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Prieš pradėdami naudotis gaminiu, atidžiai perskaitykite šią instrukciją.
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Kaip naudotis išplėstinėmis funkcijomis ........................................

Nuotolinio valdymo pultelio specifikacijos 

PASTABA: 

Mygtukų dizainas iliustracijose parodytas toks, kaip tipiniame modelyje, ir gali 
šiek tiek skirtis nuo jūsų įsigytojo faktinio modelio. Jei būtų skirtumų, 
vadovautis reikia faktiniu modeliu.
Prietaisas vykdo visas aprašytas funkcijas. Jei jūsų įsigytasis oro 
kondicionierius neturi kokios nors funkcijos, nes ji nenumatyta, tai net ir 
paspaudus atitinkamą nuotolinio valdymo pultelio mygtuką, atitinkama 
operacija neįvyks.
Tais atvejais, kai funkcijų aprašymas nuotolinio valdymo pultelio iliustracijose
ir „NAUDOTOJO INSTRUKCIJOJE“ labai skiriasi, reikia vadovautis 
„NAUDOTOJO INSTRUKCIJOJE“ pateiktu aprašymu.
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Function Buttons

NOTE：Please do not select HEAT mode if the machine you purchased is cooling only 
type. Heat mode is not supported by the cooling only appliance.

NOTE: Holding this button 
down for 2 seconds will
activate Silence feature.

FANON/OFF 
Turns the unit on or off

MODE
Scrolls through operation 
modes as follows: 

AUTO  COOL DRY
HEAT FAN

Selects fan speeds in 
the following order: 
AUTO  LOW 
MED  HIGH

SLEEP

TURBO 
Enables unit to reach 
preset temperature in
shortest possible time 

TEMP
Increases temperate in 

O1 C increments. 
Max. temperature is 

O30 C .

TEMP
Decreases temperate in 

O1 C  increments. 
Min. temperature is 

O17 C .

TIMER 
Sets timer to turn unit on
and off(see How to Use
Basic Functions  for
instructions)

SWING 

SWING 

Starts and stops horizontal
louver movement 

Starts and stops vertical
louver movement 

LED
Turns indoor unit s LED
display on and off.

,

FOLLOW ME

SELF CLEAN
Starts and stops
self clean feature.

Saves energy during
sleeping hours.

Temperature sensing and 
room temperature display 
button.

Before you begin using your new air conditioner, make sure to familiarize yourself with its remote
control. The following is a brief introduction to the remote control itself. For instructions on how to
operate your air conditioner, refer to the How to Use The Basic/Advance Functions section of 
this manual.

SLEEP

MODE FANON/OFF

TIMER

LED

SWING

SWING

TURBO

Slide down the 
front cover 

FOLLOW
      ME

  SELF
CLEAN

  SHORT
CUT

Model: RG66A1(B)/BGEF

SHOUT CUT
Sets and activates your
favourite pre-settings.

Funkcijų mygtukai

PASTABA: Prašome nesirinkti HEAT (ŠILDYMO) režimo, jei jūsų įsigytasis oro kondicionierius 
yra tokio tipo, kad turi tik vėsinimo funkciją, o šildymo funkcijos neturi. Jeigu oro kondicionierius 
turi tik vėsinimo funkciją, šildymo režimas jame nepalaikomas.

PATABA: Laikant 
nuspaustą šį mygtuką 2 
sekundes, bus suaktyvinta 
TYLIOJO VEIKIMO funkcija. 

FAN (VENTILIATORIUS)ON/OFF (ĮJUNGTI/IŠJUNGTI)
Kondicionierių įjungia 

arba išjungia 
MODE (REŽIMAS)

Slenka („skrolina“) per darbo 
režimus tokia eilės tvarka:

AUTOMATINISVĖSINIMAS
DŽIOVINIMASŠILDYMAS

VENTILIATORIUS

Parenka ventiliatoriaus 
greičius tokia tvarka: 
AUTOMATINIS  ŽEMAS 

VIDUTINIS  AUKŠTAS

SLEEP (MIEGO BŪSENA)

TURBO 
Įgalina kondicionierių 

nustatytąją 
temperatūrą pasiekti 

per trumpiausią 
įmanomą laiką

TEMP (TEMPERATŪRA)
Padidina temperatūrą 
palaipsniui žingsniais po 
1OC.
Maksimali. temperatūra 
30OC.
TEMP (TEMPERATŪRA)
Sumažina temperatūrą 
palaipsniui žingsniais po 
1OC.
Minimali temperatūra 
17OC .

TIMER (LAIKMATIS)
Nustato laikmatį 

kondicionieriaus įjungimui ir 
išjungimui (žr. instrukcijos 

skyrių „Kaip naudotis 
pagrindinėmis funkcijomis“)

SWING(PASUKIMAS)  
Pradeda ir sustabdo 
horizontalų žaliuzių 
judėjimą
SWING(PASUKIMAS) 
Pradeda ir sustabdo 
vertikalų žaliuzių judėjimą

LED (SKYSTŲJŲ 
KRISTALŲ EKRANAS)

FOLLOW ME (SEK MANE)

SELF CLEAN (SAVAIMINIS 
IŠSIVALYMAS
Paleidžia ir sustabdo savai-
minio išsivalymo funkciją.

Taupo energiją miego 
metu.

Temperatūros jutiklis ir 
kambario temperatūros 

rodymo mygtukas.

Prieš pradėdami naudotis savo naujuoju oro kondicionieriumi, būtinai susipažinkite su jo nuotolinio 
valdymo pulteliu. Toliau pateikiamas trumpas įvadas į patį nuotolinio valdymo pultelį. Nurodymus, 
kaip valdyti oro kondicionierių, rasite šios instrukcijos skyriuje „Kaip naudotis pagrindinėmis / 
išplėstinėmis funkcijomis“.

SLEEP

MODE FANON/OFF

TIMER

LED

SWING

SWING

TURBO

Priekinį dangtelį paslinkite žemyn

FOLLOW
      ME

  SELF
CLEAN

  SHORT
    CUT

Modelis: RG66A1(B)/BGEF

SHORTCUT (ŠAUKINYS)
Nustato ir įjungia 
mėgstamiausias 
išankstines parinktis. 
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Kondicionieriaus skystųjų 
kristalų ekrano įjungimas ir 

išjungimas



Funkcijų mygtukai
Prieš pradėdami naudotis savo naujuoju oro kondicionieriumi, būtinai susipažinkite su jo nuotolinio 
valdymo pulteliu. Toliau pateikiamas trumpas įvadas į patį nuotolinio valdymo pultelį. Nurodymus, 
kaip valdyti oro kondicionierių, rasite šios instrukcijos skyriuje „Kaip naudotis pagrindinėmis / 
išplėstinėmis funkcijomis“.
PASTABA: Prašome nesirinkti HEAT (ŠILDYMO) režimo, jei jūsų įsigytasis oro kondicionierius yra 
tokio tipo, kad turi tik vėsinimo funkciją. Jeigu oro kondicionierius turi tik vėsinimo funkciją, šildymo 
režimas jame nepalaikomas.

MODE FANON/OFF

TIMER

LED

SWING

SWING

TURBO SHORT
   CUT

Priekinį  dangtel į  pasl inki te žemyn

FOLLOW
      ME

  SELF
CLEAN

Modelis: RG66B7(B)/BGEF

Function Buttons

NOTE：Please do not select HEAT mode if the machine you purchased is cooling only 
type. Heat mode is not supported by the cooling only appliance.

NOTE: Holding this button 
down for 2 seconds will
activate Silence feature.

FANON/OFF 
Turns the unit on or off

MODE
Scrolls through operation 
modes as follows: 

AUTO COOL DRY
HEAT FAN

Selects fan speeds in 
the following order: 
AUTO  LOW 
MED  HIGH

TURBO 
Enables unit to reach 
preset temperature in
shortest possible time 

TEMP
Increases temperate in 

O1 C increments. 
Max. temperature is 

O30 C .

TEMP
Decreases temperate in 

O1 C  increments. 
Min. temperature is 

O17 C .

TIMER 
Sets timer to turn unit on
and off(see How to Use
Basic Functions  for
instructions) SWING 

SWING 

Starts and stops horizontal
louver movement 

Starts and stops vertical
louver movement 

LED
Turns indoor unit s LED 
display on and off.

,

FOLLOW ME

SELF CLEAN
Starts and stops
self clean feature.

Temperature sensing and 
room temperature display 
button.

Before you begin using your new air conditioner, make sure to familiarize yourself with its remote
control. The following is a brief introduction to the remote control itself. For instructions on how to
operate your air conditioner, refer to the How to Use The Basic/Advance Functions section of 
this manual.

MODE FANON/OFF

TIMER

LED

SWING

SWING

TURBO SHORT
   CUT

Sl ide down t he 
f ront c over 

FOLLOW
      ME

  SELF
CLEAN

Model: RG66B7(B)/BGEF

SHOUT CUT
Sets and activates your
favourite pre-settings.

ECO 
Starts and stops energy 
efficient feature. If hold 
down this button for 
more than 2 seconds,
the sleep feature is
activated. 

3

ON/OFF (ĮJUNGTI/IŠJUNGTI)
Kondicionierių įjungia 

arba išjungia 
MODE (REŽIMAS)

Slenka („skrolina“) per darbo 
režimus tokia eilės tvarka:

AUTOMATINISVĖSINIMASDŽIOVINIMAS
ŠILDYMASVENTILIATORIUS

ECO (EKO)

TURBO 
Įgalina kondicionierių 

nustatytąją temperatūrą 
pasiekti per trumpiausią 

įmanomą laiką

TIMER (LAIKMATIS)
Nustato laikmatį 

kondicionieriaus įjungimui ir 
išjungimui (žr. instrukcijos 

skyrių „Kaip naudotis 
pagrindinėmis funkcijomis“)

LED (SKYSTŲJŲ 
KRISTALŲ EKRANAS)

FOLLOW ME (SEK MANE)

Paleidžia ir sustabdo 
energijos taupymo funkciją. 
Jei palaikysite nuspaudę šį 

mygtuką ilgiau nei 2 
sekundes, suaktyvinsite

MIEGO funkciją.

Temperatūros jutiklis ir 
kambario temperatūros 

rodymo mygtukas.

Kondicionieriaus skystųjų 
kristalų ekrano įjungimas ir 

išjungimas

PATABA: Laikant 
nuspaustą šį mygtuką 2 
sekundes, bus suaktyvinta 
TYLIOJO VEIKIMO funkcija. 

FAN (VENTILIATORIUS)
Parenka ventiliatoriaus 
greičius tokia tvarka: 
AUTOMATINIS  ŽEMAS 
VIDUTINIS  AUKŠTAS

TEMP(TEMPERATŪRA)
Padidina temperatūrą 
palaipsniui žingsniais po 
1OC.
Maksimali. temperatūra 
30OC.
TEMP(TEMPERATŪRA)
Sumažina temperatūrą 
palaipsniui žingsniais po 
1OC.
Minimali temperatūra 17OC.
SWING(PASUKIMAS)  
Pradeda ir sustabdo 
horizontalų žaliuzių 
judėjimą
SWING(PASUKIMAS) 
Pradeda ir sustabdo 
vertikalų žaliuzių judėjimą

SELF CLEAN (SAVAIMINIS 
IŠSIVALYMAS
Paleidžia ir sustabdo savai-
minio išsivalymo funkciją.
SHORTCUT (ŠAUKINYS)
Nustato ir įjungia 
mėgstamiausias 
išankstines parinktis. 
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NOT SURE WHAT A FUNCTION DOES?
Refer to the How to Use Basic Functions
and How to Use Advanced Functions 
sections of this manual for a detailed 
description of how to use your air conditioner.

SPECIAL NOTE
Button designs on your unit may differ
slightly from the example shown.
If the indoor unit does not have a particular
function, pressing that function s button on
the remote control will have no effect.

TIPS FOR USING REMOTE CONTROL

The remote control must be used within 8
meters of the unit. 
The unit will beep when remote signal is 
received.
Curtains, other materials and direct 
sunlight can interfere with the infrared 
signal receiver.
Remove batteries if the remote control
will not be used more than 2 months.
Prevent any liquid from falling into the 
remote controller. Do not expose the 
remote controller to direct sunlight or 
heat.INSERTING AND REPLACING BA TTERIES

INSTALLING REMOTE CONTROL  HOLDER

Your air conditioning unit comes with two 
AAA batteries. Put the batteries in the 
remote control before use:
1. Remove the back cover from the remote 
    control, exposing the battery compartment.
2. Insert the batteries, paying attention to 
    match up the (+) and (-) ends of the 
    batteries with the symbols inside the 
    battery compartment. 
3. Install the back cover on.

The remote controller can be attached to a wall 
or stand by using a remote controller holder
(optional part, not supplied with the unit).

Before installing the remote controller, check 
    that the air conditioner receives the signals 
    properly.

 the remote controller in the holder.

1. 

2. Install the holder with two screws.
3. Put

 BATTERY NOTES

For optimum pr oduct performance:
Do not mix old and new batteries, or
batteries of different types.
Do not leave batteries in the remote control
if you don t plan on using the device for
more than 2 months. 

 BATTERY DISPOSAL

Do not dispose of batteries as unsorted
municipal waste. Refer to local laws for 
proper disposal of batteries.

,

,

Handling T

Remove the back cover 
to install batteries

Put the remote controller
in the holder.

NESATE TIKRI, KAM REIKALINGA VIENA AR 
KITA FUNKCIJA?
Jei jums reikalingas išsamus aprašymas, kaip 
naudotis jūsų oro kondicionieriumi, žiūrėkite į šios 
instrukcijos skyrius „Kaip naudotis pagrindinėmis 
funkcijomis“ ir „Kaip naudotis išplėstinėmis 
funkcijomis“.

YPATINGA PASTABA
Jūsų įsigyto oro kondicionieriaus mygtukų 
dizainas gali šiek skirtis nuo pateiktojo 
pavyzdyje.
Jei jūsų oro kondicionieriuje nėra vienos ar 
kitos funkcijos, tai tos funkcijos mygtuko 
paspaudimas nuotolinio valdymo pultelyje 
neturės jokio poveikio.

PATARIMAI, KAIP NAUDOTIS 
NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIU

Nuotolinio valdymo pulteliu reikia naudotis ne 
toliau kaip 8 metrų atstumu nuo paties oro 
kondicionieriaus.
Kai nuotolinis signalas bus gautas, 
kondicionierius apie signalizuos 
pyptelėdamas.
Užuolaidos, kitos medžiagos ir tiesioginiai 
saulės spinduliai gali sutrikdyti infraraudonųjų 
spindulių signalo imtuvo darbą.
Jei nuotolinio valdymo pultelis nebus 
naudojamas ilgiau nei 2 mėnesius, jame 
esančias baterijas iš jo išimkite. 
Saugokite nuotolinio valdymo pultelį, kad į jį 
nepatektų skysčiai. Saugokite nuotolinio 
valdymo pultelį nuo tiesioginių saulės 
spindulių ar karščio poveikio.BATERIJŲ ĮDĖJIMAS IR KEITIMAS

NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIO 
LAIKIKLIO ĮRENGIMAS

Jūsų oro kondicionavimo įrenginys parduodamas 
su dviem AAA tipo baterijomis. Prieš naudojimą 
sudėkite šias baterijas į nuotolinio valdymo pultelį:
1. Nuimkite nuotolinio valdymo pulto galinį
dangtelį ir atidenkite baterijų skyrelį.
2. Sudėkite baterijas, atkreipdami dėmesį į tai,
kad baterijų (+) ir (-) galai sutaptų su atitinkamais 
simboliais, nurodytais baterijų skyrelyje.
3. Uždėkite galinį dangtelį.

Nuotolinio valdymo pultelį prie sienos ar stovo 
galima pritvirtinti naudojant nuotolinio valdymo 
pultelio laikiklį (pasirenkamoji dalis, nepridedama 
prie kondicionieriaus komplekto).
1. Prieš montuodami nuotolinio valdymo pultelį,
patikrinkite, ar oro kondicionierius tinkamai priima 
signalus.
2. Laikiklį pritvirtinkite dviem varžtais.
3. Įdėkite nuotolinio valdymo pultelį į laikiklį.

      PASTABOS DĖL BATERIJŲ
Kad oro kondicionierius gerai veiktų: 

Vienu metu nenaudokite senų ir naujų baterijų 
ar skirtingų tipų baterijų. 
Nepalikite baterijų nuotolinio valdymo pultelyje, 
jei neketinate naudoti kondicionieriaus ilgiau nei 
2 mėnesius.

  PANAUDOTŲ BATERIJŲ  
  RŪŠIAVIMAS 

Jokiu būdu neišmeskite baterijų į bendruosius 
šiukšlių konteinerius, kur surenkamos nerūšiuotos 
komunalinės atliekos. Panaudotas baterijas 
nuneškite išmesti į specialias jų surinkimo vietas,
laikydamiesi savo šalies įstatymų.

Kaip elgtis su nuotolinio valdymo pulteliu

Kad į pultelį galėtumėte įdėti 
baterijas, nuimkite galinį 
dangtelį.

Nuotolinio valdymo pultelį 
įdėkite į laikiklį.
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Nuotolinio valdymo pultelio skystųjų kristalų ekrano indikatoriai 
Informacija rodoma, kai nuotolinio valdymo pultelis yra su veikiančiomis baterijomis.

Signalo perdavimo 
indikatorius įsižiebia, kai 
nuotolinio valdymo pultelis 
pasiunčia signalą į vidinį 
oro kondicionieriaus bloką

Užrakto indikatorius 
įsižiebia, kai įjungiama 
užrakto funkcija.

Sek mane funkcijos 
rodymas

Šiame 
kondicionieriuje nėra

Šiame 
kondicionieriuje nėra
Miego režimo 
rodymas

Tylos funkcijos 
rodymas

ON/OFF Įjungimo / išjungimo 
ekranas pasirodo, kai įrenginį 
įjungiate, ir išnyksta, kai jį 
išjungiate.

TIMER ON (LAIKMATIS 
ĮJUNGTAS) ekranėlis 
(        )
Rodo, kai nustatyta 
TIMER ON (LAIKMATIS 
ĮJUNGTAS) parinktis

Baterijos rodymas
Išsikrovusios baterijos indikatorius

Ventiliatoriaus greičio ekranėlis
Rodo pasirinktąjį ventiliatoriaus 
greitį: 

Temperatūros/Laikmačio rodymas 
Rodo numatytąją nustatytąją 
temperatūrą arba laikmačio 
nustatymą, kai naudojamos TIMER 
ON/OFF (LAIKMATIS ĮJUNGTAS/
IŠJUNGTAS) funkcijos

Temperatūros diapazonas: 
17-30oC
Laikmačio nustatymo 
diapazonas: 0-24 val.

Kai dirbama FAN 
(VENTILIATORIAUS) režimu, šis 
ekranėlis būna tuščias.

MODE (REŽIMO) 
ekranas rodo dabartinį 
režimą, įskaitant:

TIMER OFF (LAIKMATIS 
IŠJUNGTAS) ekranėlis 
(      ) 
Rodo, kai nustatyta 
TIMER OFF 
(LAIKMATIS 
IŠJUNGTAS) 
parinktis

Pastaba:
Visi paveikslėlyje pavaizduoti rodmenys yra pateikti tik kaip iliustracijos, kad vartotojui būtų aiškiau. 
Tačiau, kai oro kondicionierius pradės veikti iš tikrųjų, nuotolinio valdymo pultelio ekrane bus rodomos 
tik atitinkamų aktualių funkcijų ikonėlės.

Žemas greitis      

Vidutinis greitis

Aukštas greitis

Automatinis ventiliatoriaus greitis
Šio ventiliatoriaus greičio nėra 
galimybės nustatyti, kai įjungtas 
AUTO (AUTOMATINIS) arba DRY
(DŽIOVINIMO) režimas. 

Rodo, kai aktyvi ECO *(EKO) 
funkcija (Taikytina tik 
RG6BB7(B)/BGEF modeliui)

5

Remote L CD Scr een Indica tor s
Information are displayed when the remote controller is powered up.

Transmission Indicator

Lock Indicator

Sleep mode display

Follow me feature 
display

Not available for
this unit

Not available for
this unit

Silence feature 
display

Lights up when remote 
sends signal to indoor 
unit 

Lights up when Lock
feature is activated.

ON/OFF display
Appears when the unit
is turned on, and disappears 
when the it is turned off. 

TIMER ON display
(         )

Battery display

Fan speed display
Displays selected fan speed:

Temperatur e/Timer display
Displays the set temperature 
by default, or timer setting 
when using TIMER ON/OFF 
functions

Temperature range: 
o17-30 C

Timer setting range: 
0-24 hours

This display is blank when 
operating in FAN mode.

Low battery detectionMODE display
Displays the current 
mode, including:  

Displays when TIMER 
ON is set

TIMER OFF display
(        )
Displays when TIMER 
OFF is set

This fan speed  can not be 
adjusted in  AUTO or DRY
mode. 

Note:

operation only the relative functional signs are shown on the display window.
All indicators shown in the figure are for the purpose of clear presentation. But during the actual 

Low speed 

Medium speed 

High speed 

Auto fan speed 

Displays when ECO feature 
is activated (Applicable to 
model RG6BB7(B)/BGEF only)

5



MODE FANON/OFF

MODE FANON/OFF

6

1. Press the MODE button to select 
COOL mode.

2. Set your desired temperature using
     the Temp       or Temp       button.
3. Press the FAN button to select the 
    fan speed.
4. Press the ON/OFF button to start the 
     unit.

In AUTO mode, the unit will automatically 
select the  COOL, FAN, HEAT or DRY mode
based on the set temperature.
1. Press the MODE button to select Auto mode.
2. Set your desired temperature using the 

Temp        or Temp        button.
3. Press the  ON/OFF button to start the unit.

,
NOTE: FAN SPEED can t be set in Auto mode. 

SETTING TEMPERATURE

AUT O oper ation

The operating temperature range for units is
O17-30 C. You can increase or decrease the 

Oset temperature in 1 C increments.

COOL oper ation

3

4

1

1

3

2

2

Ho w T o Use T he Basic Functions

Sl ide down t he 
f ront c over 

MODE FANON/OFF

MODE FANON/OFF

1. Paspauskite MODE (REŽIMO) mygtuką ir
pasirinkite COOL (VĖSINIIMO) režimą.
2. Nustatykite savo pageidaujamą temperatūrą
naudodamiesi Temp      arba Temp      mygtuką.

Kai dirbama AUTO (AUTOMATINIU) režimu, oro 
kondicionierius automatiškai parinks COOL 
(VĖSINIMO), FAN (VENTILIATORIAUS), HEAT 
(ŠILDYMO) ar DRY (DŽIOVINIMO) režimą. 
Parenkama bus remiantis nustatytaja 
temperatūra.
1. Paspauskite MODE (REŽIMO) mygtuką ir
pasirinkite Auto (automatinį) režimą.
2. Nustatykite savo pageidaujamą temperatūrą
naudodamiesi Temp      arba Temp      mygtuku.
3. Nuspauskite ON/OFF(ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO)
mygtuką ir įjunkite oro kondicionierių.

PASTABA: FAN SPEED (VENTILIATORIAUS GREIČIO), 
kai kondicionierius veikia automatiniu režimu, nustatyti 
galimybės nėra.

TEMPERATŪROS NUSTATYMAS

AUTO (AUTOMATINIS) darbo režimas

Kondicionieriaus darbo temperatūros diapazonas 
yra 17-30OC. Nustatytąją temperatūrą galite 
mažinti žingsniais po 1OC.

COOL (VĖSINIMO) operacija

3

4

1

1

3

2

2

Kaip naudotis pagrindinėmis funkcijomis 

Priekinį dangtelį paslinkite 
žemyn
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MODE FANON/OFF

MODE FANON/OFF

1. Paspauskite MODE (REŽIMO) mygtuką ir 
pasirinkite DRY (DŽIOVINIMO) režimą.

2. Nustatykite savo pageidaujamą temperatūrą 
naudodamiesi Temp      arba Temp 
mygtuku.

3. Paspauskite ON/OFF (ĮJUNGIMO /
IŠJUNGIMO) mygtuką ir įjunkite oro 
kondicionierių.

PASTABA: Kai yra įjungtas DRY 
(DŽIOVINIMO) režimas FAN SPEED 
(VENTILIATORIAUS GREIČIO) keisti negalima. 

1. Paspauskite MODE (REŽIMO) mygtuką ir 
pasirinkite FAN (VENTILIATORIAUS) 
režimą.

2. Paspauskite FAN (VENTILIATORIAUS)
mygtuką ir pasirinkite ventiliatoriaus greitį.

3. Paspauskite ON/OFF (ĮJUNGIMO /
IŠJUNGIMO) mygtuką ir įjunkite oro 
kondicionierių.

PASTABA: Kai būna įjungtas FAN 
(VENTILIATORIAUS) režimas, tuo pačiu metu 
temperatūros režimo įjungti nėra galimybės. 
Dėl to jūsų nuotolinio valdymo pultelio skystųjų 
kristalų ekranas temperatūros nerodys .

DRY (DŽIOVINIMO) operacija

FAN (VENTILIATORIAUS) operacija

 Kaip naudotis pagrindinėmis funkcijomis 

3

3

1

1

2

2

MODE FANON/OFF

MODE FANON/OFF

7

1. Press the MODE button to select DRY
mode.

2. Set your desired temperature using the
    Temp        or Temp        button.
3. Press the ON/OFFbutton to start the unit.

,
NOTE: FAN SPEED can t be changed in 
DRY mode. 

1. Press the MODE button to select FAN
mode.

2. Press the FAN button to select the
fan speed.

3. Press the ON/OFFbutton to start the
unit.

,
NOTE: You can t set temperature in FAN
mode. As a result, your remote control s
LCD screen will not display temperature.

DRY operation(dehumidifying)

FAN operation

,

How To Use The Basic Functions

3

3

1

1

2

2
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MODE FANON/OFF

8

1. Press the MODE button to select
HEAT mode.

2. Set your desired temperature using
the Temp         or Temp       button.

3. Press the FAN button to select the
fan speed.

4. Press the ON/OFF button to start the
     unit.

HEAT operation

NOTE: As outdoor temperature drops, the
performance of your unit s HEAT function
may be affected. In such instances, we
recommend using this air conditioner in
conjunction with other heating appliance.

,

How To Use The Basic Functions

4
1

3

2MODE FANON/OFF

1. Paspauskite  MODE (REŽIMO) mygtuką ir pasirinkite
HEAT(ŠILDYMO) režimą.
2. Nustatykite pageidaujamą temperatūrą naudodamiesi
Temp      ar Temp       mygtuku.
3. Paspauskite FAN (VENTILIATORIAUS) mygtuką ir
pasirinkite ventiliatoriaus greitį.
4. Paspauskite ON/OFF (ĮJUNGIMO /
5. IŠJUNGIMO) mygtuką ir įjunkite oro kondicionierių.)

HEAT (ŠILDYMO) operacija

PASTABA: Mažėjant lauko oro temperatūrai, 
šis sumažėjimas gali neigimai paveikti ir jūsų 
įrenginio HEAT (ŠILDYMO) funkciją. Tokiais 
atvejais rekomenduojame naudoti šį oro 
kondicionierių kartu su kokiu nors kitu šildymo 
prietaisu.

Kaip naudotis pagrindinėmis funkcijomis 

4
1

3

2

8



Pavyzdys: Oro kondicionieriaus 
užprogramavimas, kad jis įsijungtų po 2,5 val.  

ON/OFF
MODE

FAN

SHORTCUT
TIMER ONTIMER OFF

TEMP
SLEEP

3sek.

x51

3

2

4
TIMER ON (LAIKMAČIO ĮJUNGIMO) funkcija
TIMER ON (LAIKMAČIO ĮJUNGIMO) funkcija 
leidžia jums nustatyti laiko tarpą, po kurio oro 
kondicionierius savaime įsijungs, pvz. tai galėtų 
būti laikas, kai jūs grįšite iš darbo.

Jūsų oro kondicionierius turi dvi su laikmačiu 
susijusias funkcijas:

TIMER ON (LAIKMAČIO ĮJUNGIMAS) -
nustato laiko tarpą, po kurio oro kondicionierius 
savaime įsijungs.
TIMER OFF (LAIKMAČIO IŠJUNGIMAS) -
nustato laiko tarpą, po kurio oro kondicionierius 
savaime išsijungs. 

Timer or

TIMER (LAIKMAČIO) funkcijos nustatymas

1. Paspauskite Timer (Laikmačio) mygtuką, Timer
on (Laikmačio įjungimo) indikatorius "     "
pradeda rodyti ir blykčioti. Pagal numatytuosius 
nustatymus ekranėlyje pasirodys paskutinis jūsų 
nustatytas laikotarpis ir santrumpa „h“ (nurodanti 
valandas).
Pastaba: Skaitmuo nurodo laiką po dabartinio 
laiko, kai pageidaujate, kad jūsų kondicionierius 
įsijungtų.
Pavyzdžiui, jei jūs nustatote TIMER ON 
(LAIKMAČIO ĮSIJUNGIMĄ) po 2,5 val., ekranėlyje 
pasirodys užrašas " 2.5h "
2. Paspauskite  Temp      ar Temp      mygtuką
pakartotinai  ir taip nustatykite laiką, kai jūs norite, 
kad oro kondicionierius įsijungtų.
3. Palaukite 3 sekundes, tada TIMER ON 
(LAIKMAČIO ĮSIJUNGIMO) funkcija bus 
aktyvuota. Tada jūsų nuotolinio valdymo pultelio 
skaitmeninis ekranėlis vėl rodys temperatūrą. 
"     " indikatorius liks įjungtas ir ši funkcija bus 
aktyvuota.

9

2. Press the Temp       or Temp       button 
    repeatedly to set the time when you want
    the unit to turn on.
3. Wait 3 seconds, then the TIMER ON
    function will be activated. The digital
   display on your remote control will then
   return to the temperature display. The 
    "          " indicator remains on and this 
    function is activated. 

Example
hours.

: Setting unit to turn on after 2.5 

ON/OFF
MODE

FAN

SHORTCUT
TIMER ONTIMER OFF

TEMP
SLEEP

3sec

x51

3

2

4
TIMER ON funct ion
The TIMER ON function allows you to set 
a period  of time after which the unit will 
automatically turn on, such as when you 
come home from work.

Your air conditioning unit has two 
timer-related functions:

TIMER ON- sets the amount of timer after
    which the unit will automatically turn on.

TIMER OFF- sets the amount of time after
    which the unit will automatically turn off.

Timer or

Setting the TIMER function

1. 

This number indicates the 
    amount of time after the current time 
    that you want the unit to turn on. 
    For example, if you set TIMER ON for 
    2.5 hours,   will appear on the 
    screen, and the unit will turn on after 
    2.5 hours.

Press the Timer button, the Timer on 
    indicator "    " displays and flashes. By 
    default, the last time period that you set 
    and an "h" (indicating hours)will appear 
    on the display.

 Note:

 "  2.5h " 

9



NOTE: 

" 0.0h "

When setting the TIMER ON or 
TIMER OFF functions, up to 10 hours, 
the time will increase in 30 minute 
increments with each press. After 10 
hours and up to 24, it will increase in 1 
hour increments. The timer will revert to 
zero after 24 hours.
You can turn off either function by 
setting its timer to   .

2. Press the Temp       or Temp       button 
    repeatedly to set the time when you want
    the unit to turn off.
3. Wait 3 seconds, then the TIMER OFF
    function will be activated. The digital
   display on your remote control will then
   return to the temperature display. The 
    "        " indicator remains on and this 
    function is activated. 

Example
hours.

: Setting unit to turn off after 5

TIMER OFF function
The TIMER OFF function allows you to 
set a period  of time after which the unit 
will automatically turn off, such as when 
you wake up.

x10

ON/OFF
MODE

FAN

SHORTCUT
TIMER ONTIMER OFF

TEMP
SLEEP

3sec

1

3

2

4

Timer or

1. 

This number indicates the 
    amount of time after the current time 
    that you want the unit to turn off. 
    For example, if you set TIMER OFF for 
    5 hours,   will appear on the 
    screen, and the unit will turn off after 
    5 hours.

Press the Timer button, the Timer off 
    indicator "       " displays and flashes. By 
    default, the last time period that you set 
    and an "h" (indicating hours)will appear 
    on the display.

 No te: 

 "  5.0h " 

PASTABA: Nustatant TIMER ON 
(LAIKMAČIO ĮJUNGIMO) ar TIMER 
OFF(LAIKMAČIO IŠJUNGIMO) funkcijas, iki 
10 valandų, su kiekvienu paspaudimu laikas 
didės intervalais po 30 minučių. Nuo 10 
valandų iki 24 valandų laikas didės 1 
valandos intervalais. Po 24 valandų 
laikmatis vėl sugrįš prie nulio.
Jūs galite išjungti bet kurią iš minėtų funkcijų 
nustatydami jos laikmatį iki nulinės 
val."0.0h" .

Pavyzdys: Oro kondicionieriaus 
užprogramavimas, kad jis išsijungtų 
po 5 val.

TIMER OFF (LAIKMAČIO IŠJUNGIMO) funcija
TIMER OFF(LAIKMAČIO IŠJUNGIMO) funkcija 
leidžia jums nustatyti laiko tarpą, po kurio jūs 
pageidaujate, kad jūsų oro kondicionierius 
savaime išsijungtų, pvz., tuo metu, kai jūs 
numatote atsibusti.

x10

ON/OFF
MODE

FAN

SHORTCUT
TIMER ONTIMER OFF

TEMP
SLEEP

3sek.

1

3

2

4

Timer or

1. Paspauskite Timer (Laikmačio) mygtuką,
tada Timer off (Laikmačio išjungimo) 
indikatorius "    " pradeda rodyti ir blykčioti. 
Pagal numatytuosius nustatymus ekranėlyje 
pasirodys paskutinis jūsų nustatytas laikotarpis 
ir santrumpa „h“ (nurodanti valandas).
Pastaba: Skaitmuo nurodo laiką po dabartinio 
laiko, kai pageidaujate, kad jūsų 
kondicionierius įsijungtų.
Pavyzdžiui, jei jūs nustatote TIMER OFF 
(LAIKMAČIO IŠSIJUNGIMĄ) po 5 val., 
ekranėlyje pasirodys užrašas " .5h " ir jūsų oro 
kondicionierius išsijungs po 5 val.
2. Paspauskite Temp      ar Temp      mygtuką
pakartotina, tiek kartų, kiek reikia ir taip 
nustatykite laiką, kai jūs pageidaujate, kad oro 
kondicionierius išsijungtų.
3. Palaukite 3 sekundes, po kurių bus
aktyvuota TIMER OFF (LAIKMAČIO 
IŠSIJUNGIMO) funkcija. Jūsų nuotolinio 
valdymo pultelio skaitmeninis ekranėlis vėl 
sugrįš temperatūros rodymo režimo. 
Indikatorius "    " liks išsijungęs ir ši funkcija 
bus aktyvuota.
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Kaip vienu metu užprogramuoti abi ( ir TIMER ON (LAIKMAČIO ĮJUNGIMO), ir 
TIMER OFF (LAIKMAČIO IŠJUNGIMO)) funkcijas
Atminkite, kad kai programuojame abi šias funkcijas, skaičiai ekranėlyje nurodo valandas 
skaičiuojant nuo dabartinio laiko. Pvz., tarkime, kad dabartinis laikas yra 1:00 val. po 
pietų, o jūs norite, kad oro kondicionierius automatiškai įsijungtų 7:00 val. vakaro. Norite, 
kad jis veiktų 2 valandas, o tada automatiškai išsijungtų 9:00 val. vakaro.

Atlikite šiuos veiksmus:

ON/OFF

ON/OFF

MODE

MODE

SHORT

SHORT

CUT

CUT

TIMER ON

TIMER ON

TEMP

TEMP

3

3

 sek.

 sek.

4

8

3

7

X12

X16

2

6

1

5

Timer

Timer

or

or

Setting both TIMER ON and TIMER OFF at the same time

Keep in mind that the time periods you set for both functions refer to hours after the
current time. For example, say that the current time is 1:00 PM, and you want the unit 
to turn on automatically at 7:00 PM. You want it to operate for 2 hours, then automa-
tically turn off at 9:00 PM. 

Do the following:

ON/OFF

ON/OFF

MODE

MODE

SHORT

SHORT

CUT

CUT

TIMER ON

TIMER ON

TEMP

TEMP

3 

3 

sec

sec

4

8

3

7

X12

X16

2

6

1

5

Timer

Timer

or

or

11



Example: Setting the unit to turn on after 6 hours, operate for 2 hours, then turn off
(see the figure below)

Your remote display

Current 
time 1PM

2PM 3PM 4PM 5PM 6PM 7PM 8PM 9PM

Timer starts 
Unit turns Unit turns

ON OFF

6 hours later
8 hours later

Timer is set To turn ON 
6 hours from current time

Timer is set to turn OFF 
8 hours from current time 

Pavyzdys: Kaip užprogramuoti, kad jūsų oro kondicionierius savaime įsijungtų po 6 valandų, 
tada veiktų 2 valandas, o po to savaime išsijungtų (žr. žemiau pateiktą iliustraciją)

Jūsų nuotolinio valdymo pultelio ekranėlis

Dabartinis
laikas 1 PM

 2PM 3PM 4PM 5PM 6PM 7PM 8PM 9PM

(Laikmatis 
pradeda 

skaičiuoti laiką)
(Kondicionierius 

Įsijungia)

Po 6 valandų
Po 8 valandų

Laikmatis nustatytas taip, kad 
įsijungtų (ON) praėjus 6 val. 
skaičiuojant nuo dabartinio laiko

Laikmatis nustatytas taip, kad 
išsijungtų (OFF) praėjus 8 val. 
skaičiuojant nuo dabartinio laiko 

12

(Kondicionierius 
Išsijungia)



Tyliojo veikimo (Silence) funkcija

ŠILDYMO 8OC funkcija

Kaip naudotis išplėstinėmis funkcijomis 

Kad aktyvuotumėte/išjungtumėte Tyliojo veikimo 
(Silent) režimą, reikia palaikyti nuspaudus 
ventiliatoriaus greičio parinkties (Fan speed) 
mygtuką 2 sekundes Dėl kompresoriaus žemo 
dažnio, patalpos vėsinimas ir šildymas gali tapti 
nebepakankami (taikoma tik tokiam oro 
kondicionieriui, kuriame yra numatyta „Tyliojo 
veikimo“ funkcija).

Oro kondicionieriui veikiant šildymo režimu, 
kai nustatytoji temperatūra yra 17OC, 
paspauskite Temp      mygtuką du kartus 
per vieną sekundę ir taip jūs  aktyvuosite 
ŠILDYMO 8 LAIPSNIAIS funkciją.
Patalpų viduje esančio kondicionieriaus 
ekranas rodys “FP” .

Jei norite aktyvuoti 
tyliojo veikimo 
funkciją, palaikykite 
nuspaudę 
ventiliatoriaus 
mygtuką 2 sekundes 

Jei norite aktyvuoti 
šildymo 8OC funkciją, 
paspauskite šį 
mygtuką du kartus 
per vieną sekundę

MODE FANON/OFF

TIMER

LED

SWING

SWING

TURBO

FOLLOW
      ME

  SELF
CLEAN

  SHORT
    CUT

Funkcija SEK MANE (FOLLOW ME) leidžia 
nuotolinio valdymo pulteliui matuoti 
temperatūrą tuometinėje pultelio buvimo 

Funkcija SEK MANE

ECO (EKO) funkcija 

SLEEP (MIEGO) funkcija

SLEEP (MIEGO) funkcija naudojama, kai 
siekiama sumažinti energijos sąnaudas, tuo 
metu kol jūs miegate (ir, kad jaustumėtės 
patogiai, jums nebereikia tų pačių 
temperatūros nuostatų, kurios reikalingos 
nemiegant). Aktyvuoti šią funkciją galima tik 
naudojantis nuotolinio valdymo pulteliu. Jei 
jums reikalingas išsamesnis aprašymas, žr. 
miego funkcijos aprašymą NAUDOTOJO 
INSTRUKCIJOJE.
Pastaba: SLEEP(MIEGO) funkcija 
neįmanoma, kai oro kondicionierius veikia 
FAN (VENTILIATORIAUS) ar DRY 
(DŽIOVINIMO) režimais.

PASTABA: Šia funkcija galima naudotis 
tik esant COOL(VĖSINIMO) režimui.

Naudojamas energijos vartojimo 
efektyvumo režimui įjungti. 
Esant vėsinimo režimui, paspauskite šį 
mygtuką, ir nuotolinio valdymo pultelis 
automatiškai sureguliuos temperatūrą, kad 
ji nukristų iki 24OC, o ventiliatoriaus greitis 
būtų automatinis, ir kad būtų taupoma 
elektros energija (bet tik tuo atveju, jei 
nustatytoji temperatūra yra mažesnė nei 
24OC). Jei nustatytoji temperatūra yra 
didesnė nei 24OC, paspauskite ECO 
(EKO) mygtuką, ir ventiliatoriaus greitis 
pasikeis į automatinį, o nustatytoji 
temperatūra išliks nepakitusi.

PASTABA:
ECO (EKO) mygtuko paspaudimas ar 
režimo pakeitimas arba nustatytosios 
temperatūros pakoregavimas, kad ji būtų 
mažesnė nei 24OC, sustabdys oro 
kondicionieriaus veikimą ECO (EKO) 
režimu. 
Kai or kondicionierius dirba ECO(EKO) 
režimu, nustatytoji temperatūra turi būti 
24OC ar didesnė. EKO funkcijos 
panaudojimo rezultatas gali būti 
nepakankamas vėsinimas. Jei pajusite 
diskomfortą, paprasčiausiai paspauskite 
ECO (EKO) mygtuką dar kartą ir tokiu 
būdu ECO (EKO) funkciją išjungsite.

Jei norite aktyvuoti 
miego funkciją, 
palaikykite nuspaudę 
šį mygtuką 2 
sekundes.  

Silence function

O8 C Heating  Function

Hold down Fan speed button for 2 seconds
to activate/cancel Silent  mode. Due to low 
frequency operation of compressor, it may result 
in insufficient cooling and heating capacity.
(applicable to the air conditioner with Silent 
feature only)

When the air conditioner operates 
under heating mode with the set 

Otemperature of 17 C, press Temp        
button twice in one second will 
activate 8 Degree heating function.
The unit will operate at a setting 

Otemperature of 8 C. 
The indoor unit display shows    FP   . ,,,,

Hold down Fan 
button for 2 
seconds to activate 
Silence function

Press this button 
twice in one second

Oto activate 8 C 
heating function

MODE FANON/OFF

TIMER

LED

SWING

SWING

TURBO

FOLLOW
      ME

  SELF
CLEAN

  SHORT
CUT

The Follow me function enables the 
remote control to measure the temperature 
at its current location and 

. 
When using AUTO, COOL, or HEAT modes, 
measuring ambient temperature from the 
remote control (instead of from the indoor 
unit itself) will enable the air conditioner to 
optimize the temperature around you and 
ensure maximum comfort.

send this signal 
to the air conditioner every 3 minutes interval

Follow me function

ECO function

SLEEP Function

The SLEEP function is used to decrease
energy use while you sleep (and don t 
need the same temperature settings to 
stay comfortable). This function can 
only be activated via remote control.

Note: The SLEEP function is not 
available in FAN or DRY mode. 

,

For the detail, see   sleep operation   in
  USER S MANUAL.  

,
,,

,,
,,

,,

NOTE: This function is only available under 
COOL mode.

Used to enter the energy efficient mode.
Under cooling mode, press this button, 
the remote controller will adjust the 

Otemperature automatically to 24 C, fan 
speed of Auto to save energy(but only 

Oif the set temperature is less than 24 C). 
OIf the set temperature is above 24 C , 

press the ECO button, the fan speed 
will change to Auto, the set temperature 
will remain unchanged.
NOTE:
Pressing the ECO button, or modifying 
the mode or adjusting the set temperature  

Oto less than 24 C will stop ECO operation.
Under ECO operation, the set temper-

Oature should be 24 C or more. it may 
result in insufficient cooling. If you feel 
uncomfortable, just press the ECO 
button again to stop it.

Hold down this
button for 2 
seconds to 
activate sleep
function
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vietoje ir operatyviai kas 3 minutes siųsti 
atitinkamą signalą į oro kondicionierių. Kai 
naudojate režimus AUTO (AUTOMATINIS), 
COOL (VĖSINIMAS) arba HEAT (ŠILDYMAS), 
aplinkos temperatūros matavimas naudojant 
nuotolinio valdymo pultelį (o ne atliekamas 
paties oro kondicionieriaus) leis jūsų oro 
kondicionieriui optimizuoti temperatūrą aplink 
jus ir taip užtikrinti jums maksimalų komfortą.



How To Use The Advanced Functions

The TURBO function makes the unit work 
extra hard to reach your present temperature 
in the shortest amount of time possible. 

When you select TURBO feature in COOL
mode, the unit will blow cool air with 

   strongest wind setting to jump-start the 
   cooling process.
    When you select TURBO feature in HEAT

mode, for units with Electric heat elements, 
    the Electric Heater will activate and 
    jump-start the heating process.  

Airborne bacteria can grow in the moisture
that condenses around heat exchanger in 
the unit. With regular use, most of this 
moisture is evaporated from the unit. 
When the SELF CLEAN feature is activated, 
your unit will clean itself automatically. After 
that,  the unit will turn off automatically. 
You can use SELF CLEAN  as often as you like. 
 Note: You can only activate this function
            in COOL or DRY mode.

SELF CLEAN function

TURBO function

SWING function

      Button

     Button
Used to stop or start horizontal louver 
movement or set the desired up/down air flow 
direction. The louver changes 6 degree in 
angle for each press. If keep pushing more 
than 2 seconds, the louver will swing  up and 
down automatically.

Used to stop or start vertical louver movement 
and set the desired left/right air flow direction.
The vertical louver changes 6 degree in angle
for each press. If keep pushing more than 2 
seconds, the vertical louver auto swing feature 
is activated. 

LOCK function

Press Turbo button and Self clean
button simultaneously for one second 
to lock or unlock the keyboard.

Hold together for one second
to activate LOCK function

SLEEP

MODE FANON/OFF

TIMER

LED

SWING

SWING

SWING

SWING

TURBO

FOLLOW
      ME

  SELF
CLEAN

SHORT
CUT

SHORTCUT function

Used to restore the current settings or 
resume previous settings.
Push this button when remote controller 
is on, the system will automatically revert 
back to the previous settings including 
operating mode, setting temperature, fan 
speed level and sleep feature (if activated). 
If pushing more than 2 seconds, the 
system will automatically restore the 
current operation settings including 
operating mode, setting temperature, 
fan speed level and sleep feature
(if activated ).

Kaip naudotis išplėstinėmis funkcijomis

Aktyvavus TURBO funkciją, įrenginys dirba 
ypač intensyviai, nes pageidaujamą 
temperatūrą stengiamasi pasiekti per 
trumpiausią įmanomą laiką.
    Pasirinkus TURBO funkciją COOL 
(VĖSINIMO) režimu, įrenginys pučia vėsų orą 
su pačiu stipriausiu vėjeliu, kad oro vėsinimo 
procesas prasidėtų nedelsiant, iš karto.
   Kai pasirenkate TURBO funkciją HEAT 
(ŠILDYMO) režimu, (kalbama apie įrenginius 
su elektriniais šilumos elementais) elektrinis 
šildytuvas aktyvuoja ir pradeda šildymo 
procesą.

Drėgmėje, kuri kondensuojasi aplink oro 
kondicionieriaus šilumokaitį, gali daugintis ore 
plintančios bakterijos. Reguliariai naudojant, 
didžioji drėgmės dalis iš įrenginio išgarinama. 
Aktyvavus SAVAIMINIO IŠSIVALYMO (SELF 
CLEAN) funkciją, jūsų oro kondicionierius 
išsivalys automatiškai. Po to įrenginys 
automatiškai išsijungs.
Pastaba: Šią funkciją galite aktyvuoti tik COOL 
(VĖSINIMO) arba DRY (DŽIOVINIMO) režimu.

SAVAIMINIO IŠSIVALYMO (SELF CLEAN) funkcija 

 TURBO funkcija 

SWING (PASUKIMO) funkcija 

      Button 

     Button 
Naudojamas norint sustabdyti arba pradėti 
horizontaliųjų žaliuzių judėjimą ir nustatyti 
norimą oro srauto kryptį (į viršų / į apačią). 
Kiekvienas paspaudimas keičia žaliuzių kampą 
6 laipsniais. Jei spaudžiate mygtuką ilgiau nei 
2 sekundes, suaktyvinama žaliuzių 
automatinio pasisukimo funkcija.

Naudojamas norint sustabdyti arba pradėti 
vertikaliųjų žaliuzių judėjimą ir nustatyti norimą 
oro srauto kryptį (į kairę / į dešinę). Kiekvienas 
paspaudimas keičia vertikaliųjų žaliuzių kampą 
6 laipsniais. Jei spaudžiate mygtuką ilgiau nei 
2 sekundes, suaktyvinama vertikaliųjų žaliuzių 
automatinio pasisukimo funkcija.

LOCK (UŽRAKINIMO) funkcija 

Jei norite užrakinti arba atrakinti klaviatūrą, 
vienu metu paspauskite TURBO mygtuką ir 
SAVAIMINIO IŠSIVALYMO (SELF CLEAN) 
mygtuką ir palaikykite juos abu nuspaustus 
vieną sekundę.

Jei norite aktyvuoti LOCK (UŽRAKINIMO) 
funkciją, vienu metu nuspauskite ir 
palaikykite abu nuspaustus mygtukus 
vieną sekundę
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SHORTCUT (ŠAUKINIO) funkcija

Naudojama dabartiniams nustatymams 
atkurti arba ankstesniems nustatymams 
atnaujinti. 
Paspauskite šį mygtuką, kai nuotolinio 
valdymo pultelis bus įjungtas, ir sistema 
automatiškai grįš prie ankstesnių 
nustatymų, įskaitant darbo režimą, 
nustatytą temperatūrą, ventiliatoriaus 
greičio lygį ir miego funkciją (jei ji įjungta). 
Jei paspausite ir palaikysite paspaudę 
daugiau nei 2 sekundes, sistema 
automatiškai atkurs esamus darbo 
parametrus, įskaitant darbo režimą, 
temperatūros nustatymus, ventiliatoriaus 
greičio lygį ir miego funkciją (jei ji įjungta).
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