FUNKCIJOS IR VALDYMAS
Valdymo pulto YT1F (Free-Match III Viola) pristatymas
1. Įjungimas/išjungimas.
Spauskite norėdami įjungti arba išjungti funkcijos vykdymą.
2. -:
Spauskite norėdami sumažinti temperatūrą
3. +:
Spauskite norėdami padidinti temperatūrą
4. Ventiliatorius
Spauskite norėdami nustatyti ventiliatoriaus sukimosi greitį
5. Darbo būsena
Spauskite norėdami pasirinkti veikimo būseną
(AUTO/VĖSINIMAS/SAUSINIMAS/PŪTIMAS/ŠILDYMAS;
angl. AUTO/COOL/DRY/FAN/HEAT)
6. Maksimalaus komforto funkcija „I feel“
7.
Spauskite norėdami nustatyti HEALTH (Sveikatos) veikimo
būseną
8.
Spauskite norėdami nustatyti AIR (Oro) funkciją.
9. LAIKRODIS (angl. CLOCK)
Spauskite norėdami nustatyti laiką
10. Laikmatis (angl. Timer on)
Spauskite norėdami nustatyti automatinį laikmačio veikimą
11.
Spauskite norėdami nustatyti žaliuzių poziciją.
12. Garintuvo prapūtimas (angl. X-FAN)
13. Temperatūra (angl. TEMP)
14. Išjungti laikmatį (angl. TIMER OFF)
Spauskite norėdami išjungti laikmatį
15. Turbo režimas (angl. TURBO)
16. Naktinis režimas (angl. SLEEP)
17. Apšvietimas (angl. LIGHT)
Spauskite norėdami įjungti/išjungti ekrano apšvietimą

Ekrano piktogramos

18. Veikimo būsenos (angl. MODE) piktograma:
Paspaudus MODE mygtuką, ekrane pasirodys esama veikimo
arba (HEAT, tik
būsena:
šilumos siurbliams).
19. SLEEP piktograma
Paspaudus SLEEP mygtuką, užsidega piktograma
kartą nuspauskite šį mygtuką, ir piktograma užges.

. Dar

20. TEMP piktograma ( funkcija galima tik tam tikriems modeliams)
Paspaudus mygtuką TEMP, ekrane piktogramos keičiasi taip:
(nustatyta temperatūra),
(esama patalpos temperatūra),
(lauko aplinkos temperatūra)

21. Žaliuzių pozicija “aukštyn-žemyn” (angl. up&down)
Ekrane piktograma
piktograma užgestų.

užsidega tuomet, kai paspaudžiamas žaliuzių svyravimo mygtukas. Paspauskite dar kartą, kad

22. Apšvietimo piktograma:
užsidega tuomet, kai paspaudžiamas LIGHT mygtukas. Darkart nuspaudus LIGHT mygtuką, piktograma užges.
23. Užrakinimo piktograma:
užsidega tuomet, kai abu „+“ ir „-„ mygtukai paspaudžiami vienu metu. Dar kartą juos nuspaudus, spynos
piktograma užges.
24. Laiko nustatymo ekranas:
Nuspaudus TIMER mygtuką, ekrane mirksės ON arba OFF (pakaitomis). Šioje ekrano dalyje matysite nustatytą laiką.
25. TURBO piktograma
Ekrane piktograma
užgestų.

užsidega tuomet, kai paspaudžiamas TURBO mygtukas. Nuspauskite dar kartą, kad piktograma

26. Skaitinė ekrano dalis
Šioje ekrano dalyje matysite nustatytą temperatūros vertę. Kai yra įjungta atšildymo funkcija, ekrane degs „H1“.
27. AIR piktograma (ši piktograma galima tik tam tikriems modeliams)
piktograma užsidega, kai paspaudžiamas AIR mygtukas. Dar kartą nuspaudus šį mygtuką, piktograma užges.
28. Maksimalaus komforto (I Feel) piktograma
piktograma rodoma tuomet, kai nuspaudžiamas I FEEL mygtukas. Dar kartą nuspaudus šį mygtuką, piktograma
užges.
29. Ventiliatoriaus greičio atvaizdavimas
Paspauskite FAN mygtuką kad pasirinktumėte norimą ventiliatoriaus sukimosi greitį (AUTO-žemas-vidutinis-aukštas;
angl. AUTO-Low-Med-High). Jūsų pasirinkimas bus rodomas ekrane (išskyrus AUTO režimą).
30. Sveikatos piktograma
piktograma rodoma, kai nuspaudžiamas HEALTH mygtukas. Dar kartą nuspaudus šį mygtuką, piktograma užges.
31. X-FAN piktograma
piktograma rodoma, kai nuspaudžiamas X-FAN mygtukas. Dar kartą nuspaudus šį mygtuką, piktograma užges.

1. ON/OFF:
Paspauskite šį mygtuką, kad įjungtumėte arba išjungtumėte įrenginį.
2. -:
Paspauskite šį mygtuką, kad pažemintumėte temperatūros vertę. Palaikykite mygtuką nuspaudę ilgiau nei 2
sekundes. AUTO režime temperatūros reguliavimas yra negalimas.

3. +:
Paspauskite šį mygtuką, kad pažemintumėte temperatūros vertę. Palaikykite mygtuką nuspaudę ilgiau nei 2
sekundes. AUTO režime temperatūros reguliavimas yra negalimas.
4. VENTILIATORIUS:
Kiekvienu FAN mygtuko paspaudimu bus perjungiamas ventiliatoriaus pūtimo greitis tokia seka:

• - mažas greitis,
- vidutinis greitis,
- didelis greitis
5. Veikimo būsena (Mode):
Kiekvienu MODE mygtuko paspaudimu, veikimo būsena keisis tokia seka:

* Šildymo funkcija galima tik kai kuriems modeliams
Tik įjungus, įrenginys veiks AUTO režimu. AUTO režime temperatūros vertė nebus rodoma ekrane. Įrenginys
automatiškai parinks kambario temperatūrą.
6. I FEEL:
Nuspauskite I FEEL mygtuką, kad aktyvuotumėte maksimalaus komforto funkciją.Įrenginys automatiškai
pritaikys temperatūrą prie jaučiamosios.
7.

Nuspauskite HEALTH mygtuką, kad aktyvuotumėte šią funkciją. Pirmą kartą įjungus įrenginį, HEALTH
funkcija jau yra aktyvuota.

8.

(Ši funkcija yra tik tam tikruose modeliuose)
Paspauskite šįt mygtuką, kad įjungtumėte įjungtumėte ar išjungtumėte AIR funkciją.
9. CLOCK:
Paspaudus CLOCK mygtuką, ekrane mirksi
. Laikas nustatomas „+“ ir „-„ mygtukų pagalba. Nuspaudus
mygtuką ilgiau nei 2 sekundėms, laikas keičiasi po minutę kas 0,5 sekundės, paskui – po 10 minučių kas 0,5
sekundės. Kad išsaugotumėte nustatytą laiką, paspauskite CLOCK mygtuką.
piktograma bus nuolat rodoma
ekrane.
10. TIMER ON:
Nuspauskite šį mygtuką, norėdami nustatyti automatinį įjungimo laikmatį. Norėdami išjungti, nuspauskite
mygtuką vėl.
Paspaudus TIMER ON mygtuką,
piktorama užgęsta ir ekrane mirksi „ON“ užrašas. Laikas nustatomas „+“
ir „-„ mygtukų pagalba. Kiekvienas mygtuko paspaudimas keičia laiką 1 minute. Nuspaudus mygtuką ilgiau nei
2 sekundėms, laikas keičiasi po minutę, paskui – po 10 minučių. Kad išsaugotumėte nustatytą laiką, paspauskite
TIMER ON mygtuką.
11.

Nuspauskite šį mygtuką, kad nustatytumėte žaliuzių pasvirimo kampą, kuris keičiasi šia seka:

Šis valdymo pultas yra universalus. Jei pasirinkta bet kuri komanda (
piktograma.

), pulto ekrane degs

12. X-FAN
Jei įrenginys veikia vėsinimo arba sausinimo režimuose, ekrane užsidegs piktograma
. Ventiliatorius veiks
dar dvi minutes po išjungimo tam, kad išdžiovintų įrenginį. Pirmą kartą įjungus prietaisą, X-FAN funkcija yra
išjungta. X-FAN funkcija negalima, įrenginiui veikiant AUTO, FAN (Ventiliatoriaus) ir HEAT (Šildymo)
režimuose.
13. TEMP
Nuspaudę šį mygtuką Jūs matysite nustatytą patalpos temperatūrą ir esamą patalpos temperatūrą. Nustatymai
keičiami tokia seka:

Jei pasirenkamas simbolis
, temperatūros indikatorius rodo nustatytą temperatūrą. Pasirinkus
,
temperatūros indikatorius rodo patalpos temperatūrą; po 3 sekundžių (arba trijų sekundžių laikotarpyje) ekrane
vėl rodoma nustatyta temperatūra.
Dėmesio:
•
•
•
14.

15.

16.

17.

Šie modeliai neturi išorės temperatūros vaizdavimo funkcijos. Valdymo pultas gali veikti šiuo režimu
,
tačiau bus rodoma tik nustatyta temperatūra.
Tik įjungus įrenginį rodoma nustatyta temperatūra.
Tik modeliams, kurie yra su patalpos temperatūros indikatoriumi
TIMER OFF
Nuspauskite šį mygtuką, norėdami aktyvuoti automatinio išsijungimo laikmatį. Norėdami išjungti, nuspauskite
mygtuką vėl. TIMER OFF nustatymas yra toks pats kaip ir TIMER ON.
TURBO:
Paspauskite TURBO mygtuką, kad būtų aktyvuota/išjungta Turbo funkcija, kuri padeda įrenginiui pasiekti
nustatytą temperatūrą per trumpesnį laiką.Vėsinimo režime įrenginys pūs vėsų orą didžiausiu ventiliatoriaus
greičiu. Šildyo režime įrenginys pūs šiltą orą didžiausiu ventiliatoriaus greičiu (kai kuriems modeliams ši
funkcija negalima).
SLEEP
Paspauskite šį mygtuką, kad įjungtumėte Naktinį režimą. Paspaudus mygtuką darkart, ši funkcija išjungiama.
Funkcija galima režimams COOL, HEAT.
LIGHT:
LIGHT mygtuko paspaudimu yra įjungiamas arba išjungiamas pulto ekrano apšvietimas. Jei apšvietimas

įjungtas, ekrane dega
18. LOCK

piktograma. Piktograma nedega, jei apšvietimas yra išjungtas.

Paspaudus vienu metu mygtukus „+“ ir „-„ , pulto klaviatūra yra užrakinama. Ekrane užsidega
simbolis. Šuo
atveju paspaudus bet kurį mygtuką, spynos simbolis sumirksės tris kartus.
19. Matavimo vienetų iš Farenheito į Celcijų pakeitimas
Kai įrenginys išjungtas, paspauskite „MODE“ ir „-„ vienu metu. Temperatūros matavimo vienetai persijungs iš
o
C į oF.

