Vartotojo instrukcija

IR nuotolinio valdymo pultas
YKR-P/002E

Oro kondicionieriams:
AWI/AWO-25HRDC1XA
AWI/AWO-35HRDC1XA
AWI/AWO-54HRDC1XA
AWI/AWO-71HRDC1XA

Dėkojame, kad įsigijote AlpicAir įrenginį.
Prašome įdėmiai perskaityti instrukciją prieš naudojimą.

Techniniai duomenys
Modelis
Nominali įtampa
Veikimo atstumas
Aplinkos oro temperatūra

YKR-P/002E
3,0 V (2 vnt. AAA tipo baterijų)
8m
-5–60 °C

Mygtukai

Darbinis režimas
Ventiliatoriaus greitis
Temperatūros ekranas
Kreipiančiųjų judėjimo, įj/išj. atvaizdavimas
Kitų funkcijų atvaizadavimas

1. ON/OFF mygtukas
2. Ventiliatoriaus greičio mygtukas
3. Kreipiančiosios - aukštyn žemyn
4. I FEEL mygtukas
5. TURBO mygtukas
6. TIMER mygtukas
7. DISPLAY mygtukas
8. Temperatūros nustatymo mygtukai
9. ICLEAN mygtukas
10. MODE mygtukas
11. SLEEP mygtukas
12. Kreipiančiosios – kairė dešinė
13. HEALTH mygtukas
14. ANTI-FUNGUS mygtukas
15. IFAVOR mygtukas
16. ⁰C/⁰F keitimo mygtukas
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Mygtukų funkcijų aprašymas
1. ON/OFF. Įrenginio įjungimas/išjungimas.
2. SPEED. Spaudžiant šį mygtuką pasirenkamas norimas ventiliatoriaus greitis.
3. SWING. Paspaudus šį mygtuką įjungiamas vertikalus oro srauto kreipiančiųjų judėjimas. Galimi du
variantai: nuolatinis judėjimas; judėjimo kampo pasirinkimas fiksuojant išjungimu.
4. I FEEL. 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.
5. TURBO. Šaldymo (angl. „COOL“) ar šildymo (angl. „HEAT“) režimo veikimo metu, šis mygtukas
yra paspaudžiamas, kad pagreitinti šaldymo ar šildymo režimus. Valdymo pulte tuo metu matoma turbo
funkcijos piktograma ( ). Paspaudus šį mygtuką dar kartą, turbo funkcija išsijungia, o piktrograma,
veikimo metu degusi valdymo pulto ekrane, užgęsta.
6. TIMER. Paspaudus šį mygtuką nustatomas įjungimo laikmatis arba išjungimo laikmatis.
7. DISPLAY. Paspaudus šį mygtuką įjungiamas arba išjungiamas temperatūros atvaizdavimas ant oro
kondicionieriaus vidinės dalies.
8. Temperatūros nustatymo mygtukai.
▼. Spaudžiant mygtuką mažinama oro temperatūra.
▲. Spaudžiant mygtuką didinama oro temperatūra.
Atminkite, kad nustatoma pageidaujama patalpos, ne išpūtimo temperatūra.
9. ICLEAN. Kai oro kondicionierius išjungtas, paspauskite iClean mygtuką. Ši funkcija vyksta 35
minutes arba trumpiau. Funkcijos tikslas išvalyti vidinės dalies garintuvą bei jį išsausinti.
10. MODE. Pasirenkamas norimas įrenginio darbo režimas nurodyta seka:

AUTO – automatinis; COOL – šaldymas; DRY – sausinimas; FAN – ventiliatoriaus; HEAT –
šildymas.
11. SLEEP. Paspaudus šį mygtuką įjungiama miego funkcija, o antrą kartą paspaudus – išjungiama.
12. SWING. Paspaudus šį mygtuką įjungiamas horizontalus oro srauto kreipiančiųjų judėjimas. Galimi
du variantai: nuolatinis judėjimas; judėjimo kampo pasirinkimas fiksuojant išjungimu.
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13. HEALTH mygtukas. Paspauskite šį mygtuką ir įjungsite „HEALTH“ funkciją.
14. Anti-FUNGUS. Speciali funkcija skirta išsausinti vidinės dalies garintuvą nuo drėgmės ir
apsaugoti nuo pelėsio, taipogi išvengti nepageidaujamų kvapų.
15. IFAVOR. Greitasis mėgstamos funkcijos įjungimas. Paleiskite oro kondicionierių norimame
režime, nustatykite ventiliatoriaus greitį, temperatūrą bei oro srauto kreipiančiųjų padėtį. Palaikykite
iFAVOR mygtuką daugiau nei 3 sekundes. Jūsų pasirinkta funkcija išsaugota. Kitą kartą paspauskite
iFavor mygtuką ir oro kondicionierius veiks jūsų išsaugotame režime.
16. ⁰C/⁰F. Pasirinkite temperatūros atvaizdavimą: ⁰C/⁰F.
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