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1 Bendrosios atsargumo
priemonės

1.1 Apie dokumentaciją
▪ Originali  dokumentacija  yra  anglų  kalba.  Dokumentai  visomis
kitomis kalbomis yra vertimai.

▪ Šiame  dokumente  aprašytos  atsargumo  priemonės  yra  labai
svarbios, todėl jų būtina paisyti.

▪ Visus montavimo vadove aprašytus veiksmus turi atlikti įgaliotasis
montuotojas.

1.1.1 Įspėjimų ir simbolių reikšmės

PAVOJUS

Nurodo  situaciją,  dėl  kurios  galima  žūti  arba  sunkiai
susižaloti.

PAVOJUS: GALIMA MIRTIS NUO ELEKTROS SROVĖS

Nurodo  situaciją,  dėl  kurios  galima  mirtis  nuo  elektros
srovės.

PAVOJUS: GALIMA NUSIDEGINTI

Nurodo situaciją, dėl kurios galimi labai aukštos arba labai
žemos temperatūros sukelti nudegimai.

ĮSPĖJIMAS

Nurodo  situaciją,  dėl  kurios  galima  žūti  arba  sunkiai
susižaloti.

DĖMESIO

Nurodo situaciją, dėl kurios galima lengvai arba vidutiniškai
susižaloti.

PASTABA

Nurodo  situaciją,  dėl  kurios  galimas  įrangos  arba  turto
sugadinimas.

INFORMACIJA

Nurodo naudingus patarimus arba papildomą informaciją.

PAVOJUS: GALIMAS SPROGIMAS

Nurodo situaciją, dėl kurios galimas sprogimas.

PAVOJUS: GALIMA APSINUODYTI

Nurodo situaciją, dėl kurios galimas apsinuodijimas.

ĮSPĖJIMAS: SAUGOKITE NUO ŠERKŠNO

Nurodo  situaciją,  dėl  kurios  galimas  įrangos  arba  turto
sugadinimas.

1.2 Vartotojui
▪ Jei nežinote, kaip eksploatuoti įrenginį, kreipkitės į montuotoją.

▪ Prietaisas  neskirtas  naudoti  asmenims,  įskaitant  vaikus,  kurių
fiziniai,  jusliniai  ar  protiniai  gebėjimai  yra  sumažėję  arba  kurie
neturi reikiamos patirties ir žinių, išskyrus atvejus, kai juos prižiūri
ar  pateikia  su  prietaiso  naudojimu  susijusių  nurodymų  už
saugumą  atsakingas  asmuo.  Vaikai  turėtų  būti  prižiūrimi  norint
užtikrinti, kad jie nežais su gaminiu.

DĖMESIO

NEPLAUKITE įrenginio. Tai gali sukelti elektros smūgį arba
gaisrą.

PASTABA

▪ Ant  įrenginio  viršaus  NEDĖKITE  jokių  objektų  ar
įrangos.

▪ NELIPKITE  ant  įrenginio,  ant  jo  NESĖDĖKITE  ar
NESTOVĖKITE.

▪ Įrenginiai žymimi šiuo simboliu:

Tai  reiškia,  kad  elektriniai  ar  elektroniniai  produktai  negali  būti
išmetami  kartu  su  komunalinėmis  atliekomis.  NEBANDYKITE
išmontuoti  sistemos  patys:  išmontuoti  sistemą,  tvarkyti  aušalo
medžiagą,  tepalą  ir  kitas  dalis  turi  įgaliotasis  montuotojas,
laikydamasis taikomų teisės aktų.
Įrenginius  reikia  pristatyti  į  specialias  pakartotinio  panaudojimo,
šiukšlių  rūšiavimo  ir  utilizavimo  įstaigas.  Jei  šį  produktą  išmesite
tinkamai, padėsite išvengti neigiamų padarinių aplinkai ir žmogaus
sveikatai.  Norėdami  gauti  daugiau  informacijos,  kreipkitės  į
montuotoją arba vietos valdžios instituciją.

▪ Baterijos žymimos šiuo simboliu:

Tai  reiškia,  kad  baterijos  negali  būti  išmetamos  kartu  su
komunalinėmis atliekomis. Jei po simboliu išspausdintas cheminis
simbolis,  jis  reiškia,  kad  baterijų  sudėtyje  yra  sunkiojo  metalo,
kurio kiekis viršija tam tikrą koncentraciją.
Galimi cheminiai simboliai: Pb: švinas (>0,004%).
Išeikvotas  baterijas  reikia  pristatyti  į  specialią  pakartotinio
panaudojimo  įstaigą.  Jei  išeikvotas  baterijas  išmesite  tinkamai,
padėsite  išvengti  neigiamų  padarinių  aplinkai  ir  žmogaus
sveikatai.

1.3 Montuotojui

1.3.1 Bendroji informacija
Jei  nežinote,  kaip  montuoti  arba  eksploatuoti  įrenginį,  kreipkitės  į
pardavėją.

PASTABA

Netinkamai sumontavus ar prijungus įrangą ar priedus, gali
ištikti elektros smūgis,  įvykti  trumpasis  jungimas, nuotėkis,
kilti  gaisras  ar  kitaip  būti  sugadinta  įranga.  Naudokite  tik
Daikin  pagamintus  arba  patvirtintus  priedus,  papildomą
įrangą ir atsargines dalis.

ĮSPĖJIMAS

Montavimas,  bandymas  ir  naudojamos  medžiagos  turi
atitikti  taikomus  teisės  aktus  (viršesni  už  Daikin
dokumentacijoje aprašytas instrukcijas).

DĖMESIO

Montuodami,  atlikdami  techninę  ar  kitokią  sistemos
priežiūrą,  būtinai  dėvėkite  atitinkamas  asmeninės
apsaugos priemones (apsaugines pirštines, akinius ir kt.).

ĮSPĖJIMAS

Suplėšykite ir  išmeskite plastikinius pakavimo maišus, kad
vaikai su jais nežaistų. Galimas pavojus: uždusimas.
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PAVOJUS: GALIMA NUSIDEGINTI

▪ Eksploatuojant  įrenginį  arba  iš  karto  jį  išjungę
NELIESKITE  aušalo,  vandens  vamzdžių  arba  vidinių
dalių.  Vamzdžiai  ir  dalys  gali  būti  per  karšti  arba  per
šalti.  Palaukite,  kol  jie  pasieks  normalią  temperatūrą.
Jei reikia liesti, mūvėkite apsaugines pirštines.

▪ Nelieskite netikėtai ištekėjusio aušalo.

PASTABA

Imkitės  atitinkamų  priemonių,  kad  įrenginys  netaptų
prieglobsčiu mažiems gyvūnėliams. Mažiems gyvūnėliams
palietus elektrines dalis gali sutrikti veikimas, įrenginys gali
imti rūkti ar užsidegti.

DĖMESIO

NELIESKITE  įrenginio oro  įleidimo angos arba aliumininių
sparnuotės menčių.

PASTABA

▪ Ant  įrenginio  viršaus  NEDĖKITE  jokių  objektų  ar
įrangos.

▪ NELIPKITE  ant  įrenginio,  ant  jo  NESĖDĖKITE  ar
NESTOVĖKITE.

PASTABA

Lauke  naudojamas  įrenginys  turėtų  būti  eksploatuojamas
esant sausam orui, kad būtų išvengta vandens patekimo.

Pagal  taikomus  teisės  aktus  su  produktu  galbūt  reikės  pateikti
žurnalą,  kuriame  būtų  bent  jau  informacija  apie  priežiūrą,  taisymo
darbus, bandymų rezultatus, budėjimo periodus ir kt.

Be  to,  prieinamoje  vietoje  su  produktu  reikia  pateikti  bent  jau  šią
informaciją:

▪ instrukcijas, kaip išjungti sistemą įvykus avarijai;

▪ ugniagesių, policijos ir ligoninės padalinių pavadinimus ir adresus;

▪ techninės  priežiūros  tarnybos  pavadinimą,  adresą  ir  dieninį  bei
naktinį telefono numerius.

Europoje  galiojančios  šio  žurnalo  pildymo  nuostatos  apibrėžtos
normoje EN378.

1.3.2 Montavimo vieta
▪ Aplink  įrenginį  turi  būti  pakankamai  vietos  techninei  priežiūrai  ir
oro cirkuliacijai.

▪ Pasirūpinkite,  kad  montavimo  vieta  išlaikytų  įrenginio  svorį  ir
vibraciją.

▪ Pasirūpinkite, kad vieta būtų gerai vėdinama.

▪ Pasirūpinkite, kad įrenginys būtų sumontuotas lygiai.

▪ Pasirūpinkite,  kad  grindys,  kur  bus montuojamas  įrenginys,  būtų
lygios.

▪ Tinkamai izoliuokite šilumai jautrias sienas (pvz., medines).

▪ Dujų katilą naudokite TIK užtikrinę pakankamą degimui reikalingo
oro  tiekimą.  Jei  naudojama  koncentrinė  oro  /  išmetamųjų  dujų
sistema,  kurios  matmenys  atitinka  šiame  vadove  pateikiamas
specifikacijas,  tiekimas  užtikrinamas  automatiškai  ir  nėra  kitų
įrangos  montavimo  vietai  taikomų  sąlygų.  Šis  eksploatavimo
būdas taikomas išskirtinai.

▪ Šis dujų katilas NEPRITAIKYTAS naudoti patalpos orą.

NEMONTUOKITE įrenginio šiose vietose:

▪ Vietose, kur yra galimai sprogių dujų.

▪ Vietose, kur yra elektromagnetines bangas skleidžiančių įrenginių.
Elektromagnetinės  bangos  gali  sugadinti  valdymo  sistemą  ir
neleisti įrangai normaliai veikti.

▪ Vietose,  kur  galimas  gaisras  dėl  degių  dujų  nuotėkio  (pvz.,
skiediklio arba benzino), anglies pluošto arba degių dulkių.

▪ Vietose,  kur  išsiskiria  koroziją  sukeliančių  dujų  (pvz.,  sieros
rūgšties dujos). Dėl varinių vamzdžių arba suvirintų dalių korozijos
gali ištekėti aušalas.

▪ Vonios kambariuose.

▪ Vietose,  kur  galimas  šerkšnas.  Patalpoje  temperatūra  prie
įrenginio turi būti >5°C.

1.3.3 Aušalas

PASTABA

Pasirūpinkite,  kad  aušalo  vamzdžiai  būtų  sumontuoti
laikantis  taikomų  teisės  aktų.  Europoje  taikomas
standartas EN378.

PASTABA

Pasirūpinkite,  kad  išorinis  vamzdynas  ir  jungtys  nebūtų
veikiami slėgimo.

ĮSPĖJIMAS

Atlikdami  bandymus  NIEKADA  įrenginyje  nepadidinkite
slėgio,  kad  jis  viršytų  maksimalų  leidžiamą  slėgį  (jis
nurodytas ant gaminio informacinės lentelės).

ĮSPĖJIMAS

Atsiradus  aušalo  nuotėkiui,  imkitės  tinkamų  priemonių.
Atsiradus  aušalo  dujų  nuotėkiui,  nedelsdami  išvėdinkite
vietą. Galima rizika:

▪ Dėl  per  didelės  aušalo  koncentracijos  uždaroje
patalpoje gali atsirasti deguonies trūkumas.

▪ Atsiradus aušalo dujų sąlyčiui su ugnimi, gali susidaryti
toksinės dujos.

ĮSPĖJIMAS

Periodiškai  pakeiskite  aušalus.  NEIŠLEISKITE  jų  tiesiai  į
aplinką. Išsiurbkite įrenginį naudodami vakuuminį siurblį.

▪ Naudokite  tik  fosforo  rūgštimi  deoksiduotus  besiūlius  grūdinto
vario vamzdžius.

PASTABA

Prijungę  visus  vamzdžius  patikrinkite,  ar  nėra  dujų
nuotėkio. Dujų nuotėkiui nustatyti naudokite azotą.

PASTABA

▪ Aušalo negalima pilti, kol nebaigta išorinė instaliacija.

▪ Aušalą galima pilti tik atlikus patikrinimą dėl nuotėkio ir
vakuuminį džiovinimą.

▪ Papildant  sistemą  negalima  viršyti  maksimalaus
leidžiami kiekio, kad nekiltų hidraulinio smūgio pavojus.

▪ Atidarius  aušalo  sistemą,  aušalas  turi  būti  tvarkomas,
laikantis taikomų teisės aktų.

▪ Kad nesugestų kompresorius, neviršykite nurodyto aušalo kiekio.

▪ Jei  reikia  atlikti  pakartotinį  papildymą,  žr.  gaminio  informacinę
lentelę. Joje nurodytas aušalo tipas ir reikiamas kiekis.

▪ Šiame  lauke  naudojamame  įrenginyje  aušalo  buvo  įleista
gamykloje.  Atsižvelgiant  į  vamzdžių  dydžius  ir  ilgius,  kai  kuriose
sistemose reikės papildyti aušalo.

▪ Naudokite  tik  sistemoje  naudojamo  aušalo  tipui  skirtus  įrankius.
Tai  užtikrins  atsparumą  slėgiui  ir  apsaugos,  kad  į  sistemą
nepatektų pašalinių medžiagų.
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▪ Skysto aušalo įleiskite, kaip aprašyta toliau.

Jei Tada
Yra sifoninis vamzdis

(t. y., cilindras pažymėtas
“Prijungtas skysčio pildymo
sifonas”)

Pildydami cilindrą laikykite
vertikalioje padėtyje.

Sifoninio vamzdžio NĖRA Pildydami cilindrą laikykite
apverstą.

▪ Aušalo cilindrus atidarykite lėtai.

▪ Įpilkite  skysto  aušalo.  Jei  įleisite  aušalo  dujų  pavidalu,  įrenginio
veikimas gali sutrikti.

DĖMESIO

Baigę  arba  pristabdę  aušalo  įleidimo  procedūrą,
nedelsdami  uždarykite  aušalo  bako  vožtuvą.  Jei  bako
vožtuvas  liks  atidarytas,  gali  pakisti  įleisto  aušalo  kiekis.
Įrenginiui  nustojus  veikti,  gali  reikėti  papildyti  aušalo,
atsižvelgiant į likusį slėgį.

1.3.4 Druskos tirpalas
Jei  naudojama.  Jei  norite  gauti  daugiau  informacijos,  žr.  savo
įrenginio montavimo vadovą arba montuotojo informacinį vadovą.

ĮSPĖJIMAS

Druskos  tirpalas  TURI  būti  pasirinktas,  atsižvelgiant  į
taikomus teisės aktus.

ĮSPĖJIMAS

Atsiradus  druskos  tirpalo  nuotėkiui,  imkitės  tinkamų
priemonių. Atsiradus druskos tirpalo nuotėkiui, nedelsdami
išvėdinkite vietą ir kreipkitės į vietinį pardavėją.

ĮSPĖJIMAS

Temperatūra  įrenginio  viduje  gali  pakilti  aukščiau  už
patalpos  temperatūrą,  pvz.,  iki  70°C.  Atsiradus  druskos
tirpalo  nuotėkiui  dėl  įkaitusių  dalių  įrenginio  viduje  gali
susidaryti pavojinga situacija.

ĮSPĖJIMAS

Įrenginys TURI būti naudojamas  ir montuojamas,  laikantis
saugumo ir aplinkosaugos priemonių, nurodytų taikomuose
teisės aktuose.

1.3.5 Vanduo

PASTABA

Vandens kokybė turi atitikti ES direktyvą 98/83 EB.

Venkite  nuosėdų  ir  korozijos  sukeltų  pažeidimų.  Kad  neatsirastų
rūdžių ir nuosėdų, vykdykite taikomus technologijų reikalavimus.

Būtina  naudoti  gėlinimo,  minkštinimo  arba  kietumo  stabilizavimo
priemones,  jei  bendrasis  pripildymo  vandens  kietumas  yra  didelis
(>3 mmol/l–kalcio  ir magnio  koncentracijų  suma,  apskaičiuota  kaip
kalcio karbonatas).

Jei  naudosite  nurodytų  kokybės  reikalavimų  NEATITINKANTĮ
vandenį,  įrangos eksploatavimo  trukmė gali  labai sutrumpėti. Už  tai
visiškai atsako vartotojas.

1.3.6 Elektra

PAVOJUS: GALIMA MIRTIS NUO ELEKTROS SROVĖS

▪ Prieš  nuimdami  jungiklių  dėžutės  dangtelį,  atlikdami
sujungimus  arba  liesdami  elektrines  dalis  visiškai
IŠJUNKITE maitinimą.

▪ Atjunkite  maitinimą  ilgiau  negu  1  minutę  ir  prieš
atlikdami  techninę  priežiūrą  išmatuokite  pagrindinės
grandinės  kondensatorių  arba  elektrinių  dalių  gnybtų
įtampą.  Kad  galėtumėte  liesti  elektrines  dalis,  įtampa
TURI  būti  mažesnė  negu  50  V  nuolatinės  srovės.
Gnybtų  padėtis  nurodyta  elektros  instaliacijos
schemoje.

▪ NELIESKITE elektrinių dalių šlapiomis rankomis.

▪ Kai nuimtas techninės priežiūros dangtis, NEPALIKITE
įrenginio be priežiūros.

ĮSPĖJIMAS

Jei  NESUMONTUOTAS  gamykloje,  maitinimo  tinklo
jungiklis  arba  kitos  visiško  išjungimo  pagal  viršįtampio
kategorijos  III  sąlygą  priemonės  su  atskirais  kontaktais
kiekviename  poliuje  turi  būti  prijungti  prie  stacionarios
instaliacijos kabelių.

ĮSPĖJIMAS

▪ Naudokite TIK varinius laidus.

▪ Visi  išoriniai  elektros  laidai  turi  būti  sujungti  pagal
instaliacijos schemą, pridedamą prie įrenginio.

▪ NIEKADA  neprispauskite  kabelių  pynės  ir  užtikrinkite,
kad  jie  nesiliestų  su  vamzdžiais  ir  aštriais  kraštais.
Užtikrinkite, kad gnybtų jungčių neveiktų išorinis slėgis.

▪ Būtinai  sumontuokite  įžeminimą.  NESUJUNKITE
įrenginio  įžeminimo  laido  su  pagalbiniu  vamzdžiu,
viršįtampio  ribotuvu  arba  telefono  įžeminimo  laidu.
Netinkamai  įžeminus  sistemą,  ji  gali  sukelti  elektros
smūgį.

▪ Būtinai  naudokite  numatytąją  maitinimo  grandinę.
NIEKADA  nenaudokite  to  paties  maitinimo  šaltinio
kitam įrenginiui.

▪ Būtinai  sumontuokite  reikalingus  saugiklius  arba
grandinės pertraukiklius.

▪ Būtinai  sumontuokite  įžeminimo  saugiklį.  Netinkamai
sumontuoti jie gali sukelti elektros smūgį arba gaisrą.

▪ Montuodami  įžeminimo  saugiklį,  įsitikinkite,  kad  jis
suderinamas  su  inverteriu  (atspariu  aukšto  dažnio
elektriniam  triukšmui),  kad  nebūtų  be  reikalo
įjungiamas.

Maitinimo kabeliai turi būti bent 1 metro atstumu nuo televizorių arba
radijo  imtuvų,  kad  nebūtų  trukdžių.  Tam  tikroms  radijo  bangoms
1 metro atstumo gali nepakakti.

ĮSPĖJIMAS

▪ Sujungę  elektros  prietaisus  patikrinkite,  ar  visos
elektros sistemos dalys  ir  gnybtai  elektros  instaliacijos
dėžutėje saugiai sujungti.

▪ Prieš  įjungdami  įrenginį  būtinai  uždarykite  visus
dangčius.

PASTABA

Jei  yra  fazių  svyravimo galimybė po  trumpalaikio  elektros
srovės  nutrūkimo  ir  maitinimo  įsijungimo  ir  išsijungimo
gaminiui  veikiant,  prijunkite  vietinę  apsaugos  nuo  fazių
svyravimo  grandinę.  Gaminį  eksploatuojant  esant  fazių
svyravimui gali sugesti kompresorius ir kitos dalys.
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1.3.7 Dujos
Gamykloje nustatyti šie dujų katilo parametrai:

▪ tipo arba nustatymo tipo identifikavimo plokštelėje nurodytas dujų
tipas,

▪ užgesintų dujų slėgis.

Naudokite įrenginį TIK šiose tipo identifikavimo plokštelėse nurodyto
tipo dujomis ir slėgiu.

Dujų sistemos montavimas ir pritaikymas TURI būti atliktas:

▪ tinkamos kvalifikacijos darbuotojų;

▪ pagal galiojančias dujų sistemų montavimo taisykles;

▪ pagal taikomas dujų tiekimo įmonės taisykles;

▪ pagal vietines ir valstybines taisykles.

Katilai, kuriuose naudojamos gamtinės dujos, TURI būti prijungti prie
valdomo matuoklio.

Katilai, kuriuose naudojamos suskystintos naftos dujos (SBD), TURI
būti prijungti prie reguliatoriaus.

Jokiomis  aplinkybėmis  dujų  tiekimo  vamzdis  negali  būti  mažesnis
negu 22 mm.

Dujų  tiekimo  įmonės  darbuotojas  TURI  patikrinti  matuoklį  arba
reguliatorių  ir  prie  jų  prijungtus  vamzdžius.  Taip  užtikrinsite,  kad
įranga tinkamai veiktų ir atitiktų dujų srauto ir slėgio reikalavimus.

PAVOJUS

Jei užuodžiate dujų kvapą:

▪ nedelsdami  paskambinkite  vietiniam  dujų  tiekėjui  ir
montuotojui;

▪ paskambinkite  ant  SBD  bako  šono  nurodytu  tiekėjo
numeriu (jei yra);

▪ išjunkite  matuoklio  /  reguliatoriaus  avarinį  reguliavimo
vožtuvą;

▪ NEĮJUNKITE ir NEIŠJUNKITE elektros jungiklių;

▪ NEDEKITE degtukų ir NERŪKYKITE;

▪ užgesinkite atvirą liepsną;

▪ nedelsdami atidarykite duris ir langus;

▪ neleiskite žmonėms eiti į pavojingą vietą.

1.3.8 Išmetamosios dujos
Išmetamųjų  dujų  sistemų  NEGALIMA  modifikuoti  arba  montuoti
kitaip  negu  aprašyta  atitinkamose  instrukcijose.  Jei  prietaisą,
išmetamųjų dujų sistemą arba susijusias dalis naudosite netinkamai
arba  atliksite  neteisėtas  modifikacijas,  garantija  gali  nustoti  galioti.
Gamintojas  neprisiima  atsakomybės  dėl  tokių  veiksmų,  išskyrus
įstatymų numatytas teises.

NEGALIMA kartu naudoti iš skirtingų tiekėjų įsigytų išmetamųjų dujų
sistemos dalių.

1.3.9 Vietiniai teisės aktai
Žr. vietines ir valstybines taisykles.

1.4 Žodynas
Pardavėjas

Gaminio platintojas.

Įgaliotasis gaminio montuotojas

Techninių  įgūdžių  turintis  asmuo,  kvalifikuotas  montuoti
gaminį.

Naudotojas

Gaminio  savininkas  ir  (arba)  gaminį  eksploatuojantis
asmuo.

Taikomi teisės aktai

Visos  tarptautinės,  Europos,  nacionalinės  ir  vietinės
direktyvos, įstatymai, reglamentai ir (arba) kodeksai taikomi
tam tikram gaminiui arba sričiai.

Prižiūrinti įmonė

Kvalifikuota  įmonė,  galinti  atlikti  arba  organizuoti  būtiną
gaminio techninę priežiūrą.

Montavimo vadovas

Tam  tikram  gaminiui  arba  įrangai  skirtas  instrukcijų
vadovas,  paaiškinantis,  kaip  jį  montuoti,  konfigūruoti  ir
prižiūrėti.

Eksploatavimo vadovas

Tam  tikram  gaminiui  arba  įrangai  skirtas  instrukcijų
vadovas, paaiškinantis, kaip jį eksploatuoti.

Priedai

Su  gaminiu  pateikiamos  etiketės,  vadovai,  informaciniai
lapai  ir  įranga,  kurią  reikia  sumontuoti,  vadovaujantis
pridėtoje dokumentacijoje aprašytomis instrukcijomis.

Pasirinktinė įranga

Daikin  pagaminta  arba  patvirtinta  įranga,  kurią  galima
derinti su gaminiu, vadovaujantis pridėtoje dokumentacijoje
aprašytomis instrukcijomis.

Įsigyjama atskirai

Ne  Daikin  pagaminta  įranga,  kurią  galima  derinti  su
gaminiu,  vadovaujantis  pridėtoje  dokumentacijoje
aprašytomis instrukcijomis.
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