
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TĀLVADĪBAS PULTS LIETOŠANAS PAMĀCĪBA 
 
 
 
 

 
 
Dalītajām gaisa 
kondicionēšanas iekārtām: 
AWI/AWO-25HPDC1F, 
AWI/AWO-35HPDC1F, 
AWI/AWO-53HPDC1F 

 
 

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 "-" 
(3) Poga "+" 
(4) poga MODE (Režīmi) 
(5) Poga FAN (Ventilators) 
(6) Poga SWING (Plūsmas 
maiņa) 
(7) Poga I FEEL 

(8) Poga  
(9) Poga SLEEP (Snaudas 
funkcija) 
(10) Poga TEMP (Temperatūra) 
(11) Poga TIMER ON (Taimera 
ieslēģšana) 
(12) Poga CLOCK (Pulkstenis) 
(13) Poga TIMER-OFF (Taimera 
izslēgšana) 
(14) Poga TURBO 
(15) Poga LIGHT 
(Aizmugurapgaismojums) 
(16) Poga X-FAN 



 

Īsumā par tālvadības pults displeja ikonām 

Temp. skala 

Iestatītā temp. | Āra apkārtējā temp. |  Iekštelpu apkārtējā temp. 

 
Ņemiet vērā! 
 
 Pieslēdzot gaisa kondicionētāju strāvas avotam, tas izdos skaņas 

signālu un degs darbības indikators " " (sarkanais indikators). 
Jūs varat regulēt gaisa kondicionētāju ar tālvadības pulti. 

 Iekārtai esot ieslēgtai, katru reizi uz tās tālvadības pults nospiežot 
jebkuru pogu, pults displejā vienu reizi nomirgos signālikona 
. Gaisa kondicionētājs izdos skaņas signālu, kas liecinās par to, ka 
signāls ir veiksmīgi nosūtīts uz kondicionētāju. 

 
 
1. Poga ON/OFF (Ieslēgšana/izslēgšana) 
Nospiediet šo pogu, lai ieslēgtu gaisa kondicionētāju. Nospiediet šo 
pogu vēlreiz, lai gaisa kondicionētāju izslēgtu. 
 

2. Poga "-" 
Nospiediet šo pogu, lai samazinātu iestatīto temperatūras vērtību. Turot 

X-Fan 

I Feel 8°C apsildes funkcija – 

Darbības režīms 
Automātiskais režīms 
Dzesēšanas režīms 
Sausināšanas režīms 
Ventilatora režīms 
Apsildes režīms 

Pulkstenis  

Snaudas režīms 
Aizmugurapgaismojums 
 

Iestatītais ventilatora darbības ātrums 

nosūtītais signāls 

režīms TURBO 

Vēdināšanas režīms 

HEALTH režīms 

Iestatītā temperatūra 

WIFI (bez šīs funkcijas) 

iestatītais laiks 

Poga TIMER ON/TIMER OFF (Taimera 
ieslēgšana/izslēgšana) 

Bērnu piekļuves ierobežošana 

Plūsmas maiņa augšup/lejup 



pogu nospiestu ilgāk par 2 sekundēm, iestatāmās temperatūras vērtība 
palielināsies uzreiz par vairākām iedaļām. Iekārtai darbojoties 
automātiskajā režīmā, temperatūras regulēšana nav iespējama. 
 

3. Poga "+" 
Nospiediet šo pogu, lai palielinātu iestatīto temperatūras vērtību. Turot 
pogu nospiestu ilgāk par 2 sekundēm, iestatāmās temperatūras vērtība 
palielināsies uzreiz par vairākām iedaļām. Iekārtai darbojoties 
automātiskajā režīmā, temperatūras regulēšana nav iespējama. 
 
4. Poga MODE (Režīmi) 
Katru reizi, kad jūs nospiežat šo pogu, tiek izvēlēts attiecīgs režīms, 
proti, šādā secībā: automātiskais, dzesēšana, sausināšana, ventilators 
un apsilde1 (skatīt nākamo attēlu). 
 

 
AUTOMĀTISKAIS | DZESĒŠANA | SAUSINĀŠANA | VENTILATORS | 

APSILDE 
 
*Piebilde. Šī iespēja pieejama tikai modeļiem ar apsildes funkciju. 
 
Pēc strāvas padeves ieslēgšanas noklusējuma režīms ir Automātiskais 
režīms. Automātiskajā režīmā iestatītā temperatūra netiek attēlota LCD 
displejā, un iekārta automātiski atkarībā no telpas temperatūras pati 
izvēlas atbilstīgu darbības režīmu, lai nodrošinātu komfortablu iekštelpu 
temperatūru. (Iekārtu, kurām ir vienīgi dzesēšanas funkcija, ar pulti 
sūtot signālu, kas attiecas uz apsildes funkciju, iekārta nereaģēs.) 
 

Īsumā par tālvadības pults pogām 
 
 
                                              
 



5. Poga FAN (Ventilators) 
 
Ar šo pogu ir iespējams iestatīt ventilatora darbības ātrumu noteiktā 

secībā: sākot no automātiskā,  līdz , un pretējā secībā 
atpakaļ līdz automātiskajam režīmam. 
 

 
Mazs ātrums Vidējs ātrums Maksimālais 

ātrums 
 
6. Poga SWING (Plūsmas maiņa) 
Nospiediet šo pogu, lai aktivizētu vai apturētu augšup/lejup vērstas 
plūsmas maiņas funkciju, kas mainīsies cirkulāri (kā parādīts nākamajā 
attēlā). 
 

 
IZSLĒGT 

 
Šī ir universālā gaisa kondicionēšanas iekārtu tālvadības pults. Ja šajā 

brīdī iekārtai tiks nosūtīta kāda no komandām: vai , iekārta šo 

komandu uztvers kā . 
 

 attēlo secību, kādā veicama režģa plūsmas maiņas iestatīšana: 

 
 
7. Poga I FEEL 
 
Nospiediet šo pogu, lai ieslēgtu funkciju I FEEL. Iekārta automātiski 
mainīs temperatūras vērtību atkarībā no apkārtējās konstatētās 
temperatūras. Nospiediet šo pogu vēlreiz, lai atceltu funkciju I FEEL. 



 
8. Poga  
 
Nospiediet šo pogu, lai iekārtas darbības laikā pārslēgtos starp veselības 
un izpūšanas funkcijām. Nospiediet šo pogu pirmo reizi, lai palaistu 
izpūšanas funkciju; LED displejā parādīsies ikona . Nospiediet pogu 
vēlreiz, lai ieslēgtu veselības un izpūšanas funkciju; LED displejā būs 
redzama ikona  un . Nospiediet šo pogu trešo reizi, lai 
vienlaicīgi izslēgtu veselības un izpūšanas funkciju. Nospiediet pogu 
ceturto reizi, lai palaistu veselības funkciju; LED displejā parādīsies ikona 

. 
Nospiediet šo pogu vēlreiz, lai atkārtotu iepriekšminēto darbību. (Šī 
funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem.) 
 
9. Poga SLEEP (Snaudas funkcija) 
 
Nospiediet šo pogu, lai pārietu SLEEP (Snaudas) darbības režīmā. 
Nospiediet to atkārtoti, lai atceltu šo funkciju. Šī funkcija ir pieejama 
vienīgi dzesēšanas un apsildes režīmos (un tikai kondicionētāju 
modeļiem ar apsildes funkciju), lai nodrošinātu jums viskomfortablāko 
temperatūru. 
 

Īsumā par tālvadības pults pogām 
 
10. 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 temperatūras 
indikators gaisa kondicionētāja displejā attēlos iekštelpu apkārtējās 
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. 
 
11. Poga TIMER-ON (Taimera ieslēgšana) 
Nospiediet šo pogu, lai aktivizētu iekārtas automātiskās ieslēgšanas 
taimeri. Lai apturētu automātiskā taimera programmu, vienkārši 
nospiediet šo pogu vēlreiz. 
Nospiežot šo pogu, pazudīs ikona  un sāks mirgot ikona ON (Ieslēgts). 
ON ikonas laika iestatījumā tiks attēlota vērtība "00:00" Nospiediet pogu 
"+" vai "-", lai regulētu iestatīto laika vērtību. Nospiežot jebkuru pogu 
vienu reizi, laika iestatījuma vērtība palielināsies par 1 minūti. Neilgi 
nospiežot jebkuru pogu, laika iestatījuma vērtība mainīsies par 1 minūti 
un pēc tam par 10 minūtēm. Piecu sekunžu laikā pēc iestatījuma 
veikšanas, jums ir jānospiež poga TIMER ON, lai iestatījumu apstiprinātu. 
 



12. Poga CLOCK (Pulkstenis) 
Nospiediet pogu CLOCK; sāks mirgot ikona . Piecu sekunžu laikā 
nospiediet pogu "+" vai "-", lai regulētu iestatīto laika vērtību. Jebkuru 
no abām pogām turot nospiestu ilgāk par 2 sekundēm, laika vienība 
katras 0,5 sekundes palielināsies vai samazināsies par 1 minūti, un pēc 
tam pēc katrām nākamajām 0,5 sekundēm – par 10 minūtēm. Pēc tam, 
kad ir veikta iestatīšana un vērtība mirgo, nospiediet pogu CLOCK vēlreiz, 
lai apstiprinātu veikto iestatīšanu; pēc tam pastāvīgi būs redzama ikona 

. 
 
13. Poga TIMER-ON (Taimera ieslēgšana) 
Nospiediet šo pogu, lai aktivizētu iekārtas automātiskās izslēgšanās 
taimeri. Lai apturētu automātiskā taimera programmu, vienkārši 
nospiediet šo pogu vēlreiz. TIMER OFF režīma iestatīšana ir tāda pati kā 
TIMER ON. 
 
14. Poga TURBO 
Nospiediet šo pogu, lai aktivizētu vai atceltu TURBO funkciju, kura 
iekārtai ļauj sasniegt iepriekšiestatītu temperatūru visīsākajā laikā. 
Iekārtai darbojoties dzesēšanas režīmā no tās ļoti lielā ventilatora 
darbības ātrumā izplūdīs spēcīga dzesējoša gaisa plūsma. Iekārtai 
darbojoties apsildes režīmā no tās ļoti lielā ventilatora darbības ātrumā 
izplūdīs spēcīga sasildīta gaisa plūsma. 
 
15. Poga LIGHT (Aizmugurapgaismojums) 
Nospiediet pogu LIGHT, lai ieslēgtu displeja izgaismojumu un nospiediet 
šo pogu vēlreiz, lai displeja izgaismojumu izslēgtu. Ja 
aizmugurapgaismojums ir ieslēgts, tiks attēlota ikona . Ja 
aizmugurapgaismojums ir izslēgts, ikona  izdzisīs. 
 
16. Poga X-FAN 
Iekārtai darbojoties dzesēšanas vai sausināšanas režīmā, displejā tiks 
attēlota ikona , un kondicionētāja ventilators turpina darboties vēl 2 
minūtes, lai nožāvētu kondicionētāju, neskatoties uz to, ka jūs iekārtu 



esat izslēguši. 
Pēc strāvas padeves ieslēgšanas pēc noklusējuma X-FAN funkcija ir 
IZSLĒGTA. Funkcija X-FAN nav pieejama šādos režīmos: automātiskajā, 
ventilatora un apsildes režīmā. 
 

Informācija par pogu kombinācijām 
 

Pogu "+" un "-" kombinācija Par bloķēšanas funkciju 
 
Vienlaicīgi nospiediet pogas "+" un "-", lai bloķētu tālvadības pults 
taustiņus. Ja tālvadības pults ir bloķēta, tās displejā tiks attēlota ikona 

. Šajā gadījumā nospiežot jebkuru pogu,  sāks mirgot trīs reizes. 
 

Pogu MODE un "-" kombinācija 
Pārslēgšanās starp Fārenheita/Celsija skalu 
 
Iekārtai esot izslēgtai, vienlaicīgi nospiediet pogas MODE un "-", lai 
pārslēgtos starp °C/°F skalu. 
 

Informācija par pogu kombinācijām 
 

Pogu TEMP un CLOCK kombinācija 
Par enerģijas taupīšanas funkciju 
 
Iekārtai darbojoties dzesēšanas režīmā, vienlaicīgi nospiediet pogas 
TEMP un CLOCK, lai ieslēgtu enerģijas taupīšanas funkciju. Tālvadības 
pults ciparu indikatorā tiks attēlots paziņojums SE. Lai funkciju izslēgtu, 
atkārtojiet iepriekšminēto darbību. 
 

Pogu TEMP un CLOCK kombinācija 
Par 8°C apsildes funkciju 
 



Iekārtai darbojoties apsildes režīmā, vienlaicīgi nospiediet pogas 
TEMP un CLOCK, lai ieslēgtu 8°C apsildes funkciju. Tālvadības pults 
displejā tiks attēlota ikona  un izvēlētā 8°C temperatūras 
vērtība (Fārenheita skalā attiecīgi – 46°F). Lai funkciju izslēgtu, 
atkārtojiet iepriekšminēto darbību. 
 

Par aizmugurapgaismojuma funkciju 
Iekārtu pirmo reizi pieslēdzot pie strāvas avota, tā 4 sekundes ilgi tiek 
izgaismota, un pēc tam vēl 3 sekundes, to nospiežot. 
 

WIFI funkcija 
Lai ieslēgtu vai izslēgtu WIFI funkciju, vienlaicīgi nospiediet pogas MODE 
un TURBO. Ja iekārtai ir aktivizēta WIFI funkcija, tad tālvadības puls 
displejā tiks izgaismota ikona ; vienlaicīgi nospiežot un 10 
sekundes turot nospiestas pogas MODE un TURBO, tālvadības pults 
nosūtīs WIFI pārstartēšanas kodu, un pēc tam WIFI funkcija tiks ieslēgta. 
Ja tālvadības pults baterijas ir tikušas izņemtas, tad atjaunojoties 
barošanai, WIFI funkcija pēc noklusējuma būs stāvoklī IESLĒGTA. (Šī 
funkcija ir pieejama atsevišķiem modeļiem.) 
 
★ Par HEALTH funkciju (COLD PLASMA filtrs) 
Ieslēdziet iekārtu, palaidiet ventilatoru (funkcija Breezing un X-Fan 
nav pieejama) un uz tālvadības pults nospiediet pogu HEALTH 
("Eglīte"), lai aktivizētu funkciju HEALTH (Ja uz pults nav šādas pogas, 
tad iekārtas noklusējuma HEALTH funkcija jau ir IESLĒGTA). 
 

Pults izmantošanas ceļvedis 
 
1. Pieslēdzot gaisa kondicionētāju strāvas avotam, uz tālvadības 

pults nospiediet pogu ON/OFF (Ieslēgšana/Izslēgšana) pogu, lai 
iekārtu ieslēgtu. 

2. Nospiediet pogu MODE, lai izvēlētos vajadzīgo režīmu. 
AUTOMĀTISKAIS | DZESĒŠANA | SAUSINĀŠANA | VENTILATORS 
| APSILDE 



3. Nospiediet pogu "+" vai "-", lai mainītu temperatūras vērtību. 
(Iekārtai darbojoties automātiskajā režīmā nav iespējams 
regulēt temperatūru). 

4. Nospiediet pogu FAN, lai iestatītu nepieciešamo ventilatora 
griešanās ātrumu: automātisks, mazs, vidējs un maksimālais. 

5. Nospiediet pogu SWING, lai izvēlētos gaisa padeves leņķi. 
 

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.
 





 


