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Lietuviškai

Ventiliatorius „Mitsubishi Lossnay“
MODELIS:

VL-100U5-E (su užtraukiamu laidu)

VL-100EU5-E (su sieniniu jungikliu)
Įrengimo vadovas        Pardavėjui ir rangovui
Pasirūpinkite, kad klientas gautų atskirą vadovą „Naudojimo 
instrukcijos“. Pasirūpinkite, kad šis dokumentas būtų 
pristatytas klientui.
■ Ventiliatorių „Lossnay“ būtina tinkamai sumontuoti kad būtų 

galima išnaudoti visą jo potencialą ir užtikrinti saugumą. 
Prieš pradėdami įrengimo darbus, būtinai perskaitykite šias 
instrukcijas.

■ Sumontavimo darbus turi atlikti įgaliotasis pardavėjas arba 
kvalifikuotas rangovas. Klaidingai įrengus, prietaisas gali 
sugesti ir sužaloti.

■ Sumontavus klientui, prietaisas gali sugesti ir sužaloti. 
■ Su elektra susijusius darbus turi atlikti pardavėjo arba 

rangovo pasamdytas kvalifikuotas ir licencijuotas elektrikas.
■ VL-100U5-E turi integruotą kištuką, todėl jį tiesiog reikia 

įjungti į elektros tinklą. Taigi kvalifikuotam elektrikui darbų 
atlikti papildomai nereikia.

■ Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį turi pakeisti gamintojas, 
jo įgaliotas pardavėjas arba atitinkamai kvalifikuotas asmuo, 
kad tai nekeltų pavojaus. (tik VL-100U5-E)
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Netinkamo elgesio su prietaisu keliami pavojai 
pažymėti toliau aprašytais ženklais.

 Įspėjimas:
Šis ženklas įspėja apie eksploatacinę prietaiso 
triktį arba netinkamą jo naudojimą, dėl ko gali 
kilti mirtino arba itin rimto susižalojimo pavojų.

 Atsargiai:
Šis ženklas įspėja apie eksploatacinę prietaiso 
triktį arba netinkamą jo naudojimą, dėl ko 
kyla susižalojimo arba žalos namams, namų 
apyvokos daiktams ir t. t. pavojus.

 Įspėjimas 
 - Įrenginio ir sieninio jungiklio neįrenkite vonios 
kambaryje ar kitoje labai drėgnoje vietoje.
 - Gali ištikti elektros smūgis arba įvykti 
trumpas jungimas.

 - Įrenginio neardykite ir 
nemodifikuokite daugiau, nei reikia.
 - Gali kilti gaisras, elektros smūgis arba 
susižalojimo pavojus.

Draudžiama

išardyti. 
NEGALIMA.

Saugos įspėjimai
 - Tinkamai įžeminkite prietaisą.
 - Veikimo sutrikimas ar elektros 
nuotėkis gali sukelti elektros smūgį.

 - Naudokite esant nurodytajai įtampai.
 - Gali kilti gaisras arba elektros smūgis.

 - Pasirūpinkite, kad oro iš lauko 
ėmiklio anga būtų pakreipta taip, 
kad neįtrauktų išmetamųjų dujų ar 
kitų išmetamų medžiagų. Prietaisą 
tvirtinkite tokioje vietoje, kurioje jis 
nebūtų apsnigtas.
 - Jei įsiurbiamas oras yra nešvarus, 
kambaryje gali trūkti deguonies.

 - Įrenginį gerai pritvirtinkite 
prie pakankamai tvirto sienos 
paviršiaus. 
 - Nukritęs prietaisas gali sužaloti.

 - Laidus tvirtai, kad negalėtų 
atsilaisvinti, prijunkite prie 
terminalo bloko jungčių.*1
 - Blogai prijungus, gali kilti gaisras.

Prijunkite 
įžeminimo laidą.

Laikykitės 
pateiktų 
instrukcijų.
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 - Elektros instaliacijos darbus, 
laikydamasis įrangos techninių 
standartų ir vietinių nuostatų, 
kad būtų užtikrintas saugumas, 
turi atlikti rangovas (licencijuotas 
elektrikas).
 - Netinkamas laidų įrengimas ir 
elektros instaliacijos klaidos gali 
sukelti elektros smūgį arba gaisrą.

 - Naudokite elektros pertraukiklius, 
prijungtus prie maitinimo šaltinio, 
norėdami apsisaugoti nuo 
trumpojo jungimo.*1
 - Dėl trumpojo jungimo gali kilti 
gaisras.

 Atsargiai 
 - Įrenginį tvirtinkite tik prie sienos. 
Netvirtinkite prie lubų.
 - Nukritęs įrenginys gali sužaloti.

 - Įrenginio neįrenkite itin karštose 
vietose (kur temperatūra 40 °C ar 
aukštesnė), prie atviros liepsnos, 
vietose, kuriose dažni dūmai iš 
alyvuotų šaltinių, arba kur ant 
prietaiso gali patekti organinių 
tirpiklių.
 - Gali kilti gaisras.

 - Atlikę reikiamus elektros darbus, 
visada uždėkite terminalo bloko 
dangtelį.*1
 - Dulkės, drėgmė ir panašūs 
reiškiniai gali sukelti trumpą jungimą 
ir gaisrą.

 - Tvirtindami įrenginį, mūvėkite 
pirštines.
 - Nemūvėdami pirštinių, galite 
susižaloti.

Draudžiama

Laikykitės 
pateiktų 
instrukcijų.

 - Tiekiamo oro / ištraukiamo oro 
vamzdelį prijunkite nuolaidžiai 
žemyn į lauko pusę.
 - Į prietaisą patekęs lietaus vanduo 
gali sukelti elektros smūgį, gaisrą 
arba sušlapinti kambaryje esančius 
daiktus.

 - Pritaisykite su prietaisu gautus 
lauko dangtelius.
 - Į prietaisą patekęs lietaus vanduo 
gali sukelti elektros smūgį, gaisrą 
arba sušlapinti kambaryje esančius 
daiktus.

 - Būtinai išjunkite elektros srovės 
išjungiklius arba atjunkite 
elektros laido kištuką nuo lizdo, 
jei po montavimo ventiliatoriaus 
„Lossnay“ ilgai nenaudosite.
 - To nepadarius, dėl susidėvėjusios 
izoliacijos gali ištikti elektros smūgis 
arba dėl trumpo jungimo gali kilti 
gaisras.

 - Tvirtindami pagrindinį bloką prie 
sienos, spauskite jį į sienos ir 
patikimai pritvirtinkite dviem varžtais.
 - Jei liks plyšys, gali išsipurvinti siena.

*1: Tik VL-100EU5-E.
Pastaba
 - Įrenginį įrengus aukštuose ir vidutinio 
aukštumo pastatuose arba pakrantėje ar kitoje 
labai vėjuotoje vietoje stovinčiame pastate, 
vėjas gali pūsti į neveikiančio prietaiso vidų. 
Ventiliatorių „Lossnay“ įrenkite taip, kad į jį 
vėjas nepūstų tiesiogiai.

 - Ventiliatoriaus „Lossnay“ nenaudokite 
vietose, kuriose daiktai gali sugesti dėl 
druskos ar karštųjų versmių.

Erdvinis gabaritinis brėžinys
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Pridedamų dalių sąrašas
Vamzdelio tvirtinimo plokštelės (2)

Oro tiekimo / ištraukimo vamzdeliai A (2)

Oro tiekimo / ištraukimo vamzdeliai B (2)

Medsraigčiai (9) (montavimo plokštei tvirtinti)

Aliumininės juostelės (2)

Lauko dangteliai (2)

Flanšinės veržlės (2)

Lauko dangtelio tvirtinimo plokštelės (2)

Lauko dangtelio tvirtinimo varžtai (4)

Prieš pradėdami įrengimo darbus
Išsukite du varžtus, kuriais yra pritvirtintas 
pagrindinis blokas, ir nuimkite montavimo plokštę.

Pastaba
 - Saugiai pasidėkite varžtus, kuriais buvo 
pritvirtinta tvirtinimo plokštelė. Varžtų reikės 
tvirtinant pagrindinį bloką.
 - Ventiliatoriaus „Lossnay“ paviršiai 
yra blizgūs, todėl saugokitės, kad jų 
nesubraižytumėte. Paklokite kartoną ar 
panašią medžiagą, patieskite vinilinę 
pakuotę, į kurią buvo susuktas pagrindinis 
blokas, apverskite pagrindinį bloką, kaip 
pavaizduota, ir nuimkite montavimo plokštę.
 - Transportuojant „Lossnay“ bloko žaliuzės 
yra uždarytos.

Įrenginio korpusas

Tvirtinamoji 
plokštelė

Įrenginio korpuso 
tvirtinimo varžtai

Patieskite kartoną 
ar panašią 
medžiagą

Vinilinė plėvelė

■ Tvirtinimo vietos diagrama (vaizdas iš vidaus)
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Tvirtinimo instrukcijos
Skylės sienoje konstrukcija
1. Nuspręskite, kurioje vietoje tvirtinsite 
prietaisą.

1) Palikite reikalingą laisvą vietą (bent 64 mm iš 
viršaus, 83 mm ir kairės ir dešinės, 113 mm 
iš viršaus) aplink montavnimo plokštę, kaip 
pavaizduota aukščiau.

* Priekinės prietaiso dalies 
niekas neturėtų užstoti. (Prieš 
ventiliatorių „Lossnay“ nieko 
nestatykite, kad neužstotumėte 
oro srauto.)

2) Patikrinkite, ar sustiprinimo konstrukcija 
(sienos viduje) tinkama montavimo plokštei 
saugiai prisukti. (Jei tokios konstrukcijos nėra, 
įrenkite laikančiąją konstrukciją.)

3) Uždėkite montavimo plokštę ant sienos.

4) Prisukite montavimo plokštelę jos 
nepriverždami (vienu medsraigčiu).

Pastaba
 - Patikrinkite, ar tvirtinamosios plokštelės 
tvirtinimo paviršius yra lygus.
 - Jei paviršius nelygus, ventiliatorius „Lossnay“ 
gali kelti triukšmą arba gali sutrikti žaliuzių 
veikimas.

2. Nustatykite skylių sienoje vietas.
Skyles sienoje išdėstykite tuščiame sienos plote 
pagal pateiktą doagra,ą 3 psl.

Medsraigtis (šiek tiek įsuktas)

Tvirtinamoji 
plokštelė

Sustiprinimas
Bent 
113 mm

Bent 83 
mm

Bent 83 
mm

Bent 64 
mm

3. Sienoje išgręžkite skyles.
1) Išsukite montavimo plokštę. (Įsuktą 1 veiksme 

medsraigtį palikite įsuktą.)

2) Išgręžkite sienoje nuo ø85 iki ø90 mm 
skersmens skyles.

Pastaba
 - Gręžkite taip, kad skylės per išorinę sieną 
nuožulniai eitų žemyn.
 - Taip gręžti reikia, kad į vidų nepatektų lietaus 
vandens.

4. Ištraukite elektros ir jungiamuosius 
laidus.

Tik VL-100EU5-E
1) Nuspręskite, kurioje vietoje bus ištraukiami 

elektros bei jungiamieji laidai, ir išgręžkite 
skylę. (Žr. tvirtinimo padėties schemą 3 psl.)

2) Iš viduje tvirtinamo prietaiso pusės ištraukite 
elektros ir jungiamuosius laidus.

Pastaba
 - VL-100U5-E modeliui įrenkite elektros lizdą 
sienoje toje vietoje, kur jį galėtų pasiekti 
laido kištukas. (Laidas yra apie 3 m ilgio.)

Skylės sienoje 
skersmuo –
nuo ø85 iki ø90 
mm

5°

Skylė 
sienoje

Siena

LaukasVidus

Elektros ir 
jungiamieji laidai
Ištraukimo vieta

Elektros ir jungiamieji 
laidai
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Pastaba
 - Patikrinkite, ar visi oro tiekimo / 
ištraukimo vamzdeliai A sukibo su 
visomis keturiomis vamzdelio tvirtinimo 
plokštelės išsikišusiomis dalimis. (Jei su 
išsikišusiomis dalimis nesukibo, vamzdelis 
gali atsiremti į galinę ventiliatoriaus 
„Lossnay“ dalį ir dėl to gali sutrikti žaliuzių 
veikimas.)

4) Jei siena storesnė nei 300 mm
Nupjaukite oro tiekimo / ištraukimo vamzdelius 
B pagal 2 veiksme nurodytus pjovimo 
matmenis (sienos storis + nuo 30 iki 40 mm).

Pastaba
 - Saugiai prisukite oro tiekimo / išsiurbimo 
vamzdelius A ir B iki galo (jei jie sandariai 
nesusukami kartu, į vidų gali patekti vandens.)
 - Sujunkite oro tiekimo / išsiurbimo vamzdelius 
A ir B, kaip pavaizduota aukščiau.

Montavimo plokštės prisukimas
1) Pritvirtine montavimo plokštelę prie sienos 

vienu ne iki galo įsukamu medsraigčiu.

2) Pakabindami svarelį įsitikinkite, kad 
montavimo plokštė nustatyta horizontaliai 
(nuokrypis neviršija 1°).

3) Įsukite aštuonis medsraigčius tose vietose, 
kur siena yra sutvirtinta.

Pastaba
 - Pritvirtinkite dviejuose taškuose prie 
fiksatorių iš apačios (žr. aukščiau).
 - Prie betoninės sienos plokštelę prisukite 
betonui skirtais varžtais.

Oro tiekimo / ištraukimo 
vamzdelis B

Oro tiekimo / ištraukimo 
vamzdelis B

Oro tiekimo / 
ištraukimo vamzdelis A

Oro tiekimo / ištraukimo 
vamzdelis ASandarinimas

Sandarinimas

Fiksatorius

Pritvirtinkite po 
fiksatoriais

Tvirtinamoji plokštelė
SvarelisMedsraigtis

Medsraigtis (įsuktas ne iki galo)

Fiksatorius

Oro tiekimo / ištraukimo 
vamzdelių pjovimas

1) Išmatuokite sienos storį.
(Jei siena storesnė nei 300 mm, naudokite 
su prietaisu pateiktą oro tiekimo / ištraukimo 
vamzdelį B). (Tvirtinimo instrukcijas rasite 4 
dalyje, 4 psl.)

2) Nupjaukite oro tiekimo / ištraukimo vamzdžius 
A statmenai vamzdžio ašiai nustatę ilgį, 
pavaizduotą pav. aukščiau.

 - Jei vamzdis ilgesnis už pavaizduotą, 
apsauginis dangtis jo neuždengs.

3) Paruoškite oro tiekimo / ištraukimo vamzdelius.
 - Įstatykite oro tiekimo / ištraukimo vamzdelį A 
į vamzdelio tvirtinimo plokštelę ir sukite prieš 
laikrodžio rodyklę, kol įsistatys visi keturi 
fiksatoriai.

 Atsargiai
 - Pritvirtinkite oro tiekimo / ištraukimo 
vamzdelius A taip, kad žymė UNDER būtų 
apačioje. Pritvirtinę vamzdelius patikrinkite, 
ar nuvedami į išorę jie žemėja. (Priešingu 
atveju gali į vidų patekti lietaus vandens, ir 
grotelės nustos tinkamai veikti.)

Pjaukite statmenai 
vamzdelio

Sienos 
storis

LaukasVidus

(Matmenys vamzdelio viršuje)

90°

Pjaunamos dalies ilgis

Oro tiekimo / 
ištraukimo vamzdelis A

Pjaukite šioje pusėje

Nuo 30 iki 40 mm

Oro tiekimo / ištraukimo 
vamzdelis A

Vamzdelio 
tvirtinimo plokštelė

Prieš įstatant į vietą

Ženklas 
UNDER

Ženklas UNDER

Įstačius į vietą
Spaustukas

Oro tiekimo / ištraukimo 
vamzdelis A
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Prietaiso korpuso tvirtinimas
VL-100U5-E
1) Pagrindiniame bloke esančias angas 

įkabinkite į montavimo plokštės fiksatorius, 
kaip pavaizduota žemiau. (Abi puses)

2) Įstumkite įrenginio korpusą į sieną ir prisukite 
su prietaisu gautais dviem varžtais. Įstumkite 
maitinimo laidą į tarpą iš pagrindinio bloko 
šono. (Jei laido neįstumsite į griovelį, 
įrenginys nepriglus.)

 Atsargiai
 - Stipriai priveržkite du varžtus. (Jei liks 
plyšys, gali išsipurvinti siena.)
3) Įjunkite kištuką į elektros lizdą.

VL-100EU5-E
1) Atidarykite skydą. Įkiškite pirštus palei bloko 

kraštus per centrą ir patraukite pirmyn ir 
aukštyn.

Atidarydami ir uždarydami skydelį nespauskite 
jo fiksatorių.

2) Atkabinkite terminalo bloko dangtelį A nuo 
pagrindinio bloko fiksatorių.

3) Išsukite varžtą ir nuimkite terminalo bloko 
dangtelio B.

Įkabinimo anga

Įkabinimo angos

Pagrindinio 
bloko tvirtinimo 
varžtai

Maitinimo 
laidas

Fiksatorius

Tvirtinamoji 
plokštelė

Griovelis
(kairėje 
pusėje)

Įrenginio korpusas

Skydas

Varžtas

Išsikišusi dalis 
ant pagrindinio 
bloko

Terminalo bloko 
dangtelis A 
(plastikinis)

Terminalo 
bloko 
dangtelis B 
(metalinis)

Oro tiekimo / ištraukimo vamzdelių 
prisukimas

1) Įstatykite oro tiekimo / ištraukimo vamzdelius, 
kur jie yra pritvirtinti prie tvirtinimo plokštelių, į 
angas sienoje.

2) Pritvirtinkite prie sienos oro tiekimo / 
ištraukimo vamzdelius aliuminine juosta. 
(Jei apsukama nesandariai, vamzdžiai gali 
pajudėti, ir grotelės tinkamai neveiks.)

Pastaba
 - Pritvirtinkite oro tiekimo / ištraukimo 
vamzdelius A taip, kad žymė UNDER būtų 
apačioje.
 - Pritvirtinę vamzdelius patikrinkite, ar 
nuvedami į išorę jie žemėja.
 - Tvirtindami apsauginius dangtelius 
nestumkite oro tiekimo / išsiurbimo 
vamzdelius į sieną. (Grotelės gali tinkamai 
neveikti.)

Oro tiekimo pusė

Oro tiekimo / 
ištraukimo vamzdelis

Vamzdelio 
tvirtinimo plokštelė

Apsukite aliuminio 
juosta, kad ji 
uždengtų fiksatorius 
(4 vietose).

(vaizdas iš priekio)

Vamzdelio tvirtinimo 
plokštelė
Pritvirtinkite oro tiekimo 
/ išleidimo vamzdelius 
A ir vamzdelio tvirtinimo 
plokšteles prie sienos, 
kad jie nejudėtų.

Aliumininė juostelė
Pritvirtinkite taip, 
kad ji neuždengtų 
vamzdelio angos.

Aliumininė juostelė
(iš abiejų oro 
tiekimo ir išleidimo 
angų pusių)

Išsiurbimo pusė

Ženklas UNDER
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Pastaba
 - Nepameskite nuimtų terminalo bloko 
dangtelių ir varžtų.
4) Galinėje įrenginio dalyje pro skylę ištraukite 

elektros ir jungiamuosius laidus. (Laidai 
į patalpą yra nutiesti prie maitinimo / 
jungiamojo laido ištraukimo vietos.)

5) Pagrindiniame bloke esančias angas 
įkabinkite į montavimo plokštės fiksatorius. 
(Abi puses)

6) Įstumkite įrenginio korpusą į sieną ir prisukite 
su prietaisu gautais dviem varžtais. 

 Atsargiai
 - Stipriai priveržkite du varžtus. (Jei liks 
plyšys, gali išsipurvinti siena.)

- Pavaizduotose vietose naudokite tarpines.

7) Sujunkite ventiliatoriaus „Lossnay“ laidus.

Tarpiklis

Įkabinimo angos (pagrindinio bloko galinėje pusėje)

Pagrindinio bloko 
tvirtinimo varžtai

Elektros ir 
jungiamieji 
laidai

Fiksatorius
Įkabinimo anga

Tvirtinamoji 
plokštelė

Įrenginio korpusas

Elektros laido 
ir jungiamojo 
laido ištraukimo 
padėtis

Laido spaustuko 
montavimo 
varžtas

Įžeminimo varžtas

Laido 
laikiklis Įžeminimo laidas

Prietaisui paleisti reikalingas valdymo 
jungiklis.
Pasiruoškite valdymo jungiklį ir 
sujunkite toliau esančioje jungčių 
schemoje paryškintu šriftu 
pavaizduotus laidus.
Tinkami laidai: nuo ø0,5 iki ø2,0 mm skersmens

Nuo elektros ir jungiamųjų laidų galo pašalinkite 
10 mm apvalkalo ir prisukite laidų galus į jiems 
skirtą vietą rinklėje.

8) Prie terminalo bloko įžeminimo varžtu 
prisukite įžeminimo laidą, kad įrenginys būtų 
įžemintas.

9) Elektros ir įžeminimo laidus užfiksuokite 
vietoje laidų laikikliu.

10) Patikrinkite, ar laidai neatsilaisvino nuo 
terminalo bloko.

11) Pritvirtinkite terminalo bloko dangtelį B, vėl 
pritvirtinkite terminalo bloko dangtelį A į 
pradinę padėtį.

12) Nuleiskite ir uždarykite skydelį.

13) Elektros skydinėje įjunkite elektros srovės 
pertraukiklį.

C
Hi
Lo

Lo

Hi

COM

M

Veikimo indikatorius

Saugiklis
1,0 A

Variklis

Skyriklis
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Lauko konstrukcija
1. Užpildykite skylę sienoje.
Parduotuvėje įsigytu sandarinimo mišiniu 
užpildykite tarp oro tiekimo / ištraukimo 
vamzdelių ir skylės sienoje likusius plyšius.

Pastaba
 - Per neužpildytus plyšius į vidų pateks 
lietaus vandens.

Oro tiekimo / ištraukimo vamzdeliai

Sandarinimas

2. Lauko dangtelių pritvirtinimas
1) Įstatykite lauko dangtelio tvirtinimo plokšteles 

į oro tiekimo / išleidimo vamzdelius.

2) Priveržkite flanšines veržles. (Įsitikinkite, 
kad lauko dangtelio žymės UPPER būtų iš 
viršutinės pusės.)

3) Pritvirtinkite lauko dangtelius varžtais.

Pastaba
 - Lauko dangteliai yra sugrupuoti vienoje 
vietoje, kad oro tiekimas ir išleidimas 
nesusipainiotų. Oro tiekimo ir išleidimo 
pusėje pritvirtinkite dalis taip, kad jos būtų 
iš kairės pusės, kaip pavaizduota aukščiau.
 - Jei lauko dangtelis pasislenka, patikrinkite, 
ar oro tiekimo ir išleidimo vamzdeliai yra 
nupjauti iki tinkamo ilgio. (Spaudžiant 
vamzdelius į sieną per stipriai, jie gali 
pasislinkti arba grotelės gali tinkamai 
neveikti.)
 - Lauko dangtelio montavimo plokštėje yra 
dvi angos (φ5 mm). Pritvirtinkite flanšus 
prie sienos ant šių angų.

Lauko 
dangtelis

Flanšinės veržlės
Varžtas lauko dangteliui 
pritvirtintiUždengiama vieta

UPPER

UPPERUPPER

Oro tiekimo / 
ištraukimo vamzdelis

Lauko dangtelio 
tvirtinimo plokštelė

3. Pasirūpinkite, kad į vidų nepatektų 
lietaus vandens
Uždenkite oro dangtelių kraštus.

Sandarinimas

Lauko dangteliai
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Prietaiso išbandymas
■ Atlikite išbandymą dalyvaujant klientui, jei tai įmanoma.
1. Įjunkite elektros energijos tiekimą.

1) Elektros skydinėje įjunkite elektros srovės pertraukiklį.
2) Įjunkite kištuką į elektros lizdą. (tik VL-100U5-E)

2. Patikrinkite veikimo režimus.
Pasitikrinkite naudojimo instrukcijoje.
Žaliuzių rankenėlę pastumkite į atidarytų žaliuzių padėtį.

3. Patikrinkite, ar nėra neįprasto vibravimo ar triukšmo. Patikrinę veikimą įrenginį išjunkite.
1) Sustabdę, žaliuzių rankenėlę pastumkite į uždarytų žaliuzių padėtį. (Taip į prietaiso vidų nepateks 

dulkių, kol juo naudotis pradės klientas.)
2) Ištraukite maitinimo laido kištuką iš lizdo. (tik VL-100U5-E)
3) Elektros skydinėje išjunkite elektros srovės išjungiklį.

Paaiškinkite klientui
 - Klientui parodykite, kur yra elektros srovė išjungiklis elektros skydinėje ir sieninis elektros 
lizdas arba sieninis jungiklis.
 - Klientą informuokite apie prietaiso bandymo rezultatus.
 - Klientui paduokite sumontavimo vadovą ir atskiras naudojimo instrukcijas.
 - Jei kliento tuo metu nėra, tą patį paaiškinkite prietaiso įrengimą užsakiusiems žmonėms (pvz., 
savininkui) arba bendrovės vadovui.

Patikrinimas pritvirtinus
■ Pritvirtinę prietaisą, prieš išbandydami, atlikite kontroliniame sąraše nurodytus punktus.

■ Būtinai išspręskite visas aptiktas triktis. (Jei to nepadarysite, be to, kad prietaisas blogai veiks, taip pat 
kils pavojus jūsų saugumui.)

■ Kontrolinis sąrašas
Patikrinkite Problemos sprendimas Patikrinta?

Įrengimas

Ar prietaiso korpusas stipriai pritvirtintas? Sustiprinkite.
Ar prietaiso korpusas saugiai pritvirtintas? Priveržkite tvirtinimo varžtus.
Ar skydas saugiai uždarytas? Uždarykite skydą.
Ar užtepėte sandarinimo mišinio? (Lauke 
oro tiekimo / ištraukimo vamzdelį, kaip ir 
lauko gaubtą, reikia ištepti sandarinimo 
mišiniu.)

Ištepkite sandarinimo mišiniu. 
(Neužtepus sandarinimo mišinio, į vidų pateks 
lietaus vandens.)

Prieš prietaisą 
paleidžiant Ar naudojama nurodytoji įtampa? Naudokite tik nurodytąją įtampą. (Naudojant 

kitą įtampą, bus sugadintas prietaisas.)

Veikimo 
funkcijų 

patikrinimas

Ar jungiklis veikia pagal numatytąjį 
„Lossnay“ ventiliatoriaus veikimą?
(tik VL-100EU5-E)

Neteisingai sujungti laidai.
Sujunkite laidus iš naujo pagal jungčių doagramą.

Ar girdisi, kad ventiliatoriaus sparneliai į 
kažką atsitrenktų?

Atidarykite skydą, išimkite oro filtrą ir pašalinkite 
bet kokias nuolaužas (tik iš matomų vietų).

Ar prietaisą įjungiant arba išjungiant iš jo 
sklinda keistas garsas?

Tvirtai pritvirtinkite prie sienos, kad oro tiekimo 
/ ištraukimo vamzdelis ir vamzdelio tvirtinimo 
plokštelės nepajudėtų iš vietos.Ar žaliuzės gerai veikia?












