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Dėkojame, kad įsigijote AlpicAir įrenginį. 

Prašome įdėmiai perskaityti instrukciją prieš naudojimą.
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Nustatytas ventiliatoriaus greitis

 Signalo siuntimas
Turbo

8  šildymo palaikymas
Nustatyta temperatūra

Nustatytas laikasX-FAN funkcija

TIMER ON/TIMER OFF
Užrakinimas
Oro srauto reguliavimas aukštyn/ žemyn
Oro srauto reguliavimas į kairę/ dešinęŠviesa

Atvaizdavimas
:Nustatyta temp.
:Lauko temperatūra

:Vidaus temperatūra

Miego režimas
Laikrodis

Šildymas
Ventiliavimas
Sausinimas
Šaldymas
Auto

Režimai

I feel  funkcija

Jaukumo režimas
Prapūtimo funkcija

Tylos režimas

WiFi
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1 ON/OFF mygtukas
2 MODE mygtukas
3 FFAN mygtukas

4 TURBO mygtukas

6      mygtukas
7     mygtukas

9 I FEEL mygtukas

14 LIGHT mygtukas
15           mygtukas

16 TEMP mygtukas

11 CLOCK mygtukas
12 QUIET mygtukas

13 WiFi mygtukas 

10 TIMER ON / TIMER OFF mygtukai

8 SLEEP mygtukas

5 ▲/     mygtukai

▲
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vid. lėtas

vid. greitas

vidutiniškas

greitas

Auto

lėtas

1. ON/OFF mygtukas
Mygtukas skirtas įrenginio įjungimui/išjungimui.

2. MODE mygtukas
Šiuo mygtuku pasirenkamas norimas įrenginio darbo režimas nurodyta seka.

Pasirinkus AUTO režimą įrenginys veiks pagal gamyklos nustatytus parametrus.

Spaudinėdami šiuos mygtukus galite reguliuoti oro srauto kampą.
Spaudinėdami mygtuką FAN galite reguliuoti oro srauto greitį.

Pasirinkus COOL režimą įrenginys atliks šaldymo funkciją.
Spaudinėdami mygtuką FAN galite reguliuoti oro srauto greitį.
Spaudinėdami šiuos mygtukus galite reguliuoti temperatūrą.
Spaudinėdami šiuos mygtukus galite reguliuoti oro srauto kampą.

Pasirinkus DRY režimą įrenginys atliks sausinimo funkciją.
Spaudinėdami šiuos mygtukus galite reguliuoti oro srauto kampą.

Pasirinkus FAN režimą įrenginys nei šildys, nei šaldys, o atliks ventiliatoriaus funkciją.
Spaudinėdami šiuos mygtukus galite reguliuoti oro srauto kampą.

Pasirinkus HEAT režimą įrenginys atliks šildymo funkciją.
Spaudinėdami mygtuką FAN galite reguliuoti oro srauto greitį.
Spaudinėdami šiuos mygtukus galite reguliuoti temperatūrą.
Spaudinėdami šiuos mygtukus galite reguliuoti oro srauto kampą.

3. FAN mygtukas
Spaudžiant šį mygtuką pasirenkamas ventiliatoriaus greitis pradedant nuo AUTO,
ir tada vėl į AUTO.

Pastabos:
DRY režime įrenginys veik tik lėčiausiu greičiu.
Norėdami įjungti X FAN funkciją, palaikykite FAN mygtuką 2s. Veiks tik COOL arba DRY režime. Funkcija nuo garintuvo
pašalina drėgmę, todėl ją periodiškai įjungiant nesusidaro pelėsis.

4. TURBO mygtukas
Šaldymo ar šildymo režimo metu, šis mygtukas skirtas tuo metu veikiančiam režimui pagreitinti. Dar kartą paspaudus šį
mygtuką turbo funkcija išjungiama.

5. Mygtukai
Su šiais mygtukais galite didinti arba mažinti temperatūrą ir nustatinėti laikrodžio (CLOCK) arba laimačio (TIMER) laiką.

6. Mygtukas

Šiuo mygtuku reguliuojamas oro srautas aukštyn / žemyn.
7. Mygtukas

Šiuo mygtuku reguliuojamas oro srautas į kairę / dešinę.

8. SLEEP Mygtukas
Paspaudus šį mygtuką įjungiama miego funkcija.

9. I FEEL Mygtukas
Šiuo mygtuku įjungiama/išjungiama „I Feel“ funkcija. Įjungus šią funkciją nustatyta norima aplinkos temperatūra derinama su
su valdymo pulte įmontuoto temperatūros jutiklio  fiksuojama esama (momentine) aplinkos temperatūra. Išjungus „I FEEL“ 
funkciją nustatyta norima aplinkos temperatūra derinama su vidinėje kondicionieriaus dalyjefiksuojama esama (momentine) 
aplinkos temepratūra. 
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10. TIMER ON/ TIMER OFF Mygtukas
Nuspaudę TIMER ON įjungsite laimkečio funkciją.  Ekrane dings laikrodžio ikonėlė ir pradės mirksėti žodis ON. Su mygtukais 
 galite nustatyti norimą laikmačio laiką. Dar kartelį nuspaudus TIMER ON mygtuką baigs mirsėti žodelis ON ir atsiras

Išjungtant laikmatį viską darykite taip pat tik nuspaužiant TIMER OFF mygtuką, Jį nuspaudus dings laikrodžio ikonėlė ir 
pradės mirksėto žodelis OFF. Su        mygtukais sumažinę laiką iki nulio nuspauskite dar kartelį mygtuką TIMER OFF. 

 

Laikmatis išsijungs ir vėl įsijungs laikrodžio ikonėlė.

Pastabos:
Prieš įjungiant laikmačio funkciją nustatykitę laikrodžio laiką.

11. CLOCK mygtukas
Jį nuspaudus pradės mirksėti laikrodžio ikonėlė .  Su           mygtukais  nustatysitę laiką.  Dar kartelį nuspaudus CLOCK mygtuką užfiksuosite
laiką.  

12. QUIET mygtukas
Spustelėję šį mygtuką įjungsite tylųjį režimą.         Įjungus tylųjį režimą oro srauto greitis sureguliuojamas automatiškai,.

13. WiFi mygtukas
Su šiuo mygtuku įjungsite/išjungsite WiFi funkcijąKai funkciją bus įjungta nuotoliniame pultelyje įsijungs WiFi ikonėlė. Kai įrenginys išjungtas ,
tuo pačiu metu nuspaudę WiFi  ir MODE mygtukus atstatysite gamyklinius nustatymus.

14. LIGHT mygtukas
Įjungiamas/išjungiamas įrenginio vidinės dalies ir valdymo pulto apšvietimas

15.               mygtukas
Vieną kartą nuspaudę šį mygtuką įjungsite prapūtimo funkciją. Mygtuką nuspaudę antrą kartą, įjungsite jaukumo funkciją,. Nuspaudę jį
trečią kartą įjungsite ir vieną ir kitą funkciją.

14. TEMP mygtukas
Paspaudus šį mygtuką galima pasirinkti nustatytos vidaus temperatūros, esamos vidaus ar išorės temperatūros rodymą. 
Paveiksliuke nurodyta seka.

Pastabos:
Ne visi įrenginiai turi lauko temperatūros daviklį.

Mygtukų kombinacijos
1. Energijos taupymas
Įrenginiui veikiant šaldymo režime vienu metu nuspausdus "TEMP" ir "CLOCK" mygtukus įjungsite energijos taupymo funkciją.  Nuotoliniame 
pulte įsijungs "SE" inicialai. Dar kartą kartu nuspaudus abu mygtukus išjungsite energijos taupymo funkciją.
Pastabos:
Įjungę šį režimą negalėsite reguliuoti oro srauto greičio. 
Energijos taupymo režime neveiks SLEEP funkcija. Įjungus vieną išsijungs kita ir atvirkščiai.

2. 8ºC šildymo palaikymo funkcija
Įrenginiui veikiant šildymo režime vienu metu nuspausdus "TEMP" ir "CLOCK" mygtukus įjungsite 8ºC šildymo palaikymo funkciją. Pulte
įsijungs       ženkliukas ir 8ºC. Dar kartą kartu nuspaudę šiuos ygtukus išjunsite šią funkciją.
Pastabos:
Įjungę šį režimą negalėsite reguliuoti oro srauto greičio. 
Ši funkcija neįsijungia įrenginiui veikiant šaldymo režime.

3. Užrakinimas
Kartu nuspaudę mygtukus        atrakinsite/ užrakinsite įrenginį. Kol įrenginys bus užrakintas pultelyje matysite      ikonėlę.

4. Temperatūros matavimo keitimas iš ºF į ºC
Kol įrenginys išjungtas, kartu nuspaudę mygtukus "MODE" ir  "    " Pakeisite temperatūros matavimą iš ºC į ºF.▲
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