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Trumpas aprašymas
Mobilus oro kondicionierius atlieka v÷sinimo, sausinimo ir ventiliavimo funkcijas. Gali būti
perkeliamas į kitą vietą. Tinkamas naudoti tiek namų tiek biuro sąlygomis, labiausiai tinkamas
naudoti ten kur yra daug patalpų. Mažos energijos sąnaudos, žemas triukšmo lygis. Prieš pradedant
naudoti šį įrengiu j būtinai atidžiai perskaityti instrukciją.
Veikimo principas
Šis oro kondicionierius turi du garintuvus per kuriuos oras pučiamas ventiliatorių pagalba. Oras
pereidamas per viršutinį garintuvą esantį įrenginio priekyje atv÷sta o pereidamas per apatinį
garintuvą esanti įrenginio gale sušyla.

Įsp÷jamieji ženklai
Jūsų ir aplinkinių saugumas labai svarbus
Visada laikykit÷s saugos ženklų nurodymų
Šis simbolis įsp÷ja jus apie pavojų jūsų ir aplinkiniu sveikatai ar
gyvybei.
Jūs galite žūti ar būti rimtai sužalotas jei nesilaikysite instrukcijų.
Visi įsp÷jamieji ženklai nurodo koks yra potencialus pavojus, kaip jo
išvengti ir nurodys kas gali nutikti nesilaikant instrukcijų.
Dalys

Darbo sąlygos
Persp÷jimas
V÷sinimo ir sausinimo funkcijų veikimo ribos yra 16 - 30 C.
Šaldymo funkcijos maksimali veikimo temperatūra 35 C.
Kondicionieriaus išpakavimas
Norint išvengti galimų traumų oro kondicionierių tur÷tų įrengti mažiausiai du žmon÷s Nesilaikant
instrukcijų galimos nugaros traumos
Prieš įjungiant oro kondicionierių būtina pašalinti visas pakavimo medžiagas. Klijų ir gumos likučiamis
nuimti naudokite tik muilą ir šiltą vandenį
Nenaudokite aštrių instrumentų, degių skysčiu, alkoholio ar abrazyvinių valymo priemonių lipnios
juostos ar klijų pašalinimui, šios priemon÷s gali pažeisti kondicionieriaus korpusą.
Vietos reikalavimai
elektros instaliacija turi atitikti visus saugumo reikalavimus kondicionierius skirtas naudoti tik
patalpose, išskyrus skalbimo patalpas. Įrengti oro kondicionierių reikia ant nejudančių ir galinčiu
išlaikyti įrenginio svorį grindų, geresniam oro cirkuliavimui siūloma oro kondicionierių įrengti 50 cm
atstumu nuo artimiausios sienos

Naudoti patalpose kur oro temperatūra nenukrenta žemiau 18 laipsnių Šilumos, temperatūrai
nukritus žemiau 18 C garintuvas gali pasidengti šerkšnu ir sumažinti savo efektyvumą.
Oro kondicionierius turi ratukus, bet jį galima stumdyti tik ant lygaus paviršiaus, nestumdykit
įrenginio ant kilimo ar kito nelygaus paviršiaus.
Elektros instaliacijos reikalavimai
Elektros šoko pavojus
Kištuką kišti tik į įžemintą rozetę
Draudžiama pašalinti įžeminimo lizdą
Instrukcijų nesilaikymas gali sukelti gaisrą, mirtinai sužaloti, arba sukelti el. šoką.
nenaudoti prailgintuvo
nenaudoti per÷jimo
Elektros tiekimas turi atitikti visus nurodytus ant įrenginio reikalavimus.
Visa elektros instaliacija turi atitikti visus keliamus reikalavimus ir turi būti įrengta kvalifikuoto
specialisto.
Jei oro kondicionierius nenaudojamas ištraukite ji iš rozet÷s
Nejunkite įžeminimo prie vandens ar dujų vamzdžio. turi būti numatytos visos sąlygos saugiam
įrenginio naudojimui.
Mygtukų pavadinimai ir funkcijos
Valdymo panelis ir funkcijos
on/off mygtukas
vieną karta paspauskit nor÷dami įjungti įrenginį ir
vieną kart paspauskit nor÷dami išjungti įrenginį
Mode mygtukas
Šio mygtuko pagalba jūs galite pasirinkyi įrenginio funkcijas:
Šaldymas – sausinimas- v÷dinimas
mygtukas
Šie mygtukai naudojami nustatyti jūsų norimą patalpos oro temperatūrą (galite pasirinkti nuo l C
iki 30 C temperatūrą). Paspaudus vieną kartą mygtuką jūs galite sumažinti/padidinti norimą
temperatūrą l C.
Šaldymo r÷žimas
pastatytkite oro kondicionierių šalia lango arba durų ir išveskite žarną skirtą Šiltam orui šalinti.
Pasirinkite r÷žimą mode mygtuko pagalba nustatykite norimą temperatūrą
Tam kad oro kondicionierius veiktų efektyviai šaldymo r÷žime siūlome:
Jei patalpos langai yra saul÷toje pus÷je uždengti juos užuolaidomis arba žaliuz÷mis
Kondicionuojamoje patalpoje nenaudoti kitų šildymo prietaisų
Sausinimo r÷žimas
Prašome uždaryti visas duris ir langus tam kad butų pasiektas geresnis efektas
paspaudus mode mygtuką išsirinkite sausinimo režimą. Ventiliatorius persijungs į silpniausią
veikimo r÷žimą, ventiliatoriaus greičio reguliuoti negalima

Aksesuarai ir karšto oro šalinimo žarnos įrengimas
Rekomenduojamas karšto oro šalinimo žarnos ilgis 50
-150 cm, Įrenginys efektyviau veiks esant trumpiausiai
žarnai.
Nerekomenduojama žarną ilginti kadangi krenta
Įrenginio efektyvumas.

Jei žarna bus sulenkta, naudokit÷s išmatavimais nurodytais paveiksliuke

Blogai instaliuotas įrenginys

Komplektuojančios dalys

Priežiūra ir aptarnavimas
Prieš aptarnaujant įrenginį būtina ištraukti iš elektros lizdo.
Oro filtro valymas
Jei oro filtras nebus valomas įrenginys gali veikti neefektyviai ar net sugesti. Oro filtrą
rekomenduojama plauti kartą per dvi savaites
Oro kondicionieriaus valymas
Oro kondicionieriaus valymui naudoti tik medžiagines šluostes, plauti ne karštesnių nei 4 C vandeniu.
Valymui nenaudoti tirpiklių, abrazyvinių medžiagų.
Gedimų paieška
Niekada netaisykite ar neišrinkin÷kite įrenginio patys. Tuo atveju negalios garantija be to galite
sukelti pavojų savo gyvybei.
Problema
Aparatas neveikia

Atrodo kad aparatas
neveikia

Priežastis
Patikrinkite jungiklį. Įjunkite
kitą aparatą į rozetę
patikrinimui
Veikia vandens rezervuaro
indikatorius
Prie tiesioginių saul÷s spinduliu

Aparatas veikia
triukšmingai

Atidaryti langai ir durys, daug
žmonių ar įjungtas šildymo
šaltinis
Nešvarus oro filtras
Oro pa÷mimo ar išmetimo anga
yra užblokuota
Kambario temperatūra yra
žemsn÷ nei nustatyta oro
kondicionieriuje
Aparatas stovi ant nelygaus
paviršiaus

Kompresorius neveikia

Aktyvuota perkaitimo apsauga

Sprendimas
Įjunkite aparatą į veikiančią
rozetę
Išpilkite vandeni iš vandens
rezervuaro
Užtraukite užuolaidas

Išvalykite arba pakeiskite filtrą
Pašalinkite kliūtis cirkuliuoti
orui
Nustatykite Jums reikalingą
temperatūrą
Pastatykite ant lygaus
Palaukite kol sumaž÷s patalpos
temperatūra

Persp÷jimai vartotojui
Nenaudokit prietaiso visiškai sandarioje patalpoje, patalpas reikia gerai vedinti kad išvengtum÷t
darbo sutrikimų.
Venkite tiesioginių saul÷s spindulių, tam kad prietaisas dirbtų efektyviai.
Venkite dr÷gnų patalpų d÷l galimo elektros šoko.
Nenaudokite prietaiso kur yra galimyb÷ nutek÷ti degiom ar sprogstamom medžiagom

