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SVARBI PASTABA. 

Prieš montuodami ar eksploatuodami 
savo naująjį oro kondicionierių, atidžiai 
perskaitykite šį vadovą. Būtinai jį 
pasilikite ateičiai. 
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Šis įrenginys neskirtas naudoti žmonėms (įskaitant vaikus) su psichine ar protine negalia arba 

asmenims, kuriems trūksta patirties ir žinių, nebent juos prižiūri kiti žmonės arba jie buvo apmokyti už 

jų saugumą atsakingo asmens. 

Vaikus reikia prižiūrėti ir įsitikinti, kad jie prietaisu nežaidžia. 

Jei oro kondicionierių reikia sumontuoti, perkelti arba atlikti techninę priežiūrą, susisiekite su 

vietiniu prekybos atstovu arba vietiniu aptarnavimo centru. Oro kondicionierių montuoti, perkelti 

arba atlikti techninę priežiūrą gali paskirtas atstovas. Priešingu atveju jį galima stipriai apgadinti 

arba sunkiai ar net mirtinai susižaloti. 

Dažnio intervalai, kuriuose veikia radijo įranga, yra 2400–2483,5 MHz 

Didžiausia radijo dažnio galia, perduodama dažnio diapazone, kuriame veikia radijo įranga:20 dBm 

Šis ženklas reiškia, kad produkto ES negalima šalinti su kitomis buitinėmis atliekomis. Kad 

dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo nebūtų pakenkta aplinkai arba žmonių sveikatai, jas 

šalinkite ir perdirbkite atsakingai, kad palaikytumėte tvarų pakartotinį medžiagų išteklių 

panaudojimą. Norėdami panaudotą prietaisą grąžinti, naudokite grąžinimo ir surinkimo 

sistemas arba susisiekite su prekybos atstovu, iš kurio gaminį įsigijote. Jie gaminį galima 

paimti ir perdirbti aplinkai saugiu būdu. 

R32: 675 



 



 

 
 
 

Nurodo pavojingą situaciją, o nurodymų nepaisymas 

baigsis mirtimi arba rimtu kūno sužalojimu. 

Nurodo pavojingą situaciją, o nurodymų nepaisymas gali 

baigtis mirtimi arba rimtu kūno sužalojimu. 
 

Nurodo pavojingą situaciją, o nurodymų nepaisymas gali 

baigtis nedideliu arba vidutiniu sužalojimu. 

Rodo svarbią, bet ne su pavojumi susijusią informaciją, 

skirtą nurodyti nuosavybės pažeidimo riziką. 

 
Nurodo pavojų, kuriam priskiriamas signalinis žodis 

ĮSPĖJIMAS arba DĖMESIO. 

Simbolių paaiškinimas 

DĖMESIO 

ĮSPĖJIMAS 

PAVOJUS 

PASTABA 
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Prietaisas, pripildytas degiomis dujomis R32. 
 
 

Prieš prietaisą naudodami, perskaitykite savininko vadovą. 

 

Prieš prietaisą montuodami, perskaitykite montavimo vadovą. 

 

Prieš prietaisą remontuodami, perskaitykite montavimo vadovą. 
 

 

 

Kad oro kondicionierius veiktų tinkamai, sistemoje cirkuliuoja specialus aušinimo 
skystis. Naudojamas aušinimo skystis yra specialiai išvalytas fluoridas R32. 
Aušinimo skystis yra degus ir bekvapis. Be to, esant tam tikroms sąlygoms jis gali 
sprogti. Tačiau aušinimo skysčio degumo lygis yra labai mažas. Jį uždegti gali tik 
ugnis. 

Lyginant su įprastu aušinimo skysčiu, R32 yra neteršiantis aušinimo skystis, 
nedarantis žalos ozono sluoksniui. Šiltnamio efekto įtaka taip pat mažesnė. R32 
pasižymi labai geromis termodinaminėmis savybėmis, todėl energijos 
suvartojimo efektyvumas yra labai didelis. Dėl to moduliams reikia rečiau pildyti. 

 

 

Atšildymo arba valymo proceso nemėginkite pagreitinti naudodami gamintojo 

nerekomenduojamų priemonių. Jei prietaisą reikia remontuoti, susisiekite su 

artimiausiu įgaliotu remonto centru. Nekvalifikuoto asmens atlikti remonto darbai 

gali sukelti pavojų. Prietaisą reikia laikyti patalpoje be nuolat veikiančių degimo 
šaltinių. (pavyzdžiui: atvira liepsna, dujas naudojantis prietaisas arba elektrinis 

šildytuvas.) Nepradurkite ir nepradeginkite. 

Prietaisą montuoti, eksploatuoti ir laikyti reikia patalpoje, kurios grindų plotas yra 

didesnis nei X m2. (Žr. a lentelę skyriuje „Saugus nedegaus aušinimo skysčio 

naudojimas“.) 

Prietaisas, pripildytas degiomis dujomis R32. Remonto atveju griežtai laikykitės 

gamintojo nurodymų. Primename, kad aušinimo skystis yra bekvapis. 

Perskaitykite specialisto vadovą. 
 

    

ĮSPĖJIMAS. 

Aušinimo skystis 
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Eksploatavimas ir techninė priežiūra 

Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų, 

neįgalūs ir patirties neturintys žmonės, jei juos 

prižiūri išmanantis asmuo arba jie buvo išmokyti 

saugiai naudotis prietaisu bei suvokia galimą 

pavojų. 

Vaikams su šiuo prietaisu žaisti negalima. 

Vaikai be priežiūros negali prietaiso valyti ir atlikti 

priežiūros darbų. 

Oro kondicionieriaus į universalų lizdą nejunkite. 
Priešingu atveju gali kilti gaisro pavojus. 

Prieš valydami oro kondicionierių išjunkite 
maitinimą. Priešingu atveju gali kilti elektros šokas. 

Siekiant išvengti pavojų, pažeistą maitinimo laidą 
turi pakeisti gamintojas, jį atstovaujantis tarpininkas 
ar kitas kvalifikuotas asmuo. 

Oro kondicionieriaus neplaukite vandeniu, kad 

nenutrenktų elektros šokas. 

Vandens į prietaiso vidų nepurkškite. Gali nutrenkti 
elektros šokas arba prietaisas gali sugesti. 

Išėmę filtrą briaunų nelieskite, kad 

nesusižalotumėte. Filtro ugnimi ar plaukų 

džiovintuvu nedžiovinkite, kad jo 

nedeformuotumėte ir nesukeltumėte gaisro. 

ĮSPĖJIMAS 

Atsargumo priemonės 
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Techninės priežiūros darbus turi atlikti kvalifikuoti specialistai. 
Priešingu atveju galite susižaloti arba sugadinti prietaisą. 

Patys oro kondicionieriaus neremontuokite. Gali nutrenkti 
elektros šokas arba galite sugadinti prietaisą. Jei oro 
kondicionierių reikia remontuoti, susisiekite su prekybos 
atstovu. 

Į oro įtekėjimo ir ištekėjimo angas pirštų ir kitų daiktų 

nekiškite. Priešingu atveju galite susižaloti arba sugadinti 
prietaisą. 

Oro ištekėjimo ir įtekėjimo neužblokuokite. Priešingu atveju 

prietaisas gali sugesti. 

Ant nuotolinio valdymo pultelio nepilkite vandens, nes jis gali 

sugesti. 

Įvykus kuriam nors iš toliau aprašytų atvejų, oro kondicionierių 

išjunkite, nedelsdami nutraukite maitinimą ir susisiekite su 

prekybos atstovu arba kvalifikuotu specialistu, kad 

suremontuotų. 

● Maitinimo laidas perkaista arba yra pažeistas. 

● Veikimo metu girdisi neįprastas garsas. 

● Srovės išjungiklis dažnai įsijungia. 

● Oro kondicionierius skleidžia degėsių kvapą. 

● Viduje esantis mechanizmas prateka. 

Jei oro kondicionierius veiks nenormaliomis sąlygomis, jis gali 

sugesti, gali nutrenkti elektros šokas arba kilti gaisras. 

Jei prietaisą įjungiate arba išjungiate avariniu jungikliu, šį 

jungiklį spauskite izoliuotu daiktu (ne metaliniu objektu). 

Ant laukinio mechanizmo viršutinės plokštės nelipkite ir 
nedėkite sunkių daiktų. Prietaisą galite sugadinti arba 
susižaloti. 

ĮSPĖJIMAS 

Atsargumo priemonės 
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Priedas 

Montavimo darbus turi atlikti kvalifikuoti specialistai. Priešingu 

atveju galite susižaloti arba sugadinti prietaisą. 

Montuojant prietaisą būtina laikytis elektrinės saugos 
reikalavimų. 

Remiantis vietiniais saugos reikalavimais reikia naudoti 

tinkamą maitinimo tinklo grandinę ir grandinės pertraukiklį. 

Būtinai sumontuokite grandinės pertraukiklį. Priešingu atveju 

prietaisas gali sugesti. Fiksuotoje laidų dalyje reikia prijungti 

visų polių atjungėją, kuriame kontaktai būtų išdėstyti 

mažiausiai 3 mm 

atstumu. 

Naudodami tinkamos galios grandinės pertraukiklį atsižvelkite 
į tolesnės lentelės duomenis. Pneumatinis jungiklis turi turėti 
magnetinės ir kaitinimo sąvarų funkcijas, galinčias apsaugoti 
nuo trumpojo jungimo ir perkrovos. 

Oro kondicionierius turi būti tinkamai įžemintas. Netinkamai 
įžeminus gali kilti elektros šokas. 

Nenaudokite netinkamo maitinimo laido. 

Įsitikinkite, kad elektros tinklo parametrai sutampa su oro 

kondicionieriaus parametrais. Jei elektros tiekimas bus 

nestabilus arba netinkamas, prietaisas gali sugesti. Prieš 

naudodami oro kondicionierių sumontuokite tinkamus 

maitinimo laidus. 

Tinkamai sujunkite laidą, kuriuo teka elektros srovė, neutralųjį 
laidą bei maitinimo lizdo įžeminimo laidą. 

Prieš atlikdami su elektros sistema ir sauga susijusius darbus 
būtinai išjunkite maitinimą. 

ĮSPĖJIMAS 

Atsargumo priemonės 
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Kol montavimo darbų nebaigėte maitinimo nejunkite. 

Kad nekiltų pavojus, pažeistą maitinimo laidą turi 

pakeisti gamintojas, jo atstovas ar kitas kvalifikuotas 
asmuo. 

Aušinamojo skysčio grandinės temperatūra būna 
aukšta, todėl jungiamąjį kabelį laikykite toliau nuo 
varinio vamzdelio. 

Prietaisą reikia montuoti pagal nacionalinius laidų 
jungimo reikalavimus. 

Montuoti reikia atsižvelgiant į NEC ir CEC reikalavimus. 
Darbus atlikti gali tik įgaliotas personalas. 

Oro kondicionierius yra pirmos klasės elektros 
prietaisas. Jį reikia tinkamai įžeminti, naudojant specialų 
įžeminimo prietaisą. Tą padaryti turi specialistas. 
Pasirūpinkite, kad prietaisas būtų įžemintas tinkamai, 
nes priešingu atveju gali nutrenkti elektros šokas. 

Geltonai žalias oro kondicionieriaus laidas yra 
įžeminimo laidas, kurio jokiu kitu tikslu naudoti 
negalima. 

Įžeminimo varža turi atitikti nacionalinius elektros saugos 
reikalavimus. 

Prietaisą reikia pastatyti taip, kad kištukas būtų patogiai 
pasiekiamas. 

Visus vidaus ir lauko mechanizmų laidus turi sujungti 
specialistas. 

Jei maitinimo laido ilgis nepakankamas, susisiekite su 
tiekėju, kad pristatytų naują. Laido patys neilginkite. 

ĮSPĖJIMAS 

Atsargumo priemonės 
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Jei naudojate oro kondicionierių su kištuku, kištukas 
baigus montuoti turi būti lengvai pasiekiamas. 

Jei naudojamas oro kondicionierius be kištuko, būtina 
sumontuoti grandinės pertraukiklį. 

Jei oro kondicionierių reikia perkelti į kitą vietą, šį 
darbą turi atlikti kvalifikuotas asmuo. Priešingu atveju 
galite susižaloti arba sugadinti prietaisą. 

Pasirinkite vaikams ir gyvūnams nepasiekiamą toliau 
nuo augalų. Jei to padaryti neišeina, dėl saugumo 
sumontuokite tvorelę. 

Vidaus mechanizmą reikia montuoti prie sienos. Šio 

gaminio montavimo ir naudojimo instrukcijas pateikia 

gamintojas. 
 

 

Kai kuriems modeliams: 
 

 Vidinė pusė DB/WB(℃ ) Išorinė pusė DB/WB(℃ ) 

Didžiausias aušinimas 32/23 43/26 

Didžiausias kaitinimas 27/- 24/18 

PASTABA. 
● Darbinės temperatūros ribos (lauke) tik aušinant yra -15℃ ~ 43℃ ; šildant yra -

15℃ ~ 43℃ . 

Kai kuriems modeliams: 
 Vidinė pusė DB/WB(℃ ) Išorinė pusė DB/WB(℃ ) 

Didžiausias aušinimas 32/23 43/26 

Didžiausias kaitinimas 27/- 24/18 

PASTABA. 
● Darbinės temperatūros ribos (lauke) tik aušinant yra -15℃ ~ 43℃ ; šildant yra -

20℃ ~ 43℃ . 

Darbinės temperatūros ribos 

ĮSPĖJIMAS 

Atsargumo priemonės 
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PASTABA. 

Tikrasis gaminys gali skirtis nuo rodomo paveikslėlyje; žr. tikruosius 

gaminius. 

Vidaus 
modulis 

oro įtekėjimas 

skydelis 

 filtras 

 

 

pag. mygtukas 

horizontalios 
žaliuzės 

oro ištekėjimas 

(Ekrano turinys arba padėtis gali skirtis nuo nurodytos 
paveikslėlyje; žr. tikrąjį produktą) 

nuotolinio valdymo pultelis 

Dalių pavadinimai 
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Ekranas 

Kai  

modeliam
s: 

 

Galios indikatorius 

temp. 
indikatorius 

aušinim
o 
indikator
ius 

 
 
 
 

 
Kai kuriems 
modeliams: 

maitini

mo 

indikat

orius 

 
imtuvo 
langelis 

 
ekrana
s 

 

temp. 

indikator

ius 

 
 
 
 
 
 

imtuvo 

langelis 

 
 
 

ekranas 

 

temp. 

indikator

ius 

imtuvo 

langelis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
W    R   G 

 

Spalvotas maitinimo LED 

indikatorius: Žalia – 

įjungta. 

Raudona – išjungta. 

Spalvotas režimo LED 

indikatorius: Balta – W – 

Aušinimo režimas – 
W 

Raudona – R – Šildymo režimas – 
R (tik šildymo 

modeliams) 

Kai kuriems 
modeliams: 

ekra
nas 

Žalia – G – Džiovinimo režimas – G 

 

temp. 

indikator

ius 

imtuvo 

langelis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
W    R   O 

 

 
Spalvotas maitinimo LED 

indikatorius: Žalia – 

įjungta. 

Raudona – išjungta. 

Spalvotas režimo LED 

indikatorius: Balta – W – 

Aušinimo režimas – 
W 

Raudona – R – 
Šildymo režimas – 

R 

(tik šildymo modeliams) 

Oranžinė – O – Džiovinimo režimas – O 

Rodomas turinys ar padėtis gali skirtis nuo paveikslėlio; žr. tikruosius gaminius. 

Dalių pavadinimai 

indikator
ius 
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PASTABA. 

Tikrasis gaminys gali skirtis nuo rodomo paveikslėlyje; žr. tikruosius 

gaminius. 

Lauko 
mechanizma
s 

oro įtekėjimas 

jungiamasis laidas 

oro ištekėjimas 

Dalių pavadinimai 
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ON/OFF mygtukas 

MODE mygtukas 

FAN mygtukas 

SWING mygtukas 

TURBO mygtukas 

▲/ mygtukas 
 

7 SLEEP mygtukas 
 

8 TEMP mygtukas 

9 WiFi mygtukas  

10 LIGHT mygtukas 

CLOCK mygtukas 

TIMER ON / TIMER OFF 

mygtukas 

 

 
 

I feel    

Veikimo režimas 

Auto režimas  

Vėsinimo režimas 

Džiovinimo režimas 

Ventiliatoriaus režimas 

Šildymo režimas 

 
Laikrodis 

Budėjimo režimas 

Šviesa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Temp. langas 

Nustatyti vent. greitį 

Signalo siuntimas 

Turbo režimas 

8℃ šildymo funkcija 
Nustatyti temperatūrą 

Tai standartinio tipo nuotolinio valdymo 
pultelis. 

WiFi    Kai kurie modeliai turi šią funkciją, o kiti 

ne. Žr. faktinius modelius. 

Laiko nustatymas 

TIMER ON / 

TIMER OFF 

Užraktas nuo vaikų 

Pasukimas aukštyn ir žemyn 

:Nustatyti temp. 

:Išorės temp. 

:Vidaus aplinkos temp. 

Piktogramų ekrane paaiškinimas 

Nuotolinio valdymo pultelio mygtukai 

1 

2 

4 

7 

9 

1
1 

3 

5 

6 

8 
 

10 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

12 
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Pastaba. 
● Tai bendrojo pobūdžio nuotolinio valdymo pultas; jį galima naudoti su 

daugiafunkciais oro kondicionieriais. Paspaudus mygtuką, kuriam nėra priskirtos 
funkcijos, modulis toliau veiks pirmine būsena. 

● Įjungus maitinimą oro kondicionieriuje nuskamba garsas. Dega indikatorius (raudona 

indikatoriaus spalva skirtinguose modeliuose skiriasi). Po to, oro kondicionierių galite 

valdyti nuotolinio valdymo pulteliu. 

● Įjungus ir paspaudus nuotolinio valdymo pulto mygtuką sumirksi signalo 

piktograma pulto ekrane ir supypsi oro kondicionierius. Tai reiškia, kad signalas 

buvo išsiųstas į oro kondicionierių. 

● Išjungę nustatykite temperatūrą ir nuotolinio valdymo pulte pasirodys laikrodžio 

piktograma (jei laikmatis įjungtas, nustatomas laikmačio išjungimas ir 

apšvietimo funkcijos bei ekrane pasirodo atitinkamos piktogramos). Įjungus 

ekrane rodomos atitinkamos nustatytų funkcijų piktogramos. 

1 Įjungimo / išjungimo mygtukas 

Paspauskite šį mygtuką, kad įjungtumėte modulį. Paspauskite šį mygtuką, kad 
išjungtumėte modulį. 

2 MODE mygtukas 

Paspauskite šį mygtuką, kad pasirinktumėte reikiamą veikimo režimą. 

AUTO COOL DRY FAN HEAT 

 
● Įjungus automatinio veikimo režimą, oro kondicionierius veiks automatiškai, atsižvelgdamas į 

gamyklinius nustatymus. Nustatytos temperatūros negalima reguliuoti ir ji nebus rodoma. Kad 

sureguliuotumėte ventiliatoriaus greitį paspauskite FAN mygtuką. Paspauskite SWING 

mygtuką, kad sureguliuotumėte ventiliatoriaus pūtimo kampą. 

● Pasirinkus aušinimo režimą, oro kondicionierius veiks aušinimo režimu. Dega aušinimo 

indikatorius (kai kuriuose modeliuose šio indikatoriaus nėra. Kad sureguliuotumėte 

temperatūrą paspauskite ▲ arba ▼ mygtuką. Kad sureguliuotumėte ventiliatoriaus greitį 

paspauskite FAN mygtuką. Paspauskite SWING mygtuką, kad sureguliuotumėte 

ventiliatoriaus pūtimo kampą. 

● Pasirinkus džiovinimo režimą, oro kondicionierius veikia mažu greičiu, veikiant džiovinimo 

režimui. Dega džiovinimo indikatorius (kai kuriuose modeliuose šio indikatoriaus nėra. Įjungus 

džiovinimo režimą, ventiliatoriaus greičio reguliuoti negalima. Paspauskite SWING mygtuką, 

kad sureguliuotumėte ventiliatoriaus pūtimo kampą. 

● Pasirinkus ventiliatoriaus režimą, oro kondicionierius įjungs tik ventiliatorių, bet ne aušinimą ir 

ne šildymą. Kad sureguliuotumėte ventiliatoriaus greitį paspauskite FAN mygtuką. 

Paspauskite SWING mygtuką, kad sureguliuotumėte ventiliatoriaus pūtimo kampą. 

● Pasirinkus šildymo režimą, oro kondicionierius veikia šildymo režimu. 

Dega šildymo indikatorius (kai kuriuose modeliuose šio indikatoriaus nėra. 

Nuotolinio valdymo pultelio mygtukų aprašymas 
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Kad sureguliuotumėte temperatūrą paspauskite ▲ arba ▼ mygtuką. Kad sureguliuotumėte 

ventiliatoriaus greitį paspauskite FAN mygtuką. Paspauskite SWING mygtuką, kad 

sureguliuotumėte ventiliatoriaus pūtimo kampą. (Tik aušinantis modulis šildymo režimo 

signalo nepriima. Valdymo pulteliu nustačius šildymo režimą, įjungimo / išjungimo mygtuku 

modulio paleisti nepavyks). 

Pastaba. 

● Kad įjungus šildymą šaltas oras netekėtų į patalpą, vidaus modulis uždelsia 1~5 minutes ir 

tik tada pradeda pūsti orą (faktinė delsa priklauso nuo vidaus aplinkos temperatūros). 

● Temperatūros intervalo nustatymas nuotolinio valdymo pultu: 16~30 ℃; ventiliatoriaus 

greitis: automatinis, lėtas, vidutinis, didelis. 

3 FAN mygtukas 

Paspaudus šį mygtuką galima nustatyti ventiliatoriaus greitį: automatinis (AUTO), 

mažas ( ), vidutinis ( ), didelis ( ). 
 

 

Pastaba. 
● Įjungus AUTO greitį, oro kondicionierius automatiškai parenka tinkamą 

ventiliatoriaus greitį 

pagal gamyklinius nustatymus. 
● Įjungus džiovinimo režimą, ventiliatorius veikia mažu greičiu. 
● X-FAN funkcija   2 sek. palaikykite ventiliatoriaus greičio mygtuką COOL arba DRY 

režime ir pasirodys  

piktograma. Vidaus ventiliatorius dar veiks keletą minučių, kad išdžiūtų, net ir modulį 

išjungus. Įjungus įrenginį standartiškai X-FAN funkcija yra išjungta. X-FAN neveikia 

AUTO, FAN arba HEAT režimu. 

Ši funkcija vidaus modulyje susikaupusią drėgmę pašalina, 

kad neatsirastų pelėsis. 
● X-FAN funkcijos įjungimas: Įjungimo / išjungimo mygtuku modulį išjungus, vidaus 

ventiliatorius toliau veikia keletą minučių nedideliu greičiu. Šiuo laikotarpiu dvi 

sekundes palaikykite mygtuką, kad vidaus ventiliatorių iškart sustabdytumėte. 
● X-FAN funkcijos išjungimas: išjungus įrenginį įjungimo / išjungimo mygtuku, 

iškart išsijungs visas įrenginys. 

 

Paspaudus šį mygtuką galima pasirinkti pasukimo aukštyn ir žemyn kampą. 

Ventiliatoriaus pūtimo kampą galima pasirinkti taip: 
 

        

Ekrane niekas nerodoma    

(horizontalios žaliuzės sustoja 

esamoje padėtyje) 

4 SWING mygtukas 

Auto
mati
nis 

Nuotolinio valdymo pultelio mygtukų aprašymas 
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6 ▲/ mygtukas 

 

 

● Pasirinkus  , oro kondicionieriaus ventiliatorius veikia automatiškai. 

Horizontalios žaliuzės didžiausiu kampu automatiškai pasisuks aukštyn ir žemyn. 

● Pasirinkus , oro kondicionierius veiks ventiliatorių sukdamas 
fiksuotoje padėtyje. Horizontalios žaliuzės sustos fiksuotoje padėtyje. 

 

● Pasirinkus , oro kondicionierius ventiliatorių suks fiksuotu kampu. 
Horizontalios žaliuzės orą pūs fiksuotu kampu. 

 

● Palaikykite   mygtuką ilgiau nei 2 sek., kad nustatytumėte norimą pasukimo kampą. 
Pasiekę norimą kampą, mygtuką atleiskite.  dvi sekundes, kad nustatytumėte 
reikiamą pasukimo kampą. Pasiekę norimą kampą, mygtuką atleiskite. 

Pastaba. 
" 、 、 " gali neveikti. Oro kondicionieriui gavus šį signalą, ventiliatorius ims 

veikti automatiškai. 

5  TURBO mygtukas 

Įjungę COOL arba HEAT režimą, paspauskite šį mygtuką, kad įjungtumėte greitąjį COOL 

arba greitąjį HEAT režimą.  piktograma rodoma nuotolinio valdymo pulte. Paspauskite šį 

mygtuką dar kartą, kad išjungtumėte turbo funkciją.  piktograma dingsta. 

 
 

● Paspauskite ▲ arba            mygtuką, kad nustatytą temperatūrą padidintumėte arba 

sumažintumėte kas 1℃ . Paspaudus ir po dviejų sekundžių palaikius▲ arba           

mygtuką, nuotolinio valdymo pultelyje temperatūra pasikeis greičiau. Nustačius 

temperatūrą ir atleidus mygtuką, temperatūros indikatorius nustatomas atitinkamai. 

(Įjungus automatinio veikimo režimą, temperatūros reguliuoti negalima) 

● Nustatant TIMER ON, TIMER OFF arba CLOCK, reikia paspausti + arba - mygtuką, 

kad būtų nustatytas laikas. (Žr. CLOCK, TIMER ON, TIMER OFF mygtukus) 

Nustatant TIMER ON, TIMER OFF arba CLOCK, paspauskite ▲ arba        mygtuką, 

kad nustatytumėte laiką. (Žr. CLOCK, TIMER ON, TIMER OFF mygtukus) 

7 SLEEP mygtukas 

Įjungę COOL arba HEAT režimą, paspauskite šį mygtuką, kad įjungtumėte miegojimo funkciją. 

             piktograma rodoma nuotolinio valdymo pulte. Paspauskite šį mygtuką dar kartą, kad 

išjungtumėte miegojimo funkciją.          piktograma dingsta. 

8 TEMP mygtukas 

Paspaudę šį mygtuką, vidaus modulio ekrane galite matyti nustatytą vidaus temperatūrą, vidaus 

aplinkos temperatūrą arba lauko aplinkos temperatūrą. Nuotolinio valdymo pultu nustatoma taip: 

nieko nerodoma 

 

   

Nuotolinio valdymo pultelio mygtukų aprašymas 
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● Pasirinkus   arba nerodymą, temperatūros indikatorius vidaus modulio 

ekrane parodo nustatytą temperatūrą. 

● Pasirinkus  , temperatūros indikatorius vidaus modulio ekrane parodo 

vidaus aplinkos temperatūrą. 

● Pasirinkus  , temperatūros indikatorius vidaus modulio ekrane parodo lauko 

aplinkos temperatūrą. 

Pastaba. 
● Kai kuriuose modeliuose lauko temperatūra nerodoma. Tuo metu vidaus modulis 

gauna „“ signalą ir parodo nustatytą vidaus temperatūrą. 

● Nustatyta, kad modulį įjungus, bus rodoma nustatyta temperatūra. Nuotolinio 

valdymo pulte ekrano nėra. 

● Tik modeliai su vidaus moduliu turi dvigubą 8 skaitmenų ekraną. 

● Pasirinkus vidaus arba lauko aplinkos temperatūros rodymą, vidaus temperatūros 

indikatorius parodo atitinkamą temperatūrą ir automatiškai po trijų arba penkių 

sekundžių perjungia nustatytos temperatūros rodymą. 

 

Paspauskite WiFi mygtuką, kad įjungtumėte arba išjungtumėte WiFi funkciją. Įjungus WiFi 

funkciją, nuotolinio valdymo pulte pasirodo Wi-Fi piktograma. Nuotolinio valdymo pultą 

išjungus, reikia vienu metu paspausti ir sekundę palaikyti MODE ir WiFi mygtukus, kad 

WiFi modulyje būtų atkurti gamykliniai nustatymai. 

● Ši funkcija yra tik kai kuriuose modeliuose. 

 

Paspauskite šį mygtuką, kad išjungtumėte vidaus modulio ekrano apšvietimą.   

piktograma nuotolinio valdymo pulte pradingsta. Dar kartą paspauskite šį mygtuką, kad 

šviesą įjungtumėte.       piktograma vėl rodoma. 
 

 

Paspauskite šį mygtuką, kad nustatytumėte laiką.         piktograma ima mirksėti 

valdymo pulte. Paspauskite ▲ arba   mygtuką per 5 sek., kad nustatytumėte 

laikrodžio laiką. Su kiekvienu ▲ arba " " mygtuku laikrodžio rodmuo padidėja arba 

sumažėja 1 minute. Nuspaudus ir 2 sek. palaikius ▲ arba   mygtuką, laikas 

pasikeis greičiau. Nustatę norimą laiką, šį mygtuką atleiskite. 

 

Pastaba. 
● Laikrodis ima veikti 24 valandų režimu. 

● Intervalas tarp dviejų veiksmų negali būti ilgesnis nei 5 sek. Priešingu atveju nuotolinio 

valdymo pultas išjungs nustatymo būseną. TIMER ON/TIMER OFF nustatymo veiksmai 

yra tokie patys. 
 

 12   TIMER ON / TIMER OFF 

mygtukas 

1
1 

CLOCK 
mygtukas 

10 LIGHT 
mygtukas 

9 WiFi 
mygtukas 

Nuotolinio valdymo pultelio mygtukų aprašymas 
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● TIMER ON mygtukas 

TIMER ON mygtuku galima nustatyti laikmačio laiką. Paspaudus šį mygtuką, " " 

piktograma dingsta, o nuotolinio valdymo pulte ima mirksėti žodis ON. 
Paspauskite ▲ arba 

"  mygtuką, kad sureguliuotumėte TIMER ON nustatymą. Su kiekvienu ▲ 
arba      mygtuko paspaudimu, TIMER ON nustatymas sumažės arba padidės 
1 min. Paspaudus ir 2 sek. palaikius ▲ arba         mygtuką, laikas greitai keisis 
tol, kol bus pasiektas reikiamas laikas. 

Paspauskite TIMER ON, kad patvirtintumėte. Žodis ON nustos mirksėti.       
Piktograma pradedama rodyti. TIMER ON atšaukimas: jei įjungtas TIMER ON, 
paspauskite TIMER ON mygtuką, kad atšauktumėte. 

● LAIKMAČIO IŠJ. mygtukas 
TIMER OFF mygtuku galima nustatyti laikmačio išjungimo laiką. Paspaudus šį 
mygtuką, "    piktograma pradingsta ir nuotolinio valdymo pulte ima mirksėti žodis 
OFF. Paspauskite ▲ arba       mygtuką, kad sureguliuotumėte TIMER OFF 
nustatymą. Su kiekvienu ▲ arba  mygtuko paspaudimu, TIMER OFF nustatymas 
sumažės arba padidės 1 min. Paspaudus ir 2 sek. palaikius ▲ arba   mygtuką, 
laikas greitai keisis tol, kol bus pasiektas reikiamas laikas. 
Paspauskite TIMER OFF ir žodis OFF nustos mirksėti.   piktograma vėl 
rodoma. TIMER OFF atšaukimas: jei įjungtas TIMER OFF, paspauskite TIMER 
OFF mygtuką, kad atšauktumėte. 

Pastaba. 
● Jei funkcija išjungta, TIMER OFF arba TIMER ON parinktis galima nustatyti vienu 

metu. 
● Prieš nustatydami TIMER ON arba TIMER OFF, sureguliuokite laikrodžio laiką. 
● Įjungus TIMER ON arba TIMER OFF, reikia nustatyti nuolatinį cirkuliavimą. Po 

to, oro kondicionierius įsijungs arba išsijungs pagal nustatytą laiką. ON/OFF 
mygtukas nustatymui įtakos neturi. Jei šios funkcijos nereikia, nuotolinio 
valdymo pulteliu ją atšaukite. 

 

 
Sveikatos funkcija nustatoma veikiant vidaus ventiliatoriui. 

Modulį išjungus, išsijungs ir sveikatos funkcija. 

Ši funkcija yra tik kai kuriuose modeliuose. 
 

 
 

 

Veikiant aušinimo režimui vienu metu paspauskite TEMP ir CLOCK mygtukus, 
kad įjungtumėte arba išjungtumėte energijos taupymo funkciją. Įjungus energijos 
taupymo funkciją, nuotoliniame valdymo pulte parodomas užrašas SE ir oro 
kondicionierius automatiškai temperatūrą sureguliuoja pagal  gamyklinius 
nustatymus, kad užtikrintų geriausią energijos taupymą. Vienu metu dar kartą 
nuspauskite TEMP ir CLOCK mygtukus, kad energijos taupymo funkciją 
išjungtumėte. 

Energijos taupymo 
funkcija 

Kombinacinių mygtukų funkcijų aprašymas. 

Sveikatos 
funkcija 

Nuotolinio valdymo pultelio mygtukų aprašymas 
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Pastaba. 
● Įjungus energijos taupymo funkciją, ventiliatoriaus greitis vėl nustatomas į 

automatinį greitį ir jo reguliuoti 
negalima. 

● Įjungus energijos taupymo funkciją, nustatytos temperatūros reguliuoti 
nebegalima. Paspaudus TURBO 
mygtuką nuotolinio valdymo pultas signalo nebesiųs. 
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● Miegojimo ir energijos taupymo funkcijos vienu metu veikti negali. Jei veikiant vėsinimo 

režimui įjungiama energijos taupymo funkcija, paspaudus miegojimo mygtuką ši funkcija 

bus atšaukta. Jei veikiant vėsinimo režimui įjungiama miegojimo funkcija, paspaudus 

energijos taupymo funkciją miegojimo funkcija bus atšaukta. 
 

 
Veikiant šildymo režimui vienu metu paspauskite TEMP ir CLOCK mygtukus, kad 
įjungtumėte arba išjungtumėte 8 ℃ šildymo funkciją. Įjungus šią funkciją,   ir 
„8℃ „ pasirodys nuotolinio valdymo pulte ir oro kondicionierius toliau veiks šildymo 
režimu esant 8℃ . Vienu metu dar kartą nuspauskite TEMP ir CLOCK mygtukus, 
kad išjungtumėte 8℃ šildymo funkciją. 
Pastaba. 
● Įjungus 8℃  šildymo funkciją, ventiliatoriaus greitis vėl nustatomas į automatinį greitį ir jo 

reguliuoti nebegalima. 

● Įjungus 8 ℃ funkciją, nustatytos temperatūros reguliuoti nebegalima. Paspaudus TURBO 

mygtuką nuotolinio valdymo pultas signalo nebesiųs. 

● Miegojimo ir 8 ℃ funkcijos vienu metu veikti negali. Jei veikiant 8℃  šildymo funkcijai 
įjungiamas vėsinimo režimas, paspaudus miegojimo mygtuką 8℃ šildymo funkcija išjungiama. 
Jei veikiant aušinimo režimui nustatoma miegojimo funkciją, įjungus 8 ℃ šildymo funkciją 
miegojimo funkcija bus išjungta. 

● Jei temperatūra rodoma ℉, nuotolinio valdymo pulte bus rodomas 46 ℉ šildymas. 
 

 
Vienu metu paspauskite ▲ ir " ", kad įjungtumėte arba išjungtumėte užrakto nuo 

vaikų funkciją. Įjungus užrakto nuo vaikų funkciją,   piktograma parodoma 

nuotolinio valdymo pulte. Naudojant nuotolinio valdymo pultą,  piktograma 

sumirksės tris kartus į modulį nesiunčiant jokio signalo. 
 

 

Išjungę paspauskite          ir MODE mygtukus vienu metu, kad temperatūros 

rodymą perjungtumėte tarp ℃ ir ℉. 
 

 

Paspauskite ▲ ir MODE mygtukus, kad įjungtumėte I FEEL funkciją. Nuotolinio 
valdymo pulte bus parodyta " " 
Nustačius šią funkciją, nuotolinio valdymo pultas į valdiklį nusiųs aptiktą aplinkos 
temperatūrą, o modulis automatiškai sureguliuos vidaus temperatūrą pagal 

aptiktąją. Paspauskite šiuos du mygtukus vienu metu dar kartą, kad išjungtumėte I 
FEEL funkciją. "     dingsta. 

● Nustatydami šią funkciją, nuotolinio valdymo pultą laikykite arti naudotojo. 
Nuotolinio valdymo pulto nedėkite greta karštų arba šaltų objektų, nes tokiu atveju 
aplinkos temperatūra bus nustatyta netiksliai. Įjungus I FEEL funkciją, nuotolinio 
valdymo pultą reikia padėti toje vietoje, kurioje vidaus modulis galėtų pagauti 
nuotolinio valdymo pulto siunčiamą signalą. 

I FEEL funkcija 

Temperatūros rodymo perjungimo funkcija 

Užrakto nuo vaikų 

funkcija 

8 ℃ šildymo funkcija 

Kombinacinių mygtukų funkcijų aprašymas. 
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1. Įjungę maitinimą paspauskite nuotolinio valdymo pultelio ON/OFF mygtuką, 

kad įjungtumėte oro kondicionierių. 

2. Paspauskite MODE mygtuką, kad pasirinktumėte reikiamą režimą: AUTO, 

COOL, DRY, FAN, HEAT. 

3. Paspauskite ▲ arba        mygtuką, kad nustatytumėte norimą temperatūrą. 

(Įjungus automatinio veikimo režimą, temperatūros reguliuoti negalima). 

4. Paspauskite FAN mygtuką, kad nustatytumėte reikiamą ventiliatoriaus greitį: 

automatinis, mažas, vidutinis ir didelis greitis. 

5. Paspauskite SWING mygtuką, kad pasirinktumėte ventiliatoriaus pūtimo kampą. 

 

 

 
 

 
 
 

 

PASTABA 

● Naudojimo metu nuotolinio valdymo pulto signalo siųstuvą nukreipkite į 
priėmimo langelį ant vidaus modulio. 

● Atstumas tarp signalo siųstuvo ir priėmimo langelio negali būti didesnis 

nei 8 m ir tarp jų negali būti jokių kliūčių. 

● Signalo siuntimas gali sutrikti, jei patalpoje yra fluorescencinė lempa arba 

belaidis telefonas; nuotolinio valdymo pultas turi būti arti vidaus modulio. 

● Senas baterijas keiskite tokio paties modelio naujomis baterijomis. 

● Jei nuotolinio valdymo pulto ketinate ilgai nenaudoti, baterijas išimkite. 

● Jei valdymo pulto ekrane duomenys matosi neryškiai arba nieko 

nesimato, įdėkite naujas baterijas. 

1. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto galą, 
pažymėtą „“ simboliu, kaip nurodyta 
paveikslėlyje. 

ir nuimkite baterijų skriaus dangtelį, stumdami 

rodyklės kryptimi. 

2. Įdėkite dvi 7# (AAA 1.5V) baterijas ir įsitikinkite, 

kad + ir - poliškumas yra tinkamas. 

3. Vėl uždėkite baterijų skyriaus dangtelį. 

signalo 
siųstuvas 

baterija 

uždėti 

nuimti 

Baterijų skyriaus 
dangtelis 

Nuotolinio valdymo pultelio baterijų keitimas 

Eksploatavimo vadovas 
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Jei vidaus modulio paviršius nešvarus, jį rekomenduojama valyti minkšta, sausa 

šluoste arba drėgna šluoste. 

PASTABA. 

● Skydelį valydami, jo nenuimkite. 

Vidaus modulio paviršiaus valymas 

ĮSPĖJIMAS 

■ Prieš oro kondicionierių valydami, jį išjunkite ir atjunkite maitinimą, kad 

nenutrenktų elektros šokas. 

 

■ Oro kondicionieriaus neplaukite vandeniu, kad nenutrenktų elektros šokas. 

 
■ Oro kondicionieriui valyti nenaudokite lakiųjų skysčių. 

Valymas ir techninė priežiūra 

Pametę arba sugadinę nuotolinio valdymo pultą, oro kondicionierių 
įjunkite arba 

išjunkite pagalbiniu mygtuku. Kaip jis veikia, aprašyta toliau: 

 
oro kondicionierius. Įjungus oro kondicionierių, jis veikia automatiniu 

režimu. skyd
elis pag. 

mygtukas 

ĮSPĖJIMAS. 

Automatinio veikimo mygtuką paspauskite 
izoliuotu daiktu. 

Avarinis veikimas 
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ĮSPĖJIMA
S 

naudojimo aplinkoje, valykite dažniau. 

Valymas ir techninė priežiūra 

3 ● Dulkių surinkimo priemone 
arba 

vandeniu (žemiau 45 ℃) 
nuvalykite 

ir padėkite į neapšviestą, 

vėsią vietą, kad nudžiūtų. 

1  Skydelio atidarymas 
Patraukite skydelį tam tikru 
kampu, 

4 
uždarykite skydelį. 

2 

- Filtrą reikia valyti kas tris mėnesius. Jei naudojimo aplinkoje yra daug dulkių, 
valykite dažniau. 

- Išėmę filtrą nelieskite kraštų, nes galite susižaloti. 
- Filtro nedžiovinkite ugnimi ar plaukų džiovintuvu, nes galite jį deformuoti arba 

gali kilti gaisras 
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Informacija dėl utilizavimo 

1. Daugelį pakavimo medžiagų galima perdirbti. Jas 

perdirbkite tinkamoje perdirbimo įmonėje. 

2. Jei oro kondicionierių norite pašalinti, susisiekite su vietiniu prekybos 

atstovu arba pasikonsultuokite su aptarnavimo centru. 

PASTABA. Patikra po naudojimo 
sezono 

1. Atjunkite maitinimą. 

 

3. Patikrinkite, ar išorės modulio montavimo laikiklis nėra pažeistas arba 

surūdijęs. Jei taip, susisiekite su prekybos atstovu. 

PASTABA. Patikra prieš naudojimo sezoną 

 
1. Patikrinkite, ar oro įleidimo ir išleidimo angos nėra užsikimšusios. 

2. Patikrinkite, ar oro jungiklis, kištukas ir lizdas yra geros būklės. 

 

4. Patikrinkite, ar išorės modulio montavimo laikiklis nėra pažeistas arba 

surūdijęs. Jei taip, susisiekite su prekybos atstovu. 

5. Patikrinkite, ar nepažeistas drenažo vamzdis. 

Valymas ir techninė priežiūra 
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Prieš kreipdamiesi dėl techninės priežiūros, patikrinkite toliau nurodytus aspektus. 
Jei trikties vis tiek negalima pašalinti, susisiekite su vietiniu atstovu arba 
kvalifikuotais specialistais. 

 

 
Problema Tikrinami aspektai Sprendimas 

 

● Ar dideli trukdžiai  ● Ištraukite kištuką. Vėl įjunkite 
 
 
 
 
 

 
Vidaus 

modulis 

negauna 

nuotolinio 

valdymo 

pulto signalo 

arba 

valdymo 

pultas 

neveikia. 

(pvz., statinė elektros iškrova, 

stabili įtampa)? 

● Ar nuotolinio valdymo 

pultelis yra signalo priėmimo 

diapazone? 

● Ar nėra kliūčių? 

● Ar nuotolinio valdymo 

pultelis nukreiptas į 

priėmimo langelį? 

● Ar nuotolinio valdymo pultelio 

jautrumas mažas; neryškus 

ekranas arba nieko 

nerodoma? 

● Nieko nerodoma, kai 

jungiama nuotolinio 

valdymo pulteliu? 

● Patalpoje yra fluorescencinė 
lempa? 

kištuką po 3min. ir įjunkite 

modulį. 

 
● Signalo priėmimo diapazonas 

yra 8 m. 
 

● Pašalinkite kliūtis. 

● Pasirinkite tinkamą kampą ir 

nukreipkite pultelį į vidaus 

modulio priėmimo langelį. 

● Patikrinkite baterijas. Jei 

baterijų įkrova per maža, jas 

pakeiskite. 

● Patikrinkite, ar nuotolinio 

valdymo pultas nepažeistas. 

Jei taip, jį pakeiskite. 

● Nuotolinio valdymo pultą 

atneškite arčiau vidaus 

modulio.
 

 

 
 

 
Iš 

vidaus 

moduli

o 

neteka 

oras 

● Užsikimšusi oro įleidimo arba 

išleidimo anga? 
● Įjungus šildymo režimą, 

vidaus temperatūra pakyla iki 

nustatytosios? 

● Pasiekus nustatytą 

temperatūrą, vidaus modulis 

nustoja pūsti orą. 
● Šildymo režimas 

įjungtas? 

● Pašalinkite kliūtis. 

● Kad šaltas oras netekėtų, 

vidaus modulis įsijungia po 

kelių minučių. Tai normalu. 

Bendrųjų problemų analizė 

Gedimų analizė 
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● Per žema įtampa? 

● Nešvarus filtras? 

● Nustatyta temperatūra 

tinkamame diapazone? 

● Nustatykite temperatūrą 

tinkamame diapazone. 

● Durys ir langai atidaryti? 

● Palaukite, kol įtampa 
atsistatys. 

Aušinima
s 

(šildoma) 

nepakan

kamai. 
● Uždarykite duris ir 

langus. 

 

● Modulis veikia automatiniu 

režimu? 

● Norima temperatūra viršija 

nustatytąją? 

Nustatytos 
temp. 

nepavyksta 

reguliuoti 

● Veikiant automatiniu 
režimus, 

temperatūros nustatyti 

negalima. Jei norite 

nustatyti temperatūrą, 

perjunkite veikimo režimą. 
● Nustatytos 

temperatūros 
intervalas: 16℃ ~30℃ 
. 

 

 

● Aukšta vidaus temperatūra 

arba drėgnumas? 

Iš vidaus 
modulio 

oro 

ištekėjimo 

angos 

sklinda 

migla 

● Nes vidaus oras greitai 

atvėsta. Po kurio laiko vidaus 

temperatūra ir drėgnumas 

sumažėja, o miglos nelieka. 

Problema Tikrinami aspektai 

● Maitinimo nutrūkimas? 

● Ar išsitraukė kištukas? ● Įjunkite kištuką. 

● Įsijungė oro jungiklis arba 

perdegė saugiklis? 

● Paprašykite, kad 

specialistas pakeistų oro 

jungiklį arba saugiklį. ● Laidų gedimas? ● Paprašykite, kad juos 

pakeistų specialistas. 
● Modulis įsijungė iškart po to, 

kai sustojo? 
● Palaukite 3 min. ir modulį 

vėl įjunkite. 

● Ar nuotolinio valdymo 

pultelio funkcijos veikia 

tinkamai? 

Sprendimas 
 

● Palaukite, kol vėl įsijungs 
maitinimas. 

Oro 
kondicioni
erius 

neveikia 

● Iš naujo 
nustatykite 
funkciją. 

Gedimų analizė 
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Problema Tikrinami aspektai Sprendimas 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
  
 

 

 

Traškėji

mas 

 
● Oro kondicionierius įjungtas 

arba ką tik išjungtas? 

● Tai trinties garsas, kurį 

sukelia skydelio bei kitų 

dalių plėtimasis ir (arba) 

susitraukimas, vykstantis 

dėl temperatūros. 

 

Vandens 

 
garsas 

 
● Oro kondicionierius įjungtas 

arba ką tik išjungtas? 

● Triukšmas sklinda iš 

 
modulio ir tai 

normalu. 

Oro 

kondicionieri

us veikia 

netinkamai 

● Jei yra trukdžių, pavyzdžiui, 

griaustinis, belaidžiai 

prietaisai ir kt. 

 

● Išjunkite maitinimą, jį vėl 

įjunkite, o paskui modulį vėl 

įjunkite. 

 

Sklinda 

kvapai 

● Jei yra kvapų šaltinis, pvz., 

baldai ir cigaretės ar kt. 
● Pašalinkite kvapų šaltinį. 

Gedimų analizė 
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● Kai oro kondicionieriaus būsena nenormali, temperatūros indikatorius parodo 

 

 
klaidos kodą.  

Klaidos kodas 

 

Trikčių šalinimas 

E5 Pašalinti galima iš naujo įjungus modulį. Jei nepavyksta, 

susisiekite su specialistais. Pašalinti galima iš naujo 

įjungus modulį. Jei ne, 
E8 

U8 Pašalinti galima iš naujo įjungus modulį. Jei nepavyksta, 

susisiekite su specialistais. H6 Pašalinti galima iš naujo įjungus 

modulį. Jei ne, 

C5 

F0 

F1 

F2 

H3 Pašalinti galima iš naujo įjungus modulį. Jei ne, 

  

 

ĮSPĖJIMAS 

■ Įvykus nurodytam įvykiui, oro kondicionierių išjunkite ir 

 
nebenaudokite. 

● Maitinimo laidas perkaista arba yra pažeistas. 

● Veikimo metu girdisi neįprastas garsas. 

● Oro jungiklis dažnai įsijungia. 

● Oro kondicionierius skleidžia degėsių kvapą. 

● Viduje esantis mechanizmas prateka. 

 
■ Jei oro kondicionierius veikia nenormaliomis sąlygomis, gali kilti gedimas, 

elektros šokas arba gaisras. 

Klaidos kodas 

Gedimų analizė 
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Visi šaldymo sistemos tvarkymo darbus atliekantys darbininkai turi turėti tinkamą 
sertifikatą, suteiktą įgaliotos organizacijos bei būti kvalifikuoti tvarkyti šaldymo 
sistemas. Jei priežiūros ar remonto darbams atlikti reikia kito techniko, jį turi 
prižiūrėti degius aušinimo skysčius naudoti galintis asmuo. 

Remontuoti galima tik įrangos gamintojo nurodytu būdu. 
 

 
Oro kondicionieriaus negalima naudoti patalpoje, kurioje dega ugnis (pvz., židinys, 

dujinė viryklė, šildytuvas). 

Draudžiama gręžti skyles ar deginti jungiamąjį vamzdį. 

Oro kondicionierių montuoti galima patalpoje, kurios plotas yra didesnis nei 

nurodytas minimalus patalpos plotas. Minimalus patalpos plotas nurodytas 

duomenų plokštelėje arba toliau esančioje a lentelėje. 

Nuotėkio bandymas sumontavus. 

a lentelė. Minimalus patalpos plotas (m2 ) 
 

 
 
 
 

Minimalus 

patalpos 
plotas (m 2) 

Įkrovos kiekis (kg) ≤1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 

montavimas prie grindų / 14,5 16,8 19,3 22 24,8 27,8 31 34,3 37,8 41,5 45,4 49,4 53,6 

montavimas prie lango / 5,2 6,1 7 7,9 8,9 10 11,2 12,4 13,6 15 16,3 17,8 19,3 

montavimas ant sienos / 1,6 1,9 2,1 2,4 2,8 3,1 3,4 3,8 4,2 4,6 5 5,5 6 

montavimas prie lubų / 1,1 1,3 1,4 1,6 1,8 2,1 2,3 2,6 2,8 3,1 3,4 3,7 4 

 

 

Patikrinkite, ar techninės priežiūros arba patalpos plotas atitinka ant duomenų 

plokštelės nurodytus reikalavimus. 

- Eksploatuoti galima patalpoje, kuri atitinka ant duomenų plokštelės nurodytus 

reikalavimus. 

Patikrinkite, ar techninės priežiūros vieta yra gerai vėdinama. 

- Eksploatuojant reikia nuolat vėdinti. Patikrinkite, ar techninės priežiūros vietoje 

nėra ugnies šaltinio arba galimo ugnies šaltinio. 

- Techninės priežiūros vietoje negali būti atviros liepsnos ir reikia pakabinti ženklą 

„draudžiama rūkyti“. 

Patikrinkite, ar prietaiso ženklo būklė gera. 

- Neryškų ar apgadintą įspėjamąjį ženklą pakeiskite nauju.

Pastabos dėl 

techninės 

priežiūros 

Pastabos dėl 

montavimo 

Montavimo ir techninės priežiūros darbams reikalinga 

kvalifikacija 

Saugus degaus aušinimo skysčio naudojimas 



 



 

PASTABA DĖL APLINKOS APSAUGOS 
 

Šio gaminio negalima šalinti su įprastomis buitinėmis atliekomis. Jį reikia perduoti perdirbti į 
elektrinius ir elektroninius prietaisus perdirbančią įmonę. Tokias utilizavimo procedūras nurodo ant 
gaminio esantis simbolis, eksploatavimo instrukcijos arba pakuotės informacija. Medžiagas reikia 
perdirbti pagal atitinkamus simbolius. Perdirbdami, utilizuodami ar kitaip panaudodami senus 
prietaisus prisidedate prie aplinkos apsaugos. Pasitarkite su vietine institucija dėl artimiausios 
šalinimo vietos. 

 

INFORMACIJA APIE ŠALDYMO MEDŽIAGĄ 
 

 

Prietaise yra į Kioto protokolą įtrauktų fluorintų dujų. Jas prižiūrėti ir šalinti gali tik kvalifikuotas personalas. 
Šaldymo medžiagos tipas: R32 
Šaldymo medžiagos kiekis: žr. etiketėje. GWP vertė: 675 
(1 kg R32 = 0,675 t CO2 eq) 
GWP = Klimato atšilimo potencialas 

  Prietaisas, pripildytas degiomis dujomis R32. 

Kilus problemų dėl kokybės ar kitokių klausimų, susisiekite su vietiniu tiekėju arba įgaliotu priežiūros centru. 
Pagalbos telefono numeris: 112 

 

GAMINTOJAS 
 

 

SINCLAIR CORPORATION Ltd. 
1-4 Argyll St. 
London W1F 7LD 
Great Britain 

 

www.sinclair-world.com 
 

Šis gaminys pagamintas Kinijoje (Pagaminta Kinijoje). 
 

ATSTOVAS 
 

 

SINCLAIR Global Group s.r.o. 
Purkynova 45 
612 00 Brno 
Czech Republic 

 

TECHNINĖ PAGALBA 
 

 

SINCLAIR Global Group s.r.o. 
Purkynova 45 
612 00 Brno 

Czech Republic 
 

Tel.: +420 800 100 285 
Faks.: +420 541 590 124 

 

www.sinclair-solutions.com 
info@sinclair-solutions.com 
 
 
 

http://www.sinclair-world.com/
http://www.sinclair-solutions.com/
mailto:info@sinclair-solutions.com
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