
Lietošanas instrukcija

GAISA KONDICIONIERIS 

www.lg.com

Lūdzu, pirms darbošanās ar iekārtu rūpīgi izlasiet šo 
pamācību un saglabājiet turpmākai nepieciešamībai.
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2 PADOMI ELEKTROENERĢIJAS TAUPĪŠANAI

PADOMI ELEKTROENERĢIJAS TAUPĪŠANAI

• Neatdzisiniet pārāk telpas. Tas var būt kaitīgi jūsu veselībai un var patērēt vairāk 
elektrības.

• Nobloķējiet saules gaismu ar žalūzijām vai aizkariem, kad jūs darbiniet gaisa kondicionieri.
• Turiet durvis un logus cieši aizvērtus, kad jūs darbiniet gaisa kondicionieri.
• Noregulējiet gaisa plūsmas virzienu vertikāli vai horizontāli, lai cirkulētu gaisu telpās.
• Paātriniet ventilatoru, lai ātri, īsā laikā atdzesētu vai sasildītu gaisu telpās.
• Atveriet regulāri logus ventilācijai, jo gaisa telpās kvalitāte var pasliktināties, ja gaisa kondicionieris 

tiek lietots vairākas stundas.
• Iztīriet Gaisa filtru vienreiz 2 nedēļās. Gaisa filtrā uzkrātie putekļi un piemaisījumi var nobloķēt 

gaisa plūsmu, var pavājināt dzesēšanas/mitruma aizvadīšanas funkcijas.

JŪSU ZINĀŠANAI

Ar ātršuvēju piešujiet pirkuma čeku šai lappusei gadījumam, ja Jums būs nepieciešams 
apliecināt iegādes datumu. Ierakstiet modeļa numuru un sērijas numuru šeit:

Modeļa numurs :

Sērijas numurs :

Šie dati atrodami uz etiķetes iekārtas sānos.              

Izplatītāja nosaukums :

Iegādes datums :

Šeit ir daži padomi, kas palīdzēs jums minimizēt elektroenerģijas 
patēriņu, kad jūs lietojat gaisa kondicionieri. Jūs varat lietot gaisa 
kondicionieri efektīvāk, vadoties pēc zemāk esošajām instrukcijām:
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SVARĪGAS DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS

SVARĪGAS DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS
PIRMS IEKĀRTAS LIETOŠANAS IZLASIET VISAS INSTRUKCIJAS.
Vienmēr ievērojiet sekojošus drošības pasākumus, lai izvairītos no bīstamām situācijām un 
nodrošinātu sava produkta maksimāli labu darbību.

BRĪDINĀJUMS
Norādījumu neievērošanas rezultātā var tikt gūti nopietni savainojumi vai iestāties nāve.

!   UZMANĪBU
Norādījumu neievērošanas gadījumā var tikt gūtas nelielas traumas vai produkta bojājumi.

• Uzstādīšana vai remonts nekvalificētu personu izpildījumā var radīt bīstamību jums un citiem.

• Iekārta ir jāuzstāda saskaņā ar valsts noteiktajiem elektroinstalācijas noteikumiem.

• Ja strāvas kabelis ir bojāts, to ir jānomaina ražotājam, tā pakalpojumu sniegšanas darbiniekiem vai 
līdzīgi kvalificētām personām, lai neradītu bīstamību.

• Lietošanas instrukcijā esošā informācija ir paredzēta kvalificētu tehnisko darbinieku lietošanai, 
kam ir zināmas drošības procedūras un kuri ir aprīkoti ar atbilstošiem rīkiem un testēšanas instrumentiem.

• Gadījumā, ja visi šajā lietošanas instrukcijā esošie norādījumi netiek rūpīgi izlasīti un ievēroti, var rasties 
iekārtas darbības traucējumi, īpašuma bojājumi, miesas bojājumi un/vai nāve.

• Kad ir jānomaina strāvas kabelis, nomainīšanas darbu ir jāveic tikai pilnvarotai personai, izmantojot 
tikai oriģinālās rezerves daļas.

Uzstādīšana
• Izmantojiet standarta slēgiekārtu un drošinātāju, kas atbilst gaisa kondicioniera kategorijai. 

Pretējā gadījumā var gūt elektrošoku vai produkts var nedarboties.

• Sazinieties ar sankcionētu servisa centru, kad uzstādāt vai pārvietojat gaisa kondicionieri. 
Pretējā gadījumā var gūt elektrošoku vai produkts var nedarboties.

• Vienmēr izmantojiet kontaktdakšu un kontaktligzdu ar zemētājspaili. Pretējā gadījumā var 
gūt elektrošoku vai produkts var nedarboties.

• Uzstādiet droši vadības bloka paneli un vāku. Pretējā gadījumā var notikt sprādziens vai 
izcelties ugunsgrēks. 

• Esiet uzmanīgi, kad izpakojat vai uzstādāt gaisa kondicionieri. Pretējā gadījumā var gūt 
nopietnus savainojumus vai produkts var nedarboties.

• Neuzstādiet gaisa kondicionieri uz nestabilas virsmas vai kur pastāv tā nokrišanas risks. 
Tas var izraisīt nāvi, nopietnus savainojumus vai produkts var nedarboties.

• Izmantojiet viegli neuzliesmojošu gāzi (slāpekli), lai pārbaudītu noplūdi un izvadītu gaisu,
izmantojot saspiestu gaisu vai viegli uzliesmojošu gāzi, var izcelties ugunsgrēks vai notikt sprādziens. 

!

!
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BRĪDINĀJUMS

• Nepārtaisiet un nepagariniet tīkla pieslē-guma kabeli. Ja tīkla pieslēguma kabelis bojāts, izolācija 
atlobījusies vai izdilusi, kabeli nepieciešams nomainīt. Tas var izraisīt ugunsgrēku vai elektrisko šoku.



4 SVARĪGAS DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS

Darbības
• Neļaujiet gaisa kondicionierim darboties ilgu laiku, ja ir ļoti augsts mitrums un ir atstātas vaļā durvis vai logs.

Pretējā gadījumā produkts var nedarboties.

• Pārliecinieties, lai tīkla pieslēguma  kabelis nav savilkts vai bojāts gaisa kondicioniera darbošanās laikā. 
Pretējā gadījumā var izcelties ugunsgrēks, gūts elektrošoks vai produkts var nedarboties.

• Nenovietojiet nekādus priekšmetus uz tīkla pieslēguma vada. Tas var izsaukt elektrošoku vai produkts 
var nedarboties. 

• Neieslēdziet un neizslēdziet gaisa kondicionieri, iespraužot vai izraujot kontaktdakšu. Tas var izsaukt 
ugunsgrēku  vai elektrošoku.

• Nepieskarieties gaisa kondicionierim, nedarbojieties ar to un nelabojiet to ar slapjām rokām. 
Tas var izsaukt elektrošoku vai produkts var nedarboties.

• Nenovietojiet sildītāju vai citas sildīšanas ierīces strāvas kabeļa tuvumā.  Tas var izsaukt ugunsgrēku, 
elektrošoku vai produkts var nedarboties.

• Neļaujiet ūdenim tecēt iekšā gaisa kondicionierī. Tas var izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku.

• Neatstājiet viegli uzliesmojošas vielas, tādas kā benzīnu un benzolu gaisa kondicioniera tuvumā. 
Tas var izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku.

• Nelietojiet gaisa kondicionieri ilgstoši mazā vietā bez vēdināšanas. Vēdiniet telpu regulāri. Pretējā 
gadījumā tas var izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku.

• Izraujiet tīkla pieslēguma kabeli, ja no gaisa kondicioniera nāk skaņa, smaka vai dūmi. Pretējā gadījumā 
tas var izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku.

• Apstādiniet darbību un aizveriet logu vētras vai orkāna laikā. Ja iespējams, noņemiet produktu no 
loga pirms orkāns ir iestājies.

• Nepieskarieties elektrostatiskajam filtram pēc priekšējā režģa atvēršanas. Pretējā gadījumā tas var 
izraisīt elektrošoku vai produkts var nedarboties.

• Sazinieties ar sertificētu servisa centru, ja gaisa kondicionieris ir bijis iegremdēts ūdenī plūdu 
rezultātā.  Pretējā gadījumā tas var izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku.

• Raugieties, lai ūdens nevarētu iekļūt produktā.

• Pārliecinieties, lai telpas tiktu pietiekami daudz vēdinātas, kad šis gaisa kondicionieris un sildīšanas iekārta, 
tāda kā  sildītājs, tiek izmantoti vienlaicīgi. Pretējā gadījumā tas var izraisīt ugunsgrēku, nopietnus 
savainojumus vai iekārta var nedarboties.

• Atslēdziet elektrostrāvu un izraujiet tīkla pieslēguma kabeli no kontaktligzdas, kad jūs tīrāt vai remontējat 
gaisa kondicionieri. Pretējā gadījumā tas var izraisīt ugunsgrēku, nopietnus savainojumus vai iekārta var 
nedarboties.

• Izraujiet tikla pieslēguma kabeli no kontaktligzdas, kad gaisa kondicionieris netiek lietots ilgu laiku. 
Pretēja gadījumā tas var bojāt produktu.

• Nenovietojiet nekādus priekšmetus uz gaisa kondicioniera. Tas var bojāt produktu. 

• Iekārtas iekšpuses tīrīšanai griezieties Sertificētā servisa centrā vai pie dīlera. Neizmantojiet spēcīgs 
mazgāšanas līdzekli, kas var izraisīt iekārtas koroziju vai bojājumus. Spēcīgs mazgāšanas līdzeklis var arī 
izraisīt produkta nedarbošanos, aizdegšanos vai elektrisko šoku.

• Šī iekārta nav paredzēta lietošanai personām (ieskaitot bērnus) ar pazeminātām fiziskajām, maņu vai 
mentālajām spējām, vai ar pieredzes un zināšanu trūkumu, ja par viņu drošību atbildīgā persona tiem nav 
nodrošinājusi pārraudzību un instruēšanu saistībā ar iekārtas lietošanu.

• Jāuzmana, lai mazgadīgi bērni nesāktu rotaļāties ar GŪSM.
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PIESARDZĪBA
Uzstādīšana

• Raugieties, lai pārbaudītu, vai ir dzesētājvielas noplūde pēc tam, kad jūs esat uzstādījis vai 
labojis gaisa kondicionieri. Pretējā gadījumā produkts var nedarboties. 

• Uzstādiet pienācīgi drenāžas cauruli līdzenai kondensēta ūdens drenāžai. Pretējā gadījumā produkts 
var nedarboties.

• Novietojot ierīci, uzturiet vienmērīgu līmeni.

• Uzstādiet gaisa kondicionieri, kur troksnis no āra iekārtas vai izplūdes gāze nerada neērtības kaimiņiem. 
Pretējā gadījumā tā rezultātā var rastie konflikts kaimiņu vidū.

• Iekārtas transportēšanas laikā ir jābūt vismaz 2 vai vairāk cilvēkiem, vai iekrāvējam. Tas var izraisīt 
nopietnus savainojumus.

• Neuzstādiet gaisa kondicionieri, kur tas būtu tieši pakļauts jūras vēja (sāls izsmidzināšanas) ietekmei. 
Tas var bojāt produktu.

Darbošanās
• Nepakļaujiet cilvēkus, dzīvniekus vai augus auksta vai karsta gaisa kondicioniera vēja ietekmei. Tas var radīt 

nopietnus savainojumus.

• Neizmantojiet spēcīgus tīrīšanas līdzekļus vai šķīdinātājus, kad jūs tīrāt gaisa kondicionieri, vai nesmidziniet 
ūdeni. Izmantojiet gludu drānu. Tas var izraisīt nopietnus bojājumus vai produkts var nedarboties.

• Nekad nepieskarieties gaisa kondicioniera metāla detaļām, kad izņemat Gaisa filtru. Tas var izraisīt 
nopietnus bojājumus vai produkts var nedarboties.

• Nenovietojiet nekādus priekšmetus uz gaisa kondicioniera. Tas var bojāt produktu.

• Vienmēr ievietojiet droši filtru pēc tīrīšanas. Tīriet filtru katru otro nedēļu vai biežāk, ja ir nepieciešams.
Tas var izraisīt elektrošoku.

• Nedzeriet no gaisa kondicioniera drenētu ūdeni. Tas var izraisīt nopietnas veselības komplikācijas.

• Izmantojiet izturīgu tabureti vai kāpnes, kad jūs tīrāt, uzturat kārtībā vai remontējat gaisa 
kondicionieri augstumā. Pretējā gadījumā var gūt nopietnus savainojumus vai produkts var 
nedarboties.

• Nejauciet baterijas no tālvadības pults ar cita tipa baterijām vai jaunas baterijas ar izlietotajām 
baterijām. Pretējā gadījumā tas var bojāt produktu.

• Neuzlādējiet atkārtoti un neizjauciet baterijas. Pretējā gadījumā tas var izraisīt sprādzienu, ugunsgrēku 
vai nopietnus savainojumus.

• Pārtrauciet lietot tālvadības pulti, ja ir baterijas šķidruma noplūde. Ja jūsu drēbes vai āda ir pakļautas noplūdes 
radītam baterijas šķidrumam, nomazgājiet ar tīru ūdeni. Pretējā gadījumā tas var radīt nopietnus bojājumus.

• Ja jūs norijat noplūdušo baterijas šķidrumu, pamatīgi izskalojiet mutes iekšieni un tad sazinieties ar 
ārstu. Pretēja gadījumā tas var izraisīt nopietnas veselības komplikācijas.

• Neatveriet vai neaizveriet priekšējo paneli ar spēku, kad priekšējais panelis kustas.

• Vajadzētu atvērt priekšējo paneli pēc tam, kad priekšējais panelis ir nolaists, kad produkts darbojas.

!
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SVARĪGAS DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS

• Tas var radīt sprādzienu vai produkts var nedarboties.

Darbības amplitūda
Apakšā esošajā tabulā norādītas temperatūras amplitūdas, kurās gaisa kondicionieris var darboties.

Režīms Telpu temperatūra Āra temperatūra
Dzesēšanas 18°C~32°C -10°C~48°C
Sildīšanas 16°C~30°C -15°C~24°C
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Gaisa ieplūdes atveres

Savienošanas
vadi

Pamatnes plate

Cauruļvads

Drenāžās cauruleGaisa izplūdes atveres

PIRMS LIETOŠANAS
Sastāvdaļas

Āra iekārta 

!
• Darbības lampu skaits un to izvietojums var atšķirties atkarībā no gaisa kondicioniera modeļa.

7PIRMS LIETOŠANAS

* Iezīmes var būt mainītas atbilstoši modeļa tipam.
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PIEZĪME

Ieslēgšanas/
izslēgšanas poga 
Signāla uztvērējs

Operāciju spuldze

Gaisa izvade

Gaisa ieplūde

Gaisa deflektors
(Vertikālās žalūzijas & Horizontālā lāpstiņa)

Gaisa filtra

Plasmaster jonizators

Priekšējais režģis

* Iezīmes var būt mainītas atbilstoši modeļa tipam.

Iekštelpu iekārta
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Tālvadības pults izmantošana

Jūs varat darbināt gaisa kondicionieri ērtāk ar tālvadības pulti. Jūs atradīsiet papildus funkciju taustiņus 
zem tālvadības pults vāciņa. 

Displeja ekrāns
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Displeja
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Apraksts 

Poga IONIZER*: Plasmaster 
jonizators sterilizē gaisa baktērijas 
un citas kaitīgas vielas.
Miega režīma automātiskā poga*: 
Izmanto automātiskas miega režīma 
darbības iestatīšanai. 
Temperatūras regulēšanas pogas: 
Regulē istabas temperatūru 
dzesēšanas un sildīšanas laikā.

On/Off poga:  Izmanto ierīces ieslēgšanai
/izslēgšanai.
Iekštelpu ventilatora ātruma poga: 
Regulē ventilatora ātrumu.

Darbības režīma izvēles poga*: 
Izmanto darbības režīma izvēlei. 
Dzesēšana (A) / Autom. darbība vai 
autom. maiņa  (C) / Mitruma aizvadīšana 
(D) / Sildīšana (B) / Gaisa cirkulācija  (E)

Ātras dzesēšanas/karsēšanas poga*: 
Uzsilda vai dzesē iekštelpu 
temperatūru īsā laika periodā.
Gaisa plūsmas virziena poga: Regulē 
gaisa plūsmas virzienu vertikāli un 
horizontāli.
Temperatūras rādīšanas poga: Rāda 
istabas temperatūru.

Taimera poga: Izmanto, lai iestatītu pašre-
izējo laiku un sākuma/apstāšanās laiku.
Navigācijas un funkciju poga*: Regulē 
laiku un iestata speciālas funkcijas. I: 
Darbojas NOKLUSĒJUMA režīms / J 
Darbojas E/Control režīms / J:Automātiskā 
tīrīšana.Nospiediet     uz 3 sek.Noklusējuma 
režīms un E/Control ir pieejami vienlaicīgi.

Poga LIGHT: Regulē iekštelpu 
iekārtas displeja spilgtumu.

Poga SET/CLEAR: Iestata vai 
atceļ funkcijas.

Atiestatīšanas poga: Atiestata gaisa 
kondicioniera iestatījumus.

Dažas funkcijas var netikt atbalstītas atkarībā no modeļa.

Sima
Записка
Accepted установлено Sima
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Bateriju ievietošana
Pirms tālvadības pults lietošanas ievietojiet 
baterijas. Lietojamo bateriju tips ir AAA (1,5V)
1   Noņemiet bateriju vāku.

2    Ievietojiet jaunas baterijas, pārliecinoties, ka 
baterijas (+) un (-) uzstādīts pareizi.

3   Atkārtoti uzlieciet bateriju vāku, slidinot 
      atpakaļ savā pozīcijā.

Tālvadības pults turētāja ierīkošana
Ierīkojiet turētāju, kur nav tiešas saules 
gaismas, lai aizsargātu tālvadības pulti.
1   Izvēlieties drošu un viegli pieejamu vietu. 

2 Fix the holder by fastening the 2 screws
firmly with a screwdriver.

3    Ieslidiniet tālvadības pulti turētājā.

Vērsiet tālvadības pulti virzienā uz signāla 
saņēmēju gaisa kondicioniera apakšā, lai to 
darbinātu.

!

Ja tālvadības pults displeja ekrāns sāk 
bālēt, nomainiet baterijas.

IEGAUMĒJIET!
• Ar tālvadības pulti darbināt citas ierīces,

ja vērst to virzienā. Pārliecinieties, lai 
tālvadības pults tiktu vērsta tālvadības 
pults signāla saņēmēja virzienā. 

• Pareizai darbībai izmantojiet mīkstu 
drāniņu,lai tīrītu signāla raidītāju un 
saņēmēju.

Darbības metode

LA
T

V
IE

Š
U

 V
A

LO
D

A
 

PIEZĪME!

2    Nostipriniet turētāju, stingri piegriežot 
2 skrūves ar skrūvgriezi. 
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Jūsu istabas dzesēšana

1 Nospiediet |, lai pieslēgtu strāvu.

2 Nospiediet f atkārtoti, lai izvēlētos 
dzesēšanas darbību.
- A tiek rādīts displeja ekrānā.

3 Nospiediet G vai  H , lai iestatītu 
vēlamo temperatūru.
- Temperatūras amplitūda ir18°C(64°F) 

– 30°C(86°F)

Jūsu istabas sildīšana
(Sildīšanas režīms)

1 Nospiediet  |, lai pieslēgtu strāvu.

2 Nospiediet f atkārtoti, lai izvēlētos 
dzesēšanas darbību.
- B tiek rādīts displeja ekrānā.

3 Nospiediet GvaiH, lai iestatītu vēlamo 
temperatūru.
- Temperatūras amplitūda ir 16°C(60°F) 

– 30°C(86°F)

Mitruma noņemšana
(Mitruma aizvadīšanas režīms)
Šis režīms noņem pārmērīgu 
mitrumu vidē ar augstu mitrumu vai 
lietainajā sezonā, lai aizsargātu no 
pelējuma. Šis režīms regulē istabas 
temperatūru un ventilatora ātrumu 
automātiski, lai uzturētu optimālo 
mitruma līmeni.

1 Nospiediet |, lai atslēgtu strāvu.

2 Nospiediet f atkārtoti, lai izvēlētos 
mitruma aizvadīšanas režīmu.

tiek rādīts displeja ekrānā.

!
• Šajā režīmā jūs nevarat noregulēt istabas 

temperatūru, jo tā ir noregulēta 
automātiski. Istabas temperatūra netiek arī 
rādīta ekrānā.

PIEZĪME!
Tikai dzesēšanas modeļi šo funkciju 
neatbalsta.

PAMATFUNKCIJAS
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(Dzesēšanas režīms)

- D

IEGAUMĒJIET
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Jūsu istabas vēdināšana
(Gaisa cirkulācijas režīms)
Šis režīms tikai cirkulē iekštelpu gaisu bez 
istabas temperatūras nomaiņas.

1 Nospiediet |, lai pieslēgtu strāvu.

2 Nospiediet f, lai izvēlētos 
gaisa cirkulācijas režīmu.
- E tiek rādīts displeja ekrānā.

3 Nospiediet g, lai noregulētu 
ventilatora ātrumu.

Ventilatora ātruma regulēšana
1 Nospiediet g atkārtoti, lai 

noregulētu ventilatora ātrumu.
- Izvēlieties 5 , ja jūs vēlaties dabisku 
gaisu.
Ventilatora ātrums tiek noregulēts automātiski.

Gaisa plūsmas virziena 
regulēšana
1 

- Izvēlieties I , lai noregulētu
gaisa plūsmas virzienu automātiski.

Pašreizējā laika iestatīšana

1 Nospiediet  t  un turiet to ilgāk par 

3 sekundēm. 
- Ikona AM/PM mirgos displeja ekrāna apakšā.

2

3

Nospiediet Evai F, lai izvēlētos minūtes.

Nospiediet p , lai pabeigtu.

IEGAUMĒJIET!
• Gaisa plūsmas virziena noregulēšana 

vertikāli var netikt atbalstīta 
atkarībā no modeļa.

• Patvaļīga gaisa deflektora regulēšana
var sabojāt produktu.

• Ja jūs restartējat gaisa kondicionieri, tas sāk 
strādāt ar iepriekš iestatītu gaisa plūsmas 
virzienu, tāpēc gaisa deflektors var 
nesakrist ar ikonu, kas tiek rādīta uz 
tālvadības pults. Kad tas notiek, nospiediet
        vai       , lai noregulētu atkal gaisa 
plūsmas virzienu. 

Atzīme Ātrums

Augsts

Vidēji augsts

Vidējs

Vidēji zems

Zems

Dabisks vējš

Lai noregulētu gaisa plūsmas virzienu 
horizontāli (vertikāli), nospiediet 
         atkārtoti un izvēlieties 
vēlamo virzienu.
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Taimera iestatīšana
Jūs varat izmantot taimera funkciju, lai ietaupītu 
enerģiju un izmantotu gaisa kondicionieri 
efektīvāk.

- Izvēlieties J      , lai noregulētu
gaisa plūsmas virzienu automātiski.

Lai noregulētu gaisa plūsmas virzienu 
horizontāli (vertikāli), nospiediet 
(       ) atkārtoti un izvēlieties 
vēlamo virzienu.

2 
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Gaisa kondicioniera automātiska 
ieslēgšana iestatītajā laika

1 Nospiediet m.
- Zemāk esošā ikona mirgos 

displeja ekrāna apakšā. 

2 Nospiediet E vai F, lai izvēlētos 
minūtes.

3 Nospiediet p , lai pabeigtu.

4 Kad tiek iestatīts taimeris, pašreizējais laiks 
un ikona ON tiek rādīti displeja ekrānā, 
norādot, ka vēlamais laiks ir iestatīts.

Gaisa kondicioniera automātiska 
izslēgšana iestatītajā laika

1 Nospiediet n mygtuką;
- Zemāk esošā ikona mirgos displeja 
ekrāna apakšā.

2 Nospiediet   E vai F, lai izvēlētos 
minūtes.

3 Nospiediet  p , lai pabeigtu.

4 Kad tiek iestatīts taimeris, pašreizējais laiks 
un ikona OFF tiek rādīti displeja ekrānā, 
norādot, ka vēlamais laiks ir iestatīts.

Gaidīšanas režīma iestatīšana
Izmantojiet gaidīšanas režīmu, lai izslēgtu gaisu 
kondicionieri automātiski, kad jūs dodaties gulēt.

1 Nospiediet |, lai pieslēgtu strāvu.

2
3

Nospiediet l. 
Nospiediet E vai F, lai izvēlētos stundu 
(līdz 7 stundām).

4 Nospiediet  p , lai pabeigtu.
- T tiek rādīts displeja ekrānā gaidīšanas 
režīmā.

Taimera iestatījumu atcelšana

1 Nospiediet p.
- Lai atceltu visus taimera iestatījumus, 
nospiediet        .

p
.

režīmos temperatūra paaugstinās par 1ºC 
pēc 30 minūtēm un tālāk par 1ºC pēc 
nākamajām 30 minūtēm ērtākai gulēšanai.
Temperatūra paaugstinās līdz 2ºC 
virs iepriekš iestatītās temperatūras.
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PAMATFUNKCIJAS

p 

! IEGAUMĒJIET

Dzesēšanas un Mitruma aizvadīšanas 
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IEGAUMĒJIET!
• Gaisa cirkulēšanas, Auto vai Auto nomaiņas

režīmā šo funkciju izmantot nav 
iespējams.

• Šī funkcija var netikt atbalstīta atkarībā 
no režīma.

Automātiskā iekštelpu tīrīšana
(Automātiskais tīrīšanas režīms)
Dzesēšanas un mitruma aizvadīšanas režīmos 
mitrums tiek ģenerēts iekštelpu iekārtas 
iekšienē. 
Izmantojiet automātiskās tīrīšanas 
funkciju, lai noņemtu šādu mitrumu.

1 Nospiediet .

- J   tiek rādīts displeja ekrānā.

- Ja jūs atslēdzat strāvu, ventilators darbojas
30 minūtes un tīra iekštelpu iekārtas 
iekšieni.

IEGAUMĒJIET!
Dažas pogas var nebūt izmantojamas, kamēr 
darbojas automātiskās tīrīšanas funkcija.

Gaisa kondicionieris piedāvā dažas 
papildus funkcijas.

Istabas temperatūras ātra 
nomainīšana
(Ātras dzesēšana/sildīšanas 
režīms)
Šis režīms ļauj jums ātri atdzesēt iekštelpu 
gaisu vasarā vai ātri sasildīt ziemā.

1
2

Nospiediet  |, lai pieslēgtu strāvu.
Nospiediet M.

- Ātrajā dzesēšanas režīmā spēcīgs
gaiss tiek pūsts laukā pie 18º C (64º F) 
temperatūras 30 minūtes.

- Ātrajā sildīšanas režīmā stiprs gaiss
tiek pūsts laukā pie 30º C (86º F) 
30 minūtes.

PAPILDFUNKCIJAS
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IEGAUMĒJIET!
• Jūs varat izmantot šo funkciju, nospiežot

A , bez gaisa kondicioniera
ieslēgšanas.

• Šī funkcija var netikt atbalstīta
atkarībā no modeļa.

• Nepieskarieties Plasmaster jonizatoram 
gaisa kondicioniera darbības laikā.

Automātiskās nomaiņas režīms
Šis režīms maina darba režīmu automātiski, lai 
uzturētu iestatīto temperatūru pie ±2°C.

1
2

Nospiediet | , lai pieslēgtu strāvu.
Nospiediet f atkārtoti, lai izvēlētos 
automātiskās nomaiņas režīmu.

- C tiek rādīts displeja ekrānā.

3 Nospiediet G   vai H lai iestatītu vēlamo 
temperatūru.
- Temperatūras amplitūda ir no18°C (64°F) 
~ 30°C (86°F).

4 Nospiediet g atkārtoti, lai izvēlētos ventilatora 
ātrumu.

IEGAUMĒJIET!
Šī funkcija var netikt atbalstīta 
atkarībā no modeļa.

Modeļiem, kuriem ir tikai 
dzesēšanas funkcija

Automātiskais režīms
(Mākslīgais intelekts)

1
2

Nospiediet | , lai pieslēgtu strāvu.
Nospiediet f atkārtoti, lai izvēlētos 
automātisko režīmu.

3 Nospiediet G vai H, lai izvēlētos vēlamo 
režīma kodu, ja temperatūra ir augstāka vai 
zemāka par vēlamo temperatūru.

Pasmaster attīrīšanas režīms

1
2

Nospiediet |, lai pieslēgtu strāvu. 
Nospiediet A.
- K tiek rādīts displeja ekrānā.

Šajā režīma ventilatora ātrums un 
temperatūra tiek regulēti automātiski, 
balstoties uz istabas temperatūru.
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Kods
2

1

   

-1

-2

Apraksts
Atdzesējiet
Nedaudz atdzesējiet

Uzturiet 
istabas  
temperatūru

0

Nedaudz sasildiet
Sasildiet

IEGAUMĒJIET!
• Šajā režīmā jūs nevarat regulēt

ventilatora ātrumu, bet varat uzstādīt 
gaisa deflektoru, lai rotētu automātiski.

• Šī funkcija var netikt atbalstīta atkarībā 
no modeļa.

Jonu daļiņas no Plasmaster 
jonizatora, ko ražo LG, sterilizē gaisa 
baktērijas un citas kaitīgas vielas.
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Displeja ekrāna spilgtums
Jūs varat regulēt iekštelpu iekārtas 
displeja ekrāna spilgtumu.

1 Nospiediet  G, lai ieslēgtu/izslēgtu 
iekštelpu iekārtas displeju.

Enerģijas kontroles režīms
Tas dod elektroenerģijas taupīšanas efektu.
(Iestatīšana ir pieejama dzesēšanas režīmā)

1 solis: Elektroenerģijas ievade dzesēšanas
režīmā tiek samazināta par 25% 
salīdzinājumā ar nominālo 
elektroenerģijas ievadi

2 solis: Elektroenerģijas ievade dzesēšanas
režīmā tiek samazinata par 
50% salīdzinajumā ar nominālo 
elektroenerģijas ievadi.

IEGAUMĒJIET!
• Iestatīšana ir iespējama tikai režīmā ON.

Klusēšanas režīms un E/Control nav pieejami 
vienlaicīgi. Ja E/Control tiek nospiests 
Klusēšanas režīmā, Klusēšanas režīms tiek 
atcelts un darbojas E/Control režīms.

• Jauda var mazināties, kad tiek izvēlēts 
ārpus telpu iekārtas klusēšanas režīms.

• Gaisa cirkulēšanas, Mitruma režīmā
šī funkcija nav izmantojama.

IEGAUMĒJIET!
• Dzesēšanas režīmā šī funkcija ir 

izmantojama.

•

mygtuką 
paeiliui 

kurie 

• Jauda var samazināties, kad ir izvēlēts
ārpus telpu iekārtas Enerģijas 
kontroles režīms.

IEGAUMĒJIET!
Šī funkcija var netikt atbalstīta 
atkarībā no modeļa.

Klusēšanas režīma funkcija ir pieejama pie 
zemāk noteiktās temperatūras.

-  Iespējamā dzesēšanas temperatūras  
amplitūda: Telpās 18°C (64°F) vai 30°C (86°F), 
Ārpus telpām 18°C (64° vai F)  43°C (109°F).

- Iespējamā sildīšanas temperatūras 
amplitūda: Telpās 16°C (60°F) vai 30°C (86°
F), Ā rpus telpām  6°C (43°F) vai 24°C (75°F)

Enerģijas kontroles funkcija ir pieejama pie 
zemāk noteiktās temperatūras:

- Iespējamā dzesēšanas temperatūras amplitūda:  
Telpās 18°C(64°F) iki 30°C (86°F), 
Ārpus telpām 21°C(70°F) iki 32°C (90°F).

1 soļa ieeja 2 soļa ieeja

1

2

Nospiediet |, lai pieslēgtu strāvu.

Nospiediet B.
- J tiek rādīts displeja ekrānā.

Klusēšanas režīms

Ārpustelpu iekārtas skaņas spiediens dzesēšanas 
un sildīšanas režīmā ir samazināts par 3dB 
salīdzinājumā ar nominālo skaņas spiedienu.

1
2

Nospiediet | , lai pieslēgtu strāvu. 
Nospiediet C.
- I tiek rādīts displeja ekrānā.

Katrreiz kad E/Control tiek nospiests uz 
bezvadu tālvadības pults, 1. solis, 2. solis, 
funkciju atcelšana atkārtojas un iedegas. 
Vajadzīgā temperatūra parādās uz 5 sek.

PAPILDFUNKCIJAS
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Paredzēts ārpustelpu iekārtas trokšņa 
mazināšanai, lai izvairītos no iespējamām 
kaimiņu pretenzijām.
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Istabas temp. Iestatītā temp. Darba 
režīms

Zem  21°C 24°C Sildīšanas režīms

Virs  21°C
un zem 

24°C
23°C

Mitruma 
aizvadīšanas 
režīms

Virs  24°C 22°C
Dzesēšanas 
režīms

Gaisa kondicioniera darbināšana  
bez tālvadības pults

- Dzesēšanas un sildīšanas modeļiem darba
režīms mainās atkarībā no istabas 
temperatūras.

- Modeļiem, kas paredzēti tikai dzesēšanai,  
iestatītā temperatūra ir 22˚C (71.6°F).

Jūs varat izmantot iekštelpu iekārtas pogu 
On/Off, lai darbinātu gaisa kondicionieri, kad 
tālvadības pults nav pieejama. Tomēr iestatīts 
ir lielākais ventilatora ātrums.

PAPILDFUNKCIJAS
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2    Nospiediet pogu On/Off.

* Īpatnība var tikt mainīta atbilstoši modeļa 
tipam.

* Ši funkcija gali būti keičiama priklausomai 
nuo modelio tipo.

1   Atveriet priekšējo paneli.
- Vieglītiņām paceliet abas paneļa malas. 

Gaisa kondicioniera automātiska 
restartēšana
Kad gaisa kondicionieris tiek ieslēgts no 
jauna pēc strāvas padeves pārtraukuma, šī 
funkcija atjauno iepriekšējos iestatījumus.

1    Atveriet priekšējo paneli.
-  Vieglītiņām paceliet paneli no abām pusēm.

2 Nospiediet pogu On/Off un 
turiet to 6 sekundes.

- Iekārta divreiz nopīkstēs un spuldze 
iedegsies 6 reizes.

- Lai atslēgtu šo funkciju, nospiediet pogu On/Off 
un turiet to 6 sekundes. Iekārta nopīkstēs 
divreiz un zilā spuldze iedegsies 4 reizes.

* Īpatnība var tikt mainīta atbilstoši modeļa 
tipam.

IEGAUMĒJIET!
Ja jūs nospiežat un turat pogu On/Off
3-5 sekundes tā vietā, lai turētu 6 sekundes, 
iekārta ieslēgsies testēšanas režīmā.
Testēšanas režīmā iekārta pūš laukā 
spēcīgu gaisu dzesēšanai 18 minūtes un 
tad atgriežas rūpnīcas noklusējuma 
iestatījumos.

Automātiskās restartēšanas atslēgšana

* Īpatnība var tikt mainīta atbilstoši modeļa 
tipam.



2

3

Izslēdziet gaisa kondicionieri. 

Atveriet priekšējo paneli.
- Vieglītēm paceliet paneli no abām pusēm.

4

Turiet Gaisa filtra pogu, paceliet to 
nedaudz un izņemiet to no iekārtas.

* Īpatnība var tikt mainīta atbilstoši modeļa 
tipam.

5

Tīriet filtru ar putekļu sūcēju vai siltu 
ūdeni.
- Ja netīrumus ir grūti noņemt, mazgājiet filtru 

remdenā ūdenī ar mazgāšanas līdzekli.

Žāvējiet filtru ēnā.

3M filtra tīrīšana
1
2

3

4

Izslēdziet kondicionieri.

Atveriet priekšējo paneli un izņemiet 
Gaisa filtru  (skatiet “Gaisa filtra tīrīšana”).

Izvelciet 3M filtru.

* Īpatnība var tikt mainīta atbilstoši modeļa 
tipam.

   Izmantojiet putekļu sūcēju, lai noņemtu 
netīrumus. Nemazgājiet 3M filtru ūdenī, 
jo tā filtrs var tikt bojāts.

!

• Filtru novietojums var atšķirties
atkarībā no modeļa.

• Mēs iesakām nomainīt 3M filtru katru

•

Gaisa filtra tīrīšana
Tīriet Gaisa filtru vienreiz 2 nedēļās vai biežāk, 
ja nepieciešams.

6. mēnesi.

Ja jums ir nepieciešams vairāk filtru, lūdzu, 
sazinieties ar LG servisa centru (Skatīt 
garantijas karti).

IEGAUMĒJIET
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1
2

3

4

1

* Īpatnība var tikt mainīta atbilstoši modeļa 
tipam.

2
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Ja gaisa kondicionieris netiek izmantots ilgāku laiku, izžāvējiet gaisa kondicionieri, lai uzturētu to 
vislabākā stāvoklī.

1 Žāvējiet gaisa kondicionieri Ventilatora režīmā no 3 līdz 4 stundām un atvienojiet tīkla 
savienojuma kabeli. Ja mitrums tiek atstāts detaļās, var notikt iekšēji bojājumi.

2 Pirms lietot gaisa kondicionieri atkal, gaisa kondicioniera detaļas žāvējiet Ventilatora 
režīmā no 3 līdz 4 stundām. Tas palīdzēsies noņemt aromātu, ko radījis mitrums.

Tīriet produktu regulāri, lai uzturētu optimālu tā darbības līmeni un novērstu iespējamo saplīšanu.

* Tas var nebūt nodrošināts atkarībā no modeļa.

* Īpatnība var tikt mainīta atbilstoši modeļa tipam.

Tips Apraksts Intervāls

Gaisa filtrs Skatīt “Filtra tīrīšana” 2 nedēļas 

Jonizators Skatīt “Jonizatora tīrīšana” 6 mēneši

3M filtrs Skatīt “3M filtra tīrīšana” 1 mēnesis

Iekštelpu 
iekārta

Tīriet Iekštelpu iekārtas virsmu, izmantojot mīkstu, sausu drāniņu. Regulāri

Tīriet kondensāta drenāžās cauruli. Katru 4. mēnesi

Tīriet kondensāta drenāžās tvertni. Vienreiz gadā

Pamatīgi iztīriet siltummaini.

Nomainiet tālvadības pults baterijas.

Ārpustelpu 
iekārta

Šilumokaičio spiralių bei ventiliacinių angų valymas 
garais Regulāri

Ventiliatoriaus valymas

Kondensato drenažo pagrindo valymas

Patikrinti, ar visos ventiliatoriaus jungtis tvirtai suveržtos

Patikrinti elektros komponentus oro srauto pagalba

Elektros komponentų valymas oro srauto pagalba
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Vienreiz gadā

Vienreiz gadā

Vienreiz gadā

Vienreiz gadā

Vienreiz gadā

Vienreiz gadā

Vienreiz gadā

Jonizators     

3M filtrs

Gaisa filtrs
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IEGAUMĒJIET

• Izslēdziet iekārtu un atvienojiet tīkla savienojuma kabeli pirms jūs veicas apkopi; 
pretējā gadījumā tas var izsaukt elektrošoku.

• Nekad nelietojiet ūdeni karstāku par 40º C, kad jūs tīrāt filtrus. Tas var izsaukt deformēšanos 
vai noplukšanu.

• Nekad neizmantojiet gaistošas vielas, kad tīrāt filtrus. Tās var bojāt produkta virsmu.
• Nemazgājiet 3M filtru ar ūdeni, jo filtrs var tikt bojāts.

!

Jonizatora tīrīšana

• Izslēdziet iekārtu un izraujiet tīkla savienojuma kabeli no kontaktligzdas.

• Izmantojiet kokvilnas kociņu, lai notīrītu putekļus.
Piezīme: Jonizators var nebūt iekļauts dažos modeļos.

!
• Filtru novietojums un forma var atšķirties atkarībā no modeļa.
• Pārliecinieties, lai ārpustelpu iekārtas siltummaiņa spirāles tiktu tīrīta regulāri, jo netīrumi, kas

sakrājušies spirālēs, var mazināt darba efektivitāti vai palielināt elektroenerģijas izdevumus.
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Pašdiagnostikas funkcija
Šim produktam ir iebūvēta pašdiagnostikas funkcija. Ja notiek kļūda, iekštelpu iekārtas 
spuldze mirgo ar 2 sekunžu intervālu. Ja tas notiek, sazinieties ar savu vietējo dīleri vai 
servisa centru.

Pirms servisa pieprasīšanas
Lūdzu, pārbaudiet sekojošo pirms jūs sazinieties ar servisa centru. Ja problēma paliek, 
sazinieties ar servisa centru.
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Problēma Iespējamie cēloņi Korektīvā darbība

Deguma smaka un 
savāda skaņa, kas 
nāk no iekārtas.

No iekštelpu iekārtas 
notek ūdens pat tad, 
ja mitruma līmenis ir 
zems.
Tīkla savienojuma 
kabelis ir bojāts vai 
ģenerē pārmērīgu 
karstumu.

Slēdzis, slēgiekārta 
(drošības, zemes) vai 
drošinātājs pienācīgi 
nedarbojas.

Gaisa 
kondicionieris 
nedarbojas

Spriegums ir pārāk 
augsts vai zems.

Gaisa kondicionieris 
izslēdzās 
automātiski iepriekš 
iestatītā laikā.

Gaisa kondicionieris 
ir atvienots.

Drošinātājs ir 
izdedzis vai strāvas 
padeve ir bloķēta.

Nenotiek strāvas 
padeve.

Pārbaudiet, vai tīkla savienojuma 
kabelis ir ievietots kontaktligzdā.

Nomainiet drošinātāju, ja 
slēgiekārta ir atvienota.

Izslēdziet gaisa kondicionieri, kad 
nav strāvas padeves.
Kad strāvas padeve ir atjaunota, 
nogaidiet 3 minūtes un tad ieslēdziet 
gaisa kondicionieri.

Pārbaudiet, vai slēgiekārta ir atvienota.

Nospiediet atkal barošanas pogu.

Izslēdziet gaisa kondicionieri, atvienojiet 
tīkla pieslēguma kabeli no kontaktligzdas 
un sazinieties ar servisa centru.
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Ventilatora ātrumu 
noregulēt nav iespējams.

Ir izvēlēts 
automātiskais darba 
režīms, sprauslas  
darba režīms vai 
mitruma aizvadīšanas 
darba režīms.

Dažos darba režīmos, tādos kā sprauslas 
vai mitruma aizvadīšanas darba režīmi, jūs 
nevarat noregulēt ventilatora ātrumu. 
Izvēlieties darba režīmu, kurā jūs varat 
noregulēt ventilatora ātrumu. 

Nav iespējams noregulēt 
temperatūru.

Ir izvēlēts gaisa 
cirkulēšanas darba 
režīms vai sprauslas 
darba režīms.

Dažos darba režīmos, tādos kā sprauslas 
vai mitruma aizvadīšanas darba režīmi, 
jūs nevarat noregulēt temperatūru. 
Izvēlieties darba režīmu, kurā jūs varat 
noregulēt temperatūru.

Problēma Iespējamie cēloņi Korektīvā darbība

Gaisa kondicionieris 
neģenerē aukstu 
gaisu.

Gaiss pienācīgi 
necirkulē.

Gaisa filtrs ir netīrs.

Istabas 
temperatūra ir 
pārāk augsta.

Aukstais gaiss 
pazūd no istabas.

Vēlamā temperatūra 
ir augstāka par 
iestatīto temperatūru.

Līdzās atrodas 
siltuma avots.

Ir izvēlēts gaisa 
cirkulēšanas 
režīms.

Pārliecinieties, lai nav aizkaru, žalūziju 
vai mēbeļu, kas bloķē gaisa 
kondicioniera priekšpusi.

Tīriet gaisa filtru vienreiz 2 nedēļās.
Sīkākai informācijai skatiet „Gaisa filtra 
tīrīšana”.

Vasarā iekštelpu gaisa atdzesēšana var 
aizņemt kādu laiku.
Šajā gadījumā izvēlieties ātrās dzesēšanas 
režīmu, lai ātri dzesētu iekštelpu gaisu.

Pārliecinieties, lai aukstais gaiss 
nepazustu caur ventilācijas vietām istabā.

Iestatiet vēlamo temperatūru zemākā 
līmenī nekā pašreizējā temperatūra.

Izvairieties no karstuma ģeneratora, tāda kā 
elektriskā krāsns vai gāzes plīts lietošanas 
gaisa kondicioniera darbības laikā.

Gaisa cirkulēšanas režīmā gaiss tiek pūsts 
no gaisa kondicioniera, nedzesējot un 
nesildot iekštelpu gaisu.
Ieslēdziet darba režīmu dzesēšanas režīmā.
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