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

Techniniai duomenys 

Modelis YAG1FB3 
Nominali įtampa 3,0 V (2 vnt. AAA tipo baterijų) 
Veikimo atstumas 8 m 
Aplinkos oro temperatūra -5–60 °C 
 

Mygtukų funkcijų aprašymas 
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1. ON/OFF. Įrenginio įjungimas/išjungimas. 

2. FAN. Spaudžiant šį mygtuką pasirenkamas norimas ventiliatoriaus greitis. 

3. MODE. Pasirenkamas norimas įrenginio darbo režimas nurodyta seka: 

 

 - automatinis režimas 

 - šaldymas 

 - sausinimas 

 - ventiliatoriaus veikimas 

 - šildymas 

4.  „+“ / „-“. Spaudžiant mygtuką didinama / mažinama oro temperatūra. 

5. TURBO. Šaldymo (angl. „Cool“) ar šildymo (angl. „Heat“) režimo veikimo metu, šis mygtukas 

yra paspaudžiamas, kad pagreitinti šaldymo ar šildymo režimus. Valdymo pulte tuo metu matoma 

turbo funkcijos piktograma (  ). Paspaudus šį mygtuką dar kartą, turbo funkcija išsijungia, o 

piktrograma, veikimo metu degusi valdymo pulto ekrane, užgęsta. 

6. . Spaudžiant šį mygtuką horizontalaus oro paskirstymo (į kairę ir į dešinę) kreipiančiųjų 

judėjimo kampas / pozicija keičiama tokia tvarka: 
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7.    . Spaudžiant šį mygtuką vertikalaus oro paskirstymo (į viršų ir į apačią) kreipiančiųjų judėjimo 

kampas / pozicija keičiama tokia tvarka: 

 

8. CLOCK. Paspaudus šį mygtuką gali būti nustatomas laikrodis, pulto ekrane yra rodomas 

mirksintis   simbolis. Per 5 sekundes nustatoma vertė gali būti keičiama spaudžiant „+“ ir „-“ 

mygtukus. Vieną mygtukų palaikius nuspaustą ≥2 s, laikas kas 0,5 s padidėja 1 vienetu. Mirksint, 

paspaudus laikrodžio ar patviritinimo mygtuką,     simbolis rodomas ekrane nuolat, kas reiškia, kad 

nustatymas atliktas sėkmingai. Įjungus maitinimą, ekrane pagal nutylėjimą rodomas užrašas 

„12:00“ ir simbolis     . Jei pulto ekrane yra rodomas     simbolis, tai reiškia, kad esamojo laiko vertė 

yra laikrodžio vertė, kitu atveju – laikmačio vertė. 

9. TIMER ON / TIMER OFF. Spaudžiant šiuos mygtukus nustatomas įjungimo ir išjungimo 

laikmatis. 

10. TEMP. Paspaudus šį mygtuką galima pasirinkti nustatytos patalpos temperatūros, esamos 

patalpos ar lauko temperatūros rodymą tokia tvarka: 

 

11.     /     . Šis mygtukas skirtas įjungti ir išjungti jaukumo ir prapūtimo funkcijas darbo režime. Pir-

mą kartą paspaudus šį mygtuką paleidžiama prapūtimo (  ) funkcija. Antrą kartą paspaudus šį 

mygtuką vienu metu paleidžiamos jaukumo (    ) ir prapūtimo (    ) funkcijos. Trečią kartą paspaudus 

– vienu metu išjungiamos abi funkcijos. Ketvirtą kartą – įjungiama jaukumo funkcija (    ). 

12. I FEEL. Įjungiama/išjungiama „I FEEL“ funkcija. Įjungus šią funkciją nustatyta norima patalpos 

oro temperatūra derinama su valdymo pulte įmontuoto temperatūros jutiklio fiksuojama esama 

(momentine) aplinkos temperatūra. Išjungus „I FEEL“ funkciją nustatyta norima aplinkos 

temperatūra derinama su vidinėje kondicionieriaus dalyje fiksuojama esama (momentinė) aplinkos 

temperatūra. 

13. LIGHT. Paspaudus įjungiamas/išjungiamas pulto ekrano apšvietimas. 
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14. WIFI. Įjungiama/išjungiama WiFi funkcija. Kai WiFi funkcija yra įjungta, ekrane rodo- 

ma           piktograma. Kai valdymo pultas yra išjungtas, spausti „MODE“ ir „WIFI“ mygtukus vienu 

metu ir palaikyti 1s, kad atstatyti WiFi modulio gamyklinius nustatymus. 

15. QUIET. Spausti šį mygtuką, kad įjungti automatinį tylųjį režimą (ekrane dega     ir           pik-

togramos), tylųjį režimą (ekrane dega       piktograma), išjungti tylųjį režimą.  

16. SLEEP.  Paspaudus šį mygtuką įjungiama miego funkcija, o antrą kartą paspaudus – išjungiama. 

Šia funkcija galima naudotis esant tik COOL, HEAT arba DRY režime. 
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Sudėtinės funkcijos 

• Temperatūros matavimo vienetų nustatymas. Vienu metu paspaudus „MODE“ ir „-“ galima 

pakeisti temperatūros atvaizdavimą iš ºC į ºF. 

• Pulto „užrakinimas“. Vienu metu paspaudus „+“ ir „-“ pultas yra užrakinamas. Pulto ekrane 

matomas spynos (     ) simbolis. Pultas atrakinamas analogiškai, kaip yra užrakinamas. 

• Energijos tausojimo režimo aktyvavimas. Vienu metu paspaudus „TEMP“ ir 

„CLOCK“ šaldymo režime aktyvuojamas energijos tausojimo režimas. Pulto ekrane užsidega užrašas 

„SE“. 
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