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PRIEŠ PRADĖDAMI EKSPLOATUOTI PERSKAITYKITESaugos atsargumo priemonės
• Laikykite šį vadovą tokioje vietoje, kur operatorius galėtų jį lengvai surasti.
• Prieš pradėdami naudotis įrenginiu, atidžiai perskaitykite šiame vadove pateiktas atsargumo 

priemones.
• Čia pateikiamos atsargumo priemonės žymimos žodeliais ĮSPĖJIMAS ir ATSARGIAI. Jose abiejose 

yra svarbios su sauga susijusios informacijos. Būtinai laikykitės visų atsargumo priemonių be išimties.

• Perskaitę šį vadovą, pasidėkite jį į patogią vietą, kad galėtumėte prireikus pasinaudoti. Jei įrangą 
ketinate perduoti kitam naudotojui, būtinai perduokite kartu ir vadovą.

ĮSPĖJIMAS
• Siekiant išvengti gaisro, sprogimo ar susižalojimo, negalima eksploatuoti įrenginio, jei šalia jo 

yra žalingų dujų, įskaitant lengvai užsiliepsnojančias ar ėsdinančias dujas. 
• Atminkite, kad ilgai stovėdami tiesioginėje oro kondicionieriaus (per) vėsaus ar (per) šilto oro 

srovėje, galite pakenkti savo būklei ir sveikatai. 
• Į oro įleidimo ar išleidimo angas nekiškite jokių daiktų: strypų, savo pirštų ir pan. Palietus dideliu 

greičiu besisukančias oro kondicionieriaus ventiliatoriaus mentes, galima apgadinti gaminį arba 
susižaloti.

• Nebandykite patys remontuoti, ardyti, permontuoti ar modifikuoti oro kondicionieriaus, nes kitaip iš jo 
gali nutekėti vandens, galite gauti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.

• Šalia oro kondicionieriaus negalima naudoti lengvai užsiliepsnojančio purškalo, nes kitaip gali kilti 
gaisras.

• Šaltnešio nuotėkio atveju saugokitės gaisro. Jei oro kondicionierius veikia netinkamai, t. y. 
nepučia vėsaus ar šilto oro, to priežastimi gali būti šaltnešio nuotėkis. Dėl pagalbos kreipkitės 
į savo atstovą. Oro kondicionieriuje esantis šaltnešis yra saugus ir paprasta nenuteka. 
Vis dėlto nuotėkio atveju, jam sukontaktavus su atvira liepsna, veikiančiu šildytuvu arba maisto 
ruošimo įranga, gali išsiskirti nuodingų dujų. Nebesinaudokite oro kondicionieriumi, kol kvalifikuotas 
techninės priežiūros specialistas nepatvirtins, kad nuotėkis pašalintas. 

• Nebandykite patys įrengti arba remontuoti oro kondicionieriaus. Netinkamai elgiantis gali atsirasti 
vandens nuotėkis, galite gauti elektros smūgį arba sukelti gaisrą. Dėl įrengimo ir techninės priežiūros 
darbų kreipkitės į savo vietinį atstovą arba kvalifikuotą specialistą.

• Sutrikus oro kondicionieriaus veikimui (pvz., iš jo pasklidus degėsių kvapui ar pan.), išjunkite 
įrenginio maitinimą ir susisiekite su savo vietiniu atstovu. Jei toliau eksploatuosite įrenginį tokiomis 
sąlygomis, jis gali visiškai sugesti, galima gauti elektros smūgį arba sukelti gaisrą.

• Būtinai įrenkite nuotėkio į įžeminimo grandinę jungtuvą. Jei nesumontuosite nuotėkio į įžeminimo 
grandinę jungtuvo, kils elektros smūgio arba gaisro pavojus. 

• Būtinai įžeminkite įrenginį. Nesujunkite įrenginio įžeminimo laido su komunalinių 
komunikacijų vamzdžiu, žaibolaidžio grandine arba telefono įžeminimo laidu. Netinkamai 
įžeminus, galima gauti elektros smūgį.  

ĮSPĖJIMAS
Jei tinkamai nesilaikysite šių instrukcijų, 
galite susižaloti arba netgi žūti. 

ATSARGIAI
Jei tinkamai nesilaikysite šių instrukcijų, gali būti 
apgadintas turtas arba kas nors gali susižaloti: 
atsižvelgiant į sąlygas, žala gali būti didelė. 

Niekada to nedarykite. Būtinai laikykitės instrukcijų. 

Būtinai įrenkite įžeminimo jungtį. Jokiu būdu nešlapinkite oro kondicionieriaus 
(įskaitant nuotolinį valdiklį) vandeniu. 

Jokiu būdu nelieskite oro kondicionieriaus ar 
nuotolinio valdiklio šlapiomis rankomis. 
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ATSARGIAI
• Nenaudokite oro kondicionieriaus kitais tikslais nei jis skirtas. Nenaudokite oro 

kondicionieriaus tiksliesiems prietaisams, maistui, augalams, gyvuliams ar meno dirbiniams 
vėsinti, kadangi tai gali pakenkti konkretaus objekto charakteristikoms, kokybei ir (arba) 
ilgaamžiškumui (ar gyvulio sveikatai). 

• Neleiskite, kad tiesiai į augalus ar gyvūnus pūstų oro srautas iš bloko, kadangi jis gali jiems pakenkti. 
• Nedėkite atvirą liepsną generuojančių buitinių prietaisų tose vietose, į kurias pučia įrenginio oro 

srautas, kadangi tai pakenks degiklio efektyvumui.
• Neblokuokite oro įleidimo ir išleidimo angų. Sutrikdžius oro srautą, gali sumažėti sistemos 

efektyvumas arba kilti problemų. 
• Nesėdėkite ir nedėkite daiktų ant lauko bloko. Kitaip galite nukristi jūs arba padėti daiktai ir ką nors 

sužaloti.
• Tiesiogiai po patalpos arba vidaus blokais nedėkite objektų, kuriuos reikia saugoti nuo drėgmės. Tam 

tikromis sąlygomis ant pagrindinio bloko arba šaltnešio vamzdžių gali susidaryti kondensato ir dėl oro 
filtro nešvarumų arba drenažo linijoje atsiradusių kamščių kondensatas gali pradėti lašėti ir sugadinti 
arba suteršti po įranga esančius objektus.

• Po ilgos eksploatacijos patikrinkite įrenginio stovą ir jo montažo elementus, ar nėra pažeidimų. 
Palikus tvirtinimo elementus apgadintus, įrenginys gali nukristi ir ką nors sužaloti.

• Nelieskite įrenginio oro įleidimo angos arba aliumininių sparnuotės menčių, kad nesusižeistumėte.
• Buitinis prietaisas neskirtas naudotis neprižiūrimiems mažiems vaikams ar neįgaliesiems. Kitaip jo 

veikimas gali pakenkti organizmo funkcijoms bei sveikatai.

• Siekiant išvengti deguonies stygiaus, kartu su oro kondicionieriumi naudojant papildomą 
įrangą, pvz., degiklį, reikia užtikrinti, kad patalpa būtų gerai vėdinama. 

• Prieš valydami būtinai sustabdykite bloką, išjunkite jungtuvą arba atjunkite maitinimo kabelį. 
Kitaip galite gauti elektros smūgį ir susižaloti.

• Oro kondicionierių junkite tik į nurodytą maitinimo grandinę. Kiti maitinimo šaltiniai nei nurodytasis 
gali kelti elektros smūgio pavojų, perkaisti ar tapti gaisro priežastimi.

• Nutieskite drenažo žarną taip, kad sklandžiai išleistumėte kondensatą. Netinkamai nutiesus gali 
drėkti pastatas, baldai ir pan. 

• Nedėkite daiktų šalia lauko bloko ir neleiskite, kad aplink jį kauptųsi lapai ir kitos šiukšlės. Lapai – 
tai terpė mažiems gyvūnėliams, kurie gali patekti į įrenginį. Tokie gyvūnėliai, patekę į įrenginį, 
gali sukelti jo veikimo sutrikimų, gali išsiskirti dūmų arba kilti gaisras, jei jie palies elektrines dalis.

• Nestatykite jokių objektų aplink patalpos bloką. 
Kitaip gali būti pakenkta jo našumui, gaminio kokybei ir gali sutrumpėti oro kondicionieriaus 
eksploatacija.

• Šis buitinis prietaisas neskirtas naudoti ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų asmenims arba 
tiems, kurie neturi reikiamų valdymo žinių, išskyrus atvejus, kai juos prižiūri ar pateikia su prietaiso 
naudojimu susijusių nurodymų už jų saugą atsakingas asmuo. 
Užtikrinkite, kad vaikai nežaistų su buitiniu prietaisu.

• Kad išvengtumėte elektros smūgio, nevaldykite įrangos šlapiomis rankomis. 

• Neplaukite oro kondicionieriaus vandeniu, kadangi kils elektros smūgio arba gaisro pavojus. 
• Nedėkite ant bloko indų su vandeniu (gėlėms ar pan.), kadangi tai kels elektros smūgio arba 

gaisro pavojų.
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 Jei reikia oro kondicionierių įrengti toliau nurodytų tipų aplinkoje, pasitarkite su atstovu.
• Jei aplinkoje yra alyvos, garo ar suodžių.
• Druskingoje aplinkoje, pvz., pajūryje.
• Jei aplink yra sulfidų dujų šaltinių, pvz., karštųjų versmių.
• Jei toje vietoje lauko bloką gali blokuoti sniegas.
• Kondensatas iš lauko bloko turi būti išleidžiamas į tinkamą drenažo sistemą.

 Įrengimui parinkite toliau aprašytą vietą.
• Ta vieta turi būti pakankamai tvirta, kad atlaikytų bloko svorį ir nesustiprintų įrenginio veikimo 

triukšmo ar vibracijos.
• Toje vietoje iš lauko bloko sklindantis oro srautas ar įrenginio veikimo triukšmas netrukdytų 

kaimynams.

• Oro kondicionieriui maitinti reikia naudoti skirtinę maitinimo grandinę.

• Oro kondicionieriui perkelti reikia specializuotų žinių ir įgūdžių. Jei perkelti būtina persikraustymo ar 
renovacijos tikslais, pasitarkite su savo atstovu.

Įrengimo vieta

Atsižvelkite į kaimynų girdimą triukšmą

Elektros instaliacija

Sistemos perkėlimas
4
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Dalių pavadinimai
 Patalpos blokas 
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 Lauko blokas 

Patalpos blokas 
1. Oro filtras
2. Titano apatito fotokatalizinis oro 

gryninimo filtras:
• Šie filtrai tvirtinami prie oro filtrų vidaus.

3. Oro įleidimo anga
4. Priekinis skydelis
5. Skydelio ąselė
6. Patalpos temperatūros jutiklis:

• Jis registruoja oro temperatūrą aplink bloką.
7. Jutiklis INTELLIGENT EYE: (p. 15.)
8. Ekranas
9. Oro išleidimo anga

10. Atlankai (horizontalieji kreiptuvai):
 (p. 13.)

11. Žaliuzės (vertikalieji kreiptuvai):
• Žaliuzės įrengtos oro įvade. (p. 13.)

12. Modelio vardinė plokštelė

13. Patalpos bloko ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO jungiklis:
• Paspauskite šį jungiklį vieną kartą, kad 
įjungtumėte įrenginį. 
Paspauskite dar kartą, kad sustabdytumėte jį.

• Veikimo režimas atitinka tolesnę lentelę. 

• Šis jungiklis naudingas, kai nėra nuotolinio 
valdiklio.

14. VEIKIMO lemputė (žalia)
15. LAIKMAČIO lemputė (geltona): (p. 21.)
16. INTELLIGENT EYE lemputė (žalia): (p. 15.)
17. Signalo imtuvas:

• Jis priima signalus iš nuotolinio valdiklio.
• Įrenginiui priėmus signalą, pasigirs 

pyptelėjimas.
• Veikimo paleidimas.... pyp-pyp
• Nuostatų keitimas ...... pyp
• Veikimo stabdymas.... ilgas pyptelėjimas

Lauko blokas 
18. Oro įleidimo anga (gale ir šone)
19. Šaltnešio vamzdynas ir tarpblokiniai 

laidai
20. Drenažo žarna

21. Įžeminimo kontaktas:
• Šio dangčio viduje.

22. Oro išleidimo anga
23. Lauko temperatūros jutiklis (gale)
24. Modelio vardinė plokštelė

19
20

2122

18

24

23
• Kai kurių modelių lauko bloko išvaizda gali būti kitokia.

Modelis Režimas Temperatūros 
nuostata

Oro srauto 
sparta

TIK VĖSINIMAS VĖSINIMAS 22°C AUTOMATINIS
ŠILUMOS 
SURBLYS

AUTOMA-
TINIS 25°C AUTOMATINIS
6
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Dalių pavadinimai
 Nuotolinis valdiklis 

1. Signalo siųstuvas:
• Jis siunčia signalus į patalpos bloką.

2. Ekranas (LCD):
• Jis rodo dabartines nuostatas. 

(Čia aiškinimo tikslais pavaizduotos visos 
dalys su veikiančiais rodiniais.)

3. VENTILIATORIAUS nustatymo mygtukas: 
• Juo pasirenkama oro srauto nuostata.

4. GALINGOJO režimo mygtukas: 
Įjungia GALINGĄJĮ režimą (p. 18).

5. ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtukas:
• Paspauskite šį mygtuką vieną kartą, 

kad įjungtumėte įrenginį.
Paspauskite dar kartą, kad sustabdytumėte jį.

6. TEMPERATŪROS reguliavimo mygtukai:
• Keičia temperatūros nuostatą.

7. REŽIMO rinkiklis:
• Parenka veikimo režimą. 

(AUTOMATINIS / DŽIOVINIMAS / VĖSINIMAS / 
ŠILDYMAS / VENTILIATORIUS) (p. 11.)

8. TYLIOJO režimo mygtukas: 
LAUKO BLOKO TYLUSIS REŽIMAS (p. 19.)

9. Mygtukas ECONO: 
Įjungia ekonominį režimą ECONO (p. 20).

10. SUKIOJIMO mygtukas:
• Atlankai (horizontalieji kreiptuvai) (p. 13).

11. SUKIOJIMO mygtukas:
• Žaliuzės (horizontalieji kreiptuvai) (p. 13).

12. KOMFORTO / JUTIKLIO mygtukas: 
• KOMFORTINIO ORO SRAUTO ir 

INTELLIGENT EYE funkcijos (p. 15).
13. Mygtukai SAVAITINIS / PROGRAMAVIMAS / 

KOPIJAVIMAS / ATGAL / KITAS: 
• Valdo SAVAITINĮ LAIKMATĮ (p. 23.)

14. PASIRINKIMO mygtukas: 
• Keičia ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO LAIKMAČIO ir 

SAVAITINIO LAIKMAČIO nuostatas. (P. 21, 23.)
15. IŠJUNGIMO LAIKMAČIO mygtukas: (p. 21.)
16. ĮJUNGIMO LAIKMAČIO mygtukas: (p. 22.)
17. LAIKMAČIO ATŠAUKIMO mygtukas:

• Atšaukia laikmačio nuostatą. (P. 21, 22.)
• Jo negalima naudoti su SAVAITINIU 

LAIKMAČIU.
18. LAIKRODŽIO mygtukas: (p. 9.)

1

5

6

2

3

4

<ARC452A3>

7
8

13

14
15
17

109

11

12

16
18

<Atidarykite priekinį dangtį>
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Pasiruošimas eksploatuoti
 Kaip įdėti galvaninius elementus 

1. Nustumkite priekinį dangtelį ir nuimkite jį.

2. Įdėkite 2 sausuosius AAA formato 
galvaninius elementus LR03 (šarminius).

3. Nustatykite priekinį dangtelį atgal į buvusią 
vietą.

 Kaip valdyti nuotolinį valdiklį 
• Nuotolinis valdiklis naudojamas nukreipiant siųstuvą į patalpos 

bloką. Jei kas nors blokuos signalą tarp bloko ir nuotolinio 
valdiklio, pvz., užuolaida, blokas neveiks.

• Nenumeskite nuotolinio valdiklio. Saugokite jį nuo drėgmės.
• Maksimalus veikimo atstumas: apie 7 m.

 Kaip pakabinti nuotolinio valdiklio 
laikiklį ant sienos 
1. Pasirinkite vietą, iš kur signalai pasieks bloką.

2. Atskirai įsigytais sraigtais pritvirtinkite laikiklį 
prie sienos, kolonos ar panašioje vietoje.

3. Įdėkite nuotolinį valdiklį į jo laikiklį.

PASTABA 
 Pastabos dėl galvaninių elementų

• Keičiant galvaninius elementus, reikia naudoti to paties tipo galvaninius elementus ir juos 
keisti poromis.

• Jei ketinate ilgą laiką nenaudoti sistemos, išimkite galvaninius elementus.
• Galvaniniai elementai veikia apie 1 metus. Vis dėlto, jei nesibaigus metams nuotolinio 

valdiklio ekranas pradeda blukti ir suprastėja ryšys, vienu kartu pakeiskite abu galvaninius 
elementus naujais AAA formato LR03 (šarminiais) galvaniniais elementais.

• Komplekte esantys galvaniniai elementai skirti tik pradiniam sistemos naudojimui. 
Jų veikimo trukmė gali būti mažesnė, atsižvelgiant į oro kondicionieriaus pagaminimo datą.

 Pastabos dėl nuotolinio valdiklio
• Jokiu būdu neleiskite, kad į nuotolinį valdiklį šviestų tiesioginiai saulės spinduliai.
• Ant signalo siųstuvo arba imtuvo esančios dulkės sumažins jautrumą. Nušluostykite dulkes minkšta šluoste.
• Jei patalpoje yra elektroninio paleidimo tipo fluorescencinių lempų (pvz., inverterinių lempų) ar 

televizorius, signalo perdavimas gali nutrūkti. Jei taip yra, pasitarkite su parduotuvės specialistais.
• Jei nuotolinio valdiklio signalas valdo kitą buitinį prietaisą, patraukite tą buitinį prietaisą į kitą 

vietą arba pasitarkite su parduotuvės specialistais.

2

3
1

Tinkamai 
nustatykite 
 + ir  – !

Imtuvas

Nuotolinio 
valdiklio laikiklis

Nuotolinis valdiklis

Sraigtai
8



3PLT248442-3H.book  Page 9  Tuesday, June 28, 2016  11:48 AM
Pasiruošimas eksploatuoti
 Kaip nustatyti laikrodį 

1. Paspauskite .
• Ekrane pasirodo " ".

• Pradeda mirksėti " " ir " ".

2. Paspauskite , kad nustatytumėte 

dabartinę savaitės dieną.

3. Paspauskite .
• Ima mirksėti " ".

4. Paspauskite , kad nustatytumėte 

dabartinį laiką.
• Laikydami nuspaudę  arba , laiko nuostatą 

didinsite arba mažinsite sparčiai.

5. Paspauskite .
• Kai nustatydami bloko vidinį laikrodį spaudžiate 

mygtukus, būtinai nukreipkite nuotolinį valdiklį į patalpos 
bloką.

• Ima mirksėti " ". 

 Jungtuvo įjungimas
• Įjungtus jungtuvą, atlankai vieną kartą atidaromi ir uždaromi. (Tai normali procedūra.)

PASTABA 
 Laikrodžio nustatymo pastabos

• Jei tinkamai nenustatysite patalpos bloko vidinio laikrodžio, SAVAITINIS LAIKMATIS 
neveiks tiksliai.
9
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 Nuotolinio valdiklio nuostatų patikros
• Šis nuotolinis valdiklis tinka šilumos siurblio modeliui ir tik 

vėsinimo modeliui. Pasinaudokite ant nuotolinio valdiklio 
esančiu perjungikliu ir nustatykite šilumos siurblio modelį arba 
tik vėsinimo modelį.

• Žr. toliau pateiktą paaiškinimą ir parinkite nuostatą kaip 
parodyta iliustracijoje.
• Šilumos siurblio modelio naudotojams: nustatykite į padėtį 
"H/P".
• Tik vėsinimo modelio naudotojams: nustatykite į padėtį 
"C/O".

PASTABA 
 Energijos taupymo patarimai

• Būkite atsargūs ir pernelyg neatvėsinkite 
(neprišildykite) patalpos. 
Laikant vidutinį temperatūros lygį, 
taupoma energija.

• Uždenkite langus užuolaidomis. 
Užblokavus saulės šviesą ir orą iš lauko, 
pagerėja vėsinimo (šildymo) poveikis.

• Jei oro filtrai bus užteršti, jie veiks neefektyviai ir eikvos energiją. Valykite juos maždaug 
kas 2 savaites.

 Atminkite
• Lauko blokas nuolat naudoja nedidelį energijos kiekį elektros komponentams maitinti, 

net ir kai neveikia.
Lauko bloko RXS60/71 prijungimas: 1–15 W
Kiti lauko blokai: 15–20 W

Šildant kompresorių, lauko blokas vartoja 40–55 W energijos.
• Jei ketinate ilgai nenaudoti oro kondicionieriaus, pvz., pavasarį ar rudenį, išjunkite jungtuvą.
• Eksploatuokite oro kondicionierių pagal toliau nurodytas sąlygas. 

• Sistemai veikiant už šių drėgnumo arba temperatūros ribų, apsauginis įtaisas gali ją išjungti.

C/OH/P

Perjungiklis

Rekomenduojama temperatūros nuostata
Vėsinimo: 26–28°C
Šildymo: 20–24°C

Režimas Veikimo sąlygos Jei tęsiama eksploatacija už šio diapazono ribų
VĖSINIMAS Lauko temperatūra: 3/4/5MK(X)S, nuo –10 iki 46°C

RK(X)S, nuo –10 iki 46°C
Patalpos temperatūra: 18–32°C
Patalpos drėgnumas: 80% maks.

•Gali būti aktyvintas apsauginis įtaisas ir jis gali 
nutraukti veikimą. 
(Daugialypėje sistemoje jis gali būti aktyvintas ir 
nutraukti tik lauko bloko veikimą.)

•Patalpos bloke gali susidaryti kondensato ir jis gali 
imti lašėti.

ŠILDYMAS Lauko temperatūra: 3/4/5MXS, nuo –15 iki 24°C
RXS, nuo –15 iki 24°C

Patalpos temperatūra: 10–30°C

•Gali būti aktyvintas apsauginis įtaisas ir jis gali 
nutraukti veikimą.

DŽIOVINIMAS Lauko temperatūra: 3/4/5MK(X)S, nuo –10 iki 46°C
RK(X)S, nuo –10 iki 46°C

Patalpos temperatūra: 18–32°C
Patalpos drėgnumas: 80% maks.

•Gali būti aktyvintas apsauginis įtaisas ir jis gali 
nutraukti veikimą.

•Patalpos bloke gali susidaryti kondensato ir jis gali 
imti lašėti.
10
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EKSPLOATACIJAAUTOMATINIS · DŽIOVINIMO · VĖSINIMO 
· ŠILDYMO · VENTILIATORIAUS režimas
Oro kondicionierius gali veikti jūsų pasirinktu režimu. 
Nuo kito karto oro kondicionierius veiks tuo pačiu veikimo režimu.

 Kaip įjungti
1. Paspauskite  ir pasirinkite veikimo režimą.

• Kaskart paspaudus mygtuką, pakeičiamas režimų sekos 
elementas. 

2. Paspauskite .
• LCD ekrane pasirodo  .
• Įsijungia VEIKIMO lemputė. 

 Kaip sustabdyti įrenginį

3. Paspauskite  dar kartą.
• " " dingsta iš LCD ekrano.
• VEIKIMO lemputė išsijungia.

 Kaip pakeisti temperatūros nuostatą
4. Paspauskite  arba . 

: AUTOMATINIS : ŠILDYMAS

: DŽIOVINIMAS : VENTILIATORIUS 

: VĖSINIMAS

AUTOMATINIS, VĖSINIMO arba ŠILDYMO režimas DŽIOVINIMO arba VENTILIATORIAUS režimas

Paspauskite , kad padidintumėte temperatūrą. 
Paspauskite , kad sumažintumėte temperatūrą.

Temperatūros nuostata nekeičiama.
Nustatykite pageidaujamą 
temperatūrą. 

ŠILUMOS 
SIURBLIO modelis

TIK VĖSINIMO 
modelis
11
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 Kaip pakeisti oro srauto spartos nuostatą

5. Paspauskite . 

• Tylusis patalpos bloko režimas
Kai nustatyta oro srauto vertė " ", patalpos blokas skleidžia mažiau triukšmo.
Pasinaudokite šia nuostata, kai norėsite kambaryje daugiau tylos.

PASTABA 

AUTOMATINIS, VĖSINIMO, ŠILDYMO arba 
VENTILIATORIAUS režimas DŽIOVINIMO režimas

Pasiekiami 5 oro srauto lygiai 

nuo " " iki " " plius " " 

" ". 

Oro srauto spartos nuostata nekeičiama.

 Pastabos dėl ŠILDYMO režimo
• Kadangi šis oro kondicionierius šildo patalpą imdamas šilumą iš lauko oro ir perduodamas 

ją į kambarį, krentant lauko temperatūrai šildymo pajėgumas mažėja. Jei šildymo efektas 
nepakankamas, kartu su oro kondicionieriumi rekomenduojama naudoti kitą šildytuvą.

• Šilumos siurblio sistema šildo patalpą cirkuliuodama visose jo dalyse karštą orą. Pradėjus 
šildyti, patalpa šyla palaipsniui.

• Šildymo režimu ant lauko bloko gali atsirasti šerkšno, kas mažina šildymo pajėgumą. Tokiu 
atveju sistema persijungia į atitirpinimo režimą šerkšnui pašalinti.

• Atitirpinimo metu karštas oras neteka iš patalpos bloko.
• Atitirpinimo metu gali girdėtis dzingsėjimas: tai nereiškia, kad oro kondicionierius sugedo.

 Pastaba dėl VĖSINIMO režimo
• Šis oro kondicionierius vėsina patalpą išpūsdamas karštą orą iš patalpos laukan, todėl jei 

lauko temperatūra aukšta, oro kondicionieriaus našumas sumažėja.

 Pastaba dėl DŽIOVINIMO režimo
• Drėgmei iš kambario pašalinti siekiant nekeisti temperatūros naudojamas kompiuterio 

lustas. Jis automatiškai valdo temperatūrą ir oro srautą, todėl šių funkcijų rankiniu būdu 
reguliuoti negalima.

 Pastabos dėl AUTOMATINIO režimo
• AUTOMATINIU režimu sistema parenka temperatūros nuostatą ir atitinkamą veikimo 

režimą (VĖSINIMO arba ŠILDYMO) pagal patalpos temperatūrą veikimo pradžioje.
• Sistema automatiškai ir reguliariai parenka nuostatą iš naujo, kad patalpos temperatūra 

pasiektų naudotojo nustatytą lygį.

 Pastaba dėl VENTILIATORIAUS režimo
• Šis režimas taikomas tik ventiliatoriui.

 Pastaba dėl oro srauto spartos nuostatos
• Kai oro srauto sparta mažesnė, vėsinimo (šildymo) efektas taip pat būna mažesnis.
12
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Oro srauto krypties nustatymas
Galima nustatyti oro srauto kryptį ir taip padidinti komfortą. 

 Kaip paleisti automatinio 
sukiojimo funkciją

Paspauskite .
• LCD ekrane pasirodo " ".
• Atlankai (horizontalieji kreiptuvai) pradeda sukiotis.

Paspauskite .
• LCD ekrane pasirodo " ".
• Žaliuzės (vertikalieji kreiptuvai) pradeda sukiotis.

Paspauskite  ir .
• LCD ekrane pasirodo " " ir " ".
• Atlankai ir žaliuzės juda pakaitomis. 
• Norint atšaukti 3D oro srautą, reikia dar kartą paspausti 

 arba . 
Atlankai arba žaliuzės nustos judėti.

• Toliau pateiktose iliustracijose vaizduojamos atitinkamos oro srauto kryptys.

Oro srautas aukštyn ir žemyn

Oro srautas kairėn ir dešinėn

3D oro srauto kryptis

Aukštyn / žemyn Dešinėn / kairėn 3D
13
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 Kaip nustatyti atlankus arba žaliuzes į pageidaujamą 
padėtį 

• Ši funkcija veikia, kai atlankai arba žaliuzės būna nustatytos į automatinio sukiojimo režimą.

Paspauskite  ir , kai atlankai arba žaliuzės būna 
pasiekusios pageidaujamą padėtį.
• Įjungus 3D oro srautą, atlankai ir žaliuzės juda pakaitomis. 
• Iš LCD ekrano dingsta " " arba " ".

ATSARGIAI 

PASTABA 

• Atlankų ir žaliuzių kampui nustatyti visada naudokite nuotolinį valdiklį. Jei mėginsite 
rankomis pajudinti per jėgą, kai jie (jos) sukiojasi, galite sugadinti mechanizmą.

• Žaliuzių kampui nustatyti visada naudokite nuotolinį valdiklį. Oro išleidimo angoje esantis 
ventiliatorius sukasi dideliu greičiu.

 Pastaba dėl atlankų kampų 
• Atlankų sukiojimo diapazonas priklauso nuo 

veikimo režimo. (Žr. iliustraciją.) 

 Pastaba dėl 3D oro srauto
• Naudojant 3D oro srauto funkciją, po patalpą 

cirkuliuojamas šaltas oras, kuris šiaip 
kaupiasi ties patalpos grindimis, ir šiltas 
oras, kuris šiaip kaupiasi ties lubomis: 
taip išvengiama šalto ir šilto oro zonų 
susidarymo.

55°

15°

40°
15°
5°

55°

5°

Veikimo stabdymas

Veikimo stabdymas

VENTILIATORIAUS 
režimu

ŠILDYMO režimu

Apatinė riba

Viršutinė riba

Apatinė riba ir KOMFORTINIS ORO 
SRAUTAS (p. 14).

Viršutinė riba

Veikimo stabdymas

Apatinė riba

KOMFORTINIS ORO 
SRAUTAS (P. 14.)

Viršutinė riba

DŽIOVINIMO arba 
VĖSINIMO režimu
14
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KOMFORTINIO ORO SRAUTO 
ir "INTELLIGENT EYE" funkcijos
 KOMFORTINIO ORO SRAUTO funkcija

Oro srautas nukreipiamas aukštyn, kai veikia VSĖSINIMO funkcija, ir žemyn, kai veikia ŠILDYMO 
funkcija: taip oro srautas bus komfortiškas ir nebus tiesiogiai nukreiptas į žmones. 

 Režimas INTELLIGENT EYE
INTELLIGENT EYE – tai infraraudonųjų spindulių jutiklis, aptinkantis žmonių judėjimą. 
Jei ilgiau nei 20 minučių kambaryje nieko nebūna, automatiškai įjungiamas energijos taupymo 
režimas.

[Pavyzdys] 

 Jungtinis KOMFORTINIO ORO SRAUTO 
ir "INTELLIGENT EYE" veikimas
Oro kondicionierius gali sujungti KOMFORTINIO ORO SRAUTO ir "INTELLIGENT EYE" režimus.

VĖSINIMO režimas ŠILDYMO režimas

Kažkas yra kambaryje Nieko nėra kambaryje Kažkas grįžo į kambarį
 Įprastas veikimas

• Oro kondicionierius veikia 
įprastai, kol jutiklis aptinka 
žmonių judėjimą.

• Įsijungia INTELLIGENT 
EYE lemputė.

 Po 20 minučių 
įjungiamas energijos 
tapymo režimas.
• Nustatyta temperatūra 

keičiama ±2°C 
žingsneliais.

• INTELLIGENT EYE 
lemputė išsijungia.

 Grąžinamas įprastas 
režimas.
• Oro kondicionierius vėl ima 

veikti įprastai, kai jutiklis 
aptinka žmonių judėjimą.

• Vėl įsijungia INTELLIGENT 
EYE lemputė.
15
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  Kaip įjungti
Paspauskite  ir pasirinkite 
pageidaujamą režimą.
• Kaskart paspaudus mygtuką , LCD ekrane 

parodoma vis kita nuostatos parinktis.
• Pasirenkant " " iš tolesnių piktogramų, 

oro kondicionierius įjungia KOMFORTINIO ORO 
SRAUTO režimą ir režimą INTELLIGENT EYE. 

• Kai sukiojasi atlankai (horizontalieji kreiptuvai), atlikus 
pirmiau nurodytus veiksmus jų judėjimas sustoja.

• Įsijungia INTELLIGENT EYE lemputė.
• Kol aptinkamas žmonių judėjimas, lemputė šviečia.

 Kaip atšaukti 
Paspauskite  ir LCD ekrane 
pasirinkite tuščiąjį rodinį.

Režimas INTELLIGENT EYE naudingas energijai taupyti 
 Energijos taupymas

• Jei 20 minučių patalpoje nieko neaptinkama, įjungiamas energijos taupymo režimas.
• Šis režimas pakeičia temperatūrą –2°C, kai veikia ŠILDYMO arba +2°C, kai veikia 

VĖSINIMO režimas ir +2°C, kai veikia DŽIOVINIMO REŽIMAS (lyginant su nustatytąja 
temperatūra).

• Ši funkcija tik VENTILIATORIAUS režimu nežymiai sumažina oro srautą.

Derinys Be nuostatos
Tuščia

INTELLIGENT 
EYE

KOMFORTINIS 
ORO SRAUTAS
16
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KOMFORTINIO ORO SRAUTO 
ir "INTELLIGENT EYE" funkcijos

PASTABA 

ATSARGIAI 

 Pastabos dėl KOMFORTINIO ORO SRAUTO funkcijos 
• Atlankų padėtis pakinta, kad oro srautas nebūtų nukreiptas tiesiai į kambaryje esančius 

žmones. 
• Vienu metu negalima naudoti GALINGOJO ir KOMFORTINIO ORO SRAUTO režimų. 

Pirmumas suteikiamas funkcijai, kurios mygtukas paspaustas paskutinis.
• Įjungiamas AUTOMATINIS oro srauto režimas. Parinkus oro srauto kryptį aukštyn arba 

žemyn, KOMFORTINIO ORO SRAUTO režimas išjungiamas.

 Pastabos dėl funkcijos INTELLIGENT EYE 
• Toliau nurodyta veikimo zona. 

• Jutiklis neaptinka judesių didesniu nei 7 m atstumu. (Patikrinkite veikimo diapazoną.) 
• Jutiklio aptikimo jautrumas kinta atsižvelgiant į patalpos bloko vietą, žmonių ėjimo greitį, 

temperatūros diapazoną ir pan. 
• Kaip žmones jutiklis klaidingai aptinka naminius gyvūnėlius, saulės šviesą, besiplaikstančias 

užuolaidas ir šviesą, atspindėtą nuo veidrodžių. 
• Režimas INTELLIGENT EYE neįsijungia, kai įjungtas GALINGASIS režimas. 
• NAKTINIO NUSTATYMO režimas (p. 21) neįsijungia, kai veikia režimas INTELLIGENT EYE.

 Pastaba dėl jungtinio KOMFORTINIO ORO SRAUTO ir "INTELLIGENT EYE" režimų 
veikimo 

• Įjungiamas AUTOMATINIS oro srauto režimas. Parinkus oro srauto kryptį aukštyn arba 
žemyn, KOMFORTINIO ORO SRAUTO režimas išjungiamas. 
Pirmumas suteikiamas funkcijai, kurios mygtukas paspaustas paskutinis.

• Arti jutiklio nestatykite didelių objektų. 
Taip pat reikia pasirūpinti, kad šildymo blokai arba drėkintuvai nepatektų į jutiklio aptikimo 
zoną. Šis jutiklis gali aptikti nepageidaujamus objektus.

• Netrankykite ir smarkiai nespaudykite  INTELLIGENT EYE jutiklio. Kitaip galite apgadinti 
įrangą. 

7 m
55°

7 
m

55°

90°

Horizontalusis kampas: 110°
(vaizdas iš viršaus)

Vertikalusis kampas: 90°
(vaizdas iš šono)
17



3PLT248442-3H.book  Page 18  Tuesday, June 28, 2016  11:48 AM
GALINGASIS režimas
GALINGOJO režimo funkcija maksimaliai padidina 
vėsinimo (šildymo) efektą. Galite gauti maksimalų pajėgumą. 

 Kaip įjungti GALINGĄJĮ režimą

1. Paspauskite .
• GALINGASIS režimas išsijungia po 20 min. Tada 

sistema vėl automatiškai grąžina ankstesnes nuostatas, 
kurios buvo naudojamos prieš GALINGĄJĮ režimą.

• LCD ekrane pasirodo " ".

 Kaip atšaukti GALINGĄJĮ režimą

2. Paspauskite  dar kartą.

• " " dingsta iš LCD ekrano.

PASTABA 
 Pastabos dėl GALINGOJO režimo

• Naudojant GALINGĄJĮ režimą, kai kurios funkcijos nepasiekiamos.
• GALINGOJO režimo negalima naudoti kartu su režimu ECONO, KOMFORTINIO ORO SRAUTO arba 

LAUKO TYLIUOJU režimu. Pirmumas suteikiamas funkcijai, kurios mygtukas paspaustas paskutinis.
• GALINGĄJĮ režimą galima nustatyti tik veikiant blokui.
• GALINGASIS režimas nepadidina oro kondicionieriaus pajėgumo, jei oro kondicionierius 

jau veikia maksimaliu pajėgumu.
• VĖSINIMO arba ŠILDYMO režimais

Siekiant maksimaliai padidinti vėsinimo (šildymo) poveikį, turi būti padidinamas lauko bloko 
pajėgumas ir nustatoma maksimali oro srauto nuostata.
Temperatūros ir oro srauto nuostatos nekeičiamos.

• DŽIOVINIMO režimu
Temperatūros nuostata sumažinama 2,5°C ir šiek tiek padidinama oro srauto sparta.

• VENTILIATORIAUS režimu
Fiksuojama maksimali oro spartos nuostata.

• AUTOMATINIU režimu
Siekiant maksimaliai padidinti vėsinimo (šildymo) poveikį, turi būti padidinamas lauko bloko 
pajėgumas ir nustatoma maksimali oro srauto nuostata.

• Jei naudojama prioritetinės patalpos nuostata
Žr. daugialypės sistemos pastabą. (P. 31.)
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LAUKO BLOKO TYLUSIS režimas
Įjungus LAUKO BLOKO TYLŲJĮ REŽIMĄ, mažinamas lauko 
bloko triukšmingumas, keičiant jo dažnį ir ventiliatoriaus sukimosi 
greitį. Ši funkcija patogi nakties metu. 

 Kaip paleisti LAUKO BLOKO 
TYLŲJĮ režimą

1. Paspauskite .
• LCD ekrane pasirodo " ".

 Kaip atšaukti LAUKO BLOKO 
TYLŲJĮ režimą

2. Paspauskite  dar kartą.
• " " dingsta iš LCD ekrano.

PASTABA 
 Pastabos dėl LAUKO BLOKO TYLIOJO REŽIMO

• Jei naudojama daugialypė sistema, ši funkcija veikia tik jei LAUKO BLOKO TYLUSIS 
režimas nustatytas visuose veikiančiuose patalpos blokuose. 
Vis dėlto, jei naudojama prioritetinės patalpos nuostata, žr. Daugialypės sistemos pastabą. 
(P. 31.)

• Ši funkcija pasiekiama VĖSINIMO, ŠILDYMO ir AUTOMATINIU režimais. 
(Ji nepasiekiama VENTILIATORIAUS ir DŽIOVINIMO režimais.)

• Vienu metu GALINGOJO režimo ir LAUKO BLOKO TYLIOJO REŽIMO naudoti negalima. 
Pirmumas suteikiamas funkcijai, kurios mygtukas paspaustas paskutinis.

• Net jei veikimą sustabdo nuotolinis valdiklis arba patalpos bloko ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO 
jungiklis, kai veikia LAUKO BLOKO TYLUSIS režimas, nuotolinio valdiklio ekrane lieka 
indikacija " ".

• LAUKO BLOKO TYLUSIS režimas nesumažins nei dažnio, nei ventiliatoriaus sukimosi 
greičio, jei jie buvo pakankamai sumažinti. 
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Režimas ECONO
Režimas ECONO – tai funkcija, galinti efektyviai riboti 
maksimalias energijos sąnaudas. 
Ši funkcija naudinga tais atvejais, kai reikia užtikrinti, kad 
nesuveiktų jungtuvas, jei įrenginys veikia kartu su kitais buitiniais 
prietaisais.

 Kaip įjungti režimą ECONO 
1. Paspauskite .

• LCD ekrane pasirodo " ".

 Kaip atšaukti režimą ECONO

2. Paspauskite  dar kartą.
• " " dingsta iš LCD ekrano.

• Šis grafikas pateikiamas tik iliustravimo sumetimais.
* Maksimalus oro kondicionieriaus srovės stipris ir energijos sąnaudos režimu ECONO kinta 

atsižvelgiant į prijungtą lauko bloką.

PASTABA 
 Pastabos dėl režimo ECONO

• Režimą ECONO galima nustatyti tik veikiant blokui. 
• Režimas ECONO – tai funkcija, leidžianti įrenginiui veikti efektyviai, ribojant lauko bloko 

energijos sąnaudas (veikimo dažnį).
• Režimas ECONO veikia AUTOMATINIU, VĖSINIMO, DŽIOVINIMO ir ŠILDYMO režimais.
• Vienu metu negalima įjungti GALINGOJO režimo ir režimo ECONO.

Pirmumas suteikiamas funkcijai, kurios mygtukas paspaustas paskutinis. 
• Jei energijos sąnaudų lygis jau ir taip žemas, režimas ECONO jų papildomai nesumažina.

Dabartinis srovės stipris 
ir energijos sąnaudos

Nuo paleidimo iki nustatytosios 
temperatūros pasiekimo

Režimas 
ECONO

Įprastas 
veikimas

Maksimumas režimo 
ECONO metu

Maksimumas įprasto 
veikimo metu

Laikas
20
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IŠJUNGIMO LAIKMAČIO funkcija
Laikmačio funkcijos naudingos prireikus automatiškai įjungti arba 
išjungti oro kondicionierių naktį arba ryte. Taip pat galima kartu 
naudoti IŠJUNGIMO ir ĮJUNGIMO laikmačius. 

 Kaip naudoti IŠJUNGIMO 
LAIKMATĮ
• Patikrinkite, ar nustatytas laikrodis. 

Jei ne, nustatykite laikrodžio dabartinį laiką. (P. 9.)

1. Paspauskite .
• LCD ekrane pasirodo " " ir nustatytas laikas.
• LCD ekrane pasirodo " ".

• Ima mirksėti " ".

2. Paspaudinėkite , kol laiko nuostata 

pasieks jūsų pageidaujamą lygį.
• Kaskart paspaudus kurį nors mygtuką, laiko nuostata 

padidinama arba sumažinama 10 minučių. Laikant kurį 
nors mygtuką nuspaustą, nuostata keičiama sparčiai.

3. Paspauskite  dar kartą.
• Įsijungia LAIKMAČIO lemputė. 

 Kaip atšaukti IŠJUNGIMO LAIKMATĮ
4. Paspauskite .

• " " ir nustatytas laikas dingsta iš LCD ekrano.
• LCD ekrane pasirodo " " ir savaitės diena.
• LAIKMAČIO lemputė išsijungia.

PASTABA 
 Pastabos dėl LAIKMAČIO funkcijos

• Nustačius LAIKMATĮ, dabartinis laikas nerodomas.
• Nustačius ĮJUNGIMO ar IŠJUNGIMO LAIKMATĮ, laiko nuostata laikoma atmintyje. 

Pakeitus nuotolinio valdiklio galvaninius elementus, atmintis atšaukiama.
• Valdant įrenginį ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO LAIKMAČIU, faktinė operacijos trukmė 

gali nesutapti su ta, kurią įvedė naudotojas. (Maks.: apie 10 min.)

 NAKTINIO NUSTATYMO režimas
Nustačius IŠJUNGIMO LAIKMATĮ, oro kondicionierius automatiškai suderina temperatūros 
nuostatą (+0,5°C VĖSINIMO režimu, –2,0°C ŠILDYMO režimu), kad būtų išvengta 
pernelyg intensyvaus vėsinimo (šildymo) ir būtų užtikrintas malonus jūsų miegas.
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ĮJUNGIMO LAIKMAČIO funkcija
 Kaip naudoti ĮJUNGIMO LAIKMATĮ 

• Patikrinkite, ar nustatytas laikrodis. Jei ne, nustatykite 
laikrodžio dabartinį laiką. (P. 9.) 

1. Paspauskite .
• LCD ekrane pasirodo " " ir nustatytas laikas.
• LCD ekrane pasirodo " ".

• Ima mirksėti " ".

2. Paspaudinėkite , kol laiko nuostata 

pasieks jūsų pageidaujamą lygį.
• Kaskart paspaudus kurį nors mygtuką, laiko nuostata 

padidinama arba sumažinama 10 minučių. Laikant kurį 
nors mygtuką nuspaustą, nuostata keičiama sparčiai.

3. Paspauskite  dar kartą.
• Įsijungia LAIKMAČIO lemputė.

 Kaip atšaukti ĮJUNGIMO LAIKMATĮ
4. Paspauskite .

• " " ir nustatytas laikas dingsta iš LCD ekrano.
• LCD ekrane pasirodo " " ir savaitės diena.
• LAIKMAČIO lemputė išsijungia.

 Kaip derinti ĮJUNGIMO ir IŠJUNGIMO LAIKMAČIUS
• Toliau pateikta pavyzdinė 2 laikmačių derinimo nuostata. 

PASTABA 
 Toliau nurodytais atvejais laikmatį reikia nustatyti pakartotinai:

• išjungus jungtuvą;
• po elektros tiekimo trūkio;
• pakeitus nuotolinio valdiklio galvaninius elementus.

Ek
ra

na
s

Jungtinis

Dabartinis laikas: 23:00 
(Įrenginys veikia)
IŠJUNGIMO LAIKMATIS: 0:00
ĮJUNGIMO LAIKMATIS: 14:00

(Pavyzdys)
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SAVAITINIO LAIKMAČIO funkcija
Kiekvienoje savaitės dienoje galima įrašyti iki 4 laikmačio nuostatų. Patogu nustatyti SAVAITINĮ 
LAIKMATĮ pagal šeimos gyvenimo stilių.

 SAVAITINIO LAIKMAČIO naudojimo aptarimas
Toliau pateikiamas SAVAITINIO LAIKMAČIO nuostatų pavyzdys. 

6:00 8:30 17:30 22:00

25°C 27°C

6:00 8:30 17:30 22:00

25°C 27°C

8:00 10:00 19:00 21:00

27°C 27°C25°C

Pavyzdys: Nuo pirmadienio iki penktadienio galioja vienodos 
nuostatos, tačiau savaitgalį jos būna kitokios.

• SAVAITINIO LAIKMAČIO režimu galima nustatyti iki 4 rezervacijų per dieną ir iki 28 rezervacijų 
per savaitę. Efektyviai naudojant kopijavimo režimą, rezervacijas formuoti lengviau. 

• Pavyzdžiui, naudojant nuostatas ĮJUNGTA-ĮJUNGTA-ĮJUNGTA-ĮJUNGTA, galima suplanuoti 
veikimo režimo ir nustatytos temperatūros pokyčius. Be to, naudojant nuostatas 
IŠJUNGTA-IŠJUNGTA-IŠJUNGTA-IŠJUNGTA, galima nustatyti tik išjungimo laiką kiekvieną 
dieną. Taip oro kondicionierius išsijungs automatiškai, jei naudotojas pats užmirš jį išjungti.

Parenkite 1–4 programų laikmačio nuostatas. (Žr. p. 23.)[Pirmadienis]

Laikmačio nuostatų nėra[Šeštadienis]

Parenkite 1–4 programų laikmačio nuostatas. (Žr. p. 23.)[Sekmadienis]

Naudodami kopijavimo režimą, parenkite nuostatas intervalui nuo antradienio iki 
penktadienio, kadangi šios nuostatos sutampa su pirmadienio nuostatomis. (Žr. p. 26.)

[Antradienis]
–

[Penktadienis]

ON

ON

ON

ON

OFFOFF

OFFOFF

OFFONOFFON
Programa Nr. 4Programa Nr. 3Programa Nr. 2Programa Nr. 1

OFFONOFFON
Programa Nr. 4Programa Nr. 3Programa Nr. 2Programa Nr. 1

Programa Nr. 4Programa Nr. 3Programa Nr. 2Programa Nr. 1
ONOFFOFFON
23



3PLT248442-3H.book  Page 24  Tuesday, June 28, 2016  11:48 AM
 Kaip naudoti SAVAITINĮ LAIKMATĮ 

• Užtikrinkite, kad būtų nustatyta savaitės diena ir laikas. 
Jei taip nėra, nustatykite savaitės dieną ir laiką. (P. 9.) 

1. Paspauskite . 
• Pasirodys savaitės diena ir dabartinės dienos rezervacijos 

numeris.
• Kiekvienoje dienoje gali būti 1–4 nuostatos.

2. Paspauskite , kad pasirinktumėte 

pageidaujamą savaitės dieną ir rezervacijos 
numerį.

• Paspaudus , pakeičiamas rezervacijos numeris ir 

savaitės diena. 

3. Paspauskite .
• Nustatoma savaitės diena ir rezervacijos numeris.
• Pradeda mirksėti " " ir " ". 

4. Paspauskite , kad pasirinktumėte pageidaujamą režimą.

• Paspaudus , nuosekliai keičiama nuostata " " arba " ". 

• Jei rezervacija jau nustatyta, pasirinkus tuščiąjį rodinį ji panaikinama.
• Jei pasirinkote tuščiąjį rodinį, eikite į 9 žingsnį. 

5. Paspauskite . 
• Bus nustatytas ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO LAIKMATIS.
• Ims mirksėti " " ir laikas.

Nustatymo režimas

6:00 8:30 17:30 22:00

25 °C 27 °C[Pirmadienis]
OFFONOFFON

Programa Nr. 4Programa Nr. 3Programa Nr. 2Programa Nr. 1

Tuščia
Išjungimo LAIKMATISĮjungimo LAIKMATIS
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SAVAITINIO LAIKMAČIO funkcija
6. Paspauskite , kad pasirinktumėte 

pageidaujamą laiką.
• Laiką galima nustatyti intervale nuo 0:00 iki 23:50 

(10 minučių žingsneliais). 
• Kad grįžtumėte į ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO LAIKMAČIO 

režimo nuostatą, paspauskite .
• Jei nustatote IŠJUNGIMO LAIKMATĮ, eikite į 9 žingsnį.

7. Paspauskite . 
• Bus nustatytas laikas. 
• " " ir temperatūra ima mirksėti. 

8. Paspauskite , kad pasirinktumėte 

pageidaujamą temperatūrą.
• Temperatūrą galima nustatyti intervale tarp 10°C ir 32°C. 

Vėsinimas: blokas veikia 18°C temperatūroje, 
nors nustatytas intervale nuo 10 iki 17°C. 
Šildymas: blokas veikia 30°C temperatūroje, 
nors nustatytas intervale nuo 31 iki 32°C.

• Kad grįžtumėte į laiko nuostatą, paspauskite .
• Nustatyta temperatūra rodoma tik įjungus režimo 

nuostatą.

9. Paspauskite . 
• Temperatūra bus nustatyta ir pereisite prie kitos rezervacijos nuostatos.
• Kad parinktumėte kitas nuostatas, pakartokite procedūrą nuo 4 žingsnio.

10. Paspauskite  nustatymui užbaigti. 
• Būtinai nukreipkite nuotolinį valdiklį į patalpos bloką, paklausykite, ar pasigirdo priėmimo 

tonas ir pažiūrėkite, ar pradėjo mirksėti VEIKIMO lemputė.
• LCD ekrane pasirodo  ir aktyvinamas SAVAITINIS LAIKMATIS.
• Įsijungia LAIKMAČIO lemputė. 
• Vieną kartą sukurtą rezervaciją lengva nukopijuoti ir panaudoti tas pačias nuostatas kitai 

savaitės dienai nustatyti. 
Žr. "Kopijavimo režimas". (P. 27.)
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PASTABA 
 Pastabos dėl SAVAITINIO LAIKMAČIO funkcijos

• Nepamirškite pirmiausia nuotoliniame valdiklyje nustatyti laikrodžio.
• Su SAVAITINIU LAIKMAČIU galima nustatyti savaitės dieną, ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO 

LAIKMAČIO režimą, laiką ir nustatytą temperatūrą (galioja tik ĮJUNGIMO LAIKMAČIO 
režimui). Kitos ĮJUNGIMO LAIKMAČIO nuostatos grindžiamos prieš tai galiojusiomis 
nuostatomis.

• Vienu metu negalima naudoti SAVAITINIO LAIKMAČIO ir ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO 
LAIKMAČIO. 
ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO laikmatis įgauna prioritetą, jei nustatomas esant aktyviam 
SAVAITINIAM LAIKMAČIUI. 
SAVAITINIS LAIKMATIS pereis į budėjimo būseną ir iš LCD ekrano dings . 
Suėjus ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO laikmačiui, automatiškai aktyvinamas SAVAITINIS 
LAIKMATIS.

• Paspaudžiant  nusiunčiamas tik savaitiniame laikmatyje nustatytas laikas ir 
temperatūra. 
Savaitinį laikmatį nustatykite tik iš anksto nustatę veikimo režimą, ventiliatoriaus stiprumą 
ir ventiliatoriaus sukimosi kryptį.

• Jungtuvo išjungimas, elektros tiekimo trūkis ir kiti panašūs įvykiai išderina patalpos bloko 
vidinį laikrodį. Nustatykite laikrodį iš naujo. (P. 9.)

•  galima naudoti tik su laiko ir temperatūros nuostatomis. 
Jo negalima naudoti siekiant grįžti atgal į rezervacijos numerį.

Diena ir skaičius Įjungimas / išjungimas Laikas Temperatūra

Nuostatų rodiniai
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SAVAITINIO LAIKMAČIO funkcija
 

• Vieną kartą sukurtą rezervaciją galima nukopijuoti į kitą 
savaitės dieną. Bus nukopijuota visa pasirinktos savaitės 
dienos rezervacija.

1. Paspauskite .

2. Paspauskite , kad patvirtintumėte 

kopijuotiną savaitės dieną.

3. Paspauskite , kad aktyvintumėte 
kopijavimo režimą.
• Bus nukopijuota visa pasirinktos savaitės dienos 

rezervacija.

4. Paspauskite , kad pasirinktumėte savaitės paskirties dieną.

Kopijavimo režimas

25 °C 27 °C

25 °C 27 °C
22:0017:308:306:00

22:0017:308:306:00

KOPIJAVIMAS

[Antradienis]
–

[Penktadienis]

OFFONOFFON
Programa Nr. 4Programa Nr. 3Programa Nr. 2Programa Nr. 1

[Pirmadienis]
OFFONOFFON

Programa Nr. 4Programa Nr. 3Programa Nr. 2Programa Nr. 1
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5. Paspauskite . 
• Rezervacija bus nukopijuota į pasirinktą savaitės dieną. 

Bus nukopijuota visa pasirinktos savaitės dienos 
rezervacija. 

• Kad tęstumėte nuostatų kopijavimą į kitas savaitės 
dienas, pakartokite 4 ir 5 žingsnius.

6. Paspauskite  nustatymui užbaigti.
• LCD ekrane pasirodo  ir aktyvinamas 

SAVAITINIS LAIKMATIS.

PASTABA 
 Pastaba dėl KOPIJAVIMO REŽIMO

• Kopijavimo režimu nukopijuojama visa šaltinio savaitės dienos rezervacija. 
Jei norite pakeisti individualią vienos savaitės dienos rezervaciją, nukopijavę savaitinių 

rezervacijų turinį paspauskite  ir nustatymo režimo  žingsniuose pakeiskite 
nuostatas. (P. 24.)

Patvirtinimas Kopijavimas Įdėjimas Normalus

Nuostatų rodiniai
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SAVAITINIO LAIKMAČIO funkcija
 Rezervacijos patvirtinimas 

• Rezervaciją galima patvirtinti.

1. Paspauskite .
• Pasirodys savaitės diena ir dabartinės dienos rezervacijos 

numeris. 

2. Paspauskite , kad pasirinktumėte 

savaitės dieną ir patvirtintinos rezervacijos 
numerį. 

• Paspaudus , parodoma rezervacijos išsami 

informacija. 
• Kad pakeistumėte patvirtintos rezervacijos nuostatas, 

pasirinkite rezervacijos numerį ir paspauskite . 
Režimas perjungiamas į nustatymo režimą. 
Eikite į nustatymo režimo 4 žingsnį. (P. 24.)

3. Paspauskite  patvirtinimo režimui 
užverti.
• LCD ekrane pasirodo  ir aktyvinamas 

SAVAITINIS LAIKMATIS.
• Įsijungia LAIKMAČIO lemputė.

 Kaip deaktyvinti SAVAITINĮ LAIKMATĮ

4. Paspauskite , kol LCD ekrane rodoma " ".
• " " dings iš LCD ekrano.
• LAIKMAČIO lemputė išsijungia.

• Kad vėl aktyvintumėte SAVAITINIO LAIKMAČIO režimą, paspauskite  dar kartą.

• Jei rezervacija, deaktyvinta spaudžiant , aktyvinama dar kartą, naudojamas 
paskutinės rezervacijos režimas.

Normalus Patvirtinimas

Nuostatų rodiniai
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 Kaip panaikinti rezervacijas 

• Žr. "Nustatymo režimas". (P. 24.) 
Nustatymo režimo 4 žingsnyje pasirinkdami 
pageidaujamą režimą, nustatykite tuščiąjį rodinį. 
Rezervacija bus panaikinta.

• Šią funkciją galima naudoti prireikus panaikinti visų 
savaitės dienų rezervacijas. 

5. Paspauskite .

6. Spausdami  pasirinkite savaitės dieną, 

kurią norite atšaukti.

7. Palaikykite  5 sekundes.
• Pasirinktos savaitės dienos rezervacija bus panaikinta.

8. Palaikykite  5 sekundes 
(įprastame rodinyje). 
• Būtinai nukreipkite nuotolinį valdiklį į pagrindinį bloką 

ir paklausykite, ar pasigirdo priėmimo tonas.
• Ši operacija neefektyvi, kai nustatomas SAVAITINIS LAIKMATIS.
• Visos rezervacijos bus panaikintos.

Individuali rezervacija

Visų savaitės dienų rezervacijos

Visos rezervacijos
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Pastaba dėl daugialypės sistemos
Šioje sistemoje vienas lauko blokas prijungtas prie kelių 
patalpos blokų. 

 Veikimo režimo pasirinkimas
1. Kai prioritetinės patalpos nuostata yra, 

tačiau ji neaktyvi arba nenustatyta.
Kai veikia daugiau nei 1 patalpos blokas, 
prioritetas suteikiamas pirmuoju įjungtam blokui. 
Šiuo atveju vėliau įjungiamuose blokuose 
nustatykite tą patį veikimo režimą kaip ir pirmajame.
Kitaip jie pereis į budėjimo būseną ir pradės mirksėti 
VEIKIMO lemputė: tai nereiškia gedimo.

PASTABA 

ATSARGIAI 

2. Kai aktyvi prioritetinės patalpos nuostata.
Žr. "Prioritetinės patalpos nuostata" kitame puslapyje.

 NAKTINIS TYLUSIS režimas 
(pasiekiama tik su VĖSINIMO režimu)
Norint naudotis NAKTINIU TYLIUOJU režimu, reikia įrengimo metu atlikti pirminio programavimo 
veiksmus. Dėl pagalbos kreipkitės į savo mažmenininką arba įgaliotąjį atstovą. 
NAKTINIS TYLUSIS režimas nakties metu mažina lauko bloko veikimo triukšmą, kad būtų mažiau 
trikdomi kaimynai.
• NAKTINIS TYLUSIS režimas aktyvinamas temperatūrai nukritus 5°C ar daugiau lyginant su 

aukščiausia tą dieną užregistruota temperatūra. Taigi, kai temperatūros skirtumas nesiekia 5°C, 
ši funkcija neaktyvinama.

• NAKTINIS TYLUSIS režimas šiek tiek sumažina bloko vėsinimo (šildymo) efektyvumą.

 Pastabos dėl daugialypės sistemos veikimo režimo.
• Vienu metu galima naudoti VĖSINIMO, DŽIOVINIMO ir VENTILIATORIAUS režimus.
• AUTOMATINIS režimas pagal patalpos temperatūrą automatiškai parenka VĖSINIMO arba 

ŠILDYMO režimą. 
Taigi, AUTOMATINIS režimas pasiekiamas pasirinkus tą patį veikimo režimą, nustatytą 
patalpoje, kurioje įjungtas pirmasis blokas.

• Paprastai prioritetas suteikiamas veikimo režimui, nustatytam patalpoje, kurioje buvo 
pirmasis įjungtas blokas, tačiau toliau nurodytais atvejais numatytos išimtys, į kurias reikia 
atsižvelgti.
Jei pirmosios patalpos veikimo režimas yra VENTILIATORIAUS, tokiu atveju bet kurioje 
patalpoje po jos įjungus ŠILDYMO režimą prioritetas bus suteiktas ŠILDYMUI. Šioje 
situacijoje VENTILIATORIAUS režimu veikęs oro kondicionierius perjungiamas į budėjimo 
režimą ir pradeda mirksėti jo VEIKIMO lemputė.

Lauko blokas

Patalpa DPatalpa C

Patalpa BPatalpa A
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 LAUKO BLOKO TYLUSIS REŽIMAS (p. 19)

1. Kai prioritetinės patalpos nuostata yra, tačiau ji neaktyvi arba nenustatyta.
Naudojantis NAKTINIU TYLIUOJU režimu daugialypėje sistemoje, reikia atitinkamais 
nuotoliniais valdikliais nustatyti visų patalpos blokų LAUKO BLOKŲ TYLIUOSIUS režimus.
Išjungiant LAUKO BLOKO TYLŲJĮ režimą, pakanka pašalinti šią nuostatą viename iš 
veikiančių patalpos blokų, naudojantis jo nuotoliniu valdikliu.
Vis dėlto kitų nuotolinių valdiklių ekranuose išliks LAUKO BLOKO TYLIOJO režimo rodinys.
Rekomenduojame naudojantis nuotoliniais valdikliais atšaukti šį režimą visose patalpose.

2. Kai aktyvi prioritetinės patalpos nuostata.
Žr. "Prioritetinės patalpos nuostata".

 VĖSINIMO / ŠILDYMO režimo užraktas 
(siūloma tik su šilumos siurblio modeliais)
Norint naudotis VĖSINIMO / ŠILDYMO užraktu, reikia įrengimo metu atlikti pirminio programavimo veiksmus. Dėl pagalbos kreipkitės į 
savo įgaliotąjį atstovą. VĖSINIMO / ŠILDYMO režimo užraktas nustato įrenginį priverstinai veikti VĖSINIMO arba ŠILDYMO režimu. Ši 
funkcija patogi, jei pageidaujate nustatyti visus patalpos blokus, prijungtus prie daugialypės sistemos, veikti tuo pačiu veikimo režimu.

PASTABA 

 Prioritetinės patalpos nuostata
Prioritetinės patalpos nuostatą reikia suprogramuoti iš anksto, įrengimo metu. Dėl pagalbos kreipkitės į savo mažmenininką arba įgaliotąjį atstovą.
Patalpai, kuriai priskirtas prioritetinės patalpos statusas, suteikiamas prioritetas toliau nurodytais atvejais:
1. Veikimo režimo prioritetas.

Kadangi prioritetinės patalpos veikimo režimui suteikiamas pirmumas, naudotojas gali jai parinkti kitą veikimo režimą nei kitose patalpose.
* Pavyzdžiuose patalpa A yra prioritetinė.
Pavyzdys

Patalpoje A parinktas VĖSINIMO režimas, tuo tarpu patalpose B, C ir D parinkti tokie režimai: 

2. Prioritetas naudojant GALINGĄJĮ režimą.
* Pavyzdžiuose patalpa A yra prioritetinė.
Pavyzdys

Veikia visi blokai: A, B, C ir D patalpų. Jei blokas patalpoje A perjungiamas į GALINGĄJĮ 
režimą, veikimo pajėgumas koncentruojamas patalpoje A. Tokiu atveju patalpų B, C ir D blokų 
vėsinimo (šildymo) efektyvumas šiek tiek sumažinamas.

3. Prioritetas naudojant LAUKO BLOKO TYLŲJĮ režimą.
* Pavyzdžiuose patalpa A yra prioritetinė.
Pavyzdys

Pakanka patalpos A bloką perjungti į TYLŲJĮ režimą ir oro kondicionierius įjungs LAUKO BLOKO TYLŲJĮ režimą.
Visų veikiančių blokų veikti TYLIUOJU režimu nustatyti nebūtina.

• VĖSINIMO / ŠILDYMO režimo užrakto negalima aktyvinti kartu su prioritetinės patalpos nuostata.

Veikimo režimas patalpose B, C ir D Patalpų B, C ir D būsena, kai patalpa A veikia VĖSINIMO režimu
VĖSINIMAS, DŽIOVINIMAS arba VENTILIATORIUS Palaikomas dabartinis veikimo režimas

ŠILDYMAS Įrenginys pereina į budėjimo režimą. Veikimas tęsiamas, 
kai patalpos A blokas nustoja veikti.

AUTOMATINIS
Jei įrenginys nustatytas veikti VĖSINIMO režimu, veikimas tęsiamas. 
Jei nustatomas ŠILDYMO režimas, įrenginys pereina į budėjimo 
režimą. Veikimas tęsiamas, kai patalpos A blokas nustoja veikti.
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 Patalpos blokas, lauko blokas ir nuotolinis valdiklis
1. Nušluostykite juos sausa švelnia 

šluoste. 

 Priekinis skydelis 
1. Atidarykite priekinį skydelį. 

• Paimkite priekinį skydelį už skydelio ąselių 
(abiejose pusėse) ir atidarykite jį.

2. Nuimkite priekinį skydelį. 
• Nuslinkite priekinį skydelį kairėn arba dešinėn, 

traukdami į save.
Taip atjungsite sukamąjį spraustelį vienoje iš pusių.

• Tokiu pačiu būdu atjunkite priekinio skydelio veleną 
kitoje pusėje.

3. Nuvalykite priekinį skydelį.
• Nušluostykite jį minkšta, vandeniu sudrėkinta 

šluoste.
• Galima naudoti tik neutralų valiklį.
• Jei nuplovėte skydelį vandeniu, nusausinkite jį 

sausa, minkšta šluoste ir palikite išdžiūti šešėlyje.

4. Prijunkite priekinį skydelį. 
• Sulygiuokite priekinio skydelio veleną kairėje ir 

dešinėje pusėse su lizdais, tada iki galo įspauskite.
• Lėtai uždarykite priekinį skydelį. 

(Paspauskite skydelį abiejose pusėse ir centre.)

ATSARGIAI 

ATSARGIAI Prieš valydami būtinai sustabdykite veikimą 
ir išjunkite jungtuvą.

Blokai

• Nelieskite patalpos bloko metalinių dalių. Jei šias dalis paliesite, galite susižaloti.
• Nuimdami ar prijungdami priekinį skydelį, naudokite patvarią ir stabilią kėdę ir žiūrėkite, 

kur žengiate.
• Nuimdami arba prijungdami priekinį skydelį, tvirtai laikykite jį ranka, kad neiškristų.
• Valymo tikslais nenaudokite karštesnio nei 40°C vandens, benzino, skiediklio ar kitos 

lakiosios alyvos, poliravimo jungiklio, šveitimo šepetėlių bei kitų rankinių priemonių.
• Išvalę užtikrinkite, kad būtų gerai prijungtas priekinis skydelis.

2) Traukti

1) Slinkti

Įstatykite 
spraustelį į lizdą.

Priekinio skydelio 
velenas

Lizdas
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1. Ištraukite oro filtrus. 
• Atidarykite priekinį skydelį.
• Šiek tiek paspauskite ąselę aukštyn kiekvieno 

oro filtro centre, tada patraukite žemyn.

2. Ištraukite titano apatito fotokatalizinį 
oro gryninimo filtrą. 
• Laikydami už rėmo įleistų dalių, atkabinkite 

4 fiksatorius.

3. Išvalykite arba pakeiskite kiekvieną filtrą. 

3-1 Oro filtras
3-1-1 Nuplaukite oro filtrus vandeniu arba 

nusiurbkite juos dulkių siurbliu.
• Jei dulkių nepavyksta lengvai pašalinti, 

nuplaukite juos neutraliu valikliu, 
atskiestu drungnu vandeniu, ir tada 
palikite juos išdžiūti šešėlyje.

• Būtinai ištraukite titano apatito 
fotokatalizinį oro gryninimo filtrą.

• Rekomenduojama valyti oro filtrus 
kas 2 savaites.

Filtrai

2) Traukti žemyn
Oro filtras

1) Spausti

Fiksatorius

Filtro rėmas

Oro filtras

Titano apatito 
fotokatalizinis oro 
gryninimo filtras
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3-2 Titano apatito fotokatalizinis oro gryninimo filtras 

Titano apatito fotokatalizinį oro gryninimo filtrą galima atnaujinti nuplaunant vandeniu kas 
6 mėnesius. Rekomenduojame jį keisti kas 3 metus.

[Techninė priežiūra]
3-2-1 Jei nešvarumai įsisenėję, siurbliu 

susiurbkite dulkes ir pamirkykite jį 
šiltame arba drungname vandenyje 
maždaug 10–15 minučių. 
• Plaudami vandeniu, nenuimkite filtro 

nuo rėmo.
3-2-2 Nuplovę nupurtykite vandenį ir palikite 

šešėlyje išdžiūti.
• Kadangi medžiaga pagaminta iš 

poliesterio, negręžkite filtro vandeniui 
pašalinti.

[Keitimas]
3-2-3 Nuimkite filtro rėmo ąseles ir pakeiskite 

filtrą nauju. 
• Neišmeskite filtro rėmo. Pakartotinai 

panaudokite filtro rėmą vėl, kai 
montuosite titano apatito fotokatalizinį 
oro gryninimo filtrą atgal.

• Utilizuokite seną filtrą kaip neliepsniąsias 
atliekas.

4. Nustatykite oro filtrą ir titano apatito 
fotokatalizinį oro gryninimo filtrą atgal 
į vietas ir uždarykite priekinį skydelį. 
• Įstatykite filtrų fiksatorius į priekinio skydelio lizdus. 

Lėtai uždarykite priekinį skydelį ir paspauskite skydelį 
3 taškuose. (Po vieną kiekvienoje pusėje ir vieną 
viduryje.)

PASTABA 
• Eksploatacija su užterštais filtrais: 

• Titano apatito fotokataliziniam oro gryninimo filtrui užsakyti kreipkitės į parduotuvę, iš kurios 
pirkote oro kondicionierių.

• Utilizuokite seną filtrą kaip neliepsniąsias atliekas. 

Spausti

(1) Iš oro nešalinami kvapai. (2) Nevalomas oras.
(3) Prasta šildymo arba vėsinimo funkcija. (4) Gali susidaryti papildomų kvapų.

Elementas Dalies Nr.
Titano apatito fotokatalizinis oro gryninimo filtras
(be rėmo ) 1 rinkinys KAF970A46
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 Prieš ilgą nenaudojimo laikotarpį
1. Kelioms valandoms giedrą dieną paleiskite veikti tik 

VENTILIATORIAUS režimą, kad išdžiovintumėte vidų.
• Paspauskite  ir pasirinkite VENTILIATORIAUS režimą.

• Paspauskite  ir įjunkite įrenginį.

2. Baigus veikti įrenginiui, išjunkite patalpos oro kondicionieriaus 
jungtuvą.

3. Nuvalykite oro filtrus ir vėl juos nustatykite.

4. Išimkite iš nuotolinio valdiklio galvaninius elementus.

PASTABA 

Tam tikromis eksploatacijos sąlygomis po kelių sezonų oro kondicionieriaus vidus gali užsiteršti ir 
įrenginys gali imti prastai veikti. Rekomenduojama naudotojui ne tik reguliariai valyti įrenginį, bet ir 
periodiškai nugabenti jį specialistui, kad atliktų techninę priežiūrą. Dėl specializuotos techninės 
priežiūros susisiekite su parduotuvės, kurioje pirkote oro kondicionierių, specialistais.
Techninės priežiūros išlaidas apmoka naudotojas.

Šiame gaminyje yra fluorintų, šiltnamio efektą sukeliančių dujų, įtraukų į Kioto protokolą.
Šaltnešio tipas: R410A
GWP(1) vertė: 1975
(1) GWP = pasaulinio atšilimo potencialas
Laikantis Europos ar vietinių teisės aktų, gali tekti periodiškai tikrinti įrenginį dėl šaltnešio nuotėkio. 
Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į savo vietinį atstovą.

Patikrinkite, ar pagrindas, stovas ir kitos lauko bloko jungiamosios detalės nesugedo ir 
nesurūdijo.
Patikrinkite, ar niekas neblokuoja patalpos ir lauko blokų oro įleidimo bei išleidimo angų.
Patikrinkite, ar VĖSINIMO arba DŽIOVINIMO metu iš drenažo angos sklandžiai teka 
kondensatas.
• Jei kondensato nesimato, galbūt vanduo teka iš patalpos bloko. Jei taip yra, nutraukite 

eksploataciją ir pasitarkite su parduotuvės specialistais.

• Jei prijungtas daugialypis blokas, pasirūpinkite, kad prieš įjungiant tik VENTILIATORIAUS 
režimą nebūtų naudojamas ŠILDYMO režimas. (P. 31.)

Rekomenduojame periodiškai vykdyti techninę priežiūrą.

Svarbi informacija apie naudojamą šaltnešį.
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• Trikčių šalinimo priemonės suskirstytos į toliau nurodytus du tipus, atsižvelgiant į sprendimus. 

Pasirinkite atitinkamą priemonę, atsižvelgdami į požymį.

Ne problema
• Šie atvejai nelaikomi problemomis.

Galite ir toliau juo naudotis. 

Patikrinkite
• Prieš skambindami remonto specialistui patikrinkite dar kartą. 

Atlankai nepradeda sukiotis iškart.

• Oro kondicionierius derina atlankų padėtį. 
Atlankai greitai pradės judėti.

ŠILDYMO režimas staigiai 
sustabdomas ir girdimas tekėjimo 
garsas.

• Sistema šalina šerkšną nuo lauko bloko. 
Palaukite maždaug 4–12 minučių.

Operacijos nepradedama vykdyti 
operatyviai.

 Paspaudus ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO 
mygtuką tuoj po veikimo sustabdymo.

 Režimas buvo pasirinktas pakartotinai. 
• Taip siekiama apsaugoti oro kondicionierių. 

Turite palaukti maždaug 3 minutes.

Girdisi garsas.

 Vandens tekėjimas 
• Šis garsas skleidžiamas oro kondicionieriuje 

tekant šaltnešiui.
• Tai – vandens pumpavimo oro 

kondicionieriuje garsas. Jis girdimas, 
kai vanduo pumpuojamas iš oro 
kondicionieriaus vykdant vėsinimo arba 
džiovinimo operaciją.

• Šaltnešis teka oro kondicionieriaus viduje 
net ir šiam neveikiant, kai veikia kiti patalpų 
blokai.

 Pūtimas 
• Šis garsas skleidžiamas perjungiant oro 

kondicionieriaus srautą.

 Dzingsėjimas 
• Šis garsas skleidžiamas oro kondicionieriui 

nežymiai išsiplečiant arba susitraukiant dėl 
temperatūros pokyčių.

 Švilpimas
• Šis garsas skleidžiamas tekant šaltnešiui, 

kai veikia atitirpinimo funkcija.
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Lauko blokas išskiria vandenį arba 
garą.

 ŠILDYMO režimu 
• Oro kondicionieriui veikiant atitirpinimo 

režimu, šerkšnas lauko bloke ištirpo 
į vandenį arba garą.

 VĖSINIMO arba DŽIOVINIMO režimais 
• Ore esanti drėgmė kondensuojasi ant vėsių 

lauko bloko vamzdyno paviršių, o vėliau ima 
lašėti vanduo.

Oro kondicionierius neveikia. 
(VEIKIMO lemputė nešviečia.)

• Galbūt išjungtas jungtuvas arba perdegė 
saugiklis? 

• Galbūt įvyko elektros tiekimo trūkis? 
• Ar nuotoliniame valdiklyje yra galvaniniai 

elementai? 
• Ar tinkamai parinkta laikmačio nuostata? 

Pradėjus ŠILDYTI, iškart po to 
neteka karštas oras.

• Oro kondicionierius šyla. 
Turėtumėte palaukti 1–4 minutes. 
(Sistema suprojektuota orą pradėti pūsti tik 
pasiekusi tam tikrą temperatūrą.)

Įrenginys staiga sustoja. 
(Mirksi VEIKIMO lemputė.)

• Ar švarūs oro filtrai? 
• Galbūt kas nors blokuoja patalpos arba 

lauko bloko oro įvadą ar išvadą?
• Išvalykite oro filtrus arba pašalinkite visas 

kliūtis ir išjunkite jungtuvą. Tada įjunkite jį 
vėl ir pamėginkite valdyti oro kondicionierių 
nuotoliniu valdikliu. Jei lemputė vis dar 
mirksi, paskambinkite parduotuvei, iš kurios 
pirkote oro kondicionierių.

• Ar nustatyti vienodi veikimo režimai visuose 
patalpos blokuose, prijungtuose prie lauko 
blokų daugialypėje sistemoje? 
Jei taip nėra, nustatykite visus patalpos 
blokus veikti tuo pačiu veikimo režimu 
ir įsitikinkite, kad lemputės mirksi. 
Be to, kai nustatytas AUTOMATINIS veikimo 
režimas, trumpam nustatykite visus patalpos 
blokus veikti VĖSINIMO arba ŠILDYMO 
režimu ir vėl patikrinkite, ar lemputės veikia 
normaliai. Jei, atlikus pirmiau aprašytus 
veiksmus, lemputės nustoja mirksėti, 
vadinasi, gedimo nėra. (P. 31.)
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Įrenginys staiga sustoja. 
(Įsijungia VEIKIMO lemputė.)

• Sistemos apsaugos sumetimais oro 
kondicionierius gali išsijungti dėl staigių ir 
žymių įtampos svyravimų. Jis automatiškai 
vėl pradės veikti po maždaug 3 minučių.

Iš patalpos bloko sklinda migla.

• Taip nutinka, kai oras patalpoje atvėsinamas 
iki miglos, VĖSINIMO režimu įrenginiui 
pučiant šaltą orą.

• Taip nutinka todėl, kad orą patalpoje 
atvėsina šilumokaitis ir jis atitirpinimo metu 
tampa migla.

Prastai vėsinama (šildoma).

• Ar švarūs oro filtrai? 
• Galbūt kas nors blokuoja patalpos arba 

lauko bloko oro įvadą ar išvadą?
• Ar tinkama temperatūros nuostata? 
• Ar uždaryti langai ir durys? 
• Ar oro srauto sparta ir oro srauto kryptis 

nustatytos tinkamai?

Netinkamai veikia nuotolinis 
valdiklis.

 Nerodomi jokie nuotolinio valdiklio 
signalai. 

 Mažas nuotolinio valdiklio jautrumas.

 Žemas ekrano kontrastas arba ekranas 
nieko nerodo. 

 Ekranas nekontroliuojamas. 
• Senka galvaniniai elementai ir ima trikti 

nuotolinio valdiklio veikimas. Pakeiskite 
visus galvaninius elementus naujais AAA 
LR03 formato (šarminiais) galvaniniais 
elementais. Išsamios informacijos rasite šio 
vadovo skirsnyje "Kaip įdėti galvaninius 
elementus". (P. 8.)

Negalima pasirinkti ŠILDYMO 
funkcijos, nors naudojamas 
šilumos siurblio modelis.

• Nuslinkite perjungiklį kairėn, kaip parodyta 
iliustracijoje, kad REŽIMO mygtuku būtų 
galima pasirinkti ŠILDYMO režimą. 

Perjungiklis
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ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO 
LAIKMATIS neveikia pagal 
parinktas nuostatas.

• Patikrinkite, ar nustatytas tas pats 
ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO LAIKMAČIO ir 
SAVAITINIO LAIKMAČIO laikas. 
Pakeiskite arba deaktyvinkite SAVAITINO 
LAIKMAČIO nuostatas. (P. 23.)

Patalpos blokas skleidžia 
nemalonų kvapą.

• Taip nutinka blokui absorbavus kvapus iš 
patalpos, baldų arba cigarečių ir išpučiant 
juos kartu su oru. 
(Taip nutikus rekomenduojame nugabenti 
patalpos bloką technikui, kad jį išplautų. 
Pasitarkite su parduotuvės, kurioje pirkote 
oro kondicionierių, specialistais.)

Lauko bloko ventiliatorius sukasi, 
tačiau oro kondicionierius 
neveikia.

 Sustabdžius veikimą 
• Lauko bloko ventiliatorius dar sukasi 

60 sekundžių, kad apsaugotų sistemą.

 Kai oro kondicionierius neveikia 
• Jei lauke itin aukšta temperatūra, lauko 

bloko ventiliatorius gali pradėti suktis 
sistemos apsaugos tikslais.

Veikimo metu įrenginys atlieka 
nenormalią operaciją.

• Oro kondicionieriaus veikimas gali sutrikti dėl 
žaibo iškrovos arba radijo bangų. Išjunkite 
jungtuvą, tada įjunkite jį vėl ir pamėginkite 
valdyti oro kondicionierių nuotoliniu valdikliu.
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ĮSPĖJIMAS
 Įvykus anomalijai (pvz., pasklidus degėsių kvapui), nutraukite eksploataciją ir išjunkite jungtuvą.

Jei toliau eksploatuosite įrenginį tokiomis nenormaliomis sąlygomis, gali kilti problemų, galima gauti 
elektros smūgį arba sukelti gaisrą.
Pasitarkite su parduotuvės, kurioje pirkote oro kondicionierių, specialistais.

 Nebandykite patys remontuoti ar modifikuoti oro kondicionieriaus.
Netinkamais veiksmais galima gauti elektros smūgį arba sukelti gaisrą.
Pasitarkite su parduotuvės, kurioje pirkote oro kondicionierių, specialistais.

Pastebėję vieną iš toliau nurodytų požymių, nedelsdami skambinkite į servisą. 

Utilizavimo reikalavimai
Jūsų gaminys ir su juo pateikti maitinimo elementai yra žymimi šiuo ženklu. Šis ženklas 
reiškia, kad elektros ir elektroniniai gaminiai neturi būti išmetami kartu su nerūšiuotomis 
buitinėmis atliekomis.
Ant maitinimo elementų po šiuo ženklu gali būti pateiktas konkretaus cheminio elemento 
ženklas. Šis cheminio elemento ženklas reiškia, kad maitinimo elementų sudėtyje 
esančių sunkiųjų metalų koncentracija viršija nustatytą lygį. Galimi cheminių elementų 
ženklai:

 Pb: švinas (>0,004%)
Nebandykite išmontuoti sistemos patys: gaminio išmontavimo, šaltnešio ir alyvos bei kitų dalių 
apdorojimo procedūras turi atlikti kvalifikuotas montuotojas, laikydamasis atitinkamų vietinių ir 
nacionalinių teisės aktų.
Įrenginius ir panaudotus maitinimo elementus reikia pristatyti į specializuotus surinkimo punktus, 
kad būtų galima panaudoti pakartotinai, perdirbti ir rekuperuoti.
Tinkama utilizuodami padėsite išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.
Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į montuotoją arba vietos savivaldybę.

Nedelsdami paskambinkite parduotuvei.

 Po elektros tiekimo trūkio
Oro kondicionierius automatiškai vėl ima veikti 
po maždaug 3 minučių. Šiek tiek palaukite.

 Žaibas
Kaimynystėje trenkus žaibui, siekiant apsaugoti 
sistemą reikia nutraukti eksploataciją ir išjungti 
jungtuvą.

� Maitinimo kabelis neįprastai įkaista arba yra pažeistas.
� Veikimo metu pasigirsta nenormalių garsų.
� Apsauginis jungtuvas, saugiklis arba nuotėkio į įžeminimo 

kontūrą jungtuvas dažnai nutraukia veikimą.
� Jungiklis arba mygtukas dažnai nesuveikia.
� Atsiranda degėsių kvapo.
� Iš patalpos bloko teka vanduo.

Išjunkite jungtuvą 
ir paskambinkite 
servisui.
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Trikčių diagnostika nuotoliniu valdikliu
ARC452A serijos modelių pagrindinio bloko temperatūros sekcijoje 
nurodomi atitinkami kodai.

1. Paspaudus ir 5 sekundes palaikius , 
temperatūros rodinio sekcijoje ima mirksėti 
indikacija " ".

2. Paspaudinėkite mygtuką , 
kol pasigirs ilgas pyptelėjimas. 
• Kodo indikacija keičiasi kaip nurodyta toliau, apie tai 

pranešama ilgu pyptelėjimu. 

PASTABA 

Trikčių diagnostika.

KODAS REIKŠMĖ

SISTEMA

00 NORMALU
UA PATALPOS-LAUKO BLOKO DERINIO TRIKTIS
U0 ŠALTNEŠIO TRŪKUMAS
U2 ĮTAMPOS KRYTIS ARBA PAGRINDINĖS GRANDINĖS VIRŠĮTAMPIS
U4 INFORMACIJOS PERDAVIMO (TARP PATALPOS IR LAUKO BLOKŲ) TRIKTIS

PATALPOS 
BLOKAS

A1 PATALPOS BOKO PCB DEFEKTAS
A5 AUKŠTO SLĖGIO VALDYMAS ARBA APSAUGA NUO UŽŠALIMO
A6 VENTILIATORIAUS VARIKLIO TRIKTIS
C4 ŠILUMOKAIČIO TEMPERATŪROS JUTIKLIO TRIKTIS
C9 SIURBIMO ORO TEMPERATŪROS TRIKTIS

LAUKO 
BLOKAS

EA VĖSINIMO-ŠILDYMO PERJUNGIMO KLAIDA
E1 SPAUSDINTINĖS PLOKŠTĖS TRIKTIS
E5 OL PALEISTAS
E6 KOMPRESORIAUS PALEIDIMO TRIKTIS
E7 NS VENTILIATORIAUS VARIKLIO TRIKTIS
E8 VIRŠSROVIO ĮVESTIS
F3 AUKŠTOS TEMPERATŪROS IŠLEIDIMO VAMZDŽIO VALDYMAS
F6 AUKŠTO SLĖGIO VALDYMAS (VĖSINIMO REŽIMU)
H0 JUTIKLIO TRIKTIS
H6 VEIKIMO SUSTABDYMAS DĖL DEFEKTINIO PADĖTIES APTIKIMO JUTIKLIO
H8 NS SROVĖS JUTIKLIO TRIKTIS
H9 SIURBIMO ORO TEMPERATŪROS TRIKTIS
J3 IŠLEIDIMO VAMZDŽIO TEMPERATŪROS JUTIKLIO TRIKTIS
J6 ŠILUMOKAIČIO TEMPERATŪROS JUTIKLIO TRIKTIS
L3 ELEKTRINIŲ DALIŲ ŠILDYMO TRIKTIS
L4 AUKŠTA INVERTERIO GRANDINĖS RADIATORIAUS TEMPERATŪRA
L5 IŠVESTIES VIRŠSROVIS
P4 INVERTERIO GRANDINĖS RADIATORIAUS TEMPERATŪROS JUTIKLIO TRIKTIS

1. Trumpas pyptelėjimas ir 2 vienas po kito sekantys pyptelėjimai nurodo kodų neatitiktį.

2. Kad atšauktumėte kodų rodinį, paspauskite ir palaikykite  5 sekundes. Kodų rodinys 
atšaukiamas ir jei mygtukas nepaspaudžiamas 1 minutę.
42



3PLT248442-3H.book  Page 43  Tuesday, June 28, 2016  11:48 AM
Trikčių šalinimas
LAUKO BLOKO PCB ŠVIESOS DIODAI: 3MXS, 3MKS, 4MXS, 4MKS, 5MXS, 5MKS serijos 

PASTABA 
1. Išjunkite ir vėl įjunkite maitinimą. Jei šviesos diodai vėl įsijungia, vadinasi, sugedo lauko 

bloko PCB.
2. Diagnostikos žymenys ∗ atskirais atvejais netaikomi. Išsamios informacijos rasite techninės 

priežiūros vadove.

1 šv. d. 2 šv. d. 3 šv. d. 4 šv. d.Šv. d. A 5 šv. d.

PAPRASTAI MIRKSI
PAPRASTAI NEŠVIEČIA
ŠVIEČIA
MIRKSI
NEŠVIEČIA
NEAKTUALU

ŽALIAS
RAUDONAS

PASTABA: 5 šviesos diodas įrengtas tik 5M serijos modeliuose.

* ŠALTNEŠIO TRŪKUMAS

* IŠVESTIES VIRŠSROVIS

* TERMISTORIAUS ARBA SROVĖS TRANSFORMATORIAUS ANOMALIJA

* SUVEIKĖ PERKROVOS RELĖ ARBA AUKŠTA IŠLEIDIMO VAMZDŽIO TEMPERATŪRA

GEDIMO APTIKIMAS

RAUDONAS

NORMALI MIKRO-
KOMPIUTERIO BŪSENA

ŽALIAS

MAITINIMO TRIKTIS ARBA [2 PASTABA]

[1 PASTABA]

VENTILIATORIAUS VARIKLIO TRIKTIS

REVERSINIO ELEKTROMAGNETINIO VOŽTUVO PERJUNGIMO TRIKTIS

ŽEMA ĮTAMPA Į PAGRINDINĘ GRANDINĘ ARBA MOMENTINIS ĮTAMPOS NUOSTOLIS

AUKŠTA INVERTERIO GRANDINĖS RADIATORIAUS TEMPERATŪRA

AUKŠTA JUNGIKLIŲ DĖŽUTĖS TEMPERATŪRA

ĮVESTIES VIRŠSROVIS

KOMPRESORIAUS PALEIDIMO TRIKTIS

SUVEIKĖ APSAUGA NUO AUKŠTO SLĖGIO ARBA UŽŠALO VEIKIANTIS AR BUDINTIS BLOKAS

DIAGNOZĖ

NORMALU      PATIKRINKITE PATALPOS BLOKĄ
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