
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TĀLVADĪBAS PULTS LIETOŠANAS PAMĀCĪBA 
 
 
 
 

Dalītajām gaisa 
kondicionēšanas iekārtām: 
AWI/AWO-25HPDC1C, 
AWI/AWO-35HPDC1C, 
AWI/AWO-53HPDC1C, 
AWI/AWO-70HPDC1C 

 
 

 
Paldies, ka izvēlējāties mūsu produktu! 

Lai nodrošinātu pareizu šīs ierīces izmantošanu, rūpīgi izlasiet šo 
pamācību un saglabājiet, ja nākotnē radīsies vajadzība tajā ieskatīties. 

 
 
 



 

 
 
Pogas uz tālvadības pults 
 

 (1) Poga ON/OF 
(Ieslēgšana/Izslēgšana) 
(2) Poga MODE (Režīmi) 
(3) Poga "+" 
(4) Poga FAN (Ventilators) 
(5) Poga  
(6) Poga  
(7) Poga HEALTH | SAVE 
(8) Poga X-FAN 
(Piebilde. X-FAN ir tas pats 
kas BLOW) 
(9) Poga TEMP 
(Temperatūra) 
(10) Poga TIMER (Taimeris) 
(11) Poga TURBO 
(12) Poga SLEEP (Snaudas 
funkcija) 
(13) Poga LIGHT 
(Aizmugurapgaismojums) 

gaiss režīms 
Darbības režīms 

Automātiskais režīms 
Dzesēšanas režīms 

Sausināšanas režīms 
Ventilatora režīms 

Apsildes režīms 
Bērnu piekļuves 

ierobežošana 
Snaudas režīms 

Temp. skala 
Iestatītā temp. 
:Āra apkārtējās vides 
temp. : Iekštelpu 
apkārtējās vides 
temp. 

 

 
 

iestatītais ventilatora 
darbības ātrums 
nosūtītais signāls 
režīms HEALTH 
X-Fan 
iestatītā temperatūra 
režīms TURBO 
Poga TIMER ON/TIMER 
OFF (Taimera 
ieslēgšana/izslēgšana) 
iestatītais laiks 
plūsmas maiņa pa labi / pa 
kreisi 
Plūsmas maiņa 
augšup/lejup 
 

 
aizmugurapgaismojums 



 

 
Īsumā par tālvadības pults pogām 
 
Ņemiet vērā! 
 Pieslēdzot gaisa kondicionētāju strāvas avotam, tas izdos skaņas 

signālu un iedegsies darbības indikators " " (sarkanais indikators). 
Jūs gaisa kondicionētāju varat regulēt ar tālvadības pulti. Iekārtai 
esot ieslēgtā stāvoklī, katru reizi uz tās tālvadības pults nospiežot 
jebkuru pogu, tās displejā vienu reizi nomirgos signālikona " ". 
Gaisa kondicionētājs izdos skaņas signālu, kas liecinās par to, ka 
signāls ir veiksmīgi nosūtīts uz kondicionētāju. 

 Iekārtai esot izslēgtai, tālvadības pults displejā tiks attēlota iestatītā 
temperatūra. 
Iekārtai esot izslēgtai, tālvadības pults displejā tiks attēlota attiecīgā 
palaides funkcijas ikona. 

 
 1. Poga ON/OFF (Ieslēgšana/izslēgšana) 

Nospiediet šo pogu, lai ieslēgtu vai izslēgtu gaisa kondicionētāju. Pēc 
tam, kad ir ieslēgts gaisa kondicionētājs, tam iedegsies darbības 
indikators " ". Krāsa dažādiem modeļiem var atšķirties, un iekštelpu 
iekārta izdos skaņas signālu. 
 

 2. Poga MODE (Režīmi) 
Nospiežot šo pogu, jūs varēsiet izvēlēties nepieciešamo darbības 
režīmu. 

 
AUTOMĀTISKAIS | DZESĒŠANA | SAUSINĀŠANA | VENTILATORS | APSILDE 

 
 Ja ir izvēlēts automātiskais režīms, gaisa kondicionētājs darbosies 

automātiskā režīmā atbilstīgi rūpnīcas iestatījumiem. Iestatīto 
temperatūru nav iespējams regulēt, kā arī tā netiek attēlota displejā. 
Nospiediet pogu FAN, lai regulētu ventilatora griešanās ātrumu. 
Nospiežot pogu " ", jūs varēsiet regulēt plūsmas maiņas leņķi. 



 

 Ja jūs izvēlēsieties dzesēšanas režīmu, gaisa kondicionētājs pāries 
dzesēšanas režīmā. Tālvadības pults displejā būs izgaismots 
dzesēšanas režīma indikators " ". Nospiediet pogu "+" vai "-", lai 
regulētu iestatīto temperatūras vērtību. Nospiediet pogu FAN, lai 
regulētu ventilatora griešanās ātrumu. Nospiežot pogu " ", jūs 
varēsiet regulēt plūsmas maiņas leņķi. 

 Ja ir izvēlēts sausināšanas režīms, gaisa kondicionētājs darbosies 
sausināšanas režīmā un ar mazu ātrumu. Tālvadības pults displejā 
būs izgaismots sausināšanas režīma indikators " ". Sausināšanas 
režīmā ventilatora ātrumu nav iespējams regulēt. Nospiediet pogu "

", lai pielāgotu plūsmas maiņas leņķi. 
 Ja ir izvēlēts ventilatora režīms, gaisa kondicionētājs darbosies tikai 

ventilatora režīmā; visi iekštelpu kondicionētāja indikatori šajā brīdī 
būs IZSLĒGTI. Darbības indikatorlampiņa ir IESLĒGTA. Nospiediet 
pogu FAN, lai regulētu ventilatora griešanās ātrumu. Lai mainītu 
plūsmas leņķi, nospiediet pogu " ". 

 Ja jūs izvēlēsieties apsildes režīmu, gaisa kondicionētājs pāries 
apsildes režīmā. Tālvadības pults displejā būs izgaismots apsildes 
režīma indikators " ". Nospiediet pogu "+" vai "-", lai regulētu 
iestatīto temperatūras vērtību. Nospiediet pogu FAN, lai mainītu 
ventilatora griešanās ātrumu. Nospiediet pogu " ", lai mainītu 
plūsmas maiņas leņķi. (Dzesēšanas režīmā sistēma nereaģē uz 
signālu, kas ir paredzēts apsildes režīmam). 

 
Īsumā par tālvadības pults pogām 
 
Ņemiet vērā! 

Lai pasargātu iekārtas lietotāju apsildes režīmā pasargātu no 
aukstas gaisa plūsmas, ventilators sāks pūst silto gaisu pēc 
apmēram 1–5 minūšu aiztures laika. (Aiztures laika ilgums ir 
atkarīgs no iekštelpu apkārtējās vides temperatūras). 
Temperatūras iestatīšanas diapazons tālvadības pultij ir: 16℃-
30℃. Ventilatora darbības ātruma diapazons: automātiski, mazs, 
vidējs, maksimālais. 



 

 
3. Poga "+" vai "-" 
 Katru reizi, kā nospiedīsiet pogu "+" vai "-", jūs palielināsiet vai 

samazināsiet iestatāmās temperatūras vērtību par 1℃. Vismaz 2 
sekundes ilgi turot nospiestu pogu "+" vai "-", tālvadība pults displejā 
strauji mainīsies iestatītā temperatūra. Kad esat ievadījuši vēlamo 
laiku, pogu atlaidiet. Attiecīgi mainīsies arī temperatūras rādījum uz 
iekštelpu kondicionētāja. (Iekārtai darbojoties automātiskajā režīmā 
nav iespējams regulēt temperatūru). 

 Funkcijas TIMER ON, TIMER OFF (Taimera ieslēgšana/izslēgšana) vai 
CLOCK iestatījumos jūs, nospiežot pogu "+" vai "-", varat regulētu 
laika vērtību. (Sīkākai informācijai skatīt pogu TIMER (Taimeris)) 
 

 4. Poga FAN (Ventilators) 
 
Nospiežot šo pogu, jūs varat cirkulāri pārslēgties starp šādām ventilatora 
darbības ātruma vērtībām: automātiskais, mazs ( ), vidējs ( ) un 
maksimālais ( ). 
 

 
Ņemiet vērā! 
 Iekārtai darbojoties automātiska ātruma režīmā, IDU ventilatora 

motors pielāgos ventilatora darbības ātrumu (maksimālais, vidējs vai 
mazs), atkarībā no apkārtējās temperatūras. 

 Sausināšanas režīmā ventilators darbosies ar mazu ātrumu. 
 

 5. Poga  
 Nospiediet šo pogu, lai aktivizētu vai apturētu augšup/lejup vērstas 

plūsmas maiņas funkciju. Pēc noklusējuma tālvadības pults aktivizē 
vienkāršu plūsmas maiņas funkciju. 

 Vienlaicīgi nospiežot pogas "+" un , kad iekārta ir izslēgta, jūs 
pārslēgsieties starp vienkāršu plūsmas maiņu un statisku plūsmas 



 

maiņu; 2 sekundes mirgos ikona . 
 Statiska plūsmas maiņas leņķa iestatījuma gadījumā, nospiediet 

pogu , lai mainītu režģa leņķi augšup/lejup (skatīt attēlu): 
 

 
 

displejā nekas neparādās 
(horizontālais režģis apstājas 
tābrīža novietojumā) 

 Ja iekārta tiek izslēgta plūsmas maiņas darbības laikā, kondicionētāja 
režģis apstāsies pašreizējā stāvoklī. 

 
Īsumā par tālvadības pults pogām 

Ņemiet vērā! 
Ar pulti izvēloties režīmu " ", iekārta pāries automātiskajā plūsmas 
maiņas leņķa režīmā. Gaisa kondicionētāja horizontālais režģis 
automātiski par maksimālo leņķi pagriezīsies augšup/lejup. 
 
Ar pulti izvēloties funkciju " ", iekārta pāries fiksēta 
plūsmas maiņas leņķa režīmā. Gaisa kondicionētāja horizontālais režģis 
automātiski apstāsies stāvoklī, kas ir parādīts attiecīgajā plūsmas 
maiņas ikonā. 
 

6.   poga 
 Nospiediet šo pogu, lai aktivizētu vai apturētu augšup/lejup vērstas 

plūsmas maiņas funkciju. Pēc noklusējuma tālvadības pults aktivizē 
vienkāršu plūsmas maiņas funkciju. 

 Iekārtai esot izslēgtā stāvoklī, vienlaicīgi nospiežot pogas "+" un , 
jūs pārslēgsieties starp vienkāršu plūsmas maiņu un statisku plūsmas 
maiņu; 2 sekundes mirgos ikona . 

 Statiska plūsmas maiņas leņķa iestatījuma gadījumā, nospiediet 
pogu, lai mainītu režģa leņķi augšup/lejup (skatīt attēlu): 

 
 



 

 
displejā nekas neparādās (horizontālie ventilācijas režģi apstāsies faktiskajā 
novietojumā) 
(plūsmas maiņas leņķis tiek attēlots dinamiski) 
 
 Ja iekārta tiek izslēgta plūsmas maiņas darbības laikā, kondicionētāja 

režģis apstāsies pašreizējā stāvoklī. 
 Ar pulti izvēloties režīmu " ", iekārta pāries automātiskajā plūsmas 

maiņas leņķa režīmā. Gaisa kondicionētāja horizontālais režģis 
automātiski maina plūsmas leņķi pa labi/kreisi. 

 Ar pulti izvēloties funkciju " ", iekārta pāries fiksēta 
plūsmas maiņas leņķa režīmā. Gaisa kondicionētāja horizontālais 
režģis automātiski apstāsies stāvoklī, kas ir parādīts attiecīgajā 
plūsmas maiņas ikonā. 

 Izvēloties funkciju " ", tiks aktivizēta cirkulējošā plūsmmaiņa. Gaisa 
kondicionētāja režģis apstājas 

 
(plūsmas maiņas leņķis tiek attēlots dinamiski) 

Gaisa kondicionēšanas iekārta pūtīs gaisu, cirkulāri mainot plūsmu 
atbilstoši ikonā redzamajam leņķim. 

 
Ņemiet vērā! Attiecīgajām mērvienībām šī funkcija nav pieejama. 

Nospiežot šo pogu, iekārta reaģēs, bet turpinās darbosies 
sākotnējā statusā. 

 
 7. Poga HEALTH | SAVE 
 

HEALTH FUNKCIJA: 
Nospiežot pogu HEALTH, tālvadības pults cirkulāri ļaus pārslēgt 
dažādus režīmus (kā parādīts nākamajā attēlā): HEALTH → AIR → AIR 
| HEALTH → displejā nav attēlojuma 

 Izvēloties ar pulti funkciju HEALTH, tiks aktivizēta funkcija HEALTH. 
 Izvēloties pults funkciju AIR (Gaiss), tiks aktivizēta funkcija AIR. 
 Uz pults nospiežot pogu AIR | HEALTH, tiks aktivizēta funkcija 

HEALTH. 



 

 Kad tālvadības pults displejā nekas netiek attēlots, tiks izslēgta AIR 
un HEALTH funkcija. 

 Funkcija AIR ir pieejama atsevišķiem modeļiem. 
 
Īsumā par tālvadības pults pogām 
 

Funkcija SAVE 
Iekārtai darbojoties dzesēšanas režīmā, nospiediet pogu SAVE, un 
iekārta sāks darboties SAVE režīmā. Tālvadības pults ciparu displejā 
tiek attēlots paziņojums SE. Gaisa kondicionēšanas iekārta darbosies 
automātiskā ātrumā. Iestatīto temperatūru nav iespējams regulēt. 
Lai izietu no SAVE (saglabāšanas) režīma, vēlreiz nospiediet pogu 
SAVE. Gaisa kondicionētājs pāries atpakaļ uz iestatīto ātruma un 
temperatūras vērtību. 
● Šī funkcija ir pieejama atsevišķiem modeļiem. 

 
8. Poga X-FAN 

Pēc tam, kad iekārtai darbojoties dzesēšanas vai sausināšanas režīmā, 
ir nospiesta šī poga, tālvadības pults displejā tiek attēlots simbols X-
FAN un tiek palaista X-FAN funkcija. Nospiediet šo pogu vēlreiz, lai 
atceltu funkciju X-FAN. Indikators X-FAN izdzisīs. 
Ņemiet vērā! 

 Ja iekārtai ir aktivizēta X-FAN funkcija, tad kondicionētāju izslēdzot, 
tas vēl kādu laiku turpinās darboties uz maza ātruma, lai nožāvētu 
tajā atlikušo ūdeni. 

 Iekārtai darbojoties X-FAN režīmā, nospiediet pogu X-FAN, lai 
izslēgtu X-FAN funkciju. Iekštelpu ventilators nekavējoties apstājas. 
 

 9. Poga TEMP (Temperatūra) 
Nospiežot šo pogu, jūs uz gaisa kondicionētāja displeja varēsiet redzēt 
iekštelpām iestatīto temperatūras vērtību, iekštelpu apkārtējās vides 
temperatūru, kā arī āra apkārtējās vides temperatūru. Temperatūras 
iestatīšana notiek ar pulti un cirkulāri (kā parādīts nākamajā attēlā): 
 

displejā nekas neparādās 



 

 

 Ja ir izvēlēta funkcija " ", vai arī tālvadības pults displejā nekas 
netiek attēlots, gaisa kondicionētāja displejā temperatūras 
indikators attēlos iekštelpām iestatīto temperatūru. 

 Ja ar tālvadības pulti ir izvēlēta funkcija " ", tad gaisa 
kondicionētāja displejā temperatūras indikators attēlos iekštelpu 
vides temperatūru. 

 Ja ar tālvadības pulti tiks izvēlēta funkcija " ", tad gaisa 
kondicionētāja displejā temperatūras indikators attēlos āra 
apkārtējās vides temperatūru. 
 

Ņemiet vērā! 
 Dažiem modeļiem nav iespējams izvēlēties āra apkārtējās 

temperatūras rādījumu. Kad iekštelpu kondicionētājs saņemt 

signālu , tas attēlo iestatīto telpas temperatūru. 
 Funkcija pieejama tikai tādiem modeļiem, kuru iekštelpu blokam ir 

ciparu displejs. 
 

10. Poga TIMER (Taimeris) 
 Taimerim esot ieslēgtam, nospiežot šo pogu vēlreiz, taimeri var 

izslēgt. Mirgos ikonas HOUR un OFF. Piecu sekunžu laikā nospiediet 
pogu "+" vai "-", lai mainītu iestatīto laika vērtību. Katru reizi, kā 
nospiedīsiet pogu "+" vai "-", jūs palielināsiet vai samazināsiet 
iestatāmās temperatūras vērtību par pusstundu.  

 
Īsumā par tālvadības pults pogām 
Turot nospiestu "+" vai "-" pogu ilgāk par 2 sekundēm, laika iestatītā 
vērtība sāks ātri mainīties, līdz jūs būsiet iestatījuši jauno vērtību. Pēc 
tam nospiediet pogu TIMER (Taimeris), lai apstiprinātu izvēli. Ikonas 
HOUR un OFF vairāk nemirgos. 
 



 

Atcelt funkciju TIMER OFF (Taimeris izslēgts) Taimerim esot izslēgtam 
vēlreiz nospiediet pogu TIMER. 

 Taimerim esot izslēgtam, nospiežot šo pogu vēlreiz, jūs varēsiet 
taimeri ieslēgt. Sīkākai informācijai skatīt pogas TIMER (Taimeris) 
aprakstu. 

Izslēdziet funkciju TIMER ON (Taimeris ieslēgts), Taimerim esot 
ieslēgtam, vēlreiz nospiediet pogu TIMER ON. 

Ņemiet vērā! 
 Taimera iestatījumu diapazons 0,5–24 stundas. 
 Laika intervāls starp divām darbībām nedrīkst pārsniegt 5 sek. 

Pretējā gadījumā tālvadības pults automātiski izies no aktīvā 
iestatījuma statusa. 
 

11. Poga TURBO 
Iekārtai darbojoties dzesēšanas vai apsildes režīmā, nospiežot šo pogu, 
gaisa kondicionētājs pāries ātrās dzesēšanas un ātrās apsildes režīmā. 
Uz tālvadības pults tiks attēlota ikona TURBO. Nospiediet šo pogu 
atkārtoti, lai atceltu funkcijuTURBO; tālvadības pults displejā izgaisīs 
uzraksts TURBO. 

 
12. Poga SLEEP (Snaudas funkcija) 
Iekārtai darbojoties dzesēšanas režīmā, nospiediet šo pogu, un apsildes 
režīms palaidīs snaudas funkciju. 
Uz tālvadības pults tiks attēlota ikona " ". Nospiediet šo pogu vēlreiz, 
lai snaudas funkciju izslēgtu. Displejā tiks attēlota ikona " ". 
 
13. Poga LIGHT (Aizmugurapgaismojums) 
Nospiediet šo pogu, lai izslēgtu kondicionētāja displeja 
aizmugurapgaismojumu. Ikona " " uz tālvadības pults nodzisīs. 
Nospiediet šo pogu vēlreiz, lai izslēgtu kondicionētāja displeja 
aizmugurapgaismojumu; tālvadības pults displejā būs redzama ikona "

". 
 

 



 

Informācija par pogu kombinācijām 
 

Lai ieslēgtu bloķēšanas funkciju bērnu drošībai, vienlaicīgi nospiediet 

pogas "+" un "-". Ja ir aktivizēta bloķēšanas funkcija bērnu drošībai, 
tālvadības pults displejā būs redzama ikona " ". Ja šajā brīdī tiek 
nospiests jebkura tālvadības pults poga, trīs reizes nomirgos ikona 

, un uz iekārtu netiks nosūtīts signāls. 

 
Pēc tam, kad iekārta ir izslēgta ar tālvadības pulti, vienlaicīgi nospiediet 
pogas "-" un MODE, lai pārslēgtos starp ℃ un °F skalām. 
 

Pults izmantošanas ceļvedis 
Kad gaisa kondicionētājs ir pieslēgts strāvas padevei, uz tālvadības 
pults nospiediet pogu (Ieslēgšana/izslēgšana), lai iekārtu 
ieslēgtu. 
 
Nospiediet pogu , lai izvēlētos vajadzīgo režīmu. 
AUTOMĀTISKAIS | DZESĒŠANA | SAUSINĀŠANA | VENTILATORS | 
APSILDE 
 
Nospiediet pogu "+" vai "-", lai mainītu temperatūras vērtību. (Iekārtai 
darbojoties automātiskajā režīmā nav iespējams regulēt temperatūru). 
 
Nospiediet pogu , lai iestatītu vajadzīgo ventilatora griešanās 
ātrumu: automātisks, mazs, vidējs un maksimālais. 
 
Nospiediet pogu , lai izvēlētos ventilatora gaisa pūšanas leņķi. 

 
 

Bloķēšanas funkcija bērnu drošībai 

Pārslēgšanās starp temperatūras mērvienību režīmiem 



 

Tālvadības pults bateriju nomaiņa 
 
1. Uzspiediet uz tālvadības pults aizmugurē esošā bateriju nodalījuma 

vāciņa vietas, kura ir atzīmēta ar , un slidiniet vāciņu bultiņas 
virzienā, lai to noņemtu. 

2. Nomainiet divas (AAA 1,5V) nolietotās baterijas, un raugiet, lai 
jaunās tiktu ievietotas ievērojot pareizu ("+" un "-") polaritāti. 

3. Uzlieciet vāciņu uz bateriju nodalījuma. 
 

 
baterija / nomaiņa / izņemšana / baterijas nodalījuma vāciņš 
 
PIEZĪME 
 
 Kondicionētāja darbības laikā pavērsiet tālvadības pults signāla sūtītāju 

pret kondicionētāja uztvērējlodziņu. 
 Attālumam starp signāla sūtītāja un uztverošo lodziņu nevajadzētu 

pārsniegt 8 metrus, kā arī starp tiem abiem nevajadzētu būt nekādiem 
šķēršļiem. 

 Telpās, kurās ir fluorescējošas lampas vai bezvadu tālruņi, pastāv iespēja, 
ka tālvadības signāls tiek traucēts; šādos gadījumos kondicionētāja 
darbības laikā tālvadības pulti ir jāpavērš maksimāli precīzi pret iekārtu. 

 Nomainiet pults baterijas pret tādām pašām. 
 Ja tālvadības pulti ilgāku laiku neizmantojat, izņemiet no tās baterijas. 
 Ja tālvadības pults displejs ir neskaidrs, vai arī tajā nekas neparādās, 

nomainiet baterijas. 



 

 


