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SAUGUMO SUMETIMAI 

 

 
Jeigu prietaisą naudojate Europos šalyse: 
Prietaiso negali naudoti vaikai iki 7 m. amžiaus, neįgalūs ir (arba) patirties ar žinių stokojantys asmenys. 
Instrukcijas sudaro teisingo ir saugaus prietaiso naudojimo aprašymas ir (arba) informacija apie galimus pavojus. 

Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu. Įgalioti asmenys atlieka valymo ir aptarnavimo darbus. 

 
ŠALINIMAS: 
Nešalinkite šio gaminio kartu su neišrūšiuotomis komunalinėmis 
atliekomis. Būtina tokio tipo atliekas specialiai rūšiuoti. 

Prietaisą išmesti su kitomis buitinėmis atliekomis yra nelegalu. Šio tipo 
prietaisą galite šalinti keletu būdų: 

A. miestas organizuoja elektroninių atliekų surinkimą, surinkimo taškuose prietaisą galite nemokamai 
atiduoti;  

B. perkant naują prietaisą, pardavėjas nemokamai priima senąjį;  
C. gamintojas seną gaminį nemokamai priima iš naujo gaminio pirkėjo. 
D. Šio tipo gaminyje yra vertingi elementai, jį galite parduoti metalų supirkimo punkte. 

Išmesdami gaminį į aplinką, rizikuojate pakenkti savo sveikatai. Pavojingos prietaiso medžiagos gali įsiskverbti į 
gruntinį vandenį ir sukelti riziką patekti į žmonių maisto grandinę. 

 

 

 

 

 

 

Įrangą montuoja ir aptarnauja tik kvalifikuotas personalas. Šildymo, ventiliavimo ir oro kondicionavimo 
įrangos montavimas, paleidimas ir aptarnavimas gali būti pavojingas, reikalaujantis specifinių žinių ir 
mokymų darbas. Nekvalifikuoto personalo netinkamai sumontuota, sureguliuota ar pakeista įranga gali 
sukelti mirties ar rimto sužalojimo pavojų. Dirbdami su įranga, atsižvelkite į visus literatūroje ir ant įrangos 
etikečių esančius saugumo nurodymus. 

PERSPĖJIMAS 



 

2  

ATSARGUMO PRIEMONĖS 

 
SUPAŽINDINIMAS SU ŠALDYMO MIŠINIU R32 

Oro kondicionieriams naudojama aplinkai nepavojingas šaldymo mišinys R32 (bekvapės, bespalvės dujos). Esant 
tam tikroms sąlygoms, jos gali degti ir sprogti. Tačiau, neegzistuos degimo ir sprogimo rizika, jeigu, montuodami 
oro kondicionierių atitinkamoje vietoje ir tinkamai jį naudodami, laikysitės toliau lentelėje pateikiamų 
reikalavimų. 

Palyginus su įprastiniais šaldymo mišiniais, šaldymo mišinys R32 yra nepavojingas aplinkai ir neardo ozono 
sluoksnio, jo šiltnamio efektą sukeliančių dujų pėdsakas taip pat labai mažas. 

Išsami informacija apie nusipirkto įrenginio parametrus galima rasti prie prietaiso pridėtoje lentelėje (t. y., tipas 
ir šaldymo mišinio kiekis, pasaulinio atšilimo potencialas, CO2 ekvivalentas).  

 

 

ĮSPĖJIMAS 

• Prieš atlikdami montavimo, naudojimo ir techninės priežiūros darbus, perskaitykite naudotojo vadovą. 
• Nespartinkite atitirpimo proceso ir nevalykite prietaiso kitomis valymo priemonėmis nei rekomenduoja 

gamintojas. 

• Nepažeiskite prietaiso. 
• Prietaisas sandėliuojamas patalpoje, kurioje nėra pastoviai veikiančių šaltinių (pavyzdžiui, atviros ugnies, 

dujinių prietaisų arba elektrinių šildytuvų). 
• Kai būtina atlikti techninę priežiūrą, susisiekite su artimiausiu garantinio aptarnavimo centru. Atliekant 

techninę priežiūrą, techninės priežiūros darbuotojai privalo griežtai laikytis atitinkamo gamintojo pateiktų 
naudotojo instrukcijų reikalavimų. Draudžiama nekvalifikuotiems asmenims atlikti oro kondicionieriaus 
techninės priežiūros darbus. 

• Būtina laikytis su dujomis susijusių nacionalinių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų reikalavimų. 
• Atliekant techninės priežiūros darbus arba šalinant oro kondicionierių, būtina išpilti vėsinimo medžiagą. 

 

 
 

SVARBUS PRANEŠIMAS 

Prieš montuodami arba naudodami oro kondicionierių, atidžiai perskaitykite 
naudotojo, montavimo ir aptarnavimo vadovą. 

 

 
 

ĮSPĖJIMAS: Gaisro / degių medžiagų rizika (reikalaujama tik R32 / R290 įrenginiams) 
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ATSARGUMO PRIEMONĖS 
 

MONTUOTOJUI TAIKOMOS SAUGOS TAISYKLĖS IR REKOMENDACIJOS 
 

ATSARGUMO PRIEMONĖS 
 

 

 

 

• Prieš montuodami ir naudodami prietaisą, 
perskaitykite šį gidą. 

• Užtikrinkite, kad lauko įrenginio pagrindas yra 

tvirtai pritvirtintas. 

• Sumontavę oro kondicionierių, atlikite bandymo 
ciklą ir fiksuokite darbinius duomenis. 

• Patikrinkite, ar lizdas tinka kištukui, jei netinka, 
pakeiskite. 

• Prietaisą būtina sumontuoti pagal galiojančias 
nacionalines taisykles. 

• Prieš prieinant prie terminalų, visas elektros 
grandines būtina atjungti nuo elektros tiekimo 
tinklo. 

• Montuodami patalpų ir lauko įrenginius, 
neleiskite vaikams būti darbo vietoje. Gali 
atsitikti nenumatytų nelaimių. 

• Naudotojas privalo apsaugoti įrenginį patalpoms 

pakankamo pajėgumo, atlaikančiu didžiausią 
paduodamą įtampą, lydžiuoju saugikliu arba kitu 
nuo persikrovimo apsaugančiu prietaisu. 

• Sumontuoto lydžiojo saugiklio techninės 
charakteristikos: T 5 A / 250 V. 

• Oro kondicionierių turi montuoti profesionalas 

arba kvalifikuotas asmuo. 

• Patikrinkite, ar oras nepatenka į vėsinimo 

sistemą. Judindami oro kondicionierių, 
patikrinkite, ar neprateka šaldymo mišinys. 

• Užtikrinkite, kad elektros tiekimo sistemos 
įtampa atitinka duomenų lentelėje nustatytą 
įtampą. Jungiklį ar kištuką laikykite švarius. 
Teisingai ir tvirtai įstatykite kištuką į lizdą, dėl 
nepakankamo kontakto išvengdami gaisro ar 
elektros šoko rizikos. 

• Jeigu iš prietaiso rūksta dūmai arba užuodžiamas 
degimo kvapas, nedelsiant išjunkite elektros 
tiekimą ir susisiekite su aptarnavimo centru. 

• Prietaisas privalo turėti atjungimo nuo maitinimo 
tinklo priemones, visuose poliuose gebėti atskirti 
kontaktus, kurie visiškai atjungia prietaisą esant 
III kategorijos viršįtampiui. Šias priemones būtina 
įtraukti į elektros laidų sistemą pagal elektros 
laidų taisykles. 

• Nemontuokite prietaiso arčiau kaip 50 cm nuo 
degių medžiagų (alkoholio ir kt.) arba nuo slėgio 
talpų (pvz., purškiamų buteliukų). 

• Jeigu prietaisas naudojamas nevėdinamoje 
patalpoje, būtina imtis atsargumo priemonių 
užkirsti kelią vėsinimo dujų nuotėkiui pasilikti 
aplinkoje ir sukurti gaisro pavojų. 

• Pakuotės medžiagos yra rūšiuojamos ir 
šalinamos į atskirus atliekų konteinerius. Oro 
kondicionieriaus naudingo tarnavimo laikotarpio 

pabaigoje atiduokite jį specialiam atliekų 
surinkimo centrui šalinti. 

• Oro kondicionierių naudokite tik pagal 
instrukcijas. Jos neapima visų įmanomų sąlygų ir 
situacijų. Kaip ir kiekvieno buitinio prietaiso 
atveju, montuojant, dirbant arba prižiūrint, 
vadovaukitės sveiku protu ir būkite atsargūs. 

• Vieni nemontuokite oro kondicionieriaus, 

susisiekite su specializuotu technologiniu 

personalu. 

• Esant įjungtam šildymo režimui, sklendės turi 
būti nukreiptos į apačią, o esant įjungtam 
vėsinimo režimui – į viršų. 

• Pasirinkdami tinkamiausią temperatūrą, 
neleisite pažeisti įrenginio. 

• Veikiančio įrenginio neišjunkite ištraukdami 
kištuką, nes toks veiksmas gali sukurti kibirkštį ir 
sukelti gaisro pavojų. 
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SAUGUMO SUMETIMAI 

 

ATSARGUMO PRIEMONĖS 
 

 

 

 

• Šiuo prietaisu gali naudotis vyresni kaip 8 m. 

vaikai ir asmenys, pasižymintys sumažėjusiais 
fiziniais, jutiminiais ar protiniais gabumais, arba 

mažai patirties ar žinių turintys asmenys, jeigu jų 
saugus darbas įrenginiu yra prižiūrimas ir jie 
supranta su tuo susijusius pavojus. Vaikams 

draudžiama žaisti su prietaisu. Neprižiūrimiems 
vaikams draudžiama valyti prietaisą ir jam atlikti 
techninę priežiūrą. 

• Jeigu ketinate prietaiso nenaudoti ilgą laiką, 
nuimkite automatinį jungiklį. Būtina tinkamai 
sureguliuoti oro srauto kryptį. 

• Valymo ir techninės priežiūros darbus privalo 
atlikti specializuotas techninis personalas. Bet 

kuriuo atveju, prieš atlikdami bet kokius valymo 
ar techninės priežiūros darbus, atjunkite 
prietaisą nuo maitinimo tinklo. 

• Šis prietaisas buvo pagamintas kondicionuoti orą 
gyvenamosiose patalpose, jo negalima naudoti 

kitokiais tikslais, pavyzdžiui, džiovinti drabužius, 
aušinti maistą ir kt. 

• Remonto darbus privalo atlikti tik gamintojo 

įgaliotas aptarnavimo centras. Netinkamai 
atliktas remonto darbas gali naudotojui sukelti 

elektros šoko pavojų. 
• Naudotojas privalo pasirūpinti, kad prietaisą 

sumontuotų kvalifikuotas technologas. 
Technologas privalo patikrinti, ar prietaisas 

įžemintas pagal galiojančių teisės aktų 
reikalavimus ir įstatyti termomagnetinį 
automatinį grandinės pertraukiklį. 

• Būtina tinkamai rūšiuoti ar šalinti nuotolinio 
valdiklio baterijas. Netinkamų baterijų šalinimas. 
Baterijas šalinkite kaip išrūšiuotas komunalines 
atliekas atitinkamame surinkimo punkte. 

• Visada prietaisą naudokite su sumontuotu oro 
filtru. Naudojant kondicionierių be oro filtro, ant 
vidinių prietaiso dalių gali kauptis dulkės ar 
nešvarumai ir dėl to atsirasti galimi tolesni 
gedimai. 

• Ilgą laiką nebūkite po pučiamu šalto oro srautu. 
Tiesioginis ir ilgas sąlytis su šaltu oru gali būti 
pavojingas Jūsų sveikatai. Ypatingą dėmesį 
atkreipkite į tas patalpas, kuriose yra vaikų, 
senyvų žmonių ar ligonių. 
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SAUGUMO SUMETIMAI 

 

ATSARGUMO PRIEMONĖS 
 

 

 

 

• Nekeiskite prietaiso eksploatacinių savybių. 
• Kai oro kondicionierius veikia, ilgam nepalikite 

langų ar durų atidarytų. 
• Nelipkite ar nedėkite jokių pašalinių daiktų ant 

įrenginio laukui. 
• Nelenkite, neslėkite ar netempkite už elektros 

laido, nes jį galite pažeisti. Elektros šokas arba 
gaisras gali atsirasti dėl pažeisto elektros laido. 
Pažeistą elektros laidą privalo pakeisti tik 

specializuotas technologinis personalas. 

• Jeigu esate basi arba sudrėkę, nelieskite 
prietaiso. 

• Nelipkite ar nedėkite sunkių arba įkaitusių daiktų 
ant prietaiso viršaus. 

• Neužblokuokite įrenginio patalpoms ar laukui 
oro įleidimo ar išleidimo angų.  Šių angų 
užblokavimas sumažina kondicionieriaus darbinį 
veiksmingumą ir dėl to gali atsirasti gedimai. 

• Nemontuokite prietaiso patalpoje, kurios ore gali 

būti dujų, alyvos ar sieros, arba arti šilumos 
šaltinių. 

• Šiuo prietaisu negali naudotis vyresni asmenys, 
pasižymintys sumažėjusiais fiziniais, jutiminiais 
ar protiniais gabumais, arba mažai patirties ar 
žinių turintys asmenys (įskaitant vaikus), jeigu jų 
saugus darbas įrenginiu neprižiūrimas ir jie 
nesupranta su tuo susijusių pavojų. 

• Ilgas ir tiesioginis šalto oro srautas gali neigiamai 

paveikti augalus ir gyvūnus. 
• Oro kondicionieriaus nepanardinkite į vandenį. 

Galite pažeisti elektros izoliaciją ir būti nutrenkti 
elektros. 

• Nekreipkite oro srauto į augalus ar gyvūnus. 
• Į prietaisą nekiškite šakų ar panašių pašalinių 

daiktų. Galite susižaloti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6  

 

1 DALIS. KONDICIONIERIAUS DALYS 

 
VIDAUS ĮRENGINYS  

 

 

2 pav. 

 

 

1. Priekinė panelė 

2. Oro filtras 

3. Papildomas filtras (jeigu 

sumontuotas) 

4. LED ekranas 

5. Signalo imtuvas 

6. Terminalo bloko dangtis 

7. Jonų generatorius (jeigu sumontuotas) 

8. Deflektoriai 

9. Avarinis mygtukas 

10. Oro tėkmės krypties grotelės 

11. Nuotolinis valdymo pultas 

 

 

 

LAUKO ĮRENGINYS 
 

12. Oro išleidimo angos grotelės 

13. Lauko įrenginio duomenų etiketė 

14. Terminalo bloko dangtis 

15. Dujų vožtuvas 

16. Skysčio vožtuvas 

11 1 2 3 4 5 6 10 

Rys. 1 

10 9 8 7 

1 

2 

 

3 

4 

 

5 

3 

pav. 



 

7  

 

1 DALIS. KONDICIONIERIAUS DALYS 
 

VIDAUS ĮRENGINIO EKRANAS 
 

 

 

 

  

 
4 pav. 

1.     MIEGAS 

MIEGO režimas 

 

2.        EKRANAS 

17. Užsidega veikiant laikmačiui, kai dirba oro 
kondicionierius 

18. Rodo klaidos kodą 

 

3.     LAIKMATIS 

Šviečia, kai veikia LAIKMATIS 

 

 
 

 

2 

Visos nuotraukos vadove pateiktos pavyzdiniais tikslais. Jūsų įrenginys gali nežymiai skirtis. Atsižvelgiama į 
faktinį pavidalą. Operacijos ir funkcijos vienodos. 

PASTABA 

3 

1 
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2 DALIS. ĮRENGINIO VALDYMAS 
 

RANKINIS VIDAUS ĮRENDINIO VALDYMAS 

Vidaus įrenginys turi mygtuką, leidžiantį oro kondicionierių valdyti rankiniu būdu. Šį mygtuką rasite, atidarę 

priekinę panelę. Mygtuką naudokite tik esant gedimui arba, kai reikia atlikti belaidžio nuotolinio pultelio 

aptarnavimą. 
 

AUTORESTARTO FUNKCIJA 

Gamintojas prietaise įdiegė persikrovimo funkciją. Staiga nutrūkus elektros tiekimui, modulis įsimena nustatymus 
iki elektros tiekimo nutrūkimo, atkūrus elektros tiekimą, įrenginys veikia pagal įsimintus nustatymus.  

Norėdami išjungti AUTORESTARTO funkciją, atlikite šiuos veiksmus: 
1. Išjunkite oro kondicionierių ir atjunkite nuo elektros tiekimo tinklo. 
2. Spustelėkite avarinį mygtuką ir oro kondicionierių prijunkite prie elektros tiekimo tinklo. 
3. Laikykite mygtuką nuspaudę ilgiau nei 10 s, kol išgirsite keturis trumpus signalus. AUTORESTARTO 

funkcija išjungta. 
• Norėdami įjungti AUTORESTARTO funkciją, vadovaukitės tais pačiais veiksmais, kol išgirsite tris trumpus 

signalus. 

 

AVARINIO ĮJUNGIMO FUNKCIJA 

Jeigu nuotolinis valdymo pultas neveikia arba būtina atlikti techninę priežiūrą, atlikite šiuos veiksmus: atidarykite 

ir pakelkite priekinę panelę taip, kad pasiektumėte avarinį mygtuką.   
1. Vienas avarinio mygtuko spustelėjimas (vienas signalas) įjungia vėsinimo rėžimą. 

2. Du avarinio mygtuko spustelėjimai per 3 s (du signalai) įjungia šildymo rėžimą. 

3. Įrenginiui išjungti, tiesiog dar kartą spustelėkite avarinį mygtuką (vienas ilgas signalas). 

4. Praėjus 30 minučių po avarinio įjungimo, oro kondicionierius savaime pradės veikti vėsinimo režimu su 
automatiniu ventiliatoriaus greičiu. 

 

 

Avarinis mygtukas 5 pav. 

 

 

PASTABA 

Kai kuriuose modeliuose avarinis mygtukas gali būti dešinėje įrenginio pusėje po priekine plokšte. 
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2 DALIS. ĮRENGINIO VALDYMAS 
 

DARBINĖ TEMPERATŪRA 
 

Režimas 
Temperatūra 

Aušinimas Šildymas 

Patalpos temperatūra 17 °C ~ 32 °C 0°C ~ 30°C 

Lauko temperatūra -15°C ~ 53°C -20°C ~ 30°C 

 

Jeigu įrenginys įjungiamas iš karto po to, kai yra išjungiamas, arba darbo metu pakeitus režimą, įrenginys iš 
karto nepradeda veikti. Tai yra įprastas apsauginis veiksmas. Palaukite 3 min. 

PASTABA 
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3 DALIS. VALYMAS IR TECHNINIS APTARNAVIMAS 

 
Būtina periodinė priežiūra, jei norite, kad Jūsų oro kondicionierius veiktų efektyviai. Prieš pradėdami atlikti bet 
kokius priežiūros darbus, būtina atjungti įrenginį nuo elektros tiekimo.  

VIDAU ĮRENGINIO VALYMAS 

Nuo dulkių apsaugantis filtras 

1. Atidarykite priekinę panlę pagal rodyklės kryptį. 
2. Priekinę panelę laikydami pakėlę viena ranka, kita išimkite 

filtrą. 
3. Jeigu filtras išteptas alyva, nuplaukite jį šiltu vandeniu (kurio 

temperatūra neviršija 45 °C). 
Palikite džiūti vėsioje ir saugoje patalpoje. 

4. Priekinę panelę laikydami pakėlę viena ranka, kita įstatykite 
filtrą. 

5. Uždarykite priekinę panelę. 

Negalima valyti ar regeneruoti elektrostatinio ir kvapų filtro (jeigu 
sumontuotas). Juos būtina keisti kas pusė metų. 

 
 VIDINĖS BATERIJOS VALYMAS 

1. Atidarykite priekinę įrenginio panelę, pakelkite ją ir nuimkite 
nuo vyrių, kad palengvintumėte valymo darbus. 

2. Vidaus įrenginio bateriją valykite šluoste mirkyta vandenyje (ne 

karštesniame kaip 40  °C) su neutraliu muilu. 

3. Niekada nenaudokite agresyvių tirpiklių ar valiklių. 
4. Jeigu lauko įrenginys užsikimšęs, oro arba vandens srove 

pašalinkite lapus, apnašas ir purvą. 
 

PRIEŽIŪRA SEZONO PABAIGOJE 

1. Atjunkite elektros tiekimą. 
2. Išvalykite ir pakeiskite filtrus. 

3. Saulėtą dieną, leiskite keletą valandų kondicionieriui 
ventiliuotis, kad įrenginio vidus galėtų visiškai išdžiūti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

  BATERIJŲ KEITIMAS 

Jei įjungus oro kondicionierių nepasigirsta patvirtinamojo signalo arba LCD ekranas neveikia, reikia pakeisti 

baterijas. Nuimkite nuotolinio valdymo pulto galinį dangtelį ir įstatykite naujas baterijas, atsižvelgdami į teigiamus 
ir neigiamus polius. Naudokite tik naujas baterijas. Iš nuotolinio valdymo pulto išimkite baterijas, kai oro 
kondicionierius neveikia. 

Nemeskite baterijų su bendromis atliekomis, jas būtina šalinti į specialias talpas surinkimo punktuose. 

DĖMESIO 
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4 DALIS. NUOTOLINIS VALDYMO 

PULTAS 
 

NUOTOLINIO VALDYMO PULTO MYGTUKAI 

 

 

 

 

 
 

 

„DAGA“ 

Id Mygtukas Funckcija 
1. 

 
Įjungia / išjungia oro kondicionierių. 

2. OPTION To activate or deactivate optional function (Check below table). 

3. 
 

Mažina temperatūrą, naudojamas laikui nustatiti ar funkcijos pasirinkimui 

4. 
 

Didina temperatūrą, naudojamas laikui nustatiti ar funkcijos pasirinkimui 

5. ECO Įjungia / išjungia ECO funkciją. 

6. TURBO Įjungia / išjungia TURBO funkciją, kuri padeda nustatytą temperatūrą pasiekti per trumpesnį laiką  

7. MODE Pasirenkamas veikimo režimas: AUTOMATINIS (angl.AUTO), VĖSINIMO (angl.COOL), SAUSASIS (angl. DRY), 
VENTILIATORIAUS (angl. FAN), ŠILDYMO (angl.HEAT) 

8. FAN Pasirenkamas ventiliatoriaus greitis: automatinis / tylus / lėtas / vidutiniškai lėtas / vidutinis / vidutiniškai 

greitas / greitas / turbo.  
9. 

 
Įjungia / išjungia horizontalų grotelių judėjimą arba nustato norimą oro srauto kryptį aukštyn ar žemyn. 

10. 
 

Įjungia / išjungia horizontalų grotelių judėjimą arba nustato norimą oro srauto kryptį į kairę ar į dešinę. 
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ON/OFF Rėžimas Funkcijos 

ON 

AUTO Galimos funkcijos: TIMER, DISPLAY, HEALTH, I FEEL, 8°CH 

COOL Galimos funkcijos: TIMER, DISPLAY, HEALTH, SLEEP, MILDEW, I FEEL, 8°CH 

DRY Galimos funkcijos: TIMER, DISPLAY, HEALTH, MILDEW, I FEEL, 8°CH 

FAN Galimos funkcijos: TIMER, DISPLAY, HEALTH, I FEEL, 8°CH 

HEAT Galimos funkcijos: TIMER, DISPLAY, HEALTH, SLEEP, I FEEL, 8°CH 

 

ON/OFF Rėžimas Funkcijos 

OFF 

AUTO CLEAN, TIMER, DISPLAY, HEALTH, I FEEL, 8°CH 

COOL CLEAN, TIMER, DISPLAY, HEALTH, SLEEP, MILDEW, I FEEL, 8°CH 

DRY CLEAN, TIMER, DISPLAY, HEALTH, MILDEW, I FEEL, 8°CH 

FAN CLEAN, TIMER, DISPLAY, HEALTH, I FEEL, 8°CH 

HEAT CLEAN, TIMER, DISPLAY, HEALTH, SLEEP, I FEEL, 8°CH 

 

 

NUOTOLINIO VALDYMO PULTO EKRANAS 
Nr. Simbolis Reikšmė 

1. 
 

Signalo indikatorius 

2. 
 

Užraktas nuo vaikų 

3. 
 

Baterijos indikatorius 

4. AUTO Automatinio rėžimo indikatorius 

5. COOL Vėsinimo rėžimo indikatorius 

6. DRY Sausinimo rėžimo indikatorius 

7. FAN Ventiliatoriaus rėžimo indikatorius 

8. HEAT Šildymo rėžimo indikatorius 

9. ECO ECO funkcijos indikatorius 

10. 

 

Laiko indikatorius 

11. 
 

Temperatūros indikatorius 

• Ekranas ir tam tikros nuotolinio valdiklio funkcijos gali skirtis priklausomai nuo modelio. 

• Priklausomai nuo modelio, gali skirtis mygtukų pavidalas ir išdėstymas, tačiau jų funkcijos išlieka tos 
pačios. 

• Įrenginio sistema signalu patvirtina gavusi kiekvieno mygtuko paspaudimo signalą. 

PASTABA 
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12. 
 

Ventiliatoriaus greičio indikatorius: automatinis/lėtas/vidutiniškas/greitas 

13. 
 

Tylos funkcijos indikatorius 

14. 
 

SUPER funkcijos indikatorius 

15. 
   

Automatinis judėjimas aukštyn-žemyn 

16. 
   

Automatinis judėjimas kairėn-dešinėn 

 

 
BATERIJŲ KEITIMAS 

Nuotolinio valdymo pulto užpakalinės pusės nuimkite baterijų skyrelio dangtį, stumdami rodyklės kryptimi. 
Įstatykite baterijas, neigiamą polių dėdami toje pusėje, kurioje yra spyruoklė. Uždėkite baterijų skyrelio dangtį. 

 

1. Naudokite dvi LRO3 AAA (1,5 V) tipo baterijas. 

• Nenaudokite daugkartinio krovimo baterijų. 
• Kai ekranas nebeįskaitomas, senąsias baterijas pakeiskite 

naujomis. 

• Nešalinkite baterijų su nerūšiuotomis komunalinėmis 
atliekomis. Jeigu būtina, specialiam apdorojimui surinkite šias 
baterijas atskirai. 

 

2. Kiekvieną kartą į nuotolinį valdymo pultą įstatę 
baterijas, galite nustatyti siurblio valdymo tipą: tik 
vėsinimas arba tik šildymas. 
Įstatę baterijas, išjunkite nuotolinį valdymo pultą ir atlikite žemiau 
nurodytus veiksmus. 

1.       Laikykite mygtuką ilgai nuspaudę, kol ikona sumirksi       vėsinimo tipui nustatyti. 

2.       Laikykite mygtuką ilgai nuspaudę, kol ikona sumirksi        šildymo tipui nustatyti. 

Ekranas ir tam tikros nuotolinio valdiklio funkcijos gali skirtis priklausomai nuo modelio. 

PASTABA 
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4 DALIS. NUOTOLINIS VALDYMO PULTAS 
 

3. Temperatūros ekraną galite užprogramuoti, kad rodytų °C ir °F. 
1.                 Mygtuką laikykite nuspaudę daugiau kaip 5 s, kad įeitumėte į pakeitimo režimą. 
2.                  Mygtuką laikykite nuspaudę, kol laipsniai pasikeis į °C ir °F. 
3. Atleiskite ir palaukite 5 s, funkcija bus pasirinkta. 

 

 

 
 

• Nuotolinį valdymo pultą nukreipkite į oro kondicionierių. 
• Patikrinkite, ar tarp nuotolinio valdymo pulto ir vidaus įrenginio signalo imtuvo nėra jokių pašalinių daiktų. 
• Nuotolinio valdymo pulto nepalikite tiesioginiuose saulės spinduliuose. 
• Nuotolinį valdymo pultą laikykite mažiausiai 1 m atstumu nuo televizoriaus ar kitų elektrinių prietaisų. 

PASTABA 
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5 DALIS. FUNKCIJŲ NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS 

JUDĖJIMO funkcija 

1.Grotelėms įjungti spustelėkite JUDĖJIMO mygtuką. 
a. Spustelėkite,       kad horizontalios sklendės judėtų iš viršaus į apačią, nuotolinio 

valdymo pulto ekrane atsiras užrašas    . 
b. Spustelėkite,           kad vertikalūs deflektoriai judėtų iš kairės į dešinę,  nuotolinio 

valdymo pulto ekrane atsiras užrašas      . 

c. Dar kartą spustelėkite, kad esamu kampu sustabdytumėte judėjimą. 
2. Norėdami pasirinkti daugiau oro srauto krypties kampų, laikykite nuspaudę ilgiau kaip 3 s. 

 

 

 
VĖSINIMO REŽIMAS 

Vėsinimo funkcija leidžia oro kondicionieriui atvėsinti patalpą ir sumažinti drėgmę ore. 
Vėsinimo funkcijai aktyvuoti, spustelėkite mygtuką             kol 

ekrane pasirodys simbolis . 

Nustatykite        temperatūrą mažesnę nei patalpoje esanti 
temperatūra. 

 

  

ŠILDYMO REŽIMAS 

Šildymo funkcija leidžia oro kondicionieriui šildyti patalpą. 
Šildymo funkcijai aktyvuoti, spustelėkite mygtuką               , kol ekrane pasirodys simbolis .  

Nustatykite        temperatūrą didesnę nei patalpoje esanti 

temperatūra. 

 

Esant įjungtai ŠILDYMO funkcijai, prietaisas gali automatiškai įjungti kondensatoriaus 
atitirpinimo ciklą. Ši procedūra dažniausiai trunka 2-10 min. 

Atitirpimo metu, vidinio įrenginio ventiliatorius nebeveikia. Po atitirpinimo, prietaisas 

automatiškai tęsia ŠILDYMO režimą. 

PASTABA 

 

 

 

 

 

 

• Niekada rankiniu būdu nepozicionuokite sklendžių, nes galite rimtai pažeisti delikatų 
mechanizmą! 

• Niekada pirštų, šakų ar kitų pašalinių daiktų nekiškite į oro įleidimo ar išleidimo 
angas. Toks atsitiktinis sąlytis su mechanizmo dalimis gali sukelti nenumatytą žalą ar 
sužalojimus. 

PASTABA 
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LAIKMAČIO funkcija - LAIKMATIS ĮJUNGTAS 

Automatiniam prietaiso įjungimui. 
Prietaisui esant išjungtam, galite nustatyti LAIKMATĮ. 
Automatinio įsijungimo laiko nustatymas: 

1. Spustelėkite mygtuką                   įsijungimo laikui     nustatyti ir nuotolinio valdymo 

pulto ekrane atsiras mirksintis užrašas. 
2. Spustelėkite  pageidaujamam laikmačio įsijungimo laikui nustatyti. Kiekvieną 

kartą spustelėjus mygtuką, laikas padidėja / sumažėja pusvalandžiu tarp 0 ir 10 val. ir 
valanda tarp 10 ir 24 val. 

3. Patvirtinimui dar kartą spustelėkite mygtuką. 
4. Atlikus laikmačio nustatymus, spustelėdami mygtuką                nustatykite reikalingą 

režimą (Aušinimas / šildymas / automatinis / ventilatorius / sausasis). Pageidaujamą 

ventiliatoriaus greitį nustatykite spustelėdami mygtuką. Spustelėkite  

pageidaujamai darbinei temperatūrai nustatyti. 

ATŠAUKITE spustelėdami mygtuką. 
 

LAIKMAČIO funkcija - LAIKMATIS IŠJUNGTAS 

Automatiniam prietaiso išjungimui. 
Prietaisui esant išjungtam, galite išjungti LAIKMATĮ. 
Automatinio išsijungimo laiko nustatymas: 

1. Įsitikinkite, ar prietaisas įjungtas. 
2. Spustelėkite mygtuką išjungimui nustatyti. 

Spustelėkite pageidaujamam laikmačiui nustatyti. 
3. Patvirtinimui dar kartą spustelėkite mygtuką. 

ATŠAUKITE spustelėdami mygtuką. 

PASTABA: Visus programavimo darbus būtina atlikti per 5 s, kitu atveju, nustatymai bus 

atšaukti. 
 

 

 

 

SAUSASIS 

REŽIMAS 

 

 
 

 

 
Ši funkcija sumažina oro drėgmę. 

SAUSAJAM režimui nustatyti, spauskite mygtuką              , kol ekrane 

pasirodo ikona . Įjungiama automatinė funkcija.  
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AUTOMATINIS REŽIMAS 

Automatinis režimas. 
AUTOMATINIAM režimui nustatyti, spauskite mygtuką                 , 

kol ekrane pasirodo ikona . 

AUTOMATINIAME REŽIME pagal patalpos temperatūrą savaime 
nustatomas darbinis režimas. 

 

MIEGO funkcija 

Iš anksto nustatyta automatinio veikimo programa. 
Spustelėkite mygtuką              MIEGO funkcijai įjungti ir ekrane 
pasirodys ikona . Dar kartą spustelėkite šiai funkcijai atšaukti. 

Praėjus 10 miego režimo valandų, oro kondicionieriaus sistema pereina 
į ankstesnį nustatymų režimą. 

 

ECO funkcija 

Šiame režime prietaisas automatiškai nustato energijos taupmą. 

Spustelėjus mygtuką, ekrane pasirodo ikona  ir prietaisas veiks 

ECO režimu. Dar kartą spustelėkite mygtuką režimui atšaukti. 

PASTABA: ECO funkcija galima tiek VĖSINIMO, tiek ŠILDYMO 
režimuose. 

 

 

EKRANO funkcija (vidaus įrenginio ekranas) 

Įjunkite / išjunkite plokštė LED ekraną. 
Spustelėkite mygtuką                 plokštės LED ekranui išjungti. Dar kartą 
spustelėkite LED ekranui įjungti.  

 

 

TURBO funkcija 

Turbo funkcijai įjungti, spustelėkite mygtuką                ir ekrane 

pasirodys ikona . Dar kartą spustelėkite šiai funkcijai atšaukti. 
Esant įjungtam VĖSINIMO / ŠILDYMO režimui, kai pasirenkate TURBO 
funkciją, prietaiso sistema įjungs greitą VĖSINIMO arba ŠILDYMO 
režimą ir ventiliatorius didžiausiu greičiu pūs orą. 

 

„AŠ JAUČIU“ funkcija 

Spustelėkite mygtuką               šiai funkcijai įjungti ir nuotolinio valdymo 

pulto ekrane pasirodys ikona . Dar kartą spustelėkite šiai funkcijai 
atšaukti. 
Ši funkcija leidžia nuotoliniam valdikliui matuoti temperatūrą 
dabartinėje vietoje ir siųsti šią informaciją oro kondicionieriaus 
sistemai, kad temperatūra aplinkui Jus būtų optimizuota ir užtikrintas 
komfortas. 
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• Siūloma kas 3 mėn. naudoti šią funkciją. 

• Įprasta šiame veikimo procese girdėti triukšmą, nes karščio veikiamos plastikinės dalys plečiasi ir 
traukiasi, kai jas veikia šaltis. 

• Siūlome šią funkciją įjungti esant toliau nurodomoms aplinkos sąlygoms, kad išvengtumėte tam tikrų 
apsaugos sistemų įsijungimo. 

PASTABA 

Ši funkcija išsijungia savaime po 2 val. 
 

SAVAIMINIO VALYMO funkcija (Pasirinktinai) 

Šiai funkcijai įjungti, pirmiausia išjunkite įrenginį patalpoms, 
spustelėkite mygtuką                     . Išgirsite signalą, LED ekrane ir 

nuotolinio valdymo pulto ekrane pasirodys simboliai: 

Ši funkcija padeda pašalinti susikaupusias purvo, bakterijų ir kt. 
apnašas nuo garintuvo.  
Ši funkcija veiks apie 30 min., po to oro kondicionieriaus sistema 

įjungs anksčiau nustatytą režimą. Spustelėkite  mygtuką šiai 
funkcijai atšaukti. 

Baigus arba atšaukus šią funkciją, pasigirs 2 signalai. 

 

 

 

 

 

 
 

Įrenginys patalpoms Temperatūra < 86°F (30°C) 

Įrenginys laukui 41°F (5°C) < Temperatūra < 86°F 
(30°C) 

 

 

 

APSAUGOS NUO PELĖSIO funkcija (Pasirinktinai) 

VĖSINIMO / SAUSAJAME režime spustelėkite mygtuką                           šiai funkcijai 

įjungti ir nuotolinio valdiklio ekrane pasirodys simbolis . 

Kai esant įjungtam VĖSINIMO / SAUSAJAM režimui norite išjungti oro kondicionierių, 
oro kondicionierius dar veiks 15 min., kad išsidžiovintų. 
Dar kartą spustelėkite šį mygtuką arba pasirinkite kitus režimus šiai funkcijai atšaukti. 

+8 °C palaikymo funkcija (Pasirinktinai) 

Laikykite nuspaudę mygtuką ilgiau kaip 3 s šiai funkcijai aktyvuoti ir nuotolinio 

valdiklio ekrane pasirodys užrašas:  ( ) 

Dar kartą spustelėkite šiai funkcijai atšaukti. 
Ši funkcija savaime paleis šildymo režimą, kai patalpos temperatūra yra mažesnė kaip 
8°C (46°F) ir sistema grįš į laukimo režimą, jeigu temperatūra pasieks 9°C (48°F). 
Jeigu patalpos temperatūra didesnė kaip 18°C (64°F), prietaisas savaime atšauks šią 
funkciją. 
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6 DALIS. TRIKČIŲ ŠALINIMAS 
 

GEDIMAI 
 

Gedimas Galimos priežastys 

 

 

 

 

 

 
Neveikia prietaisas 

Elektros tiekimo gedimas / ištrauktas kištukas 

Pažeistas patalpų / lauko įrenginio ventiliatoriaus variklis 

Sugedęs kompresorius ar termomagnetinis automatinis grandinės pertraukiklis 

Sugedęs apsauginis prietaisas arba lydieji saugikliai 

Laisvos jungtys arba ištrauktas kištukas 

Įrenginys saugumo sumetimais kartais liaujasi veikti 

Įtampa aukštesnė ar žemesnė už nustatytąją 

Įjungtas laikmatis 

Pažeista elektroninio valdymo plokštė 

Keistas kvapas Purvinas oro filtras 

Tekančio vandens garsas Į vėsinimo medžiagos cirkuliaciją patenka skystis 

Iš oro išleidimo angos 
veržiasi migla 

Taip nutinka, kai patalpos oras labai atšąla, pavyzdžiui, VĖSINIMO arba SAUSINIMO 

režimuose 

Girdimi keisti garsai Šiuos garsus skleidžia dėl skirtingų temperatūrų besiplečianti ar besitraukianti 

priekinė plokštė ir tai nerodo problemos 

 

 

 

Nepakanka šalto ar 
karšto oro srauto 

Netinkami temperatūros nustatymai 

Užsikimšusi patalpų ar lauko įrenginio oro įleidimo ar išleidimo anga 

Užsikimšęs oro filtras 

Nustatytas mažiausias ventiliatoriaus greitis 

Patalpoje yra kiti šilumos šaltiniai 

Nėra vėsinimo medžiagos 

 
Prietaisas nereaguoja į 
nurodymus 

Nuotolinis valdiklis nėra pakankamai arti įrenginio patalpoms 

Išeikvota nuotolinio valdiklio baterija 

Įrenginyje patalpoms yra kliūtys tarp nuotolinio valdiklio ir signalo imtuvo 

 
Išjungtas ekranas 

Įjungta LED funkcija 

Elektros gedimas 
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6 DALIS. TRIKČIŲ ŠALINIMAS 

 

 

KLAIDŲ SIGNALAI EKRANE 

Esant klaidai, įrenginio patalpoms ekranas rodys šiuos klaidų kodus: 
 

KODAS DEGANTI šviesa Gedimo aprašymas 

E1 Kartą sumirksi Sugedęs įrenginio patalpoms temperatūros jutiklis 

E2 Du kartus sumirksi Sugedęs įrenginio patalpoms vamzdžio temperatūros 
jutiklis 

E6 Šešis kartus sumirksi Įrenginio patalpoms ventiliatoriaus variklio gedimas 

 

Nedelsiant išjunkite oro kondicionierių ir atjunkite elektros tiekimą, jeigu: 
• darbo metu girdimi keisti garsai   

• sugedusi elektroninio valdymo plokštė 

• sugedę lydieji saugikliai ar jungikliai  
• įrenginio vidus purškiamas vandeniu arba į jį dedami pašaliniai daiktai  
• pernelyg įkaitę kabeliai ar kištukai  
• iš prietaiso sklinda labai stiprus kvapas  

DĖMESIO 


