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Lietuviškai

Ventiliatorius „Mitsubishi Lossnay“
MODELIS

VL-50S2-E (patraukiamos virvelės tipo)
VL-50ES2-E (sieninio jungiklio tipo)
Įrengimo vadovas      Pardavėjui ir rangovui

Pasirūpinkite, kad klientas gautų atskirą vadovą 
„Naudojimo instrukcijos“. Pasirūpinkite, kad šis 
dokumentas būtų pristatytas klientui.
■ Ventiliatorių „Lossnay“ būtina tinkamai įrengti, kad 

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

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

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

arba rangovo pasamdytas kvalifikuotas ir 
licencijuotas elektrikas.

■ Modelyje VL-50S2-E yra įtaisytas kištukas ir jį 
paprasčiausiai reikia įkišti į elektros lizdą. Todėl 
įrengiant šį modelį nereikia atlikti jokių kvalifikuoto ir 
licencijuoto elektriko atliekamų darbų.

■ Jei elektros laidas pažeistas, siekiant išvengti 
pavojų, jį turi pakeisti gamintojas, techninės 
priežiūros įgaliotinis arba panašios kvalifikacijos 
žmogus (taikoma tik VL-50S2-E modeliams).
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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.

1. Saugos įspėjimai
 Įspėjimas 

- Prietaiso 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.

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

- Saugokite, kad prietaisas nesušlaptų.
 - Gali kilti gaisras arba elektros 
smūgis.

Draudžiama

NEGALIMA 
išardyti.

Saugokite, kad 
nepatektų vandens

Šiame įrengimo vadove pateikiami 
paaiškinimai daugiausia tinka į horizontalią 
padėtį tvirtinamam prietaisui, tačiau jį 
galima tvirtinti ir į vertikalią padėtį.



Lt-2

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

- 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.

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

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

- 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.

- Vadovaudamiesi vietinėmis 
elektros instaliacijų nuostatomis, 
elektros tiekimo pusėje įrenkite 
visų polių galios skyriklį. Prieš 
liečiantis prie rinklės įrenginių, 
būtina atjungti visas elektros 
tiekimo grandines. Naudokite 
nurodyto dydžio laidus ir juos 
tvirtai prijunkite, kad patraukus 
neatsijungtų. 
 - Blogai sujungus laidus, gali kilti 
gaisras.

- Būtinai išjunkite elektros srovės 
išjungiklį arba iš sieninio lizdo 
ištraukite elektros laido kištuką, 
jei po įrengimo ventiliatoriaus 
„Lossnay“ ilgai nenaudosite.
 - To nepadarius, dėl susidėvėjusios 
izoliacijos gali ištikti elektros smūgis 
arba dėl trumpo jungimo gali kilti 
gaisras.

Prietaiso 
negalima įrengti 
vonios kambaryje

Laikykitės 
pateiktų 
instrukcijų.

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

 Atsargiai 
- Prietaisą tvirtinkite tik prie sienos. 
Netvirtinkite prie lubų.
 - Nukritęs prietaisas gali sužaloti.

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

- Tiekiamo oro / ištraukiamo oro 
vamzdelį prijunkite nuolaidžiai 
žemyn į lauke tvirtinamo prietaiso 
pusę ir būtinai izoliuokite šilumine 
izoliacija.
 - Į prietaisą patekęs lietaus vanduo 
gali sukelti elektros smūgį, gaisrą 
arba sušlapinti kambaryje esančius 
daiktus.

- Būtinai susikaupusį kondensatą 
šalinkite, vadovaudamiesi 
įrengimo vadovu.
 - Nepaisant šio perspėjimo, gali 
ištikti elektros smūgis, kilti gaisras, 
o vandens nuotėkis gali sugadinti 
daiktus.

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

- Kad ventiliatoriaus „Lossnay“ 
blokas neužšaltų ar kaip kitaip 
nesusigadintų, sustabdykite 
prietaisą, jei lauko temperatūra 
nukrito iki –20 °C ar daugiau, o 
drėgnis kambaryje viršija 40 %.

*1:  Taikoma tik VL-50ES2-E modeliams.

Pastaba
- Prietaisą 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.

Draudžiama

Laikykitės 
pateiktų 
instrukcijų.
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2. Erdvinis gabaritinis brėžinys

Oro tiekimo / 
ištraukimo anga

Oro tiekimo 
anga

Oro tiekimo 
anga

Elektros tiekimo laidas 
(taikoma tik VL-50S2-E modeliams)

Patraukiama virvelė
(taikoma tik VL-50S2-E modeliams)

Patraukiama virvelė
(taikoma tik VL-50S2-E 
modeliams)

Lauko dangtelis

Tvirtinamoji plokštelė

Tvirtinamoji plokštelė

Lauko dangtelis

Uždėkite vertikaliąją tvirtinimo 
movą C suktuoju galu į viduje 
tvirtinamo prietaiso pusę.

Oro tiekimo / 
ištraukimo vamzdelis

Oro tiekimo / 
ištraukimo vamzdelis

Žaliuzių rankenėlė

Žaliuzių 
rankenėlė

Patalpos oro 
ištraukimo anga

Ma
žda

ug
 

40
0

Patalpos oro 
ištraukimo anga

Patalpos oro 
ištraukimo anga

Patalpos oro 
ištraukimo anga

Sienos storis
50–650

Sienos 
storis

120–730

Matavimo vienetas (mm)

Matavimo vienetas (mm)

Į horizontalią padėtį pritvirtintas ventiliatorius

Į vertikalią padėtį pritvirtintas ventiliatorius
* Jei prietaisas tvirtinamas į 

vertikalią padėtį, ekranas 
turi būti apačioje. (Prietaiso 
negalima tvirtinti aukštyn 
kojomis.)

3. Pridedamų dalių sąrašas
Vamzdelio tvirtinimo plokštelė (1)
Tarpiklis (1)

Oro tiekimo / ištraukimo vamzdeliai A 
(2)

Lauko dangtelis (1)
Gaubto tvirtinimo varžtai (2) 

Vertikalioji tvirtinimo mova C (1) Jungiamoji vamzdelio mova B (1) Lauko dangtelio tvirtinimo 
plokštelė (1)

Aliumininės juostelės (didelės) (3) Aliumininės juostelės (mažos) (1)

Medsraigčiai (6) (tvirtinamajai 
plokštelei tvirtinti)

Prietaiso tvirtinimo varžtai (5) 
* Reikalingas 150 mm ar ilgesnis atsuktuvas.
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3. Nuimkite rinklės dangtelį (taikoma tik VL-
50ES2-E modeliams)

Rinklės dangtelis

4. Prieš pradėdami įrengimo darbus

■ Tvirtinimo vietos schema (vaizdas iš vidaus)

1. Nuimkite tvirtinamąją plokštelę.
Nuo galinės prietaiso dalies nuimkite plėvelę ir 
po to nuimkite tvirtinamąją plokštelę.
- Kad apsaugotumėte išleidžiamosios rinktuvės 

galiuką, po prietaisu padėkite pasluoksnį, 
kaip parodyta toliau pateiktame paveikslėlyje. 
(Naudokite pakuotės tarpiklį.)

- Kad prietaisas nesusibraižytų, po juo ką nors 
patieskite, pvz., kartoną.

2. Nuimkite skydą.
Kaip parodyta toliau esančiame paveikslėlyje, 
suimkite už abiejų skydo kraštų ir patraukite į 
save.
- Kai nuimsite skydą, saugokitės, kad į prietaiso 

vidų neįkristų varžtai ar kitos detalės.

Išleidžiamosios rinktuvės galiukasPasluoksnis

Skydas

50
 m

m
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r d
au

gi
au

Matavimo vienetas (mm)
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5
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5
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Tvirtinamoji plokštelė

Centrinė linija

Oro tiekimo / 
ištraukimo anga
(120 mm skersmens 
skylė sienoje)

Skylutė tvirtinamajai plokštelei laikinai 
prisukti (tvirtinant į horizontalią padėtį)

Prietaiso kabinimo 
varžto vieta
(tvirtinant į vertikalią 
padėtį)

Prietaiso kabinimo varžto vieta
(tvirtinant į horizontalią padėtį)

Skylutė tvirtinamajai 
plokštelei laikinai 
prisukti
(tvirtinant į vertikalią 
padėtį)

Prietaiso korpuso kraštas 53 tvirtinimo skylutės 6 mm skersmens

Elektros laido ir jungiamojo laido 
ištraukimo vieta
(taikoma tik VL-50ES2-E modeliams)

m
in.

m
in.

(min.) (min.)
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5. Tvirtinimo instrukcijos
5.1. Skylės sienoje konstrukcija
5.1.1. Nuspręskite, kurioje vietoje 

tvirtinsite prietaisą.
1. Patikrinkite, ar bus paliekamas reikalingas 

atstumas nuo kitų objektų.

Matavimo vienetas (mm)
A B C D

Tvirtinimas į horizontalią padėtį 193 182 310 360
Tvirtinimas į vertikalią padėtį 310 360 182 193

- Patikrinkite, ar į pritvirtintą numatytoje vietoje 
prietaisą iš lauko nepateks nemalonus 
kvapas.

- Patikrinkite, ar sustiprinimo konstrukcija 
(sienos viduje) tinkama tvirtinamajai plokštelei 
saugiai prisukti. (Jei tokios konstrukcijos nėra, 
įrenkite laikančiąją konstrukciją.)

- Jei nebus paisoma privalomų matmenų, 
nebus įmanoma atlikti prietaiso techninės 
priežiūros darbų.

2. Numatytoje sienos vietoje pažymėkite 
skylės centrą.

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

5.1.2. Sienoje išgręžkite skyle.
Sienoje išgręžkite 120 mm skersmens skylę.

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

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

Skylės sienoje 
skersmuo – 
120 mm

2°

Skylė sienoje

Siena

LaukasVidus

5.1.3. Ištraukite elektros ir 
jungiamuosius laidus.

Taikoma tik VL-50ES2-E modeliui
1. Nuspręskite, kurioje vietoje bus ištraukiami 

elektros bei jungiamieji laidai, ir išgręžkite 
skylę. (Žr. tvirtinimo padėties schemą 4 psl.)

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

Pastaba
 - Jei jūsų ventiliatoriaus modelis yra VL-
50S2-E, elektros lizdą įrenkite elektros laidu 
pasiekiamoje (geriausias laido ilgis yra apie 
3 m) vietoje.

5.2. Pasirengimas prieš 
pradedant įrengimo darbus

5.2.1. Į horizontalią padėtį pritvirtintas 
ventiliatorius

1. Įdėkite tarpiklį į vamzdelio tvirtinimo plokštelę.
Tarpiklį (rasite prietaiso pakuotėje) įstatykite į 
vamzdelio tvirtinimo plokštelės sujungimo pusėje 
esantį griovelį.
- Šis tarpiklis naudojamas vamzdelio nuolydžiui 

sudaryti. Todėl tarpiklį reikia dėti į ženklinimu 
>PP< pažymėtą pusę.

2. Užtepkite sandarinimo mišinio.
Ant vamzdelio tvirtinimo plokštelės užtepkite 
sandarinimo mišinio.

Elektros ir 
jungiamieji laidai
Ištraukimo vieta

Elektros ir jungiamieji 
laidai

Žymėjimas „シタ“

Tarpiklis

Ženklinimu >PP< 
pažymėta pusė

Žymėjimas „B“

Vamzdelio tvirtinimo 
plokštelė

Sandarinimo mišinys
Jungės galas

Sandarinimo 
mišinys

Tarpiklis

Bent A

Bent B

Bent C
Bent D
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5. Oro tiekimo / ištraukimo vamzdelių 
pjovimas

Išmatuokite sienos storį. (Jei siena storesnė 
nei 300 mm, naudokite su prietaisu pateiktą 
oro tiekimo / ištraukimo vamzdelį B). (Tvirtinimo 
instrukcijas rasite 3 dalyje, 3 psl.)

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.)

6. Jei siena storesnė nei 300 mm
Nupjaukite oro tiekimo / ištraukimo vamzdelius 
A2 pagal 2 veiksme nurodytus pjovimo matmenis 
(sienos storis + 30 mm).

7. Oro tiekimo / ištraukimo vamzdelį 
pritvirtinkite prie tvirtinamosios plokštelės.
a) Oro tiekimo / ištraukimo vamzdelį A įkiškite į 

tvirtinamąją plokštelę.
b) Vamzdelį pasukite prieš laikrodžio rodyklę, 

kad vamzdelio tvirtinimo plokštelė sukibtų su 
ąsele.

Pjaukite statmenai 
vamzdelio

Sienos 
storis

LaukasVidus

(Matmenys vamzdelio viršuje)

90°

Pjaunamos 
dalies ilgis

Oro tiekimo / 
ištraukimo vamzdelis A

Pjaukite šioje pusėje

30 mm

Aliumininė juostelė
Oro tiekimo / ištraukimo 
vamzdelis A2

Oro tiekimo / ištraukimo 
vamzdelis A2

Oro tiekimo / ištraukimo 
vamzdelis A1

Oro tiekimo / ištraukimo 
vamzdelis A1

Sandarinimas

Sandarinimas

Aliumininė 
juostelė

Aliumininė juostelė

Jungiamoji 
vamzdelio mova B

Pastaba
 - Sandarinimo mišinio užtepkite aukščiau už 
jungę.
 - Nenaudojant sandarinimo mišinio, į vidų 
pateks lietaus vandens.
 - Kol sandarinimo mišinys nesustingo, atlikite 
kitą veiksmą.

3. Vamzdelio tvirtinimo plokštelę pritvirtinkite 
prie oro tiekimo / ištraukimo vamzdelio A.
a) Būtinai oro tiekimo / ištraukimo vamzdelį A 

įkiškite giliai į vamzdelio tvirtinimo plokštelėje 
esantį griovelį.

b) Jungiamąjį vamzdelio tvirtinimo plokštelės ir 
oro tiekimo / ištraukimo vamzdelio A ruožą 
apvyniokite su prietaisu gauta aliuminine 
juostele (didele) ir taip jį dar labiau 
sutvirtinkite. Tinkamai nesutvirtinus, gali 
susidaryti surinkto vandens nuotėkis.

4. Sandarinimo mišinio užtepkite tarp 
vamzdelio tvirtinimo plokštelės ir vamzdelio 
jungiamojo ruožo.

Sandarinimo mišinio užtepkite ant jungiamojo 
ruožo tarp vamzdelio tvirtinimo plokštelės ir oro 
tiekimo / ištraukimo vamzdelio.

Pastaba
 - Nenaudojant sandarinimo mišinio, į vidų 
pateks lietaus vandens.
 - Užtepę sandarinimo mišinio, išlyginkite 
paviršių.
 - Sandarinimo mišinio netepkite storesniu už 
vamzdelio tvirtinimo plokštelę sluoksniu. (Po 
to negalės ištekėti surinktas vanduo.)

Aliumininė juostelė 
(didelė)

Oro tiekimo / ištraukimo 
vamzdelis A

Vamzdelio tvirtinimo 
plokštelė 

Sandarinimo mišinys
Sandarinimo mišinys

Vamzdelio tvirtinimo 
plokštelė 

Vamzdelio pertvara

Vamzdelio pertvara

Vamzdelio tvirtinimo plokštelė 
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Pastaba
 - Tolygiai priveržkite visus keturis plokštelės 
kampus.
 - Tvirtindami prie betoninės sienos, plokštelę 
prisukite betonui skirtais varžtais (įsigyjami 
atskirai).
 - Tiksliai nustatykite vietą tarp elektros 
ir jungiamojo laido išėmimo vietos ir 
tvirtinamosios plokštelės vietos. (Jei 
netinkamai parinksite tvirtinamosios 
plokštelės vietą, iš po prietaiso žiojės 
elektros ir jungiamojo laido išėmimo vietos 
skylė.)

5.2.2. Į vertikalią padėtį pritvirtintas 
ventiliatorius

1. Įdėkite tarpiklį į vamzdelio tvirtinimo 
plokštelę.

Tarpiklį (rasite prietaiso pakuotėje) įstatykite į 
vamzdelio tvirtinimo plokštelės sujungimo pusėje 
esantį griovelį.
- Šis tarpiklis naudojamas vamzdelio nuolydžiui 

sudaryti.

2. Užtepkite sandarinimo mišinio.
Ant vamzdelio tvirtinimo plokštelės užtepkite 
sandarinimo mišinio.

Pastaba
 - Sandarinimo mišinio užtepkite aukščiau už 
jungę.
 - Nenaudojant sandarinimo mišinio, į vidų 
pateks lietaus vandens.
 - Kol sandarinimo mišinys nesustingo, atlikite 
kitą veiksmą.

3. Vertikaliąją tvirtinimo movą C uždėkite ant 
oro tiekimo / ištraukimo vamzdelio.
a) Vertikaliąją tvirtinimo movą C uždėkite 

ant oro tiekimo / ištraukimo vamzdelio ir 
užtepkite sandarinimo mišinio.

Tarpiklis
Žymėjimas „B“

Žymėjimas „シタ“

Ženklinimu >PP< 
pažymėta pusė

Sandarinimo mišinys
Jungės galas

Sandarinimo 
mišinys

Tarpiklis

c) Patikrinkite, ar oro tiekimo / ištraukimo 
vamzdelis A prijungtas nuolaidžiai žemyn 
į lauke tvirtinamo prietaiso pusę, kaip 
pavaizduota toliau pateiktame paveikslėlyje.

Pastaba
 - Patikrinkite, ar visos keturios ąselės sukibo 
su junge. (Jei nesukibo, bus stumiama 
prietaiso galinė dalis ir dėl to neveiks 
žaliuzės.)
 - Vamzdelį prijunkite taip, kad ant 
tvirtinamosios plokštelės esantis žymėjimas 
„B“ sutaptų su žymėjimu „B“ ant jungės.
 - Jei oro tiekimo / ištraukimo vamzdelis 
nenukreiptas žemyn, surinktas kondensatas 
gali imti tekėti atgal arba į prietaisą gali 
patekti lietaus vanduo.

8. Prisukite tvirtinamąją plokštelę.
a) Oro tiekimo / ištraukimo vamzdelį įkiškite į 

skylę sienoje.
b) Tvirtinamąją plokštelę laikinai prisukite vienu 

medsraigčiu. (Varžtus priveržkite pačiame 
gale.)

c) Prie tvirtinamosios plokštelės prisukite vieną 
tvirtinimo varžtą prietaisui pakabinti.

d) Pakabinkite svarelį ir patikrinkite 
tvirtinamosios plokštelės lygį (1° nuolydis). 
(Jei prietaisas pasviręs, iš išleidžiamosios 
rinktuvės gali bėgti vanduo.)

e) Tvirtinamąją plokštelę prisukite keturiais 
medsraigčiais prie tos sienos vietos, kur 
sienos viduje yra sustiprinimo konstrukcija.

f) Medsraigčiu prisukite linijos A centrą.

B B

Oro tiekimo / ištraukimo vamzdelis A
Tvirtinamoji plokštelė

Vamzdelio tvirtinimo plokštelė
Žymėjimas „B“

Ąselė

Tvirtinamoji 
plokštelė

Oro tiekimo / ištraukimo vamzdelis
2°

A

Prietaiso tvirtinimo varžtas

Medsraigtis (laikinas 
tvirtinimas)

Svoris

Medsraigtis
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b) Jungiamąjį vertikaliosios tvirtinimo movos C 
ir oro tiekimo / ištraukimo vamzdelio ruožą 
apvyniokite su prietaisu gauta aliuminine 
juostele (didele) ir taip jį dar labiau 
sutvirtinkite. Tinkamai nesutvirtinus, gali 
susidaryti surinkto vandens nuotėkis.

4. Vamzdelio tvirtinimo plokštelę pritvirtinkite 
prie oro tiekimo / ištraukimo vamzdelio.
a) Būtinai oro tiekimo / ištraukimo vamzdelį 

įkiškite giliai į vamzdelio tvirtinimo plokštelėje 
esantį griovelį.

b) Jungiamąjį vamzdelio tvirtinimo plokštelės ir oro 
tiekimo / ištraukimo vamzdelio ruožą apvyniokite su 
prietaisu gauta aliuminine juostele (didele) ir taip jį 
dar labiau sutvirtinkite. Tinkamai nesutvirtinus, gali 
susidaryti surinkto vandens nuotėkis.

Pastaba
 - Visada dėkite taip, kad vertikalioji tvirtinimo 
mova būtų viduje tvirtinamo prietaiso pusėje.

5. Sandarinimo mišinio užtepkite tarp 
vamzdelio tvirtinimo plokštelės ir vamzdelio 
jungiamojo ruožo.

Sandarinimo mišinio užtepkite ant jungiamojo 
ruožo tarp vamzdelio tvirtinimo plokštelės ir oro 
tiekimo / ištraukimo vamzdelio.

Pastaba
 - Nenaudojant sandarinimo mišinio, į vidų 
pateks lietaus vandens.
 - Užtepę sandarinimo mišinio, išlyginkite paviršių.
 - Sandarinimo mišinio netepkite storesniu už 
vamzdelio tvirtinimo plokštelę sluoksniu. (Po 
to negalės ištekėti surinktas vanduo.)

Oro tiekimo / 
ištraukimo vamzdelis

Vertikalioji tvirtinimo 
mova

Aliumininė juostelė (didelė)

Oro tiekimo / 
ištraukimo vamzdelis

Vertikalioji 
tvirtinimo mova

Vamzdelio tvirtinimo plokštelė
Aliumininė juostelė (didelė)

Sandarinimo mišinys
Sandarinimo mišinys

Vamzdelio tvirtinimo 
plokštelė 

Vamzdelio pertvara

Vamzdelio pertvara

Vamzdelio tvirtinimo plokštelė 

6. Aliumininės juostelės tvirtinimas.
Pritvirtinkite su prietaisu gautą aliumininę juostelę 
(mažą), kaip pavaizduota paveikslėlyje.
- Ši juostelė tvirtinama, kad iš išleidžiamosios 

rinktuvės galiuko lengviau ištekėtų vanduo.

7. Oro tiekimo / ištraukimo vamzdelių pjovimas
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.)

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.)

8. Jei siena storesnė nei 300 mm
Nupjaukite oro tiekimo / ištraukimo vamzdelius 
A2 pagal 2 veiksme nurodytus pjovimo matmenis 
(sienos storis + 30 mm).

Aliumininė juostelė 
(maža)

Vamzdelio tvirtinimo 
plokštelė 

Matavimo 
vienetas (mm)

85

50

Pjaukite statmenai 
vamzdelio

Sienos 
storis

LaukasVidus

(Matmenys vamzdelio viršuje)

90°

Pjaunamos 
dalies ilgis

Oro tiekimo / 
ištraukimo vamzdelis A

Pjaukite šioje pusėje

30 mm

Aliumininė juostelė
Oro tiekimo / ištraukimo 
vamzdelis A2

Oro tiekimo / ištraukimo 
vamzdelis A2

Oro tiekimo / ištraukimo 
vamzdelis A1

Oro tiekimo / ištraukimo 
vamzdelis A1

Sandarinimas

Sandarinimas

Aliumininė 
juostelė

Aliumininė juostelė

Jungiamoji vamzdelio 
mova B
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9. Oro tiekimo / ištraukimo vamzdelį 
pritvirtinkite prie tvirtinamosios plokštelės.
a) Oro tiekimo / ištraukimo vamzdelį įkiškite į 

tvirtinamąją plokštelę.
b) Vamzdelį pasukite prieš laikrodžio rodyklę, 

kad vamzdelio tvirtinimo plokštelė sukibtų su 
ąsele.

c) Patikrinkite, ar oro tiekimo / ištraukimo 
vamzdelis prijungtas nuolaidžiai žemyn 
į lauke tvirtinamo prietaiso pusę, kaip 
pavaizduota toliau pateiktame paveikslėlyje.

Pastaba
 - Patikrinkite, ar visos keturios ąselės sukibo 
su junge. (Jei nesukibo, bus stumiama 
prietaiso galinė dalis ir dėl to neveiks 
žaliuzės.)
 - Vamzdelį prijunkite taip, kad ant 
tvirtinamosios plokštelės esantis žymėjimas 
„B“ sutaptų su žymėjimu „B“ ant vamzdelio 
tvirtinimo plokštelės.
 - Jei oro tiekimo / ištraukimo vamzdelis 
nenukreiptas žemyn, surinktas kondensatas 
gali imti tekėti atgal arba į prietaisą gali 
patekti lietaus vanduo.

10. Prisukite tvirtinamąją plokštelę.
a) Oro tiekimo / ištraukimo vamzdelį įkiškite į 

skylę sienoje.
b) Tvirtinamąją plokštelę laikinai prisukite vienu 

medsraigčiu. (Varžtus priveržkite pačiame 
gale.)

c) Prie tvirtinamosios plokštelės prisukite vieną 
tvirtinimo varžtą prietaisui pakabinti.

d) Pakabinkite svarelį ir patikrinkite 
tvirtinamosios plokštelės lygį (1° nuolydis). 
(Jei prietaisas pasviręs, iš išleidžiamosios 
rinktuvės gali bėgti vanduo.)

e) Tvirtinamąją plokštelę prisukite keturiais 
medsraigčiais prie tos sienos vietos, kur 
sienos viduje yra sustiprinimo konstrukcija.

B B

Oro tiekimo / ištraukimo vamzdelis A
Tvirtinamoji plokštelė

Vamzdelio tvirtinimo plokštelė
Žymėjimas „B“

Ąselė

Tvirtinamoji 
plokštelė

Oro tiekimo / ištraukimo 
vamzdelis

2°

f) Medsraigčiu prisukite linijos A centrą.

Pastaba
 - Tolygiai priveržkite visus keturis plokštelės 
kampus.
 - Tvirtindami prie betoninės sienos, plokštelę 
prisukite betonui skirtais varžtais (įsigyjami 
atskirai).
 - Prijunkite taip, kad žymėjimas „B“ būtų 
apačioje.
 - Tiksliai nustatykite vietą tarp elektros / 
jungiamųjų laidų išėmimo vietos ir 
tvirtinamosios plokštelės vietos. (Jei 
netinkamai parinksite tvirtinamosios 
plokštelės vietą, iš po prietaiso žiojės 
elektros ir jungiamojo laido išėmimo vietos 
skylė.)

5.3. Prietaiso korpuso tvirtinimas
1. Galinėje prietaiso dalyje pro skylę ištraukite 

elektros ir jungiamuosius laidus.
- Patikrinkite, kad laidas nebūtų įstrigęs tarp 
prietaiso ir tvirtinamosios plokštelės.

2. Jei jūsų ventiliatoriaus modelis yra VL-
50ES2-E, elektros ir jungiamuosius laidus 
ištraukite pro įvado angą ir įvorę.

3. Prietaisą pakabinkite ant tvirtinamosios 
plokštelės centre esančio prietaiso 
tvirtinimo varžto.
- Atsargiai įstumkite, stengdamiesi neįstumti 
oro tiekimo / ištraukimo vamzdelio įklotės, 
esančios išleidžiamosios rinktuvės galiuke.

A

Prietaiso tvirtinimo 
varžtas

Medsraigtis 
(laikinas 
tvirtinimas)

Svoris

Medsraigtis

Žymėjimas 
„B“

Elektros ir jungiamasis laidas

Įvado anga

Įvorė
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4. Įstumkite prietaiso korpusą į sieną ir prisukite 
su prietaisu gautais keturiais varžtais. 
- Naudokite 150 mm arba ilgesnį atsuktuvą.

* Taikoma ventiliatoriaus modeliui VL-
50ES2-E.

Pastaba
 - Nepamirškite, kad prietaiso tvirtinimo 
varžtas, ant kurio pakabintas prietaiso 
korpusas, buvo įsuktas laikinai, todėl būtinai 
prietaisą prilaikykite ir priveržkite varžtą.

5.4. Elektros instaliacija
 Įspėjimas

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

- Laidus tvirtai, kad negalėtų atsilaisvinti, 
prijunkite prie rinklės jungčių.*1

 - Blogai prijungus, gali kilti gaisras.
- 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.

*1:  Taikoma tik VL-50ES2-E modeliams.

Modelis VL-50ES2-E
Pastaba
 - Patikrinkite, ar prietaisas tinkamai veikia.

 - Gedimai galimi, naudojant elektroninius 
jungiklius, įskaitant puslaidininkių valdomus 
greičio perjungiklius ir laikmačius.

Tvirtinamoji 
plokštelė

Prietaiso tvirtinimo varžtas

Prietaiso tvirtinimo 
varžtas

Prietaisas

Įklotė

Išleidžiamosios rinktuvės galiukas

Rinklė

Įvorė

Įžeminimo laidas
Įžeminimo varžtas

Laido laikiklis

Įvado anga

Elektros ir jungiamasis 
laidas

Prietaisui paleisti reikalingas valdymo jungiklis. 
Pasiruoškite valdymo jungiklį ir sujunkite toliau 
esančioje jungčių schemoje paryškintu šriftu 
pavaizduotus laidus.
Tinkami laidai: 0,5–2,0 mm skersmens
1) Nuo elektros ir jungiamųjų laidų galo 

pašalinkite 10 mm apvalkalo ir prisukite 
laidų galus į jiems skirtą vietą rinklėje.

2) Prie įžeminimo prijungimo dalies įžeminimo 
varžtu prisukite įžeminimo laidą, kad 
prietaisas būtų įžemintas.

3) Elektros ir įžeminimo laidus užfiksuokite 
vietoje laidų laikikliu.

4) Patikrinkite, ar laidai neatsilaisvino nuo 
rinklės.

5) Prisukite rinklės dangtelį į jam numatytą vietą.
6) Uždėkite rinklės dangtelį.

5.5. Skydo tvirtinimas
1. Ant prietaiso gaubto kabliuko prikabinkite 

skydo laidą (prietaisui pritvirtinti, kad 
nenukristų).

Lo

Hi

COM

Skyriklis

Rinklės dangtelis

Laidas

Kabliukas

Skydas
Prietaisas
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3) Įsukdami keturis varžtus į tvirtinimo skylutę A 
(φ4×20 nerūdijančiojo plieno, klientai įsigyja 
patys), pritvirtinkite gaubto tvirtinimo plokštelę 
prie sienos.
 - Jei pritvirtinti norite naudodami skylutę B 
(4×φ8,5), prietaisu išmuškite skylutę.
 - Tvirtindami prie betoninės sienos, plokštelę 
prisukite betonui skirtais varžtais.

4) Atskirai įsigyjamu sandarinimo mišiniu 
užpildykite tarp gaubto tvirtinimo plokštelės ir 
sienos likusius plyšius, kad į vidų nepatektų 
lietaus vandens.

5) Prie gaubto tvirtinimo plokštelės pritvirtinkite 
gaubto dalį ir tvirtai prisukite gaubto tvirtinimo 
varžtais.

Pastaba
 - Gaubto dalį uždėkite ant gaubto tvirtinimo 
plokštelės ir patikrinkite, ar gaubto tvirtinimo 
plokštelės viršuje esantis kabliukas sutampa 
su kabliuko viršuje esančia skylute.
 - Gaubto dalį dėkite taip, kad sandarinimas 
būtų apatinėje dalyje.

Žymėjimas „ウエ“

Oro tiekimo / ištraukimo vamzdelis

Tvirtinimo skylutė B 
(išmušta skylutė)

Lauko dangtelio 
tvirtinimo varžtai 

Padalijimo 
plokštelė

Lauko dangtelio 
tvirtinimo plokštelė 

Tvirtinimo skylutė A

Sandarinimas Kabliukas
Kabinimo skylutė

Padalijimo plokštelė

Gaubto tvirtinimo 
varžtasGaubto dalis

Lauko dangtelio 
tvirtinimo plokštelė 

2. Horizontaliai uždėkite skydą ir paspauskite.

5.6. 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.
 - Gali patekti šalto oro ir dėl to susidaryti 
kondensatas.

2. Uždėkite lauko dangtelį.
1) Išsukite gaubto tvirtinimo varžtus (2 varžtus) ir 

nuimkite gaubto dalį.
 - Nepameskite išsuktų varžtų, nes jų reikės 
vėliau tvirtinant gaubtą.

2) Gaubto tvirtinimo plokštelės dalį su grioveliu 
tinkamai įstatykite į oro tiekimo / ištraukimo 
vamzdelio pertvarą, kad žymėjimas „ウエ“ 
būtų viršuje.

Skydas

Sandarinimas

Oro tiekimo / ištraukimo 
vamzdelis

Siena

Gaubto tvirtinimo 
varžtas

Lauko dangtelis

Lauko dangtelio 
tvirtinimo plokštelė 
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7. Prietaiso išbandymas
■Išbandykite prietaisą, dalyvaujant klientui.
1. Įjunkite elektros energijos tiekimą.
1) Elektros skydinėje įjunkite elektros srovės išjungiklį.
2) Elektros laidą įkiškite į sieninį lizdą (taikoma tik VL-50S2-E modeliams).
2. Patikrinkite veikimo režimus.
Apie naudojimo instrukcijas paskaitykite naudojimo instrukcijų vadove.
Žaliuzių rankenėlę pastumkite į atidarytų žaliuzių padėtį.
3. Patikrinkite, ar prietaisui veikiant jis keistai nevibruoja ir iš jo nesklinda neįprastas garsas. Viską 
patikrinę, sustabdykite prietaisą.
1) Sustabdę, žaliuzių rankenėlę pastumkite į uždarytų žaliuzių padėtį. (Taip į prietaiso vidų nepateks 

dulkių, kol juo naudotis pradės klientas.)
2) Ištraukite elektros laidą iš sieninio lizdo (taikoma tik VL-50S2-E modeliams).
3) Elektros skydinėje išjunkite elektros srovės išjungiklį.

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

6. 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. (4 varžtų vietos)

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.)

Ar užkabinote apsauginį laidą, kad 
prietaisas nenukristų? Užkabinkite laidą ant kabliuko.

Prieš 
prietaisą 

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

kitą įtampą, bus sugadintas prietaisas.)

Veikimo 
funkcijų 

patikrinimas

Ar jungiklių funkcijos atitinka 
ventiliatoriaus „Lossnay“ funkcijas?
(Taikoma tik VL-50ES2-E modeliams)

Neteisingai sujungti laidai.
Sujunkite laidus pagal jungčių schemą.

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 plokštelė nepajudėtų iš vietos.Ar žaliuzės gerai veikia?












