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SPLIT TÜÜPI
RUUMI ÕHUKONDITSIONEER
KASUTAMISJUHEND

SPLIT TIPO 
KAMBARINIS ORO 
KONDICIONIERIUS
VALDYMO VADOVAS

DALĪTĀ TIPA 
GAISA KONDICIONĀTĀJS
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

* Plasmacluster on Sharp Corporationi kaubamärk.
* Plasmacluster ir Sharp Corporation preču zīme.
* Plasmacluster yra Sharp Corporation prekinis ženklas.

EESTI
LIETUVIŠKAI
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Dėmesio:Jūsų produktas yra 
pažymėtas šiuo ženklu. Tai 
reiškia, kad panaudoti elektros 
ir elektronikos gaminiai neturėtų 
būti maišomi su įprastomis 
buities atliekomis. Tokiems 
gaminiams yra nustatytos 
atskiros surinkimo sistemos.

A. Informacija apie įrangos šalinimą (vartotojams)
1. Europos Sąjungoje
Dėmesio: Jei Jūs norite atsikratyti šios įrangos, prašome neišmesti jos į įprastą šiukšlių dėžę! 
Panaudota elektros ir elektronikos įranga turi būti traktuojama atskirai pagal teisės aktus, kurie 
numato tokios įrangos tinkamą apdorojimą, utilizavimą ir perdirbimą. 
Sekant valstybių narių veiklą, Europos Sąjungos privatūs namų ūkiai gali grąžinti panaudotą elektros 
ir elektronikos įrangą į tam skirtus surinkimo punktus nemokamai*. Kai kuriose šalyse* vietinis 
įrangos prekiautojas taip pat gali priimti seną gaminį nemokamai, jei Jūs ketinate įsigyti naują. 
*) Dėl išsamesnės informacijos prašome susisiekti su vietos valdžia.
Jei Jūsų elektros ar elektronikos įranga turi baterijas ar akumuliatorių, prašome pašalinti juos atskirai 
pagal vietos reikalavimus.
Taisyklingai šalindami šį produktą, Jūs padėsite užtikrinti atliekoms būtiną apdorojimą, utilizavimą 
bei perdirbimą, ir dėl to saugosite aplinką ir žmonių sveikatą nuo galimų negatyvių pasekmių, kurios, 
kitu atveju, gali atsirasti dėl netinkamo atliekų tvarkymo.
2. Kitose šalyse už ES ribų
Jei Jūs norite išmesti šį produktą, prašome susisiekti su vietos valdžia ir paprašyti informacijos apie 
taisyklingus atliekų šalinimo būdus.  
Šveicarijai: Panaudota elektros ir elektronikos įranga gali būti grąžinama nemokamai prekybos 
agentui, net jeigu Jūs neketinate įsigyti naujo gaminio. Papildomi surinkimo punktai yra išvardinti 
interneto svetainėje www.swico.ch arba www.sens.ch.

B. Informacija apie įrangos šalinimą (verslo klientams)
1. Europos Sąjungoje
Jei gaminys yra naudojamas verslo reikmėms ir Jūs norite jį išmesti:
Prašome susisiekti su SHARP prekybos agentu, kuris informuos Jus apie gaminio priėmimą. Jums 
gali tekti sumokėti gaminio priėmimo ir perdirbimo išlaidas. Smulkūs gaminiai (nedideliais kiekiais) 
gali būti priimami vietiniuose surinimo punktuose.
Ispanijai: Dėl Jūsų panaudotos įrangos priėmimo prašome susipažinti su nustatyta surinkimo 
sistema ar susisiekti su vietos valdžia.
2. Kitose šalyse už ES ribų
Jei Jūs norite išmesti šį produktą, prašome susisiekti su vietos valdžia ir paprašyti informacijos apie 
taisyklingus šalinimo būdus.

Baterija, piegādāta ar produktu, var saturēt redzamo svina daudzumu.
Eiropas Kopienu valstīs: pārsvītrota atkritumu kaste nozīme, ka izlietotu bateriju nedrīkst izsviest 
kopā ar mājas atkritumiem! Izlietotām baterijām ir paredzētas atsevišķas savākšanas sistēmas, 
kuras var nodrošināt pareizu pārstrādājumu un iegūšanu saskaņā ar spēkā esošām normām. 
Detaļas par savākšanas sistēmām Jūs varat saņemt pie vietējām varām.
Šveicē: Izlietoto bateriju var nodod atpakaļ pārdošanas punktā.
Valstis ārpus Kopiena: Lai saņemt detalizētu informāciju par izlietoto bateriju pareizu izmešanu, 
lūdzam kontaktēties ar vietējam varām.

LT

Sudėtyje yra fl uorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kurioms taikomas Kioto protokolas
R410A (Pasaulinis klimato atšilimo potencialas 1980)

Pb
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LT-1

LIETUVIŠKAI

Dėkojame, kad įsigijote šį SHARP oro kondicionie-
rių. Prieš pradėdami naudotis gaminiu, prašome 
atidžiai perskaityti šį valdymo vadovą.

TURINYS

• SVARBIOS SAUGUMO TAISYKLĖS .............LT-1
• DALIŲ PAVADINIMAI .....................................LT-2
• NUOTOLINIO VALDYMO PULTO NAUDOJIMAS ...LT-4
• ORO VALYMO FILTRO ĮSTATYMAS  ...........LT-5
• ENERGIJOS TAUPYMO PATARIMAI ............LT-5
• ATSARGINIS REŽIMAS .................................LT-5
• VEIKIMAS .......................................................LT-6
• ORO SRAUTO KRYPTIES NUSTATYMAS ...LT-7
• PROGRESYVUS ORO SRAUTAS .................LT-8
• VEIKIMAS VISU PAJĖGUMU ........................LT-8
• PLASMACLUSTER FUNKCIJA ......................LT-9
• AUTOMATINIO VALYMO FUNKCIJA ............LT-9
• IŠJUNGIMO PO VIENOS-VALANDOS LAIKMATIS ...LT-10
• LAIKMAČIO VEIKIMAS ..................................LT-10
• PATARIMAI DĖL INDIKATORIŲ SKYDELIO ...LT-12
• PRIEŽIŪRA ....................................................LT-12
• PAPILDOMOS PASTABOS DĖL VEIKIMO ...LT-13
• PRIEŠ KREIPIANTIS Į TECHNINIO APTARNAVIMO CENTRĄ ...LT-14

ĮSPĖJIMAI DĖL ĮRENGIMO/PAŠALI-
NIMO/TAISYMO
• Nebandykite patys įrengti/pašalinti/taisyti prietaiso. 

Netaisyklingai atliktas darbas sukels elektros šoką, 
vandens išsiliejimą, gaisrą ir pan. Dėl prietaiso 
įrengimo/pašalinimo/taisymo konsultuokitės su 
artimiausiu prekybos agentu ar kvalifi kuotu techni-
nės apžiūros personalu.

ATSARGUMO PRIEMONĖS

1 Periodiškai atidarinėkite langą ar duris kambario 
vėdinimui, ypač jei jame naudojami buitiniai du-
jiniai prietaisai. Nepakankamas vėdinimas gali 
sukelti deguonies trūkumą.

2 Nelieskite prietaiso mygtukų šlapiomis ranko-
mis. Tai gali sukelti elektros šoką.

3 Jei oro kondicionieriumi neketinate naudotis ilgą lai-
ką, saugumo sumetimais išjunkite jį iš elektros tinklo. 

4 Periodiškai tikrinkite, ar nėra nusidėvėjęs išorinio blo-
ko stovas ir įsitikinkite, kad jis būtų tvirtoje padėtyje.

5 Nesistokite ir nieko nedėkite ant išorinio bloko. 
Ant išorinio bloko atsistoję žmonės ar pastatyti 
daiktai gali nukristi ir ką nors sužaloti.

6 Šis prietaisas yra sukurtas naudojimui gyve-
namose patalpose. Nenaudokite jo ne pagal 
paskirtį, pavyzdžiui, veislynuose ar šiltnamiuose 
gyvūnams ar augalams auginti. 

7 Niekada ant prietaiso nestatykite indo su vande-
niu. Į prietaisą prasiskverbęs vanduo gali suga-
dinti elektros izoliaciją ir sukelti elektros šoką.

8 Neuždenkite prietaiso oro įleidimo ar išleidimo 
angų. Tai gali sumažinti prietaiso veikimo efek-
tyvumą ir sudaryti problemų. 

9 Prieš atliekant bet kokius priežiūros darbus ar 
prietaiso valymą, įsitikinkite, kad sustabdėte jo 
veikimą ir išjungėte jį iš elektros tinklo. Prietaiso 
viduje besisukantis ventiliatorius gali Jus sužaloti.

10 Nepurkškite ir tiesiogiai neliekite ant prietaiso vandens. 
Vanduo gali sukelti elektros šoką ar sugadinti įrangą.

11 Šiuo prietaisu negali naudotis maži vaikai ir ligo-
ti asmenys be priežiūros.

 Maži vaikai turėtų būti prižiūrimi, kad būtų užtik-
rinta, jog jie nežaidžia su įranga.

ATSARGUMO PRIEMONĖS, SUSIJUSIOS 
SU PRIETAISO PASTATYMU/ĮRENGIMU
• Įsitikinkite, kad oro kondicionierius yra prijungtas 

prie atitinkamos maitinimo įtampos ir dažnio.
 Prietaiso naudojimas su netinkama įtampa ir daž-

niu, gali jį sugadinti ir sukelti gaisrą.
• Neinstaliuokite prietaiso tose vietose, kur galimi 

lengvai užsiliepsnojančių dujų nutekėjimai. Tai 
gali sukelti gaisrą.

 Įrenkite prietaisą tokioje aplinkoje, kurioje yra ma-
žiausias dulkių, dūmų ir drėgmės kiekis.  

• Kad užtikrintumėte tolygų drenažą, pritaikykite nu-
tekėjimo vamzdelį. Nepakankamas drenažas gali 
sukelti drėgmę kambaryje, ant baldų ir t.t.

• Kad išvengtumėte elektros šoko, įsitikinkite, kad yra 
instaliuoti srovės nutekėjimo ar automatinis apsauginis 
išjungikliai, priklausomai nuo prietaiso įrengimo vietos.

SVARBIOS SAUGUMO 
TAISYKLĖS

ĮSPĖJIMAI

1 Netraukite ir kitaip nedeformuokite maitinimo 
laido. Traukimas ir netinkamas naudojimasis 
maitinimo laidu gali sugadinti prietaisą ir sukelti 
elektros šoką.

2 Pasistenkite ilgai neužsibūti tiesioginiame oro 
sraute. Tai gali paveikti Jūsų fi zinę būklę.

3 Jei oro kondicionierius naudojamas kambaryje, 
kuriame būna kūdikiai, vaikai, vyresnio am-
žiaus, bejėgiai ar neįgalūs žmonės, įsitikinkite, 
kad kambario temperatūra yra jiems tinkama.

4 Niekada nekiškite kitų daiktų į prietaisą. Daiktų 
kišimas į prietaisą gali sužaloti dėl vidinio venti-
liatoriaus didelio sukimosi greičio.

5 Būtinai atlikite oro kondicionieriaus įžeminimą. 
Nejunkite įžeminimo laido prie dujotiekio, van-
dentiekio, žaibolaidžio ar telefono įžeminimo 
laidų. Netvarkingas įžeminimas gali sukelti elek-
tros šoką.

6 Jei oro kondicionierius veikia neįprastai (pvz. 
skleidžia svilėsių kvapą), sustabdykite prietaiso 
darbą ir išjunkite jį iš elektros tinklo.

7 Prietaisas turi būti instaliuotas laikantis nacio-
nalinių eletros instaliacijos taisyklių. Netinkamas 
laidų sujungimas gali pažeisti maitinimo laidą, 
kištuką bei elektros lizdą ir sukelti gaisrą.

8 Jei maitinimo laidas yra pažeistas, gamintojas 
ar jį aptarnaujantis personalas turi jį pakeisti, 
kad būtų išvengta pavojaus. Pakeitimui naudo-
kite tik gamintojo nurodytą maitinimo laidą.

SVARBIOS SAUGUMO 
TAISYKLĖS

LIETUVIŠKAI
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LT-2

DALIŲ PAVADINIMAI

VIDINIS BLOKAS

1 Atsarginio režimo mygtukas AUX

2 Oro įleidimo angos

3 Priekinis skydas

4 Oro valymo fi ltras

5 Oro fi ltrai

6 Nuotolinio valdymo pulto imtuvo lan-
gelis

7 Vertikaliai reguliuojamos žaliuzės

8 Horizontaliai reguliuojamos žaliuzės

9 Oro išleidimo angos

0 Nuotolinio valdymo pultas

q PLASMACLUSTER indikatorius (mėlynas)

w TEMPERATŪROS INDIKATORIUS

e LAUKO temp. indikatorius (žalias  )

r KAMBARIO temp. indikatorius 
(žalias  )

t VISO PAJĖGUMO indikatorius 
(žalias   )

y LAIKMAČIO indikatorius (oranžinis  )

u VEIKIMO indikatorius (raudonas  )

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

q

w

e

r

t

y

u

PASTABA:
Tikri prietaisai gali šiek tiek skirtis nuo viršuje pateikto brėžinio.
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LT-3

LIETUVIŠKAI

SWING

CLEAN

FAN

MODE

SET/C

1h

DISPLAY

NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS

1 SIŲSTUVAS

2 EKRANĖLIS (skystųjų kristalų displėjus)

3 Mygtukas PLASMACLUSTER

4 Mygtukas DISPLAY

5 Įjungimo/išjungimo (ON/OFF) mygtukas

6 TERMOSTATO mygtukas

7 VISO PAJĖGUMO mygtukas

8 PROGRESYVAUS ORO SRAUTO mygtukas

9 Mygtukas MODE

0 LAIKMAČIO ĮJUNGIMO mygtukas (laikmačio nustatymui)

q LAIKMAČIO IŠJUNGIMO mygtukas (laikmačio nustatymui)

w IŠJUNGIMO PO VIENOS-VALANDOS LAIKMATIS 
 mygtukas

e LAIKO REGULIAVIMO Į PRIEKĮ mygtukas

r LAIKO REGULIAVIMO ATGAL mygtukas

t AUTOMATINIO VALYMO mygtukas (CLEAN)

y LAIKMAČIO NUSTATYMO/ATŠAUKIMO mygtukas (SET/C)

u Ženklas pažymi, kad žemiau yra baterijų skyrius

i LAIKRODŽIO mygtukas

o VENTILIATORIAUS (FAN) mygtukas

p ORO SRAUTO KRYPTIES (SWING) mygtukas 

SKYSTŲJŲ KRISTALŲ NUOTOLINIO 
VALDYMO PULTO DISPLĖJUS (LCD) !  PROGRESYVAUS ORO SRAUTO indikatorius 

@ AUTOMATINIO VALYMO indikatorius
#  PLASMACLUSTER indikatorius
$  REŽIMO indikatoriai
   : AUTOMATINIS : VĖSINIMO

   : ŠILDYMO : DŽIOVINIMO

%  Termostato nustatymas AUTOMATINIAM ir DŽIOVINI-
MO režimams

^  TEMPERATŪROS indikatorius 
&  SIŲSTUVO indikatorius 
*  VISO PAJĖGUMO indikatorius
(  VENTILIATORIAUS SUKIMOSI GREIČIO indikatoriai
   : AUTOMATINIS : ŽEMAS

   : AUKŠTAS : ŠVELNUS 

)  ĮJUNGTO LAIKMAČIO indikatorius/LAIKRODIS
 Parodo esamą įjungto laikmačio laiką arba dabartinį laiką.
Q  IŠJUNGTO LAIKMAČIO indikatorius
 Parodo esamą išjungto laikmačio laiką arba laikmačio 

išjungimą po valandos.
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LT-4

LAIKRODŽIO NUSTATYMAS
Galite pasirinkti vieną iš šių laikrodžio režimų: 
12-valandų režimas ir 24-valandų režimas.
Pavyzdys: 5 valanda popiet
 Laikrodis     Ekranas
 12-valandų režimas     PM   5:00
 24-valandų režimas     17:00

1 Norėdami nustatyti 12-valandų režimą, vieną 
kartą paspauskite LAIKRODŽIO mygtuką.

 Norėdami nustatyti 24-valandų režimą, LAI-
KRODŽIO mygtuką paspauskite du kartus.

2 Laiko nustatymui naudokite laiko regu-
liavimo į PRIEKĮ ar ATGAL mygtukus.

 •  Mygtukus laikykite nuspaudę, kad pagreitintu-
mėte laiko nustatymą į priekį ar atgal. 

3 Paspauskite mygtuką SET/C.
  • Mirkčiojantis dvitaškis (:) parodo, kad laikro-

dis veikia.

PASTABA:
• Esamas laikas negali būti nustatytas, jei tuo metu 

yra įjungtas laikmatis.

BATERIJŲ ĮDĖJIMAS
Naudokite dvi AAA-dydžio (R03) baterijas.

1 Nuimkite nuotolinio valdymo pulto dangtelį. 

2 Į skyrių įdėkite baterijas. Laikykitės nu-
rodyto ± ir — poliškumo.

 • Jei baterijos yra įdėtos teisingai, ekrane pasi-
rodo užrašas “AM 6:00”.

3 Uždėkite dangtelį.

PASTABA:
• Baterijos veikia apie vienerius metus.
• Keisdami senas baterijas naujomis, visada keiskite 

abi baterijas iškart ir įsitikinkite, kad jos yra to pa-
ties tipo.

• Jei pakeitus baterijas nuotolinio valdymo pultas 
veikia netinkamai, išimkite baterijas ir įdėkite jas 
atgal į skyrių po 30 sekundžių.

• Jei nesinaudosite nuotolinio valdymo pultu ilgesnį 
laiką, išimkite iš jo baterijas.

NAUDOJIMASIS NUOTOLINIO VAL-
DYMO PULTU
Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į ant prietaiso 
esantį imtuvo langelį ir paspauskite norimą mygtuką. 
Gavęs signalą, prietaisas pypteli.
• Įsitikinkite, kad tarp nuotolinio valdymo pulto ir 

prietaiso nėra uždangos ar kitų objektų.
• Nuotolinio valdymo pultas gali veikti 7 metrų atstumu.

ĮSPĖJIMAS:
• Neleiskite, kad imtuvo langelis būtų apšviestas 

tiesioginiais saulės spinduliais, nes tai jį gali veikti 
neigiamai. Jei signalo imtuvo langelis yra apšvies-
tas saule, užtraukite užuolaidas.

• Fluorescencinių lempų naudojimas tame pačiame 
kambaryje gali paveikti signalo siuntimą. 

• Prietaisą gali veikti televizoriui ar vaizdo magne-
tofonui skirto nuotolinio valdymo pulto siunčiami 
signalai ir kita įranga, esanti tame pačiame kam-
baryje. 

• Nepalikite nuotolinio valdymo pulto tiesioginiuose 
saulės spinduliuose ar prie šildytuvo. Taip pat 
saugokite prietaisą ir nuotolinio valdymo pultą nuo 
drėgmės ir smūgių, kurie gali juos išblukinti ar ki-
taip pažeisti.

NUOTOLINIO VALDYMO PULTO NAUDOJIMAS

SWING

CLEAN

FAN

MODE

SET/C

1h

2
3
1

Nuotolinio 
valdymo 
pulto dangtelis
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LT-5

LIETUVIŠKAI

Oro valymo fi ltrai yra pateikti kaip priedas prie 
šio prietaiso. Oro kondicionieriaus veikimo metu 
fi ltrai iš oro pašalina dulkes bei tabako dūmus ir 
išleidžia švarų orą.

1 Išimkite oro fi ltrus.
 1 Atidarykite priekinį skydą.

 2 Lengvai pastumkite oro fi ltrus, kad galėtu-
mėte juos “atrakinti”.

 3 Patraukite oro fi ltrus į apačią, kad galėtu-
mėte juos išimti.

2 Pastatykite oro valymo filtrą po laiki-
kliais, esančiais ant oro fi ltro.

3 Įdėkite oro fi ltrus atgal.
 1 Sugrąžinkite oro fi ltrus į pradinę padėtį.

 2 Uždarykite priekinį skydą.
 3 Tvirtai paspauskite priekinį skydą žemyn, 

kad jis vėl būtų savo vietoje.

Atsargumo priemonės:
• Filtrai yra supakuoti plastikiniame maišelyje, kad 
 išlaikytų savo dulkių surinkimo efektyvumą.
 Neatidarykite maišelio jei nenaudosite filtrų (nes 
 trumpėja jų efektyvumas).
• Nelaikykite fi ltrų tiesioginiuose saulės spinduliuose 
 (nes jie gali sugesti).

ENERGIJOS TAUPYMO 
PATARIMAI

Apačioje rasite keletą paprastų būdų, kaip oro kon-
dicionieriaus veikimo metu taupyti elektros energiją.

NUSTATYKITE TEISINGĄ TEMPERATŪRĄ
• Jūs galite sutaupyti apie 10 procentų elektros 

energijos, jei VĖSINIMO režimo metu termostatas 
bus nustatytas 1°C aukščiau nei norima tempera-
tūra, o ŠILDYMO režimo metu 2°C žemiau.

• Elektros energijos suvartojimas didėja, jei vėsinimo 
metu yra nustatyta žemesnė nei reikia temperatūra.

BLOKUOKITE TIESIOGINIUS SAULĖS SPINDU-
LIUS IR SKERSVĖJĮ
• Tiesioginių saulės spindulių blokavimas vėsinimo re-

žimo metu sumažina elektros energijos suvartojimą.
• Vėsinimo arba šildymo režimo metu uždarykite 

visus langus ir duris.
KAD PASIEKTUMĖTE GERIAUSIĄ ORO CIRKULIACI-
JĄ, TINKAMAI NUSTATYKITE ORO SRAUTO KRYPTĮ
KAD UŽTIKRINTUMĖTE EFEKTYVIAUSIĄ ORO KONDI-
CIONIERIAUS VEIKIMĄ, PRIŽIŪRĖKITE FILTRŲ ŠVARĄ 
KUO DAUGIAU NAUDOKITĖS LAIKMAČIO IŠ-
JUNGIMO FUNKCIJA
JEI ORO KONDICIONIERIUMI NEKETINATE NAUDO-
TIS ILGĄ LAIKĄ, IŠJUNKITE JĮ IŠ ELEKTROS TINKLO
• Vidinis oro kondicionieriaus blokas sunaudoja nedi-

delį elektros energijos kiekį net tada, kai nedirba.

ATSARGINIS REŽIMAS

Naudokite šį režimą, kai nuotolinio valdymo pul-
tas yra nepasiekiamas.

ĮJUNGIMAS
Pakelkite vidinio bloko priekinį skydą ir pa-
spauskite mygtuką AUX.
• Užsidegs ant prietaiso esantis raudonas VEIKIMO 

(  ) indikatorius ir prietaisas pradės dirbti AU-
TOMATINIU režimu.

• Ventiliatoriaus sukimosi greičio ir temperatūros 
nustatymai yra nustatyti AUTO.

IŠJUNGIMAS
Dar kartą paspauskite mygtuką AUX.
• Ant prietaiso esantis raudonas VEIKIMO indikato-

rius (  ) užges.

PASTABA:
• Paspaudus mygtuką AUX. normalaus veikimo 

metu, prietaisas nebedirba.

ORO VALYMO FILTRO 
ĮSTATYMAS

Filtro laikikliai

Oro valymo fi ltras

Oro fi ltras

3

1

2

3

1

2

AUX
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LT-6

1 Paspauskite mygtuką MODE, kad pasi-
rinktumėte veikimo režimą.

  AUTOMATINIS ŠILDYMO VĖSINIMO DŽIOVINIMO 

2 Paspauskite įjungimo/išjungimo (ON/OFF) 
mygtuką.

 • Užsidegs ant prietaiso esantis raudonas VEI-
KIMO indikatorius (  ).

3 Paspauskite TERMOSTATO mygtuką, 
kad nustatytumėte norimą temperatūrą.

AUTOMATINIS/DŽIOVINIMO REŽIMAS
 • Temperatūra gali būti keičiama 1°C žingsniu, 

aukščiau ar žemiau 2°C nuo temperatūros, ku-
rią automatiškai nustatė oro kondicionierius.

VĖSINIMO/ŠILDYMO REŽIMAS
 • Temperatūra gali būti nustatyta 18-32°C ribose.

4 Norėdami nustatyti pageidaujamą ven-
tiliatoriaus sukimosi greitį, paspauskite 
mygtuką FAN.

 AUTOMATINIS  ŠVELNUS ŽEMAS AUKŠTAS

• DŽIOVINIMO režimo metu ventiliatoriaus 
sukimosi greičio režimas yra perjungiamas į 
AUTOMATINĮ ir negali būti pakeistas.

5 Norėdami išjungti prietaisą, paspauski-
te įjungimo/išjungimo (ON/OFF) mygtu-
ką dar kartą.

 • Ant prietaiso esantis raudonas VEIKIMO indi-
katorius (  ) užges.

VEIKIMAS

(Pavyzdys: 1°C aukščiau)

C

(Pavyzdys: 2°C žemiau)

C

2
5
3
1

4
SWING

CLEAN

FAN

MODE

SET/C

1h

DISPLAY

AY-XPC7JR_LT.indd   Sek1:6AY-XPC7JR_LT.indd   Sek1:6 2010-09-13   07:27:532010-09-13   07:27:53

w
w
w
.s
al
na

.lt



LT-7

LIETUVIŠKAI

   PATARIMAI DĖL AUTOMATINIO REŽIMO
Pasirinkus AUTO režimą, temperatūra yra 
parenkama automatiškai pagal kambario ir 
lauko temperatūrą.
• Jei oro kondicionieriaus veikimo metu 

keičiasi lauko temperatūra, temperatūros 
nustatymai pasislinks automatiškai kaip 
parodyta diagramoje.

Režimų ir temperatūros nustatymai 

Skliaustuose (  ) esantys skaičiai yra tempera-
tūros nustatymai

• Kai oro kondicionierių naudojate su dau-
gialype sistema, pirmiau dirbančio bloko 
režimas turės prioritetą prieš kitą bloką(-
us) nepaisant viršuje pateiktos diagramos.

VERTIKALAUS ORO SRAUTO REGU-
LIAVIMAS 

1 Vieną kartą paspauskite SWING mygtu-
ką, esantį ant nuotolinio valdymo pulto. 
• Vertikaliai reguliuojamos žaliuzės pradės slankioti. 

2 Dar kartą paspauskite mygtuką SWING, 
kai vertikaliai reguliuojamos žaliuzės 
bus norimoje padėtyje. 

 

Reguliavimo intervalas
VĖSINIMO ir DŽIOVINIMO režimai ŠILDYMO režimas

HORIZONTALAUS ORO SRAUTO 
REGULIAVIMAS

PASTABA:
• Padėtis bus įsiminta ir automatiškai nustatyta 
įjungus prietaisą kitą kartą.

SWING

CLEAN

FAN

SET/C

1
2

ORO SRAUTO KRYPTIES 
NUSTATYMAS

ĮSPĖJIMAS:
Niekada nebandykite rankiniu būdu derinti vertikaliai 
reguliuojamų žaliuzių.
• Rankinis vertikaliai reguliuojamų žaliuzių derini-

mas gali sugadinti prietaisą, nes šiam tikslui yra 
skirtas nuotolinio valdymo pultas.

• Jei VĖSINIMO ar DŽIOVINIMO režimo metu ver-
tikaliai reguliuojamos žaliuzės ilgą laiką būna že-
miausioje padėtyje, gali susidaryti kondensacija.

Nepalikite ilgam laikui horizontaliai reguliuojamų ža-
liuzių nukreiptų į kairę ar dešinę tada, kai prietaisas 
dirba VĖSINIMO režimu su “ŠVELNIU (  )” venti-
liatoriaus sukimosi greičiu.
Ant žaliuzių gali susidaryti kondensacija.

Laikydami horizontaliai reguliuojamas žaliuzes kaip 
parodyta brėžinyje, nustatykite oro srauto kryptį.

Oro kondicionieriaus naudoji-
mas su daugialype sistema

Naudojant oro kondicionierių su daugialy-
pe sistema, daugialypiai vidiniai blokai gali 
būti prijungti prie išorinio bloko. Jei tarp vi-
dinio bloko(-ų) skiriasi nustatymo režimas, 
vėliau įsijungiantis vidinis blokas(-ai) gali 
nedirbti.
• Jei vidinis blokas(-ai) dirba ŠILDYMO reži-

mu, likęs prietaisas(-ai) negali dirbti VĖSINI-
MO ar DŽIOVINIMO režimu.

• Jei vidinis blokas (-ai) dirba VĖSINIMO ar 
DŽIOVINIMO režimu, likęs prietaisas(-ai) 
negali dirbti ŠILDYMO režimu.

Jei vėliau dirbsiančio vidinio bloko(-ų) režimas 
skiriasi nuo to, kuris dirba šiuo metu, po kelių 
sekundžių pasigirs ilgas pyptelėjimas ir tempe-
ratūros indikatorius parodys “   ”. Pakaitomis 
mirkčios VEIKIMO ir LAIKMAČIO indikatoriai. 
Tai parodo, kad vėliau įsijungsiantis prietaisas(-
ai) nedirba. Tokiu atveju, pakeiskite režimą į tą, 
kuriuo dirba kitas vidinis blokas(-ai). 

vidaus temp.

Šildymas

Vėsinimas

lauko 
temp.

Šildymas

Šildymas

VėsinimasVėsinimas

Džiovinimas
Kambario temp.
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LT-8

Paspauskite PROGRESYVAUS ORO SRAUTO 
mygtuką vėsinimo ar džiovinimo režimo metu, 
jei nenorite jausti šalto oro srovės. Vertikaliai 
reguliuojamos žaliuzės bus nukreiptos į viršų, 
kad vėsus oras būtų pučiamas į lubas.
Paspaudus mygtuką šildymo režimo metu, ver-
tikaliai reguliuojamos žaliuzės bus nukreiptos į 
apačią, kad šilto oro srovė būtų pučiama į grin-
dis ir Jus šildytų.

1 Veikimo metu paspauskite PROGRE-
SYVAUS ORO SRAUTO mygtuką.

 • Nuotolinio valdymo pulte pasirodys “  ”

ATŠAUKIMAS
Paspauskite PROGRESYVAUS ORO SRAUTO 
mygtuką.

PASTABA:
• PROGRESYVAUS ORO SRAUTO nustatymas 

taip pat yra atšaukiamas kai Jūs paspaudžiate 
darbo VISU PAJĖGUMU mygtuką tuo metu, kai 
PROGRESYVAUS ORO SRAUTO veikimas yra 
nustatytas.

• Jei Jūs norite, kad PROGRESYVAUS ORO 
SRAUTAS  veiktų VISO PAJĖGUMO režimu, 
paspauskite PROGRESYVAUS ORO SRAUTO 
mygtuką VISO PAJĖGUMO veikimo metu.

Veikiantis visu pajėgumu, oro kondicionierius 
dirba maksimalia galia, kad atvėsintų ar sušildy-
tų Jūsų kambarį taip greitai, kad Jūs galite juo 
naudotis kai tik grįžtate į namus.

1 Norėdami aktyvuoti veikimą VISU PAJĖ-
GUMU, oro kondicionieriaus darbo metu 
paspauskite VISO PAJĖGUMO mygtuką.
• Nuotolinio valdymo pulte pasirodys “  ”.
•  Temperatūros rodymas bus išjungtas.
• Užsidegs ant prietaiso esantis žalias VISO 

PAJĖGUMO (  ) indikatorius.

ATŠAUKIMAS
Dar kartą paspauskite VISO PAJĖGUMO mygtuką.
•  Veikimas VISU PAJĖGUMU taip pat yra atšaukia-

mas, kai keičiate darbo režimą arba kai išjungiate 
prietaisą.

• Ant prietaiso esantis žalias VISO PAJĖGUMO 
(  ) indikatorius užges.

PASTABA:
• Jūs negalite nustatyti temperatūros ar ventiliato-

riaus sukimosi greičio, kai prietaisas dirba VISU 
PAJĖGUMU. 

PROGRESYVUS ORO SRAUTAS VEIKIMAS VISU PAJĖGUMU

SWING

CLEAN

FAN

MODE

SET/C

1h

AM

DISPLAY 1

SWING

CLEAN

FAN

MODE

SET/C

1h

DISPLAY

AM

1
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LT-9

LIETUVIŠKAI

PLASMACLUSTER FUNKCIJA

Oro kondicionieriuje įdiegta Plasmacluster Ion 
technologija gamina teigiamus ir neigiamus 
plasmacluster jonus.
Apytikriai toks pats į orą paleistų teigiamų ir nei-
giamų jonų kiekis sumažins ore esantį pelėsį.

1 Veikimo metu paspauskite PLASMAC-
LUSTER mygtuką.
• Nuotolinio valdymo pulte pasirodys “  ”.
• Užsidegs ant prietaiso esantis mė lynas 
 PLASMACLUSTER indikatorius.

ATŠAUKIMAS
Dar kartą paspauskite mygtuką PLASMACLUS-
TER.
• Ant prietaiso esantis mėlynas PLASMACLUSTER 

indikatorius užges.

PASTABA:
• PLASMACLUSTER funkcijos naudojimas įsi-

menamas ir kitą kartą įjungus oro kondicionierių 
funkcija aktyvuojama.

• Norėdami išjungti PLASMACLUSTER indikatorių, 
paspauskite DISPLAY mygtuką.

• Jei norite, kad PLASMACLUSTER funkcija veik-
tų be šildymo, vėsinimo ar džiovinimo režimų, 
paspauskite PLASMACLUSTER mygtuką kol 
prietaisas dar neveikia. Tada išsijungs režimo 
indikatorius ir nebus galima parinkti AUTO venti-
liatoriaus sukimosi greičio.

AUTOMATINIO VALYMO 
FUNKCIJA

AUTOMATINIO VALYMO funkcija sumažins pelėsinio 
grybelio augimą  Plasmacluster jonais ir džiovins 
oro kondicionieriaus vidinį bloką. Įjunkite AUTOMA-
TINIO VALYMO funkciją sezonų keitimosi metu.
Jau išsivystęs pelėsinis grybelis nebus panaikin-
tas automatinio valymo metu.

1 Paspauskite AUTOMATINIO VALYMO 
(CLEAN) mygtuką, kai prietaisas nedirba.

 • Nuotolinio valdymo pulte pasirodys “  ”.
 • Užsidegs ant prietaiso esantis mė lynas 

PLASMACLUSTER indikatorius.
 • Po keturiasdešimties minučių prietaisas nu-

stos dirbti.
 • Likęs veikimo laikas mažėjančiomis minutė-

mis bus rodomas ant vidinio bloko esančiame 
TEMPERATŪROS INDIKATORIUJE. 

ATŠAUKIMAS
Paspauskite AUTOMATINIO VALYMO (CLEAN) 
mygtuką.
Arba ON/OFF mygtuku išjunkite prietaisą.
• Ant prietaiso esantis mėlynas PLASMACLUSTER 

indikatorius užges.

PASTABA:
• Jūs negalite nustatyti temperatūros, ventiliatoriaus 

sukimosi greičio, oro srovės krypties ar laikmačio 
AUTOMATINIO VALYMO metu.

SWING

CLEAN

FAN

MODE

SET/C

1h

DISPLAY

1

SWING

CLEAN

FAN

MODE

SET/C

1h

DISPLAY

1
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LT-10

IŠJUNGIMO PO VIENOS-
VALANDOS LAIKMATIS

Kai prietaise yra nustatytas IŠJUNGIMO PO 
VIENOS-VALANDOS LAIKMATIS, prietaisas po 
vienos valandos išsijungs automatiškai.

1 Paspauskite IŠJUNGIMO PO VIENOS-
VALANDOS LAIKMAČIO mygtuką.
• Nuotolinio valdymo pulte pasirodys “  ”. 
• Užsidegs ant prietaiso esantis oranžinis LAI-

KMAČIO (  ) indikatorius.
• Po vienos valandos prietaisas nustos dirbti.

ATŠAUKIMAS
Paspauskite LAIKMAČIO NUSTATYMO/ATŠAUKIMO 
(SET/C) mygtuką.
• Ant prietaiso esantis oranžinis LAIKMAČIO (  ) 

indikatorius užges.
Arba ON/OFF mygtuku išjunkite prietaisą.
• Ant prietaiso esantys raudonas VEIKIMO (  ) ir 

oranžinis LAIKMAČIO (  ) indikatoriai užges.

PASTABA:
• IŠJUNGIMO PO VIENOS-VALANDOS LAIKMA-
ČIO veikimas turi prioritetą prieš LAIKMAČIO 
ĮJUNGIMO ir LAIKMAČIO IŠJUNGIMO funkcijas.

• Jei IŠJUNGIMO PO VIENOS-VALANDOS LAIKMA-
TIS yra nustatomas kai prietaisas nedirba, prietai-
sas dirbs valandą pagal ankstesnius nustatymus.

• Jei Jūs norite, kad prietaisas dirbtų dar kitą valan-
dą po to kai suveiks IŠJUNGIMO PO VIENOS-
VALANDOS LAIKMATIS, prietaiso veikimo metu 
paspauskite IŠJUNGIMO PO VIENOS-VALAN-
DOS LAIKMAČIO mygtuką dar kartą. 

• Jei LAIKMAČIO ĮJUNGIMAS ir/arba LAIKMAČIO 
IŠJUNGIMAS yra aktyvuoti, LAIKMAČIO NUSTA-
TYMO/ATŠAUKIMO (SET/C) mygtukas atšaukia 
visus nustatymus.

LAIKMAČIO VEIKIMAS

LAIKMAČIO IŠJUNGIMAS 

1 Paspauskite LAIKMAČIO IŠJUNGIMO (  ) 
mygtuką.

2 IŠUNGTO LAIKMAČIO indikatorius pra-
deda mirksėti; paspauskite laiko regu-
liavimo į PRIEKĮ arba ATGAL mygtukus, 
kad nustatytumėte norimą laiką. 

 (Laikas gali būti nustatomas 10-minučių žingsniais.)

3 Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į 
ant prietaiso esantį imtuvo langelį ir pa-
spauskite LAIKMAČIO NUSTATYMO/AT-
ŠAUKIMO (SET/C) mygtuką.
• Užsidegs ant prietaiso esantis oranžinis LAI-

KMAČIO (  ) indikatorius.
• Gavęs signalą, prietaisas pypteli.

PATARIMAI DĖL LAIKMAČIO IŠJUNGIMO
Kai yra užstatytas LAIKMAČIO IŠJUNGIMO reži-
mas, temperatūros nustatymai automatiškai saugo, 
kad kambaryje nebūtų pernelyg karšta ar šalta, 
ypač kol Jūs miegate (automatinė miego funkcija). 
VĖSINIMO/DŽIOVINIMO REŽIMAS:
• Po vienos veikimo valandos temperatūros nusta-

tymas kyla 1°C aukščiau nei buvo nustatyta.

ŠILDYMO REŽIMAS: 
• Po vienos veikimo valandos temperatūros nusta-

tymas krenta 3°C žemiau nei buvo nustatyta.

SWING

CLEAN

FAN

MODE

SET/C

1h

DISPLAY

1
2
3

1

ATŠAUKTI

SWING

CLEAN

FAN

MODE

SET/C

1h

DISPLAY
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LIETUVIŠKAI

LAIKMAČIO ĮJUNGIMAS 

1 Paspauskite LAIKMAČIO ĮJUNGIMO (  ) 
mygtuką.

2 IŠUNGTO LAIKMAČIO indikatorius pra-
deda mirksėti; paspauskite laiko regu-
liavimo į PRIEKĮ arba ATGAL mygtukus, 
kad nustatytumėte norimą laiką.

 (Laikas gali būti nustatomas 10-minučių žingsniais.)

3 Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į 
ant prietaiso esantį imtuvo langelį ir pa-
spauskite LAIKMAČIO NUSTATYMO/AT-
ŠAUKIMO (SET/C) mygtuką.
• Užsidegs ant prietaiso esantis oranžinis LAI-

KMAČIO (  ) indikatorius.
• Gavęs signalą, prietaisas pypteli.

4 Veikimo sąlygos pasirinkimas.

PASTABA:
• Prietaisas įsijungs anksčiau nei nustatyta, kad 

norima kambario temperatūra būtų pasiekta iki 
užprogramuoto laiko (žadinimo funkcija).

BENDRAS ĮJUNGTO IR IŠJUNGTO 
LAIKMAČIŲ NAUDOJIMAS
LAIKMAČIO ĮJUNGIMO ir IŠJUNGIMO funkcijas 
galite naudoti kartu.

Pavyzdys:
Veikimo sustabdymas 11:00 p.m. valandą ir atnau-
jinimas, kad norimas kambario temperatūros lygis 
būtų pasiektas iki 7:00 a.m. valandos.

1 Prietaiso veikimo metu nustatykite LAIK-
MAČIO IŠJUNGIMĄ 11:00 p.m. valandai.

2 Nustatykite LAIKMAČIO ĮJUNGIMĄ 7:00 
a.m. valandai.

 Tarp ĮJUNGTO ir IŠJUNGTO LAIKMAČIO in-
dikatorių esanti rodyklė (  arba  )  parodo, 
kuris laikmatis aktyvuosis pirmiau.

PASTABA:
• Jūs negalite užprogramuoti LAIKMAČIO ĮJUNGI-

MO ir IŠJUNGIMO, kad prietaisas dirbtų skirtingo-
mis temperatūromis ar kitais nustatymais.

• Kiekvienas laikmatis gali būti užprogramuotas ak-
tyvuotis vienas paskui kitą.

LAIKMAČIO REŽIMO ATŠAUKIMAS
Paspauskite LAIKMAČIO NUSTATYMO/ATŠAUKIMO 
(SET/C) mygtuką.
• Ant prietaiso esantis oranžinis LAIKMAČIO (  ) 

indikatorius užges.
• Nuotolinio valdymo pulte bus rodomas laikrodis su 

dabartiniu laiku.

PASTABA:
• Jei LAIKMAČIO ĮJUNGIMAS, LAIKMAČIO IŠJUN-

GIMAS ar IŠJUNGIMAS PO VIENOS-VALANDOS 
yra aktyvuoti, LAIKMAČIO NUSTATYMO/ATŠAUKI-
MO (SET/C) mygtukas atšaukia visus nustatymus.

LAIKO NUSTATYMŲ PAKEITIMAS
Iš pradžių atšaukite LAIKMAČIO nustatymus, 
tada vėl galite juos atlikti.

SWING

CLEAN

FAN

MODE

SET/C

1h

DISPLAY

1
2
3

Prieš nustatydami laikmatį, įsitikinkite, kad teisingai nustatėte laikrodį.

SWING

CLEAN

FAN

MODE

SET/C

1h

ATŠAUKTI
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PRIEŽIŪRA

Prieš atliekant bet kokius priežiūros darbus, įsiti-
kinkite, kad ištraukėte maitinimo laidą iš elektros 
lizdo ar išjungėte automatinį apsauginį jungiklį.

FILTRŲ VALYMAS
Oro fi ltrai turi būti valomi kas dvi savaites. 

1 Išjunkite prietaisą.

2 Išimkite fi ltrus.
 1 Pakelkite priekinį skydą.

 2 Lengvai pastumkite oro fi ltrus, kad galėtu-
mėte juos “atrakinti”.

 3 Patraukite oro fi ltrus į apačią, kad galėtumė-
te juos išimti.

3 Iš oro fi ltrų išimkite oro valymo fi ltrus.

4 Išvalykite fi ltrus.
Oro fi ltrus valykite dulkių siurbliu. Jei fi ltrai yra 
nešvarūs, plaukite juos šiltu vandeniu su neu-
traliu plovikliu. Prieš įstatydami fi ltrus atgal į 
vietą, išdžiovinkite juos šešėlyje.

5 Įdėkite oro valymo fi ltrus atgal.

6 Įdėkite fi ltrus atgal.
 1 Sugrąžinkite oro fi ltrus į pradinę padėtį.

 2 Uždarykite priekinį skydą.
 3 Tvirtai paspauskite priekinį skydą žemy, kad 

jis vėl būtų savo vietoje.

PRIETAISO IR NUOTOLINIO 
VALDYMO PULTO VALYMAS
• Nuvalykite juos minkštu audiniu.
• Nepurkškite ar tiesiogiai neliekite ant jų vandens. 

Tai gali sukelti elektros šoką ar sugadinti įrangą. 
• Nenaudokite karšto vandens, skiediklių, abrazyvi-

nių valymo miltelių ar stiprių tirpiklių.

3

1

2

3

1

2

PATARIMAI DĖL INDIKA-
TORIŲ SKYDELIO

Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką DISPLAY, 
indikatorių skydelio išvaizda keisis šiuo būdu:

PASTABOS:
• Rodoma temperatūra yra apytikrė ir gali skirtis 

nuo tikrosios.
• Temperatūros rodymo ribos 
 Kambario temperatūra: 0°C ~ 40°C (  yra rodo-

ma, kai temperatūra yra mažesnė nei 0°C ir  , 
kai aukštesnė nei 40°C) 

 Lauko temperatūra: –9°C ~ 45°C (  yra rodoma, 
kai temperatūra yra mažesnė nei –9°C ir  , kai 
aukštesnė nei 45°C)

•  yra rodoma pirmosiomis 0 - 120 prietaiso veiki-
mo sekundžių, kol nustatoma temperatūra.

• AUTOMATINIO VALYMO metu indikatorių skyde-
lis rodys likusį operacijos laiką. Kambario ir lauko 
temperatūra nebus rodomos, net jei paspausite 
mygtuką DISPLAY.

Pavienis naudojimas
• Prietaisui nustojus dirbti, kambario temperatūra 

dar rodoma 5 sekundes.

Daugialypis naudojimas
•  ženklas rodomas 5 sekundėms, kai prietaisas 

nedirba.

DISPLAY

Room Temp. Lamp

Outdoor Temp.Lamp
temperature Indiactor

temperature Indiactor

Rodoma kamba-
rio temperatūra.

Rodoma lauko 
temperatūra.

Jokio vaizdo.

Kambario temp. indikatorius

temperatūros indikatorius
Lauko temp. indikatorius

temperatūros indikatorius
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LIETUVIŠKAI

• Įmontuotas apsauginis įtaisas neleidžia prietaisui 
dirbti peržengus šias nustatytas ribas.

• Jei prietaisas pastoviai dirba VĖSINIMO ar DŽIOVI-
NIMO režimu, o drėgnumas viršyja 80 procentų, ant 
oro išleidimo angos gali susidaryti kondensacija.

ĮVYKUS MAITINIMO KLAIDAI
Šis oro kondicionierius turi integruotą atminties 
funkciją, kuri išsaugoja visus nustatymus įvykus 
maitinimo klaidai.
Sutvarkius maitinimą, prietaisas automatiškai atsta-
tys buvusius nustatymus, išskyrus laikmatį.
Jei laikmačiai buvo nustatyti prieš įvykstant maitini-
mo klaidai, jie turės būti perstatyti iš naujo.

AUTOMATINIO ŠILDYMO FUNKCIJA
ŠILDYMO režimo metu vidinio bloko ventiliatorius 
gali nepradėti dirbti nuo dviejų iki penkių minučių po 
to, kai prietaisas yra įjungtas nepūsti šalto oro.

AUTOMATINIO ATITIRPINIMO FUNKCIJA
• Kai ŠILDYMO režimo metu ant išorinio bloko ši-

lumokaičio susiformuoja šerkšnas, 5-10 minutėm 
įsijungia automatinio atitirpinimo funkcija. Šio 
proceso metu vidinio ir išorinio bloko ventiliatoriai 
neveikia.

• Kai atitirpinimas yra baigtas, prietaisas automatiš-
kai grįžta į ŠILDYMO režimą.

ŠILDYMO EFEKTYVUMAS
• Šiame prietaise yra šilumos siurblys, kuris traukia 

iš lauko oro šilumą ir pučia ją į kambarį. Taigi, lauko 
oro temperatūra labai veikia šildymo efektyvumą.

• Jei šildymo efektyvumas sumažėja dėl žemos lauko 
oro temperatūros, naudokite papildomą šildytuvą.

• Prietaiso apšilimas ir viso kambario sušildymas 
gali užtrukti dėl priverstinės oro cirkuliacijos. 

PRIEŽIŪRA PO SEZONINIO ORO 
KONDICIONIERIAUS NAUDOJIMO

1 Atlikite prietaiso AUTOMATINĮ VALY-
MĄ, kad jis būtų visiškai sausas.

2 Sustabdykite prietaiso darbą ir išjun-
kite iš elektros tinklo. Jei oro kondici-
onierius turi jam skirtą automatinį ap-
sauginį jungiklį, išjunkite ir jį.

3 Išvalykite oro fi ltrus. Įdėkite juos atgal į 
vietą.

PRIEŽIŪRA PRIEŠ SEZONINĮ ORO 
KONDICIONIERIAUS NAUDOJIMĄ

1 Įsitikinkite, kad oro fi ltrai yra švarūs.

2 Įsitikinkite, kad vidinio ir išorinio blokų 
oro įleidimo angos neužsikimšusios.

ORO VALYMO FILTRO PAKEITIMAS
Filtrai turi būti keičiami kas 3 ~ 6 mėnesius.

1 Išimkite oro fi ltrus.

2 Pakeiskite oro valymo fi ltrus.
 1 Iš oro fi ltrų išimkite senus oro valymo fi ltrus.

 2 Po oro fi ltro laikikliais įdėkite naujus oro va-
lymo fi ltrus.

3 Įdėkite oro fi ltrus atgal.

PASTABA:
• Nešvarūs oro valymo fi ltrai yra neišvalomi. Nau-

jus oro valymo fi ltrus galite įsigyti pas artimiausią 
prekybos agentą.

 Keičiamas fi ltras: Tipas AZ-F920F

Filtrų šalinimas
Pakeistus fi ltrus prašome pašalinti pagal vietines 
šalinimo taisykles ir įstatymus.
ORO VALYMO fi ltro medžiagos:
Filtras: polipropilenas
Rėmai: poliesteris

Filtro laikikliai

PAPILDOMOS PASTABOS 
DĖL VEIKIMO

TEMPERATŪROS VALDYMAS
VIDAUS TEMP. IŠORĖS TEMP.

VĖSINIMAS
aukščiausia riba 32˚C

 46˚C (pavienis naudojimas)
 43˚C (daugialypis naudojimas)

žemiausia riba 21˚C
–10˚C (pavienis naudojimas)
 21˚C (daugialypis naudojimas)

ŠILDYMAS
aukščiausia riba 27˚C  24˚C
žemiausia riba – –15˚C
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PRIEŠ KREIPIANTIS Į TECHNINIO APTARNAVIMO CENTRĄ

Šie galimi sutrikimai dar nereiškia įrangos gedimo

PRIETAISAS NEVEIKIA
Prietaisas gali neįsijungti iškart po išjungimo. Prietai-
sas gali neveikti iškart po režimo pakeitimo. Tai saugo 
oro kondicionieriaus vidinį mechanizmą. Atlikus bet 
kokius prietaiso perjungimus, palaukite 3 minutes.

PRIETAISAS NEPUČIA ŠILTO ORO 
Prietaisas vykdo automatinį šildymą ar atitirpinimą.

KVAPAI
Kilimo ar baldų kvapas, įėjęs į prietaisą gali būti iš-
pūstas jam pradėjus veikti.

GIRDISI TRAŠKĖJIMAS
Prietaisas gali skleisti traškėjimą. Šis garsas gali at-
sirasti  dėl  besikeičiančios temperatūros, kuri plečia 
ar traukia priekinį skydą ir kitas oro kondicionieriaus 
dalis.

GIRDISI DŪZGIMAS
Šis garsas yra skleidžiamas, kai prietaisas gamina 
Plasmacluster jonus.

GIRDISI ŠNARĖJIMAS
Švelnus šnarėjimas yra prietaise tekančio šaltnešio 
garsas.

VANDENS GARAI
• VĖSINIMO ir DŽIOVINIMO režimo metu iš oro išlei-

dimo angos gali sklisti vandens garai. Tai vyksta dėl 
kambario ir prietaisu skleidžiamo oro temperatūrų 
skirtumo.

• ŠILDYMO režimo metu vandens garai gali sklisti dėl 
automatinio atitirpinimo. 

IŠORINIS BLOKAS NESUSTOJA DIRBTI
Išjungus prietaisą, išorinis blokas dar apie minutę 
suka savo ventiliatorių, kad atvėstų.

IŠ PLASMACLUSTER ORO ANGOS SKLINDA KVAPAS
Tai yra Plasmacluster Ion technologijos pagaminto 
ozono kvapas. Ozono koncentracija yra labai maža ir 
nekelia pavojaus Jūsų sveikatai. Į orą išmestas ozo-
nas greitai suyra ir jo tankis kambaryje nedidėja.

Oro kondicionieriaus naudojimas su daugialype 
sistema

VIDINIS BLOKAS ĮŠYLA NET KAI NEDIRBA
Taip būna dėl to, kad ŠILDYMO režimo metu vidinio 
bloko vamzdžiais teka šaltnešis.

VIDINIS BLOKAS ĮŠYLA NET NEŠILDYMO REŽI-
MO METU
PLASMACLUSTER mygtuką paspaudus prietaisui 
nedirbant, PLASMACLUSTER funkcija pradės veikti 
be oro kondicionieriaus režimo (pvz., ŠILDYMO ar 
VĖSINIMO). Jei tokiu metu yra įjungtas ŠILDYMO 
režimas, Jūs galite pajusti iš prietaiso sklindantį šiltą 
orą. Vidinis ventiliatorius sumažins sukimosi greitį ir 
įsijungs/išsijungs priklausomai nuo kambario tempe-
ratūros.

PRIETAISAS NEDIRBA NORIMU REŽIMU
• Kai vienas vidinis blokas dirba VĖSINIMO ar DŽIO-

VINIMO režimu, Jūs negalite įjungti kito bloko ŠIL-
DYMO režimo. (Po kelių sekundžių pasigirs ilgas 
pyptelėjimas ir temperatūros indikatorius, esantis 
and indikatorių skydo, pažymės “  ”. Pakaitomis 
mirkčios VEIKIMO ir LAIKMAČIO indikatoriai.)

• Kai vienas vidinis blokas dirba ŠILDYMO režimu, 
Jūs negalite įjungti kito bloko VĖSINIMO ar DŽIO-
VINIMO režimo. (Po kelių sekundžių pasigirs ilgas 
pyptelėjimas ir temperatūros indikatorius, esantis 
and indikatorių skydo, pažymės “  ”. Pakaitomis 
mirkčios VEIKIMO ir LAIKMAČIO indikatoriai.)

PRIETAISAS NEPUČIA ORO (PLASMACLUSTER 
funkcija be papildomo oro kondicionavimo reži-
mo, AUTOMATINIO VALYMO funkcijos)
Kitas blokas(-ai) vykdo atitirpinimą.

Prieš kreipdamiesi į techninio aptarnavimo cen-
trą, prietaisą patikrinkite pagal apačioje pateiktus 
punktus:

PRIETAISAS NEVEIKIA
Patikrinkite, ar nesuveikė automatinis apsauginis iš-
jungiklis, ar neperdegė saugiklis.

PRIETAISAS NEVĖDINA (AR NEŠILDO) KAMBA-
RIO TINKAMAI
• Patikrinkite fi ltrus. Jei jie nešvarūs, išvalykite.
• Patikrinkite, ar nieko nėra išorinio bloko oro įleidimo 

ir išleidimo angose.
• Patikrinkite, ar tinkamai nustatytas termostatas. 
• Įsitikinkite, kad tvirtai uždaryti visi langai ir durys. 
• Didelis kiekis žmonių kambaryje gali kliudyti prietai-

sui pasiekti norimą temperatūrą.
• Patikrinkite, ar kambaryje nėra kitų šilumos šaltinių.

PRIETAISAS NEREAGUOJA Į NUOTOLINIO VAL-
DYMO PULTO SIUNČIAMUS SIGNALUS
• Patikrinkite, ar neišsikrovė nuotolinio valdymo pulto 

baterijos.
• Siųsdami signalą, stenkitės, kad nuotolinio valdymo 

pultas būtų nukreiptas tiesiai į ant prietaiso esantį 
imtuvo langelį.

• Patikrinkite, ar tinkamas nuotolinio valdymo pulto 
baterijų poliarumas.

Jei indikatorių skydelyje mirkčioja TEMPERATŪ-
ROS INDIKATORIUS, prašome kreiptis į techninio 
aptarnavimo centrą.
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