NAUDOTOJO VADOVAS

ORO
KONDICIONIERIUS

Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite šį savininko vadovą ir
laikykite jį patogioje vietoje, kad galėtumėte bet kada pasižiūrėti.
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TURINYS

Šis vadovas yra skirtas tam tikrai gaminių
grupei ir jame gali būti nuotraukų arba turinio,
nesuderinamo su jūsų įsigytu modeliu.
Šį vadovą gali pakoreguoti gamintojas.
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NURODYMAI DĖL SAUGOS
Šios saugos gairės turi užkirsti kelią nenumatytam pavojui ar žalai, jei
produktas eksploatuojamas nesaugiai arba netinkamai.
Gairės yra išskirtos į „ĮSPĖJIMAS“ ir „ATSARGIAI“, kaip nurodyta toliau.
Šis simbolis yra rodomas atitinkamais atvejais ir atliekant tam tikrus
veiksmus, kurie gali sukelti pavojų. Siekdami išvengti pavojaus, atidžiai
perskaitykite dalį, kur nurodytas šis simbolis, ir laikykitės nurodymų.

ĮSPĖJIMAS

Tai rodo, kad nesilaikant instrukcijų, galima rimtai susižeisti arba žūti.

ATSARGIAI

Tai rodo, kad nesilaikant instrukcijų, galima lengvai susižeisti arba
sugadinti produktą.

ĮSPĖJIMAS
Norėdami sumažinti gaisro, elektros smūgio arba kitų asmenų sužalojimo
pavojų gaminio naudojimo metu, turite laikytis pagrindinių atsargumo
priemonių, įskaitant šias:
Vaikai namų ūkyje
Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su pablogėjusiais
fiziniais, jutimo ar protiniais gebėjimais, patirties ar žinių stoka, nebent juos prižiūri
už saugą atsakingas asmuo arba buvo suteiktos su prietaiso naudojimu susijusios
instrukcijos. Prižiūrėkite, kad vaikai nežaistų su prietaisu.
Dėl naudojimo Europoje
Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai, jutimo arba protiniai gebėjimai
riboti, arba kuriems trūksta patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik tuomet, jei
jie prižiūrimi arba jiems buvo suteikti nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jei
jie supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus. Neleiskite vaikams žaisti su
šiuo prietaisu. Neleiskite vaikams valyti bei tvarkyti šio prietaiso be priežiūros.
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Svarbios saugos instrukcijos
ĮSPĖJIMAS
Norėdami sumažinti gaisro, elektros smūgio arba kitų asmenų sužalojimo
pavojų gaminio naudojimo metu, turite laikytis pagrindinių atsargumo
priemonių, įskaitant šias:
Montavimas
••Nemontuokite oro kondicionieriaus ant nestabilaus paviršiaus arba vietoje,
kurioje kyla pavojus jam nukristi.
••Montuodami arba keisdami oro kondicionieriaus vietą, susisiekite su įgaliotuoju
techninės priežiūros centru.
••Sumontuokite skydelį ir saugiai uždenkite valdymo dėžę.
••Nemontuokite oro kondicionieriaus vietoje, kurioje laikomi degūs skysčiai arba
dujos, pavyzdžiui, benzinas, propanas, dažų skiediklis ir pan.
••Užtikrinkite, kad montuojant oro kondicionierių vamzdis ir maitinimo laidas,
jungiantis vidinį ir lauko įrenginius, nebūtų traukiamas per stipriai.
••Naudokite oro kondicionieriaus parametrus atitinkantį standartinį srovės
pertraukiklį ir saugiklį.
••Neužpildykite sistemos oru arba dujomis, išskyrus šaltnešį.
••Naudokite nedegias dujas (azoto) norėdami patikrinti, ar nėra nuotėkio, ir
orui valyti. Suslėgto oro arba degių dujų naudojimas gali sukelti gaisrą arba
sprogimą.
••Vidaus / lauko laidų jungtis reikia saugiai pritvirtinti, o laidą reikia tinkamai
nuvesti, kad traukiant laidą nuo jungčių nebūtų jokios jėgos. Netinkamos arba
laisvos jungtys gali sukelti užkaitimą arba gaisrą.
••Prieš naudodami oro kondicionierių, sumontuokite tinkamą elektros lizdą ir
srovės pertraukiklį.
••Nejunkite įžeminimo laido prie dujų vamzdžio, žaibų laidininko arba telefono
įžeminimo laido.
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Naudojimas
••Naudokite tik techninės priežiūros dalių sąraše nurodomas dalis. Niekuomet
nebandykite keisti įrangos.
••Užtikrinkite, kad vaikai neliptų ant lauko įrenginio arba į jį neatsitrenktų.
••Baterijas šalinkite vietoje, kurioje nėra gaisro pavojaus.
••Naudokite tik oro kondicionieriaus etiketėje nurodomą šaltnešį.
••Jei iš oro kondicionieriaus sklinda koks nors triukšmas, kvapas ar dūmai,
atjunkite maitinimo tiekimą.
••Šalia oro kondicionieriaus nepalikite jokių degių medžiagų, tokių kaip benzinas,
benzenas arba skiediklis.
••Kai oro kondicionierius patenka po vandeniu dėl potvynio, susisiekite su
įgaliotuoju techninės priežiūros centru.
••Ilgai nenaudokite oro kondicionieriaus mažoje patalpoje be tinkamos
ventiliacijos.
••Atsiradus dujų nuotėkiui (pavyzdžiui, freono, propano, gamtinių ir kt. dujų), prieš
vėl naudodami oro kondicionierių, pakankamai išvėdinkite patalpą.
••Norėdami išvalyti vidų, susisiekite su įgaliotuoju techninės priežiūros centru
arba pardavėju. Šiurkščių valymo priemonių naudojimas gali sukelti įrenginio
koroziją arba įrenginio pažeidimą.
••Kai oro kondicionierius ir šildymo prietaisas, pavyzdžiui, šildytuvas, yra
naudojami be sustojimo, užtikrinkite pakankamą vėdinimą.
••Neužblokuokite įleidimo ir išleidimo angų oro srauto.
••Kai oro kondicionierius veikia, į oro įleidimo ir išleidimo angas nekiškite rankų
arba kitų daiktų.
••Įsitikinkite, kad maitinimo laidas nėra purvinas, laisvas arba nutrauktas.
••Niekuomet nelieskite, nenaudokite arba netaisykite oro kondicionieriaus
šlapiomis rankomis.
••Ant maitinimo laido nedėkite jokių daiktų.
••Šalia maitinimo laido nestatykite šildytuvo arba kitų šildymo prietaisų.
••Nekeiskite arba neilginkite maitinimo laido. Maitinimo laido izoliacijos įbrėžimai
arba nusilupimas gali nulemti gaisrą arba elektros šoką, todėl tokį laidą reikia
pakeisti.
••Išjunkite maitinimo tiekimą iš karto po maitinimo nutrūkimo arba griaustinio.
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Techninė priežiūra
••Nevalykite prietaiso purkšdami vandenį tiesiai ant gaminio.
••Prieš valydami arba atlikdami techninę priežiūrą, atjunkite maitinimo tiekimą ir
palaukite, kol ventiliatorius sustos.
Techninė sauga
••Neįgaliotų asmenų atliekamas montavimas arba taisymo darbai gali kelti pavojų
jums ir kitiems asmenims.
••Šiame vadove pateikiama informacija yra skirta kvalifikuotam techninės
priežiūros specialistui, kuris yra susipažinęs su saugos procedūromis, turi
tinkamų įrankių ir testavimo prietaisų.
••Šiame vadove pateiktų instrukcijų neperskaitymas ir nesilaikymas gali nulemti
įrangos gedimą, nuosavybės pažeidimą, asmens sužalojimą ir (arba) mirtį.
••Prietaisas turi būti sumontuotas pagal nacionalinius laidų sujungimo
reglamentus.
••Kai reikia pakeisti maitinimo laidą, tai turi atlikti įgaliotieji darbuotojai naudodami
tik originalias atsargines dalis.
••Siekiant sumažinti elektros šoko riziką, šis prietaisas turi būti tinkamai
įžemintas.
••Nenupjaukite arba nepašalinkite įžeminimo šakutės nuo maitinimo kištuko.
••Adapterio įžeminimo jungties pritvirtinimas prie sieninio lizdo dangtelio varžto
neįžemina prietaiso, nebent dangtelio varžtas yra metalinis, neizoliuotas, o
sieninis lizdas yra įžemintas naudojant namo laidus.
••Jei turite abejonių, ar oro kondicionierius yra tinkamai įžemintas, kreipkitės į
kvalifikuotą specialistą, kad patikrintų sieninį lizdą ir grandinę.
••Naudojamam šaltnešiui ir izoliacijos pūtimo dujoms reikalingos specialios
šalinimo procedūros. Prieš šalindami, pasitarkite su techninės priežiūros agentu
arba panašios kvalifikacijos asmeniu.
••Jei maitinimo laidas sugadintas, jį turi pakeisti gamintojas, gamintojo techninės
priežiūros atstovas arba panašią kvalifikaciją turintys asmenys, kad būtų
išvengta pavojų.

6

ATSARGIAI
Norėdami sumažinti nedidelių asmens sužalojimų arba gaminio ar
nuosavybės pažeidimo naudojant šį gaminį riziką, laikykitės pagrindinių
toliau nurodomų atsargumo priemonių, įskaitant šias:
Montavimas
••Nemontuokite oro kondicionieriaus srityje, kurioje jis yra tiesiogiai veikiamas
jūros vėjo (druskos).
••Tinkamai sumontuokite išleidimo žarną, kad vandens kondensatas būtų
tinkamai išleistas.
••Išpakuodami arba montuodami oro kondicionierių, būkite atsargūs.
••Montuodami arba taisydami gaminį, nelieskite nutekančio šaltnešio.
••Oro kondicionierių transportuoti turi du ar daugiau asmenų arba reikia naudoti
šakinį krautuvą.
••Sumontuokite lauko įrenginį taip, kad jis būtų apsaugotas nuo tiesioginių saulės
spindulių. Nestatykite vidaus įrenginio vietoje, kurioje jis yra tiesiogiai veikiamas
saulės šviesos per langus.
••Saugiai šalinkite pakuotės medžiagas, pavyzdžiui, varžtus, vinis arba baterijas,
tinkamai jas supakuodami po sumontavimo arba taisymo.
••Sumontuokite oro kondicionierių vietoje, kurioje kaimynams netrukdytų iš lauko
įrenginio sklindantis triukšmas arba išmetami dūmai. To nepadarius, galimi
konfliktai su kaimynais.
Naudojimas
••Jei nuotolinio valdymo pultas ilgai nenaudojamas, išimkite iš jo baterijas.
••Prieš naudodami oro kondicionierių, įsitikinkite, kad filtras sumontuotas.
••Sumontavę ar pataisę oro kondicionierių, būtinai patikrinkite, ar nenuteka
šaltnešis.
••Ant oro kondicionieriaus nedėkite jokių daiktų.
••Niekuomet nemaišykite skirtingų tipų baterijų arba senų ir naujų baterijų,
naudojamų nuotolinio valdymo pultui.
••Neleiskite oro kondicionieriui ilgai veikti, kai drėgmė yra labai didelė arba kai
paliktos atidarytos durys arba langas.
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••Pastebėję baterijų skysčio nuotėkį, nebenaudokite nuotolinio valdymo pulto.
Nutekančiam baterijų skysčiui patekus ant jūsų drabužių arba odos, plaukite
švariu vandeniu.
••Saugokite žmones, gyvūnus arba augalus nuo ilgo oro kondicionieriaus šalto
arba karšto oro srauto.
••Nuriję nutekančio baterijų skysčio, kruopščiai plaukite burną ir kreipkitės į
gydytoją.
••Negerkite iš oro kondicionieriaus išleisto vandens.
••Nenaudokite gaminio specialiems tikslams, pavyzdžiui, maistui, meno darbams
ir kt. išlaikyti. Šis oro kondicionierius yra skirtas vartotojų poreikiams ir nėra
preciziško šaldymo sistema. Kyla nuosavybės pažeidimo arba praradimo rizika.
••Neįkraukite pakartotinai arba neardykite baterijų.
Techninė priežiūra
••Nuimdami oro filtrą, niekuomet nelieskite metalinių oro kondicionieriaus dalių.
••Valydami, prižiūrėdami arba taisydami oro kondicionierių, naudokite tvirtą įrankį
arba kopėčias.
••Valydami oro kondicionierių, niekuomet nenaudokite stipraus poveikio valymo
priemonių ar tirpiklių arba nepurkškite vandens. Naudokite švelnią šluostę.
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NAUDOJIMAS
Naudojimo pastabos
Energijos taupymo pasiūlymai
•• Per daug neatvėsinkite patalpos vidaus. Tai gali pakenkti jūsų sveikatai bei padidinti elektros sąnaudas.
•• Kol naudojate oro kondicionierių, neįleiskite į patalpą saulės šviesos užtraukdami žaliuzes arba užuolaidas.
•• Kai oro kondicionierius veikia, laikykite duris ar langus sandariai uždarytus.
•• Nustatykite oro srautą vertikaliai arba horizontaliai, kad oras cirkuliuotų viduje.
•• Padidinkite ventiliatoriaus greitį, kad greitai atvėsintumėte arba sušildytumėte vidaus orą per trumpą laiko
tarpą.
•• Reguliariai atidarykite langus, kad išvėdintumėte patalpą. Ilgai naudojant oro kondicionierių, vidaus oro kokybė
gali suprastėti.
•• Valykite oro filtrą kas 2 savaites. Oro filtre susikaupusios dulkės ir nešvarumai gali blokuoti oro srautą arba
susilpninti vėsinimo / drėgmės šalinimo funkcijas.

Dalys ir funkcijos
Vidaus įrenginys

Lauko įrenginys

1

Oro filtras

1

Oro įsiurbimo angos

2

Oro įsiurbimas

2

Oro išleidimo angos

3

Priekinis gaubtas

4

Įjungimo ir išjungimo mygtukas

5

Oro kreiptuvas (vertikalios grotelės)

6

Oro kreiptuvas (horizontali mentė)

7

Oro išleidimo anga

PASTABA
•• Veikimo lempučių skaičius gali skirtis atsižvelgiant į oro kondicionieriaus modelį.
•• Funkcija gali keistis pagal modelio tipą.
LIETUVIŲ
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Belaidis nuotolinio valdymo
pultas
Baterijų įdėjimas

Naudojimo būdas
Norėdami jį naudoti, nukreipkite nuotolinio valdymo
pultą į signalo imtuvą dešinėje oro kondicionieriaus
pusėje.

Jei nuotolinio valdymo pulto ekranas tampa neryškus,
pakeiskite baterijas. Prieš naudodami nuotolinio
valdymo pultą, įdėkite AAA (1,5 V) baterijas.

1

Nuimkite baterijų skyrelio dangtelį.

PASTABA

2

Įdėkite naujas baterijas ir įsitikinkite, kad baterijos
+ ir – poliškumas yra tinkamas.

•• Nuotolinio valdymo pultas gali veikti kitus
elektroninius įrenginius, jei jis yra į juos nukreiptas.
Užtikrinkite, kad nuotolinio valdymo pultas būtų
nukreiptas į oro kondicionieriaus signalo imtuvą.
•• Norėdami užtikrinti tinkamą veikimą, signalo
siųstuvui ir imtuvui valyti naudokite minkštą šluostę.

Nuotolinio valdymo pulto laikiklio
sumontavimas
Norėdami apsaugoti nuotolinio valdymo pultą,
sumontuokite laikiklį vietoje, kurios tiesiogiai
nepasiekia saulės spinduliai.

1
2
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Pasirinkite saugią ir lengvai pasiekiamą vietą.
Pritvirtinkite laikiklį tvirtai atsuktuvu prisukdami 2
varžtus.

•• Jei funkcija nepateikta produkte, produktas
neskleidžia garsinio signalo, kai nuotoliniame
pultelyje paspaudžiamas tokios funkcijos mygtukas,
išskyrus oro srauto krypties (
), energijos
ekrano ( ) ir oro gryninimo funkcijas ( ).
kW [3 s]

Esamo laiko nustatymas

1

Įdėkite baterijas.

Oro kondicionieriaus naudojimas be
nuotolinio valdymo pulto

•• Toliau pateikta piktograma mirksi ekrano
apačioje.

Norėdami naudoti oro kondicionierių, kai nuotolinio
valdymo pultas yra nepasiekiamas, galite naudoti
vidaus įrenginio mygtuką ON/OFF.

2

Norėdami pasirinkti minutes, paspauskite

3

Norėdami užbaigti, paspauskite mygtuką SET/
CANCEL.

mygtuką

arba

.

1

Atidarykite priekinį gaubtą (Tipas1) arba
horizontalią mentę (Tipas2).

2

Paspauskite mygtuką ON/OFF.

Tipas1

PASTABA
•• Įjungimo / išjungimo laikmatis yra galimas
nustačius esamą laiką.

°C / °F konvertavimo funkcijos
(pasirinktinė) naudojimas

ON/OFF

Tipas2

Ši funkcija perjungia °C ir °F.
•• Paspauskite mygtuką
sekundes.

SWING
℃↔℉ [5 s]

ir palaikykite apytiksliai 5
ON/OFF

PASTABA
•• Jei horizontali mentė atidaroma greitai, žingsninis
variklis gali būti pažeistas.
•• Nustatytas per didelis ventiliatoriaus greitis.
•• Funkcija gali keistis pagal modelio tipą.
•• Kai naudojamas šis avarinis įjungimo / išjungimo
mygtukas, temperatūros keisti negalima.
•• Modeliuose, kurie atlieka tik vėsinimo funkciją,
temperatūra nustatyta ties 22 °C.
•• Modeliuose, kurie atlieka vėsinimo ir šildymo
funkcijas, temperatūra nustatyta ties 22–24 °C.
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Belaidžio nuotolinio valdymo pulto naudojimas
Oro kondicionierių galite patogiau naudoti nuotolinio valdymo pultu.

Mygtukas

Ekrano
rodinys
-

2

Aprašas
Oro kondicionieriaus išjungimas.
Pageidaujamos oro temperatūros
nustatymas vėsinimo, šildymo ir
automatinio perjungimo režimais.

*

*

Vėsinimo režimo pasirinkimas.
Šildymo režimo pasirinkimas.

*

MODE

1

Drėgmės šalinimo režimo
pasirinkimas.
Ventiliatoriaus režimo pasirinkimas.
Automatinio perjungimo / automatinio
veikimo režimas.

RESET

JET
MODE

Greitas kambario temperatūros
pakeitimas.

FAN
SPEED

Ventiliatoriaus greičio nustatymas.
Oro srauto krypties nustatymas
vertikaliai arba horizontaliai.

PASTABA
•• * Mygtukai gali keistis pagal modelio tipą.

12

Mygtukas

2

*
*LIGHT
OFF

*
1

RESET

Aprašas
Automatinis oro kondicionieriaus
įjungimas / išjungimas pageidaujamu
laiku.

{ptly

SET/
CANCEL

*

Ekrano
rodinys

-

Specialių funkcijų ir laikmačio
nustatymas / atšaukimas.

-

Laikmačio nustatymų atšaukimas.

-

Laiko nustatymas.

-

Vidaus įrenginio ekrano ryškumo
nustatymas.

ROOM
TEMP

Kambario temperatūros rodymas.

°C↔°F[5 s]

°C ir °F perjungimas.

*ENERGY
SAVING

Energijos sąnaudų mažinimas.

*COMFORT
AIR

Oro srauto reguliavimas vėjeliui
nukreipti.

kW[3 s]

-

*ENERGY
CTRL

Energijos taupymo poveikis.

*COMFORT
SLEEP
DIAGNOSIS
[5 s]

Su energija susijusios informacijos
rodymo įjungimas arba išjungimas.

Užtikrinti komfortišką miego aplinką.
-

Patogus gaminio techninės priežiūros
patikrinimas.
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Mygtukas

Ekrano
rodinys

Aprašas
Oro valymas pašalinant daleles,
kurios patenka į vidaus įrenginį.

2

Lauko įrenginių skleidžiamo triukšmo
sumažinimas.

*

Odos drėkinimas išskiriant jonus.

*

Greitas vidaus drėgmės
sumažinimas.
Žemiausios patalpų temperatūros
palaikymas ir daiktų, esančių
patalpose, apsaugojimas nuo
užšalimo.

m|ujU

*
1

Uodų nupūtimas.
Vidaus įrenginyje susidariusios
drėgmės šalinimas.
Užtikrinti komfortišką miego aplinką.
RESET

RESET

-

Nuotolinio valdymo nustatymų
inicijavimas.

PASTABA
•• Kai kurios funkcijos gali būti nepalaikomos, atsižvelgiant į modelį.
•• * Mygtukai gali keistis pagal modelio tipą.
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Oro kondicionieriaus
paleidimas automatiškai

Režimo funkcijos naudojimas

Kai oro kondicionierius vėl įjungiamas po maitinimo
nutrūkimo, ši funkcija atstato ankstesnius
nustatymus.

Tik vėsinantis modelis

Ši funkcija leidžia jums pasirinkti norimą funkciją.

Vėsinimo režimas

Automatinio atstatymo išjungimas

1

Atidarykite priekinį gaubtą (Tipas1) arba
horizontalią mentę (Tipas2).

Automatinio veikimo (AI) režimas

2

Paspauskite mygtuką ON/OFF ir palaikykite 6
sek., tuomet įrenginys du kartus supypsės, o
lemputė dukart sumirksės 4 kartus.

Drėgmės šalinimo režimas

•• Norėdami vėl įjungti funkciją, paspauskite
mygtuką ON/OFF ir palaikykite jį 6 sekundes.
Įrenginys supypsės dukart, o lemputė
sumirksės 4 kartus.

Ventiliatoriaus režimas

Vėsinantis ir šildantis modelis
Vėsinimo režimas

Tipas1

Automatinio perjungimo režimas

Drėgmės šalinimo režimas

ON/OFF

Šildymo režimas

Tipas2

Ventiliatoriaus režimas
ON/OFF

PASTABA
•• Funkcija gali keistis pagal modelio tipą.
•• Jei paspausite mygtuką ON/OFF ir palaikysite jį
3–5 sek. vietoj 6 sek., įrenginys įsijungs veikimui
patikrinti. Veikimo patikrinimo metu įrenginys
18 minučių pučia šaltą orą, tuomet įjungiami
numatytieji gamykliniai nustatymai.

Vėsinimo režimas

1

Įjunkite prietaisą.

2

Norėdami pasirinkti vėsinimo režimą, kelis kartus
paspauskite mygtuką MODE.
•• Ekrano rodinyje rodoma

3

.

Norėdami nustatyti pageidaujamą temperatūrą,
paspauskite mygtuką
arba
.
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Šildymo režimas

Ventiliatoriaus režimas

1

Įjunkite prietaisą.

2

Šis režimas tik cirkuliuoja kambario orą nekeisdamas
temperatūros.

Norėdami pasirinkti šildymo režimą, kelis kartus
paspauskite mygtuką MODE.

1

Įjunkite prietaisą.

2

Norėdami pasirinkti ventiliatoriaus režimą, kelis
kartus paspauskite mygtuką MODE.

•• Ekrano rodinyje rodoma

3

.

Norėdami nustatyti pageidaujamą temperatūrą,
paspauskite mygtuką
arba
.

•• Ekrano rodinyje rodoma

3

.

Norėdami keisti ventiliatoriaus greitį, paspauskite
mygtuką FAN SPEED.

Drėgmės šalinimo režimas
Šis režimas iš labai drėgnos aplinkos arba lietingojo
sezono metu pašalina drėgmės perteklių, kad
nesusidarytų pelėsis. Šis režimas automatiškai
sureguliuoja kambario temperatūrą ir ventiliatoriaus
greitį, kad būtų palaikytas optimalus drėgmės lygis.

1

Įjunkite prietaisą.

2

Norėdami pasirinkti drėgmės šalinimo režimą,
kelis kartus paspauskite mygtuką MODE.
•• Ekrano rodinyje rodoma

Vėsinantis ir šildantis modelis
Šis režimas automatiškai pakeičia režimą, kad būtų
palaikoma nustatyta ±2 °C temperatūra.

1

Įjunkite prietaisą.

2

Norėdami pasirinkti automatinio perjungimo
režimą, kelis kartus paspauskite mygtuką MODE.

.

PASTABA
•• Šiuo režimu negalite keisti kambario temperatūros
– ji reguliuojama automatiškai.
•• Kambario temperatūra ekrano rodinyje nerodoma.
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Automatinio perjungimo režimas

•• Ekrano rodinyje rodoma

.

3

Norėdami nustatyti pageidaujamą temperatūrą,
paspauskite mygtuką
arba
.

4

Norėdami keisti ventiliatoriaus greitį, paspauskite
mygtuką FAN SPEED.

Automatinis veikimas (dirbtinis
intelektas)
Tik vėsinantis modelis
Šiuo režimu ventiliatoriaus greitis ir temperatūra
reguliuojami automatiškai pagal kambario
temperatūrą.

Oro srauto režimo funkcijos
naudojimas
Greitas kambario temperatūros
pakeitimas

1

Įjunkite prietaisą.

Ši funkcija leidžia greitai atvėsinti vidaus orą vasarą
arba greitai sušildyti žiemą.

2

Norėdami pasirinkti automatinį veikimą, kelis
kartus paspauskite mygtuką MODE.

•• Vėsinantis ir šildantis modelis: oro srauto funkciją
galima naudoti vėsinimo, šildymo ir drėgmės
šalinimo režimais.

•• Ekrano rodinyje rodoma

3

.

Norėdami pasirinkti pageidaujamą veikimo kodą,
jei temperatūra yra aukštesnė arba žemesnė už
pageidaujamą temperatūrą, paspauskite mygtuką
arba
.

•• Tik vėsinantis modelis: oro srauto funkciją galima
naudoti vėsinimo, drėgmės šalinimo, ventiliatoriaus,
automatinio veikimo ir oro valymo režimais.

1

Įjunkite prietaisą.

2

Norėdami pasirinkti pageidaujamą režimą, kelis
kartus paspauskite mygtuką MODE.

3

Paspauskite mygtuką JET MODE.
•• Ekrano rodinyje rodoma

.

PASTABA

Kodas

Aprašas

2

Vėsinti

1

Nežymiai vėsinti

0

Palaikyti kambario temperatūrą

-1

Nežymiai šildyti

-2

Šildyti

•• Reaktyvinio šildymo režimas kai kuriems
modeliams yra neprieinamas.
•• Oro srauto vėsinimo režimu 30 minučių pučiamas
stiprus 18 °C temperatūros oro srautas.
•• Oro srauto šildymo režimu 30 minučių pučiamas
stiprus 30 °C temperatūros oro srautas.
•• Ši funkcija gali veikti kitaip naudojant nuotolinio
valdymo ekraną.

PASTABA
•• Šiuo režimu negalite reguliuoti ventiliatoriaus
greičio, tačiau galite nustatyti, kad oro kreiptuvas
suktųsi automatiškai.
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Ventiliatoriaus greičio
funkcijos naudojimas

Oro srauto krypties funkcijos
naudojimas

Ventiliatoriaus greičio reguliavimas

Ši funkcija nustato vertikalią (horizontalią) oro srauto
kryptį.

•• Norėdami keisti ventiliatoriaus greitį, kelis kartus
paspauskite mygtuką FAN SPEED.
Ekrano rodinys

Greitis
Didelis
Vidutinis – didelis
Vidutinis
Vidutinis – mažas
Mažas

-

Natūralus vėjelis

PASTABA
•• Natūralaus oro ventiliatoriaus greitis reguliuojamas
automatiškai.
→

→

•• Kai kuriuose vidaus įrenginiuose rodomos
ventiliatoriaus greičio piktogramos.
→
→
→
→
•• Kai kuriuose modeliuose vidaus įrenginio ekrano
rodinys rodomas tik 5 sekundes ir grįžtama į
temperatūros nustatymo rodinį.
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•• Kelis kartus paspauskite mygtuką
pasirinkite norimą kryptį.

(

) ir

−− Norėdami automatiškai nustatyti oro srauto
kryptį, pasirinkite
(
).
PASTABA
•• Horizontalios oro srauto krypties nustatymas gali
būti nepalaikomas, atsižvelgiant į modelį.
•• Oro kreiptuvo nustatymas atsitiktinėje padėtyje gali
sukelti gaminio gedimą.
•• Jei oro kondicionierių paleidžiate iš naujo, jis
paleidžiamas ankstesnio oro srauto krypties
nustatymo režimu, todėl oro kreiptuvo padėtis
gali nesutapti su nuotolinio valdymo pulte rodoma
kryptimi. Kai tai nutinka, paspauskite mygtuką
arba
oro srauto krypčiai dar kartą nustatyti.
•• Ši funkcija gali veikti kitaip naudojant nuotolinio
valdymo ekraną.

Įjungimo / išjungimo
laikmačio nustatymas

Išjungimo laikmačio nustatymas

1

Kelis kartus paspauskite mygtuką

{ptly

.

•• Toliau pateikta piktograma mirksi ekrano
apačioje.

Ši funkcija nustato oro kondicionieriaus automatinį
įjungimą / išjungimą pageidaujamu laiku.

Įjungimo laikmačio nustatymas

1

Kelis kartus paspauskite mygtuką

{ptly

.

•• Toliau pateikta piktograma mirksi ekrano
apačioje.

2

Norėdami pasirinkti minutes, paspauskite

3

Norėdami užbaigti, paspauskite mygtuką SET/
CANCEL.

mygtuką

arba

2

Norėdami pasirinkti minutes, paspauskite

3

Norėdami užbaigti, paspauskite mygtuką SET/
CANCEL.

arba

.

•• Nustačius laikmatį, ekrane rodomas esamas
laikas ir piktograma
, nurodant, kad
pageidaujamas laikas yra nustatytas.

.

•• Nustačius laikmatį, ekrane rodomas esamas
laikas ir piktograma
, nurodant, kad
pageidaujamas laikas yra nustatytas.

mygtuką

PASTABA
•• Ši funkcija yra išjungiama, kai nustatote paprastą
laikmatį.

Išjungimo laikmačio atšaukimas
Įjungimo laikmačio atšaukimas

1

Kelis kartus paspauskite mygtuką

{ptly

1

2
Norėdami atšaukti nustatymą, paspauskite
mygtuką SET/CANCEL.

{ptly

.

•• Toliau pateikta piktograma mirksi ekrano
apačioje.

.

•• Toliau pateikta piktograma mirksi ekrano
apačioje.

2

Kelis kartus paspauskite mygtuką

Norėdami atšaukti nustatymą, paspauskite
mygtuką SET/CANCEL.

Laikmačio nustatymo atšaukimas
•• Norėdami atšaukti visus laikmačio nustatymus,
paspauskite mygtuką
.
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Miego funkcijos (pasirinktinė)
naudojimas

Paprasto laikmačio funkcijos
(pasirinktinė) naudojimas

Ši funkcija automatiškai išjungia oro kondicionierių,
kai einate miegoti.

Ši funkcija automatiškai išjungia oro kondicionierių,
kai einate miegoti.

1

Įjunkite prietaisą.

1

Įjunkite prietaisą.

2

Kelis kartus paspauskite mygtuką

2

Kelis kartus paspauskite mygtuką

{ptly

.

•• Toliau pateikta piktograma mirksi ekrano
apačioje.

{ptly

.

•• Toliau pateikta piktograma mirksi ekrano
apačioje.

3

Norėdami pasirinkti valandą (iki 7 val.),
paspauskite mygtuką
arba
.

3

Norėdami pasirinkti valandą (iki 7 val.),
paspauskite mygtuką
arba
.

4

Norėdami užbaigti, paspauskite mygtuką SET/
CANCEL.

4

Norėdami užbaigti, paspauskite mygtuką SET/
CANCEL.

•• Ekrano rodinyje rodoma

•• Ekrano rodinyje rodoma

.

PASTABA
•• Kai kuriuose vidaus įrenginiuose rodoma

PASTABA
.

•• Vidaus įrenginyje rodoma nuo 1 H iki 7 H, tačiau
šis rodinys rodomas tik 5 sek., o tuomet grįžtama į
temperatūros nustatymo rodinį.
•• Vėsinimo ir drėgmės šalinimo režimais po 30 min.
temperatūra padidėja 1 °C, o po dar 30 min. –
papildomu 1 °C, kad būtų užtikrintas komfortiškas
miegas.
•• Temperatūra padidėja iki 2 °C nuo iš anksto
nustatytos temperatūros.
•• Nors ekrane rodoma ventiliatoriaus greičio pastaba
gali pasikeisti, ventiliatoriaus greitis reguliuojamas
automatiškai.
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.

•• Ši funkcija yra išjungiama, kai nustatote išjungimo
laikmatį.

Energijos rodinio funkcijos
(pasirinktinė) naudojimas
Ši funkcija rodo vidaus įrenginio sunaudotos elektros
energijos kiekį, kai gaminys veikia.

Esamų energijos sąnaudų rodinys

1
2

Įjunkite prietaisą.
Paspauskite mygtuką
sekundes.

Lemputės išjungimo
funkcijos (pasirinktinė)
naudojimas
Ekrano rodinio ryškumas
Galite nustatyti vidaus įrenginio ekrano rodinio
ryškumą.
•• Paspauskite mygtuką LIGHT OFF.

kW [3 s]

ir palaikykite 3

•• Kai kuriuose patalpos įrenginiuose kurį laiką
rodomas momentinis galios suvartojimas (
kW
arba kWh).

Kumuliacinių energijos sąnaudų
rodinio (pasirinktinis) naudojimas

1
2

Įjunkite prietaisą.
Paspauskite mygtuką
sekundes du kartus.

kW [3 s]

ir palaikykite 3

•• Kai kuriuose patalpos įrenginiuose kurį laiką
rodomas kaupiamasis galios suvartojimas (
kW
kWh).

PASTABA
•• Belaidžiame nuotolinio valdymo pulte jos nėra
rodomos.
•• kW nurodo momentines energijos sąnaudas.
•• kWh nurodo kumuliacines energijos sąnaudas.
•• Jei jos didesnės nei 99 kWh, kai tai yra išraiškos
diapazonas, palaikykite 99 kWh.
•• Išjungimas atkuria jų vertę.
•• Ekrano galia vatais mažesnė nei 10 kW su 0,1
kW(h) įrenginiu, o pirmo ekrano galia vatais –
didesnė nei 10 kW su 1 kW(h) įrenginiu.
•• Faktinė galia gali skirtis nuo rodomos galios.
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Komfortiško oro srauto
funkcijos (pasirinktinė)
naudojimas

Energijos taupymo funkcijos
(pasirinktinė) naudojimas

Ši funkcija patogiai nustato mentę į iš anksto
nustatytą padėtį, kad oro srautas nebūtų tiesiai
pučiamas į kambaryje esančius asmenis.

Ši funkcija sumažina energijos sąnaudas vėsinimo
režimu ir padidina nustatytą temperatūrą iki
optimalaus lygio, kad būtų užtikrinta komfortiškesnė
aplinka. Jei kambario aplinkos temperatūra yra
mažesnė už 22 °C, temperatūra automatiškai
nustatoma ties 22 °C. Jei temperatūra yra didesnė už
22 °C, ji išlieka pastovi.

1

Įjunkite prietaisą.

1

Įjunkite prietaisą.

2

Norėdami pasirinkti pageidaujamą kryptį, kelis
kartus paspauskite mygtuką COMFORT AIR.

2

Norėdami pasirinkti vėsinimo režimą, kelis kartus
paspauskite mygtuką MODE.

3

Paspauskite mygtuką ENERGY SAVING.

Komfortiškas mentės veikimas

•• Ekrano rodinyje rodoma

arba

.

PASTABA
•• Kai kuriuose vidaus įrenginiuose rodoma
.

arba

•• Ši funkcija išjungiama, kai paspaudžiate mygtuką
MODE arba JET MODE.
•• Paspaudus mygtuką
, rodoma ši funkcija ir
nustatomas automatinis pasukimas vertikalia
kryptimi.
SWING

℃↔℉ [5 s]

•• Kai ši funkcija yra išjungta, horizontali mentė veikia
automatiškai pagal nustatytą režimą.
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•• Ekrano rodinyje rodoma

.

Energijos valdymo funkcijos
(pasirinktinė) naudojimas
1
2

Įjunkite prietaisą.
Paspauskite mygtuką ENERGY CTRL.
•• Norėdami pasirinkti kiekvieną etapą, kelis
kartus paspauskite mygtuką ENERGY CTRL.

PASTABA
•• 1 etapas: galia padidinama 20 %, palyginti su
vardine galia.
−− Ekrano rodinyje rodoma

.

•• 2 etapas: galia padidinama 40 %, palyginti su
vardine galia.
−− Ekrano rodinyje rodoma

.

•• 3 etapas (pasirinktinis): galia padidinama 60 %,
palyginti su vardine galia.
−− Ekrano rodinyje rodoma

.

•• Kai kuriuose vidaus įrenginiuose rodoma
etapas),
(2 etapas).

(1

•• Ši funkcija pasiekiama vėsinimo režimu.
•• Kai pasirinktas energijos valdymo režimas,
pajėgumas gali sumažėti.
•• Paspaudus mygtuką FAN SPEED,
arba
,
pageidaujama temperatūra rodoma apie 5 sek.
•• Paspaudus mygtuką ROOM TEMP, kambario
temperatūra rodoma apie 5 sek.
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Specialiųjų funkcijų
naudojimas
1

Įjunkite prietaisą.

2

Norėdami pasirinkti pageidaujamą funkciją, kelis
kartus paspauskite mygtuką FUNC.

3

Norėdami užbaigti, paspauskite mygtuką SET/
CANCEL.

Ekrano
rodinys

Aprašas
Oro valymas pašalinant daleles,
kurios patenka į vidaus įrenginį.
Lauko įrenginių skleidžiamo
triukšmo sumažinimas.
Odos drėkinimas išskiriant jonus.
Greitas vidaus drėgmės
sumažinimas.
Žemiausios patalpų temperatūros
palaikymas ir daiktų, esančių
patalpose, apsaugojimas nuo
užšalimo.
Uodų nupūtimas.
Vidaus įrenginyje susidariusios
drėgmės šalinimas.
Užtikrinti komfortišką miego
aplinką.

PASTABA
•• Kai kurios funkcijos gali būti nepalaikomos,
atsižvelgiant į modelį.
•• Kai kurios funkcijos gali veikti kitaip naudojant
nuotolinio valdymo ekraną.
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Specialiųjų funkcijų atšaukimas

Tylaus veikimo funkcijos naudojimas

1

Norėdami pasirinkti pageidaujamą funkciją, kelis
kartus paspauskite mygtuką FUNC.

Ši funkcija sumažina lauko įrenginių skleidžiamą
triukšmą ir leidžia išvengti kaimynų pretenzijų.

2

Norėdami atšaukti funkciją, paspauskite mygtuką
SET/CANCEL.

•• Ekrano rodinyje rodoma

.

PASTABA
•• Ši funkcija išjungiama, kai paspaudžiate mygtuką
MODE, ENERGY CTRL arba JET MODE.

Oro valymo funkcijos naudojimas
Naudojant šias funkcijas, tiekiamas švarus ir šviežias
oras, generuojant jonus ir filtruojant.
Funkcija

Jonų
generatorius

Plazma

Ekranas

Aprašas
Jonų generatoriaus
išskiriami jonai
pašalina iš oro
bakterijas ir kitas
kenksmingas
medžiagas.
Ji iš įsiurbiamo oro
visiškai pašalina
mikroskopinius
teršalus ir tiekia
švarų bei šviežią orą.

•• Ši funkcija pasiekiama vėsinimo, šildymo,
automatinio perjungimo, automatinio veikimo
režimais.

Priežiūros funkcijos naudojimas
Ši funkcija palaiko jūsų odą sudrėkintą generuodama
jonus, kuriuos sugeria jūsų oda.
•• Ekrane apie 3 sekundes rodoma

.

PASTABA
•• Ši funkcija pasiekiama vėsinimo, ventiliatoriaus ir
oro valymo režimais.

PASTABA

Sauso oro srauto funkcijos
naudojimas

•• Galite šią funkciją naudoti neįjungdami oro
kondicionieriaus.

•• Ekrano rodinyje rodoma

•• Kai kuriuose modeliuose, kol veikia dūmų šalinimo
/ plazmos režimas, įsižiebia tiek plazmos lemputė,
tiek vėsinimo lemputė.
•• Nelieskite veikiančio jonų generatoriaus.
•• Ši funkcija gali veikti kitaip naudojant nuotolinio
valdymo ekraną.

Ši funkcija padidina drėgmės šalinimo efektyvumą.
,

.

PASTABA
•• Ši funkcija pasiekiama vėsinimo, drėgmės šalinimo,
automatinio veikimo, ventiliatoriaus ir oro valymo
režimais.
•• Ši funkcija nepasiekiama miego funkcijos režimu.
•• Ši funkcija yra išjungiama, kai paspaudžiate
mygtuką MODE.
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Žemos temperatūros šildymo
funkcijos naudojimas

Uodų atbaidymo funkcijos
(pasirinktinė) naudojimas

Naudojant šią funkciją, šildymo sistema palaiko
minimalią patalpų temperatūrą ir neleidžia jose
esantiems daiktams užšalti, kai patalpose nuolat
negyvenama, pavyzdžiui, atostogų name.

Ši funkcija atbaido uodus generuodama didelio
dažnio bangą.

•• Ekrano rodinyje rodoma

,

.

PASTABA

•• Ekrano rodinyje rodoma

.

PASTABA
•• Galite šią funkciją naudoti neįjungdami oro
kondicionieriaus.

•• Ši funkcija pasiekiama šildymo režimu.
•• Veikiant LH režimui paspaudus tokius mygtukus
kaip
,
, MODE, FAN SPEED, grįžtama į
šildymo režimą, 30 °C, didelis greitis.
•• Jei LH režimu paspaudžiamas mygtukas JET
MODE, ši funkcija yra išjungiama ir nedelsiant
įjungiamas galingo šildymo režimas (taikoma tik
modeliams, kuriuose yra galingo šildymo funkcija).
•• Įvykus klaidai, veikimas gali būti nutrauktas siekiant
apsaugoti gaminį.
•• Kol veikia LH funkcija, mygtukų COMFORT AIR ir
naudoti negalima.

Automatinio valymo funkcijos
naudojimas
Vėsinimo ir drėgmės šalinimo režimais vidaus
įrenginyje susidaro drėgmė. Ši funkcija pašalina tokią
drėgmę.
•• Ekrano rodinyje rodoma

.

PASTABA
•• Kai kurių mygtukų negalima naudoti, kol veikia
automatiško valymo funkcija.
•• Jei išjungiate maitinimą, ventiliatorius veikia 30
min. ir išvalo vidaus įrenginio vidų.
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Komfortiško miego funkcijos
naudojimas
Šį funkcija automatiškai valdo oro kondicionierių, kad
būtų užtikrinta komfortiška miego aplinka.
•• Ekrano rodinyje rodoma

,

.

PASTABA
•• Ši funkcija pasiekiama vėsinimo režimu.
•• Mentė nustoja siūbuoti ir nustato netiesioginio
oro srauto kampą praėjus 30 min. nuo paleidimo,
nors kambario temperatūra nesumažėja iki miegui
optimalios temperatūros.
•• Gali būti, kad komfortiška miego aplinka priklauso
nuo žmogaus.

Išmanus prietaiso
prijungimas
„Wi-Fi“ susiejimo funkcijos
(pasirinktinė) naudojimas
Kai prijungtas prie interneto naudojant namų „WiFi“ tinklą, prietaisą galite valdyti nuotoliniu būdu
naudodami savo išmanųjį telefoną.
•• Vienu metu paspauskite mygtukus
MODE ir palaikykite apie 3 sek.

kW [3 s]

ir JET

PASTABA
•• Belaidžiame nuotolinio valdymo pulte jos nėra
rodomos.
•• Norėdami daugiau informacijos, skaitykite „Wi-Fi“
modulio vadovą.

LIETUVIŲ
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Funkcijos „Smart Diagnosis“
(pasirinktinė) naudojimas
Funkcija „Smart Diagnosis“ leidžia visiems
naudotojams patogiai patikrinti gaminio techninės
priežiūros informaciją.
•• Lengvas oro kondicionieriaus veikimo būsenos
patikrinimas.
•• Lengvas klaidų pranešimų suvokimas.
•• Pagalba pagerinant įrenginio veikimo efektyvumą ir
pailginant jo naudojimo trukmę.

1

„Google Play“ arba programėlių parduotuvėje
atsisiųskite išmaniosios diagnostikos programėlę
LG A/C Smart Diagnosis.

2

Pagrindiniame telefono ekrano rodinyje
paspauskite mygtuką Receive.

3

Vidaus įrenginyje paspauskite ir palaikykite apie
5 sek. mygtuką ROOM TEMP.

4

Laikykite telefoną prie vidaus įrenginio.

5

•• Jūsų telefonas gaus garsinio įrenginio
pyptelėjimus.
Patvirtinkite gautą informaciją savo telefone.

PASTABA
•• Užtikrinkite minimalų aplinkos triukšmą, nes
telefonas gali netinkamai priimti garsinio įrenginio
pyptelėjimus iš vidaus įrenginio.
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PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS
•• Prieš atlikdami bet kokią techninę priežiūrą, išjunkite maitinimą ir atjunkite maitinimo laidą. Priešingu atveju
galite patirti elektros šoką.
Jei oro kondicionierius nebus ilgai naudojamas, išdžiovinkite oro kondicionierių, kad būtų užtikrinta geriausia jo
būklė. Reguliariai valykite gaminį, kad būtų palaikomas optimalus jo veikimo efektyvumas ir būtų išvengta galimų
gedimų.
•• Džiovinkite oro kondicionierių ventiliatoriaus režimu 3–4 val. ir atjunkite maitinimo tiekimą. Jei komponentuose
lieka drėgmės, gali atsirasti vidinis pažeidimas.
•• Prieš vėl naudodami oro kondicionierių, vidinius oro kondicionieriaus komponentus 3–4 val. džiovinkite
ventiliatoriaus režimu. Tai padės sumažinti dėl susikaupusios drėgmės atsiradusį kvapą.
Oro filtras

•• Funkcija gali keistis pagal modelio tipą.

LIETUVIŲ
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Tipas
Oro filtras

Aprašas
Valykite dulkių siurbliu arba plaukite rankomis.

Intervalas
2 sav.

Trigubas filtras

Valykite dulkių siurbliu arba šepetėliu.

Kas 3 mėn.

3M filtras

Valykite dulkių siurbliu arba šepetėliu.

Kas 6 mėn.

Naudokite medvilninį tamponėlį bet kokioms dulkėms pašalinti.

Kas 6 mėn.

Vidaus įrenginio paviršių valykite minkšta sausa šluoste.

Reguliariai

Jonų
generatorius
(pasirinktinis)

Vidaus įrenginys

Lauko įrenginys

Kondensato išleidimo lovelį turi valyti specialistas.
Kondensato išleidimo vamzdį turi valyti specialistas.

Kartą per metus.
Kas 4 mėn.

Pakeiskite nuotolinio valdymo pulto baterijas.

Kartą per metus.

Specialistas turi nuvalyti šilumokaičio rites ir skydelio angas
(pasitarkite su techniku).

Kartą per metus.

Specialistas turi nuvalyti ventiliatorių.

Kartą per metus.

Kondensato išleidimo lovelį turi valyti specialistas.

Kartą per metus.

Specialistas turi patikrinti, ar visa ventiliatoriaus konstrukcija tvirtai
priveržta.

Kartą per metus.

Nuvalykite elektros komponentus naudodami orą.

Kartą per metus.

PASTABA
•• Filtrams plauti niekuomet nenaudokite karštesnio nei 40 °C temperatūros vandens. Tai gali sukelti deformaciją
arba spalvos pakitimą.
•• Filtrams valyti niekuomet nenaudokite lakiųjų medžiagų. Jos gali pažeisti gaminio paviršių.
•• 3M filtro (pasirinktinis) neplaukite vandeniu, nes filtras gali tapti pažeistas.
•• Trigubas filtro (pasirinktinis) neplaukite vandeniu, nes filtras gali tapti pažeistas.
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Oro filtro valymas
Valykite oro filtrus kas 2 savaites arba, jei reikia,
dažniau.
PASTABA
•• Jei oro filtras sulenkiamas, jis gali perlūžti.

Tipas2
Jei į vidaus įrenginį žiūrite iš viršaus, viršutinį filtrą
galite lengvai surinkti.

1

Išjunkite maitinimą ir atjunkite maitinimo laidą.

2

Laikykite oro filtro rankenėlę, šiek tiek jį pakelkite.

3

Nuimkite jį nuo vidaus įrenginio.

4

Valykite filtrą dulkių siurbliu arba plaukite drungnu
vandeniu su neutralia plovimo priemone.

5

Džiovinkite filtrą pavėsyje.

6

Įstatykite oro filtro kabliukus į priekinį gaubtą.

7

Spauskite kabliukus ir surinkite oro filtrą.

8

Patikrinkite priekinio gaubto šoną, ar oro filtras
tinkamai surinktas.

•• Kai oro filtras netinkamai surinktas, į vidaus įrenginį
gali patekti dulkių ir kitų medžiagų.

Tipas1

1

Išjunkite maitinimą ir atjunkite maitinimo laidą.

2

Atidarykite priekinį gaubtą.

3

Laikykite oro filtrų rankenėles, patraukite šiek tiek
žemyn ir išimkite juos iš vidaus įrenginio.

•• Šiek tiek pakelkite abu gaubto šonus.

4

Valykite filtrą dulkių siurbliu arba plaukite drungnu
vandeniu su neutralia plovimo priemone.

5

Džiovinkite filtrus pavėsyje.

6

Įstatykite oro filtrų kabliukus į priekinį gaubtą.

7

Patikrinkite priekinio gaubto šoną, ar oro filtrai
tinkamai surinkti.

LIETUVIŲ
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3M ir trigubo filtro
(pasirinktinis) valymas
1

Išjunkite maitinimą ir atjunkite maitinimo laidą.

2

Išimkite oro filtrus iš vidaus įrenginio.

3

Išimkite 3M ir trigubą filtrą iš patalpos įrenginio.

5

Įdėkite 3M ir trigubą filtrą.

Tipas1

Tipas1
Tipas2

Tipas2

4
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Valykite oro filtrus dulkių siurbliu.

6

Surinkite oro filtrus.

7

Patikrinkite priekinio gaubto šoną, ar oro filtrai
tinkamai surinkti.

PASTABA
•• 3M ir trigubo filtro funkcija ir vieta gali skirtis
priklausomai nuo modelio tipo.

TRIKČIŲ ŠALINIMAS
Automatinės diagnostikos funkcija
Gaminyje integruota automatinės diagnostikos funkcija. Jei įvyksta klaida, vidaus įrenginio lemputė mirksi 2
sekundžių intervalais. Jei tai įvyksta, susisiekite su vietiniu pardavėju arba techninės priežiūros centru.

Prieš kreipdamiesi į techninės priežiūros skyrių
Prieš kreipdamiesi į techninės priežiūros skyrių, patikrinkite toliau nurodytus punktus. Jei problema išlieka,
susisiekite su savo vietiniu techninės priežiūros centru.
Problema

Galimos priežastys

Taisomasis veiksmas

Iš įrenginio sklinda degėsių kvapas ir
keisti garsai.
Vanduo nuteka iš vidaus įrenginio, net
kai drėgmės lygis yra mažas.
Oro kondicionierius
neveikia įprastai.

Maitinimo laidas yra pažeistas arba
labai užkaista.
Jungiklis, srovės pertraukiklis
(apsauginis, įžeminimo) arba
saugiklis naudojamas netinkamai.

•• Išjunkite oro kondicionierių, atjunkite
maitinimo laidą arba maitinimo tiekimą ir
susisiekite su techninės priežiūros centru.

Atlikus automatinę diagnostiką,
įrenginys nurodo klaidos kodą.
Oro kondicionierius yra atjungtas.

•• Patikrinkite, ar maitinimo laidas yra
prijungtas prie lizdo arba ar maitinimo
izoliatoriai yra įjungti.

Nudegė saugiklis arba blokuojamas
maitinimo tiekimas.

•• Patikrinkite saugiklį arba patikrinkite, ar
suveikė srovės pertraukiklis.

Įvyko maitinimo triktis.

•• Įvykus maitinimo trikčiai, išjunkite oro
kondicionierių.
•• Kai atkuriamas maitinimo tiekimas,
palaukite 3 minutes, tuomet įjunkite oro
kondicionierių.

Įtampa yra per aukšta arba per žema.

•• Patikrinkite, ar suveikė srovės pertraukiklis.

Oro kondicionierius
neveikia.

Oro kondicionierius buvo išjungtas
•• Įjunkite oro kondicionierių.
automatiškai iš anksto nustatytu laiku.
Baterijos netinkamai įdėtos į
nuotolinio valdymo pultą.

•• Įsitikinkite, kad baterijos tinkamai įdėtos į
nuotolinio valdymo pultą.
•• Jei baterijos įdėtos tinkamai, tačiau oro
kondicionierius vis tiek neveikia, pakeiskite
baterijas ir pabandykite dar kartą.

LIETUVIŲ
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Problema

Galimos priežastys

Taisomasis veiksmas

Oras netinkamai cirkuliuoja.

•• Įsitikinkite, kad prieš oro kondicionierių nėra
užuolaidų, žaliuzių arba baldų.

Oro filtras yra purvinas.

•• Valykite oro filtrą kas 2 savaites.
•• Daugiau informacijos žr. „Oro filtro valymas“.

Kambario temperatūra yra per
aukšta.

•• Vasarą visiškas vidaus oro atvėsinimas gali
šiek tiek užtrukti. Tokiu atveju pasirinkite oro
srauto režimą vidaus oro temperatūrai greitai
sumažinti.

Iš kambario išeina šaltas oras.

•• Įsitikinkite, kad per kambario ventiliacijos angas
neišeina šaltas oras.

Pageidaujama temperatūra
yra aukštesnė už nustatytą
temperatūrą.

•• Nustatykite pageidaujamą temperatūrą vienu
lygiu žemiau už esamą temperatūrą.

Šalia yra šilumos šaltinis.

•• Kai oro kondicionierius veikia, nenaudokite
šilumą skleidžiančių įrenginių, pavyzdžiui,
orkaičių arba dujinių degiklių.

Pasirinktas ventiliatoriaus
režimas.

•• Ventiliatoriaus režimu iš oro kondicionieriaus
pučiamas oras nevėsinant arba nešildant
vidaus oro.
•• Įjunkite vėsinimo režimą.

Lauko temperatūra yra per
aukšta.

•• Vėsinimo efektas gali būti nepakankamas.

Ventiliatoriaus
greičio negalima
reguliuoti.

Pasirinktas oro srauto arba
automatinio veikimo režimas.

•• Kai kuriais režimais ventiliatoriaus greičio keisti
negalima. Pasirinkite veikimo režimą, kuriuo
galima keisti ventiliatoriaus greitį.

Temperatūros
negalima reguliuoti.

Pasirinktas ventiliatoriaus arba
oro srauto režimas.

•• Kai kuriais režimais temperatūros keisti
negalima. Pasirinkite veikimo režimą, kuriuo
galima keisti temperatūrą.

Oro kondicionierius staiga
išsijungia.

•• Pasibaigė laikmačio funkcijos laikas, todėl
įrenginys išsijungia. Patikrinkite laikmačio
nustatymą

Veikimo metu įvyko maitinimo
triktis.

•• Palaukite, kol maitinimo tiekimas bus atkurtas.
Jei automatinio atstatymo funkcija yra įjungta,
praėjus kelioms minutėms po maitinimo tiekimo
atkūrimo, jūsų įrenginys toliau veiks ankstesniu
režimu.

Naudojama automatinio valymo
funkcija.

•• Leiskite automatinio valymo funkcijai toliau
veikti, nes ji pašalina vidaus įrenginio viduje
likusią drėgmę. Jei nenorite šios funkcijos,
įrenginį galite išjungti.

Oro kondicionierius
nepučia šalto oro.

Oro kondicionierius
sustoja veikimo
metu.

Vidaus įrenginys
toliau veikia, net kai
išjungtas maitinimo
tiekimas.
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Problema

Galimos priežastys

Taisomasis veiksmas

Iš vidaus įrenginio
oro išmetimo angos
sklinda migla.

Migla susidaro dėl oro
kondicionieriaus atvėsinto oro.

•• Kai kambario temperatūra sumažėja, šis
reiškinys išnyksta

Iš lauko įrenginio
nuteka vanduo.

Šildymo metu vandens kondensatas
laša iš šilumokaičio.

•• Šiam požymiui pašalinti po pagrindo
loveliu reikia sumontuoti išleidimo žarną.
Susisiekite su montuotoju.

Girdimas triukšmas
arba jaučiama
vibracija.

Kai įrenginys paleidžiamas arba
sustabdomas, dėl reversinio
vožtuvo judėjimo gali būti girdimas
spragsėjimas.
Girgždėjimas: vidaus įrenginio
plastikinės dalys girgžda, kai jos
susitraukia arba plečiasi dėl staigių
temperatūros pokyčių.
Tekėjimo arba pūtimo garsas: tai oro
kondicionieriuje tekančio šaltnešio
garsas.

•• Tai yra normalu. Triukšmas pranyks.

Iš vidaus įrenginio
sklinda kvapas.

Vidaus įrenginys gali sugerti kvapus
(pavyzdžiui, cigarečių dūmų) ir
išmesti su oro srautu.

•• Jei kvapas neišnyksta, jums reikia išplauti
filtrą. Jei tai nepadeda, susisiekite su
techninės priežiūros centru, kad išvalytų
jūsų šilumokaitį.

Kai paleidžiamas šildymo režimas,
mentė yra beveik uždaryta, ir beveik
neišeina oro, nors lauko įrenginys
veikia.

•• Tai normalu. Palaukite, kol įrenginys
pašildys pakankamai oro, kad jį galėtų
išpūsti vidaus įrenginys.

Lauko įrenginys veikia atšildymo
režimu.

•• Šildymo režimu, kai lauko temperatūra
sumažėja, ant ričių susidaro ledo / šerkšno.
Ši funkcija pašalina šerkšno sluoksnį nuo
ritės, tai turėtų užtrukti apytiksliai 15 min.

Lauko temperatūra yra per žema.

•• Šildymo efektas gali būti nepakankamas.

Oro kondicionierius
nepučia šilto oro.

PASTABA
•• Kai kurios funkcijos gali būti nepalaikomos, atsižvelgiant į modelį.
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