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Šis gaisa kondicionieris atbilst EMC direktīvai 2014/30/ES, LV direktīvai 2014/35/ES. 
 
    



Pateicamies par MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES THERMAL SYSTEMS, LTD. Gaisa 
kondicioniera iegādi. Lai panāktu vislabāko, ilgstošo sniegumu, pirms gaisa kondicioniera izmantošanas 
rūpīgi izlasiet un ievērojiet šo lietošanas pamācību. Kad esat izlasījis, uzglabājiet pamācību drošā vietā 
un skatiet to, ja rodas jautājumi par darbību vai ja parādās kādi darbības traucējumi. 
 
Šis gaisa kondicionieris ir paredzēts tikai lietošanai mājsaimniecībā. 
 

Neizlaidiet R32 atmosfērā: R32 ir fluorēta siltumnīcefekta gāze ar globālās sasilšanas potenciālu. 
Fluorētās siltumnīcefekta gāzes un CO2 ekvivalenta svaru skatiet uz āra ierīces etiķetes. 

 

 

Gaisa kondicionieris ir marķēts ar šo simbolu. Tas nozīmē, ka elektrisko un elektronisko 
iekārtu atkritumus (EEIA kā norādīts direktīvā 2012/19/ES) nedrīkst sajaukt ar 
vispārīgiem mājsaimniecības atkritumiem. Gaisa kondicionieris jāapstrādā autorizētā 
pārstrādes rūpnīcā, lai to atkārtoti izmantotu, pārstrādātu vai reģenerētu, to nedrīkst izmest 
sadzīves atkritumos. Lai iegūtu sīkāku informāciju, sazinieties ar uzstādītāju vai vietējo 
iestādi. 

 

 

Šis simbols, kas uzdrukāts uz baterijām un kas pievienots gaisa kondicionierim, ir 
informācija galalietotājiem saskaņā ar ES direktīvas 2006/66/EK 20. punktu II pielikumu. 
Baterijas, beidzoties to kalpošanas laikam, jāizmet atsevišķi no vispārīgiem 
mājsaimniecības atkritumiem. Ja zem augstāk redzamā simbola ir uzdrukāts ķīmiskais 
simbols, tas nozīmē, ka baterijas satur  smago metālu noteiktā koncentrācijā. Tas tiks 
norādīts sekojoši: Hg:dzīvsudrabs(0,0005%), Cd:kadmijs(0,002%), Pb:svins(0,004%). 
Pareizi izmetiet baterijas vietējā atkritumu savākšanas punktā vai pārstrādes centrā. 

 

Emisijas skaņas spiediens no katras iekštelpu un āra ierīces ir zem 70 dB(A). 
 

Piesardzības pasākumi 
 
 Pirms sākt izmantot sistēmu, rūpīgi izlasiet šo sadaļu “Piesardzības pasākumi”, lai 

nodrošinātu pareizu sistēmas darbību. 
 Kad esat izlasījis šo pamācību, uzglabājiet to drošā vietā. Ja kāds cits sāk lietot šo sistēmu, 

pārliecinieties, ka pamācība tiek nodota jaunajam lietotājam. 
 

BRĪDINĀJUMS 

 

Norāda uz potenciāli bīstamu situāciju, kurai var būt bīstamas 
sekas, piemēram, nāve vai nopietni ievainojumi, ja tā netiek 
novērsta. 
 

UZMANĪBU! 

 

Norāda uz iespējami bīstamu situāciju, kuras rezultātā var tikt 
gūti miesas vai mantas bojājumi, ja to nenovērš. 
 

 
Rūpīgi ievērojiet šos piesardzības pasākumus, jo tie ir ļoti svarīgi Jūsu drošībai. 

 Simboliem, kas bieži parādās tekstā, ir sekojoša nozīme: 
 

 
Stingri aizliegts  Rūpīgi ievērot 

norādījumus 
 

 Nodrošināt 
pienācīgu zemējumu 

 
  

 
 

 
 



▌PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, VEICOT UZSTĀDĪŠANU  
 

BRĪDINĀJUMS 
  Sistēma paredzēta lietošanai mājsaimniecībā un dzīvojamās telpās. 

Lietojot ierīci skarbos apstākļos, piemēram, rūpnieciskā vidē, tā var vāji darboties. 
 

 

 Sistēmu jāuzstāda tirgotājam vai kvalificētam uzstādīšanas meistaram. 
Mēs neiesakām, ka Jūs pats uzstādītu sistēmu, jo nepareizs darbs var radīt ūdens 
noplūdi, elektrisko triecienu vai ugunsgrēku. 
 

 

UZMANĪBU! 
  Neuzstādīt vietā, kur var notikt uzliesmojošas gāzes noplūde. 

Gāzes noplūde var izraisīt ugunsgrēku. 
 

 

 Pārliecinieties, ka ir uzstādīts 
noplūdes uz zemi pārtraucējs. 

Ja neuzstādīsiet noplūdes uz zemi 
pārtraucēju, varat saņemt elektrisko 
triecienu. 

 Pārliecinieties, ka novadīšanas 
šļūtene ir pareizi uzstādīta, lai viss 
ūdens tiek novadīts. 

Nepareizas uzstādīšanas rezultātā ūdens 
var sākt pilēt telpā, samitrinot mēbeles. 

 

 

 Pārliecinieties, ka sistēma ir pareizi sazemēta. 
Zemējuma vads nekādā gadījumā nedrīkst pieskarties gāzes caurulei, ūdens 
caurulei, zibens novadītājam vai telefona zemējuma vadam. Nepareiza 
zemējuma vada uzstādīšana var radīt elektrisko triecienu. 

 

 
  

 

 

 

 

 



▌Piesardzības pasākumi 
 
▌PIESARDZĪBAS PASĀKUMI DARBA LAIKĀ 
 

 BRĪDINĀJUMS 
 

 

 Bērni nedrīkst spēlēties ar gaisa 
kondicionieri. 

 Ilgstoši neuzturieties zem 
dzesējošā gaisa. 

Tas var ietekmēt Jūsu fizisko stāvokli 
un radīt veselības problēmas. 

 Bērni nedrīkst veikt tīrīšanas un 
apkopes darbus, ja viņus 
neuzrauga. 

 Neievietojiet neko gaisa izvadē. 
Varat gūt ievainojumus, jo iekšējais 
ventilators darbojas lielā ātrumā. 

 
 

 

 

 Šo ierīci var izmantot bērni, kas ir vecāki par 8 gadiem, un personas ar 
samazinātām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai kam nav pieredzes 
vai zināšanas ierīces lietošanā, ja viņas uzrauga vai pamāca par drošu 
ierīces izmantošanu un izskaidro iespējamos riskus. 

 Glabājiet tālvadības pulti bērniem nepieejamā vietā. 
Pretējā gadījumā baterijas var tikt norītas vai var notikt cits negadījums. 
 

 

UZMANĪBU! 
 

 

 Izmantojiet tikai apstiprinātus 
drošinātājus. 
Aizliegts izmantot tērauda vai vara 
stiepli apstiprināta drošinātāja vietā, 
jo tas var izraisīt pārrāvumu vai 
ugunsgrēku. 

 Nestrādājiet ar slēdžiem, ja Jums ir 
mitras rokas. 
Varat gūt elektrisko triecienu. 

 Nešūpojieties uz iekštelpas ierīces. 
Iekštelpas ierīce nokritīs un Jūs varat 
tikt savainots. 

 Gaisa kondicioniera tuvumā 
nenovietojiet uzliesmojošu 
insekticīdu vai krāsas aerosolu, 
nesmidziniet tieši uz sistēmas. 
Varat izraisīt ugunsgrēku. 

 Nepakļaujiet degšanas ierīces tiešai 
gaisa kondicioniera gaisa plūsmai. 
Sadegšanas ierīce var nedarboties 
pareizi. 

 Nemazgājiet gaisa kondicionieri ar 
ūdeni. 
Varat gūt elektrisko triecienu. 
Izmantojot augstspiediena mazgātāju, 
varat sabojāt alumīnija ribas, kā 
rezultātā mazināsies veiktspēja. 
 

 Neizmantojiet pārtikas, augu vai 
dzīvnieku, precizitātes ierīču vai 
mākslas darbu saglabāšanai. 
Sistēmu paredzēts izmantot tikai 
parastās mājas telpās. Citāda sistēmas 
izmantošana var sabojāt pārtikas 
kvalitāti, u.c. 

 Nelieciet uz ierīces neko, kas satur 
ūdeni, piemēram, vāzes. 
Ūdens, kas iekļūst ierīcē, var sabojāt 
izolāciju un rezultātā izraisīt 
elektrisko triecienu. 

 Neuzstādiet gaisa kondicionieri 
vietā, kur gaisa plūsma ir vērsta 
tieši uz augiem vai dzīvniekiem. 
Varat sabojāt to veselību. 

 Nesēdiet uz āra ierīces un nelieciet 
neko uz tās. 
Ja ierīce nokrīt vai no tās nokrīt 
priekšmeti, cilvēki var tikt savainoti. 

 Pēc ilgstoša izmantošanas perioda 
regulāri pārbaudiet ierīces atbalsta 
konstrukciju. 
Ja uzreiz nesalabosiet ierīci, tā var 
nokrist un radīt miesas bojājumus. 
 
 

 
  

 

 



▌Piesardzības pasākumi 
 

UZMANĪBU! 
 

 

 Nepieskarieties alumīnija ribām uz 
siltummaiņa. 
Varat gūt ievainojumus. 

 Nenovietojiet mājsaimniecības 
elektriskās ierīces vai 
mājsaimniecības priekšmetus zem 
iekštelpas vai āra ierīcēm. 
Kondensāts, kas krīt no ierīces, var 
notraipīt priekšmetus un radīt 
negadījumus vai elektrisko triecienu. 

 Neizmantojiet sistēmu bez gaisa 
filtra. 
Tas var radīt sistēmas darbības 
traucējumus siltummaiņa aizsērēšanas 
rezultātā. 
 

 Neatslēdziet barošanas avotu uzreiz 
pēc darbības pārtraukšanas. 
Uzgaidiet vismaz 5 minūtes, citādi 
pastāv ūdens noplūdes vai avārijas 
risks. 

 Nekontrolējiet ierīci ar galveno 
ieslēgšanas slēdzi. 
Tā varat izraisīt ugunsgrēku vai ūdens 
noplūdi. Turklāt ventilators var 
negaidīti sākt darboties, radot miesas 
bojājumus.  

 Nelejiet ierīcē šķidrumu un nelieciet 
ūdens traukus uz ierīces. 
Ūdens, kas iekļūst ierīcē, var sabojāt 
izolāciju un rezultātā izraisīt 
elektrisko triecienu. 
 

 

 

 Ja izmantojat ierīci kopā ar 
degšanas ierīci, regulāri izvēdiniet 
iekštelpas. 
Nepietiekami izvēdinātas telpas var 
radīt negadījumus nepietiekama 
skābekļa daudzuma dēļ. 

 Noņemot ieplūdes paneli vai filtrus, 
stingri stāviet uz sastatņu kāpnēm 
vai cita stabila priekšmeta. 
Pretējā gadījumā varat gūt 
ievainojumus, nedrošiem 
priekšmetiem apgāžoties. 

 Kad tīrāt gaisa kondicionieri, 
apturiet ierīci un atslēdziet no 
barošanas avota. 
Nekādā gadījumā neatveriet paneli, 
kamēr iekšējais ventilators griežas. 

 Nenovietojiet priekšmetus āra 
ierīces tuvumā ne nepieļaujiet, ka 
ap ierīci sakrājas lapas. 
Ja ap āra ierīci ir priekšmeti vai lapas, 
mazi dzīvnieki var iekļūt ierīcē un 
nonākt saskarē ar elektriskajām 
detaļām un izraisīt avāriju, dūmus vai 
ugunsgrēku. 
 

 Sazinieties ar tirgotāju, lai iztīrītu 
iekštelpu ierīces iekšpusi, 
nemēģiniet to darīt pats. 
Neapstiprināta mazgāšanas līdzekļa 
vai nepareizas mazgāšanas metodes 
izmantošana var sabojāt ierīces 
plastmasas detaļas un radīt sūces. Ja 
mazgāšanas līdzeklis nonāk saskarē 
ar ierīces motora elektriskajām 
detaļā, var rasties bojājumi, izcelties 
ugunsgrēks vai parādīties dūmi. 

 Apturiet ierīci un atvienojiet no 
barošanas avota, ja dzirdat 
pērkonu vai pastāv zibens risks. 
Tie var sabojāt ierīci. 

 Ja elektrības vads tiek sabojāts, 
sazinieties ar tirgotāju vai 
kvalificētu uzstādīšanas meistaru. 
Ja vads netiek nomainīts, tas var 
izraisīt avāriju vai ugunsgrēku. 

 

 
  

 



▌Piesardzības pasākumi 
 
▌PIESARDZĪBAS PASĀKUMI PĀRVIETOŠANAS VAI REMONTU LAIKĀ 
 

BRĪDINĀJUMS 
  Neveiciet pats nekādus remontdarbus vai pārveidojumus. Konsultējieties 

ar tirgotāju, ja ierīcei nepieciešams remonts. 
Ja remontēsiet vai pārveidosiet ierīci, varat izraisīt ūdens sūci, elektrisko triecienu 
vai ugunsgrēku. 
 

 

 Konsultējieties ar tirgotāju par 
remontdarbiem. 
Nepareizi veikti remontdarbi var 
izraisīt elektrisko triecienu, 
ugunsgrēku, utt. 

 Ja gaisa kondicionieris tiek 
pārvietots citur, sazinieties ar 
tirgotāju vai kvalificētu 
uzstādīšanas meistaru. 
Nepareiza uzstādīšana var radīt ūdens 
sūci, elektrisko triecienu, ugunsgrēku, 
u.c. 

 Ja pamanāt kaut ko nenormālu 
(deguma smaka, u.c.), apturiet 
sistēmu, atvienojiet no barošanas 
avota un konsultējieties ar 
tirgotāju. 
Ilgstoša sistēmas izmantošana 
nenormālos apstākļos var radīt 
darbības traucējumus, elektrisko 
triecienu, ugunsgrēku, utt. 
 

 Ja gaisa kondicionieris nedzesē vai 
nesilda telpu, tam var būt 
aukstumaģenta sūce. Sazinieties ar 
tirgotāju. 
Ja nepieciešams uzpildīt 
aukstumaģentu, no tirgotāja 
iegūstiet pareizus norādījumus. 
Ja aukstumaģents nonāk saskarē ar 
kailu ādu, tas var radīt apsaldējumus. 
Ja ieelpo lielu daudzumu 
aukstumaģenta gāzes, nervu 
funkcijas var pasliktināties, reibonis 
un galvas sāpes, un sirds funkcijas 
var pasliktināties, piemēram, 
neregulāra sirdsdarbība un īslaicīga 
sirds palpitācija. Ja aukstumaģents 
nejauši iztek no ierīces uz sildītāju ar 
ventilatoru, plīts, elektriskās plīts vai 
cita karstuma avota, var rasties 
kaitīgas gāzes. 

 

 
  

 

 



Pašreizējā laika iestatīšana  
 Ievietojot baterijas, pašreizējais laiks tiek automātiski iestatīts laika iestatīšanas režīmā. Mon un 13:00 tiek parādīts kā pašreizējais laiks. 

Iestatiet pareizu nedēļas dienu un laiku. 
       Piemērs: iestatīt sestdienu plkst. 10:30 

 

 
Nospiediet TIME SET UP slēdzi. 
Spiediet ar lodīšu pildspalvas, u.c. galu. 
Nedēļas diena mirgo, ļaujot Jums iestatīt nedēļas dienu. 
 

  

 
Nospiediet pogu ▲ vai ▼ (TAIMERIS). 
Iestatiet uz Sat. 
 

  

 
Nospiediet SET pogu. 
Nedēļas dienas rādījums pārstāj mirgot un nedēļas dienas iestatījums tiek 
pabeigts. Sāk mirgot laika rādījums. Pārliecinieties, ka pogu nospiežat 60 
sekunžu laikā pēc pēdējās 2. solī veiktās darbības, citādi nedēļas diena 
netiks iestatīta. 
 

 

 
Nospiediet pogu ▲ vai ▼ (TAIMERIS). 
Iestatiet uz 10:30 
 

 

 
Nospiediet SET pogu. 
Laika rādījums pārstāj mirgot un iestatījums tiek pabeigts.  
Pārliecinieties, ka pogu nospiežat 60 sekunžu laikā pēc pēdējās 4. solī 
veiktās darbības, citādi laiks netiks iestatīts. 

 
 
 Taimeris darbojas, balstoties uz pulksteni, tādēļ iestatiet to 

pareizi. 
 Tālvadības pults dati tiks atiestatīti, kad iestatīsiet pašreizējo 

laiku. 
 

 Kad tiek nomainītas tālvadības pults baterijas vai tiek nospiests 
ACL slēdzis, tālvadības pults tiks iestatīta sākotnējā stāvoklī. Tā 
kā NEDĒĻAS TAIMERA programma netiek iestatīta sākotnējā 
stāvoklī, iestatiet programmu atbilstoši iestatīšanas procedūrai. 

 

AUTO režīms  
 Automātiski izvēlas darbības režīmu (VĒSS, KARSTUMS, SAUSS) atkarībā no istabas temperatūras, ieslēdzot ierīci. 

 

 
 

Nospiediet MODE pogu. 
Katru reizi nospiežot pogu, režīms mainās. 
Iestatiet uz  
 

   

 
 

Nospiediet ON/OFF pogu. 

   
 Apturēt: 

 

Nospiediet ON/OFF pogu. 
 

  
 
 
 Ja darbības laikā gaiss netiek 

pūsts no ierīces. 

 31. lpp. 

 Ja nevēlaties AUTO režīma programmu, 
mainiet to uz VĒSS, KARSTS, SAUSS vai 
VENTILATORS. 

 14. lpp. 
 Gaisa plūsmas virziena noregulēšana 

 15. lpp.  

 

  

PIEZĪME 

PIEZĪME 



Temperatūras noregulēšana AUTO režīmā  
 Noklusējuma iepriekš iestatītā temperatūra AUTO režīmā ir 24°C gan dzesēšanas, gan sildīšanas režīmā. Tomēr to var noregulēt (minimālā 

18°C, maksimālā 30°C), spiežot pogu ▲ vai ▼. 

 

 
Nospiediet pogu ▲ vai ▼ (TEMP). 

 
 
Ja ir nedaudz vēss 
 
Nospiediet pogu ▲. 
 

 Katru reizi nospiežot pogu ▲, maiņa notiek sekojošā secībā: 
18 → 19 → ………… 23 → 24 → 25 ………… → 30 
Ja redzams 30, bet turpināt spiests pogu ▲, indikators vairs nemainīsies. 
 

Ja ir nedaudz karsts, 
Nospiediet pogu ▼. 
 
 Katru reizi nospiežot pogu ▼, maiņa notiek sekojošā secībā: 
30 → 29 → ………… 25 → 24 → 23 ………… → 18 
Ja redzams 18, bet turpināt spiests pogu ▼, indikators vairs nemainīsies. 
 
 

 

VENTILATORA ĀTRUMS  
 VENTILATORA ĀTRUMU var iestatīt bez SAUSA režīma. 

 

 
Nospiediet pogu FAN SPEED. 
 
Katru reizi nospiežot pogu, ventilatora ātruma mainās. 
 

 
 

 
Jūsu izvēlētās darbības jauda VENTILATORA ĀTRUMS 
Mikrodators iestata automātiski AUTO 
Klusa darbība ULo 
Enerģijas taupīšana Lo 
Standarta darbība Me 
Jaudīga darbība ar lielu jaudu Hi 

 

 
 
 
 
 

Ja VENTILATORA ĀTRUMS tiek mainīts no Hi uz Lo vai ULo, 
var dzirdēt dzesēšanas vielas skaņu.  

 

 

  

 

PIEZĪME 



COOL/HEAT/FRY/FAN režīms 

 
 

Gaisa plūsmas virziena noregulēšana.  15. lpp. 

 

 

Nospiediet MODE pogu. 
 

Iestatiet nepieciešamo režīmu. 
 

 
 

 

 

 

Nospiediet ON/OFF pogu. 

 

 

 

Nospiediet TEMP pogu. 
 

Nospiediet pogu ▲ vai ▼, lai iestatītu nepieciešamo temperatūru.. 
 
Rekomendācija 

 
 

 

 

Nospiediet FAN SPEED pogu. 
 

Iestatiet nepieciešamo ventilatora ātrumu. 
Ventilatora ātrumu nevar iestatīt DRY režīmā. 
 

 

 
 

 
 
 Ja gaiss netiek pūsts, kad sākas sildīšana. 

 31. lpp. 
 Darbības režīmu var iestatīt vai mainīt arī tad, ja gaisa 

kondicionieris nedarbojas. 
 

 Apturēt: 
 

Nospiediet ON/OFF pogu. 
 

 

 

 

 

Gaisa kondicioniera temperatūras diapazons  
 Izmantot sekojošā darbības diapazonā. Ja izmantojat ārpus šī diapazona, var tikt aktivizētas aizsargierīces, kas neļauj ierīcei darboties. 

 COOL režīms HEAT režīms 

Āra temperatūra Apmēram -15 līdz 46°C Apmēram -15 līdz 24°C 

Iekšas temperatūra Apmēram 18 līdz 32°C Apmēram 10 līdz 30°C 

Mitrums iekštelpās Zem apmēram 80%. 

Ja ierīce ilgstoši tiek izmantota vietā, kur mitruma 
līmenis pārsniedz 80%, uz iekštelpas ierīces var 
veidoties kondensāts un no ierīces var krist ūdens 
lāses. 

 

 

HEAT režīma raksturojums 

 
HEAT režīma mehānisms un jauda 
 Ierīce ievelk karstumu no aukstā āra gaisa, pārvieto to uz iekštelpām un sasilda telpu. Raksturīgi karstuma sūkņa sistēmai – sildīšanas 

jauda samazinās, ja āra temperatūra pazeminās. 
 Var paiet kāds laiks, līdz tiek izpūsts silts gaiss pēc gaisa kondicioniera ieslēgšanas. 
 Ja āra temperatūra kļūst ārkārtīgi zema, labāk izmantot papildus sildīšanas avotus. 

Atkausēšana 
Ja āra temperatūra ir zema un mitrums augsts, siltummainis ārā ierīcē vai apsalt, kas neļauj veikt efektīvu sildīšanu. 
Ja tā notiek, tiks aktivizēta automātiskā atkausēšanas funkcija un atkausēšanas laikā sildīšana tiks apturēta un 5 līdz 15 minūtēm. 
 Gan iekšas, gan āra ventilatori atkausēšanas laikā apstājas un RUN gaisma lēni mirgo (1,5 sekundes deg, 0,5 sekundes nedeg). 
 Atkausēšanas laikā no āra ierīces var nākt nedaudz tvaika. Tas palīdz atkausēšanas procesā un tas nav defekts. 
 SILDĪŠANA atsākas, tiklīdz ir pabeigta atkausēšana. 

  

PIEZĪME 



Gaisa plūsmas virziena noregulēšana  

 
 
  Virzienu uz augšu/uz leju var noregulēt, spiežot AIR FLOW U/D (uz augšu/uz leju) pogu uz tālvadības pults. Katru reizi nospiežot pogu, 

režīms mainās sekojoši: 
 AIR FLOW U/D (uz augšu/uz leju) maiņa.  

 
 

 Virzienu pa kreisi/pa labi var noregulēt, spiežot AIR FLOW L/R (pa kreisi/pa labi) pogu uz tālvadības pults. Katru reizi nospiežot pogu, 
režīms mainās sekojoši: 
AIR FLOW (L/R (pa kreisi/pa labi) maiņa. 
 
 
 

 
 Spārna vai žalūzijas faktiskais novietojums var atšķirties no attēlā redzamā. 
 
 
 
 Kad sākas sildīšana, spārna un žalūzijas virziens ir fiksēts horizontālā/centra pozīcijā, lai izvairītos no caurvēja. Kad sāk nākt silts gaiss, 

tās atgriežas iestatītajā pozīcijā. 
 Spārna un žalūzijas virziens tiek kontrolēts horizontālā/centra pozīcijā, kad istabas temperatūra sasniedz iestatīto temperatūru un 

kompresors apstājas vai notiek atkausēšana. 
 Gaisa plūsmas virzienu nevar iestatīti iepriekšminētajā periodā. Mainiet gaisa plūsmas virziena iestatījumu, kad tiek pūsts silts gaiss un 

spārns/žalūzija pāriet iestatītajā pozīcijā. 
 

  
 

Atmiņas spārns (spārns vai žalūzija apturēts) 
Vienu reizi nospiežot AIR FLOW (U/D vai L/R) pogu, kamēr darbojas spārns vai žalūzija, tā pārstāj šūpoties pozīcijā. Tā kā šis leņķis 
tiek saglabāts atmiņā mikrodatorā, spārns vai žalūzija automātiski tiek iestatīts šajā leņķi, kad tiek sākt nākamā darbība. 

BRĪDINĀJUMS! 
 Ilgstoši neatrodieties tiešā gaisa plūsmā, ko rada gaisa kondicionieris. 

 

 Ieteicamais spārna leņķis, kad tas apstājas. 

 

 

Uzmanību! 
 COOL vai DRY režīmu neizmantojiet ilgstoši, ja gaisa plūsma pūs tieši 

uz leju. Citādi uz izvades režģa var rasties kondensāts un pilēt lejā. 
 Nemēģiniet noregulēt spārnus un žalūzijas ar rokām, jo kontroles leņķis 

var tikt mainīts vai spārns un žalūzijas var pilnīgi neaizvērties. 
 

a 

 

3D AUTO darbība  
 Ventilatora ātrums un gaisa plūsmas virziens tiek automātiski kontrolēts, ļaujot gaisu efektīvi kondicionēt visā telpā. 

 

 

 

Nospiediet ON/OFF pogu. 
 

 

 

 

Nospiediet 3S AUTO pogu. 
 
Katru reizi nospiežot pogu, rādījums tiek mainīts sekojošā secībā: 

 
 

 

Atvienošana 
Nospiediet 3D AUTO pogu, lai izslēgtu 3D AUTO rādījumu. 
 

 
 
 
 
 3D AUTO režīms tiek atcelts, ja nomaināt darbības režīmu. 
 Ja 3D AUTO režīms tiek atcelts, gaisa plūsmas virziens mainās uz to, kas 

tika izmantots pirms 3D AUTO iestatīšanas. 
 3D AUTO var iestatīt tikai AUTO, COOL vai HEAT darbības režīmā. 

 

 

 

  

 

 
PIEZĪME 

PIEZĪME PAR SILDĪŠANU 

PIEZĪME 



MIEGA TAIMERIS  
 Ierīce automātiski apstāsies, kad būs pagājis iestatītais laiks. 
 Iestatītā temperatūra tiek automātiski noregulēta atbilstoši pagājušajam laikam, lai izvairītos no pārmērīgas atdzišanas vai uzkaršanas. 

18. lpp. 

 
 
Iestatītā laika maiņa 
Iestatiet jauno laiku, nospiežot SLEEP pogu. 
 
Atcelt 
Nospiediet CANCEL pogu, lai izslēgtu SLEEP 
rādījumu. 

 
Nospiediet SLEEP pogu. 

 
 Ja tā tiek nospiesta, kamēr ierīce ir izslēgta 

MIEGA TAIMERIS sāk darboties ar iepriekšējiem iestatījumiem un gaisa 
kondicionieris tiek izslēgts, kad ir pagājis iestatītais laiks. 

 
 Ja tā tiek nospiesta, kamēr ierīce darbojas 

Gaisa kondicionieris tiek izslēgts, kad ir pagājis iestatītais laiks. 
Katru reizi nospiežot pogu, rādījums mainās sekojoši: 

 
Piemērs: Jūs vēlaties, lai ierīce apstājas pēc 3 stundām. 

Iestatiet uz: 
 

Deg taimera gaisma (dzeltena). 
  

 Ierīce apstājas, kad ir pagājis iestatītais laiks 
 
 
 
 

 SLEEP funkcija nedarbojas ALLERGEN CLEAR laikā. 
 MIEGA TAIMERI nevar iestatīt vienlaikus ar IZSLĒGŠANĀS TAIMERI.

 

IZSLĒGŠANAS TAIMERIS  
 Ierīce automātiski apstāsies, kad pienāk iestatītais laiks. 
 Ja gaisa kondicionieris ir izslēgts, sāciet ar 1. soli. Ja gaisa kondicionieris darbojas, sāciet ar 2. soli. 

Piemērs: Jūs vēlaties, lai ierīce apstājas plkst. 22:30 
  

 
 
Iestatītā laika maiņa 
Iestatiet jauno laiku, nospiežot OFF TIMER pogu. 
 
Atcelt 
Nospiediet CANCEL pogu, lai izslēgtu taimera 
rādījumu. 
 

 
Nospiediet ON/OFF pogu. 

 

 

 

Nospiediet OFF TIMER pogu. 
OFF TIMER rādījums  mirgo. 
 

 

 

 

Nospiediet ▲ vai ▼ (TIMER) pogu. 
Katru reizi spiežot pogu ▲, rādījums mainās sekojoši: 

 
Katru reizi spiežot pogu ▼, rādījums mainās sekojoši: 

 
Iestatiet uz 22:30 
 

 

 

 

Nospiediet SET pogu. 
Rādījums pārstāj mirgot un deg un iestatījums ir pabeigts. 
Deg taimera gaisma (dzeltena) 
 

 
 
 
 Ierīce apstājas iestatītā perioda beigās. 
 Poga jānospiež 60 sekunžu laikā pēc pēdējās 3. solī veiktās darbības, 

citādi iestatījums netiks pabeigts. 
 OFF TIMER laikā pašreizējais laiks netiek parādīts. 
 OFF TIMER funkcija nedarbojas ALLERGEN CLEAR laikā. 
 Atšķirībā no MIEGA TAIMERA, IZSLĒGŠANĀS TAIMERA darbības 

laikā automātiski iestatītas temperatūras koriģēšana netiek veikta. 

 
  

PIEZĪME 

PIEZĪME 



IESLĒGŠANAS TAIMERIS  
 Darbība sākas 5 līdz 60 minūtes pirms iestatītā, laika, lai istaba sasniegtu optimālo temperatūru iestatītajā laikā.  18. lpp. 
 IESLĒGŠANĀS TAIMERI var iestatīt neatkarīgi no tā, vai gaisa kondicionieris darbojas vai nē. 

Piemērs: Ja nepieciešamā temperatūra vajadzīga plkst. 08:00 

 
 

Iestatītā laika maiņa 
Iestatiet jauno laiku, nospiežot ON TIMER pogu. 
 

Atcelt 
Nospiediet CANCEL pogu, lai izslēgtu taimera 
rādījumu. 
 

 

 

Nospiediet ON TIMER pogu 
ON TIMER rādījums  mirgo. 
 

 

 

 

Nospiediet ▲ vai ▼ (TIMER) pogu. 
Katru reizi spiežot pogu ▲, rādījums mainās sekojoši: 

 
Katru reizi spiežot pogu ▼, rādījums mainās sekojoši: 

 
Iestatiet uz 08:00 
 

 

 

 

Nospiediet SET pogu. 
Rādījums pārstāj mirgot un deg, un iestatījums ir pabeigts. 
Deg taimera gaisma (dzeltena). 
Ja IESLĒGŠANĀS TAIMERIS tiek iestatīts, kamēr darbojas gaisa 
kondicionieris, tas pārstāj darboties. 
 

 
 
 
 Darbība sākas 5 līdz 60 minūtes pirms iestatītā laika. 
 Taimera gaisma (dzeltena) izdziest iestatītajā laikā. 
 Poga jānospiež 60 sekunžu laikā pēc pēdējās 2. solī veiktās darbības, citādi 

iestatījums netiks pabeigts. 
 ON TIMER laikā pašreizējais laiks netiek parādīts. 
 ON TIMER funkcija nedarbojas ALLERGEN CLEAR laikā. 
 Ja pēc IESLĒGŠANĀS TAIMERA iestatīšanas tiek nospiesta ON/OFF poga, 

iestatījums tiek atcelts. 
 

MIEGA TAIMERIS + IESLĒGŠANAS TAIMERIS  
 Šī ir kombinēta MIEGA TAIMERA un IESLĒGŠANĀS TAIMERA funkcija. 

 

Piemērs:  Ja nepieciešams apturēt pēc 3 stundām un tad sākt darbību plkst. 8:00 iestatītās 
temperatūras tuvumā. 

 

 

 

MIEGA TAIMERA iestatīšana 
 
Iestatīt, veicot 16. lpp. norādītās darbības. 

Iestatiet uz: 
  

 

 
IESLĒGŠANĀS TAIMERA iestatīšana 
 
Iestatīt, veicot sadaļā IESLĒGŠANĀS TAIMERIS aprakstītās darbības. 

Iestatīt  
 

Šīs ierīces taimera gaismas (dzeltena) apgaismojuma iestatīšana ir 
pabeigta. 

 
 Kad ir pagājis MIEGA TAIMERA funkcijā iestatītais laiks, darbība tiek 

apturēta, un tā sākas 5 līdz 60 minūtes pirms IESLĒGŠANĀS 
TAIMERA funkcijā iestatītā laika. 

 Taimera gaisma izslēdzas, kad pienāk IESLĒGŠANĀS TAIMERA 
funkcijā iestatītais laiks. 

 
Iestatītā laika maiņa 
Iestatiet jauno laiku, nospiežot SLEEP vai ON TIMER pogu. 
 

Atcelt 
Nospiediet CANCEL pogu, lai izslēgtu taimera rādījumu. 
 

 
  

PIEZĪME 



IESLĒGŠANAS TAIMERIS +IZSLĒGŠANAS TAIMERIS  
 Šī ir kombinēta IESLĒGŠANĀS TAIMERA un IZSLĒGŠANĀS TAIMERA funkcija. 
 

 

Piemērs: Pašlaik ir pulksten 21:00. Gaisa kondicionieris darbojas. 
  Ja nepieciešams, lai tas apstājas plkst. 22:30 un tad sāk darbību plkst. 8:00  
  iestatītās temperatūras tuvumā. 

 

 

IZSLĒGŠANĀS TAIMERA iestatīšana 
 

Iestatīt, veicot 16. lpp. norādītās darbības. Iestatiet uz  
 

 

 

IESLĒGŠANĀS TAIMERA iestatīšana 

Iestatīt, veicot 7. lpp. norādītās darbības. Iestatiet uz  
 

Taimera gaisma (dzeltena) uz ierīces iedegas, kad tiek pabeigta 
iestatīšana. 

 

 Iestatītais laiks tiek parādīts uz tālvadības pults. Rādījums mainās 
atkarībā no darbības stāvokļa. 
 Gaisa kondicionieris apstājas. 

 Vispirms gaisa kondicionieris sāk darboties ar 
IESLĒGŠANĀS TAIMERI. Pēc tam gaisa 
kondicionieris izslēdzas ar IZSLĒGŠANĀS TAIMERI 

 Gaisa kondicionieris darbojas. 
 Vispirms gaisa kondicionieris izslēdzas ar 

IZSLĒGŠANĀS TAIMERI. Pēc tam gaisa 
kondicionieris ieslēdzas ar IESLĒGŠANĀS TAIMERI 
 

 

Iestatītā laika maiņa 
Iestatiet jauno laiku, nospiežot OFF TIMER vai ON TIMER pogu. 

 
 
 Taimeri var iestatīt tikai nākamajām 24 stundām. 

 
Atcelt 
Nospiediet CANCEL vai ON/OFF pogu, lai izslēgtu taimera rādījumu. 

 
Ērta uzsākšana 

Ja ir aktivizēts IESLĒGŠANĀS TAIMERIS, ierīce sāk darboties 
nedaudz agrāk, lai ieslēgšanās laikā istabā būtu optimāla 
temperatūra. To sauc par ērtu uzsākšanu.  

 MIEGA TAIMERIS 
Ja izvēlaties MIEGA TAIMERI, iestatītā temperatūra pēc laika 
tiek automātiski noregulēta, nodrošinot, ka istabā nav pārāk 
auksts dzesēšanas laikā vai pārāk karsts sildīšanas laikā. 
 
►COOL režīms◄  ►HEAT režīms◄ 
 

 

 Mehānisms 
Istabas temperatūra tiek 
pārbaudīt 60 minūtes pirms 
ON taimera. Atkarībā no 
temperatūras šajā laikā 
darbība sākas 5 līdz 60 
minūtes pirms ieslēgšanās 
taimera.  

 Funkcija ir pieejama gan 
COOL, gan HEAT režīmā 
(ieskaitot AUTO). Tā 
nedarbojas DRY režīmā 

►COOL režīmā◄ 
  (apturēšanas) darbība sākas 

 

 
  

ALLERGEN CLEAR  

 

 

 Lai likvidētu alerģiju izraisošos alergēnus, kas uzkrājas uz Allergen Clear filtra, 
tiek izmantota enzīmu jauda. 
 

 
Nospiediet ALLERGEN CLEAR pogu. 

 

Apturēt: 

 

Nospiediet ON/OFF  vai 
ALLERGEN CLEAR pogu. 
 

 

 
 
 
 Tā kā istabas temperatūra var diezgan mainīties, ieteicams šo izmantot, kad 

neviens nav mājās. (Tā pabeidzas automātiski apmēram pēc 90 minūtēm). 
 ALLERGEN CLEAR režīma laikā temperatūras, ventilatora ātruma, gaisa 

plūsmas virziena un taimera iestatījumus nevar veikt. 
 SCM multisistēmas gadījumā ALLERGEN CLEAR kontroles funkcija 

nedarbojas. 
 SCM multisistēmas gadījumā, nejauši nospiežot ALLERGEN pogu, iekštelpas 

ierīce, kas uzvēra šo komandu, pārstās darboties. 
 
  

PIEZĪME 

PIEZĪME 



NEDĒĻAS TAIMERIS  
 Katrai nedēļas dienai pieejamas līdz 4 programmām ar taimeri (ieslēgšanās taimeris / izslēgšanās taimeris). Nedēļā pieejamas maksimums 

28 programmas. Kad tas ir iestatīts, taimeris darbosies ar tām pašām programmām katru nedēļu, ja vien NEDĒĻAS TAIMERIS netiek 
atcelts. 

Paraugs (dzesēšanas sezonā) 
 

NEDĒĻAS TAIMERA iestatīšana 

 
 

MANUĀLA IESTATĪŠANA  

  
 

NEDĒĻAS TAIMERA ieslēgšana/izslēgšana 
 Ieslēdziet/izslēdziet NEDĒĻAS TAIMERI, nospiežot WEEKLY pogu. 
 

 

 

Nospiediet WEEKLY pogu. 
 
NEDĒĻAS TAIMERIS tiek aktivizēts. 
Katru reizi nospiežot WEEKLY pogu, rādījums mainās sekojoši: 

 
Ja NEDĒĻAS TAIMERIS ir iestatīts uz ON, deg gaisa 
kondicioniera taimera gaisma (dzeltena). 
Ja tiek nomainītas tālvadības pults baterijas vai tiek nospiests ACL 
slēdzis, tālvadības pults tiek iestatīta sākotnējā stāvoklī. Tā kā 
sākotnējā stāvoklī NEDĒĻAS TAIMERIS nav iestatīts, iestatiet 
programmu atkāroti.  
   

  
 
 NEDĒĻAS TAIMERIS tiek ieslēgts/izslēgts, neskatoties uz to, 

vai gaisa kondicionieris darbojas vai nē. 
 NEDĒĻAS TAIMERA  ieslēgšanās taimeris darbojas, 

neskatoties uz to, vai gaisa kondicionieris darbojas vai nē. 
Kad tiek sasniegts IESLĒGŠANĀS TAIMERA iestatītais 
laiks, tālvadības pults darbojas saskaņā ar iestatījumiem. 
Tālvadības pults rādījums arī tiek pārslēgts veiktajos 
iestatījumos. Iestatījumu var mainīt no tālvadības pults pēc 
NEDĒĻAS TAIMERA  ieslēgšanās taimera. 
Ar IESLĒGŠANĀS TAIMERI var veikt sekojošos 
iestatījumus. 
Darbības režīms, ventilatora ātrums, gaisa plūsmas virziens, 
EKONOMIJA, 3DAUTO, TEMPERATŪRAS 
PAZEMINĀŠANA NAKTS LAIKĀ, KLUSUMS 
Ērta uzsākšana netiek veikta NEDĒĻAS TAIMERA  
ieslēgšanās taimerim. 

 

 
 NEDĒĻAS TAIMERA  ieslēgšanās taimeris darbojas tikai 

tad, ja darbojas gaisa kondicionieris. Kad tiek sasniegts 
IZSLĒGŠANĀS TAIMERA iestatītais laiks, gaisa 
kondicionieris apstājas. 

 Ja pašreizējai dienai (nedēļas dienai) ir iestatīti vairāki 
programmas numuri, darbība tiek izpildīta, sākot ar agrāko 
iestatīto laiku. 

 Ja darbojas vairāki taimeri (IESLĒGŠANĀS TAIMERI, 
IZSLĒGŠANĀS TAIMERIS un MIEGA TAIMERIS), 
NEDĒĻAS TAIMERIS nedarbosies pat, ja tiek sasniegts 
IESLĒGŠANĀS TAIMERĪ vai IZSLĒGŠANĀS TAIMERĪ 
iestatītais laiks. NEDĒĻAS TAIMERIS sāk darboties, kad ir 
pabeigti dažādie taimeri. 

 Nevar iestatīt IESLĒGŠANĀS TAIMERI un  
IZSLĒGŠANĀS TAIMERI vienas nedēļas diena vienā laikā. 

 Ja NEDĒĻAS TAIMERA iestatījums netiek nosūtīts uz ierīci, 
TAIMERA gaisma neiedegsies pat, ja tiek nospiesta 
WEEKLY poga un uz tālvadības pults redzams  

 
 
  

PIEZĪME 



Iestatīšanas režīms <Individuāli iestatījumi> 
 

 

Iestatiet pēc pašreizējās nedēļas dienas un laika iestatīšanas.  

 
Nospiediet PROGRAM  pogu 

 

 un pašreizējā nedēļas dienas 
mirgo 

  

 

 
Nospiediet ▲ vai ▼ (TIMER) pogu 

Izvēlieties rezervējamo nedēļas dienu 
Katru reizi nospiežot pogu ▲, rādījums mainās 
sekojoši: 

 
Katru reizi nospiežot pogu ▼, rādījums mainās 
sekojoši: 

 

 

 

 

 
Nospiediet SET pogu. 

Nedēļas diena ir noteikta un programmas 
numurs mirgos. 

  

 

 
Nospiediet ▲ vai ▼ (TIMER) pogu 

Izvēlieties programmas numuru. 
Katru reizi nospiežot pogu ▲, rādījums mainās 
sekojoši: 

 
Katru reizi nospiežot pogu ▼, rādījums mainās 
sekojoši: 

 

 

 

 

 

Nospiediet SET pogu. 
 
Ja vienumi iestatīšanai nav pieejami, gan  
gan  mirgo. 
 
Ja vienumi iestatīšanai (ieslēgšanās vai 
izslēgšanās taimeris) ir pieejami, mirgo 
vai . 

  

 

 
Nospiediet ON TIMER vai OFF TIMER pogu. 
Tiek noteikts ieslēgšanās taimeris vai izslēgšanās taimeris un laika rādījums 
mirgo 

Izvēlēts ieslēgšanās  Izvēlēts izslēgšanās 
taimeris  taimeris 

 
 
  



 

 

 

Nospiediet ▲ vai ▼ (TIMER) pogu 
Iestatiet laiku. 
Katru reizi nospiežot pogu ▲, rādījums 
mainās sekojoši: 

 
Katru reizi nospiežot pogu ▼, rādījums 
mainās sekojoši: 

 
Ja izvēlaties ieslēgšanās taimeri, ejiet uz 8. soli
Ja izvēlaties izslēgšanās taimeri, ejiet uz 9 soli 

 

 

 

 

Iestatiet nepieciešamos parametrus. 
 
Ja izvēlaties ieslēgšanas taimeri, darbības režīmu, ventilatora ātrumu un 
gaisa plūsmas virzienu var mainīt un var iestatīt ECONO, SILENT vai 
NICHT SETBACK funkcijas. 
 

 

 
Nospiediet SET pogu. 
 

Laiks tiek noteikts un mirgo  un  

  

 

 
Nospiediet PROGRAM pogu vai SET pogu. 
 
Nospiežot PROGRAM pogu, iestatījums tiek nosūtīts uz gaisa 
kondicionieri. 
Tā kā pārraidei nepieciešamas 3 sekundes, vērsiet tālvadības pulti pret 
tālvadības pults signāla uztvērēju uz iekštelpas ierīces. 
Kad iestatījums tiek saņemts, atskan skaņas signāls (pi, pi, pi). 
Nospiežot SET pogu, iestatījums turpinās no 2. soļa. 
 

  
Iestatīšanas režīms <Kolektīvie iestatījumi> 

 Iestatiet tos pašu parametrus tam pašam programmas numuram visām nedēļas dienām. 2. darbībā izvēlieties “visas nedēļas dienas”. Ja 
parametri, kas tika individuāli iestatīti pastāv tajā pašā programmas numurā, parametri tiek pārrakstīti. 

 
 

 
 
 Ja iestatīšanas režīmā 60 sekunžu laikā netiek veikta neviena darbība, iestatījumu izmaiņas, kas tika veiktas līdz tam, tiek atceltas un 

iestatīšanas režīms tiek izbeigts. Tad  un programmas numuri (P1, P2, P3 un P4) 10 sekundes mirgo.  
(Mirgošana nenotiek, ja iestatīšanas režīms tiek izbeigts, kad tiek iestatīta tikai viena programma). 

 Iestatīšanas režīma beigās, vērsiet tālvadības pulti pret gaisa kondicionieri un nospiediet PROGRAM pogu. Šajā gadījumā 
pārbaudiet, vai gaisa kondicionieris izdod skaņas signālu trīs reizes (pi, pi, pi). Ja skaņas signāls neatskan, iestatiet režīmu vēlreiz uz 
iestatīšanas režīmu, nospiežot PROGRAM pogu, un pārliecinieties, ka atskan skaņas signāls.  

 
 
  

PIEZĪME 



Kā atcelt iestatījumu <Individuāli iestatījumi> 
 

 

 
Nospiediet PROGRAM  pogu 
 

 un pašreizējā nedēļas dienas mirgo 
 

 
Nospiediet ▲ vai ▼ (TIMER) pogu 

Izvēlieties atceļamo nedēļas dienu 
 

 
Nospiediet SET pogu. 
Nedēļas diena ir noteikta un programmas numurs mirgos 

 

 

Nospiediet ▲ vai ▼ (TIMER) pogu 
Izvēlieties atceļamās programmas numuru. 
Atcelšanas laikā nespiediet SET pogu. Ja SET poga tiek nospiesta, režīms tiks 
nomainīts uz iestatīšanas režīmu 

 

 
Nospiediet pogu CANCEL. 
Ieslēgšanas vai izslēgšanas taimera iestatījuma parametri tiek atcelti un 
rādījumu sadaļā redzams  

 

 
Nospiediet PROGRAM pogu. 
 
Nospiežot PROGRAM pogu, iestatījums tiek nosūtīts uz gaisa kondicionieri. 
Kad iestatījums tiek saņemts, atskan skaņas signāls (pi, pi, pi). 
Katras programmas parametri tiek atcelti. Veiciet augstāk norādīto darbību 
par katru atceļamo programmu 
 

 
Kā atcelt iestatījumu <Kolektīvie iestatījumi> 

 Ja tas pats parametrs pastāv tajā pašā programmas numurā visās nedēļas dienās, varat veikt kolektīvo dzēšanu. Augstāk 2. darbībā 
izvēlieties “visas nedēļas dienas”. Sākot no 3. soļa, visas darbības ir tādas pašas, kā norādīts iepriekš. 

 Ja parametri ir mainīti vai dzēsti pa atsevišķiem iestatījumiem pēc kolektīvās iestatīšanas, kas aprakstīta 21. lpp., radot iestatījumu 
parametru pretrunas starp nedēļas dienām, kolektīvo dzēšanu nevar veikt. 

 
Apstiprināšanas režīms 

  

 

NEDĒĻAS TAIMERA iestatījumus var apstiprināt. 

 
3 sekundes vai ilgāk turiet nospiestu PROGRAM  pogu 
 

 mirgo un iestatījuma parametrs izgaismojas. 
 

 
Nospiediet ▲ vai ▼ (TIMER) pogu 

Izvēlieties apstiprināmo nedēļas dienu un programmas numuru. 
Rādījums sākas no pašreizējās nedēļas dienas. Programmai bez iestatījuma 
tiek rādīts . Ja apstiprinājuma režīmā tiek nospiesta PROGRAM poga, 
tiek atvērts iestatīšanas režīms. 

 
 

 
Atcelšana 
Apstiprināšanas režīmu var izbeigt, nospiežot ON/OFF, CANCEL vai SET pogu. 
 
 

 

  
 

Ja apstiprināšanas režīmā neviena darbība netiek veikta 60 sekunžu laikā, apstiprināšanas 
režīms tiek izbeigts. 
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AUGSTA JAUDA/EKONOMIJA 

 

 

 
Nospiediet ON/OFF pogu. 

 

 

Nospiediet HI/ECO pogu. 
 Ja darbības režīms ir AUTO, COOL vai HEAT 

Katru reizi nospiežot HI/ECO pogu, rādījums pārslēdzas sekojoši: 

 
 Ja darbības režīms ir DRY vai ON TIMER + OFF TIMER 

Katru reizi nospiežot HI/ECO pogu, rādījums pārslēdzas sekojoši: 

 
 

  
  

 
AUGSTA JAUDA 
Nospiežot HI/ECO pogu, tiek intensificēta darbības jauda un uzsākta jaudīga dzesēšana vai sildīšana uz 15 minūtēm. Tālvadības pultī 

redzams un VENTILATORA ĀTRUMS rādījums pazūd. 
 
 
 
 AUGSTAS JAUDAS režīma laikā istabas temperatūra netiek 

kontrolēta. Ja notiek pārmērīga dzesēšanas vai sildīšana, vēlreiz 
nospiediet HI/ECO pogu, lai atceltu AUGSTAS JAUDAS 
režīmu. 

 AUGSTAS JAUDAS režīms nav pieejams DRY un ON 
TIMER+OFF TIMER laikā. 

 Ja AUGSTAS JAUDAS režīms tiek iestatīts pēc ieslēgšanās 
taimera iestatīšanas, AUGSTAS JAUDAS režīms sāksies pēc 
iestatītā laika. 

 Pēc AUGSTAS JAUDAS režīma beigām, iespējams, dzirdēsiet 
aukstumaģenta plūšanas skaņu. 

 Ja tiek iestatītas sekojošās darbības, AUGSTAS JAUDAS režīms 
tiek atcelts. 
 Ja vēlreiz tiek nospiesta HI/ECO poga. 

 (Darbības režīms tiek mainīts uz EKONOMISKO) 
 Ja tiek mainīts darbības režīms. 
 Ja pagājušas 15 minūtes, kopš sākās AUGSTAS JAUDAS  
     režīms. 
 Ja tiek nospiesta 3D AUTO poga. 
 Ja tiek nospiesta SILENT poga. 
 Ja tiek nospiesta NIGHT SETBACK poga. 

 Nedarbojas, ja gaisa kondicionieris ir izslēgts. 
 

 
 

EKONOMIJA 
Nospiežot HI/ECO pogu, tiek uzsākt maiga darbība ar slāpētu jaudu, lai izvairītos no pārmērīgas dzesēšanas vai sildīšanas. Ierīce 
darbojas 1.5°C augstāk nekā iestatītā temperatūra dzesēšanas laikā un 2.5°C zemāk nekā sildīšanas laikā. Tālvadības pultī redzams 
un VENTILATORA ĀTRUMS rādījums pazūd. 
 
 
 
 Gaisa kondicionieris darbosies EKONOMIJAS režīmā pēc 

sekojošiem gadījumiem. 
 Ja gaisa kondicionieris EKONOMIJAS režīma laikā tiek 

apturēts, nospiežot ON/OFF pogu. 
 Ja gaisa kondicionieris EKONOMIJAS režīma laikā tika 

apturēts MIEGA vai IZSLĒGŠANĀS TAIMERA funkcijas 
laikā. 

 Ja darbība tiek atsākta pēc CLEAN vai ALLERGEN CLEAR 
funkcijas. 

 

 Ja tiek iestatītas sekojošās darbības, EKONOMIJAS režīms tiek 
atcelts. 
 Ja vēlreiz tiek nospiesta HI/ECO poga. 
 Ja darbības režīms tiek mainīts no DRY uz FAN. 
 Ja tiek nospiesta NIGHT SETBACK poga. 

 Nedarbojas, ja gaisa kondicionieris ir izslēgts. 
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TEMPERATŪRAS PAZEMINĀŠANA NAKTS LAIKĀ 

 
 Aukstās sezonas laikā, kad esat prom, nakts laikā vai kad istabā neviens neuzturas, istabas temperatūru var uzturēt patīkamā līmenī. Gaisa 

kondicionieris uztur konstantu apmēram 10°C temperatūru. 
 

 

 
 
Nospiediet NIGHT SETBACK pogu. 
 
Katru reizi nospiežot NIGHT SETBACK pogu, rādījums mainās 
sekojoši: 

 
 

 
Atcelšana 
Nospiediet NIGHT SETBACK pogu vai MODE pogu, lai izslēgtu NIGHT 
SETBACK rādījumu. 
 
 
 
 NIGHT SETBACK laikā gaisa kondicionieris uztur iestatīto temperatūru 

uz apmēram 10°C. 
 NIGHT SETBACK laikā temperatūru nevar iestatīt. 
 Tā kā istabas temperatūra var diezgan mainīties, šo ieteicams izmantot, kad 

neviens neatrodas telpā. 
 NIGHT SETBACK laikā nevar iestatīt AUGSTAS JAUDAS un 

EKONOMIJAS funkciju. 
 Ja NIGHT SETBACK tiek atcelts, nospiežot NIGHT SETBACK pogu, 

darbības režīms tiek atiestatīts uz to režīmu, kas bija aktīvs pirms NIGHT 
SETBACK funkcijas. 

 
 

KLUSA darbība  

 
 Kad tiek iestatīta KLUSA darbība, ierīce darbojas klusāk, samazinot āra ierīces radīto troksni. 

Ja gaisa kondicionieris ir izslēgts, sāciet no 1. soļa. Ja gaisa kondicionieris darbojas, sāciet no 2. soļa. 
 

 

 
Nospiediet ON/OGG pogu. 

 

 
Nospiediet SILENT pogu. 
 
 Ja darbības režīms ir AUTO, DZESĒŠANA, SILDĪŠANA vai NIGHT 

SETBACK 
Katru reizi nospiežot SILENT pogu, rādījums mainās sekojoši: 
 

 
 
Atcelšana 
Nospiediet SILENT pogu, lai izslēgtu SILENT rādījumu. 
 
 
 
 KLUSĀS darbības laikā maksimālā dzesēšanas un sildīšanas jauda pazeminās. 
 KLUSĀ darbība nedarbojas DRY un FAN laikā. 
 Sekojošos gadījumos gaisa kondicionieris atsāks KLUSO darbību, kad tas tiks 

atkal ieslēgts. 
 Ja gaisa kondicionieris tiks apturēts, nospiežot ON/OFF pogu KLUSĀS 

darbības laikā. 
 Ja gaisa kondicionieris tiek apturēts MIEGA vai IZSLĒGŠANĀS TAIMERA 

laikā, kad aktivizēta KLUSĀ darbība. 
 Ja darbība tiek atsākt pēc CLEAN vai ALLERGEN CLEAR funkcijas. 

 Nedarbojas, ja gaisa kondicionieris ir izslēgts. 
 Āra ierīces trokšņa līmenis var nesamazināties, tas atkarīgs no apstākļiem. 
 SCM multisistēmu gadījumā KLUSĀ vadība nedarbojas. 
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IZVĒLNES funkcija 

 
 IZVĒLNES funkcija tiek izmantota, lai iestatītu displeja spilgtumu, PAŠTĪRĪŠANU un IEPRIEKŠ IESTATĪTO darbību. 
 

 

 

Katru reizi nospiežot MENU slēdzi ar lodīšu pildspalvas galu, 
rādījums mainās sekojoši: 
 

 
  

 
Displeja spilgtuma noregulēšana 

 
 Šo funkciju var izmantot, kad nepieciešams noregulēt ierīces displeja spilgtumu. 
 

 

 
Izvēlieties displeja spilgtumu, nospiežot MENU slēdzi. 

 

 
Izvēlieties spilgtuma līmeni, spiežot pogu ▲ vai ▼(TIMER). 
 

 
 

 
Nospiediet SET pogu. 

  

 
  



PAŠTĪRĪŠANA 
 
 TĪRĪŠANA jāaktivizē pēc AUTO, DZESĒŠANAS un ŽĀVĒŠANAS, lai likvidētu mitrumu no iekštelpas ierīces iekšpuses un kontrolētu 

pelējuma un baktēriju vairošanos.  

 

 
Izvēlieties PAŠTĪRĪŠANAS funkciju, nospiežot MENU slēdzi. 

 

 
Izvēlieties CLEAN, nospiežot pogu ▲ vai ▼ (TIMER). 

 
 

 

 
Nospiediet SET pogu. 

 
 
 
 Pēc divām stundām gaisa kondicionieris automātiski pārtrauc TĪRĪŠANU. 

Lai uzreiz apturētu gaisa kondicionieri, nospiediet ON/OFF pogu. 
 TĪRĪŠANA netiek izpildīta pēc tam, kad ir pabeigtas SILDĪŠANAS, 

VENTILATORA, IZSLĒGŠANĀS TAIMERA, MIEGA un ALLERGEN 
CLEAR funkcijas. 

 TĪRĪŠANAS režīmā iekštelpas ierīces ventilators darbojas aptuveni divas 
stundas. 

 TĪRĪŠANAS režīma laikā deg DARBĪBAS lampa. 

 
 Nospiežot SLEEP pogu, ALLERGEN CLEAR pogu vai NIGHT SETBACK 

pogu TĪRĪŠANAS funkcijas laikā, TĪRĪŠANAS darbība tiek atcelta un ierīce 
tiek iestatīta MIEGA, ALLERGEN CLEAR vai NIGHT SETBACK režīmā. 

 Šo funkciju nevar izmantot, lai notīrītu pelējumu, baktērijas vai netīrumus, 
kas jau ir pielipuši ierīcei. 

 
IEPRIEKŠ VEIKTIE IESTATĪJUMI 

 
 Izmantojot šo funkciju, varat saglabāt vēlamos iestatījumus, lai vēlāk tos izmantotu. 
 

 

 

Izvēlieties IEPRIEKŠ VEIKTOS IESTATĪJUMUS, nospiežot 
MENU slēdzi. 

 

 

Izvēlieties nepieciešamo DARBĪBAS REŽĪMU, 
TEMPERATŪRU, VENTILATORA ĀTRUMU un GAISMA 
PLŪSMAS virzienu. 

 

 
Nospiediet pogu SET. 

 

 

Ja gaisa kondicionieris darbojas AUTO, DZESĒŠANAS, 
SILDĪŠANAS, ŽĀVĒŠANA, VENTILATORA vai NICH 
SETBACK režīmā, 3 sekundes vai vairāk turiet nospiestu 
MODE pogu. Sākas IEPRIEKŠĒJA IESTATĪŠANA. 

 
 
 
 Ja nospiežat MODE pogu, lai veiktu IEPRIEKŠĒJUS IESTATĪJUMUS 3D 

AUTO vai AUGSTAS JAUDAS režīmā, tas tiks atcelts. 
 Ja nospiežat MODE pogu, lai veiktu IEPRIEKŠĒJUS IESTATĪJUMUS 

EKONOMIJAS režīmā, tas tiks turpināts. 
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Automātiska restartēšana 

 
 Automātiskā restartēšanas funkcija reģistrē gaisa kondicioniera darbības statusu tieši pirms izslēgšanas, ko rada strāvas pārrāvums, un pēc 

strāvas padeves atjaunošanas automātiski atsāk darbību. 
 Sekojošie iestatījumi tiek atcelti: 
 Taimera iestatījumi 
 AUGSTA JAUDA 

 
 

 
 
 Rūpnīcā automātiskās restartēšanās funkcija ir iestatīta uz ON. Konsultējieties ar tirgotāju, vai nepieciešams šo funkciju izslēgt. 
 Ja notiek strāvas pārrāvums, taimera iestatījums tiek atcelts. Pēc strāvas padeves atjaunošanas iestatiet taimeri no jauna. 

 
 

Padomi efektīvai darbībai 

 
 Ievērojiet sekojošo attiecībā uz visekonomiskāko un ērtāko ierīces izmantošanu.  

Iestatiet piemērotu istabas temperatūru 
 
 
Pārmērīgi augsta vai zema temperatūra nav 
laba Jūsu veselībai un lieki patērē elektrību. 

Bieži tīriet filtrus. 
 
 
Aizsērējuši filtri var nobloķēt gaisa plūsmu 
un darbība var nebūt tik efektīva.  

Izvairieties no tiešas saules gaismas un 
caurvēja. 
 
Novērsiet tiešu saules gaismu, aizvelkot 
aizkarus vai žalūzijas, kad dzesējat telpu. 
Logiem un durvīm jābūt aizvērtiem, 
izņemot vēdināšanas laikā 
 

Pienācīgi noregulējiet gaisa plūsmas 
virzienu 
 
Noregulējiet gaisa plūsmu uz augšu/uz leju 
un pa labi/pa kreisi, lai nodrošinātu 
vienmērīgu istabas temperatūru. 
 

Izmantojiet ierīci tikai, ja nepieciešams 
 
 
Pareizi izmantojiet taimeri, lai izmantotu 
ierīci tikai tad, kad tas nepieciešams. 

Dzesēšanas laikā turiet karstuma avotus 
atstatus 
 
Cik vien iespējams, neturiet karstuma 
avotus istabā. 
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Apkope 

 
Pirms apkopes  Darba sezonas laikā 
Atslēdziet barošanas avotu. 
 

 
 
 Neuzlejiet ierīcei šķidrumu. 
 Nepieskarieties alumīnija ribām 

uz siltummaiņa. 
 Noņemot ieplūdes paneli vai 

filtrus, stingri stāviet uz sastatņu 
kāpnēm vai cita stabila 
priekšmeta. 

 
Neizmantojiet sekojošos 
priekšmetus: 
 Karsts ūdens (40°C vai vairāk) 

Tas var deformēt ierīci vai 
noplucināt krāsu. 

 Benzīns, krāsas šķaidītājs, benzīns 
vai tīrītājs, u.c. Tie var deformēt 
vai saskrāpēt ierīci. 

 
 

 Gaisa filtra tīrīšana Standarta intervāls ir reize divās nedēļās 
 

 

Noņemiet gaisa filtru 

 

 Pavelciet gaisa ievades paneli uz priekšu. 
 Viegli turiet rokturus abās pusēs un paceliet 

mazliet, lai noņemtu paneli uz priekšu. 

 
 

 
Tīrīšana Ja filtrs ir ļoti netīrs, notīriet to siltā ūdenī (apm. 30°C) un kārtīgi 

nožāvējiet to. 
  UZMANĪBU! 

 Netīriet filtrus verdošā ūdenī. 
 Nežāvējiet tos virs atklātas liesmas. 
 Maigi izvelciet tos.  

 

 

 

 
Ievietojiet filtru atpakaļ 

   Stingri turiet filtru aiz abiem sāniem, kā parādīts pa labi, 
un kārtīgi ievietojiet to. 

 Ja ierīce darbosies bez gaisa filtriem, tā kļūs putekļaina 
un rad radīt bojājumus. 

 Ierīces tīrīšana 
 Noslaukiet ierīci ar mīkstu, sausu drānu vai izmantojiet putekļu sūcēju. 
 Ja ierīce ir ļoti netīra, noslaukiet to ar siltā ūdenī izmērcētu drānu. 

 Gaisa ievades paneļa tīrīšana  
 Paneli var mazgāt ar siltu ūdeni. Pēc mazgāšanas ar ūdeni 

noslaukiet visu mitrumu no paneļa un nožāvējiet to tiešā 
saules gaismā.  

 
Kā atvērt un aizvērt gaisa ievades paneli? 

 

Atvērt 
Novietojiet pirkstus paneļa abās pusēs un pavelciet paneli uz 
priekšu, lai to var atvērt aptuveni 70 grādu leņķī. 

Aizvērt 
Vienmērīgi stumiet abus paneļa stūrus un pēc tam viegli spiediet 
centrā. 

 
 

Kā noņemt un uzstādīt gaisa ievades paneli? 
 

Noņemt 
Kad noņemat gaisa ievades paneli, lai veiktu tīrīšanu, vai citus, 
atveriet paneli pa 90 grādiem un tad pavelciet to uz priekšu. 

Uzstādīt 
Ievietojiet paneļa strēli atverē uz priekšējā paneļa no zemāk 
parādītās pozīcijas, turiet paneli aiz apakšējās daļas abiem galiem, 
lēnām laidiet to zemāk, tad viegli spiediet, līdz tas saslēdzas. 

  
 
  



 
 

Dzesēšanu/sildīšanu ietekmē ar putekļiem, u.c. aizsērējis gaisa filtrs, tad darbības troksnis kļūst skaļāks. Tas var 
patērēt arī papildus elektrību. Tīriet gaisa filtrus attiecīgajos intervālos. 
 

  
Sezonas beigās  Sezonas sākumā 

 2 līdz 3 stundas darbiniet ventilatoru. 
 

Izžāvējiet ierīces iekšpusi. 
 

 

 Pārliecinieties, ka zemējuma vads nav pārrauts vai 
atvienots 

 Apturiet ierīci un atslēdziet barošanas avotu. 
 

Ierīce patērē aptuveni 4W, pat ja tā nedarbojas. Atslēdzot barošanas avotu, 
varat ietaupīt patēriņu un izmaksas. 
 

 
Pārliecinieties, ka uz āra ierīces pamata rāmja nav 
korozija vai rūsa. 

  Notīriet un uzstādiet atpakaļ gaisa filtrus. 

 

Pārliecinieties, ka nekādi šķēršļi nebloķē gaisa plūsmu 
ap iekštelpas un āra ierīces gaisa ievades un izvades 
atverēm 

  Notīriet iekštelpas un āra ierīces 

 

Ieslēdziet barošanas avotu. 

  Izņemiet baterijas no tālvadības pults. 
 

 Ievietojiet baterijas tālvadības pultī. 
 

Gaisa tīrīšanas filtra uzstādīšana, pārbaude un nomaiņa 
 
1. Atveriet gaisa ievades paneli un izņemiet gaisa filtrus. 25. lpp. 
2. Izņemiet filtra turētājus no gaisa kondicioniera, kad tajos ir uzstādīts gaisa tīrīšanas filtrs. 
3. Izņemiet allergen clear filtru (gaiši oranžs) no filtra turētāja un pārbaudiet filtru. Ar putekļu sūcēju 

izsūciet putekļus vai netīrumus no allergen clear filtrs. Ja filtru nevar iztīrīt vai ja tas lietots jau 
aptuveni gadu, nomainiet to pret jaunu. 
(Allergen clear filtrs jānomaina pēc aptuveni 1 gada lietošanas, tomēr faktiskais nomaiņas 
periods var atšķirties atkarībā no apstākļiem, kādos tiek izmantots filtrs.) 
 
Izņemiet fotokatalītisko, mazgājamo, deodozerējošo filtru (oranžs) no filtra turētāja un pārbaudiet 
filtru. Periodiski notīriet putekļus vai netīrumus no fotokatalītiskā, mazgājamā, deodozerējošā filtra. Ja 
fotokatalītiskais, mazgājamoais, deodozerējošais filtrs ir sevišķi netīrs, to var mazgāt ar ūdeni. Tā kā 
filtrs ir trausls, mazgājiet to, kamēr tas ir uzstādīts filtra turētājā, lai to nesabojātu. Kad filtrs ir 
nomazgāts, novietojiet to izžūt saules gaismā. Novietojot filtru saulē, tiek atjaunots deodozorējošais 
efekts. 
 
(Neizmetiet vecos filtrus. Tos var otrreiz izmantot.) 
 

4. Uzstādiet gaisa tīrīšanas filtru filtra turētājos un tad uzstādiet filtra turētājus gaisa kondicionierī. 
 
 

 
 Allergen clear filtru un fotokatalītisko, mazgājamo, deodozerējošo filtru var uzstādīt gan labajā, 

gan kreisajā gaisa kondicioniera pusē. 
 Uzstādiet allergen clear filtru ar gaiši oranžo pusi uz āru. 

 
5. Uzstādiet gaisa filtrus un aizveriet gaisa ievades paneli.  28. lpp. 
 
UZMANĪBU! 

 Varat savainot pirkstus uz siltummaiņa. 
 Noņemot ieplūdes paneli un filtrus, stingri stāviet uz sastatņu kāpnēm vai cita stabila priekšmeta. 

 
Lai nomainītu gaisa tīrīšanas filtru, sazinieties ar tirgotāju. 
 

Priekšmets Īpašība Krāsa 
Allergen clear filtrs Lai likvidētu alerģiju izraisošos alergēnus, kas 

uzkrājas uz filtra, tiek izmantota enzīmu jauda 
Gaiši oranža 

fotokatalītiskais, mazgājamoais, 
deodozerējošais filtrs 

Smaku avoti uz filtra tiek izkliedēti, rezultātā radot 
deodozorējošu efektu 

Oranža 
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Filtra turētājs 

Filtrs 
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Pareiza uzstādīšana  

 
Piemērota uzstādīšanas vieta 

 
 Nenovietojiet šķēršļus iekštelpas ierīces priekšā, kas kavētu pareizu vēdināšanu un funkcionēšanu. 
 Neuzstādiet ierīci sekojošās vietās: 

- kur pastāv uzliesmojošu gāzu noplūdes risks; 
- kur notiek ievērojama eļļas izšļākšanās. 

 Korozijas dēļ ierīce var nedarboties pareizi, ja tā tiek uzstādīta spa, kur tiek radītas silfīdu gāzes, vai jūras kūrortā, kur uz to 
iedarbojas jūras brāzmas. Sazinieties ar tirgotāju. 

 Gaisa kondicionieris un tālvadības pults jāizmanto vismaz 1 metra attālumā no TV vai radio. 
 Iztukšojiet nosausināto šķidrumu no iekštelpas ierīces vietā, kas labi nožāvē. 

 
Pievērsiet uzmanību darba trokšņiem 

 
 Uzstādot ierīci, rūpīgi izvēlieties vietu, kas var noturēt ierīces svaru un nepalielina darba troksni vai vibrāciju. Ja vibrācija tiek 

pārraidīta pa māju, salabojiet ierīci, izmantojot pretvibrācijas paliktņus starp ierīci un montāžas vietu. 
 Izvēlieties vietu, kur aukstais vai karstais gaiss, darba trokšņi, ko rada iekštelpas un āra ierīces, netraucē kaimiņiem. 
 Nenovietojiet šķēršļus āra ierīces izvades vai ievades tuvumā. Tie var radīt darbības traucējumus un palielināt darba troksni. 
 Ja dzirdat neregulārus trokšņus darbības laikā, sazinieties ar tirgotāju. 

 
 

Pārbaude un apkope 
 

Atkarībā no darba vides gaisa kondicioniera iekšpuse var kļūt ļoti netīra pēc dažiem gadiem. Tas samazina veiktspēju. Papildus parastai 
tīrīšanai, mēs iesakām veikt pārbaudi un apkopi. (Rezultātā gaisa kondicionieris var kalpot ilgāk bez darbības traucējumiem.) 

 Lai veiktu pārbaudi un tīrīšanu, sazinieties ar tirgotāju vai izplatītāju. (Tas ir maksas pakalpojums.) 
 Mēs iesakām veikt pārbaudi un apkopi pēc sezonas beigām.  
 Ja ierīces elektrības vads ir bojāts, ražotāja nozīmētai remontdarbnīcai tas jānomaina, jo tam nepieciešami īpaši darba rīku. 

 

Kļūmju novēršana 

 
Pirms zvanīt servisa centram, pārbaudiet sekojošo: 
 

Gaisa kondicionieris nedarbojas Ja gaisa kondicionieris 
pienācīgi nedarbojas, kad esat 
pārbaudījis kreisajā pusē 
norādītos punktus vai ja 
joprojām šaubāties pēc 31. lpp. 
izlasīšanas, vai ja notiek 32. 
lpp. aprakstītās lietas, 
atvienojiet elektrības vadu no 
rozetes un sazinieties ar 
tirgotāju. 

Vai ieslēgšanas slēdzis ir 
izslēgts: 

 

Vai taimeris ir iestatīts pozīcijā 
ON? 

Vai notika strāvas pārrāvums 
vai izsita drošinātājus? 

Vāja dzesēšana vai sildīšana 
Vai esat iestatījis termostatam 
piemērotu temperatūru? 

Vai gaisa filtrs ir tīrs? (nav 
aizsērējis?) 

 

Vai esat atstājis vaļā durvis vai 
logus? 

 

Vāja dzesēšana 
Vai telpā ienāk tieši saules 
stari? 

 

Vai istabā atrodas sildīšanas 
avots? 

 

Vai istabā ir pārāk daudz 
cilvēku? 

 
  



Paziņojums 

 
Gaisa plūsma 

 
Gaiss netiek pūsts, kad sākas SILDĪŠANA 

RUN gaisma lēnām mirgo 
(1,5 sekundes deg, 0,5 sekundes nedeg) 

 

Gaisa plūsma ir apturēta, lai neizpūstu aukstu gaisu, līdz iekštelpas 
siltummainis uzsilst (2 līdz 5 minūtes) 

Gaiss netiek pūsts 5 līdz 15 minūtes vai auksts gaiss tiek 
izpūsts kādu brīdi SILDĪŠANAS laikā 

RUN gaisma lēnām mirgo 
(1,5 sekundes deg, 0,5 sekundes nedeg) 

 

Ja āra temperatūra ir zema un mitrums ir augsts, ierīce dažreiz 
automātiski veic atkausēšanu. Uzgaidiet. Atkausēšanas laikā no āra 
ierīces var nākt ūdens vai tvaiks. 

Gaiss netiek pūsts, kad sākas DRY darbība 
(RUN gaisma deg) 

 

Iekštelpas ventilators var apstāties, lai novērtu atkārtotu sausinātā 
mitruma iztvaikošanu un ietaupītu enerģiju. 

 
Troksnis 

 
 

Dzirdama viegla burbuļojoša skaņa. 
 

To rada aukstumaģenta pārvietošanās pa ierīci. 
 

Dzirdama viegla plaisājoša skaņa. 
 

To rada karstuma izplešanās vai saraušanās. 
 

Dzirdama šņācoša vai klikšķoša skaņa 
 

To rada dzesēšanas kontroles vārstu vai eklektisko detaļu darbība 
 

No āra ierīces dzirdams svilpjošs troksnis= 
 

Tas nozīmē, ka kompresora griešanās ātruma samazinās vai 
palielinās. 

 

Dažreiz “šūūūū” skaņa var īsu brīdi skanēt no ierīces, kas tiek 
izslēgta. 
 

Tā ir skaņa, kad tiek apturēta citas iekštelpas ierīces darbība.  

 
Citi 

 
Ierīce nesāk uzreiz darboties pēc tam, kad bijāt to izslēdzis. 

(RUN gaisma deg) 
Restartēšana ir bloķēta uz 3 minūtēm pēc tam, kad esat to apturējis, 
lai aizsargātu ierīci. 
 
3 minūšu aizsardzības taimeris mikrodatorā automātiski to atkal 
iedarbina. 

DZESĒŠANAS laikā tiek radīts neliels tvaika daudzums Tā var notikt, ja istabas temperatūra un mitruma līmenis ir ļoti 
augsts. Tas pazudīs, tiklīdz temperatūra un mitruma līmenis 
samazinās. 

Jūtama neliela smaka. Darbības laikā izpūstajam gaisam var būt smaka. To rada ierīcei 
pieķērusies tabaka vai kosmētika. 

Pēc strāvas pārrāvuma ierīce nerestartēja, pat jau enerģijas 
padeve ir atjaunota. 

Ja automātiskās restartēšanas funkcija nav iestatīta, ierīce 
automātiski nerestartēsies. Izmantojiet tālvadības pulti, lai atkal 
ieslēgtu to. 

Netiek saņemts signāls no tālvadības pults Signāls no tālvadības pults var netikt saņemts, ja signāla uztvērējs 
uz gaisa kondicioniera ir pakļauts tiešai saules gaismai vai citai 
spilgtai gaismai. 
Ja tā notiek, bloķējiet saules gaismu vai samaziniet citu 
apgaismojumu. 

Uz gaisa izvades režģiem var veidoties mitrums Ja ierīce ilgstoši tiek izmantota augstā mitrumā, uz gaisa izvades 
režģiem var veidoties mitrums un sākt pilēt. 

Ventilators neapstājas uzreiz pēc ierīces apturēšanas. Iekštelpas ventilators: Ventilators neapstājas 2 stundas, ja iestatīta 
CLEAN darbība 

Āra ventilators:  Ventilators neapstājas aptuveni 1 minūti, lai 
aizsargātu ierīci. 

RUN gaisma joprojām deg, lai gan darbība ir pārtraukta RUN gaisma deg CLEAN laikā. 
Gaisma izslēgsies, kad CLEAN beigsies. 

 
  



Sazināties ar tirgotāju  

 
 Nekavējoties izslēdziet ieslēgšanas slēdzi un informējiet tirgotāju, ja notiek kāda no sekojošajām situācijām: 

Drošinātāju vai slēdzi nepārtraukti izsit. Vads kļūst ārkārtīgi karsts. 
Kabeļa segums saplaisā. 

TV, radio vai cits aprīkojums sāk 
nepareizi darboties. 

Slēdzis pareizi neieslēdzas. Darbības laikā dzirdams dīvains 
troksnis. 

Ja notiek kaut kas neparasts, nekavējoties atvienojiet 
elektrības vadu no rozetes un pēc 3 minūtēm ieslēdziet to. 
Darbība tiek atsākt, izmantojot ON/OFF slēdzi uz tālvadības 
pults un neparastās parādības turpinās 

RUN un TIMER gaismas uz ierīces displeja sadaļas ātri mirgo 
(0,5 sekundes deg, 0,5 sekundes nedeg) vai gaismas nedarbojas 

 

Par vairākiem gaisa kondicionieriem 

 
Vienlaicīga darbība 

 
 Gaisa kondicionieri vienlaikus nevar būt dažādos darba režīmos, piemēram, viens ir dzesēšanas režīmā, bet otrs sildīšanas režīmā. 
 Ja tiek izpildītas dažādas darbības, gaisa kondicionieris, kas darbojās pirmais, būs prioritāte, tādēļ gaisa kondicionieris, kas darbojās 

pēc tam, veiks pūšanu. 
  Ja vēlaties piešķirt prioritāti gaisa kondicionierim, kas tika ieslēgts, vēlāk, apturiet gaisa kondicionieri, kam bija prioritāte, vai 

nomainiet šīs ierīces darbības veidu, lai tas atbilstu otrajai ieslēgtajai ierīcei. 
 Ja pārējās iekštelpas ierīces darbojas dažādos režīmos, RUN gaisma deg. 

 
 

 
Automātiska darbība 

 
 Ja tālvadības pults darbības slēdzis ir AUTO režīmā, gaisa kondicionieris, uzsākot darbību, automātiski izvēlas COOL, DRY vai 

HEAT režīmu, atkarībā no istabas temperatūras. 
 Gaisa kondicionieru vienlaicīgas darbības laikā darbības režīmi var tikt automātiski mainīti, reaģējot uz atsevišķo telpu temperatūrām; 

rezultātā āra ierīces darbība apstāsies. Tādā gadījumā AUTO režīma vietā jāizmanto COOL vai HEAT režīms. (Tas attiecas tikai tad, ja 
tiek izmantots vairāk kā viens gaisa kondicionieris.) 

 
Aukstumaģenta (eļļas) reģenerēšana 

 
 Ja visas iekštelpas ierīces netiks ilgstoši izmantotas vienā laikā, dzesēšana vai sildīšana uz laiku var samazināties. Tas ir, lai kontrolētu 

aukstumaģenta (eļļas) reģenerēšanu apturētās iekštelpas ierīcēs. Šajā brīdī var dzirdēt aukstumaģenta plūšanas skaņu no apturētās 
iekštelpas ierīces. 

 
  

sekundes 

sekundes 



Pašdiagnosticēšanas funkcija 

 
 Mēs nepārtraukti cenšamies sniegt klientiem vislabāko, uzstādot ierīces, kas parāda katras funkcijas neparastu darbību 
 

 
 
 

TAIMERA gaisma deg 

TAIMERA gaisma  

RUN gaisma  
Problēmas apraksts Iemesls 

1x mirgo 

1x mirgo 

2x mirgo 

2x mirgo 

3x mirgo 

5x mirgo 

6x mirgo 

7x mirgo 

Iekštelpas siltummaiņa 1. sensora 
kļūme 

Istabas temperatūras sensora kļūme 

Iekštelpas siltummaiņa 3. sensora 
kļūme 

Ķēdes kļūme 

Iekštelpas ventilatora motora kļūme 

Nepietiekams aukstumaģents 
Aizvērts apkopes vārsts 

Pārplīsts siltummaiņa 1. sensora vads, vājš savienotāja 
savienojums  

Pārplīsts istabas temperatūras sensora vads, vājš 
savienotāja savienojums  

Pārplīsts siltummaiņa 3. sensora vads, vājš savienotāja 
savienojums  

Ķēdes kļūme vai vājš savienotāja savienojums  

Bojāts ventilatora motors, vājš savienotāja savienojums  

Nepietiekams aukstumaģents, sūce 
Aizvērts apkopes vārsts 

RUN gaisma mirgo 

4x mirgo 

5x mirgo 

Āra temperatūras sensora kļūme 

Āra siltummaiņa sensora kļūme 

Novadīšanas caurules sensora kļūme 

Sūkšanas caurules sensora kļūme 

Pārplīsts āra sensora vads, vājš savienotāja savienojums  

Pārplīsts siltummaiņa sensora vads, vājš savienotāja 
savienojums  

Pārplīsts novadīšanas sensora vads, vājš savienotāja 
savienojums  

Pārplīsts sūkšanas sensora vads, vājš savienotāja 
savienojums  

1x mirgo 

1x mirgo 

2x mirgo 

2x mirgo 

3x mirgo 

4x mirgo 

5x mirgo 

6x mirgo 

7x mirgo 

turpina  mirgot 

RUN gaisma deg 

RUN gaisma 2x mirgo 

RUN gaisma 7x mirgo 

Strāvas pārrāvums 

Āra ierīces problēma  

Pārspriegums 

Strāvas tranzistora kļūme 

Kompresora pārkaršana 

Signāla pārraides kļūme 

Āra ventilatora motora kļūme 

Dzesēšanas augstspiediena 
aizsardzība 

Rotora bloķēšana 

Aizvērts servisa vārsts Aizvērts servisa vārsts 

Bojāts kompresors 
Atvērta fāze uz kompresora 
Bojātas āra ierīces plates  

Aukstumaģenta pārdozēšana, āra ierīces īssavienojums 

Bojāts ventilatora motors, vājš savienotāja savienojums 

Bojāts barošanas avots, pārplīsis signāla vads, bojātas 
āra/iekštelpas ierīces plātnes 

Gāze beigusies, bojāts novadīšanas caurules sensors, 
aizvērts servisa vārsts 

Saplēsts strāvas tranzistors  

Aukstumaģenta pārdozēšana, pārslodze 

Saplīsis kompresora vads 
Bloķēts kompresors 

Bloķēts kompresors, atvērta fāze uz kompresora izvades, 
īssavienojums uz strāvas tranzistora, aizvērts servisa vārsts 


