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Oro kondicionierius
Vartotojo vadovas
Nuotolinio valdymo pultelis AR-EC03E/EH03E/EC03M/EH03M

 Dėkojame, kad nusipirkote šį Samsung produktą.
 Prieš naudodami šį įrenginį prašome atidižiai perskaityti vartotojo vadovą. 

DB68-07614A-00



2 Lietuvių

 Turinys

Saugos priemonės  3

3Saugos priemonės  

Apžvelgimas 5

5Pasiruošimas
Pakuotės turinio patikrinimas  Baterijų įdėjimas  Pultelio laikiklio sumontavimas

6Nuotolinio pultelio naudojimas
Veikimo režimai  Temperatūros nustatymas  
Ventiliatoriaus greičio nustatymas  Oro srauto krypties reguliavimas

Pagrindinės funkcijos 7

7Šaldymas
Šaldymo režimas  Bevėjo šaldymo funkcija

9Drėgmės šalinimas
Sausinimo režimas

9Oro gryninimas
S-Plasma oro jonizavimo fuckcija

10Šildymas
Šildymo režimas (suderinami modeliai: AR-EH03E/EH03M)

10Papildomos funkcijos
Auto režimas  Ventiliatoriaus režimas  Turbo režimas  Quiet funkcija   
Tolimas nupūtimas  Garsiniai įspėjimai  Apšvietimas   Vidinio bloko 
pasirinkimas  Išsivalymo funkcija   Filtrų išvalymo priminimo atstatymas  
Atskirų oro krypčių mentelių valdymas

14Energijos taupymas
Įsijungimas/Išsijungimas pagal laikmatį  Gero miego funkcija

Correct disposal of batteries in this product

This marking on the battery, manual or packaging indicates that the batteries in this product should not 
be disposed of with other household waste at the end of their working life. Where marked, the chemical 
symbols Hg, Cd or Pb indicate that the battery contains mercury, cadmium or lead above the reference levels 
in EC Directive 2006/66.  
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Saugos priem
onės   

Saugos priemonės 

Ši informacija skirta apsaugoti vartotojų saugumą ir užkirsti kelią turtinei žalai. Prašome atidžiai
perskaityti, kad galėtumėte tinkamai naudoti įrenginį.

  PERSPĖJIMAS
Pavojingai ar nesaugiai naudojant, galima sunkiai ar net mirtinai susižaloti

  ĮSPĖJIMAS
Pavojingai ar nesaugiai nesaugiai naudojant, galima nesunkiai susižaloti arba pažeisiti nuosavybę..

  Laikykitės nurodymų.

  Nebandykite.

   Užtikrinkite prietaiso įžeminimą, kad išvengtumėte elekotros šoko pavojaus. 

  Atjunkite maitinimą.

  NEARDYKITE.

MONTAVIMAS

  PERSPĖJIMAS

Prietaisą sumontuoti turi kvalifikuotas technikas arba techninio aptarnavimo įmonė.
  Šio nurodymo nesilaikymas gali sukelti elektros šoką, gaisrą, sprogimą, gaminio problemų atsiradimą arba sužalojimą.

Nemontuokite šio gaminio šalia šildymo prietaiso, degių medžiagų. Nemontuokite šio gaminio drėgnoje, 
tepaluotoje ar dulkėtoje vietoje arba tiesioginių saulės spindulių ir vandens veikiamoje vietoje.Nemontuokite 
šio gaminio vietose, kuriose gali atsirasti dujų nuotėkis.
 To nepadarius galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.

  ĮSPĖJIMAS

Montuokite prietaisą ant kieto ir lygaus paviršiaus, kuris gali atlaikyti prietaiso svorį.
 Jei paviršius netlaikys produkto svorio, produktas gali nukristi ir būti pažeistas
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EKSPLOATACIJA

  ĮSPĖJIMAS

Jei prietaisas skleidžia stiprų triukšmą, užuodžiate degėsių arba dūmų kvapą, nedelsiant atjunkite 
maitinimą ir susisiekite su artimiausiotechninio aptarnavimo centru.
 To nepadarius galite patirti elektros šoką, gali kilti gaisras arba sugesti įrenginys.

Neardykite, neremontuokite ir nekoreguokite įrenginio patys
 To nepadarius galite patirti elektros šoką, gali kilti gaisras arba sugesti įrenginys.

  ĮSPĖJIMAS

Saugokite įrenginį nuo užliejimo.
 Tonepadarius gali kilti gaisras arba sprogimas.

Nenaudokite prietaiso šlapiomis rankomis.
 To nepadarius galite patirti elektros šoką.

Nepurkškite ant prietaiso paviršiaus lakių medžiagų, pavyzdžiui insekticido.
 Jis ne tik kenksmingas žmonėms, bet ir gali sukelti elektros šoką, gaisrą ar gaminio problemų atsiradimą.

Saugokite įrenginį nuo stiprių smūgių ir jo neardykite.

Pandauotas baterijas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
 Jei jūsų vaikas prarijo bateriją, kuo skubiau kreipkitės į daktarus.

Keisdami baterijas venkite kontakto su baterijų skysčiu.
 Baterijų skystis kenskmingas žmogaus kūnui.

Draudžiama naudoti įrenginį ne pagal paskirtį.
 Šis prietaisas skirtas naudoti tik su oro kondicionieriumi.

Nespauskite mygtukų su smailiais ar aštriais daiktais.
 To nepadarius galite patirti elektros šoką ar sugadinti įrenginį.

Nevalykite prietaiso tiesiogiai ant jo purkšdami vandenį. Nenaudokite benzeno, dažų skiediklio ar 
alkoholio prietaisui valyti.
 Tai gali sukelti spalvos pakitimą, deformaciją, pažeidimą ar gaisrą arba galite patirti elektros šoką.



Lietuvių 5

A
pžvelgim

as

Pakuotės turinio patikrinimas

Daiktas Kiekis Forma

Nuotolinio valdymo
pultelis  1

Baterija 
 (AAA 1.5 V)

2

M4 x L16  
varžtas 2

Pultelio laikiklis 
1

Vartotojo vadovas 1

Baterijų įdėjimas

 Jei        (Senka baterijos) indikatorius pasirodo
nuotolinio valdymo pultelio ekrane, pakeiskite 
baterijas dvejomis naujomis AAA 1.5V baterijomis

Pultelio laikiklio sumontavimas

1 Pasirinkite vietą ant sienos kur norite montuoti pultelio 
laikiklį.

2 Pasižymėkite du taškus kur norėsite sukti  M4xL16
varžtus. Tada išgręžkite dvi skyles.

3 Prisukite varžtus prie sienos per laikiklyje esančias 
skyles, kad pritvirtintumėte laikiklį prie sienos.

  Pastaba
 Montavimo vietos reikalvimai:

 Venkite vietos, kurią pasiekia tiesioginiai saulės spinduliai.
 Venkite vietos kur pultelio laikiklis, būtų uždengtas tokių 

objektų kaip užuolaidos.
 Parinkite tokią vietą laikikliui, kad ji būtų bent 1m atstumu

          nuo TV ar garso aparatūros.
 Jei nuotolinio valdymo pultelis bus nenaudojamas ilgesnį laiką, 

išimkite iš jo baterijas.

Pasiruošimas



6 Lietuvių

At a Glance
At a Glance
At a Glance

Nuotolinio valdymo pultelio naudojimas
Jūs galite paprastai valdyti savo Samsung oro kondicionierių pirmiausiai pasirinkite veikimo režimą, o tada nusistatykite 
temperatūrą, ventiliatoriaus greitį ir oro srauto kryptį.

1  Veikimo režimai

Jūs galite pasirinkti veikimo režimą tarp Auto, Šaldymo 
Sausinimo, Ventiliaroriaus, ir Šildymo paspausdami  mygtuką.

1  Temperatūros nustatymas

Jūs galite nustatyti temperatūrą skirtinguose 
režimuose pagal lentelėjė nurodytus rėžius:

Režimas Temperatūros nustatymai
Auto/

Šaldymas
Sausinimas

Keičiama po 1 C (1 ) tarp 18 C (65 ) 
ir 30 C (86 ).

Ventiliatorius Šiame režime temperatūros pakeisti negalima.

Šildymas Keičiama po  1 C (1 ) tarp 16 C (61 ) 
ir 30 C (86 ).

Jūs galite pasirinkti tarp Celsijaus ir Farenheito 
temperatūrų skalių.

Paspaukite ir 
palaikykite 3 sekundes.

  PASTABA
 Temperatūros skalė ant vidinio kondicionieriaus bloko 

nepasikeičia.

Temperatūros skalės pakeitimas po baterijų pakeitimo sugrįžta
į numatytąjį. Norėdami pakeisti temperatūros skalę turi 
pakartoti nustatymą dar kartą.

1 Ventiliatoriaus greičio nustatymas

Jūs galite pasirinkti ventiliatoriaus greitį skirtinguose režimuose
pagal žemiau nurodytą lentelę:

Režimas Available fan speeds
Auto/

Sausinimas  (Auto)

Šildymas/
Šaldymas  (Auto),        (Lėtas),      (Vidut.),     (Greitas) 

Ventiliatorius  (Lėtas    ),  (Vidut.),      (Greitas)

1  Oro srauto krypties nustatymas

 Jūs galite reguliuoti oro srauto kryptį vertikaliai arba 

horizontaliai

Veikiant 
kondicionieriui ar

  PASTABA
 Kad nustatytumėte norimą oro srauto kryptį paspauskite 

 ar        mygtuką, kai oro nukreipimo mentelės yra 
norimoje pozicijoje.

 Kanalinio tipo oro kondicionieriai neturi vertikalaus oro 
srauto valdymo. 

 Jei paspausite                 mygtuką  naudodami su 360 kasetiniu oro 
kondicionieriumi indikatoriaus pasikeitimai nurodyti žemiau:

Paspaudimų
skaičius 

Oro srauto
kryptis Indikatorius

1

2

3

4

5

6

  Indikacijos gali skirtis priklausomai nuo prieš tai
naudoto režimo.  

 Individualus oro srauto krypčių valdymas, kuris įmanomas
tik 360 kasetei, gali būti valdomas tik su AR-KH00E, AR-KH00U
pultais skirtais 360 kasetei.

Švytuoklė

Taškas

Švytuoklė

Vidurys

Švytuoklė

Platus
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2 Šaldymo režimas

Naudokite šaldymo režimą, kad atsivėsintumėte esant 
karštam orui.

 Pasirinkite Cool.

  PASTABA

 Komfortui pasirinkite temperatūrą iki 5°C (9°F) šaltesnę,
nei lauko temperatūra.

 Norėdami greitai atvėsinti kambarį, pasirinkite žemą 
temperatūrą ir greitą ventiliatoriaus greitį. 

 Norėdami taupyti energiją pasirinkite aukštesnę temperatūra
ir lėtą ventiliatoriaus greitį. 

 Kai temperatūra kambaryje pasieks numatytą, inverterinis
kompresorius susimažins apsukas, kad taupytų energiją. 

3  Bevėjo šaldymo funkcija

Naudokite Bevėjo šaldymo funkcija, kad galėtumėte 
mėgautis lenvai trykštančiu šalčiu pro mikro skylutes, 
kai oro nukreipimo mentelės yra uždarytos, vietoj to, 
kad jaustumėte tiesioginį pūtimą. Automatinis 
valdymas nustatys tinkamą temperatūrą ir 
ventiliatoriaus greitį, kad užtikrintų vėsų ir malonų orą 
kambaryje. 

Šaldymo, Sausinimo
ar Ventiliatoriaus 

režime  

  PASTABA
 Norėdami išjungti šią funkciją, paspauskite  mygtuką dar kartą.

 Jei bevėjo šaldymo funkcija išjungiama, oro kondicionierius 
nustato prieš tai buvusį ventiliatoriaus greitį.

 Jūs galite nustatyti temperatūrą, kai įjungta bevėjo šaldymo 
funkcija (rekomenduojama temperatūra tarp  24 ir 26 °C). 
Ventiliatoriaus režime temperatūros nustatyti negalima.

 Galite naudoti Bevėjo šaldymo funkciją, Šaldymo, 
Sausinimo ar Ventiliatoriaus režimuose. 

 Jei temperatūra  kambaryje pakyla dėl pasikeitusios lauko 
oro temperatūros, karščio nuo maisto gaminimo ar kitų 
priežąsčių, atvėsinkinte patalpą išjungę Bevėjį šaldymą, 
atvėsus patalpai vėl įjunkite Bevėjį šaldymą. 

 Jei įjungiate Bevėjį šaldymą Ventiliatoriaus režime, 
kompresorius nustoja suktis ir šaltas oras neišeina iš vidinio 
bloko. Tačiau lengvas vėjelis  išvalo kambario orą.

Išmani ir galinga Samsung oro kondicionierių šaldymo funkcija išlaikys Jūsų uždaras patalpas, vėsias ir komfortabilias.

Šaldymas
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Šaldymas

Bevėjo šaldymo metu oro srautas gali būti stipriai pristabdytas
priklausomai nuo temperatūros ir drėgmės kambaryje. Bet 
Bevėjo šaldymo srautai yra išlaikomi, kad išlaikytų kambarį 
vėsų.

Oro srauto krypties mentelių judėjimas pagal 
drėgmę ir temperatūrą

Vidaus 
temperatūra

ir
drėgmė 

Žemas Aukštas
Vėjelis 

pučiamas
pro 

mentelėje
esančias 
mikro 

skylutes 

 Oro srauto 
krypties 
mentelė

Uždaryta
Atidaryta
(priklauso

nuo
nustatymo

 Kai Bevėjis šaldymas yra įjungtas, kai Jūs miegate, Jūs galite
justi šaltą orą, jei oro kondicionierius yra sumontuotas virš 
lovos. Dėl to nustatykite truputį aukštesnę nei įprastai prieš 
miegą. 

 Jei Jūs pasirinksite kitą funkciją, tokią kaip Turbo, Tylusis 
režimas, Ilgas nupūtimas  ar reguliuosite  oro srauto kryptį, 
Bevėjis šaldymas bus išjungtas. 

Uždaryta
(numatytas)

Vėjelis 
pučiamas

pro 
mentelėje
esančias 
mikro 

skylutes 

Vėjelis 
pučiamas

pro
atidarytą
 mentelę  
priklauso 

nuo 
nustatymo
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4  Sausinimo režimas

Naudokite sausinimo režimą per lietingą ar labai drėgną 
orą.

 Pasirinkti Dry.

  Pastaba

Negalima pakeisti ventiliatoriaus greičio, kai yra įjungtas 
sausinimo režimas.

 Kuo didesnis skirtumas tarp lauko oro temperatūros ir 
kondicionieriuje nustatytos temperatūros, tuo daugiau 
drėgmės pašalinama. 

Samsgung oro kondicionierių drėgmės šalinimo funkcija išlaiko uždaras patalpas sausas ir komfortiškas

Drėgmės šalinimas

5 S-Plasma oro jonizavimo funkcija

Naudokite S-Plasma oro jonizavimo funkciją, kad 
išgrynitumėte kambario orą neigiamais jonais. Ši 
funkcija galima Auto, Šaldymo, Šildymo ir 
Ventiliatoriaus režimuose

Auto, Šaldymo, Šildymo ar 
Ventiliatoriaus režime.

Select

 Pastaba

 Norėdami atšaukti oro jonizavimo funkciją spauskite
  .         mygtuką dar kartą.

 Kai S-Plasma oro jonizavimo funkcija pasirenkama 
Ventilaitoriaus režime,  Jūs negalite kontroliuoti temperatūros. 

 Jei oro kondicionierius yra įjungtas ir S-Plasma oro jonizavimo 
funkcija yra įjungti  ir jūs norite išjungti abu spasukite         ant 
oro kondicionieriaus. 

 Kai S-Plasma oro jonizatoriaus funkcija yra įjungta 
šiek tiek padidėja energijos sąnaudos.

Samsung kondicionierių oro gryninimo funkcija išlaiko uždarų patalpų orą tyrą.

Oro gryninimas
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Šildymas

6 Šildymo režimas (suderinami modeliai: AR-EH03E/EH03M) 

Naudokite šildymo režimą , kad nesušaltumėte.

                Pasirinkite Heat.

  PASTABA

 Kol oro kondicionierius įšils, ventiliatorius gali kelias 
neveikti, kad apsaugotų Jus nuo šalto oro gūsių.

Kai veikiant šildymo režimui įsijungia lauko bloko 
atitirpinimas, kondicionierius nepučia oro, kad apsaugotų 
Jus nuo šalto oro gusių.

 Jei lauko temperatūra yra žema ir drėgmės lygis yra aukštas,
kai veikia šildymo režimas oro kondicionieriaus efektyvumas
gali sumažėti dėl šerkšno ir ledo susidariusio ant laukinio 
bloko. Kai susidaro ledas ar šerkšnas, oro kondicionierius 
įjungia lauko bloko atitirpinimą maždaug 5 - 12 minutėms, 
kad pašalintų šerkšną ir ledą nuo lauko bloko. Vykstant 
lauko bloko atitirpinimui iš lauko bloko bėgs vanduo. 

 Lauko bloko atitirpinimo trukmė yra skirtinga ir priklauso
nuo susidariusio šerkšno ir ledo kiekio, bei oro drėgmės.

Kai veikia lauko bloko atitirpinimas, jokios kitos funkcijos 
neveiks, net jeigu pasirinksite jas nuotolinio valdymo 
pultelyje. 

7  Auto režimas

Naudokite Auto režimą, kai norite, jog kondicionierius
pats parinktų režimą (Šildymą ar Šaldymą). 
Kondicionierius stengsis palaikyti komfortiškiausią 
įmanomą temperatūrą.

 Pasirinkite Auto.

  PASTABA
 Jūs negalite keisti ventiliatoriaus greičio.
 Šaldymo režimes kondicionieriui veikiant, jis sukuria stiprų

šalto oro gūsį, jei tarp nustatytos ir dabartinės temeperatūros 
yra didelis skirtumas. Kai skirtumas sumažėja, oro 
kondicionierius automatiškai pakeičia oro srauto kryptį į 
plačią ir išlaiko orą kambaryje komfortabilioje 
temperatūroje.

8  Ventiliatoriaus režimas

Naudokitės oro kondicionieriumi kaip įprastu 
ventiliatoriumi. Oro kondicionierius sukuria natūralų 
vėją.

 Pasirinkite Fan.

  PASTABA
 Jei nesiruošiate naudoti oro kondicionieriaus ilgesnį laiką

išdžiovinkite oro kondicionierių naudodami Ventialiatoriaus 
režimą 3 - 4 valandas. 

Samsung oro kondicionierių šildymos režimas išlaiko uždaras patalpas šiltas ir komfortabiles.

Samsung kondicionieriuje yra daugybė naudingų funkcijų.

Papildomos funkcijos
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9  Turbo režimas

Naudokite Turbo režimą jei norite stipriai sušildyti ar 
atšaldyti patalpą per mažiau, nei 30 minučiu.

Šaldymo ar šildymo
režime 

Pasirinkite 
Turbo.

  PASTABA
 Po 30 minučių oro kondicionierius sugrįžta į įprastą 

Šaldymo ar Šildymo režimą. 

 Jūs galite keisti oro srauto kryptį. Kanaliniai oro
kondicionieriai neturi vertikalaus valdymo funkcijos 

 Jūs negalite keistei nei temperratūros, nei 
ventiliatoriaus greičio.
 Jei pasirinksite Turbo režimą, kai įjungta Bevėjo 

šaldymo funcija, Quiet funkcija, Tolimas nupūtimas 
ar Gero miego funkcija. Šios funkcijos bus išjungtos.

10  Quiet funkcija

Naudokite Quiet funkciją, kad sumažintumėte oro
kondicionieriaus skliedžiamą garsą. Quiet funkcija 
galima šaldymo ir šildymo režime.

Šaldymo ar
Šildymo režime

Pasirinkite 
Quiet.

  PASTABA
 Galite keisti temperatūrą ir oro srauto kryptį. 
  Jūs negalite keisti ventiliatoriaus greičio.

 Jei įjungsite Quiet funkcija kai įjungtos Turbo, Tolimo 
nupūtimo ar Gero miego funkcijos, jos bus išjungtos. 

11  Tolimas nupūtimas

Naudokite Tolimą nupūtimą, kad greitai pasiektumėte 
tolimiausias kambario erdves.

Šaldymo, Sausinimo
arVentialiatoriaus
režime

Pasirinkite 
Long.

  PASTABA
 Jūs negalite keisti ventiliatoriaus greičio.

 If you select the Long reach function while such 

12 Garsiniai įspėjimai

Naudokite garsinių įspėjimų funkciją, jei norite įjungti ar 
išjungti garsinius įspėjimus naudojantis pulteliu

Pasirinkite

Beep.

13  Apšvietimas

Naudokite ekrano jei norite įjungti arba išjungti oro 
tyrumo indikatorių ant vidinio bloko.

Pasirinkite 
Lighting.

Papildomos funkcijos

 Jei pasirinksite Tolimą nupūtima, kai įjungta Bevėjo 
šaldymo funcija, Quiet funkcija, Turbo režimas ar 
Gero miego funkcija. Šios funkcijos bus išjungtos.
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Papildomos funkcijos

14 Vidinio bloko pasirinkimas 

Naudokite vidinio bloko pasirinkimo funkciją 
kontroliuoti iki 4 skirtingų vidinių blokų

Pasirinkite vieną iš 
Zone 1 iki Zone 4.

  PASTABA
 Jūs galite pasirinkiti valdyti visus arba vieną iš keturių.
 Vidiniams blokams numerius suteikia montuotojas, jei

norite pakeisti vidinio bloko numerį, kreipkitės į serviso 
centrą.

 Pasirinktas vidinis blokas išlieka net jei išjungiate pultelį. 
Vidinio bloko pasirinkimas nustatomas iš naujo tik tada 
kai pakeičiamos baterijos.

15 Išsivalymo funkcija

Naudokite išsivalymo funkciją, kad išvalytumėte 
drėgmę iš kondicionieriaus. Tai apsaugos nuo 
pelėsio ir bakterijų.

Pasirinkte 

Clean.

  PASTABA
 Priklausomai nuo oro kondicionieriaus užterštumo išsivalymo 

funkcija užtrunka nuo 30 sekundžių iki 220 minučių.

 Kai įjungiama išsivalymo funkcija vidinio bloko laikmačio LED
sumirksi 3 kartus. Kai išjungiama sumirksi 1 kartą. 

 Negalite naudoti Išsivalymo funkcijos kai Išsijungimo laikmatis
ar Gero miego funkcija yra įjungta.

 Jei įjungsite oro kondicionierių ir išjungsite per 20 sekundžių 
Išsivalymo funkcija nesuveiks. 

 Kai oro kondicionierius išjungiamas Išsivalymo funkcija 
įsijungia. Kai kondicionierius įjungiamas Išsivalymo funkcija 
įjungiama po jo išjungimo.

 Kai Išsivalymo funkcija yra įjungta, ji veikia kol būna 
išjungiama

16 Filtrų išvalymo priminimo 
atstatymas

Naudokite filtrų išvalymo priminimo atstatymo mygtuką 
kai išvalote ar pakeičiate filtrus.

Pasirinkite
Filter Reset.
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17  Controlling the air flow 
direction individually

Use the individual air-flow-direction control function to 
individually control the air flow directions of the air outlets.

In operation

Select one from 
Blade 1 to Blade 4.

  NOTE
 This function is available only on 4-way cassette air 

conditioners.
 You can select all or specific blades of indoor units 

1 through 4.
 To cancel the selected air flow direction, press the 

 button.
 If specific blades are selected, the  button is 

disabled.
 The individual air flow direction control function, 

which is available on the 360 cassettes only, can 
be operated with a 360-cassette wireless remote 
control (AR-KH00E, AR-KH00U) only.
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Energijos taupymas

20 Įsijungimas/Išsijungimas pagal laikmatį

Naudokit Įsijungimas/Išsijungimas pagal laikmatį 
funkciją, kad įjungtumėte ar išjungtumėte kondicinierių

(Pasirinkite On ar Off  
tarp     On, Off  ir       )

Nustatykite 
įsijungimo/
išsijungimo laiką

 Paspauskite               mygtuką,kad pakeistumėte
esamą funkciją tarp                    On, Off, ir          Geras 
miegas                ).  (Geras miegas) rodoma tik 
šaldymo ir šildymo režimuose.

  PASTABA
 Galite nustatyti operacijos laiką nuo 0,5 h iki 24 h. 
Nustatykite 0.0, kad išjungti funkciją. 

 Kai įjungiate laikmačio funkciją Jūs galite keisti 
temperatūrą. Ventiliatoriaus režime keisti temperatūros 
negalima. 

 Negalima nustatyti to pačio laiko įsijungimui ir 
išsijungimui.

Paspaudus                     kai pultelis išjungas, rodomas 
įsijungimo laikas,

Įjungtam pulteliui paspaudus    mygtuką 
rodomas išsijungimo laikas.

Šis Samsung kondicionierius suteikia galimybę naudotis funkcijomis, kurios taupo energiją.



Lietuvių 15

21  Gero miego funkcija

Naudokite Gero miego funkciją,  kad gerai 
išsimiegotumėte ir sutaupytumėte energijos. Ši funkcija 
galima šaldymo režime

Šaldymo
 režime

Pasirinkite      tarp
On, Off and )

Nustatykite veikimo laiką

 Paspauskite  mygtuką, kad pakeistumėte
tarp    On, Off, ir    (geras miegas).

  PASTABA
 Ventiliatoriaus greitis ir oro srauto kryptis nustatoma 

automatiškai. 

 Galite keisti temperatūra 1 °C (1 )  tikslumu tarp 18°
C (65 ) ir 30° C (86 ) .

 Rekomenduojama temperatūra yra tarp  25 ir 27.
 Galite nustatyti operacijos laiką nuo 0,5 h iki 12h. 

Nustatykite 0.0, kad išjungti funkciją. 
 Numatytas laikas yra 8 valandos. 
 Kai laikmačio funkcija ir gero miego funkcijos prasikeičia.

Oro kondicionierius veikia pagal pirmą laikmatį. 

 Jei veikia kita funkcija įjungus Gero miego funkciją ji 
atšaukiama
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Užrašams
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