestatīts uz zemu.
♦ Kā iestatīt režīmu SLEEP?
Nospiest pogu
.
Rezultāts: darba režīms mainās šādā secībā:

Miega režīms 1:
· Ierīcei nepārtraukti darbojoties 2 stundas dzesēšanas režīmā, iestatītā temperatūra palielināsies
maksimāli par 2°C, tad ierīce uzturēs stabilu temperatūru.
· Ierīcei nepārtraukti darbojoties 2 stundas uzsildīšanas režīmā, iestatītā temperatūra samazināsies
maksimāli par 2°C, tad ierīce uzturēs stabilu temperatūru.
Miega režīms 2:
· Ierīcei nepārtraukti darbojoties 2 stundas dzesēšanas režīmā, iestatītā temperatūra palielināsies par
2°C, pēc 6 stundām samazināsies par 1°C, pēc 7 stundām samazināsies par 1°C.
· Ierīcei nepārtraukti darbojoties 2 stundas uzsildīšanas režīmā, iestatītā temperatūra samazināsies par
2°C, pēc 6 stundām palielināsies par 1°C, pēc 7 stundām palielināsies par 1°C.
Miega režīms 3:
· Ierīcei nepārtraukti darbojoties 1 stundu dzesēšanas režīmā, iestatītā temperatūra palielināsies par
1°C, pēc 2 stundām palielināsies par 2°C, pēc 6 stundām samazināsies par 1°C, pēc 7 stundām
samazināsies par 1°C.
· Ierīcei nepārtraukti darbojoties 1 stundu uzsildīšanas režīmā, iestatītā temperatūra samazināsies par
2°C, pēc 2 stundām samazināsies par 2°C, pēc 6 stundām palielināsies par 2°C, pēc 7 stundām
palielināsies par 1°C.
Miega režīms 4:
· Tiek uzturēta iestatītā temperatūra.
Uzmanību! Nospiest pogu SUPER, SMART, MODE vai FAN, lai atceltu režīmu SLEEP.
Uzmanību! Nospiežot Sleeping mode četras reizes, vai izvēloties režīmu SUPER, SMART vai FAN,
var atzīmēt šo bloku funkciju Sleep bez četrām gulēšanas līknēm.
Uzmanību! Uzsildīšana nedarbojas, ja kondicionieris tikai dzesē.
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