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Dėkojame už Jūsų pasirinkimą, įsigyjant Mitsubishi Heavy Industries oro 
kondicionierių. Normaliam įrenginio funkcionavimui užtikrinti, būtina įdėmiai 
perskaityti šią naudojimo instrukciją. 
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OPTIMALIEMS REZULTATAMS PASIEKTI 
 

Periodiškai valykite oro filtrą 

Jei oro filtras užsiteršia: 

● Mažėja šaldymo efektyvumas, tai reikalauja 

Papildomos elektros energijos. 

● Gali sutrik7 normalus įrenginio darbas. 

● Šaldymo režime galimas kondensato 

nutekėjimas. 

Palaikykite tinkamą temperatūrą patalpoje. 

Pernelyg atšaldyta patalpa kenkia sveikatai ir 

bereikalingai naudoja elektros energiją. 

Venkite tiesioginių saulės spindulių ir 

skersvėjų. 

Šaldymo režimo metu, uždenkite langus žaliuzi 

ar užuolaidomis. Uždarykite duris ir langus, 

išskyrus atvejus, kai patalpą vėdinate. 

Taisyklingai reguliuokite oro srovės kryptį. 

Venkite po šalto oro srove būti ilgą laiko tarpą. 

Apsaugokite nuo šito gyvūnus bei augalus. 

 
 
 

Temperatūrą ir drėgmę reguliuokite šiose ribose: 
Parametras 
Klasifikacija 

Patalpos temperatūra Lauko temperatūra Patalpos drėgmė 

Darbas šaldymo 
ir sausinimo 
režime 

Nuo 21oC iki 32oC. Esant 
21oC ar žemesnei 
temperatūrai, oro 
kondicionierius gali užšalti, 
ko pasekoje įrenginys 
neveiks 
šaldymo/sausinimo 
režime. 

Nuo -15oC iki 43oC Apytiksliai 80% ar 
žemesnė. Ilgai naudojant 
oro kondicionierių 
pernelyg drėgnomis 
sąlygomis, galimas 
drėgmės susikaupimas 
virš įrenginio, kas 
sukeltų vadens 
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nutekėjimą. 

Darbas šildymo 
režime 

Apytiksliai 20oC. Nuo -15oC iki 21oC 

• Nukritus oro 
temperatūrai lauke 
žemiau nurodytos 
ribos, šildymo 
efektyvumas mažėja ir 
tampa 
nebepatenkinamu. 

 

 
 
 

 
ĮRENGINIO PRIEŽIŪRA 

 

Laikykitės šių taisyklių 

Išjunkite maitinimo jungiklį Nelieskite įrenginio šlapiomis 

rankomis 

Nenaudokite karšto vandens ar 
garuojančio skysčio. 

 

ATSARGIAI 

● Nea7darykite oro įtraukimo grotelių, kol ventiliatorius sukasi. 

● Išjungtas ven7liatorius, a77nkamai su inercijos dėsniais, dar suksis kurį laiką. 

 

ORO FILTRO VALYMAS 

(Paprastai valomas kartą per dvi savaites) 

1. Norėdami išvalyti oro filtrą, patapšnokite per jį ranka ar pasinaudokite dulkių siurbliu. Geriausia 

valyti vandeniu. Jei oro filtras labai užterštas, ištirpinkite nedidelį kiekį plovimo priemonės šiltame 

vandenyje (apie 30°C), išplaukite filtrą ir perskalaukite švariame vandenyje. 

2. Išdžiovinę, įdėkite filtrą į oro kondicionierių. 

PASTABA: 

• Nedžiovinkite oro filtro virš atviros ugnies. 

• Nejunkite oro kondicionieriaus be oro filtro. 

 
 

Žemiau išvardinti ženklai nereiškia, kad įrenginys sugedęs: 

Girdimas silpnas, burbuliavimą 
primenantis garsas. 

Pradedant oro kondicionieriaus darbą, pradedant 
kompresoriaus darbą ar jį sustabdant ar sustabdant oro 
kondicionieriaus darbą, galite išgirsti burbuliavimą 
primenantį garsą. Jis patvirtina šaldymo agento 



6 

cirkuliavimą; tai visiškai normalus reiškinys. 

Girdimas silpnas traškesys. Tai iššaukia plastmasinių detalių plėtimasis ar 
traukimasis, keičiantis temperatūrai. 

Jaučiamas kvapas. Išpučiamas iš vidinės įrenginio dalies oras kartais turi 
kvapą. Taip atsitinka tada, kai į įrenginį patenka tabako 
dūmų ar pan. 

Darbo metu, iš vidinio įrenginio 
išsiskiria garai. 

Jei oro kondicionierius naudojamas restorane, kur daug 
riebalinių garų, iš vidinio įrenginio gali išsiskirti garai. 
Šiuo atveju kvieskite serviso tarnybą šilumokaičio 
išvalymui. 

Įrenginys persijungia į ventiliavimo FAN 

režimą šaldymo metu. 

Kartais įrenginys automatiškai parsijungia į ventiliavimo 
FAN režimą tam, kad neapšerkšnytų vidinės dalies 
šilumokaitis. Įrenginys greitai persijungs atgal į šaldymo 
režimą. 

Negalite įjungti oro kondicionieriaus 

iškart, po jo išjungimo. 

Jei įjungsite įrenginį, darbas šaldymo, šildymo ar 
sausinimo režime nebus galimas 3 min. bėgyje po oro 
kondicionieriaus darbo sustabdymo. Tai suveikusio 
apsauginio taimerio rezultatas. (Tuo metu įrenginys 
veikia ventiliavimo FAN režime). 

N÷ra oro srauto arba negalima pakeisti 

ventiliatoriaus sukimosi greičio 
sausinimo režime. 

Parinkus pernelyg žemą temperatūrą sausinimo režime, 
išpūtimas automatiškai susilpnėja. Sumažėja ir 
ventiliatoriaus sukimosi greitis. 

Ekspluatacijos procese vyksta 
automatiniai darbo režimų 
persijungimai. 

Gal Jūs pasirikote AUTO režimą? Jei taip, darbo režimas 
automatiškai persijungia nuo šaldymo prie šildymo arba 
atvirkščiai, priklausomai nuo patalpos temperatūros. 

Išorin÷s dalies atitirpinimo režimo 
darbo metu, Išsiskiria vanduo arba 
vandens garai. 

Taip atsitinka ant išorinės dalies susidarius šerkšnui 
atitirpinimo procese 

 

 
 
 

AUTO RESTARTO funkcija 
 

AUTO Restartas – kas tai 

● Ši funkcija reiškia, kad grąžinant maitinimą po to, kai elektros tiekimas buvo nutrauktas, 
įrenginio darbas atnaujinamas išsaugant anksčiau užduotus parametrus.  

● Tačiau šiomis sąlygomis kai kuriuos parametrus būtina nustatyti iš naujo nuotolinio valdymo 
pulto pagalba: 

1. Programavimo reikšmės - ankščiau nustatytos reikšmės neišlieka. 
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2. Automatinis grotelių svyravimas (nuotolinio valdymo pultams turintiems šią funkciją) - 

pervedamas į horizontalią padėtį. 

 
 

PASTABA: 

Jei kompensacijos funkcija yra aktyvizuota, įsitikinkite, ar maitinimo išjungiklis yra išjungtas darbui 

pasibaigus. (Jei maitinimo išjungiklis išjungiamas įrenginiui dirbant, vidinės sistemos dalies 

ventiliatorius pradeda suktis iškart po to, kai sekantį kartą įjungiamas maitinimas. Išorinė dalis taip 

pat pradeda dirbti (praėjus maždaug 3 minutėms po įjungimo). 

 

 

PASTABA: 

• Norėdami atsisakyti fiksacijos: Darbo eigoje toliau spauskite nustatymo mygtuką 3 sekundžių 

bėgyje. 

• Jei temperatūros reikšmė užfiksuota, sulyg temperatūros nustatymo mygtuko paspaudimu mirksi 

temperatūros nustatymo indikatorius (4 sekundes). 

 
 
 

PASIRUOŠIMAS ŠILDYMO REŽIMUI “HOT KEEP” 
Šiais išvardintais atvejais displėjuje pasirodo indikacija “HOT KEEP”: 

● Įjungiant šildymą: 

Tam, kad būtų išvengta šalto oro išpūtimo, vidinės dalies ventiliatorius sustoja laikui, sutinkamam 
su patalpos, kurioje buvo įjungtas šildymas, temperatūra. Palaukite apyt. 2-3 min. Ir darbas  
prasidės normaliu šildymo režimu. 

● A77rpinimas (šildymo režime): 

Veikiamas žemos temperatūros, darbas šildymo režime automatiškai sustoja 5-10 min. Vienąkart 
apytiksliai kiekvieną valandą (ventiliatoriai sustoja tiek vidinėje, tiek išorinėje dalyje). Vyksta 
atitirpinimas. Jam pasibaigus, darbo režimas automatiškai persijungia į normalų. 

● Suveikus patalpos termostatui, kai kondicionierius dirba šildymo režime: 

Kai termostatas, reguliuojantis temperatūrą patalpoje, įsijungia, pakilus patalpos temperatūrai, 
ventiliatoriaus sukimosi greitis automatiškai persijungia į LO. Temperatūrai patalpoje nukritus, 
darbo režimas automatiškai persijungia į normalų. 
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DARBAS ŠILDYMO REŽIME 

 

● Apšildymas šilumos siurblio principu. 

Tuo atveju, kai apšildoma šilumos siurblio principu, patalpos apšildymui naudojamas šilumos 
siurblio, koncentruojančio išorinę šilumą šaldymo agento pagalba, mechanizmas.  

● A77rpinimas. 

Apšildant patalpą oro kondicionieriumi, dirbančiu šilumos siurblio principu, ant išorinės dalies 
šilumokaičio, krentant išorės temperatūrai, susiformuoja šerkšnas. Kadangi šerkšnas mažina 
šildymo efektyvumą, atsiranda automatinio perjungimo atitirpinimo režime būtinybė. Atitirpinimo 
metu, darbas šildymo režime sustoja. 

● Išorės temperatūra ir šildymo efektyvumas. 

Apšildymo oro kondicionieriumi, dirbančio šilumos siurblio principu, efektyvumas sumažėja, 
priklausomai nuo išorės temperatūros. Jei apšildymo efektyvumas nepakankamas, 
rekomenduojama naudoti kitą šildymo įrenginį. 

● Apšildymo periodas. 

Kadangi šilumos siurblio principu dirbantis oro kondicionierius visos patalpos apšildymui naudoja 
šiltų oro srovių cirkuliavimo metodą, reikia laiko tam, kad patalpos temperatūra pakiltų. Labai šaltą 
rytą, rekomenduojama oro kondicionierių įjungti anksčiau. 
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Automatiškai parenka darbo režimą (COOL, HEAT, DRY), priklausomai nuo kambario temperatūros. 
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AR TEISINGAI SUMONTUOTAS ĮRENGINYS 
Norint užtikrinti saugumą ir optimalius oro kondicionieriaus darbo rezultatus, patikrinkite tai. 
Montavimas - serviso tarnybos pareiga: nedarykite to patys. 
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Tinkama montavimui vieta 

Nemontuokite oro 
kondicionieriaus šalia tų 
vietų, kur galimas degiųjų 
dujų nuotėkis. Tai gali sukelti 
sprogimą. 

Montuokite oro 
kondicionierių gerai 
vėdinamose vietose. 

Montuokite oro kondicionierių ant 
tvirto pagrindo, galinčio išlaikyti jo 
svorį. 

Pasirinkite tokią vietą, kur 
šiltas oras ar triukšmas 
netrukdys Jūsų kaimynams. 

Būtina numatyti 
priemones, užkertančias 
kelią išorinės dalies 
blokavimui sniegu. Dėl 
išsamios informacijos, 
kreipkitės į serviso tarnybą 

Nemontuokite oro kondicionieriaus 
žemiau išvardintose vietose, nes ten 
jis dirbs netinkamai. Jei neturite 

kitos išeities, kreipkitės į serviso 
tarnybą.  

● Ten, kur generuojasi korozinės 
dujos (mineralinis šaltinis ir t.t.) 

● Vietose, pasiekiamose jūrinių vėjų. 

● Vietose, kur yra suodžių ar dūmų. 

● Ten, kur pernelyg didelė drėgmė. 

● Ten, kur esan7 įranga skleidžia 

Magnetines bangas. 

● Vietose, kur dideli įtampos 
svyravimai. 

 

Elektromontažiniai darbai 

Elektromontažiniai darbai - kvalifikuoto elektriko pareiga. Darbai turi būti vykdomi atitinkamai su 

standartiniais techniniais normatyvais, taikomais elektros įrangai. 

■ Maitinimo šaltinis turi būti naudojamas išimtinai įrenginiui. 

■ Būtina įmontuoti įžemintą perjungiklį. 

■ Įrenginys turi būti įžemintas. 

 

Patikrinimai ir įrenginio priežiūra 

Apytiksliai po trejų metų naudojimo, oro kondicionieriaus darbo efektyvumas sumažėja dėl 

užteršto įrenginio vidaus. Be įprastinės įrenginio priežiūros, rekomenduojame atlikti specialius 

patikrinimus. Kreipkitės į serviso tarnybą dėl techninio aptarnavimo sutarties. 

 




