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ĮSPĖJIMAS: Aptarnavimas turi būti atliekamas tik kaip rekomenduojama įrangos gamintojo. 
Aptarnavimo darbai arba remontas, kuriam reikalinga kito patyrusio darbuotojo pagalba, turi būti 
atliekami prižiūrint asmeniui, kuris yra kompetentingas naudoti degius šaltnešius. Išsamesnės 
informacijos ieškokite Aptarnavimo informacijoje, esančioje ĮRENGIMO INSTRUKCIJOJE. (Tai reikalinga 
tik tuo atveju, jei įrenginys priima šaltnešį R32 / R290)

Dėmesio: gaisro pavojus
(tik R32/R290 šaltnešiui) 
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Dėkojame, kad įsigijote šį oro kondicionierių. Šioje instrukcijoje pateikiama informacija apie tai, kaip 
valdyti, aptarnauti jūsų kondicionierių ir šalinti triktis. Instrukcijų laikymasis užtikrina tinkamą jūsų 
įrenginio veikimą ir ilgą jo tarnavimo laiką.
Atkreipkite dėmesį į šiuos ženklus:

Saugumo priemonės 1

 ĮSPĖJIMAS

Įspėjimo nesilaikymas gali būti pavojingas gyvybei. Prietaisas turi būti 
įrengtas laikantis vietoje galiojančių reikalavimų.

Nepaisydami šio įspėjimo, galite susižaloti arba sugadinti įrenginį.

ĮSPĖJIMAS

DĖMESIO

• Šio oro kondicionieriaus montavimo darbus
užsakykite pas įgaliotą atstovą. Dėl neteisingai
sumontuoto įrenginio gali atsirasti vandens
nutekėjimas, galite patirti elektros smūgį arba
gali kilti gaisras.

• Jei įrenginys yra sumontuotas ne profesionalių
montuotojų, netenkama garantijos.

• Susidarius neįprastai situacijai (pvz., atsiradus
degėsių kvapui), atjunkite elektros tiekimą
įrenginiui ir susisiekite su įgaliotu atstovu, kad
pastarasis suteiktų informaciją kaip išvengti
elektros smūgio, gaisro ar sužalojimo.

• NE Neleiskite vidiniam įrenginiui ar nuotolinio
valdymo pultui sušlapti. Dėl to galite patirti
elektros smūgį arba gali kilti gaisras.

• NE Nekiškite pirštų ar kitų pašalinių daiktų į oro
įsiurbimo arba išpūtimo angas. Tokiu būdu
galite susižaloti, kadangi ventiliatorius gali suktis
dideliu greičiu.

• NE Šalia įrenginio nenaudokite degių
aerozolių, tokių kaip plaukų lakas, purškiami
lakai ar dažai. Taip galite sukelti gaisrą.

• Nenaudokite kitų nei gamintojo
rekomenduojamos atšildymą paspartinančios
bei valymo priemonės.

• Prietaisas turi būti laikomas taip, kad būtų
išvengta mechaninių pažeidimų.

• Atminkite, kad šaltnešiai turi neturėti kvapo.

Saugum
o

priem
onės

• Turi būti laikomasi vietoje galiojančių dujų
naudojimo taisyklių.

• Užtikrinkite, kad ventiliacijos angose nebūtų
jokių kliūčių.

• NE Nepradurkite ir nedeginkite.
• Įspėjimas, kad prietaisą reikia laikyti gerai

vėdinamoje vietoje, kur patalpos dydis atitinka
patalpos plotą, nurodytą prietaiso veikimui.

• Kiekvienas asmuo, susijęs su darbais aušinimo
skysčio kontūre ar įsikišimu į kontūrą, turėtų
turėti galiojančią pramonės akredituotos
vertinimo institucijos pažymą, pagal kurią jų
kompetencijai leidžiama saugiai tvarkyti
šaltnešius pagal pramonėje pripažintą vertinimo
specifikaciją.

• Aptarnavimas turi būti atliekamas tik kaip
rekomenduojama įrangos gamintojo.
Aptarnavimo darbai arba remontas, kuriam
reikalinga kito patyrusio darbuotojo pagalba,
turi būti atliekami prižiūrint asmeniui, kuris yra
kompetentingas naudoti degius šaltnešius.
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DĖMESIO • Šiuo įrenginiu vyresni nei 8 metų vaikai bei
ribotų fizinių, jutiminių bei protinių
galimybių asmenys, taip pat asmenys
neturintys žinių ir patirties, gali naudotis tik
jei yra prižiūrimi, arba yra apmokyti saugiai
naudotis prietaisu ir supranta iš to
atsirandančius pavojus. Vaikai neturėtų žaisti
su įrenginiu. Neprižiūrimiems vaikams
neleidžiama atlikti aptarnavimo ir valymo
darbų.

• NE Nelieskite oro išpūtimo angų judant
pasukamoms žaliuzėms. Pirštai gali įstrigti arba
įrenginys gali sugesti.

• NE Netikrinkite įrenginio savarankiškai.
Apžiūrą užsakykite pas įgaliotą atstovą.

• Norėdami išvengti įrenginio gedimo,
nenaudokite oro kondicionieriaus konservavimo
tikslais (maisto, augalų, gyvūnų, meno kūrinių ir
kt. laikymo vietose).

• NE Nelieskite įrenginio viduje esančio
garintuvo gyvatuko. Garintuvo gyvatuko
detalės yra aštrios ir galite susižeisti.

• NE Nelieskite oro kondicionieriaus šlapiomis
rankomis. Dėl to galite patirti elektros smūgį.

• NE Nedėkite po vidiniu įrenginiu daiktų,
kuriuos gali sugadinti drėgmė. Kondensatas
gali atsirasti esant 80 % santykiniam oro
drėgnumui.

• NE Nestatykite šildymo prietaisų ten, kur juos
veikia šaltas, įrenginio išpučiamas oras bei
nedėkite jų po įrenginiu. Dėl to gali nevisiškai
sudegti kuras arba dėl karščio gali deformuotis
įrenginys.

• Po ilgesnių naudojimo periodų patikrinkite
vidinį įrenginį ar jame nėra sugadinimų. Jei
vidinis įrenginys yra sugadintas, jis gali nukristi ir
sužaloti žmones.

• Jei oro kondicionierius yra naudojamas kartu su
kitais šildymo įrenginiais, kruopščiai vėdinkite
kambarius tam, kad išvengtumėte deguonies
trūkumo.

• NE Nelipkite ir nedėkite daiktų ant išorinio
įrenginio viršaus.

• NE Nenaudokite oro kondicionieriaus
naudodami fumigantinio poveikio insekticidus.
Ant įrenginio gali nusėsti cheminių medžiagų
sluoksnis, o tai gali kelti pavojų chemikalams
jautriems žmonėms.

• NE Neleiskite vaikams žaisti su oro
kondicionieriumi.

• NE Nenaudokite oro kondicionieriaus drėgnoje
patalpoje (pvz., vonioje ar skalbykloje). Tai
darydami galite patirti elektros smūgį bei
įrenginys gali sugesti.

Saugum
o

priem
onės
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Įrenginio dalys
ir pagrindinės
funkcijos

Įrenginio dalys ir pagrindinės funkcijos 2
Įrenginio dalys
Ant sienos tvirtinamas tipas Ortakio / lubinis tipas

2.1 pav. 
Vidinis įrenginys
1. Skydo rėmas
2. Galinės oro įsiurbimo grotelės
3. Priekinis skydas
4. Oro valymo filtras ir oro filtras (už)
5. Horizontalios žaliuzės
6. LCD ekrano langas
7. Vertikalios žaliuzės
8. Rankinio valdymo mygtukas (už)
9. Nuotolinio valdymo pulto laikiklis
Išorinis įrenginys
10. Drenažo žarna, šaltnešio jungiamasis vamzdis
11. Jungiamasis laidas
12. Stabdymo vožtuvas
13. Ventiliatoriaus gaubtas

2.2 pav. 
Vidinis įrenginys
1. Oro išpūtimas
2. Oro paėmimas
3. Oro filtras
4. Elektros valdymo dėžutė
5. Laidinis valdiklis
Išorinis įrenginys
6. Drenažo žarna, šaltnešio jungiamasis vamzdis
7. Jungiamasis laidas
8. Stabdymo vožtuvas
9. Ventiliatoriaus gaubtas

Vienas-penki

Vienas-keturi

Vienas-trys

Vienas-dvigubas

Vienas-penki

Vienas-keturi

Vienas-trys

Vienas-dvigubas

Oro išpūtimas

Oro išpūtimas

Oro paėmimas
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2.3 pav.

Grindinis ir pastatomas tipas (konsolė) Kompaktiškas keturių krypčių kasetinis tipas

Vidinis įrenginys
1. Oro srauto žaliuzės (oro išėjime)
2. Oro paėmimas (su oro filtru)
3. Nuotolinio valdymo pultas
4. Montuojama dalis
5. Skydelis su ekranu
Išorinis įrenginys
6. Drenažo žarna, šaltnešio jungiamasis vamzdis
7. Jungiamasis laidas
8. Stabdymo vožtuvas
9. Ventiliatoriaus gaubtas

2.4 pav.
Vidinis įrenginys
1. Drenažo siurblys (vandens išpumpavimui iš 

vidinio įrenginio)
2. Drenažo žarna
3. Oro išpūtimas
4. Oro paėmimas
5. Oro įėjimo grotelės
6. Skydelis su ekranu
7. Nuotolinio valdymo pultas
Išorinis įrenginys
8. Jungiamasis šaltnešio vamzdis
9. Jungiamasis laidas

10. Stabdymo vožtuvas
11. Ventiliatoriaus gaubtas

Įrenginio dalys
ir pagrindinės
funkcijos

Vienas-penki
Vienas-penki

Vienas-keturi Vienas-keturi

Vienas-trys Vienas-trys

Vienas-dvigubas

Vienas-dvigubas
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Eksploatavimo sąlygos
Siekdami užtikrinti saugų ir efektyvų veikimą, sistemą naudokite žemiau nurodytoje temperatūroje. Oro 
kondicionierių naudojant kitokiomis sąlygomis nei nurodyta, gali sumažėti jo našumas arba prietaisas gali sugesti.

Savybės
Oro kondicionieriaus apsauga 
Kompresoriaus apsauga
• Kompresoriui sustojus, 3 minutes jo negalima 

paleisti iš naujo.

• Įrenginys suprojektuotas taip, kad nepūstų šalto 
oro ŠILDYMO režime, kai vidinis šildymo įrenginys 
yra vienoje iš trijų situacijų ir nėra pasiekta 
nustatyta temperatūra.
A) Kai šildymas tik ką prasidėjęs.
B) Atitirpinimo metu.
C) Šildymo žema temperatūra metu.

• Atitirpinimo metu vidinis ir išorinis ventiliatoriai 
nustoja suktis (Tik vėsinantys ir šildantys modeliai).

Atitirpinimas (Tik vėsinantys ir šildantys 
modeliai).
• Šildymo ciklo metu ant išorinio įrenginio gali 

atsirasti šerkšnas, išorėje esant žemai temperatūrai 
ir dideliam drėgnumui, dėl to sumažėja oro 
kondicionieriaus šildymo efektyvumas.

• Susidarius tokiai situacijai, oro kondicionierius 
automatiškai nutrauks šildymą ir automatiškai 
pradės atitirpinimą.

• Priklausomai nuo išorės temperatūros ir ant 
išorinio įrenginio susikaupusio šerkšno kiekio, 
atitirpinimo trukmė gali kisti nuo 4 ir 10 minučių.

Automatinis paleidimas iš naujo (kai kurie 
modeliai)
Nutrūkus el. energijos tiekimui, sistema nedelsiant 
išsijungia. Atsinaujinus el. energijos tiekimui, ima 
mirksėti ant vidinio įrenginio esanti lemputė. 
Norėdami iš naujo paleisti įrenginį, paspauskite 
ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO mygtuką nuotolinio 
valdymo pulte. Jei sistemoje yra automatinio 

Iš vidinio įrenginio sklinda baltas rūkas.
• Baltas rūkas gali atsirasti didelio santykinio 

drėgnumo vietose dėl didelio įeinančio ir 
išeinančio oro temperatūrų skirtumo VĖSINIMO 
režimu.

• Baltas rūkas gali atsirasti dėl atitirpinimo metu 
susikaupusios drėgmės, kai kondicionierius po 
atitirpinimo paleidžiamas ŠILDYMO režimu.

Iš oro kondicionieriaus sklinda triukšmas
• Veikiant kompresoriui, arba jam tik ką nustojus 

veikti, galite girdėti silpną šnypštimo garsą. Šį 
garsą skleidžia tekantis arba benustojantis tekėti 
šaltnešis.

• Veikiant kompresoriui, arba jam tik ką nustojus 
veikti, taip pat galite girdėti silpną girgždantį 
garsą. Jį sukelia plastikinių dalių šiluminis 
plėtimasis arba susitraukimas joms atvėstant kai 
įrenginyje keičiasi temperatūra.

• Pirmą kartą įjungus įrenginį, taip pat gali būti 
girdimas į pradinę padėtį nusistatančių žaliuzių 
garsas.

Iš vidinio įrenginio išpučiamos dulkės.
Tai atsitinka jei įrenginys buvo ilgą laiką 
nenaudojamas arba jo pirmo naudojimo metu.

Kvapas sklindantis iš vidinio įrenginio.
Tai atsitinka dėl to, kad vidinis įrenginys skleidžia 
statybinių medžiagų, baldų ar dūmų kvapus.

PASTABA: Multi-split oro kondicionieriaus atveju vienas išorinis įrenginys gali būti derinamas su 
skirtingų tipų vidiniais įrenginiais. Visi šioje instrukcijoje esantys paveikslėliai pateikiami tik 
demonstraciniais tikslais. Jūsų kondicionierius gali būti panašios formos, bet šiek tiek skirtis. Tolesniuose 
puslapiuose pristatomi kelių rūšių vidiniai įrenginiai, kuriuos galima derinti su išoriniais įrenginiais.

VĖSINIMO režimas ŠILDYMO režimas DŽIOVINIMO režimas

Vidaus  
temperatūra 17-32°C (62-90°F) 0-30°C (32-86°F) 17-32°C (62-90°F)

Išorės  
temperatūra 

0-50°C (32-122°F)

-15-24°C (5-75°F) 0-50°C (32-122°F)

-7-24°C (19-75°F) 0-60°C (32-140°F)

-15-50°C (5-122°F)
(Modeliams su žemos 
temperatūros aušinimo 
sistemomis)

0-60°C (32-140°F)
(Specialiems, tropikų zonai 
skirtiems modeliams)

Įrenginio dalys
ir pagrindinės
funkcijos

Apsauga nuo šalto oro pūtimo (tik 
vėsinantiems ir šildantiems modeliams)

paleidimo iš naujo funkcija, įrenginys ims veikti 
naudodamas buvusius nustatymus.  
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Patarimai energijos taupymui 
• NE Nenustatykite įrenginiui perteklinės temperatūros lygių.
• Vėsinimo metu užtraukite užuolaidas, kad saulė neprikaitintų kambario.
• Norint patalpoje išlaikyti šilumą arba vėsą, langai ir durys turi būti uždaryti.
• NE Nedėkite daiktų arti įrenginio oro paėmimo ir išpūtimo angų. Tai sumažina įrenginio efektyvumą.
• Kai reikia, naudokite laikmatį arba įdiegtą MIEGO/EKONOMINĮ režimą.
• Jei planuojate įrenginio nenaudoti ilgesnį laiką, iš nuotolinio valdymo pulto išimkite baterijas.
• Kartą per dvi savaites valykite oro filtrą. Nešvarus oro filtras mažina vėsinimo arba šildymo efektyvumą.
• Tinkamai sureguliuokite žaliuzes ir venkite tiesioginio oro srauto.

Oro kondicionierius iš VĖSINIMO arba 
ŠILDYMO režimo persijungia į TIK 
VENTILIATORIAUS režimą (tik vėsinimo ir 
šildymo modeliams).
Kai patalpos temperatūra pasiekia nustatytą 
temperatūrą, kompresorius išsijungia 
automatiškai ir oro kondicionierius persijungia į 
TIK VENTILIATORIAUS režimą. Kompresorius iš 
naujo įsijungia, kai patalpos temperatūra pakyla 
aukščiau nustatytos VĖSINIMO režimu  arba 
nukrenta žemiau nustatytosios ŠILDYMO režimu.

Atliekant vėsinimą didelio santykinio drėgnumo 
(didesnio kaip 80 %) aplinkoje, ant vidinio 
įrenginio gali kauptis vandens lašeliai.
Horizontalias žaliuzes nustatykite į oro išėjimui 
mažiausiai kliudančią padėtį ir nustatykite 
DIDELĮ ventiliatoriaus greitį.

Šildymo režimas (tik vėsinantiems ir 
šildantiems modeliams)
Šildymo proceso metu vidinis įrenginys iš 
išorinio įrenginio įsiurbia šilumą ir paskleidžia ją 
patalpos viduje. Kai temperatūra išorėje 
nukrenta, atitinkamai sumažėja ir 
kondicionieriaus įsiurbiama šiluma. Tuo pačiu 
metu oro kondicionieriaus šilumos apkrova 
padidėja dėl didesnio skirtumo tarp vidaus ir 
lauko temperatūros. Jei komfortiškos 
temperatūros nepavyksta pasiekti naudojant 
vien tik kondicionierių, patariama naudoti 
papildomą šildymo įrenginį.

Žaibas arba netoliese veikiantis automobilis ar 
belaidis telefonas gali sutrikdyti įrenginio 
veikimą.
Atjunkite ir vėl iš naujo prijunkite įrenginio 
maitinimą. Norėdami iš naujo pradėti naudotis 
įrenginiu, paspauskite ant nuotolinio valdymo 
pulto esantį įjungimo ir išjungimo mygtuką.

Šildymo metu užtrauktos užuolaidos taip   
pat padeda išsaugoti šilumą patalpoje.

Durys ir langai turi būti uždaryti

Įrenginio dalys
ir pagrindinės
funkcijos
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R
ankinis valdym

as 
ir aptarnavim

as

Rankinis valdymas ir aptarnavimas 3
Veikimo režimo pasirinkimas 

Aptarnavimas 

Vienu metu veikiant dviem ir daugiau vidinių 
įrenginių, patikrinkite ar jų veikimo režimai 
neprieštarauja vienas kitam. Šildymo režimas turi 
viršenybę prieš visus kitus režimus. Jei pirmas 
įrenginys buvo paleistas šildymo režimu, visi kiti 
įrenginiai gali veikti tik šildymo režimu. Pavyzdys: 
jei pirmas paleistas įrenginys veikia VĖSINIMO 
(arba VENTILIATORIAUS) režimu, visi kiti įrenginiai 
gali veikti bet kokiu režimu, išskyrus ŠILDYMO 
režimą. Jei vienas iš įrenginių pasirenkamas veikti 
ŠILDYMO režimu, kiti veikiantys įrenginiai nustos 
veikti ir parodys „--“ (tik įrenginiams su ekranu) 
arba auto ir valdymo indikatoriaus lemputė greitai 
mirksės, atitirpinimo indikatorius užges, o 
laikmačio indikatorius liks įjungtas (įrenginiams be 
ekrano). Arba užsidegs atitirpinimo ir aliarmo 
indikatorius (jei yra) arba veikimo indikatoriaus 
lemputė greitai mirksės, o laikmačio indikatoriaus 
lemputė užges (grindų ir pastatomo tipo).

Jei planuojate ilgą laiką nenaudoti įrenginio, 
atlikite šiuos veiksmus:
1. Išvalykite vidinį įrenginį ir oro filtrą.
2. Pasirinkite TIK VENTILIATORIAUS režimą ir 

leiskite vidinio įrenginio ventiliatoriui veikti, 
kad išdžiūtų vidinis įrenginys.

3. Atjunkite el. energijos tiekimą ir išimkite 
baterijas iš nuotolinio valdymo pulto.

4. Periodiškai tikrinkite išorinio įrenginio 
komponentus. Jei įrenginiui reikalingas 
servisas, susisiekite su vietiniu atstovu arba 
serviso centru.

Kai oro kondicionierius vėl turi būti 
naudojamas:

•

•

Norėdami išvengti dulkių pasklidimo iš 
vidinio įrenginio, sausa šluoste nuvalykite 
dulkes, susikaupusias ant galinių oro 
įsiurbimo grotelių.
Patikrinkite ar nesugadinti ir ar neatsijungę 
laidai.

• Patikrinkite ar yra įdėtas oro filtras.
• Patikrinkite ar ilgo nenaudojimo metu 

neužsikimšo oro paėmimo ir išpūtimo angos.

Patarimas:
Jei įrenginys turi elektrinį šildytuvą, kai 
aplinkos oro temperatūra yra žemesnė nei 0 
°C (32 °F), griežtai rekomenduojama laikyti 
įrenginį įjungtą, kad būtų užtikrintas 
sklandus jo darbas.

Optimalus veikimas 

Norėdami pasiekti optimalų prietaiso našumą, 
įsidėmėkite:
• Oro srautą sureguliuokite taip, kad jis nepūstų 

tiesiai į žmones.
• Temperatūrą sureguliuokite taip, kad 

pasiektumėte aukščiausią komforto lygį. 
Nenustatykite įrenginiui perteklinės 
temperatūros lygių.

• Tiek VĖSINIMO, tiek ŠILDYMO režimu veikiant 
įrenginiui, uždarykite duris ir langus.

• Norėdami nustatyti pageidaujamą oro 
kondicionieriaus įsijungimo laiką, naudokite ant 
nuotolinio valdymo pulto esantį mygtuką TIMER 
ON.

• Nedėkite jokių daiktų šalia oro paėmimo ir 
išpūtimo angų, kadangi dėl to gali sumažėti 
kondicionieriaus našumas ir kondicionierius gali 
nustoti veikti.

• Reguliariai valykite oro filtrą, priešingu atveju 
gali sumažėti vėsinimo arba šildymo 
efektyvumas.

• Nenaudokite įrenginio su uždarytomis 
horizontaliomis žaliuzėmis.

PASTABA: Prieš valydami oro kondicionierių 
įsitikinkite, kad jis išjungtas ir atjunkite elektros 
energijos tiekimą.
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 ĮSPĖJIMAI
Atsiradus vienai iš toliau aprašytų būsenų, nedelsiant atjunkite elektros tikimą įrenginiui ir 
susisiekite su vietiniu atstovu  dėl tolesnės pagalbos.

• Įrenginiui pradėjus veikti iš naujo, veikimo lemputė ir toliau mirksi.
• Nuotolinio valdymo pulto mygtukai neveikia.
• Nuolat perdega saugikliai arba išsijungia grandinės pertraukėjai.
• Į kondicionierių pateko pašalinis daiktas ar vanduo.
• Kitos nenormalios situacijos.

Dažniausiai pasitaikančios problemos 

Toliau išvardinti požymiai nėra geimai ir daugeliu atvejų remontas yra nereikalingas.

Problema Galimos priežastys

Spaudžiant 
įjungimo/
išjungimo mygtuką 
prietaisas 
neįsijungia

Įsijungė 3 minučių įrenginio apsaugos funkcija apsauganti įrenginį nuo 
perkrovimo. Trijų minučių laikotarpiu įrenginio negalima paleisti iš 
naujo arba išjungti.

Vėsinantys ir šildantys modeliai: Jei šviečia veikimo lemputė ir PRE-DEF 
(išankstinio pašildymo / atitirpinimo) indikatoriai, lauko temperatūra yra per žema, 
o prietaiso atitirpinimui suaktyvinama įrenginio šalto vėjo nepūtimo funkcija.

Tik vėsinantys modeliai: Jei užsidega indikatorius „Tik ventiliatorius“, 
lauko temperatūra yra per žema ir įjungiama įrenginio apsauga nuo 
užšalimo, kad įrenginys atitirptų.

Įrenginys 
persijungia iš 
VĖSINIMO režimo į 
VENTILIATORIAUS 
režimą.

Įrenginys persijungia tam, kad apsisaugotų nuo šerkšno kaupimosi ant 
įrenginio. Temperatūrai pakilus, įrenginys vėl ims veikti.

Buvo pasiekta nustatyta temperatūra, kuriai esant įrenginys išjungia 
kompresorių. Įrenginys vėl ims veikti ėmus svyruoti temperatūrai.

Iš vidinio įrenginio 
sklinda baltas 
rūkas

Drėgnose vietovėse baltas rūkas gali atsirasti dėl didelio patalpos oro ir 
kondicionuoto oro temperatūrų skirtumo.

Baltą rūką išskiria 
tiek vidinis, tiek 
išorinis įrenginiai.

Kai įrenginys iš naujo paleidžiamas ŠILDYMO režimu, baltas rūkas gali 
atsirasti dėl atitirpinimo proceso metu atsiradusios drėgmės.

Trikčių šalinimas 4
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Problema Galimos priežastys

Iš vidinio arba 
išorinio įrenginio 
išpučiamos dulkės

Ilgesnį laiką neveikiant įrenginiui, jame gali kauptis dulkės, kurios bus 
išpūstos įjungus įrenginį. To galima išvengti uždengiant įrenginį jam 
neveikiant ilgesnį laiką.

Iš įrenginio 
sklinda blogas 
kvapas

Įrenginys gali sugerti kvapus iš aplinkos (tokius kaip baldų, maisto gaminimo, 
rūkalų ir t.t.) ir vėliau, veikimo metu juos paskleisti.

Įrenginio filtrai galėjo pasidengti pelėsiu ir juos reikia valyti.

Neveikia išorinio 
įrenginio 
ventiliatorius

Veikimo metu ventiliatoriaus greitis yra reguliuojamas siekiant optimizuoti 
įrenginio veikimą.

Vidinis įrenginys 
skleidžia 
triukšmą

Sistemai esant išjungtai arba veikiant vėsinimo režimu, girdisi girgždantis 
garsas. Triukšmas taip pat girdisi veikiant drenažo siurbliui (pasirenkamas).

Girgždantis garsas gali girdėtis po to kai įrenginys veikė šildymo režimu, taip 
vyksta dėl plastikinių įrenginio dalių plėtimosi joms kaistant ir traukimosi vėstant.

Triukšmas sklinda 
ir iš vidinio, ir iš 
išorinio įrenginių.

Veikimo metu gali girdėtis nestiprus šnypščiantis garsas. Tai yra normalu. Šį 
garsą sukelia vidiniu ir išoriniu įrenginiais tekančios šaltnešio dujos.

Nestiprus šnypščiantis garsas gali girdėtis sistemos paleidimo metu, jai 
sustojus, veikiant arba atitirpinimo metu. Šis garsas yra normalus, jį sukelia 
besustojančios arba tekėjimo kryptį keičiančios šaltnešio dujos.

Išorinis įrenginys 
skleidžia triukšmą

Priklausomai nuo veikimo režimo, įrenginys skleidžia įvairius garsus.
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Trikčių šalinimo patarimai 
Atsiradus triktims, prieš kreipdamiesi į remonto įmonę, peržiūrėkite toliau esančius punktus.

Problema Galimos priežastys Sprendimas

Įrenginys 
neveikia

Nutrūkęs el. energijos tiekimas Palaukite kol atsistatys el. energijos tiekimas
Išjungtas įjungimo jungiklis Įjunkite
Perdegęs saugiklis Pakeiskite saugiklį
Išsikrovusios nuotolinio valdymo 
pulto baterijos

Pakeiskite pulto baterijas

Aktyvuota įrenginio 3 minučių 
apsaugos funkcija

Iš naujo pasileidus įrenginiui palaukite tris 
minutes

Prastas 
vėsinimo 
našumas

Gali būti nustatyta aukštesnė 
temperatūra nei aplinkos 
temperatūra patalpoje

Sumažinkite nustatytą temperatūrą

Užsiteršę vidinio ir išorinio 
įrenginių šilumokaičiai. Išvalykite užsiteršusį šilumokaitį

Nešvarus oro filtras Išimkite filtrą ir laikydamiesi instrukcijų 
išvalykite jį

Vieno arba kito įrenginio oro paėmi-
mas arba išpūtimas yra užsikimšęs

Išjunkite įrenginį, pašalinkite kliūtį ir vėl 
įjunkite įrenginį

Atidarytos durys ir langai Įsitikinkite, kad veikiant įrenginiui, durys 
ir langai yra uždaryti

Patalpa yra prišildoma saulės
Karštuoju paros laikotarpiu arba ryškiai 
šviečiant saulei uždarykite langus ir užtraukite 
užuolaidas

Dėl ilgo naudojimo arba nesan-
darumo sumažėjęs šaltnešio kiekis

Patikrinkite ar nėra nesandarumų, jei reikia, 
užsandarinkite ir papildykite šaltnešio

Įrenginys 
dažnai 
pasileidžia 
ir sustoja

Sistemoje per mažai arba 
per daug šaltnešio

Patikrinkite ar nėra nesandarumų ir 
papildykite šaltnešio

Šaldymo sistemoje yra oro, nesuspau-
džiamų dujų arba pašalinių medžiagų.

Pašalinkite ir papildykite sistemą 
šaltnešiu

Sistemos kontūras yra užsikimšęs
Nustatykite kuris kontūras yra užsikimšęs ir 
pakeiskite triktis sukeliančią sistemos dalį

Sugedęs kompresorius Pakeiskite kompresorių
Įtampa per žema arba per aukšta Įdiekite manostatą įtampai reguliuoti

Prastas 
šildymo 
našumas

Temperatūra išorėje yra žemesnė 
nei 7 °C (44.5 °F)

Patikrinkite ar nėra nesandarumų ir 
papildykite šaltnešio

Į patalpą per duris ir langus 
patenka šaltas oras

Įsitikinkite, kad veikiant įrenginiui, durys 
ir langai yra uždaryti

Dėl ilgo naudojimo arba nesan-
darumo sumažėjęs šaltnešio kiekis

Patikrinkite ar nėra nesandarumų, jei reikia, 
užsandarinkite ir papildykite šaltnešio
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Europietiškos 
šalinim

o gairės

Europietiškos šalinimo gairės 5
Naudotojų Europos Sąjungos šalyse gali būti reikalaujama tinkamai šalinti šį įrenginį. Šiame 
įrenginyje yra šaltnešio ir kitų potencialiai pavojingų medžiagų. Šalinant šį prietaisą, įstatymai 
reikalauja specialaus surinkimo ir tvarkymo. NE Neišmeskite šio įrenginio kartu su nerūšiuotomis 
buitinėmis atliekomis.

Šalindami šį įrenginį turite šiuos pasirinkimus:

• Išmeskite prietaisą nurodytoje komunalinių elektroninių atliekų surinkimo vietoje.
• Perkant naują įrenginį, mažmeninės prekybos įmonė turi nemokamai priimti senąjį.
• Gamintojas taip pat nemokamai priima nebenaudojamus įrenginius.
• Priduokite įrenginį sertifikuotiems metalo laužo supirkėjams.

PASTABA: Išmesdami šį prietaisą miške ar kitoje natūralioje aplinkoje, keliate pavojų savo sveikatai 
ir kenkiate gamtai. Pavojingos medžiagos gali ištekėti į žemę ar vandenį ir taip patekti į mitybos 
grandinę.





Dėl nuolatinio tobulinimo įrenginio konstrukcija ir specifikacijos gali kisti be 
išankstinio įspėjimo. Išsamesnės informacijos teiraukitės pardavėjo arba gamintojo.



C./ Industria,  13 l Polígono Industrial El Pedregar 
08160 Montmeló

Barselona (Ispanija)

Telefonas: (0034) 93 390 42 20
Faksas: (0034) 93 390 42 05

info@htwspain.com 
www.htwspain.com

SVARBI TEISINGO GAMINIO ŠALINIMO PAGAL DIREKTYVĄ 2002/96/EB INFORMACIJA
Pasibaigus gaminio tarnavimo laikui, jo negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. 
Ją reikia nuvežti į specialų vietos valdžios paskirtą rūšiuotų atliekų surinkimo centrą arba pas 
šią paslaugą teikiantį pardavėją.
Šalindami buitinį prietaisą atskirai, išvengsite galimų neigiamų padarinių aplinkai ir sveikatai 
dėl netinkamo atliekų šalinimo ir sudarysite sąlygas utilizuoti sudedamąsias medžiagas, kad 
būtų galima sutaupyti energijos ir išteklių. Priminimui apie tai, kad buitinės technikos 
prietaisai turi būti šalinami atskirai, gaminys yra paženklintas perbraukto atliekų konteinerio 
simboliu.




