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1 Lietuviškai

Saugos priemon s
 ia aprašytos saugos priemon!s žymimos "SP#JIMAS arba ATSARGIAI. Abiem užrašais pažym!ta svarbi su sauga  $
susijusi informacija. B%tinai laikykit!s vis& saugos nurodym&.
Žym!jim& "SP#JIMAS ir ATSARGIAI reikšm!s $

 !SP"JIMAS  ..... Tinkamai nesilaikant ši# nurodym# galima susižeisti arba ž$ti.

 ATSARGIAI  ..... Tinkamai nesilaikant ši# nurodym# galima sugadinti daiktus arba susižeisti, esant tam tikroms 
aplinkyb ms, sužeidimai gali b$ti labai rimti. 

Šiame vadove pateikiam& saugos ženkl& reikšm!s yra tokios:  $

 B%tinai laikykit!s nurodym&.  B%tinai 'žeminkite.  Niekuomet nebandykite.

Po sumontavimo išm!ginkite veikim(, taip patikrindami, ar n!ra gedim&, ir paaiškinkite klientui, kaip naudotis oro  $
kondicionieriumi ir kaip j' priži%r!ti pagal eksploatavimo vadov(.

!SP"JIMAS

Paprašykite, kad montavimo darbus atlikt& platintojas arba kvaliÞ kuoti darbuotojai. $
Nebandykite patys montuoti oro kondicionieriaus. Netinkamai sumontavus gali pratek!ti vanduo, trenkti elektra ar kilti gaisras.

Oro kondicionieri& sumontuokite pagal šiame montavimo vadove pateikiamus nurodymus.  $
Netinkamai sumontavus gali pratek!ti vanduo, trenkti elektra ar kilti gaisras. 

Montavimo darbams naudokite tik nurodytus priedus ir detales. $
Jei bus naudojamos kitokios detal!s, prietaisas gali neveikti, gali pratek!ti vanduo, trenkti elektra ar kilti gaisras. 

Kondicionieri& montuokite ant pagrindo, kuris b%t& pakankamai tvirtas ir gal!t& išlaikyti prietaiso svor'. $
Naudojant nepakankamai atspar& pagrind(, 'ranga gali nukristi ir sužeisti.

Elektros darbus reikia atlikti laikantis vietini& ir nacionalini& reglament& bei šio montavimo vadovo instrukcij&.  $
B%tinai naudokite tik atskir( elektros tiekimo grandin).
D!l nepakankamo elektros grandin!s paj!gumo ar prastai atlikto darbo gali trenkti elektra ar kilti gaisras.

Naudokite tinkamo ilgio laid(. $
Nenaudokite suklijuot& laid& ar prailgintuv&, nes d!l j& naudojimo gali 'vykti perkaitimas, trenkti elektra ar kilti gaisras.

Patikrinkite, kad visi laidai b%t& apsaugoti, b%t& naudojami nurodyti laidai ir kad ne'temptos gnybt& jungtys ar  $
laidai.
D!l netinkamo sujungimo ar nesaugi& laid& gali prasid!ti kaitimas ar kilti gaisras.

Jungdami laidus prie elektros tiekimo šaltinio ir jungdami laidais vidin' ir išorin' prietaisus, laidus išd!stykite taip,  $
kad b%t& galima saugiai pritvirtinti tikrinimo d!žut!s dangtel'.
Netinkamai pritvirtinus tikrinimo d!žut!s dangtel' gali trenkti elektra, kilti gaisras arba kaisti gnybtai.

Jei montavimo metu prateka šaldomosios dujos, b%tinai nedelsdami išv!dinkite patalp(. $
Užsidegus aušinimo medžiagai, gali susidaryti nuodingos dujos.

Užbaig) montavim( patikrinkite, ar neprateka aušinimo dujos.   $ Jei aušinimo dujos pratek!s ' patap( ir sukontaktuos 
su ugnies šaltiniu, tokiu kaip šildytuvas, krosnis ar virykl!, gali susidaryti nuodingos dujos.

Montuodami kondicionieri& ar perkeldami j' ' kit( viet(, b%tinai nuorinkite aušiklio grandin), kad joje neb%t& oro, ir  $
naudokite nurodyt( aušikl' (R410A).
Jei aušinimo grandin!je yra oro ar kit& pašalini& medžiag&, nenormaliai kyla sl!gis, o tai gali sugadinti 'rang( ar net sužeisti.

Montavimo metu saugiai privirtinkite aušiklio vamzdelius prieš paleisdami kompresori&. $
Jei kompresorius neprijungtas, o veikiant kompresoriui yra atidarytas sustabdymo vožtuvas, bus traukiamas oras ' vid&, taip aušinimo ciklo 
eigoj susidarys nenormalus sl!gis, o tai gali sugadinti 'rang( ar net sužeisti.

Išpumpavimo metu, prieš nuimdami aušiklio vamzdelius, išjunkite kompresori&. $
Jei kompresorius vis dar veikia, o sustabdymo vožtuvas yra atidarytas išpumpavimo metu, tai nu!mus aušiklio vamzdelius bus traukiamas 
oras, taip aušinimo eigoj susidarys nenormalus sl!gis, o tai gali sugadinti 'rang( ar net sužeisti.

Oro kondicionieri& b%tinai 'žeminkite.  $ Negalima 'žeminti naudojant nutekam(j' vamzd', žaibolaid' ar telefono 'žeminim(.
Netinkamai 'žeminus, galima nusitrenkti elektra.

B%tinai sumontuokite avarin' 'tampos išjungim( (jei srov! nutek!t& ' žem)). $
Nesumontavus avarinio 'tampos išjungimo gali nutrenkti elektra arba kilti gaisras. 

ATSARGIAI

Nemontuokite oro kondicionieriaus vietose, kur gali nutek!ti degi& duj&. $
Jei 'vykt& duj& nuot!kis, greta kondicionieriaus susikaupusios dujos gali sukelti gaisr(.

Laikydamiesi šiame montavimo vadove pateikiam& instrukcij&, sumontuokite išleidimo vamzdelius, kad  $
nutek!jimas b%t& tinkamas, ir izoliuokite juos, kad nevykt& kondensacija.
D!l netinkamo išleidimo iš vamzdeli& gali tek!ti vanduo ' patalp( ir b%ti sugadinti daiktai.

Nurodytu metodu, tokiu kaip sukimo rakto naudojimas, pritvirtinkite praplatinimo veržl). $
Jei praplatinimo veržl! prisukta pernelyg stipriai, ilg( laik( naudojant ji gali suskilti, tada ištek!s aušiklis.

B%tinai imkit!s tinkam& priemoni&, kad smulk%s gyv%nai nepasinaudot& išoriniu prietaisu kaip priedanga. $
Prie elektros sistemos detali& prisiliet) gyv%nai gali sukelti gedimus, d%mus ar gaisr(. Informuokite klient(, kad plotas aplink prietais( turi b%ti 
švarus.
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Lietuviškai 2

Priedai
Su išoriniu prietaisu tiekiami priedai:

(A) Montavimo vadovas 1

(B) Aušiklio kr vio etiket!

1

Atsargumo priemon s pasirenkant 

viet!
Pasirinkite viet", kuri b t# pakankamai tvirta ir gal!t# atlaikyti prietaiso svor$ ir vibravim", taip pat joje turi nestipr!ti veikimo metu 1) 

susidarantis triukšmas.

Pasirinkite toki" viet", kurioje iš prietaiso išleidžiamas karštas oras ar veikimo keliamas triukšmas netrukdys prietaiso naudotojo 2) 

kaimynams.

Venkite viet# prie miegam#j# ir panašiai, kad veikimo sukeliamas triukšmas nekelt# nepatogum#.3) 

Turi b ti pakankamai vietos prietaisu atnešti ir išnešti iš pasirinktos vietos.4) 

Turi b ti pakankamai vietos oro jud!jimui ir neb ti joki# kli %i# prie oro pa!mimo ar išleidimo vietos.5) 

Prie pasirinktos vietos neturi b ti degi# duj# nutek!jimo tikimyb!s.6) 

Prietaisus, elektros laidus ir prietaisus jungian%ius laidus montuokite ne mažesniu nei 3 metr# atstumu nuo televizori# ir radijo 7) 

imtuv#. Taip išvengsite vaizdo ir garso trukdži#. (Triukšm# gali gird!tis net prietaisams esant didesniam nei 3 metr# atstumui, 

priklausomai nuo radijo bang#.)

Paj rio vietose ar kitur, kur oras druskingas arba jame gausu sulfat# duj#, oro kondicionieriaus tarnavimo trukm! gali sutrump!ti 8) 

d!l korozijos.

Kadangi ištek!jimas vyksta iš išorinio prietaiso, po juo nestatykite nieko, k" reikia saugoti nuo dr!gm!s.9) 

PASTABA

Negalima montuoti taip, kad kab!t# ant lub# ar b t# ant ko nors pad!tas.

 ATSARGIAI

Naudodami oro kondicionieri#, kai oro temperat ra lauke žema, 

b tinai laikykit!s žemiau pateikiam# nurodym#.

1) Kad nepaveikt# v!jas, išorin$ prietais" montuokite taip, kad 

pa!mimo pus! b t# nukreipta $ sien".

2) Niekuomet nemontuokite išorinio prietaiso tokioje vietoje, kur v!jas 

gal!t# p sti tiesiogiai $ pa!mimo pus&.

3) Kad v!jas nepaveikt#, rekomenduojama sumontuoti slopinan%i" 

plokšt& išorinio prietaiso oro išleidimo pus!je.

Pastatykite didelę priedangą.

Pastatykite pakylą.

Prietaisą sumontuokite tokiame 

aukštyje, kad jis nepatektų į pusnį.

4) Ten, kur stipriai sninga, montavimo viet  reikia pasirinkti taip kad sniegas negal!t" paveikti prietaiso.
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3 Lietuviškai

Išorinio prietaiso montavimo br žiniai

Apvyniokite izoliacinį vamzdį 
užbaigimo juosta nuo apačios 
iki viršaus.

Tose vietose, kur nutekėjimas 
prastas, po išoriniu prietaisu 
dėkite blokelius. 
Reguliuokite kojelių aukštį tol, 
kol prietaisas išsilygins. Jei to 
nepadarysite, gali pratekėti arba 
kauptis vanduo.

Jei yra pavojus, kad prietaisas 
nukris, naudokite pagrindo varžtus 
arba vielas.

Palikite vietos 
vamzdyno ir elektros 
dalies priežiūrai.

Vnt: mm

Išorinis diametras 9,5 mmDujų vamzdelis

Skysčio vamzdelis Išorinis diametras 6,4 mm

20g/m

15m

20mMaksimalus leistinas ilgis

Maksimalus leistinas aukštis

1,5mMinimalus leistinas ilgis**

*

ATSARGIAI

**Nustatykite vamzdžio 

ilgį nuo 1,5 m iki 20 m.

250 mm nuo sienos

Ta
rp
 p
ag
rin
do
 va
rž
tų
 

sk
yli
ų 
ce
nt
rų31

1

574(Tarp pagrindo varžtų skylių centrų)
(Nuo prietaiso pusės)

105,5

Jei aušiklio vamzdelio 

ilgis yra didesnis nei 

10 m, reikia papildomo 

aušiklio.

 * Būtinai pridėkite tinkamą papildomo aušiklio kiekį.

 Jei to nepadarysite, prietaisas gali nepakankamai gerai veikti.

** Rekomenduojamas mažiausias vamzdelio ilgis yra 1,5 m, 

siekiant išvengti iš išorinio prietaiso kylančio triukšmo ir 

vibracijų.

 (Mechaninis triukšmas ir vibravimas gali kilti dėl to, kaip 

prietaisas sumontuotas, ir dėl aplinkos, kurioje jis 

naudojamas.)

Kaip nuimti sustabdymo 
vožtuvo dangtį.

Kaip uždėti sustabdymo 
vožtuvo dangtį.

Sustabdymo 
vožtuvo dangtis

Išsukite ant sustabdymo 
vožtuvo dangčio esantį 
varžtą.
Paslinkite dangtelį žemyn, 
kad jis nusiimtų.

Įstatykite viršutinė 
sustabdymo vožtuvo dangčio 
dalį į išorinį prietaisą.
Prisukite varžtus.
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Lietuviškai 4

Rekomendacijos d l montavimo
Kai išorinio prietaiso oro pa mimo arba išmetimo kelyje yra siena ar kita kli!tis, laikykit s toliau pateikiam" montavimo nurodym". #

Kai montavimo situacija yra viena iš nurodyt" žemiau, sienos aukštis išmetimo pus je turi b!ti ne daugiau nei 1200 mm. #

Atsargumo priemon s montuojant
Patikrinkite pagrindo, ant kurio bus montuojama, tvirtum$ ir lygum$, kad po sumontavimo nekilt" vibracij" ar triukšm" prietaiso  #

veikimo metu.

Pagal pagrindo br žin% prietais$ saugiai pritvirtinkite, naudodami pagrindo varžtus. (Pasiruoškite keturis M8 arba M10 pagrindo  #

varžt", veržli" ir tarpini" rinkinius, vis" j" galima %sigyti parduotuv se.)

Pagrindo varžtus geriausia sukti tol, kol j" ilgis nuo pagrindo paviršiaus liks 20 mm. #

Išorinio prietaiso montavimas
1. Išorinio prietaiso montavimas.

Montuodami išorin% prietais$ žr, „Atsargumo priemon s pasirenkant viet$” ir „Išorinio prietaiso montavimo br žiniai”.1) 

Daugiau nei 50 Daugiau nei 100

Šoninis vaizdas

Ne 
daugiau 
nei 1200

Daugiau nei 50 Daugiau nei 50

Vaizdas iš viršaus

Daugiau 
nei 100

Vaizdas iš viršaus

Vnt: mm

Daugiau nei 150

Daugiau nei 300Daugiau nei 50

Siena iš vienos pusės Sienos iš dviejų pusių

Sienos iš trijų pusių

Daugiau nei 150

2
0
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5 Lietuviškai

Išorinio prietaiso montavimas
2. Vamzdelio galo praplatinimas. 

Nupjaukite vamzdelio gal  specialiu pjovikliu.1) 

Pašalinkite atplaišas, nupjaut  pavirši! laikydami 2) 

nuleid", kad # vamzdel# nepatekt! drožli!.

Ant vamzdelio užd$kite praplatinimo veržl".3) 

Praplatinkite vamzdel#.4) 

Patikrinkite, ar tinkamai atliktas praplatinimas.5) 

  SP!JIMAS

Ant praplatintos dalies nenaudokite mineralin$s alyvos.1) 

Saugokite, kad # sistem  nepatekt! mineralin$s alyvos, nes tai sutrumpins prietais! tarnavimo trukm".2) 

Niekuomet nenaudokite vamzdeli!, kurie jau buvo panaudoti. Naudokite tik tas detales, kurios pristatytos kartu su prietaisu.3) 

Niekuomet nemontuokite džiovintuvo prie šio R410A prietaiso, jei norite, kad jis tarnaut! numatyt  laik .4) 

Džiovinamoji medžiaga gali suskyst$ti ir sugadinti sistem .5) 

Nepakankamai praplatinus, gali pratek$ti aušinamosios dujos.6) 

3. Aušinimo vamzdynas.

 ATSARGIAI

Naudokite praplatinimo veržl", pritvirtint  prie pagrindinio prietaiso. (Kad praplatinimo veržl$ nesuskilin$t! d$l sen$jimo.)1) 

Kad išvengtum$te duj! pratek$jimo, aušinimo alyva tepkite tik vidin# praplatinimo pavirši!. (Naudokite R410A skirt  2) 

aušinimo alyv .)

Praplatinimo veržli! prisukimui naudokite sukimo raktus, kad nepažeistum$te veržli! ir nepratek$t! dujos.3) 

Sulygiuokite abiej! praplatinim! centrus ir prisukite praplatinimo veržles 3-4 apsukimus ranka. Tada jas iki galo prisukite 

raktais.

(Pjaukite tiksliai 
reikiamu kampu.) Pašalinkite atplaišas

Nustatykite tiksliai į tokią padėtį, kaip parodyta žemiau.

A

Praplatinimas

Štampas

Patikrinkite
Vidinis praplatinimo 
paviršius turi būti 
be defektų.

Vamzdelio galas turi 
būti praplatintas 
lygiai, sudaryti idealų 
apskritimą.

Įsitikinkite, kad 
įstatyta praplatinimo 
veržlė.

A 0 - 0,5 mm

Suveržimo tipas

Praplatinimo įrankis, skirtas R410A

1,0 - 1,5 mm

Suveržimo tipas (standus)

1,5 - 2,0 mm

Sparnuotosios veržlės tipas
(Britanijos standartas)

Įprastinis praplatinimo įrankis

Sukimo raktas

Vamzdžio įmova

Praplatinimo veržlė

Ant išorinio paviršiaus 

aušinimo alyvos nenaudokite.

Praplatinimo veržlė

Ant vidinio praplatinimo 

paviršiaus užneškite 

aušinimo alyvos.

Ant praplatinimo veržlės aušinimo 

alyvos nenaudokite, kad 

išvengtumėte per stipraus prisukimo.

Veržliaraktis

[Užpurkškite alyvos] [Prisukite]

Praplatinimo veržlės sukimo momentas
Dujų pusė Skysčio pusė

3/8 colio 1/4 colio

32,7-39,9 N l m

(330-407 kgf l cm)

14,2-17,2 N l m

(144-175 kgf l cm)

Vožtuvo dangtelio sukimo momentas
Dujų pusė Skysčio pusė

3/8 colio 1/4 colio

21,6-27,4 N l m

(220-280 kgf l cm)

21,6-27,4 N l m

(220-280 kgf l cm)

10,8-14,7 N l m

(110-150 kgf l cm)

Priežiūros angos dangtelio 

sukimo momentas
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Lietuviškai 6

4. Oro išleidimas ir patikrinimas, ar neprateka dujos.

Užbaigus montuoti vamzdyn , b!tina j" nuorinti ir patikrinti, ar neprateka dujos. #

  SP!JIMAS
$ šaldymo cikl  ne"maišykite joki% kit% medžiag%, išskyrus nurodyt  aušikl" (R410A).1) 

Pratek&jus aušinimo dujoms kuo grei'iau ir kuo geriau išv&dinkite patalp .2) 

R410A, kaip ir kiti aušikliai, visuomet turi b!ti perdirbamas, jo negalima išleisti tiesiai " aplink .3) 

Naudokite vakuumin" siurbliuk , skirt  tik R410A. Jei t  pat" vakuumin" siurbliuk  naudosite skirtingiems aušikliams, gali 4) 

sugesti vakuuminis siurbliukas arba prietaisas.

Jei naudojate papildomo aušiklio, pirmiausia nuorinkite aušiklio vamzdelius ir vidin"  #

prietais , naudodami vakuumin" siurbliuk , o tada prid&kite papildomo aušiklio.

Sustabdymo vožtuvo stryp  sukite šešiakampiu raktu (4 mm). #

Visas aušiklio vamzdelio jungtis reikia tvirtinti naudojant sukimo rakt  su nurodytu  #

sukimo momentu.

Sudėtinis 
slėgio matuoklis

Slėgio matuoklis

Aukšto 
slėgio 
vožtuvas

Žemo slėgio 
vožtuvas

Vakuuminis 
siurbliukas

Priežiūros anga

Skysčio 
sustabdymo 
vožtuvas

Vožtuvų 
dangteliai

Dujų sustabdymo vožtuvas

Pakrovimo 
žarnelės

Matuoklio 
vamzdynas

1) Sujunkite pakrovimo žarnel&s išsikišusi  dal" (kuri ateina nuo vamzdyno) su duj% sustabdymo vožtuvo prieži!ros anga.

2) Pilnai atidarykite matuoklio vamzdyno žemo sl&gio vožtuv  (Lo) ir visiškai uždarykite jo aukšto sl&gio vožtuv  (Hi). 

(V&liau su aukšto sl&gio vožtuvu nieko nebereik&s daryti.)

3) Siurbkite vakuumu, kol sud&tinis sl&gio matuoklis rodys –0,1 MPa (–76 cmHg)*1.

4) Uždarykite matuoklio vamzdyno žemo sl&gio vožtuv  (Lo) ir išjunkite vakuumin" siurbliuk . 

(Toki  b!sen  palikite keletui minu'i%, kad "sitikintum&te, jog sud&tinio sl&gio matuoklio rodykl& negr"žo atgal.)*2.

5) Nuimkite skys'io sustabdymo vožtuvo ir duj% sustabdymo vožtuvo dangtelius.

6) Pasukite skys'io sustabdymo vožtuvo stryp  90 laipsni% kampu prieš laikrodžio rodykl(, naudodami šešiakamp" rakt , taip 

vožtuvas atsidarys.

Po 5 sekundži% j" uždarykite ir patikrinkite, ar nepratek&jo dujos.

Naudodami muiluot  vanden", patikrinkite, ar neprateka dujos iš vidaus prietaiso ar išor&s prietaiso praplatinimo ir vožtuv% 

stryp%.

Baig( patikrinim , vis  muiluot  vanden" nušluostykite.

7) Atjunkite pakrovimo žarnel( nuo duj% sustabdymo vožtuvo prieži!ros angos, tada iki galo atidarykite skys'io ir duj% 

sustabdymo vožtuvus. (Nepersukite vožtuvo strypo.)

8) Užtvirtinkite skys'io ir duj% sustabdymo vožtuv% dangtelius ir prieži!ros ang% dangtelius, naudodami sukimo rakt  su 

nurodytu sukimo momentu.

*1. Vamzdžio ilgio ir vakuuminio siurbliuko eksploatavimo trukm&s derinys.

Vamzdžio ilgis Iki 15 metr% Daugiau nei 15 metr%

Veikimo trukm& Ne mažiau nei 10 minu'i% Ne mažiau nei 15 minu'i%

*2. Jei sud&tinio sl&gio matuoklio rodykl& gr"žta atgal, aušiklyje gali b!ti vandens arba gali b!ti atsilaisvin(s kuris nors vamzdžio 

sujungimas. Patikrinkite visus vamzdži% sujungimus ir iš naujo priveržkite veržles, o tada pakartokite žingsnius nuo 2) iki 4).
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7 Lietuviškai

Išorinio prietaiso montavimas
5. Pakartotinis pripildymas aušikliu.

Ant mašinos vardin s plokšt s pasitikrinkite, kokio tipo aušiklis turi b!ti naudojamas.

Atsargumo priemon s pildant R410A

Pildykite skysta forma iš skys io vamzdžio.

Tai aušiklio mišinys, tod l jei juo bus pildoma dujin je formoje, gali pasikeisti aušiklio sud tis ir taip prietaisas negal s normaliai 

veikti.

Prieš pripildydami patikrinkite, ar prie baliono prijungtas sifonas ar ne. (Ant jo tur t! b"ti parašyta kas nors panašaus # „liquid 1) 

Þ lling siphon attached”.)

B"tinai naudokite R410A #rankius, kad sl gis b"t! tinkamas ir nepatekt! pašalini! dalyk!. $

6. Darbas su aušiklio vamzdynu.

6-1 !sp"jimai d"l elgesio su vamzdžiais. 
Saugokite atvir% vamzdžio gal% nuo dulki! ir dr gm s.1) 

Visi vamzdeli! lenkimai turi b"ti atliekami kuo švelniau. Lenkimui 2) 

naudokite vamzdeli! lenktuv%.

6-2 Varini# ir šilum$ izoliuojan i# medžiag# 
pasirinkimas. 
Naudodami nusipirktus varinius vamzdelius ir tvirtinimo detales, 
laikykit s toki! reikalavim!:
1) Izoliacin  medžiaga: polietileno putos 

Šilumos perdavimo rodiklis: nuo 0,041 iki 0,052 W/mK (nuo 0,035 iki 0,045 kcal/(mh•°C))
Maksimali pasiekiama aušinimo duj! vamzdelio paviršiaus temperat"ra 110°C. 
Pasirinkite tokias šilum% izoliuojan&ias medžiagas, kurios atlaikyt! toki% 
temperat"r%.

2) B"tinai izoliuokite ir duj!, ir skys&io vamzdžius ir pasir"pinkite, kad izoliacijos 
matmenys atitikt! pateiktus žemiau.

Duj! pus Skys&io pus 
Duj! vamzdžio 

šilumin  izoliacija
Skys&io vamzdžio 
šilumin  izoliacija

Išorinis diametras 
9,5 mm

Išorinis diametras 
6,4 mm

Vidinis diametras 
12-15 mm

Vidinis diametras 
8-10 mm

Minimalus sulenkimo spindulys
Storis ne mažiau nei 10 mm30 mm ar daugiau

Storis 0,8 mm (C1220T-O)

3) Naudokite atskirus šilum% izoliuojan&ius vamzdžius duj! ir skys&io aušiklio vamzdžiams.

Baliono su sifonu pripildymas

Pildymo metu balionas turi 
stovėti stačiai.

Viduje yra sifono vamzdelis, todėl 
norint pripildyti skysčio, nereikia 
apversti baliono.

Kitų balionų pildymas

Prieš pildymą balioną 
apverskite.

3

56

2

1

4

Nenusivalančiu rašalu užrašykite,
  1  produkto gamyklinį aušiklio kiekį, 
  2  papildomai vietoje pridėto aušiklio kiekį ir
  1  +  2  bendrą aušiklio kiekį 

Ant su produktu tiekiamos aušiklio krūvio etiketės.

Svarbi informacija apie naudojamą aušiklį
Šiame produkte yra fluoruotų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, 
kurios įtrauktos į Kioto protokolą. Neišleiskite šių dujų į aplinką.

Aušiklio tipas: R410A
GWP(1) vertė: 1975  (1) GWP = globalinio atšilimo potencialas 

1 produkto gamyklinis aušiklio 
kiekis: 
žr. prietaiso vardinę plokštę  

2 papildomai vietoje pridėto aušiklio 
kiekis 

3 bendras aušiklio kiekis 

4 Sudėtyje yra fluoruotų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų, kurios 
įtrauktos į Kioto protokolą

5 išorinis prietaisas

6 aušiklio balionas ir užpildymo 
vamzdynas

Užpildytą etiketę reikia priklijuoti prie 
produkto pakrovimo angos (pvz., ant 
sustabdymo vožtuvo dangtelio vidaus).

Siena

Jei praplatinimo dangtelio 
neturite, uždenkite 
praplatinimo ertmę 
juosta, kad nepatektų 
purvas ar vanduo.

Būtinai uždėkite 
dangtelį.

Lietus

Dujų vamzdis
Skysčio 
vamzdis

Dujų vamzdžio 
izoliacija

Skysčio vamzdžio 
izoliacija

Užbaigimo juosta Išleidimo žarnelė

Prietaisus jungiantys laidai
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Lietuviškai 8

Elektros taupymas laukimo režime
Laukimo režimo elektros taupymo funkcija IŠJUNGIA elektros tiekim  ! išorin! prietais , o vidinis prietaisas 
perjungiamas ! elektr  taupant! laukimo režim , taip sumaž"ja oro kondicionieriaus suvartojamos elektros 
energijos kiekis.

 ATSARGIAI
Laukimo režimo elektros taupymo funkcijos negalima naudot su kitais nei #ia nurodyta modeliais.

Laukimo režimo elektros taupymo funkcijos $JUNGIMO proced%ra   

Patikrinkite, ar IŠJUNGTAS pagrindinis elektros tiekimas. Jei ne, tai 1) 

išjunkite.
Nuimkite sustabdymo vožtuvo dangtel .2) 

Atjunkite atrakin! jungt , kad vykt" elektros taupymas laukimo 3) 

režime.
#JUNKITE pagrindin  elektros tiekim$.4) 

 ATSARGIAI
Prieš pajungdami arba atjungdami atrankin! elektros taupymo laukimo režime jungt   siskinkite, kad IŠJUNGTAS 1) 

pagrindinis elektros tiekimas.
Atrankin% jungtis elektros taupymas laukimo režimui yra b&tina, jei pajungiamas vidinis prietaisas kitoks, nei aukš'iau 2) 

nurodytieji.

1 2 31 2 3

Laukimo režimo elektros 
taupymo funkcija 
IŠJUNGTA.

Laukimo režimo elektros 
taupymo funkcija 
ĮJUNGTA.

Prieš gabenimą laukimo režimo elektros taupymo 
funkcija IŠJUNGTA.
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9 Lietuviškai

Ši funkcija skirta tik  rengimams (kai oras kondicionuojamas d!l  rangos (pvz., kompiuteri")). Niekuomet nenaudokite 
jos gyvenamosiose patalpose ar biuruose (ten, kur b#na žmoni").
1) Jungiamojo laido 4 (J4) elektros grandin je nukirpimas praple!ia veikimo interval" iki –15°C. Ta!iau prietaisas neveiks, jei 

temperat#ra lauke nukris žemiau nei –20 °C, ir v l $sijungs, kai temperat#ra pakils.

Išpumpavimas
Kad apsaugotum te aplink!, perkeldami ar išmesdami prietais!, b"tinai j# išpumpuokite. 

Nuo skys!io sustabdymo vožtuvo ir nuo duj% sustabdymo vožtuvo nuimkite vožtuv% dangtelius.1) 

Atlikite priverstin$ aušinim".2) 

Po 5-10 minu!i% uždarykite skys!io sustabdymo vožtuv", naudodami šešiakamp$ rakt".3) 

Po 2-3 minu!i% uždarykite duj% sustabdymo vožtuv" ir baikite priverstin$ šaldym".4) 

Kaip atlikti priverstin# šaldym! 
Naudojant vidinio prietaiso $JUNGTI / IŠJUNGTI mygtuk!  

Bent 5 sekundes spauskite vidinio prietaiso mygtuk" &JUNGTI / IŠJUNGTI. 
(Prietaisas $siungs.)

Priverstinio šaldymo režimas automatiškai baigsis po maždaug 15 minu!i%. '

Nor dami j$ išjungti patys, spauskite vidinio prietaiso mygtuk" &JUNGTI / IŠJUNGTI.

Naudojant pagrindinio prietaiso nuotolinio valdymo pult!  

Paspauskite mygtuk" „ON/OFF“. (Prietaisas $sijungs.)1) 

Vienu metu spauskite mygtukus „TEMP“ ir „MODE“.2) 

Dusyk nuspauskite mygtuk" „MODE“. (Ekrane matysis „3) “, o prietaisas prad s veikti 
bandomosios eigos režimu.)
Spauskite mygtuk" „MODE“, nor dami gr$žti prie aušinimo režimo.4) 

Bandomosios eigos režimas automatiškai išsijungs maždaug po 30 minu!i%.  '

Nor dami j$ išjungti patys, spauskite mygtuk" „ON/OFF“.

Naudojant išorinio prietaiso priverstinio aušinimo #jungimo jungikl# (kai laukimo režimo elektros taupymo   
funkcija IŠJUNGTA)

Atsuktuvu spauskite „1) “. Prietaisas $sijungs.
Pasirenkamas priverstinio aušinimo režimas, jis išsijungia po maždaug 15 minu!i%.2) 

 ATSARGIAI
1) Spausdami jungikl$ nesilieskite prie gnybt% bloko. Jo $tampa yra aukšta, tad jus gali nutrenkti, jei prisiliesite.
2) Uždar( skys!io sustabdymo vožtuv" per tris minutes uždarykite duj% sustabdymo vožtuv", o tada išjunkite forsuot" aušinim".

Aušinimas, kai temperat"ra lauke žema

 ATSARGIAI
Jei išorinis prietaisas montuojamas ten, kur prietaiso šilumos keitiklis tiesiogiai pasiekiamas v jo, $renkite apsaugin( sienel(.1) 

Naudojant $rengini% nustatymus, d l išorinio ventiliatoriaus $sijungim% ir išsijungim% vidiniame prietaise gali susidaryti 2) 

nepastov#s triukšmai.
Patalpose, kuriose naudojami $rengini% nustatymai, nenaudokite dr kintuv% ar kit% prietais%, galin!i% padidinti dr gnum" patalpoje.3) 

D l dr kintuvo gali prad ti laš ti rasa nuo vidinio prietaiso išleidimo angos.
Jungiamojo laido 4 (J4) elektros grandin je nukirpimas nustato vidin$ ventiliatori% $ aukš!iausi" pad t$. Informuokite apie tai 4) 

prietaiso naudotoj".

Dujų 
sustabdymo 
vožtuvas Vožtuvo dangtelis

Šešiakampis 
raktas

Uždaryti

Skysčio 
sustabdymo 
vožtuvas

Naudojama atrankinė jungtis laukimo režimo 
elektros taupymui (laukimo režimo elektros 
taupymo funkcija IŠJUNGTA)

Spauskite 
čia

Energijos 
tiekimo 
gnybtų blokas

1 2 3

Atsuktuvas

1 2 3

S
7
0

S40

S2S90

J5J4J3

J4 nukirpkite žnyplutėmis 
ar panašiu įrankiu.
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Lietuviškai 10

Laidai

  SP!JIMAS
Nenaudokite sujungt  juostele laid , suvyt  laid , prailgintuv  ar sujungim  žvaigžde, nes gali kilti perkaitimas, trenkti 1) 

elektra ar kilti gaisras.
Produkto viduje nenaudokite vietoje pirkt  laid . (Neatšakokite elektros tiekimo išleidimo siurbliukui ir pan. nuo gnybt  2) 

bloko.) Nesilaikant šio nurodymo, galima nusitrenkti arba gali kilti gaisras.
B!tinai sumontuokite nutek"jimo # žem$ srov"s išjungikl#. (Tok#, kuris gal"t  atlaikyti aukštesnes harmonikas.)3) 

(Šis prietaisas naudoja inverter#, kas reiškia, kad jis turi b!ti naudojamas su nutek"jimo # žem$ srov"s išjungikliu, kuris gali 
atlaikyti harmonikas tam, kad nesugest  pats nutek"jimo # žem$ srov"s išjungiklis.)
Naudokite išjungikl#, atjungiant# visus polius, kurio tarpai tarp kontaktini  tašk  b!t  ne mažiau kaip 3 mm.4) 

Neprijunkite maitinimo laido prie vidinio #renginio. Nesilaikant šio nurodymo, galima nusitrenkti arba gali kilti gaisras.5) 

Avarinio išjungiklio NE%JUNKITE, kol nebaigsite vis  darb .  &

1) Nuo laido nuplaukite izoliacij' (20 mm).
2) Sujunkite išorin# ir vidin# prietaisus jungian(ius 

laidus taip, kad sutapt" gnybt" numeriai. 
Saugiai prisukite gnybt  varžtus. Varžtams sukti 
rekomenduojame naudoti plokš(i' atsuktuv'. 
Varžtai supakuoti kartu su gnybt  plokšte.

Jungdami laidus prie elektros tiekimo šaltinio gnybt  plokšt"s, laikykit"s 
žemiau pateikiam  pastab . Jungiant elektros laidus prie tiekimo šaltinio, reikia 
imtis toki  atsargumo priemoni .
Jungimui prie elektros tiekimo šaltinio gnybt  plokšt"s naudokite apval  
banguot' gnybt'. Jei tokio gnybto naudoti niekaip neišeina, b!tinai laikykit"s 
toliau pateikiam  nurodym .
Apvalius banguotus gnybtus užd"kite ant laid  iki apdengtos vietos ir 
pritvirtinkite vietoje.

Susuktas laidas

Apvalus banguotas 
gnybtas

 ATSARGIAI
Jei jungiamuosius laidus prie gnybt  plokšt"s jungiate naudodami vienšerd# laid', b!tinai j# susukite.
To neatlikus gali kaisti laidai arba kilti gaisras.

Gerai Blogai

Pašalinkite laido galo 
izoliaciją iki šio taško.

Pašalinus per daug izoliacijos 
gali nutrenkti elektra arba 
atsirasti nuotėkis.

Laido prie gnybt  bloko izoliacijos nupjovimas

3) Patraukite laid' ir patikrinkite, ar jis neatsijungia. Tada pritvirtinkite laid', kad nejud"t , naudodami laid  stabdikl#.

1

2

3

1 2 3 L N

10 A 
avarinis 
išjungiklis

Nutekėjimo į 
žemę 
išjungiklis

Žemė

Jei laidas ilgesnis nei 10 m, 
naudokite 2,0 mm diametro laidus.

H05RN

Tvirtai priveržkite laidus 
gnybtų varžtais. Išorinis

prietaisas

Vidinis 
prietaisas

50Hz 220-240 V 
elektros tiekimo 
šaltinis

Tvirtai priveržkite laidus 
gnybtų varžtais.

Naudokite 2,0 mm diametro laidus.

1 2 3

1 2 3

Naudokite nurodyto tipo laidus 
ir saugiai juos sujunkite.

Gerai pritvirtinkite laidų laikiklį, kad laidų 
galai nepatirtų išorinės apkrovos.

Laidus išdėstykite 
taip, kad saugiai 
užsidarytų 
sustabdymo 
vožtuvo dangtelis.

Elektros tiekimo 
gnybtų blokas
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11 Lietuviškai

Bandomasis paleidimas ir galutinis 

patikrinimas
1. Bandomasis paleidimas ir testavimas.

1-1 Išmatuokite tiekiam  !tamp  ir užtikrinkite, kad ji patekt" ! nurodyt  interval .

1-2 Bandomasis paleidimas turi b#ti vykdomas šaldymo arba šildymo režimu.

Šaldymo režimo atveju pasirinkite mažiausi  temperat#r , koki  galima užprogramuoti; šildymo režimo atveju pasirinkite  $

aukš%iausi  temperat#r , koki  galima užprogramuoti.

Bandomasis veikimas gali neveikti kuriuo nors režimu, priklausomai nuo patalpos temperat#ros.1) 

Pasibaigus bandomajam veikimui, nustatykite normali  temperat#r  (nuo 26°C iki 28°C šaldymo režime, nuo 20°C iki 2) 

24°C šildymo režime).
Saugumo sumetimais, sistemos negalima iš naujo paleisti 3 minutes po to, kai ji išjungiama.3) 

1-3 Bandom j! paleidim  reikia atlikti pagal eksploatacijos vadov , kad tinkamai veikt" visos funkcijos ir 
detal&s, tokios kaip žaliuzi" jud&jimas.

Laukimo režimu veikian%iam oro kondicionieriui reikia šiek tiek energijos. Jei sistema po sumontavimo kur! laik   $

nebus naudojama, išjunkite !tampos išjungikl!, kad neb#t" be reikalo naudojama elektros energija.

Jei avarinis išjungiklis suveiks ir išjungs energijos tiekim  kondicionieriui, sistema v&l prad&s veikti tuo pa%iu režimu,  $

kai jis bus !jungtas.

2. K  reikia patikrinti.

K  reikia patikrinti Simptomas Patikrinta

Ar vidinis ir išorinis prietaisai tinkamai sumontuoti ant kiet" pagrind". Kritimas, vibracijos, triukšmas

Ar neprateka aušinimo dujos.
Nepakankamai veikia 
šaldymas/šildymas

Ar aušinimo duj" ir skys%i" vamzdeliai ir vidaus išleidimo žarnel&s 
prat'simas izoliuoti termiškai.

Prateka vanduo

Ar tinkamai sumontuota išleidimo linija. Prateka vanduo

Ar sistema tinkamai !žeminta. Elektros nuot&kis

Ar prietais" laid" sujungimui naudojami nurodyti laidai.
Neveikia prietaisas arba dega 
laidai

Ar išorinio ar vidinio prietaiso pa&mimo ar išmetimo kelyje n&ra oro.
Ar atidaryti sustabdymo vožtuvai.

Nepakankamai veikia 
šaldymas/šildymas

Ar vidinis prietaisas tinamai gauna nuotolinio valdymo pulto komandas. Neveikia prietaisas
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