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Засвар
 Хэрэв таны  АС  хэвийн бус ажиллаж байвал даруй хүчдэлийг  

салгах хэрэгтэй. Дараа нь борлуулагч, гүйцэтгэгчтэйгээ холбоо 
барин загвар, ажиллаж байсан нөхцөл, эвдрэл зэргийг дүрслэн хэлж  
мэргэжилтэнээр засвар үйлчилгээ хийлгэнэ үү.  Хэрэглэгч өөрсдөө 
засвар хийж болохгүй.     

 

Дохио хүлээж авахдаа дуугарахгүй байвал

Шинж тэмдэг Шалтгаан Үндэслэл

I / O товчлуурыг 
дарахад дотор 
төхөөрөмжөөс 

хүлээн авсан дохио 
дуугарахгүй байх

Удирдлагын дохио 
дамжуулагчийг     I/O 
товчлуурыг дарахдаа  
дотор төхөөрөмжийн 
хүлээн авагч руу зөв 

чиглүүлсэн эсэхээ 
шалгах

Дотор төхөөрөмжийн 
хүлээн авагч руу 

удирдлагын дохио 
дамжуулагчийг 

чиглүүлээд дараа нь 
I/O товчлуурыг 2 удаа 

дарна.

Удирдлагын 
товчлуурууд 

ажиллахгүй байх нь 

Удирдлагынхаа 
дэлгэцийг шалгах

Товчлуурууд 
цоожлогдсон байдаг.

 Цэвэрлэхдээ бензин, уусгагч болон өнгөлгөөний нунтаг хэрэглэж 
болохгүй 

УЧИрЧ бОлОХ аСУУДлУУД бОлОН
 тэДгээрИйН шалтгааН

/алсын удирдлагын хувьд /

TEMP заагч  гарахгүй байвал   
Шинж тэмдэг Шалтгаан Үндэслэл

TEMP заагч гарч 
ирэхгүй байвал 

• MODE нь “FAN 
ONLY“ -г харуулж буй 

эсэхийг шалгах

Зөвхөн сэнс  
ажиллуулж байгаа 

тохиолдолд температур 
үзүүлэхгүй.

Тохиргоог өөрчлөх боломжгүй байвал
Шинж тэмдэг Шалтгаан Үндэслэл

Сэнсний хурд
өөрчлөгдөхгүй     

 байвал

• MODE заагч  AUTO 
байгаа эсэхийг шалгах

Автоматаар ажиллах 
горимыг сонгосон үед 

АС сэнсний хурдыг 
автоматаар сонгодог.

• MODE заагч нь 
“DRY” байгаа эсэхийг 

шалгах

“DRY” буюу 
хуурайгаар 

ажиллуулахаар 
сонгосон үед АС 

автоматаар сэнсний 
хурдыг сонгодог. 
Сэнсний хурдыг  

СOOLING, HEATING, 
FAN ONLY-с сонгоно.

Дисплей гарахгүй байвал
Шинж тэмдэг Шалтгаан Үндэслэл

Цагийн алдааны дараа 
дисплейний заалт алга 

болох нь

Дисплейний OFF-
TIMER-н заасан хугацаа 
дууссан эсэхийг шалгах   

Тохируулсан 
хугацаа дуусахад 

АС унтарна.

ON –TIME  заагч 
тодорхой хугацааны 
дараа алга болох нь

Дисплей дээр ON 
–TIME заахад хугацаа 

ажиллаж эхлэсэн 
эсэхийг шалгах 

Тохируулсан цаг 
нь болоход АС 

автоматаар ажиллаж 
эхлэх ба холбогдох 

заалт нь арилна.

аюУлгүйН СаНУУлгa

Энэхүү бүтээгдэхүүн болон эзэмшигчийн гарын авлага нь эйр 
кондиционерийг (AC) хэрхэн аюулгүй ажиллуулах, аваар ослоос яаж 
урьдчилан сэргийлэх зэрэг доорхи агуулгатай. 

 Symbol – тэмдэг 
   

тэмдэглэгээ агуулга

!  Сануулга
Энэ тэмдэг нь аюултай эсвэл ноцтой гэмтэхийг 

сануулна.

 !  Анхааруулга
Энэ тэмдэг нь гэмтэж бэртэх эсвэл эд материал 

эвдрэхийг сануулна.
   

 Icons - тэмдэг

тэмдэг агуулга
 Хориглоно, ийм зургаар дүрслэсэн деталиуд эсвэл   

тэмдэгийн ойролцоох  үгс

! Заавал биелүүлэх, ийм зургаар дүрслэсэн 
деталиуд, эсвэл тэмдэгийн ойролцоох үгс

1. Осол гэмтэл гэдэг нь хордох, түлэгдэх, цахилгаанд цохиулах гэсэн үг ба 
эмнэлэгт хүргэх ноцтой биш .

2.  Эд материалын гэмтэл гэдэг нь эд хөрөнгө, материаллаг зүйлсээ алдахад 
хүрнэ.

 ! анхааруулга   
 

!  
анхааруулга

!
Мэргэжилтэнд     

хандах

Угсралт хийлгэхдээ мэргэжлийн хүнд 
хандах хэрэгтэй. Хэрэв хэрэглэгч 
өөрөө угсралтыг хийвэл гэмтэлтэй 
болох ба ус шүүрэх, цахилгаан 
гүйдэлд цохиулж болзошгүй.

Ажиллагааны          
  үеийн 

  сэрэмжлүүлэг

Хориглоно
Алсын удирдлага руу шатамхай 
шингэн цацаж болохгүй, гал гарч 
болзошгүй

Хориглоно

Нойтон гараараа төхөөрөмжийг 
ажиллуулах, удирдлага руу ус 
оруулж болохгүй нь хэлхээг гэмтээж 
болзошгүй.



Хөдөлгөх болон       
   засварлах үед
  сэрэмжүүлэх 

нь

Хориотой

!
Хэрэв  та АС хөдөлгөх, шилжүүлэхийг 
хүсвэл мэргэжлийн хүнд хандана уу. 
Буруу угсралтын улмаас  гал гарах, 
цахилгаанд цохиулах, гэмтэж бэртэж 
болзошгүй.

Хориотой Төхөөөрөмжийг өөрсдөө засварлаж 
болохгүй. Буруу засварласны улмаас 
гал гарах, цахилгаанд цохиулах, гэмтэж 
бэртэж болзошгүй. Мэргэжилтэн 
болон борлуулагчид хандана уу.

алСыН УДИрДлага, фУНКцУУД

1. Mode select button -  ажиллуулах  горим сонгох товчлуур
 Энэ товчлуурыг дарах бүрд AUTO, COOL(хөргөх), DRY(хуурай), 

HEAT(халааах)/ зөвхөн хөргөдөг төрөлд байхгүй /, FAN ONLY(зөвхөн 
сэнс) тэгээд буцан AUTO–болно. 

2. Fan button - Сэнсний товчлуур 
  Сэнсний хурдыг сонгоход энэ товчлуурыг  хэрэглэнэ. Товчлуурыг дарах 

бүрийд  AUTO, LOW (бага), MED(дунд зэрэг) / зарим загварт байхгүй/, 
HIGH(их), FAN ONLY(зөвхөн сэнс) тэгээд буцан AUTO болно. 

3. I / O button - I / O товчлуур
 Ажиллуулж эхлэхэд мөн унтраахад дахин дарна.

4.  Temperature button - температурын товчлуур
  30”С хүртэл температурыг нэмэж тохируулна. 
  17”С хүртэл температурыг бууруулж тохируулна

алСыН УДИрлагыН ЗаалтУУДыН 
үүрэг бОлОН НэрС

• Transmission Indicator - Дамжуулалт заагч 
 Удирдлагаас дотор төхөөрөмж рүү дохио дамжуулахад дамжуулалтын 

гэрэл асна.
• Mode Display - ажилллах горимын дисплэй
 Одоогийн ажиллаж буй горимыг харуулна. Үүнд : AUTO, COOL(хөргөх), 

DRY(хуурай), HEAT(халааах) /зөвхөн хөргөдөг төрөлд байхгүй /, FAN 
ONLY(зөвхөн сэнс) тэгээд буцан AUTO болно.

• ON / OFF дисплей
 I / O товчлуурыг дарахад гарч ирнэ. Дахин дарахад арилна. 
• Temperature Display - температурын дисплей 17”С-30”С хүртэлх  

гаргаж, төхөөрөмжийг хүчдэлээс салгах хэрэгтэй. Ингэвэл цахилгаан хэмнэх 
ба дахин ашиглахаасаа өмнө хэвийн ажиллагааг баталгаажуулахын 
тулд12 цагийн өмнө төхөөрөмжийг хүчдэлд залгана. 

 Дамжуулалт заагч “ ”  гарахгүй байвал
Шинж тэмдэг Шалтгаан Үндэслэл

I / O товчлуурыг 
дарахад удирдлага 

дохио дамжуулахгүй 
байвал

Удирдлагын зай суусан 
эсэхийг шалгах

Цахилгаан тэжээлгүйн 
улмаас удирдлага 

дохио дамжуулахгүй 
байна.

• AIR FILTER буюу Агаарын  Шүүлтүүр бөглөрсөн бол хөргөх / халаах 
бүтээмж буурах болно. 2 долоо хоног тутамд шүүлтүүрийг угаах 
хэрэгтэй.

• Телевиз, радио зэргийг АС болон түүний удирдлагаас 1м зайтай байлгах 
ба радио телевизийн дуу, дүрсэнд интерферлэгдэж болзошгүй.  

• АС-г ажиллаж байхдаа дотор төхөөрөмжийг хүчдэлээс салгаж болохгүй. 
Удирдлагын ON / OFF товчлуураар ажиллуулна.

• Удаан хугацаагаар хэрэглэхгүй байгаад  АС-г дахин ашиглахаасаа өмнө 
Дотор төхөөрөмжийг 12 цаг хүчдэлд залгах  хэрэгтэй. 

• Доорхи нөхцөлтэйгээр АС-ийг ажиллуулна.
      Агаарын чиглэлээ хүссэнээрээ тохируулна.

Дотор Температур Гадна Температур
    Хөргөлт 21”С – 32”С -5”С – 43”С
   Халаалт 28”С доош -5”С – 21”С

 
• Төхөөрөмж  AUTO горимоор ажиллаж байхад COOLING /   

HEATING дээрхи нөхцөлөөр ажиллана.
• Хэрэв АС дээрхи нөхцөлөөр ажиллахгүй бол хамгаалтын төхөөрөмж  

идэвхжин ажиллаж байна. Заримдаа ийм үед төхөөрөмж ажилладаггүй.
3. Цэвэрлэгээ хийхэд анхааруулах зүйлс:
• Цэвэрлэгээ хийхээсээ өмнө төхөөрөмжийг хүчдэлээс салгасан
•  эсэхийг шалгах. Нойтон гараар залгаварт хүрч болохгүй, хүчдэлд 

цохиулж болзошгүй.
• Удирдлага болон төхөөрөмжийн гадна нүүрийг цэвэрлэхдээ зөөлөн 

хуурай алчуураар арчих
• Хэрэв төхөөрөмжийн гадна тал их бохирдсон байвал  бүлээн усаар 

зөөлөн алчуураар арчиж цэвэрлэх
• Удирдлагыг нойтон алчуураар арчиж болохгүй.

COOL, тэгээд буцан AUTO.
1.   aUTO:
 Operation гэрэл асаалттай байна. AUTO төрлөөр АС ажиллана. Хүлээн 

авсан дохионы дагуу удирдлага ажиллах боломжтой.
2.   Mandatory COOL – албадан хөргөх :
 Оperation гэрэл анивчиж, сэнсний хурд HIGH-р 30 минут ажиллан хүчээр 

хөргөсний дараа АС AUTO руу шилжинэ. Удирдлага ажиллахгүй.
3.   OFF
 Operation гэрэл унтарна. Удирдлага ажиллаж болох ч АС-ийн   OFF 

унтарна
      

aDJUSTING aIR FLOW DIRECTION  
/агаар үлээх чиглэлийг тохируулах./

 Хүйтэн агаар доош, халуун агаар дээш үлээдэг учир халаах болон
 хөргөх хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх үүднээс агаар үлээх жалюзын 

чиглэлийг тохируулна. Үүний дүнд өрөөний температур хэвийн,тэнцүү 
болж илүү тав тухтай байх болно. 

 Хүссэн агаарын чиглэлээ тохируулахад:
1. Өөрийн хүссэн чиглэлд жалюзыг тохируулахын тулд SWING товчийг 

дарна. Дахин дарвал хөдлөхөө болино. 
2. Чиглэлийг автоматаар тохируулах:
 SWING товч дарахад жалюз автоматар сэвэлзэн хөдлөх болно. АС-г 

асаагаагүй үед SWING товчлуур ажиллахгүй
     анхааруулга 
1.   АС-н системийг хэвийн ажиллагааг баталгаажуулахын тулд    
      доорхи зүйлсийг сануулъя. Ажиллагааны журмын деталиудыг   
      хамаарах хэсгүүдээс нь тодруулна уу.
• Агаар үлээх чиглэлийг тохируулна. Өрөөнд буй хүмүүс рүү чиглүүлж 

болохгүй. 
• Дээд зэргийн тав тухтай байхаар зохицуулан өрөөний температурыг 

тохируулна. Хэт хүйтэн, хэт халуун болгон тохируулж болохгүй.
• Хөргөхөөр ажиллуулах үед төхөөрөмж рүү нарны гэрэл шууд тусахаас 

сэргийлж, хөшиг эсвэл цонхны хаалтаа татах.
• Хаалга, цонхоо хаана. Хэрэв хаалга цонх онгорхой байвал агаар гадагш 

үлээж, халаалт / хөргөлт буурна.
• Алсын удирдлагын TIMER товчийг урьдчилан шийдэн ажиллуулах 

болсон цагийг тохируулахад хэрэглэнэ. 
• АС-н Агаар Оролт болон Гаралтын ойролцоо болон эргэн тойронд 

агаарын эргэлтийг хаах ямар нэг зүйл тавьж болохгүй. Эс тэгвээс 
төхөөрөмжийн бүтээмж буурах болон зогсож  болох юм.

• Хэрэв та АС-г удаан хугацаагаар ашиглахгүй бол удирдлагаас зайг нь 

температурын  тохиргоог харуулна.  FAN ONLY(зөвхөн сэнс) дээр 
тохируулсан үед температурын тохиргоо гарахгүй.

• Clock Display - цагийн дисплей 
 /Одоо хэдэн цаг болж буйг харуулна. / 0-24 цаг /
• Timer Display 
 Ажиллуулах хугацааны цагын тохиргоог харуулна. / 0-24 цаг /
• Lock Diplay - цоожлох 
 LOCK  товчлуур дарсныг харуулна. Дахин дарахад арилна. 
• Fan Speed Display - Сэнсний хурдын дисплей
 Сонгосон сэнсний хурдыг үзүүлнэ. AUTO-с гадна сэнсний хурдны 3 

түвшинг заана.  LOW (бага), MED(дунд зэрэг) / зарим загварт байхгүй/, 
HIGH(их). Ажиллагааны төрөл AUTO,  DRY аль аль нь байхад AUTO-г 
л үзүүлнэ.

• Санамж: 
  Дээрхи зурагт үзүүлсэн байдал нь бүх дисплейг тодорхой болгох     
  үүднээс харуулсан болно. Харин ажиллаж байх үед удирлаган  
  дээр зөвхөн холбогдох үзүүлэлтийг харуулна.
      алсын удирдлага ба функцууд
• auto louver button - автомат жалюзын товчлуур
      Жалюзын чиглэлийг өөрчлөх, унтраахад энэ товчлуурыг хэрэглэнэ.
• Confirmation button - баталгаажууулах товчлуур
      Цагийн тохиргооны ON / OFF-г баталгаажуулахад дарна.
• Clock button - цагийн товчлуур
      Цаг тааруулахад  хэрэглэнэ. 
• Lock button - цоожлох товчлуур
 Хэрэв та  LOCK  товчлуурыг дарвал одоогийн бүхий л тохиргоонууд  цоожлогдож, 

удирдлаган дээр LOCK-с бусад товчлуур ажиллахгүй. Тохиргоо тохиолдлоор 
өөрчлөгдөх, эсвэл бүх товчлуур дарагдахаас сэргийлэхийг хүсвэл LOCK-г 
ашиглана. Товчлуурыг дахин дарвал цоож гарна.

• Timer button
  Асаах цагийг ON –TIME-р тохируулж, унтраах цагийг OFF-TIME  

товчлуураар тохируулна. 
• Time adjust button - цаг тааруулах товчлуур 
     Одоогийн цаг болон OFF-TIME цагийг тохируулахад хэрэглэнэ
  Нэмж тохируулна.
      Хасаж тохируулна.
• Cancel button - Хүчингүй болгох  товчлуур
      ON –TIMER болон OFF-TIMER-г хүчингүй болгоход дарна.
• Reset button - Дахин тохируулах товчлуур
 Энэ товчлуур дээр дарвал одоогийн бүх тохиргоо хүчингүй болж 

дахин эхлэнэ. Цаг 0,00 болж, ажиллуулах горим “AUTO”, сэнсний хурд 
“AUTO”, температур “24” болно.  



     
HaNDLING THE REMOTE CONTROLLER 

 алСыН УДИрДлагыН Хэрэглээ

1. Удирдлагын дохиог дотор төхөөрөмжийн хүлээн авагч авч    
      болохуйц газар тавих
      Дохио дуугарах нь дохио бүрэн шилжиж дууссаныг заана.
2. 7метрийн зайтай байж болно.
3. Удирлагыг уснаас хол байлгах хэрэгтэй. Мөн унагааж болохгүй.     
4. Товчлууруудыг хурц үзүүртэй зүйлээр огт дарж болохгүй.
5. Байршил: 

• Бусад цахилгаан хэрэгсэл удирдлаганд эсэргүүцэл үзүүлж байвал 
тэдгээр хэрэгслийг холдуулах

• Өдрийн гэрлийн  ламп дохио шилжүүлэхэд нөлөөлж болзошгүй.
• Хөшиг, хаалга зэрэг материалууд удирдлагаас дотор төхөөрөмж рүү 

очих дохиог хаавал AC ажиллахгүй.
• Ямар ч шингэн зүйл удирдлага руу орохоос сэргийлж байх
• Нарны гэрэл шууд тусах, халах газар ил тавьж болохгүй.

6.   Replacing batteries - Зай  солих
 Удирдлага нь шүлтийн металлын хуурай (alkaline dry) 2 зайтай байдаг.   

(Am4). 
1.  Зайны тагыг доош гулсуулан нээнэ. Хуучин зайг гаргаж аван, шинэ 

зайгаа хийнэ.
2.  Зайны тагыг онгойлгохоосоо өмнө удирдлаган дээрх цагийг “0,00” 

болгоход колон анивчина.
• Зайгаа сольж хийсний дараа, удирдлагын цагийг тааруулна.

Санамж:

• Зайг солихдоо хуучин зай хийх, эсвэл өөр төрлийн зай хийж болохгүй.
• Удаан хугацаагаар удирдлагаа хэрэглэхгүй бол зайг гаргаж тавих. Хэрэв 

гаргахгүй бол зай хайлж гоожин удирдлагыг гэмтээж болзошгүй.
• Хэвийн хэрэглээнд зай нь ойролцоогоор хагас жил    ажиллана. 
• Дотор төхөөрөмжөөс дохио ирэхгүй үед эсвэл удирдлаган дээрх     
• дамжуулалт заагч “    “ гэрэлтэн ассан үед зайг солино.  

Setting the clock - цаг тааруулах
 AC-ийг  ажиллуулж  эхлэхээсээ өмнө энэ хэсэгт заасны дагуу удирдлаган 

дээр цаг тааруулна. Удирдлаган дээрх цаг нь төхөөрөмж ажилллаж 
байхад болон зогссон үед ч цагийг харж болно.

Initial setting - анхны тохиргоо 
 Удирлаганд зай хийхэд цаг нь “0,00”  болон  колон анивчина.
1. Time adjust button (TIME aDJUST) - Цаг тааруулах товчлуур

• ON –TIME – г дарна.  Сүүлийн тохируулсан цаг дисплейд гарч,   
колон баталгаажуулан  анивчина.

• TIME ADJUST  товчийг ашиглан удирдлагын ON –TIMER заагчийг  
 6:00 болгоно.   

• SET – г дарна. Колон анивчихаа больж, тохиргоо дуусна.
      COMBINED TIMER (ON / OFF цагийг 2уланг зэрэг тохируулах )  
      OFF-TIMER  - ON-TIMER
 (Operation – Stop – Operation ) / (Ажиллах—Унтраах – Ажиллах )
 Онцлог нь АС –г  унтахдаа унтраах, өглөө босохдоо болон гэртээ 

ирэхдээ дахин ажиллуулахаар ашиглаж болно.  Жишээ нь:
• АС –г 23:00 цагт унтрааж маргаааш өглөө 6:00 цагт дахин ажиллуулахын 

тулд:
• OFF-TIME –г дарна. Сүүлийн тааруулсан цагийг дисплейд харуулах ба 

колон анивчиж баталгаажуулна.
• TIME ADJUST  товчийг ашиглан удирдлагын OFF–TIMER заагчийг 

23:00 болгоно. 
• ON –TIME – г дарна.  Сүүлийн тохируулсан цаг дисплейд гарч, колон 

баталгаажуулан  анивчина 
• TIME ADJUST  товчийг ашиглан удирдлагын ON–TIMER заагчийг 6:00 

болгоно
• SET – г дарна. Колон анивчихаа больж, тохиргоо дуусна.

ON-TIMER  -  OFF-TIMER  
     (Stop – Operation – Stop ) / (Унтраах - Ажиллах - Унтраах)
     Энэхүү тохиргоог та өглөө босохдоо ажиллуулж эхлэн гэрээс   
     гарахдаа  унтраахад хэрэглэж болно
      Жишээ нь: АС-г өглөө 6:00 цагт ажиллуулж эхлэн 23:00 цагт       
     унтраахын тулд:

• ON –TIME – г дарна.  Сүүлийн тохируулсан цаг дисплейд гарч, колон 
баталгаажуулан  анивчина.

• TIME ADJUST  товчийг ашиглан удирдлагын ON –TIMER заагчийг 
6:00 болгоно.   

• OFF-TIME –г дарна. Сүүлийн тааруулсан цагийг дисплейд харуулах ба 
колон анивчиж баталгаажуулна.

• TIME ADJUST  товчийг ашиглан удирдлагын OFF–TIMER заагчийг 
23:00 болгоно. 

• SET – г дарна. Колон анивчихаа больж, тохиргоо дуусна.
Temporary Operations     түр ажиллуулах
     Энэ функцыг удирдлага буруу байрлуулсан эсвэл зай нь дууссан
     тохиолдолд төхөөрөмжийг түр ажиллуулахад ашиглана. AUTO болон 

mandatory COOL 2 төрлөөс дотор төхөөрөмжийн агаар оролтын хяналтын 
хайрцаган дах MANUAL BUTTON – гар товчлуураар  сонгоно. Энэ 
товчлуурыг дарахад АС дараах дарааллаар ажиллана:AUTO, mandatory 

   Энэ товчлуурыг даран цагаа тааруулна.
                     -      урагшуулах
                     -      хойшлуулах
 Энэ товчлуурыг дарах бүрд аль тал руу нь дарснаас хамаарч 10 

минутаар  нэмэгдэж хасагдана.Хэрэв хурдан дарвал, илүү хурдан 
өөрчлөгдөнө.

3.   Confirm Button  ( SET ) -  баталгаажуулах товчлуур
    Батлан хадгалахын тулд энэ товчлуурыг дарна. Дотор төхөөрөмжний   

дисплей  дээр TIMER  гэрэл асах ба дэлгэцэн дээр  “    “ анивчина.
CaNCELLING -  Хүчингүй болгох

1.   Cancel button ( CaNCEL)
   Цагийн тохиргоог хүчингүй болгохын тулд энэ товчлуурыг дарна. 
      CHaNGING -  Өөрчлөх
      Тохиргоог өөрчлөхийн тулд 1,2,3 алхамаар гүйцэтгэнэ.
      Cautions - анхааруулга
 TIMER –г сонгоход удирдлага цагийн дохиог  автоматаар дотор 

төхөөрөмж  рүү тодорхой хугацаанд дамжуулна. Гэсэн хэдий ч 
удирдлага дотор төхөрөмж рүү дохио дамжууулж болохуйцаар барих 
хэрэгтэй. TIMER –г ажиллуулж дууссаны дараа удирдлагаа АС-ий 
захад тавьж болно. 

• Удирдлагаар тохируулах идэвхтэй ажиллах хугацааны хязгаар 24 цаг.
• Цагийн функцын (ON / OFF) одоогийн цагтай аль нь хамгийн ойр 

байгааг идэвхжүүлнэ.
• ON / OFF цагийг ижил цагт тохируулвал ажиллахгүй.
• Хэрэв удирдлагаас дохио дамжуулахад саадтай байхаар байрлалд барьж 

цаг тохируулвал 15 хүртэл минутаар хоцрож болзошгүй.
EXaMPLES OF TIMER SETTING   цагийн тохиргооны жишээ  
     OFF-TIMER
     (Operation - Stop)  (Aжиллуулах - Унтраах)
     OFF- time-ийн онцлог нь та унтахаар хэвтэхдээ хэрэглэж болно.          
     Тохируулсан цагт автоматаар унтарна.
     Жишээ нь: АС-ийг 23:00 цагт унтараахын тулд,

• OFF-TIME –г дарна. Сүүлийн тааруулсан цагийг дисплей харуулах ба 
анивчиж баталгаажуулна. 

• TIME ADJUST  товчийг ашиглан удирдлагын OFF-TIMER  заагчийг 
23:00 болгоно.   

• SET –г дарна. Анивчихаа больж, тохиргоо дуусна.
ON-TIMER
     (Stop - Operation) (Унтраах - Ажиллуулах)
 ON –TIMER – н онцлог өглөө босохдоо эсвэл гаднаас гэртээ ирэхдээ 

ашиглаж болно. АС-г тохируулсан цагт автоматаар ажиллаж эхлэнэ. 
      Жишээ нь: АС- г өглөө 6:00 ажиллуулахын тулд:

• Энэ товчлуурыг даран цагаа тааруулна. 
           -урагшуулах
           - хойшлуулах
• Энэ товчлуурыг дарах бүрд аль тал руу нь дарснаас хамаарч 1 

минутаар нэмэгдэж хасагдана. Хэрэв хурдан дарвал, илүү хурдан 
өөрчлөгдөнө.

2. SET Button - тохиргоог  өгөх товчлуур
• “SET” товчлуурыг дарахад цагийн дисплей анивчихаа больж, цаг явж  

эхлэнэ.
3. Readjusting the Clock - цаг дахин тааруулах

• Зайны дээд талын CLOCK товчлуурыг дарахад цагийн дисплейн 
колон анивчиж эхлэнэ.Шинээр цаг тааруулахдаа “Initial setting of the 
Clock - Цагийг анх тохируулах” зааврын 1,2-ыг дагана.  

• Цагийн нарийвчлал хоногийн 10 секунд байна.
Cautions – анхааруулга
      Статик  цахилгаан эсвэл бусад хүчин зүйлс / маш өндөр хүчдэлтэй     
      тохиолдолд/ удирдлагын цагийг дахин анхны утганд “0,00”   
      аваачихад нөлөөлдөг.  Хэрэв ингэж байвал АС- ийг ажиллуулж   
      эхлэхээсээ өмнө цагаа тааруулах хэрэгтэй. 
Lock and Reset button function
   цоожлох болон дахин тохируулах товчлуурын функц
1.   Хэрэв та  LOCK  товчлуурыг дарвал одоогийн бүхий л тохиргоонууд 

цоожлогдож, удирдлаган дээр LOCK-с бусад товчлуур ажиллахгүй. 
Тохиргоо тохилдолоор өөрчлөгдпөх, эсвэл бүх товчлуур дарагдахаас 
сэргийлэхийг хүсвэл LOCK-ийг ашиглаж болно. Товчлуурыг дахин 
дарвал цоож гарна.

2. Энэ товчлуур дээр дарвал одоогийн бүх тохиргоо хүчингүй болж дахин 
эхлэнэ. Цаг “0,00” болж, ажиллуулах төрөл “AUTO”, сэнсний хурд 
“AUTO”, температур “24” болно.

automatic Operation - автомат ажиллагаа
      Ажиллагааны төрлөө  нэгэнт сонгосон бол төхөөрөмжийн       
      бичил компьютерийн санамжинд хадгалагдах болно. Иймээс   
      АС ажиллуулж эхлэхэд урьдын тохиргоогоор ажиллах ба  
      удирдлагын I / O товчлуурыг дарахад л болно.
STaRT- эхлэх
1.   Mode select button ( MODE )
 Ажиллуулах горимоо сонгох “MODE” товчлуураар“AUTO”-г сонгоно.
2.   Temperature button (TEMP)
      Температурын товчлуураар (TEMP) хүссэн хэмдээ тохируулна.    
3.   I / O  товчлуур
 Дисплей  дээрхи Operation гэрэл асна. Ажиллагааны  горимоос өрөөний 

температур, тохиргооны температур 2-ын бууралтын дагуу COOLING, 



• Defrosting- гэсгээх         (cooling only type without) 
                                                (зөвхөн хөргөдөг төрөлд байхгүй.) 
 Хэрэв гадна төхөөрөмж халаалт ажлуулах үед цантсан бол халаах 

чадал буурна. Цанталтын нөхцөлд тохируулан ажиллуулсны дараа 
автоматаар гэсгээж эхэлнэ.Энэ зуур сэнс ”Warm air control - Дулаан 
агаарын хяналт” мөн PRE-DEF-ээр ажиллана. Гэрэл нь асна. Гэсгээж 
дууссаны дараа халаалт хуучин хэвэндээ орно. 

•  Warm air control - Дулаан агаарын хяналт 
       (зөвхөн хөргөдөг төрөлд байхгүй.) 
 “Heat“-г сонгосон үед, AUTO сонгосон үед ч халаана. Дотор   

сэнсний  хурд автоматаар буурах ба PRE-DEF болон хүйтэн салхи  
нэвтрэхээс сэргийлж зогсоно. Тохируулсан температуртаа хүрээгүй  
бол гэрэл ассаар байна. Доорхи 3 нөхцөлд:

1. Халаалт дөнгөж эхэлсэн үед
2. Цанг гэсгээж дөнгөж дууссан бол
3. Гадна температур маш бага байгаа бол

DRY OPERaTION
STaRT- эхлэх

1. Mode select button 
 Төрөл сонгох ( MODE ) товчлуураас DRY сонгоно.
2. Temperature button - Температурын товчлууур (TEMP) 
 Хүссэн хэмээ сонгоно. Сэнсний Хурд заагч AUTO болно. Дотор 

сэнсний хурд автоматаар HIGH-г сонгоно. 
3. I / O  товчлуур 
 Энэ товчлуурыг дарахад дотор төхөөрөмжний OPERATION гэрэл 

асаж, DRY ажиллаж эхлэнэ.
STOP: 
      I / O Товчлуур
 AC-г унтраахыгн тулд товчлуурыг дахин дарах ба OPERATION гэрэл 

унтарна.
Санамж:  

1.   Өрөөний температур 17”С доош бол DRY ажиллахгүй.
2.   DRY нь дотор температурийн их хэлбэлзэлгүйгээр тохируулсан болон 

өрөөний  температур 2-н бууралтын дагуу  өрөөг хуурайшуулна.
      
TIMER OPERaTION – ажиллуулах цаг тохируулах   

1.   ON / OFF TIME BUTTON – Асаах / унтраах цагийн товчлуур 
   ON –TIME эсвэл OFF-TIME  товчлуурын шаардлагатайгаа дарна.    
   Одоогийн тохируулсан  цагийг дисплей дээр үзүүлэх ба    
   тохируулсан     нөхцөл бэлэнг баталгаажуулан анивчина.
2.   TIME aDJUST -  цаг тааруулах товчлуур  

HEATING, эсвэл FAN ONLY-с сонгоно. Сэнсний хурдны дисплей “AUTO”-г 
үзүүүлэх ба сэнсний хурдыг автоматаар удирдахгүй.

STOP- Унтраах
 I / O  button
 I / O  товчлуурыг дарахад АС унтрах ба OPERATION гэрэл унтарна.
анхааруулга
 1. Хөргөхөөр ажиллуулах болоход 1 минутын дараагаар  
       ажиллаж эхлэнэ.
 2 Халаалт мөн дотор сэнсийг унтраахад 3-5 минутын     
       урьдчилан халаах ажиллагааны дараа төхөөрөмж халуунaар 
       үлээж эхлэнэ.
 3.   Төхөөрөмж дахин ажиллаж эхлэхэд, компрессор өөрийгөө     
        хамгаалах үүднээс 3 минут ажиллахгүй.

   
 COOLING, HEaTING, FaN ONLY- г ажиллуулах

STaRT- эхлэх
1. Mode select button -Ажиллуулах төрлөө сонгох  товчлуур ( MODE )
 COOL, HEAT, FAN ONLY төрлөөс сонгоно.  
      СаНаМЖ: Зөвхөн хүйтнээр үлээдэг загварт HEAT төрөл    
      байхгүй.
2.   Temperature button - Температурын товчлууур (TEMP)
 Хүссэн хэмээ тохируулна.
 Хөргөх:  17”С-30”С
 Халаах:  17”С-30”С
3.   Fan speed button - Сэнсний хурдны  товчлуур (FAN)  AUTO, LOW,
 MED / зарим загварт байхгүй / HIGH-c сэнсний хурдаа сонгоно. 

Удирдлаган дээр HEAT гэж  сэнсний хурдыг сонгосон байхад дотор 
сэнс “Warm Air Control” –аар ажиллана. 

4.   I / O  товчлуур
 Дотор төхөөрөмжийн гэрлэн дисплей дээр OPERATION-ий гэрэл 

асна. Сонгосон төрлийн дагуу сэнс тэр даруй ажиллана. COOL, 
HEAT сонгосон үед хамгаалалтын 3 минут байдаг учир хэдийгээр 
хүчдэлд залгасан эсвэл компрессор зогссон ч гадна төхөөрөмж ( үүнд 
компрессор,гадна сэнс) 3 минут ажиллахгүй. 

STOP: 
 I / O Товчлуур 
 AC-ыг унтраахын тулд энэ товчлуурыг дахин дарах ба Operation гэрэл 

унтарна.
• FAN ONLY  нь температур хянахгүй. Гэсэн хэдий ч зөвхөн 1,2,3 

алхамтай. ”Зөвхөн хөргөдөг төрөл”ийн хувьд FAN ONLY сонгосон үед 
түүний гэрэл асна.


