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Šioje naudojimo instrukcijoje rasite daug naudingos informacijos apie tinkamą kondicionieriaus 

naudojimą ir priežiūrą. Nedidelė prietaiso priežiūra leis sutaupyti daug laiko ir lėšų viso kondicionieriaus 

eksploatacijos laikotarpio metu. Prieš pradėdami naudotis šiuo prietaisu, atidžiai perskaitykite 

naudojimo instrukciją ir išsaugokite ją ateičiai. 
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PERSKAITYKITE ŠIĄ NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ 
 

Šioje naudojimo instrukcijoje rasite daug naudingos informacijos apie tinkamą kondicionieriaus 

naudojimą ir priežiūrą. Nedidelė jūsų priežiūra leis sutaupyti daug laiko ir lėšų viso kondicionieriaus 

eksploatacijos laikotarpio metu. Gedimų šalinimo lentelėje rasite daug atsakymų apie bendrųjų 

problemų sprendimus. Jeigu pirmiausiai pasidomėsite sprendimais, pateiktais šioje lentelėje, jums gali 

nebereikėti skambinti prietaiso remonto specialistams. 

 

 

Perspėjimas  

• Šiuo prietaisu gali naudotis vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys su sutrikusiais fiziniais, 

jutiminiais ar protiniais gebėjimais, neturintys pakankamai patirties ar įgūdžių, nebent juos 

prižiūri atsakingi asmenys arba jie yra tinkamai informuoti apie saugų prietaiso naudojimą ir 

suvokia galimus pavojus. Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu. Vaikai negali atlikti prietaiso 

priežiūros ir valymo darbų be atsakingo asmens priežiūros (taikoma Europos Sąjungos šalims). 

• Šiuo prietaisu neturėtų naudotis asmenys, įskaitant vaikus, su sutrikusiais fiziniais, jutiminiais ar 

protiniais gebėjimais, neturintys pakankamai patirties ar įgūdžių, nebent juos prižiūri atsakingi 

asmenys arba jie yra tinkamai už jų saugumą atsakingo asmens informuojami apie saugų 

prietaiso naudojimą (taikoma šalims, išskyrus priklausančias Europos Sąjungai). 

• Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu.  

• Jeigu elektros tiekimo laidas yra pažeistas, jį privalo pakeisti tik gamintojas, jo remonto paslaugų 

atstovas ar atitinkamos kvalilfikacijos asmuo, siekiant išvengti galimos rizikos. 

• Prietaisą privaloma sumontuoti vadovaujantis montavimo vietoje galiojančiais elektros laidų 

jungimo reikalavimais. 

• Nenaudokite prietaiso drėgnose patalpose, tokiose kaip vonios ar skalbimo patalpos. 

• Prietaisas, kuriame montuojamas elektrinis šildytuvas, turi būti įrengiamas mažiausiai 1 metro 

atstumu nuo degių medžiagų. 

• Dėl prietaiso remonto ar priežiūros darbų susisiekite su įgaliotųjų remonto dirbtuvių atstovu. 

• Dėl prietaiso montavimo darbų susisiekite su įgaliotojuo montavimo darbų specialistu. 

 

PRIETAISO IŠMETIMAS 

 

Šiuo prietaisu naudojantis Europos šalyse, privaloma laikytis šių reikalavimų. 

 

Neišmeskite šio prietaiso kartu su nerūšiuojamomis atliekomis. Tokias atliekas privaloma išmesti 

atskirai ir tinkamai apdoroti. 

Draudžiama šį prietaisą išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. 

Norint išmesti prietaisą, galima pasinaudoti keliomis galimybėmis: 

a) Vietos institucijos turi atliekų surinkimo sistemą, kur elektroninių prietaisų atliekas galima 

išmesti nemokamai. 

b) Įsigyjant naują produktą, pardavimo atstovas gali priimti seną prietaisą nemokamai. 

c) Nemokamai nenaudojamą prietaisą gali priimti gamintojas. 

d) Kadangi nebenaudojamuose prietaisuose yra vertingų dalių, jas galima parduoti metalo 

laužo supirkimo įmonėms. 

Neapgalvotas atliekų išmetimas miškuose ir kitur gamtoje kelia pavojų sveikatai, kadangi 

pavojingos medžiagos patenka į gruntinius vandenis, o vėliau – į maisto grandinę. 
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Dėmesio 

• Šiuo prietaisu neturėtų naudotis asmenys, įskaitant vaikus, su sutrikusiais fiziniais, jutiminiais ar 

protiniais gebėjimais, neturintys pakankamai patirties ar įgūdžių, nebent juos prižiūri atsakingi 

asmenys arba jie yra tinkamai už jų saugumą atsakingo asmens informuojami apie saugų 

prietaiso naudojimą. 

• Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu.  

 

SAUGA 
 

SAUGOS TAISYKLĖS 

 

Siekiant išvengti žalos prietaiso naudotojui, kitiems asmenims bei turtui, būtina vadovautis toliau 

pateiktais nurodymais. Netinkamas prietaiso naudojimas ir šios instrukcijos nurodymų nepaisymas gali 

sukelti sužeidimus ir pridaryti žalos. 

 

Visuomet būtina atlikti: 

• Kondicionierių privaloma naudoti taip, kad jis visuomet būtų apsaugotas nuo drėgmės, pvz., nuo 

kondensato, tyškančio vandens ir pan. Nelaikykite / nesaugokite prietaiso tokioje vietoje, kur jis 

galėtų įkristi arba būti įtrauktas į vandenį ar kokį nors kitokį skystį. Nedelsiant atjunkite prietaisą 

nuo elektros tiekimo tinklo. 

• Visuomet transportuokite prietaisą vertikalioje pozicijoje ir naudojimo metu statykite jį ant 

stabilaus bei lygaus paviršiaus. 

• Išjunkite prietaisą, jeigu juo nesinaudojate. 

• Visuomet kreipkitės į kvalifikuotą asmenį, jeigu reikia atlikti prietaiso remonto darbus. Jeigu 

elektros tiekimo laidas yra pažeistas, jį privalo sutaisyti atitinkamą kvalifikaciją turintis asmuo. 

• Aplink prietaisą oro cirkuliacijai palikite bent 30 cm atstumą nuo sienų, baldų ir užuolaidų. 

• Jeigu prietaiso veikimo metu jis yra nuverčiamas, nedelsiant išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo 

elektros tiekimo tinklo. 

 

Niekada nedarykite: 

• Nenaudokite prietaiso drėgnose patalpose, tokiose kaip vonios ar skalbimo patalpos. 

• Nelieskite prietaiso šlapiomis ar drėgnomis rankomis ar kojomis. 

• Nespauskite ant prietaiso esančių mygtukų niekaip kitaip, tik pirštais. 

• Nenuimkite primontuotų dangčių. Niekada nenaudokite prietaiso, jeigu jis veikia netinkamai, 

prietaisas buvo numestas arba pažeistas. 

• Visuomet naudokitės jungtuku, esančiu prietaiso valdymo panelėje. 

• Neuždenkite ir nesudarykite kliūčių ant prietaiso oro įtraukimo bei išleidimo grotelių. 

• Prietaiso valymui ir priežiūrai nenaudokite jokių pavojingų cheminių medžiagų. Nenaudokite 

prietaiso netoli degiųjų medžiagų ar garų, tokių kaip alkoholis, insekticidai, benzinas ir pan. 

• Neleiskite vaikams naudotis prietaisu be priežiūros. 

• Nenaudokite prietaiso kitam, nei šioje naudojimo instrukcijoje nurodytam tiksliui. 
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Energijos taupymas 

• Prietaisą naudokite rekomenduojamo dydžio patalpoje. 

• Prietaisą pastatykite tokioje vietoje, kur jokie baldai neblokuotų oro srovės. 

• Saulėtu paros metu žaliuzes / užuolaidas laikykite užtrauktas. 

• Užtikrinkite, kad filtrai būtų švarūs. 

• Duris ir langus laikykite uždarytus, kad patalpoje oras išliktų vėsus. 

 

VEIKIMO SĄLYGOS 

 

• Prietaisas turi būti naudojamas atsižvelgiant į žemiau lentelėje nurodytas vertes: 

 

REŽIMAS PATALPOS TEMPERATŪRA 

Vėsinimas (Cool) 17  – 35 °C 

Sausinimas (Dry) 13 – 35 °C 

Šildymas (Heet) (šildytuvo pompa) 5 – 30 °C 

Šildymas (Heet) (elektrinis šildytuvas) ≤ 30 °C 

 

 

Perspėjimas dėl saugos 

• Nesaugokite ir nenaudokite degalų ar kitų degiųjų garų bei skysčių netoli šio ar bet kokio kito 

prietaiso. 

• Venkite gaisro ir elektros iškrovos pavojaus. Nenaudokite prailginamųjų laidų ar kištuko 

adapterio. Nepašalinkite jokių dalių iš elektros tiekimo laido. 

 

 

Elektros informacija 

• Įsitikinkite, jog elektros tiekimo tinklo parametrai yra tinkami jūsų pasirinktam modeliui. Šią 

informaciją galite rasti and serijos plokštelės, kuri montuojama korpuso šone, už grotelių. 

• Įsitikinkite, kad oro kondicionierius yra tinkamai įžemintas. Siekiant sumažinti elektros iškrovos ir 

gaisro pavojų, tinkamas įžeminimas yra labai svarbu. Prie elektros tiekimo laido yra tvirtinamas 

trijų smaigų įžeminimo kištukas, saugantis nuo elektros iškrovos pavojaus. 

• Oro kondicionierius turi būti naudojamas tik su tinkamai įžemintu sieniniu kištukiniu lizdu. Jeigu 

sieninis kištukinis lizdas, kurį ketinate naudoti, nėra tinkamai įžemintas ar apsaugotas uždelsimo 

rele arba grandinės pertraukikliu, pasirūpinkite, kad tinkamos kvalifikacijos elektikas įrengtų 

tinkamą sieninį kištukinį lizdą. 

• Užtikrinkite, kad sieninį kištukinį lizdą galėtumėte pasiekti ir po prietaiso sumontavimo. 
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 PRIETAISO DALYS 
 

PRIEKIS 

 

1. Valdymo panelė 

2. Horizontalios sklendės (veikiančios automatiškai) 

3. Ratukai 

4. Rankenėlės prietaisui nešti (iš abiejų pusių) 

 

 

 

 

GALAS 

 

5. Viršutinis oro filtras (už grotelių) 

6. Apatinė oro įtraukimo anga 

7. Oro išleidimo anga 

8. Nuotekų anga (tik modeliams su šildytuvo pompa) 

9. Elektros tiekimo laido anga 

10. Elektros tiekimo laido vyniojimo kojelės (naudojama tuomet, kai 

prietaisas padėtas saugojimui) 

11. Apatinė padėklo nuotekų anga 

12. Elektros rozetė (naudojama tuomet, kai prietaisas padėtas saugojimui) 

13. Apatinis oro filtras (už grotelių) 

14. Apatinė oro įtraukimo anga 

15. Nuotekų anga 

 

ELEKTRONINIO VALDYMO INSTRUKCIJOS 

 

Prieš pradėdami, nuodugniai susipažinkite su visomis prietaiso valdymo panelės ir nuotolinio 

valdymo pultelio funkcijomis. Tuomet vadovaukitės norimos funkcijos simboliais. 

Prietaisą galima valdyti naudojantis valdymo panele arba nuotolinio valdymo pulteliu. 

PASTABA: šioje naudojimo instrukcijoje nėra nuotolinio valdymo pultelio naudojimo 

nurodymų. Apie jas skaitykite „Nuotolinio valdymo pultelio instrukcijoje“, tiekiamoje kartu su 

prietaisu. 

 

 

 
Pastaba: kai kuriuose modeliuose vietoj Miego režimo (Sleep) mygtuko yra ECO mygtukas. 
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1. Įjungimo/išjungimo (Power) mygtukas 

Įjungia arba išjungia prietaisą. 

2. Miego režimo (Sleep) / ECO mygtukas 

Įjungia Miego arba ECO režimą. 

3. Ventiliatoriaus / jonų (FAN/ION) (papildoma funkcija) mygtukas 

Reguliuoja ventiliatoriaus greitį. Spauskite šį mygtuką, norėdami pasirinkti vieną iš keturių 

ventiliatoriaus greičių: LOW (mažas), MED (vidutinis), HI (didelis), AUTO (automatinis). 

Pasirinkus ventiliatoriaus greitį (išskyrus automatinį), užsidegs ventiliatoriaus greičio 

indikatorius. Kai pasirenkamas automatinis greitis, visi ventiliatoriaus greičio indikatoriai 

išsijungia. 

Pastaba: Paspauskite ir palaikykite 3 sekundes nuspaudę šį mygtuką, kad įjungtumėte jonų 

funkciją. Tuomet įjungiamas jonų generatorius, kuris padeda iš oro pašalinti žiedadulkes ir 

nešvarumus bei užlaiko juos filtruose. Dar kartą paspaudę ir 3 sekundes palaikę nuspaudus šį 

mygtuką, jonų funkcija bus išjungta. 

4. + ir – mygtukai 

Mygtukai naudojami padidinti arba sumažinti temperatūros nustatymus 1 laipsnio intervalu 

diapazone nuo 17 °C iki 30 °C. Jie taip pat naudojami nustatyti laikmačio funkciją diapazone 

nuo 0 iki 24 valandų. 

Pastaba: valdikliai gali rodyti temepratūros vertes tiek Farenheitais, tiek laipsniais Celcijaus. 

Norint keisti šį nustatymą iš vieno į kitą, vienu metu paspauskite ir 3 sekundes palaikykite 

nuspaudę + ir – mygtukus. 

5. Režimo (Mode) pasirinkimo mygtukas 

Naudojantis šiuo mygtuku, galima pasirinkti pageidaujamą prietaiso veikimo režimą. 

Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką, režimo pasirinkimo opcijos pateikiamos tokia tvarka: 

AUTO (automatinis), Cool (vėsinimo), Dry (sausinimo), FAN (ventiliatoriaus) ir HEAT (šildymo) 

(nėra modeliuos, kurie turi tik vėsinimo funkciją). Tuomet užsidega režimo indikatorius, 

nurodydamas atitinkamą pasirinktą režimą. 

6. Laikmačio (Timer) mygtukas 

Kartu su + ir – mygtukais, šis mygtukas naudojamas nustatyti automatinį laikmačio įjungimo 

arba laikmačio išjungimo laiką. Atitinkamai pagal pasirinktą funkciją, užsidega laikmačio 

įjungimo (On) arba laikmačio išjungimo (Off) indikatorius.  

7. Pokrypio (Swing) funkcija 

(taikoma tik modeliams su automatine pokrypio funkcija) 

Šis mygtukas naudojamas įjungti automatinio posvyrio funkciją. Kai ši funkcija jau yra 

aktyvuota, paspaudus šį mygtuką dar kartą, galima užfiksuoti sklendes pageidaujamoje 

pozicijoje. 

8. LED ekranas 

Jame pateikiama nustatytoji temepratūros vertė laipsniais Celcijaus arba Farenheitais bei 

automatinio laikmačio nustatymai. Kai prietaisas veikia sausinimo arba ventiliatoriaus 

režimu, ekrane rodoma patalpos temperatūros vertė. 
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PRIETAISO DALYS 
 

KLAIDŲ KODAI IR APSAUGOS KODAS 

 

E1: Patalpos temperatūros jutiklio klaida. Atjunkite prietaisą nuo elektros tiekimo tinklo ir 

prijunkite iš naujo. Jeigu klaidos pranešimas kartojasi, kreipkitės į remonto dirbtuves. 

E2: Garintuvo temperatūros jutiklio klaida. Atjunkite prietaisą nuo elektros tiekimo tinklo ir 

prijunkite iš naujo. Jeigu klaidos pranešimas kartojasi, kreipkitės į remonto dirbtuves. 

E3: Kondensatoriaus temperatūros jutiklio klaida. Atjunkite prietaisą nuo elektros tiekimo tinklo 

ir prijunkite iš naujo. Jeigu klaidos pranešimas kartojasi, kreipkitės į remonto dirbtuves. (Kai kuriuose 

modeliuose). 

E4: Ekrano panelės komunikacijos klaida. Atjunkite prietaisą nuo elektros tiekimo tinklo ir 

prijunkite iš naujo. Jeigu klaidos pranešimas kartojasi, kreipkitės į remonto dirbtuves. 

P1: Apatinis padėklas yra pilnas. Prijunkite nuleidimo žarną ir išleiskite susikaupusį vandenį. Jeigu 

apsaugos kodo pranešimas kartojasi, kreipkitės į remonto dirbtuves. 

 

9. Sekimo (Follow me) / temperatūros jutiklio funkcija (papildoma) 

Pastaba: šią funkciją galima aktyvuoti tik naudojantis nuotolinio valdymo pulteliu. Nuotolinio 

valdymo pultelis siunčia signalą termostatui bei leidžia jam tiksliai kontroliuoti patalpos, 

kurioje yra prietaisas, temperatūrą. 

Norėdami įjungti Sekimo (Follow me) / temperatūros jutiklio funkciją, nukreipkite nuotolinio 

valdymo pultelį į prietaisą ir paspauskite Sekimo (Follow me) / temperatūros jutiklio 

mygtuką. Nuotolinio valdymo ekrane bus rodoma esama patalpos temperatūra. Nuotolinio 

valdymo pultelis siųs šį informacijos signalą oro kondicionieriui kas 3 minutes, kol vėl 

paspausite Sekimo (Follow me) / temperatūros jutiklio mygtuką. Jeigu prietaisas bet kurių 7 

minučių intervalu negaus Sekimo (Follow me) / temperatūros jutiklio signalo, oro 

kondicionierius supypsės, taip pranešdamas, kad Sekimo (Follow me) / temperatūros jutiklio 

funkcija buvo išjungta. 

 

10. Galios valdymo funkcija 

Kai ilgesnį laiko tarpą aplinkos temperatūra yra žemesnė (prietaisui veikiant vėsinimo 

režimu) arba aukštesnė (prietaisui veikiant šildymo režimu) negu nustatytoji temperatūra, 

prietaisas automatiškai įjungs galios valdymo funkciją. Tuomet kompresorius ir 

ventiliatoriaus motoras išsijungs bei užsidegs galios valdymo indikatorius. Kai aplinkos 

temperatūra taps aukštesnė (prietaisui veikiant vėsinimo režimu) arba žemesnė (prietaisui 

veikiant šildymo režimu) negu nustatytoji temperatūra, prietaisas automatiškai išjungs galios 

valdymo funkciją. Galios valdymo indikatorius užges ir kompresorius ir (arba) ventiliatoriaus 

motoras ims vėl veikti. 

 

VALDYMO NURODYMAI 

 

Vėsinimo (Cool) režimas 

  

• Spauskite MODE (režimo pasirinkimo) mygtuką tol, kol pasirinksite COOL (vėsinimo) režimą ir 

užsidegs šio režimo indikatorius. 

• Spauskite + arba – reguliavimo mygtukus, norėdami pasirinkti pageidaujamą patalpos 

temperatūrą. Temperatūra gali būti nustatyta 17 °C – 30 °C diapazone. 
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• Paspauskite FAN SPEED (ventiliatoriaus greičio) mygtuką, norėdami pasirinkti pageidaujamą 

ventiliatoriaus greitį. 

 

Šildymo (Heat) režimas (nėra tik vėsinimo funkciją turinčiuose modeliuose) 

  

• Spauskite MODE (režimo pasirinkimo) mygtuką tol, kol pasirinksite HEAT (šildymo) režimą ir 

užsidegs šio režimo indikatorius. 

• Spauskite + arba – reguliavimo mygtukus, norėdami pasirinkti pageidaujamą patalpos 

temperatūrą. Temperatūra gali būti nustatyta 17 °C – 30 °C diapazone. 

• Paspauskite FAN SPEED (ventiliatoriaus greičio) mygtuką, norėdami pasirinkti pageidaujamą 

ventiliatoriaus greitį. Kai pasirinktas šis režimas, kai kuriuose modeliuose ventiliatoriaus greičio 

reguliuoti negalima. 

 

Sausinimo (Dry) režimas 

  

• Spauskite MODE (režimo pasirinkimo) mygtuką tol, kol pasirinksite DRY (sausinimo) režimą ir 

užsidegs šio režimo indikatorius. 

• Prietaisui veikiant šiuo režimu, negalėsite pasirinkti ventiliatoriaus greičio ar reguliuoti 

temperatūros. Ventiliatorius veiks mažu (LOW) greičiu. 

• Kad pasiektumėte geriausią sausinimo režimo efektyvumą, patalpos langus ir duris laikykite 

uždarytus. 

• Nenukreipkite žarnos į langą. 

 

Automatinis (Auto) režimas 

  

• Pasirinkus automatinį (Auto) režimą, oro kondicionierius automatiškai nustatys vėsinimo, 

šildymo ar ventiliatoriaus režimus, priklausomai nuo to, kokią pageidaujamą temperatūrą 

nustatėte, ir kokia tuo metu yra patalpos temperatūra. 

• Oro kondicionierius automatiškai kontroliuos patalpos temperatūrą, vadovaujantis jūsų 

nustatyta pageidaujama patalpos temperatūros verte. 

• Prietaisui veikiant automatiniu režimu, negalima pasirinkti ventiliatoriaus greičio. 

Pastaba: prietaisui veikiant automatiniu režimu, dega tiek AUTO (automatinio) režimo, tiek tuo 

metu veikiančio režimo indikatoriai. 

 

Ventiliautoriaus (Fan) režimas 

  

• Spauskite MODE (režimo pasirinkimo) mygtuką tol, kol pasirinksite FAN (ventiliatoriaus) režimą 

ir užsidegs šio režimo indikatorius. 

• Paspauskite FAN SPEED (ventiliatoriaus greičio) mygtuką, norėdami pasirinkti ventiliatoriaus 

greitį. Prietaisui veikiant šiuo režimu, temperatūros reguliuoti negalima. 

• Nenukreipkite žarnos į langą. 

 

Laikmačio (Timer) funkcija 

  

• Kai prietaisas yra įjungtas, paspauskite TIMER (laikmačio) mygtuką. Tuomet įsijungs automatinio 

išjungimo (Auto-off) programa ir užsidegs laikmačio išjungimo (Timer Off) indikatorius. 

Paspauskite + arba – mygtuką, norėdami pasirinkti pageidaujamą laiką. Tada 5 sekundžių 
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laikotarpyje paspauskite Timer (laikmačio) mygtuką, kad įjungtumėte automatinio įjungimo  

(Auto-on) programą. Užsidegs laikmačio įjungimo (Timer On) indikatorius. Paspauskite + arba – 

mygtuką, norėdami pasirinkti pageidaujamą automatinio įjungimo programos pradžios laiką.  

• Kai prietaisas yra išjungtas, paspauskite Laikmačio (Timer) mygtuką, norėdami įjungti 

automatinio įjungimo (Auto-on) programą. Paspausdus mygtuką dar kartą 5 sekundžių 

laikotarpyje, bus įjungta automatinio išjungimo (Auto-off) programa. 

• Spaudinėkite arba laikykite nuspaudę + ar – mygtuką, norėdami pakeisti automatinės laikmačio 

funkcijos laiką 0,5 valandos intervalu iki 10-ties valandų arba 1 valandos intervalu iki 24 valandų. 

Prietaiso valdymo skydelis atbuline tvarka skaičiuos valandas, likusias iki prietaiso įjungimo. 

• Sistema automatiškai grįš į ekraną su ankstesniais temperatūros nustatymais, jeigu per 5 

sekundes neatliksite jokio veiksmo. 

• Įjungus arba išjungus prietaisą bet kuriuo metu, taip pat pakeitus laikmačio nustatymą į 0,0, 

išjungsite automatinio įjungimo / išjungimo programą. 

• Kai prietaisas rodo gedimą (E1, E2, E3 arba E4), automatinio įjungimo / išjungimo programa taip 

pat išjungiama. 

 

Miego režimo / ECO  (SLEEP/ECO) funkcija 

  

• Paspauskite šį mygtuką ir tuomet pasirinkta temperatūra padidės (vėsinimas) arba sumažės 

(šildymas) 1 °C po 30 minučių. Temperatūra padidės (vėsinimas) arba sumažės (šildymas) dar 1 

°C po kitų 30 minučių. Ši nauja temperatūros vertė bus išlaikoma 7 valandas, o po to prietaisas 

persijungs į ankstesnį temperatūros nustatymą. Taip Miego režimo / ECO (SLEEP/ECO) funkcija 

bus išjungta ir prietaisas veiks pagal tokius nustatymus, kurie buvo suprogramuoti anksčiau. 

Pastaba: Šios funkcijos negalima naudoti prietaisui veikiant ventiliatoriaus (FAN) arba sausinimo 

(DRY) režimais. 

 

KITOS YPATYBĖS 

 

Automatinio pakartotinio įjungimo funkcija 

  

Jeigu prietaisas netikėtai išsijungia dėl elektros tiekimo trikdžių, jis vėl bus automatiškai įjungtas 

iš naujo elektros tiekimui atsinaujinus. Visi ankstesni nustatymai bus išsaugoti. 

 

Palaukite 3 minutes prieš įjungiant prietaisą iš naujo 

 

Kai prietaisas nustoja veikti, negalima jo įjungti dar kartą artimiausias 3 minutes. Toks veiksmas 

yra skirtas prietaisui apsaugoti. Prietaisas ims automatiškai veikti po 3 minučių. 

 

Oro tėkmės krypties reguliavimas 

 

Oro sklendės gali būti reguliuojamos automatiškai. 

Norėdami automatiškai reguliuoti oro tėkmės kryptį, atlikite šiuos veiksmus: 

• Kai prietaisas yra įjungtas, oro sklendės automatiškai pilnai atsidaro. Paspauskite pokrypio 

(SWING) funkcijos mygtuką, esantį ant valdymo panelės arba nuotolinio valdymo pultelio, kad 

įjungtumėte automatinę oro tėkmės krypties reguliavimo funkciją. 

• Oro sklendės automatiškai kils aukštyn ir leisis žemyn.  

• Nereguliuokite sklendžių rankiniu būdu. 
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MONTAVIMO NURODYMAI 

 

Vieta 

  

• Oro kondicionierius turi būti pastatytas ant tvirto pagrindo, siekiant sumažinti jo veikimo 

triukšmą ir vibraciją. Norėdami prietaisą pastatyti saugiai, statykite jį ant lygaus paviršiaus, kuris 

išlaikytų jo svorį. 

• Prietaisas turi ratukus, kuris palengvina jo transportavimą, tačiau jis turi būti vežamas tik lygiu ir 

plokščiu paviršiumi. Kilimu prietaisą vežkite itin atsargiai. Nevežkite prietaiso per kitus ant grindų 

esančius daiktus. 

• Prietaisą reikia pastatyti netoli tinkamai įžemintos elektros tiekimo rozetės. 

• Niekada nedėkite jokių daiktų netoli prietaiso oro įtraukimo arba išleidimo angos. 

• Palikite 30 – 100 cm tarpą iki sienų, kad prietaisas veiktų efektyviai. 

 

 
 

Išleidimo žarnos montavimas 

  

Priklausomai nuo naudojamo režimo, reikia prijungti arba atjungti išmetimo žarną ir jos adapterį: 

• Vėsinimo, šildymo (šilumos pompos) ar automatinio režimo metu – prijungti; 

• Ventiliatoriaus, sausinimo ar šildymo (elektrinio šildymo) režimo metu – atjungti. 

 

1. Sumontuokite B adapterį ir I adapterį ant išleidimo žarnos, kaip parodyta Fig. 16a ir Fig. 16b.  

2. Įstatykite išleidimo žarnos antgalį į oro išleidimo angą ir pastumkite išleidimo žarną žemyn pagal 

rodyklės kryptį (žr. Fig. 17) 
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Išleidimo žarnos montavimas sienoje 

 

(netaikoma modeliams be adapterių A, fiksatorių ir medvaržčių)  

1. Paruoškite skylę sienoje. Sumontuokite išleidimo adapterį A sienos išorėje, naudodami 4 

fiksatorius ir medvaržčius. Įsitikinkite, jog pritvirtinote tinkamai (žr. Fig. 18). 

2. Prijunkite išleidimo žarną prie išleidimo adapterio A. 

Pastaba: kai nenaudojama, angą uždarykite adapterio dangteliu. 

 

 Išleidimo žarna gali būti suspausta arba ištempta, priklausomai nuo montavimo reikalavimų, bet 

rekomenduojama žarnos ilgį palikti minimalų. 

 

Svarbu: nesulenkite išleidimo žarnos (žr. Fig. 19). 

 

Dėmesio: įsitikinkite, jog prie oro išleidimo angos nėra jokių kliūčių (500 mm diapazone), kad išleidimo 

sistema veiktų tinkamai. 
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Vandens išleidimas 

 

• Prietaisui veikiant sausinimo režimu, nuimkite viršutinį išleidimo angos kištuką, esantį prietaiso 

galinėje dalyje, prijunkite 5/8‘‘ vandens išleidimo jungtį su 3/4‘‘ žarna (įsigijama atskirai). 

Modeliuose, kuriuose nėra išleidimo angos jungties, tiesiogiai pritvirtinkite išleidimo žarną prie 

angos. Kitą žarnos galą nukreipkite į vandens išleidimo vietą ant grindų (žr. Fig. 20a). 

• Prietaisui veikiant šildymo režimu (šildymo pompos) nuimkite apatinį išleidimo angos kištuką, 

esantį prietaiso galinėje dalyje, prijunkite 5/8‘‘ vandens išleidimo jungtį su 3/4‘‘ žarna (įsigijama 

atskirai). Modeliuose, kuriuose nėra išleidimo angos jungties, tiesiogiai pritvirtinkite išleidimo 

žarną prie angos. Kitą žarnos galą su adapteriu nukreipkite į vandens išleidimo vietą ant grindų 

(žr. Fig. 20b). 

Pastaba: įsitikinkite, kad žarna pritvirtinta tinkamai ir nėra jokių pratekėjimų. Nukreipkite žarną 

link vandens išleidimo vietos / kanalizacijos ir įsitikinkite, kad nėra jokių užlenkimų, kurie 

trukdytų tekėti vandeniui (žr. Fig. 20a, 20b, 21a). Niekada nenukreipkite žarnos aukštyn (žr. Fig. 

21b). 

• Kai vandens lygis apatiniame padėkle pasiekia nustatytą ribą, prietaisas supypsi 8 kartus, o 

ekrane rodomas P1 klaidos kodas. Tokiu atveju oro kondicionavimo ar sausinimo procesas bus 

iškart nutrauktas. Vis dėlto, ventiliatoriaus motoras veiks ir toliau (taip ir turi būti). 

Atsargiai nugabenkite prietaisą prie vandens išleidimo vietos, ištraukite apatinį išleidimo angos 

kaištį ir leiskite vandeniui ištekėti (žr. Fig. 22). Vėl įstatykite kaištį į jo vietą ir įjunkite prietaisą iš 

naujo. Stebėkite, ar klaidos kodas P1 neberodomas. Jeigu klaida pasikartoja, kreipkitės į remonto 

dirbtuves. 

Pastaba: prieš įjungdami prietaisą, nepamirškite vėl įstatyti išleidimo angos kaištį į jo vietą. 
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PRIEŽIŪRA IR REMONTAS 

 

Svarbu: 

1. Prieš atliekant prietaiso priežiūros ar remonto darbus, atjunkite jį nuo elektros tiekimo tinklo. 

2. Prietaiso valymui nenaudokite degalų, skiediklių ar kitų cheminių medžiagų. 

3. Neplaukite prietaiso po tiesiogine vandens srove. Tai gali sukelti elektros iškrovą. 

4. Jeigu elektros tiekimo laidas yra pažeistas, jį turi pakeisti / suremontuoti gamintojas arba jo 

atstovas. 
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Oro filtras 

 

• Oro filtrą valykite bent vieną kartą kas dvi savaites, siekdami apsaugoti vidinį ventiliatorių nuo 

dulkių. 

• Filtro išėmimas: prietaise montuojami du filtrai. Išimkite viršutinį filtrą, kaip pavaizduota Fig. 23. 

Tuomet, atlaisvinę varžtus, išimkite apatinį filtrą, kaip pavaizduota Fig. 23.  

• Valymas: oro filtrą išplaukite jį panardindami į šiltą vandenį (maždaug 40 °C temperatūros), 

kuriame būtų šiek tiek neutralios plovimo priemonės. Švelniai išplaukite filtrą ir jį išdžiovinkite, 

padėję pavėsingoje vietoje. 

• Filtro įdėjimas: po išvalymo, įdėkite filtrus į jų vietas bei prisukite apatinį filtrą laikančius varžtus 

(žr. Fig. 24). 

 

 
 

Prietaiso korpusas 

 

• Prietaiso korpuso valymui naudokite nesipūkuojančią šluostę, sudrėkintą neutralia valymo 

priemone. Galiausiai nušluostykite sausa švaria šluoste. 

 

Prietaiso išjungimas ilgesniam laikui 

 

• Prietaiso galinėje dalyje ištraukite guminį kaištuką ir prijunkite žarną prie išleidimo angos. Kitą 

žarnos galą nukreipkite tiesiai į vandens išleidimo vietą (žr. Fig. 20 ir Fig. 21). 

• Išimkite kaištį iš apatinės išleidimo angos. Visas vanduo iš apatinio padėklo išbėgs (žr. Fig. 22). 

• Parinkite, kad prietaisas pusę dienos veiktų ventiliatoriaus (FAN) režimu sausoje ir šiltoje 

patalpoje, kad jis tinkamai išdžiūtų ir viduje nesiformuotų pelėsis. 

• Išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo elektros tiekimo tinklo. Suvyniokite laidą ir priklijuokite jį 

lipnia juostele prie korpuso (Fig. 25). Išimkite baterijas iš nuotolinio valdymo pultelio. 

• Išvalykite oro filtrą ir įdėkite jį atgal į prietaisą. 
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GEDIMŲ ŠALINIMAS 

 

Gedimas Galimos priežastys Siūlomos priemonės 

1. Prietaisas neįsijungia, kai 

nuspaudžiamas 

įjungimo/išjungimo (On/Off) 

mygtukas. 

Ekrane rodomas P1 klaidos 

simbolis. 

Išleiskite vandenį iš apatinio 

padėklo. 

Patalpos temperatūra yra 

žemesnė nei nustatytoji 

(vėsinimo režimas). 

Nustatykite temperatūrą iš 

naujo. 

2. Prietaisas nepakankamai 

vėsina. 

Patalpos durys ir / ar langai yra 

atidaryti. 
Uždarykite langus ir duris. 

Patalpoje yra šilumos šaltinių. Pašalinkite šilumos šaltinius. 

Oro išleidimo angos žarna 

neprijungta arba užkimšta. 

Prijunkite žarną ir užtikrinkite, 

kad ji tinkamai veiktų. 

Nustatyta per aukšta 

temperatūra. 

Sumažinkite numatytąją 

temperatūros vertę. 

Oro filtrą blokuoja nešvarumai. Išvalykite oro filtrą. 

3. Prietaisas skleidžia triukšmą 

ir vibruoja. 

Pagrindas, ant kurio stovi 

prietaisas, yra nelygus. 

Jeigu įmanoma pastatykite 

prietaisą ant lygaus paviršiaus. 

4. Prietaisas skleidžia 

kliuksėjimo garsą. 

Garsas sklinda dėl aušinimo 

skysčio judėjimo oro 

kondicionieriaus viduje. 

Tai yra normalu. 

5. Prietaisas išsijungia veikiant 

šildymo režimu. 

Įsijungia automatinė apsaugos 

nuo prietaiso perkaitimo 

funkcija. Kai temperatūra 

prietaiso išleidimo vietoje viršija 

70 °C, prietaisas išsijungia. 

Vėl įjunkite prietaisą jam 

atvėsus. 

 

 


