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PARUOŠIMAS

Atsargumo priemonės
Šis vadovas skirtas saugiam naudojimui bei siekiant išvengti galimos ţalos įrangai.
Norėdami tinkamai naudoti šį produktą, atidţiai perskaitykite šį vadovą.
PERSPĖJIMAS Pavojingas arba nesaugus naudojimas gali sukelti sunkius sužalojimus ar net mirtį.

ĮSPĖJIMAS Pavojingas arba nesaugus naudojimas gali sukelti nesunkius sužalojimus arba
prietaiso sugadinimą.
Laikykitės nurodymų.
NEBANDYKITE.

Ištraukite maitinimo laidą iš
sieninio lizdo.
NEARDYKITE.

Uţtikrinkite prietaiso įţeminimą, kad išvengtumėte elektros šoko pavojaus.

MONTAVIMAS

PERSPĖJIMAS

Prietaisą sumontuoti turi kvalifikuotas technikas arba techninio aptarnavimo įmonė.
► Šio nurodymo nesilaikymas gali sukelti elektros šoką, gaisrą, sprogimą, produkto problemų
atsiradimą arba suţalojimą.
Sumontavus prijunkite prietaisą tinkama įtampa.
► To nepadarius, gali atsirasti problemų su produktu, įvykti elektros šokas arba gali kilti gaisras.
Nemontuokite šio prietaiso šalia šildymo prietaiso, degių medžiagų.
Nemontuokite šio prietaiso drėgnoje, tepaluotoje ar dulkėtoje vietoje
arba tiesioginių saulės spindulių ir vandens (lietaus) veikiamoje vietoje.
Nemontuokite šio prietaiso vietose, kuriose gali atsirasti dujų nuotėkis.
► Priešingu atveju gali įvykti elektros šokas ar kilti gaisras .

MONTAVIMAS

ĮSPĖJIMAS

Pastatykite prietaisą ant tvirto pagrindo arba vietoje, kuri gali atlaikyti svorį.
► Neatlaikius svorio, prietaisas gali nukristi ir gali būti sugadintas.

ELEKTROS TIEKIMAS

PERSPĖJIMAS

Netraukite arba per stipriai
nesulenkite maitinimo laido.
Nesukite arba neriškite
maitinimo laido.

► Priešingu atveju gali įvykti elektros šokas ar kilti gaisras .
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NAUDOJIMUI

PERSPĖJIMAS

NAUDOJIMUI

LIETUVIŲ KALBA

Jeigu prietaisas skleidžia stiprų triukšmą, užuodžiate degėsių arba
dūmų kvapą, nedelsiant nutraukite naudojimą ir kreipkitės į artimiausią
techninio aptarnavimo centrą.
► To nepadarius, gali įvykti elektros šokas arba gali kilti gaisras.
Norėdami permontuoti prietaisą, kreipkitės į artimiausią techninio aptarnavimo centrą.
► To nepadarius, gali atsirasti problemų su produktu, įvykti elektros šokas, vandens nuotėkis
arba gali kilti gaisras.
► Šiam produktui pristatymo paslauga neteikiama. Jeigu permontuojate produktą kitoje
vietoje, papildomas konstravimo ir montavimo išlaidas turėsite apmokėti patys.
Jeigu atsiranda gedimo indikatorius arba sutrikus darbui, nedelsiant išjunkite prietaisą.
►Jeigu uţuodţiate degėsių kvapą iš produkto arba jis blogai veikia, nedelsiant
išjunkite oro kondicionierių/ventiliatorių (ERV ) ir maitinimą, o tada kreipkitės į
techninio aptarnavimo centrą. Tolesnis šio prietaiso naudojimas tokioje būklėje
gali sukelti elektros šoką, gaisrą arba sugadinti produktą.
► Jeigu atsiranda E836 indikatorius, tai reiškia, kad turite kreiptis į techninio aptarnavimo
centrą dėl periodinės patikros. Šių periodinių patikrinimų ignoravimas gali sukelti sutrikimus
(taikoma tik GHP modeliui).
Nebandykite patys prietaiso remontuoti, išardyti arba keisti.
► Priešingu atveju gali įvykti elektros šokas, kilti gaisras, atsirasti produkto problemų ar gali
sukelti suţalojimus.

ĮSPĖJIMAS

Neleiskite vandeniui patekti į produktą.
► Priešingu atveju gali kilti gaisras ar įvykti elektros šokas.
Nelieskite prietaiso šlapiomis rankomis.
► Priešingu atveju gali įvykti elektros šokas.
Nepurkškite ant prietaiso paviršiaus lakių medžiagų, tokių kaip insekticidas.
► Jis ne tik yra ţalingas ţmonėms, bet taip pat gali sukelti elektros šoką, gaisrą arba problemas
su produktu.
Saugokite nuotolinio valdymo pultą nuo stiprių smūgių ir jo neardykite.
Nenaudokite šio produkto kitiems tikslams.
► Šis produktas yra skirtas naudoti tik kaip oro kondicionieriaus sistema.
Nespauskite mygtukų su aštriais daiktais.
► Priešingu atveju gali įvykti elektros šokas arba gali būti paţeistos prietaiso dalys .

VALYMAS

PERSPĖJIMAS

Nenaudokite prietaiso tiesiogiai ant jo purkšdami vandenį .
Nenaudokite benzeno, skiediklio, alkoholio ar acetono prietaisui valyti.
► Tai gali sukelti spalvos pakitimą, deformaciją, sugadinimą, elektros šoką ar gaisrą.
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Oro kondicionieriaus dalys
Ekranas

④ ⑤⑨⑩ ⑪ ⑫ ⑬

①

⑭

②

⑮

③

⑯

⑰

⑱

⑥

⑦⑧

⑳⑲

LED indikatorius
(Ţalia: normalus / raudona: reikia patikrinti)

Įjungimo/išjungimo mygtukas

Temperatūros
nustatymo mygtukas

• Neatidarydami laidinio nuotolinio valdymo pulto dangtelio, galite įjungti/išjungti
oro kondicionierių arba nustatyti norimą temperatūrą.
PASTABA
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Oro kondicionieriaus dalys
Klasifikacija
①

②

Indikacija

Funkcija
Rodo oro kondicionieriaus reţimą
Rodo įjungtą Quiet/Sleep funkciją

③

Rodo patalpos temperatūrą/nustatytą temperatūrą

④

Rodo išpučiamo oro srauto temperatūros valdymą

⑤

Rodo CO2 /elektros energijos sąnaudas

⑥

Rodo oro kondicionieriaus ventiliatoriaus greitį

⑦

Rodo mentelių pasirinkimą

Su oro
kondicionieriumi
susijusi
informacija

⑧

⑨

Su grafiku

⑩

Rodo oro srauto kryptį (mentelės aukštyn/ţemyn)
Savaitinis grafikas/poilsio ir švenčių dienų nustatymo
rodymas
Rodo esamą dieną

arba nustatytą dieną (_)

susijusi

informacija

⑪

⑫

⑬

Su
ventiliatoriumi
(rekuperatoriumi)
susijusi
informacija

⑭

⑮

⑯

⑱

⑲

Su
bendromis

informacija

Rodo numatomo įrenginio pasirinkimą
Rodo dabartinį laiką/vasaros laiką/suplanuotą laiką
Rodo ventiliatoriaus (rekuperatoriaus) reţimą
Rodo išsivalymą
Rodo ventiliatoriaus (rekuperatoriaus) ventiliatoriaus greitį
Rodo netinkamą parinktį /filtro valymas (filtro valymo metu)

⑰

funkcijomis
susijusi

Rodo grafiko numerį

⑳

21

22

23

Rodo dulkių talpos valymo indikaciją / patikrinimą / dalinį
uţrakinimą / pilną uţrakinimą
Rodo išvykimo/judesio daviklį/ Ištraukimą/išorinio pajungimo
valdymą/automatinį išsivalymą/ drėkinimą/energijos
taupymą/lauko oro įsiurbimą/ centrinį valdymą
Rodo S-Plazma jonų filtrą
Rodo patalpų CO2 kiekį
Rodo vidaus drėgnumą
Rodo automatinio sustojimo/rekuperatoriaus uţlaikymo likusį
laiką
- Dega: valandos, mirksi : minutės
Rodo uţklausos atsako reţimą uţklausos atsako vykdymo
metu :
(Taikoma Australijoje tik kai kuriems modeliams.)
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Oro kondicionieriaus dalys
Mygtukai

⑫

⑱

⑨

⑬

⑧

22

①

15

②

23

③

⑳

24
21

⑤

⑥

⑦

④ ⑪⑩⑯⑲⑭ ⑰
Klasifikacija Mygtukas
①

8
②

③

Su oro
kondicionieriumi
susijusi
informacija

④

⑤

⑥

⑦

⑧
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25

26

Funkcija
Įjungimo/išjungimo
mygtukas
Mode mygtukas

Įjungia/išjungia oro kondicionierių
Parenka norimą oro kondicionieriaus reţimą

Temperatūros
nustatymo mygtukas Nustato norimą temperatūrą
Ventiliatoriaus greičio Keičia oro kondicionieriaus ventiliatoriaus greitį
mygtukas
Oro srauto krypties
mygtukas
Temp. mygtukas

Keičia oro srauto kryptį aukštyn arba ţemyn
Tikrina vidaus (patalpų) temperatūrą

Quiet/Sleep mygtukas Oro kondicionieriui parenka Quiet arba Sleep reţimą
Humidity mygtukas

Įjungia/išjungia MINI AHU vidinio bloko drėkinimo
funkciją

Klasifikacija Indikacij

⑩

informacija
⑪

⑫

Specialių
funkcijų
rodymas

⑬

⑭

Lauko oro įsiurbimas

Parenka MINI AHU vidinio bloko lauko oro
įsiurbimo funkciją

Schedule mygtukas

Parenka grafiko nustatymo funkciją

User Set mygtukas

Parenka detalią nustatymo funkciją

Valdymo mygtukai

Elementų pasirinkimui arba reikšmės
pakeitimui
Išsaugo naujus nustatymus

⑯

Esc mygtukas

Grįţta iš grafiko ir detalaus nustatymo ekrano į
bendrą reţimą

⑱

Delete mygtukas

21

22

23

Auto Clean mygtukas

24

25

26

27



,

Atšaukia grafiko nustatymą
Oro kondicionieriui naudoja automatinio
valymo funkciją

CO2/[kWh]

Rodo CO2 kiekį ir elektros energijos sąnaudas

Filter Reset mygtukas

Išjungia filtro valymo rodymą (filtro naudojimo
laiko nunulinimas)

S-plazma jonų filtro mygtukas Parenka S-plazma jonų filtro funkciją
Įjungimo/išjungimo mygtukas Įjungia/išjungia ventiliatorių (rekuperatorių)

mygtukai

PASTABA

Kai AWAY funkcija yra įjungta, kondicionierius
turi būti automatiškai išjungiamas, kai kurį laiką
patalpoje nefiksuojamas joks judesys.

Set mygtukas

⑳

susiję

Išvykimo/ judesio daviklio
mygtukas

Parenka mentelę atskiram valdymui

⑮

⑲

Su
ventiliatoriumi
(rekuperatoriumi)

Funkcija
Blade mygtukas

LIETUVIŲ KALBA

Su oro
kondicionieriumi
susijusi

⑨

Mode mygtukas

Parenka norimą ventiliatoriaus
(rekuperatoriaus) reţimą

Pakeičia norimą ventiliatoriaus
Ventilatoriaus greičio mygtukas (rekuperatoriaus) ventiliatoriaus greitį
E.Saver mygtukas
Clean up mygtukas

 Išvalius filtrą, paspauskite Filter Reset mygtuką.
reikės valyti filtrą.

Įjungia energijos taupymo reţimą
Įjungia oro valymą per įsiurbiamo/išpučiamo
oro kiekio srauto valdymą.
indikatorius išsijungs ir vėl įsijungs kai vėl

 Jeigu paspausite vidinio bloko nepalaikomos funkcijos mygtuką, tada įsijungs
indikatorius. 
 Jeigu temperatūros ekranas nustatytas rodyt vidaus temperatūrą, paspaudus Temp. mygtuką, bus rodomas
indikatorius. (Sumontavus laidinį nuotolinio valdymo pultelį, nustatymas bus galimas.) 
 Jeigu paspausite įjungimo/išjungimo mygtuką, kai ventiliatorius (rekuperatorius) yra valdomas laidiniu nuotoliniu
valdymo pulteliu, tuomet oro kondicionierius ir ventiliatorius (rekuperatorius) gali veikti arba sustoti tuo pačiu metu
arba tik oro kondicionierius gali veikti arba sustoti. Gamyklinis nustatymas yra veikimas/sustojimas tuo pačiu metu.
(Sumontavus laidinį nuotolinio valdymo pultelį, nustatymas bus galimas.)

 Nors oro kondicionierius ir ventiliatorius (rekuperatorius) yra nustatytas į veikimą/sustojimą tuo pačiu metu,
galite atskirai reguliuoti oro kondicionierių ir ventiliatorių (rekuperatorių) naudodami kitą pultelį (pvz.: bevielį
nuotolinio valdymo pultelį, centrinį pultelį, S-net mini valdiklį) išskyrus laidinį nuotolino valdymo pultelį. 
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ORO KONDICIONIERIUS

Oro kondicionieriaus pagrindinės funkcijos
Pagrindines funkcijas galima pasirinkti Mode mygtuko pagalba.

Auto (Automatinis)
Jūsų patogumui ši funkcija leidţia automatiškai reguliuoti temperatūrą ir ventiliatoriaus greitį..
• Kai patalpos temperatūra yra labai aukšta, prietaisas pūs stiprų ir vėsų oro srautą. Kai
temperatūra nukris, bus sukuriamas silpnesnis oro srautas.

Cool (Šaldymo)
Tai daţnai naudojama funkcija, kuri leidţia reguliuoti taip, kaip Jūs norite ventiliatoriaus
greitį, temperatūrą ir oro srauto kryptis.
• Jeigu šaldymo metu pasirinksite šildymo funkciją, šaldymo funkcija bus atjungta.

Dry (Sausinimo)
Ši funkcija padeda efektyviai pašalinti drėgmės perteklių, todėl lietingą ar drėgną dieną oras bus
gaivesnis.

Fan (Vetiliatorius)
Sukuria oro srautą, kaip galingas ventiliatorius, kad Jūs galėtumėte mėgautis gaiviu vėjeliu.

Heat (Šildymo)
Pučia šiltą oro srautą, kad Jūs galėtumėte pasišildyti rudenį arba ţiemą.
• Tik įjungus šildymo reţimą, oro koncionavimo sistema visai gali nustoti pūsti orą, kad
būtų išvengta šalto oro pūtimo.
• Defrost indikatorius (atšildymo)
- Šildymo metu pradėjus pašalinti šerkšną nuo išorinio bloko, įsijungs indikatorius.
Pasibaigus atšildymui, indikatorius išsijungs.
(Šalinant šerkšną, vidinis blokas nepučia jokio oro srauto.)
• Jeigu šildymo metu, sustabdysite oro kondicionierių, jis išpus šiek tiek oro, kad
būtų pašalinta visa šiluma iš vidinio bloko.
• Jeigu šildymo metu pasirinksite šaldymą, šildymo funkcija bus atjungta.

10

LIETUVIŲ KALBA

Paspauskite

mygtuką, norėdami įjungti oro kondicionierių.

Paspauskite

mygtuką, norėdami nustatyti veikimo reţimą.

Paspauskite

mygtuką, norėdami nustatyti ventiliatoriaus greitį.

Auto

(Auto)

Cool (Šaldymas)

(Silp.),

Dry (Sausinimas)

(Vidut.),

(Stipr.),

(Auto)

Fan (Ventiliatorius)

(Silp.),

(Vidut.),

(Stipr.)

Heat (Šildymas)

(Silp.),

(Vidut.),

(Stipr.),

Paspauskite

(Auto)

(Auto)

mygtuką, norėdami nustatyti norimą temperatūrą.

Auto

Galite reguliuoti temperatūrą 1 °C (1 °F) tikslumu intervale 18 °C~30 °C
(65 °F~86 °F).

Cool (Šaldymas)

Galite reguliuoti temperatūrą 1 °C (1 °F) tikslumu intervale 18 °C~30 °C
(65 °F~86 °F).
Galite reguliuoti temperatūrą 1 °C (1 °F) tikslumu intervale 18 °C~30 °C
(65 °F~86 °F).
Temperatūros reguliuoti negalima.

Dry (Sausinimas)
Fan (Ventiliatorius)
Heat (Šildymas)

Galite reguliuoti temperatūrą 1 °C (1 °F) tikslumu intervale 16 °C~30 °C (61
°F~86 °F).
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Oro srauto krypties reguliavimas
Ši funkcija leidţia nukreipti oro srautą aukštyn arba ţemyn.

Paspauskite

mygtuką, norėdami judinti menteles aukštyn ir žemyn.
►

Dar kartą paspauskite oro srauto krypties reguliavimo
mygtuką norėdami nustatyti oro srauto kryptį, kai
mentelės pasiekia norimą poziciją.
Mentelių judėjimas aukštyn/ţemyn sustos esamoje padėtyje.

 Su ortakių tipo (kanaliniu) vidiniu bloku, oro srauto kryptis negali
PASTABA

būti reguliuojama. Paspaudus oro srauto reguliavimo
atsiras
indikatorius.

mygtuką,

Patalpos temperatūros tikrinimo funkcija
Ši funkcija leidţia patikrinti patalpos temperatūrą.

Paspauskite Temp. mygtuką, norėdami patikrinti esamą patalpos temperatūrą.
►
►

Bus rodoma esama patalpos temperatūra.
Praėjus 3 sekundėms po patalpos temperatūros
parodymo, galima bus nustatyti temperatūrą.

 Patalpos temperatūra bus nurodoma 0.5 ºC (1 ºF) vienetu.
PASTABA  Priklausomai nuo laidinio nuotolinio valdymo pultelio montavimo



vietos, esama patalpos temperatūra gali būti skirtinga.
 Jeigu temperatūros ekranas nustatytas vidaus temperatūrai, 
paspaudus Temp.
indikatorius. 
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mygtuką,

bus

rodomas

Quiet / Sleep (Tylaus veikimo/miego) funkcija
Quiet funkcija sumaţina skleidţiamą triukšmą, o miego funkcija automatiškai išjungia
oro kondicionierių praėjus šešioms valandoms nesustabdant jo veikimo vidury nakties.

Paspauskite Quiet/Sleep mygtuką, norėdami pasirinkti norimą funkciją.
LIETUVIŲ KALBA

Jeigu oro kondicionierius turi ir quiet, ir sleep funkciją.
Quiet → Cancel pakartojama
Auto
Cool

Quiet → Sleep → Quiet/Sleep → Cancel pakartojama.

Dry

Quiet → Cancel pakartojama

Fan

Bus rodomas negalimos funkcijos indikatorius.
Quiet → Sleep → Quiet/Sleep → Cancel pakartojama.

Heat

Jeigu oro kondicionierius turi tik quiet fukciją.
Quiet → Cancel pakartojama.
Auto
Quiet → Cancel pakartojama.
Cool
Dry

Quiet → Cancel pakartojama.

Fan

Bus rodomas negalimos funkcijos indikatorius.
Quiet → Cancel pakartojama

Heat

Jeigu oro kondicionierius turi tik sleep funkciją.
Auto
Cool

Bus rodomas negalimos funkcijos indikatorius.
Sleep → Cancel pakartojama.

Dry

Bus rodomas negalimos funkcijos indikatorius.

Fan

Bus rodomas negalimos funkcijos indikatorius.
Sleep → Cancel pakartojama.

Heat

 Jeigu oro kondicionierius nepalaiko tylaus veikimo ir miego funkcijos,
PASTABA

paspaudus Quiet/Sleep mygtuką, atsiras

indikatorius.

13

Drėkinimo funkcija
MINI AHU vidinio bloko drėkinimo funkcija yra prieinama, kai laidinis nuotolinio valdymo pultelis yra
prijungtas prie MINI AHU vidinio bloko. Padidinkite sausos patalpos drėgnumą ir reguliuokite drėgnumą
gaivesniam patalpos orui.

Kai oro kondicionierius įjungtas, paspauskite Humidity mygtuką, norėdami
įjungti drėkinimo funkciją.

►Bus rodomas

indikatorius ir prasidės drėkinimas.

Atšaukti Dar kartą paspauskite Humidity mygtuką.

PASTABA

 Jeigu vidinis blokas yra išjungtas arba nepalaiko drėkinimo
funkcijos
ir
paspaudėte
Humidity mygtuką,
atsiras
indikatorius.

Mentelių pasirinkimas
Norėdami nustatyti oro srauto krypties reguliavimo funkciją, pasirinkite tik norimą mentelę.

Kai oro kondicionierius yra įjungtas
1. Paspauskite Blade mygtuką, norėdami pasirinkti mentelę oro
srauto krypties nustatymui.
►

Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką, galite perjungti
.

► Pasirinktos mentelės skaičius mirksės.
2. Paspauskite oro srauto krypties reguliavimo mygtuką,
norėdami pasirinkti pasirinktos mentelės kryptį.

PASTABA

 Priklausomai nuo individualaus
pasirinkta skirtinga mentelė. 

nustatymo,

funkcijos ir paspaudėte Blade mygtuką, bus
rodomas indikatorius.
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gali

 Jeigu vidinis blokas išjungtas arba jis nepalaiko mentelės pasirinkimo

būti

Judesio daviklis
Automatiškai išsijungia maitinimas, kai patalpoje nieko nėra.

Paspauskite Away/MDS mygtuką, norėdami naudoti judesio daviklio funkciją.
LIETUVIŲ KALBA

► Bus

rodomas
aptikimo funkcija.

indikatorius ir veiks judesio

Atšaukti Dar kartą paspauskite Away/MDS mygtuką.
Kai laidinis nuotolinio valdymo pultelis prijungtas prie kanalinio
bloko
► Bus rodomas

indikatorius ir veiks išvykimo funkcija

* Away (Išvykimas)
Kai energijos taupymo reţimas veikia kurį laiką, maitinimas
išsijungia automatiškai.
 Išvykimo funkcija yra taikoma tik kanalinio inverterio modeliui su
PASTABA

Away (Išvykimo) funkcija.

 Jeigu vidinis blokas nepalaiko judesio daviklio arba išvykimo
funkcijos, bet Jūs paspaudėte Away/MDS mygtuką, bus
rodomas

indikatorius.

Lauko oro įsiurbimas
Kai laidinis nuotolinio valdymo pultelis yra prijungtas prie MINI AHU vidinio bloko, galite naudoti oro
įsiurbimo funkciją.

Kai oro kondicionierius yra įjungtas, paspauskite OA Intake mygtuką, norėdami
pasirinkti lauko oro įsiurbimo funkciją.
►

indikatorius ir veiks oro įsiurbimo funkcija

Bus rodomas

Atšaukti Dar kartą paspauskite OA Intake mygtuką

 Jeigu vidinis blokas išjungtas arba jis nepalaiko lauko oro įsiurbimo
funkcijos, bet Jūs paspaudėte OA Intake mygtuką, bus rodomas 
PASTABA

indikatorius.
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Automatinio išsivalymo funkcija
Ši funkcija skirta automatiniam filtro, esančio oro kondicionieriuje, išsivalymui.

Paspauskite Auto Clean mygtuką, norėdami pasirinkti automatinio išsivalymo funkciją.
► Bus

rodomas
išsivalymo funkcija.

indikatorius ir veiks automatinio

Atšaukti Dar kartą paspauskite Auto Clean mygtuką.

 Jeigu vidinis blokas nepalaiko automatinio išsivalymo funkcijos ir Jūs
PASTABA

paspaudėte Auto Clean mygtuką, bus rodomas

 Kai

indikatorius.

automatinio išsivalymo funkcija veikia nepagrįstai pagal vidinio

bloko veikimą, bus rodomas

indikatorius.

S-plazma jonų filtras
Skirtas patalpoje pašalinti visus virusus, grybelius, bakterijas ir netgi aktyvųjį deguonį.
Kai oro kondicionierius yra įjungtas, paspauskite S-plazma jonų filtro
s-plazma jonų filtro funkciją.

mygtuką, norėdami pasirinkti

► Bus rodomas
indikatorius ir bus aktyvuota
s-plazma jonų filtro funkcija.
Atšaukti Dar kartą paspauskite S-plazma jonų filtro

mygtuką.

 Jeigu vidinis blokas išjungtas arba jis nepalaiko s-plazma jonų filtro
PASTABA

funkcijos irJūs paspaudėte s-plazma jonų filtro

mygtuką, bus

rodomas
indikatorius.
 Šis mygtukas neveikia ventiliatoriuje (rekuperatoriuje), bet jis bus
rodomas jei s-plazma jonų filtras bus ventiliatoriuje (rekuperatoriuje)
instaliuotas. 
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CO2/elektros energijos sąnaudų tikrinimas
Rodo CO2 kiekį, išskiriamą gaminant energiją reikalingą oro kondicionieriaus veikimui ir elektros
energijos sąnaudas.

Kai oro kondicionierius įjungtas
LIETUVIŲ KALBA

Paspauskite
[CO2/kWh]
mygtuką
vieną

Paspauskite
[CO2/kWh]
mygtuką du
kartus.

Rodomas CO2
kiekis.

Rodomos elektros
energijos sąnaudos.

[Paspauskite
[CO2/kWh]
mygtuką tris
kartus.
Rodoma norima
temperatūra.

Paspauskite [CO2/kWh]
mygtuką vieną kartą.

PASTABA

 Jeigu 10 sekundţių nepaspausite jokio mygtuko, bus rodoma norima
temperatūra. 
 Jeigu vidinis blokas išjungtas arba jis nepalaiko CO2[kg]/[kWh] rodymo ir Jūs
paspaudėte CO2/[kWh] mygtuką, tada atsiras

indikatorius.

Paspauskite [CO2/kWh]
mygtuką du kartus.
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VENTILIATORIUS (REKUPERATORIUS)

Ventiliatoriaus (rekuperatoriaus)
pagrindinės funkcijos
Mode mygtuko pagalba gali būti pasirinktos pagrindinės ventiliatoriaus (rekuperatoriaus) funkcijos.

Heat-EX (Šilumos atgavimas)
Dėka šilumos atgavimo sumaţinami Energijos nuostoliai šildant arba vėsinant patalpas.

Quiet (Tylus veikimas)
Sumaţina ventiliatoriaus (rekuperatoriaus) skleidţiamą triukšmą.

Away (Išvykimas)
Ši funkcija leidţia valdyti ventiliatorių (rekuperatorių), kai esate išvykę.
• Jeigu darbinė būsena pakeičiama kitu valdikliu, išvykimo funkcija bus išjungta.

By-Pass (Tiesioginis oro srautas)
Ši funkcija aktyvuoja lauko oro įsiurbimą, tiesiogiai, o ne per šilumokaitį.

Auto
Automatiškai reguliuojamas priklausomai nuo patalpos uţterštumo laipsnio.

Purifier (Valymas)
Ši funkcija valo ir grynina orą.
• Galite naudoti šią funkciją, prijungę ventiliatorių (rekuperatorių) prie IAQ.

Heat-EX/Purifier (Šilumos atgavimas/valymas)
Ši funkcija leidţia vienu metu veikti šilumos atgavimo reţimui ir valymo reţimui.

By-Pass/Purifier (Tiesioginis oro srautas/valymas)
Ši funkcija gali išvalyti orą įsiurbiant švieţią lauko orą.
Įsiurbiamas švieţias oras tuo pačiu metu bus išvalytas kai ši funkcija yra naudojama.

Auto/Purifier (Automatinis/valymas)
Šios funkcijos pagalba automatiškai veikia ventiliatorius (rekuperatorius) ir tuo pačiu metu atliekamas
valymas.
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LIETUVIŲ KALBA

Paspauskite

mygtuką, norėdami įjungti ventiliatorių.

Paspauskite

mygtuką, norėdami pasirinkti norimą reţimą.

• Šis funkcija galimas tik tada, kai yra pasirinktos visos ventiliatoriaus (rekuperatoriaus)
parinktys. (Sumontavus laidinį nuotolinio valdymo pultelį, nustatymas yra galimas.)

Paspauskite

mygtuką, norėdami pakeisti ventiliatoriaus greitį.

Heat-EX (Šilumos
atgavimas)

(Turbo) ⊳

(Stipr.)⊳

(Silp.)

Quiet (Tylus veikimas) Reguliuoti ventiliatoriaus greičio negalima.
Away (Išvykimas)
By-Pass (Tiesioginis
oro srautas)
Auto

(Silp.)
(Stipr.)⊳

(Turbo) ⊳

(Silp.)

(Stipr.)⊳

(Turbo) ⊳

(Silp.)

(Stipr.)⊳

(Turbo) ⊳

(Stipr.)⊳

(Turbo) ⊳

(Silp.)

(Stipr.)⊳

(Turbo) ⊳

(Silp.)

(Stipr.)⊳

(Turbo) ⊳

(Silp.)

Purifier (Valymas)
Heat-EX/Purifier
By-Pass/Purifier
Auto/Purifier
Sumontavus ventiliatoriuje (rekuperatoriuje) CO 2 daviklį, galite pasirinkti

(Turbo) ⊳

(Auto) ⊳

(Auto) ⊳

(Silp.)

(Stipr.)⊳

(Silp.)

(Išimtis: Quiet (Tylaus veikimo) reţimas, Away (Išvykimo) reţimas)
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Energijos taupymo funkcija
Ši funkcija skirta sumaţinti elektros suvartojimą ir sutaupyti išlaidas elektros sąskaitai.

Paspauskite E.Saver mygtuką, norėdami pasirinkti energijos taupymo funkciją.
Kai ventiliatorius (rekuperatorius) ir oro kondicionierius yra prijungti
kartu
►

Ši funkcija palygina lauko ir vidaus temperatūras, o tada
automatiškai parenka šilumos atgavimo arba tiesioginio
oro srauto funkcijas.

Kai ventiliatorius (rekuperatorius) yra sumontuotas atskirai
(Funkcijos įjungimo/išjungimo pakaitomis nustatymas)
(rekuperatorius) įsijungs arba išsijungs tylaus veikimo
(silpn.) reţimu kas 30 minučių.

► Ventiliatorius

Kai ventiliatorius (rekuperatorius) yra sumontuotas atskirai (Lauko
oro šaldymo funkcijos nustatymas skirtingai temperatūrai)
►

Temperatūra gali būti reguliuojama temperatūros nustatymo mygtuko
pagalba.

►

Bus pasirinktas arba šilumos atgavimo, arba tiesioginio oro srauto
reţimas ir veiks priklausomai nuo nustatytos temperatūros.

Atšaukti Dar kartą paspauskite E.Saver mygtuką.

 Energijos
PASTABA

taupymo funkcija gali neveikti, kai naudojamas
centrinis valdymas, išorinis valdymas arba ištraukimas.
 Kai oro kondicionierius yra prijungtas atskirai, energijos taupymo
funkcija neveikia.

Išsivalymo funkcija
Ši funkcija skirta uţkirsti kelią kvapams ir dulkėms patekti į patalpą, kurioje esate, kai įpučiamo oro
kiekis ir srautas yra didesnis, nei ištraukiamo oro srauto ir kiekis.

Kai ventiliatorius (rekuperatorius) yra įjungtas, paspauskite Clean Up mygtuką,
norėdami pasirinkti išsivalymo funkciją.
►

Rodomas

indikatorius ir bus aktyvuota išsivalymo funkcija.

Atšaukti Dar kartą paspauskite Clean Up mygtuką.

 Jeigu ventiliatorius (rekuperatorius) yra įjungtas arba išsivalymo
funkcija yra nepalaikoma ir Jūs paspaudėte Clean Up mygtuką,

PASTABA

atsiras
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indikatorius.

S-plazma jonų filtro funkcija
Naudojant Virus Doctor funkciją, galite pašalinti virusus, grybelius, bakterija ir net aktyvų deguonį.
► Jeigu S-plazma jonų filtro funkcija yra įdiegta ventiliatoriuje
(rekuperatoriuje) arba vidiniame bloke, tada bus rodomas
LIETUVIŲ KALBA

indikatorius ir S-plazma jonų filtro funkcija bus
aktyvuota.

.

Išorinio sujungimo valdymas
► Sujungiant ventiliatorių (rekuperatorių) su oro kondicionieriaus
vidiniu bloku, galite įjungti arba išjungti ventiliatorių (rekuperatorių)
priklausomai nuo to ar vidinis blokas (-ai) įjungti arba išjungti.
► Net per išorinius valdiklius, ventiliatoriaus (rekuperatoriaus) valdymui
galite naudoti nuotolinio valdymo pultelį.

Ištraukimo valdymas
► Kai ventiliatorius (rekuperatorius) arba MINI AHU vidinis blokas
veikia kitu reţimu, jis bus paţymėtas, jei Ištraukimo reţimas
įjungtas. Jeigu ištraukimo reţimo metu pakeisite reţimą, ekrane
atsiras naujai pasirinktas reţimas.
► Jūs negalite kontroliuoti ištraukimo reţimo su nuotolinio valdymo pulteliu.
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IŠPLĖSTINĖ INSTRUKCIJA

Savaitinio grafiko nustatymas
Norėdami pradėti ir sustabdyti veikimą, galite pasirinkti dieną ir laiką.
1. Paspauskite Schedule mygtuką.
► Bus rodomas (Timer) laikmatis. Norėdami pasirinkti ‘Weekly’ iš
‘Weekly’ ir ‘Holiday’ parinkčių paspauskite [˄]/[˅] mygtukus.

2. Paspauskite [˃] mygtuką ir pasirinkite dieną.
► Norėdami pasirinkti suplanuotą dieną (Sun~Sat) (Sekm~Šešt),
paspauskite [˄]/[˅] mygtukus.

PASTABA

 Keletui grafikų Jūs galite pasirinkti keletą dienų. Tokiu atveju, turite
pereiti į „Schedule Device“ pasirinkimą, nepasirinkdami grafiko
numerio.

3. Kol rezervacijos numeris yra rodomas, paspauskite [˃] mygtuką ir
pasirinkite „Schedule Number“.
►Paspauskite [˄]/[˅] mygtukus, norėdami pasirinkti grafiko numerį (1~6).
►Jeigu joks grafikas nėra pasirinktas, tada grafiko numerio laukelio
kraštas ir grafiko numeris mirksės.

PASTABA

 Jeigu grafikas yra jau pasirinktas, tada mirksės kvadratiniai laukeliai
aplink grafiko numerį. Jeigu norite jį pakeisti, tada pasirinkite grafiko
numerį.

4. Paspauskite [˃] mygtuką ir pasirinkite „Schedule Device“.
►Paspauskite [˄]/[˅] mygtukus, norėdami pakartotinai pasirinkti oro
kondicionierius + ventiliatorius (rekuperatorius), oro kondicionierius arba
ventiliatorius (rekuperatorius) prietaiso nustatymą.
►Jūs galite pasirinkti tik tą grafiko prietaisą, kuris yra prijungtas.
Ţemiau esančioje lentelėje pateikta nustatymo tvarka pagal grafiko
prietaiso parinktį.
Klasifikacija

Oro kondicionierius +
ventiliatorius
Oro kondicionierius
Ventiliatorius
(rekuperatorius)

Nustatymo tvarka

5→6→...→15
5→6→...→11→14→15
5→...→8→12→...→15

5. Paspaudus [˃] mygtuką, pasirinkite ‚AM/PM‘.
►Paspauskite [˄]/[˅] mygtukus, norėdami laikui pasirinkti AM arba PM
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6. Paspaudus [˃] mygtuką, pasirinkite ‚Hour‘.

7. Paspaudus [˃] mygtuką, pasirinkite „Minute“.
► Paspauskite [˄]/[˅] mygtukus, norėdami
pasirinkti minutę.
.

laiko

LIETUVIŲ KALBA

► Paspauskite [˄]/[˅] mygtukus, norėdami laiko nustatymui
pasirinkti valandą.

nustatymui

8. Paspaudus [˃] mygtuką, pasirinkite „On/off“ („Įjungti/išjungti“) grafiką.
► Paspauskite [˄]/[˅] mygtukus, norėdami pakartotinai pasirinkti arba
On (Įjungti) arba Off (Išjungti).
►Jeigu pasirinkote „Off“, eikite prie 14→15 ţingsnių.

9. Paspaudus [˃] mygtuką, pasirinkite su oro kondicionieriumi susijusį
veikimo reţimą.
► Oro kondicionieriaus reţimo įjungimo planavimui, galite naudoti
tik šitą.
► Pakartotinai paspauskite [˄]/[˅] mygtukus, norėdami pasirinkti
(Auto)⊳(Cool)⊳(Dry)⊳(Fan)⊳(Heat) reţimą. Priklausomai nuo parinkties
nustatymo, automatinis arba šildymo reţimas kartais negali būti pasirinktas.
(Įdiegus laidinį nuotolinio valdymo pultelį, nustatymas yra prieinamas.)

10. Paspauskite [˃] mygtuką ir pasirinkite norimą temperatūrą.
► Oro kondicionieriaus reţimo įjungimo planavimui, galite naudoti tik šitą
► Pakartotinai paspauskite [˄]/[˅] mygtukus, norėdami
nustatyti temperatūrą 1ºC (1ºF).
Jeigu yra pasirinktas ventiliatoriaus reţimas, nustatyti
norimos temperatūros Jūs negalite.
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Savaitinis grafiko nustatymas
11. Paspaudus [˃] mygtuką, pasirinkite ventiliatoriaus greitį.
► Oro kondicionieriaus reţimo įjungimo planavimui arba kai veikimo reţimas yra
cool/fan/heat (šaldymo/ventiliatoriaus/šildymo), galite naudoti tik šitą.
► Paspauskite [˄]/[˅] mygtukus kelis kartus, kad perjungtumėte ventiliatoriaus greitį (Low)⊳(Medium)⊳(High)⊳(Auto). Jeigu
pasirinktas auto (automatinis) reţimas arba dry (sausinimo), ventiliatoriaus greičio nustatyti Jūs negalite.

12. Paspaudus [˃] mygtuką, pasirinkite su ventiliatoriumi
(rekuperatoriumi) susijusį veikimo reţimą.
► Šitą reţimą galite naudoti tik tada, kai nustatoma šilumos
atgavimo funkcija.
► Paspauskite [˄]/[˅] mygtukus, pasirinkite su rekuperatoriumi
susijusį veikimo reţimą:
(Heat EX)⊳(Quiet)⊳(Away)⊳(Bypass)⊳(Auto)⊳(Purifier)⊳ (Heat-Ex/Purifier)⊳(By-Pass/Purifier)⊳(Auto/Purifier)

13. Paspaudus [˃] mygtuką, pasirinkite ventiliatoriui (rekuperatoriui)
ventiliatoriaus greitį.
► Šitą reţimą galite naudoti tik tada, kai nustatoma šilumos
atgavimo funkcija.
► Paspauskite [˄]/[˅] mygtukus kelis kartus, kad nustatytumėte ventiliatoriaus greitį tokia tvarka (High)⊳(Turbo)⊳(Medium).

14. Paspauskite Set mygtuką, norėdami uţbaigti savaitinius grafikus.
► Pasirinktai dienai yra rodomas '_' ir jis bus išsaugotas trims sekundėms.
[pvz. kai Monday (Pirmadienis) yra saugoma, bus rodoma (M)].
► Jei Jums reikia padaryti papildomus grafikus, pradėkite vėl nuo weekly ir
holiday ekrano.

15. Paspauskite Esc mygtuką, norėdami išeiti iš By-Pass
reţimo.

 Jeigu norite atšaukti savaitinius grafikus, kai atliekate jų
PASTABA
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nustatymus, paspauskite Esc mygtuką.

 Jeigu „Central control“ yra nustatytas, tada vis dar galite
nustatyto savaitinį grafiką, bet jis iš tikrųjų nebus vykdomas.

Poilsio ir švenčių dienų nustatymas
savaitiniame grafike
Savaitiniame grafike galite pasirinkti poilsio dienas.
Jeigu nustatysite poilsio ir švenčių dienas, savaitinio grafiko nustatymo funkcija neveiks.
1. Paspauskite schedule mygtuką.
►Bus rodomas (Timer) laikmatis, paspauskite [˄]/[˅] mygtukus, norėdami
pasirinkti ‘Holiday iš ‘Weekly’ ir ‘Holiday’ parinkčių.

2. Paspauskite [˃] mygtuką ir pasirinkite poilsio „Day“ („Dieną“) savaitiniame
grafike.
►Galite pasirinkti poilsio ir švenčių dienas (Sun~Sat) (Sekm~Šešt),
paspausdami [˄]/[˅] mygtukus.

 Keliems nustatymams galite pasirinkti keletą dienų.
PASTABA

3. Paspauskite Set mygtuką, norėdami pabaigti poilsio ir švenčių
dienų nustatymą savaitiniame grafike.

4. Paspauskite Esc mygtuką, norėdami išeiti iš By-Pass reţimo.

PASTABA

 Jeigu norite atšaukti savaitinių grafikų poilsio ir švenčių dienas,
kai atliekate jų nustatymus, paspauskite Esc mygtuką.
 Galite nustatyti poilsio ir švenčių dienas tik su datų savaitės
indikatoriumi '_'.

 Datų savaitės indikatorius '_', nustatytas kaip poilsio ir švenčių
dienos, išnyks ekrane.
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Savaitinio grafiko išjungimas
Jūs galite išjungti savaitinį grafiką.
1. Paspauskite Schedule mygtuką.
► Bus rodomas (Timer) laikmatis ir mirksės (Weekly).

2. Paspaudus [˃] mygtuką, norėdami išjungti, pasirinkite „Day“ („Dieną“
► Norėdami pasirinkti suplanuotą dieną, galite paspausti [˄]/[˅] mygtukus.

3. Paspaudus [˃] mygtuką, norėdami išjungti, pasirinkite „Schedule number“. ►
Norėdami pasirinkti grafiko numerį (1~6), galite paspausti [˄]/[˅] mygtukus.

4. Paspauskite Delete mygtuką, norėdami atšaukti atliktus savaitinio grafiko
nustatymus.

5. Paspauskite Set mygtuką, norėdami išsaugoti savaitinio grafiko išjungimą.

6. Paspauskite Esc mygtuką, norėdami išeiti į bendrą reţimą.
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Savaitinio grafiko inicializacija
Galite inicializuoti visus savaitinius grafikus, nustatytus laidiniame nuotolinio valdymo pultelyje.

1.Nuspauskite Delete mygtuką penkioms sekundėms.
Visi savaitinio grafiko nustatymai bus ištrinti.
LIETUVIŲ KALBA

PASTABA

 Paspaudę Delete mygtuką, Jūs nebegalėsite atkurti senų
nustatymų, todėl būkite atidūs kai naudojate šią funkciją.
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PAPILDOMŲ VARTOTOJO FUNKCIJŲ NUSTATYMAS

Kaip nustatyti papildomas vartotojo funkcijas
Naudojamas Segmentas

Pagrindinis meniu Submeniu

1234 56

1. Jeigu norite nustatyti detalius parametus, paspauskite User Set mygtuką.
►Įsijungs User Set reţimas ir bus rodomas [pagrindinis meniu].
1. Norėdami nustatyti norimą meniu, ţr. laidinio nuotolinio valdymo pultelių vartotojo nustatymo
sąrašą, esantį kitame puslapyje.
► [˄]/[˅] mygtukų pagalba pasirinkite pagrindinio meniu numerį ir paspauskite [˃] mygtuką, norėdami
atidaryti submeniu ekraną.
► [˄]/[˅] mygtukų pagalba pasirinkite submeniu numerį ir paspauskite [˃] mygtuką, norėdami atidaryti
duomenų nustatymų ekraną.
► Patekus į nustatymų ekraną, bus rodomi dabartiniai nustatymai.
► Duomenų nustatymui ţr. lentelę.
► [˄]/[˅] mygtukų pagalba pakeiskite nustatymus ir paspauskite [˃] mygtuką, norėdami pereiti į
kitą nustatymą.
► Paspauskite Set mygtuką, norėdami išsaugoti nustatymą ir išeiti iš submeniu nustatymų ekrano.
► Paspauskite Esc mygtuką, norėdami išeiti į bendrą reţimą.
 Nustatant duomenis, naudojamo Segmento intervalui nustatyti, galite naudoti [˄]/[˅] mygtukus.
PASTABA

 Konfigūruojant nustatymus, paspauskite Esc mygtuką, norėdami išeiti į submeniu nustatymų

ekraną neišsaugant nustatymų.
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Pagrin
Sub
dinis
meniu meniu

Funkcijos
Automatinio laiko
sustabdymo nustatymas/patikrinimas

1

Temp. ribos [°C(°F)]

2

Apatinė riba
Viršutinė riba

Viskas uţrakinta

3
Dalies mygtukų
uţrakinimas

4
1

2

1

Naudojamas

Pagal

Segmentas

nutylėjimą

1,2

Intervalas

Vienetas

0

0~12 valandos

1 valanda

1,2
3,4

16(61)
30(86)

16~30 °C (61~86 °F)
18~30 °C (65~86 °F)

1 °C ( 1°F)
1 °C ( 1°F)

1

0

0-atrakinta, 1-uţrakinta

-

Įjungimo/ išjungimo
mygtuko uţrakinimas

2

0

0- atrakinta, 1- uţrakinta

-

Pasirinkimo mygtuko
uţrakinimas

3

0

0- atrakinta, 1- uţrakinta

-

Temperatūros
nustatymo mygtuko
uţrakinimas

4

0

0- atrakinta, 1- uţrakinta

-

Ventiliatoriaus greičio
mygtuko uţrakinimas

5

0

0- atrakinta, 1- uţrakinta

-

Grafiko nustatymo
mygtuko uţrakinimas

6

0

0- atrakinta, 1- uţrakinta

-

1,2/3,4/5,6

13/01/01

00~99/1~12/1~31

YY,MM,DD
(metai,
mėnuo,
diena)

Einamos temperatūros nustatymas (metai,
mėnuo, diena)
Dabartinio laiko nustatymas
(diena, valandos, minutės)

Antradienis/ Sekm~šešt/AM~PM/0~12/0~59
PM/12/00

diena,
valandos,
minutės

1

0

0-nenaudojamas, 1naudojamas

-

2

0

0- savaitinis,1- kasdienis

-

1,2/4

03/F

1,2/4

10/F

1,2/3,4

03/22

Sausis~Gruodis/1~31 diena

(?mėnuo, ? th sekmadienis)

1,2/3,4

09/22

Sausis~Gruodis /1~31 diena mėnuo, diena

Foninio laiko nustatymas/patikrinimas

1,2

5

3

1

0- nenaudojamas,
1- naudojamas

-

4

1

0- nenaudojamas,
1- naudojamas

-

Vasaros laikas ir jo
nustatymo metodai

Vasaros laikas
(Y/N)

Diena/AM/
PM/1,2/3,4

Vasaros laiko
taikymo metodas

5
2

3

4

Vasaros laiko (savaitinis) pradţia
(? mėnuo, ? th sekmadienis)
Vasaros laiko (savaitinis) pabaiga
(? mėnuo, ? th sekmadienis)

1~12 mėnuo/
1~4,F (praeitos savaitės)th
savaitė
1~12 month/
1~4,F (praeitos savaitės)th
savaitė

Vasaros laiko (kasdienis) pradţia
(?mėnuo, ? th sekmadienis)

-

mėnuo, diena

Vasaros laiko (kasdienis) pabaiga
5
6

LED (ţalia) (Y/N)
LED (raudona) (Y/N)

7

8
0

0~30 s

1s

Ventiliatoriaus
Ventiliatoriaus
(rekuperatoriaus) laiko (rekuperatoriaus)
uţdelsimo
uţdelsimo
nustatymas/patikrinimas
taikymas (Y/N)
[Naudojant ventiliatoriaus
(rekuperatoriaus)
sujungimo valdymą]
Uţdelsimo laikas

1

0

0- nenaudojamas,
1- naudojamas

-

3,4

30

30~60 minutės

1 minutė

Paprastas valdymas

1,2

0

-2~+2

1

Atstatyti į vartotojo reţimo numatytuosius
(išskyrus esamą laiką)

1

0

0- nenaudojamas,
1-atstatymas

-
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Kaip nustatyti papildomas vartotojo funkcijas
Esamo laiko nustatymas (pavyzdys)
1. Paspauskite User Set mygtuką.
► Bus rodomas (Main menu) pagrindinis meniu, paspauskite mygtukus,
kad pasirinktumėte Nr. 4, kuris bus nustatytas esamu laiku.

2. Paspauskite [˃] mygtuką,norėdami iš [Sub-meniu] pasirinkti „Year, Month,
Date“.
► Paspauskite [˄]/[˅] mygtukus, norėdami pasirinkti Nr.1. Galite keisti
year/month/date nustatymus.
3. Paspauskite [˃] mygtuką,norėdami pasirinkti „Year“.
► Paspauskite [˄]/[˅] mygtukus, norėdami pasirinkti metus ('00~'99).

4. Paspauskite [˃] mygtuką,norėdami pasirinkti „Month“.
► Paspauskite [˄]/[˅] mygtukus, norėdami pasirinkti mėnesį (01~12).

.
5. Paspauskite [˃] mygtuką,norėdami pasirinkti „Date“.
► Paspauskite [˄]/[˅] mygtukus, norėdami pasirinkti dieną (01~31).

6.Paspauskite Set mygtuką,norėdami pabaigti „Year, Month,
nustatymus.
► Bus taikomi nustatymų pakeitimai ir galėsite išeiti iš submeniu.
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Date“

7. Submeniu pasirinkite „day, AM/PM, hour, minute“.

8. Paspauskite [˃] mygtuką,norėdami pasirinkti „Day“.
► Paspauskite [˄]/[˅] mygtukus, norėdami pasirinkti dieną (Sun~Sat).

LIETUVIŲ KALBA

► Paspauskite [˄]/[˅] mygtukus, norėdami pasirinkti Nr. 2.
Galite Nustatyti „dieną, AM/PM, valandas, minutes“

9. Paspauskite [˃] mygtuką,norėdami pasirinkti „Hour“.
► Paspauskite [˄]/[˅] mygtukus, norėdami pasirinkti valandą (01~12).

10. Paspauskite [˃] mygtuką,norėdami pasirinkti „AM arba PM“.
► P aspauskite [˄]/[˅] mygtukus, norėdami pasirinkti arba AM, arba
PM.

11. Paspauskite [˃] mygtuką,norėdami pasirinkti „Minute“.
► Paspauskite [˄]/[˅] mygtukus, norėdami pasirinkti minutes (00~59).

12. Paspausdami Set mygtuką, galite uţbaigti esamo laiko nustatymų
pakeitimus.
► Bus taikomi nustatymų pakeitimai ir galėsite išeiti iš submeniu

13. Paspauskite Esc mygtuką, norėdami išeiti į bendrą reţimą.
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