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IR nuotolinio valdymo pultas 

YB1FA 

 

 

 

 

 

Oro kondicionieriams: 

AWI/AWO-25HPDC1C 

AWI/AWO-35HPDC1C 

AWI/AWO-53HPDC1C 

AWI/AWO-70HPDC1C 
 

 

 

 

 

 

Dėkojame, kad įsigijote ALPIC AIR oro kondicionierių. Prašome įdėmiai perskaityti instrukciją 

prieš naudojimą. 
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Techniniai duomenys 

Modelis YB1FA 

Nominali įtampa 3,0 V (2 vnt. AAA tipo baterijų) 

Veikimo atstumas 8 m 

Aplinkos oro temperatūra -5–60 °C 

 

Mygtukų funkcijų aprašymas 

 

1. ON/OFF. Įrenginio įjungimas/išjungimas. 

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

 

Pasirinkus automatinį režimą, kondicionierius veiks automatiškai pagal aplinkos temperatūrą. 

Nustatytos temperatūrą reguliuoti negalima. Nustatyta temperatūra ekrane nėra rodoma. Šiame 

režime negalima reguliuoti ventiliatoriaus greičio ir vertikalaus ( ) bei horizontalaus ( ) oro srauto 

paskirstymo žaliuzių nustatymas. 

Pasirinkus šaldymo režimą, ant vidinės dalies užsidega šaldymo režimo piktograma ( ). 

Šiame režime, mygtukais „+“ arba „-“, galima koreguoti nustatytą temperatūrą, paspaudus „FAN“ 
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galima keisti ventiliatoriaus greitį, o spaudžiant mygtukus „ “ arba „ “ galima atitinkamai keisti 

vertikalaus arba horizontalaus oro srauto paskirstymą. 

Pasirinkus sausinimo režimą, oro kondicionierius veikia sausinimo režimu esant mažam 

ventiliatoriaus greičiui. Ant vidinės dalies užsidega sausinimo režimo piktograma ( ). Oro 

kondicionieriui veikiant sausinimo režimu ventiliatoriaus greitis nereguliuojamas. Mygtukais „ “ 

arba „ “ galima atitinkamai keisti vertikalaus arba horizontalaus oro srauto paskirstymą. 

Pasirinkus ventiliatoriaus režimą, veikia tik oro kondicionieriaus ventiliatorius režimas, visi 

kiti režimai yra išjungti. Paspaudus „FAN“ mygtuką galima reguliuoti ventiliatoriaus greitį, 

spaudžiant „ “ arba „ “ atitinkamai keičiamas vertikalaus arba horizontalaus oro srauto 

paskirstymas. 

Pasirinkus šildymo režimą, kondicionierius veikia šildymo režimu. Ant vidinės dalies 

užsidega šaldymo režimo piktograma ( ). Šiame režime, mygtukais „+“ arba „-“, galima koreguoti 

nustatytą temperatūrą, paspaudus „FAN“ galima keisti ventiliatoriaus greitį, o spaudžiant mygtukus  

„ “ arba „ “ galima atitinkamai keisti vertikalaus arba horizontalaus oro srauto paskirstymą. 

3. „+“ ir „-“. Kiekvieno mygtuko paspaudimu („+“ arba „-“), galima padidinti/sumažinti nustatytą 

temperatūrą 1 ºC. Temperatūra  negali būti koreguojama automatiniame režime. Laikmatis/laikrodis 

taip pat reguliuojamas mygtukais „+“ arba „-“ (žr. TIMER mygtuko informaciją). 

4. FAN. Paspaudus šį mygtuką galima nustatyti ventiliatoriaus greitį: automatinis (AUTO), mažas

, vidutinis , didelis , t. y. žemiau paveiksle nurodyta tvarka: 

 

Pastabos: 

 Ventiliatoriaus greitis AUTO režime reguliuojasi automatiškai pagal kambario temperatūrą 

(mažas, vidutinis, aukštas); 

 Ventiliatoriaus greitis sausinimo režime  pagal nutylėjimą yra mažas. 

5. . Vertikalaus oro srauto paskirstymo žaliuzių nustatymas galimas žemiau nurodyta seka: 

 

6. . Horizontalaus oro srauto paskirstymo žaliuzių nustatymas galimas žemiau nurodyta seka: 

 

7. HEALTH|SAVE. Paspaudus mygtuką „HEALTH“ įjungiama arba išjungiama jaukumo funkcija. 

Paspaudus mygtuką „SAVE“ užsidega „SE“ piktograma, oro kondicionierius veikia 
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„SAVE“ funkcija. Norint išeiti dar kartą paspaudžiamas „SAVE“ mygtukas. Šios funkcijos metu 

ventiliatoriaus greitis ir temperatūra nereguliuojama. 

8. X-FAN. Įjungiama/išjungiama garintuvo prapūtimo funkcija. Kai ši funkcija yra įjungta, o 

įrenginys išjungtas, nuo garintuvo vanduo yra nupučiamas. Naudojantis X-FAN funkcija išvengiama 

pelėsių susidarymo. 

9. TEMP. Vykdoma temperatūrų patikra: – nustatyta temperatūra; – patalpos temperatūra; 

– lauko temperatūra. 

10. TIMER. Įjungimo (ON) arba išjungimo (OFF) laikmačio nustatymas. 

 Kai šis nustatymas yra įjungtas, vieną kartą paspaudus   TIMER   mygtuką galima aktyvuoti 

išjungimo laikmatį (TIMER OFF). Tuo metu,   HOUR   ir   OFF   simboliai dega valdymo pulto 

ekrane. Spaudžiant „+“ ar „-“ mygtukus (maksimaliai 5 sekundes tarp paspaudimų) galima 

nustatyti įjungimo laikmačio laiką. Po kiekvieno „+“ ar „-“ paspaudimo laikas padidėja ar 

sumažėja 0,5 valandos. Palaikius „+“ ar „-“ mygtuką 2 sekundes, laikas pradeda eiti greičiau iki 

pageidaujamo nustatyti laiko. Po to, norint patvirtinti pasirinkimą, reikia  

spausti   TIMER   mygtuką.   HOUR   ir   OFF   simboliai toliau nebedega valdymo pulto ekrane. 

Išjungimo laikmačio (TIMER OFF) nustatymo atšaukimas: esant aktyvintam išjungimo 

laikmačiui, reikia dar kartą spausti   TIMER   mygtuką. 

 Kai šis nustatymas yra išjungtas, vieną kartą paspaudus   TIMER   mygtuką galima aktyvuoti 

įjungimo laikmatį (TIMER ON). Detalesnis šio nustatymo valdymas yra atliekamas remiantis 

išjungimo laikmačio nustatymo valdymu, kuris pateiktas aukščiau esančiame punkte. Įjungimo 

laikmačio (TIMER ON) nustatymo atšaukimas: esant aktyvintam įjungimo laikmačiui, reikia dar 

kartą spausti   TIMER   mygtuką. 

Pastaba: 

 Temperatūros nustatymo intervalas: 0,5-24 valandos. 

 Laiko intervalas tarp dviejų operacijų negali ilgesnis nei 5 sekundės. Kitu atveju, nuotolinio 

valdymo pultas atomatiškai išjungs nustatymo langą. 

11. TURBO. Įjungiama/išjungiama „turbo“ funkcija. Ši funkcija veikia šaldymo ir šildymo režimų 

metu. 

12. SLEEP. Paspaudus šį mygtuką įjungiama miego funkcija. Antrą kartą paspaudus – funkcija 

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

13. LIGHT. Įjungiamas/išjungiamas kondicionieriaus vidinės dalies ir valdymo pulto apšvietimas. 



5 
 

Sudėtinės funkcijos 

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

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

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

pakeisti temperatūros matavimą iš ºC į ºF. 


