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PERSKAITYKITE PRIEŠ EKSPLOATUODAMI

Atsargumo priemonės
• Laikykite šį vadovą vietoje, kur jį būtų galima lengvai rasti.
• Atidžiai perskaitykite šį vadovą prieš paleisdami įrenginį.
• Dėl saugos operatorius privalo atidžiai perskaityti šiuos įspėjimus.
• Šiame vadove atsargumo priemonės žymimos ĮSPĖJIMAS ir DĖMESIO. Laikykitės visų toliau 

nurodytų atsargumo priemonių – jos svarbios užtikrinant saugą.
• Garso galia yra mažesnė nei 70 dB(A).

ĮSPĖJIMAS
• Kad apsisaugotumėte nuo gaisro, sprogimo ar sužeidimo, nenaudokite įrenginio, jei netoli 

jo aptinkamos pavojingos, įskaitant degias ar korozines, dujos.
• Nesveika ilgą laiką būti oro srovėje.
• Nekiškite pirštų, strypų ar kitų daiktų į oro išėjimo ir įėjimo angas. Greitai besisukantis 

ventiliatorius gali sužeisti.
• Nemėginkite taisyti, perkelti, modifikuoti arba iš naujo montuoti oro kondicionieriaus patys. 

Dėl netinkamai atliktų darbų galima gauti elektros smūgį, sukelti gaisrą ir pan. 
Norėdami gauti patarimų ir informacijos apie remontą ir pakartotinį montavimą, kreipkitės į Daikin 
atstovą.

• Oro kondicionieriuje naudojamas aušalas yra saugus. Nors nuotėkių neturėtų būti, jeigu dėl 
kokios nors priežasties aušalo nutekėtų į kambarį, užtikrinkite, kad jis nepatektų į liepsną, 
pvz., dujinių šildytuvų, žibalinių šildytuvų ar dujinių viryklių.

• Jeigu oro kondicionierius tinkamai neaušina (nešildo), gali būti aušalo nuotėkis, todėl susisiekite su 
atstovu.
Kai taisymo metu pildomas aušalas, derinkite taisymo darbus su mūsų techninio aptarnavimo 
specialistais.

• Nemėginkite montuoti oro kondicionieriaus patys. Netinkamai sumontavimus gali įvykti vandens 
nuotėkis, elektros smūgis arba kilti gaisras. Dėl montavimo pasitarkite su atstovu arba kvalifikuotu 
specialistu.

• Siekdami išvengti elektros smūgio, gaisro arba sužeidimų, pastebėję triktį, pvz., degėsių kvapą, 
sustabdykite įrenginį ir išjunkite pertraukiklį. Susisiekite su atstovu ir pasitarkite.

• Atsižvelgiant į aplinką, reikia sumontuoti nuotėkio į žemę pertraukiklį. Nesumontavus nuotėkio 
į žemę pertraukiklio kyla elektros smūgio ir gaisro pavojus.

• Oro kondicionierių reikia įžeminti. Netinkamai įžeminus kyla elektros smūgio pavojus. 
Nejunkite įžeminimo laido prie dujų vamzdžio vandens vamzdžio, žaibolaidžio ar telefono 
linijos įžeminimo laido.

ĮSPĖJIMAS
Jei tiksliai nesilaikysite šių instrukcijų, įrenginys gali 
sugadinti nuosavybę, rimtai arba mirtinai sužeisti.

DĖMESIO
Jei tiksliai nesilaikysite šių instrukcijų, įrenginys gali 
nestipriai arba vidutiniškai sugadinti nuosavybę 
arba sužeisti.

Niekuomet to nedarykite. Būtinai laikykitės šių nurodymų.

Būtinai įžeminkite oro kondicionierių.
Niekada neleiskite oro kondicionieriui 
(įskaitant nuotolinį valdiklį) sušlapti.

Niekada nelieskite oro kondicionieriaus 
(įskaitant nuotolinį valdiklį) šlapiomis rankomis.
2



4PLT362536-1B.book  Page 3  Wednesday, June 10, 2015  9:52 AM
DĖMESIO
• Nenaudokite įrenginio tiksliesiems prietaisams, maistui, augalams, gyvūnams ar meno 

kūriniams aušinti, kad jų nepažeistumėte.
• Niekada nelaikykite mažų vaikų, augalų arba gyvūnų oro srovėje.
• Šis prietaisas yra skirtas naudoti specialistams bei parengtiems vartotojams parduotuvėse, lengvosios 

pramonės įmonėse ir žemės ūkiuose arba ne specialistams – komerciniais bei buitiniais tikslais.
• Nedėkite prietaisų, kuriuose naudojama atvira liepsna, įrenginio oro srauto kelyje arba po patalpose 

naudojamu įrenginiu. Degimas gali būti nepilnas arba įrenginys gali deformuotis dėl karščio.
• Neužblokuokite oro išleidimo ar įleidimo angų. Dėl pablogėjusio oro srauto gali suprastėti arba 

sutrikti veikimas.
• Nestovėkite arba nesėdėkite ant lauke naudojamo įrenginio. Nedėkite ant įrenginio jokių daiktų, 

kad išvengtumėte sužeidimų, nenuimkite ventiliatoriaus apsaugo.
• Nedėkite daiktų, kuriuos reikia saugoti nuo drėgmės, po patalpose arba lauke naudojamais 
įrenginiais. Tam tikromis sąlygomis gali kondensuotis ore esanti drėgmė ir lašėti kondensatas.

• Kai įrenginys naudojamas ilgą laiką, patikrinkite, ar nepažeistas įrenginio stovas ir jungtys.
• Nelieskite lauke naudojamo įrenginio oro įleidimo angos ir aliumininių sparnuotės menčių. 

Galite susižeisti.
• Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims, įskaitant vaikus, kurių fiziniai, jusliniai ar protiniai gebėjimai 

yra sumažėję arba kurie neturi reikiamos patirties ir žinių, išskyrus atvejus, kai juos prižiūri ar su 
prietaiso naudojimu susijusių nurodymų pateikia už saugumą atsakingas asmuo.
Vaikai turėtų būti prižiūrimi norint užtikrinti, kad jie nežais su prietaisu.

• Jei greta oro kondicionieriaus naudojami prietaisai su degikliais, kad išvengtumėte 
deguonies išnaudojimo, tinkamai vėdinkite kambarį.

• Prieš valydami, nepamirškite sustabdyti įrenginį, išjungti pertraukiklį arba ištraukti 
maitinimo laidą.

• Nejunkite oro kondicionieriaus prie kitokio, nei nurodyta, maitinimo šaltinio. Galite sugadinti arba 
sukelti gaisrą.

• Išleidimo žarną padėkite taip, kad užtikrintumėte sklandų išleidimą. Dėl netinkamo išleidimo gali 
šlapti pastatas, baldai ir kt.

• Nedėkite daiktų, kuriuos reikia saugoti nuo drėgmės, po patalpose naudojamu įrenginiu. Jei 
patalpos drėgmė yra 80% ar dagiau, išleidimo anga yra užsikimšusi arba oro filtras yra purvinas, 
iš patalpose naudojamo įrenginio gali varvėti vanduo.

• Nedėkite daiktų tiesiai priešais išorėje montuojama įrenginį, neleiskite aplink jį kauptis lapams ar 
kitoms atliekoms. 
Lapuose veisiasi smulkūs gyvūnai, kurie gali pateikti į įrenginį. Patekę į vidų jie gali sugadinti 
įrenginį, sukelti dūmus ar gaisrą prisilietę prie elektrinių dalių.

• Nenaudokite oro kondicionieriaus šlapiomis rankomis.

• Neplaukite patalpose naudojamo įrenginio naudodami per daug vandens, naudokite tik 
šiek tiek drėgną audinį.

• Nedėkite ant įrenginio daiktų, pavyzdžiui, indų su vandeniu. Į įrenginį patekęs vanduo gali 
pažeisti elektros izoliaciją ir sukelti elektros smūgį.
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 Norėdami montuoti oro kondicionierių toliau išvardytose vietose, konsultuokitės su pardavėju.
• Vietose, kuriose yra aliejaus, garų ar suodžių.
• Druskingose aplinkose, pvz., pakrantės srityse.
• Vietose, kur yra sulfidinių dujų, pvz., šalia karštųjų versmių.
• Vietose, kur ant lauke naudojamo įrenginio gali patekti sniego.

Lauke naudojamo įrenginio kondensatas turi būti išleidžiamas į gerai drenuojamą vietą.

 Montuodami pasirinkite vietą, kaip aprašyta toliau.
• Vieta turi būti pakankamai tvirta, kad išlaikytų įrenginio svorį ir nesustiprintų veikimo triukšmo 

arba vibracijos.
• Tai turi būti vieta, kurioje iš lauke naudojamo įrenginio išleidžiamas oras arba veikimo triukšmas 

netrukdys jūsų kaimynams.

• Įsitikinkite, kad oro kondicionieriaus maitinimui bus skirta atskira elektros grandinė.

• Norint pakeisti oro kondicionieriaus montavimo vietą, būtinos specialios žinios ir įgūdžiai. 
Konsultuokitės su pardavėju, jei vietą būtina keisti norint perkelti arba pakeisti išdėstymą.

Montavimo vieta.

Atsižvelkite į tai, kad kaimynams gali trukdyti triukšmas.

Elektros instaliacijos darbai.

Sistemos vietos keitimas.
4
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Dalių pavadinimai

 Patalpose naudojamas įrenginys

PAPILDOMI PRIEDAI

• Šiam patalpose naudojamam įrenginiui reikia bent vieno iš nuotolinio valdymo pultų.

Žr. eksploatavimo vadovą, pateiktą su nuotolinio valdymo pultu.

1

34

2

Nuotolinis 
valdiklis
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 Lauke naudojamas įrenginys

Patalpose naudojamas įrenginys
1. Oro išleidimo anga

2. Oro išėjimo angos grotelės: (įsigyjamos 
atskirai)
• Kai kuriuose modeliuose oro išėjimo ir 
įėjimo grotelės gali skirtis.

3. Įsiurbimo grotelės: (pasirinktinai)
• Kai kuriuose modeliuose įsiurbimo ir oro 
įėjimo grotelės gali skirtis.

4. Oro įleidimas

• Veikimo režimai aprašyti toliau pateiktoje 
lentelėje.

Lauke naudojamas įrenginys
5. Oro įleidimo anga: (gale ir šone)

6. Aušalo vamzdžiai ir vidinis įrenginio 
kabelis

7. Drenažo žarna

8. Įžeminimo gnybtas:
• Jis yra šio dangčio viduje.

9. Oro išleidimo anga

Kai kurių lauke naudojamo įrenginio modelių išvaizda gali skirtis.

Atminkite
• Jei kondicionieriaus nenaudosite ilgą laiką, pvz., pavasarį arba rudenį, išjunkite pertraukiklį.
• Naudokite oro kondicionierių tokiomis sąlygomis.

• Įrenginiui veikiant už drėgmės ar temperatūros diapazono ribų, apsauginis prietaisas gali išjungti 
sistemą.

6

7

8
9

5

Režimas
Temperatūros 
nustatymas

Oro srauto 
stiprumas

FDXS AUTO 25°C AUTO

REŽIMAS Veikimo sąlygos
Jei toliau naudojama ne šio 

intervalo ribose

AUŠINIMAS

Lauko temperatūra: <2MXS> 10-46°C
<3/4/5MXS> –10-46°C
<RXS> –10-46°C

Patalpos temperatūra: 18-32°C
Patalpos drėgmė: maks. 80%.

• Saugos įrenginys gali sustabdyti veikimą. 
(Jei sistema sudaryta iš kelių įrenginių, 
gali būti sustabdytas tik išorinis įrenginys).

• Ant patalpose naudojamo įrenginio gali 
atsirasti kondensato, kuris varvės.

ŠILDYMAS
Lauko temperatūra: <2/3/4/5MXS> –15-24°C

<RXS> –15-24°C
Patalpos temperatūra: 10-30°C

• Saugos įrenginys gali sustabdyti 
veikimą.
6
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PRIEŽIŪRA

Priežiūra ir valymas

DĖMESIO  

Oro filtro valymas
1.Oro filtro nuėmimas.
• Galinė siurbimo anga

Atitraukite galinę oro filtro dalį per lankstus. (2 lankstai skirti 25/35 tipui, 3 lankstai – 50/60 tipui)
• Apatinė įtraukimo anga

Patraukite filtrą virš lankstų (2 lankstai 25/35 tipui, 3 lankstai 50/60 tipui), esančių galinėje 
įrenginio dalyje.

2.Oro filtro valymas.
Išsiurbkite oro filtrą dulkių siurbliu ir atsargiai išskalaukite 
vėsiu vandeniu. Nenaudokite ploviklio ar karšto vandens, 
nes filtras gali susitraukti ar deformuotis. Išdžiovinkite 
filtrą pavėsyje.

3.Oro filtro keitimas.
• Galinė siurbimo anga

Užkabinkite filtrą už lanksto, esančio įrenginio viršuje ir 
atsargiai paspauskite kitą pusę, virš lankstų. (2 lankstai skirti 25/35 tipui, 3 lankstai – 50/60 tipui)

• Apatinė siurbimo anga
Užkabinkite filtrą už lanksto, esančio įrenginio centre ir atsargiai paspauskite kitą pusę, virš 
lankstų. (2 lankstai skirti 25/35 tipui, 3 lankstai – 50/60 tipui) 

• Techninę priežiūrą gali atlikti tik kvalifikuotas asmuo.

• Prieš valydami sustabdykite įrenginio veikimą 
ir išjunkite pertraukiklį.

Prijunkite filtrą prie 
pagrindinio įrenginio 
spausdami užlenktas 
dalis. (25/35 tipas – 
2 užlenktos dalys, 
50/60 tipas – 
3 užlenktos dalys)

Jėga

Jėga

Filtras

Pagrindinis 
įrenginys

ApačiojeGalinėje dalyje
7
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Nuleidimo lovelio valymas
• Nuleidimo lovelį valykite nuolat, nes išleidimo vamzdelis gali užsikimšti dulkėmis ir prasidėti 

vandens nuotėkis.
Prašykite DAIKIN pardavėjo, kad juos išvalytų.

• Jei aplinkoje yra daug dulkių, paruoškite dangtį, kuris apsaugotų patalpoje naudojamą įrenginį 
nuo dulkių, kurios gali užkimšti nuleidimo lovelį.

DĖMESIO

Patikros

 Prieš ilgą nenaudojimo laikotarpį
1. Saulėtą dieną tik kelioms valandoms įjunkite "FAN režimą", 

kad išdžiovintumėte vidinę dalį.
• Paspauskite "REŽIMO pasirinkimo mygtuką" ir pasirinkite "FAN" veikimą.

• Paspauskite "ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO mygtuką" ir paleiskite įrenginį.

2. Išvalykite ir vėl įdėkite oro filtrus.

3. Išimkite baterijas iš nuotolinio valdiklio.

4. IŠJUNKITE patalpos oro kondicionieriaus pertraukiklį.
• Jei prie išorinio įrenginio prijungti keli įrenginiai, prieš įjungdami šildymo režimą, įsitikinkite, 

kad kitoje patalpoje nenaudojamas ventiliatoriaus režimas.

• Nenaudokite oro kondicionieriaus be filtrų, nes įrenginio viduje gali susikaupti dulkės.
• Oro filtrą nuimkite tik valydami.

Liesdami filtrą, kai tai nebūtina, galite jį pažeisti.
• Nenaudokite žibalo, benzino, skiediklio, poliravimo miltelių, skystų insekticidų, nes jie gali 

pakeisti įrenginio spalvą ar deformuoti jį.
• Neleiskite patalpose naudojamam įrenginiui sudrėkti. Tai gali sukelti elektros smūgį arba gaisrą.
• Įrenginiui veikiant su dulkinais oro filtrais, prastėja aušinimo ir šildymo efektyvumas 

ir švaistoma energija.
• Įsiurbimo grotelės ir pasirinktinė detalė.
• Valydami oro filtrus ir išorinius skydus, nenaudokite aukštesnės nei 50°C temperatūros 

vandens arba oro.
• Kaip juos išvalyti, klauskite DAIKIN pardavėjo.

Patikrinkite, ar lauke naudojamo įrenginio pagrindas, stovas ir kitos jungtys nesuirusios ar 
nesurūdijusios.

Patikrinkite, ar neužblokuotos patalpoje ir lauke naudojamų įrenginių oro įleidimo ir išleidimo angos.

Patikrinkite, ar kondensatas lengvai pašalinamas iš išleidimo žarnos COOL arba DRY veikimo metu.
• Jei nesimato išleidžiamo vandens, gali būti, kad vanduo varva iš patalpose naudojamo įrenginio. 

Jei taip yra, sustabdykite veikimą ir pasitarkite su techninės priežiūros specialistu.
8
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TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Trikčių šalinimas

Šie atvejai nėra oro kondicionieriaus triktys, bet dėl kažkokios priežasties įvyksta. Galite toliau naudoti 
įrenginį.

Šie atvejai nėra triktys.

Įvykis Paaiškinimas
Veikimas neprasideda greitai.
• Kai sustabdžius veikimą netrukus 

buvo paspaustas mygtukas 
ĮJUNGIMAS/IŠJUNGIMAS.

• Pakartotinai pasirinkus režimą.

• Taip atsitinka norint apsaugoti oro kondicionierių.
Palaukite maždaug 3 minutes.

Karštas oras nesklinda iš karto 
įjungus šildymą.

• Oro kondicionierius šyla. Turėtumėte palaukti nuo 1 iki 
4 minučių.
(Sistema pradeda išleisti orą tik pasiekusi tam tikrą 
temperatūrą.)

Šildymas netikėtai sustoja 
ir girdisi tekėjimo garsas.

• Sistema šalina šerkšną nuo lauke naudojamo įrenginio.
Palaukite 3–8 minutes.

Išorinis įrenginys išskiria 
vandenį arba garus.

 ŠILDYMO režimu
• Kai oro kondicionierius veikia atitirpinimo režimu, ant lauke 

naudojamo įrenginio susidaręs šerkšnas virsta vandeniu 
arba garais.

 Veikiant režimu AUŠINIMAS arba SAUSINIMAS
• Ore esanti drėgmė ant vėsių išorinio įrenginio vamzdžių 

kondensuojasi į vandenį ir varva.

Patalpose naudojamas 
įrenginys skleidžia miglą.

 Taip atsitinka, kai aušinimo metu patalpos oras šalto oro 
srautu atšaldomas tiek, kad susidaro migla.

Patalpose naudojamas 
įrenginys skleidžia 
nemalonų kvapą.

 Taip atsitinka, kai patalpos, baldų arba tabako kvapai 
sugeriami į įrenginį ir išskiriami su oro srautu.
(Jei taip atsitinka, rekomenduojama, kad patalpose naudojamą 
įrenginį išplautų technikas. Kreipkitės į parduotuvės, kurioje 
įsigijote oro kondicionierių, techninės priežiūros specialistus.)

Išorinio įrenginio 
ventiliatorius sukasi, 
nors oro kondicionierius 
neveikia.

 Sustabdžius veikimą:
• Lauke naudojamo įrenginio ventiliatorius toliau apie 

30 sekundžių sukasi, kad apsaugotų sistemą.

 Kai oro kondicionierius neveikia:
• Kai lauko temperatūra labai aukšta, lauke naudojamo 
įrenginio ventiliatorius pradeda suktis, kad apsaugotų 
sistemą.

Veikimas staiga nutrūko.
(OPERATION lemputė dega.)

 Atsiradus dideliems įtampos svyravimams, oro kondicionieriaus 
veikimas gali būti sustabdytas siekiant apsaugoti sistemą.
Veikimas automatiškai atnaujinimas maždaug po 3 minučių.
9
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Prieš iškviesdami remonto specialistą patikrinkite.

Patikrinkite dar kartą.

Įvykis Patikros
Oro kondicionierius neveikia.
(OPERATION lemputė nedega.)

• Gal išsijungė pertraukiklis arba perdegė saugiklis?
• Gal tai energijos tiekimo triktis?
• Ar į nuotolinį valdiklį įdėtos baterijos?
• Ar laikmačio nustatymai tinkami?

Aušinimo (šildymo) poveikis 
yra mažas.

• Ar oro filtrai švarūs?
• Ar niekas neužstoja patalpose arba lauke naudojamų 
įrenginių oro įleidimo arba išleidimo angų?

• Ar temperatūros nustatymai tinkami?
• Ar durys ir langai uždaryti?
• Ar tinkamai nustatytas oro srauto stiprumas ir kryptis?

Veikimas staiga nutrūko.
(mirksi lemputė OPERATION.)

• Ar oro filtrai švarūs?
• Ar niekas neužstoja patalpose arba lauke naudojamų 
įrenginių oro įleidimo arba išleidimo angų?
Išvalykite oro filtrus arba pašalinkite visas kliūtis ir išjunkite 
pertraukiklį. Tada vėl įjunkite ir bandykite valdyti oro 
kondicionierių nuotoliniu valdikliu. Jei lemputė vis tiek mirksi, 
kreipkitės į parduotuvės, kurioje įsigijote oro kondicionierių, 
techninės priežiūros specialistus.

• Ar visuose su išoriniais įrenginiais sujungtuose patalpose 
naudojamuose įrenginiuose nustatytas tas pats veikimo 
režimas?
Jei ne, visuose patalpose naudojamuose įrenginiuose 
nustatykite tą patį veikimo režimą ir pažiūrėkite, ar lemputės 
mirksi.
Be to, jei veikia režimas "AUTOMATINIS", kuriam laikui visus 
patalpose naudojamų įrenginių režimus nustatykite kaip 
"AUŠINIMAS" arba "ŠILDYMAS" ir patikrinkite, ar lemputės 
veikia įprastai.
Jei atlikus šiuos veiksmus lemputės nustoja mirksėti, gedimo 
nėra. (18 psl.)

Netinkamas veikimas
eksploatuojant.

• Oro kondicionieriaus veikimas gali sutrikti dėl žaibo arba 
radijo bangų. Išjunkite ir vėl įjunkite pertraukiklį, tada 
bandykite valdyti oro kondicionierių nuotoliniu valdikliu.
10
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ĮSPĖJIMAS
 Kai veikimas tampa nenormalus (pvz., atsiranda degėsių kvapas), nutraukite veikimą ir IŠJUNKITE 

pertraukiklį.
Jei įrenginys toliau veiks esant nenormaliai sąlygai, gali kilti trikčių ir elektros smūgio ar gaisro 
pavojus.
Kreipkitės į parduotuvės, kurioje įsigijote oro kondicionierių, techninės priežiūros specialistus.

 Nemėginkite taisyti arba modifikuoti oro kondicionieriaus patys.
Netinkamai atlikus darbus, gali kilti elektros smūgio arba gaisro pavojus.
Kreipkitės į parduotuvės, kurioje įsigijote oro kondicionierių, techninės priežiūros specialistus.

Pastebėję vieną iš šių požymių, nedelsdami skambinkite techninės priežiūros specialistams.

Išmetimo reikalavimai
Jūsų įrenginys ir su valdikliu pateikiamos baterijos pažymėtos šiuo simboliu. Jis reiškia, kad elektriniai ar
elektroniniai produktai ir baterijos neturi būti išmetamos kartu su buitinėmis atliekomis.
Ant baterijų po simboliu gali būti išspausdintas cheminis simbolis. Šis cheminis simbolis reiškia, kad baterijoje yra
tam tikrą koncentraciją viršijantis sunkiojo metalo kiekis. Galimi cheminiai simboliai:

 Pb: švinas (>0,004%)

Nebandykite išmontuoti sistemos patys: išmontuoti sistemą, tvarkyti aušalą, tepalą ir kitas dalis turi kvalifikuotas montuotojas,
laikydamasis taikomų vietos ir nacionalinių teisės aktų.
Įrenginius ir išeikvotas baterijas reikia pristatyti į specialias pakartotinio panaudojimo, šiukšlių rūšiavimo ir utilizavimo įstaigas.
Išmetę tinkamai padėsite išvengti neigiamų padarinių aplinkai ir žmogaus sveikatai.
Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į montuotoją arba vietos valdžios instituciją.

Išmontuoti įrenginį, tvarkyti aušalą, tepalą ir kitas dalis reikia laikantis taikomų vietos ir nacionalinių
teisės aktų.

Nedelsdami skambinkite techninės priežiūros specialistams.

 Po energijos tiekimo trikties
Oro kondicionieriaus veikimas automatiškai 
atnaujinimas maždaug po 3 minučių. 
Tiesiog turėtumėte šiek tiek palaukti.

 Žaibas
Jei yra tikimybė, kad netoliese įvyks žaibo 
iškrova, sustabdykite veikimą ir išjunkite 
pertraukiklį, kad apsaugotumėte sistemą.

� Maitinimo laidas nenormaliai karštas arba pažeistas.
� Veikimo metu girdimas nenormalus garsas.
� Apsauginis pertraukiklis, saugiklis arba įžeminimo 

pertraukiklis dažnai nutraukia veikimą. 
� Jungiklis arba mygtukas dažnai neveikia tinkamai.
� Yra degėsių kvapas.
� Iš patalpose naudojamo įrenginio varva vanduo.

IŠJUNKITE 
pertraukiklį ir 
skambinkite 
techninės 
priežiūros 
specialistams.
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Esant tam tikroms naudojimo sąlygoms, po kelių naudojimo sezonų oro kondicionieriaus vidus gali 
užsiteršti, todėl veikimas taps prastesnis. Rekomenduojama, kad įrenginį reguliariai valytų ne tik 
vartotojas, bet ir periodiškai apžiūrėtų specialistas. Dėl specialisto priežiūros paslaugų kreipkitės 
į parduotuvės, kurioje įsigijote oro kondicionierių, techninės priežiūros specialistus.
Techninės priežiūros išlaidas apmoka vartotojas.

Šiame produkte yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, įtraukų į Kioto protokolą.

Aušalo tipas: R410A

GWP(1) reikšmė: 1975
(1) GWP = visuotinio atšilimo potencialas
Laikantis Europos arba vietinių taikomų teisės aktų, įrenginį gali tekti periodiškai tikrinti dėl aušalo 
nuotėkio. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į vietinį pardavėją.

Rekomenduojame reguliariai atlikti techninę priežiūrą.

Svarbi informacija apie naudojamą aušalą.
12
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