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1 Apie šį dokumentą
Dėkojame, kad įsigijote šį produktą. Prašome:

▪ Prieš pradėdami naudotis, atidžiai perskaitykite su nuotoliniu
valdikliu pateiktą dokumentaciją, kad užtikrintumėte geriausią
veikimą.

▪ Saugokite dokumentaciją, kad galėtumėte pasinaudoti vėliau.

Tikslinė auditorija
Galutiniai vartotojai

Dokumentacijos rinkinys
Šis dokumentas yra dokumentacijos rinkinio dalis. Rinkinį sudaro:

▪ Eksploatacijos vadovas:

▪ Eksploatacijos instrukcijos

▪ Formatas: Popierius (patalpos bloko dėžėje)

Naujausių pateiktos dokumentacijos redakcijų galite rasti regioninėje
Daikin interneto svetainėje arba kreipkitės į savo montuotoją.

Originali dokumentacija yra anglų kalba. Dokumentai visomis kitomis
kalbomis yra vertimai.

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.

PAVOJUS: GALIMAS SPROGIMAS

Nurodo situaciją, dėl kurios galimas sprogimas.

ĮSPĖJIMAS

Nurodo situaciją, dėl kurios galima žūti arba sunkiai
susižaloti.

ĮSPĖJIMAS: LIEPSNIOJI MEDŽIAGA

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.

Ženklas Paaiškinimas
Prieš įrengdami perskaitykite įrengimo ir
eksploatacijos vadovą bei elektros instaliacijos
instrukcijų lapą.
Prieš pradėdami vykdyti techninės ir bendrosios
priežiūros darbus, perskaitykite priežiūros vadovą.
Papildomos informacijos rasite montuotojo ir
naudotojo nuorodų vadove.

2 Bendrosios atsargumo
priemonės

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

▪ Šį prietaisą gali naudoti ne jaunesni nei 8 metų vaikai ir mažesnių
fizinių, juslinių ar protinių gebėjimų arba reikiamos patirties ir žinių
neturintys žmonės, jeigu juos prižiūri ar su saugiu prietaiso
naudojimu susijusių nurodymų pateikia už saugumą atsakingas
asmuo ir jie supranta galimus pavojus. Vaikams draudžiama žaisti
su šiuo prietaisu. Vaikams negalima valyti ir atlikti techninės
priežiūros neprižiūrimi suaugusiojo.

DĖMESIO

Nekiškite pirštų, strypų ar kitų daiktų į oro įleidimo ar
išleidimo angą. Nenuimkite ventiliatoriaus apsaugo. Dideliu
greičiu besisukantis ventiliatorius gali sužaloti.

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.
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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

Dėl oro kondicionieriaus perkėlimo ir permontavimo
kreipkitės į pardavėją. Neužbaigto montavimo padariniai
gali būti vandens nuotėkis, elektros smūgis ir gaisras.

ĮSPĖJIMAS

Niekada nekeiskite perdegusio saugiklio netinkamo srovės
stiprio saugikliu ar laidu. Jei naudosite laidą ar varinę vielą,
blokas gali sugesti arba gali kilti gaisras.

DĖMESIO

Po ilgos eksploatacijos patikrinkite bloko stovą ir tvirtinimo
elementus, ar nėra pažeidimų. Jei tvirtinimo elementai bus
apgadinti, blokas gali nukristi ir ką nors sužaloti.

ĮSPĖJIMAS

Šalia oro kondicionieriaus negalima laikyti liepsniojo
purškalo balionėlio ir negalima naudoti purškalo. Kitaip gali
kilti gaisras.

PAVOJUS: GALIMA MIRTIS NUO ELEKTROS SROVĖS

Prieš valydami būtinai sustabdykite veikimą, išjunkite
jungtuvą arba atjunkite maitinimo kabelį. Kitaip galite gauti
elektros smūgį ir susižaloti.

PAVOJUS: GALIMA MIRTIS NUO ELEKTROS SROVĖS

Nelieskite oro kondicionieriaus šlapiomis rankomis. Galite
gauti elektros smūgį.

PASTABA

▪ Ant įrenginio viršaus NEDĖKITE jokių objektų ar
įrangos.

▪ NELIPKITE ant įrenginio, ant jo NESĖDĖKITE ar
NESTOVĖKITE.

DĖMESIO

Neleiskite, kad oro srautas pūstų tiesiai į mažus vaikus,
augalus ar gyvūnus.

DĖMESIO

NELIESKITE įrenginio oro įleidimo angos arba aliumininių
sparnuotės menčių, kad nesusižeistumėte.

ĮSPĖJIMAS

Nedėkite daiktų tiesiai priešais išorėje montuojama
įrenginį, neleiskite aplink jį kauptis lapams ar kitoms
atliekoms. Lapuose veisiasi smulkūs gyvūnai, kurie gali
pateikti į įrenginį. Patekę į vidų jie gali sugadinti įrenginį,
sukelti dūmus ar gaisrą prisilietę prie elektrinių dalių.

INFORMACIJA

Garso slėgio lygis mažesnis nei 70 dBA.

INFORMACIJA

Šis prietaisas yra skirtas naudoti specialistams bei
parengtiems vartotojams parduotuvėse, lengvosios
pramonės įmonėse ir žemės ūkiuose arba ne
specialistams – komerciniais bei buitiniais tikslais.

ĮSPĖJIMAS

▪ Patys nemodifikuokite, neardykite, nenuimkite ir
neremontuokite įrenginio, kadangi netinkamai ardant ar
įrengiant galima gauti elektros smūgį arba sukelti
gaisrą. Susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu.

▪ Jei pastebėjote šaldalo nuotėkį, pasirūpinkite, kad šalia
nebūtų atviros ugnies šaltinių. Pats šaldalas yra visiškai
saugus, nenuodingas ir nedegus, tačiau, atsitiktinai
nutekėjęs į patalpą, kurioje yra degaus oro iš
ventiliatorinių šildytuvų, dujinių viryklių ir pan., jis išskirs
nuodingų dujų. Visada paprašykite kvalifikuoto
priežiūros specialisto užtikrinti, kad nuotėkio problema
ar gedimas pašalintas: tik tada tęskite eksploataciją.

ĮSPĖJIMAS

NEDĖKITE daiktų po patalpose ir (arba) lauke naudojamu
įrenginiu, nes jie gali sušlapti. Tokiomis sąlygomis dėl
kondensato ant pagrindinio įrenginio arba aušalo
vamzdelių, oro filtro purvo arba užsikimšus išleidimo angai,
gali pradėti varvėti skystis ir sugadinti po įrenginiu esantį
daiktą.

DĖMESIO

Siekiant išvengti deguonies stygiaus, kartu su sistema
naudojant papildomą įrangą, pvz., degiklį, reikia tinkamai
vėdinti patalpą.

3 Apie sistemą
ĮSPĖJIMAS

Dėl oro kondicionieriaus montavimo ir permontavimo
kreipkitės į pardavėją. Neužbaigto montavimo padariniai
gali būti vandens nuotėkis, elektros smūgis ir gaisras.

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.

3.1 Komponentai
INFORMACIJA

Paveikslėlis yra tik pavyzdys ir gali NEATITIKTI jūsų
sistemos schemos.

b

f

a

h

c

d

e

g

a Patalpos blokas
b Lauko blokas
c Nuotolinis valdiklis
d Oro įleidimo anga
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e Oro išleidimo anga
f Šaltnešio vamzdynas ir elektros laidai
g Drenažo vamzdis
h Įžeminkite lauko bloko įžeminimo laidą, kad išvengtumėte

elektros smūgio.

PASTABA

Niekada nespauskite nuotolinio valdiklio mygtukų kietais
aštriais objektais. Kitaip nuotolinis valdiklis gali būti
apgadintas.

PASTABA

Niekada netraukite ir nesusukite nuotolinio valdiklio
elektros laido. Kitaip gali sutrikti įrenginio veikimas.

DĖMESIO

Niekada nelieskite valdiklio vidinių dalių.

Nenuimkite priekinio skydelio. Kai kurias viduje esančias
dalis liesti pavojinga, nes kitaip gali kilti prietaiso veikimo
problemų. Dėl vidinių dalių patikros ir reguliavimo
susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu.

PASTABA

Nešluostykite valdiklio valdymo skydelio benzinu,
skiedikliu, chemikalų šluoste ir pan., nes kitaip gali išblukti
skydelis arba nusilupti danga. Jei jis smarkiai užterštas,
sudrėkinkite šluostę vandeniu atskiestu neutraliu valikliu,
gerai išspauskite skystį ir švariai nušluostykite skydelį.
Nusausinkite kita sausa šluoste.

4 Veikimas

4.1 Veikimo diapazonas
Siekdami užtikrinti veikimo saugą ir efektyvumą, naudokite sistemą
toliau nurodytuose temperatūros ir drėgnumo intervaluose.

AZQS-B Vėsinimas Šildymas
Lauko temperatūra –5~46°C DB –15~15.5°C WB
Patalpos temperatūra 14~28°C WB 10~27°C DB
Patalpos drėgnumas ≤80%(a) —

ARXS-L Vėsinimas Šildymas
Lauko temperatūra 10~46°C DB –15~18°C WB
Patalpos temperatūra 14~28°C WB 10~30°C DB
Patalpos drėgnumas ≤80%(a) —

(a) Siekiant išvengti kondensacijos ir vandens lašėjimo iš
bloko. Jei temperatūra arba drėgnumas šių sąlygų
neatitiks, gali įsijungti saugos įtaisai ir oro kondicionierius
gali nustoti veikti.

Nuotolinio valdiklio nustatymo temperatūros intervalas:

Vėsinimas Šildymas
17~32°C 16~31°C

4.2 Valdymo procedūra
▪ Prieš pradėdami naudotis, atidžiai perskaitykite su nuotoliniu

valdikliu pateiktą dokumentaciją, kad užtikrintumėte geriausią
veikimą.

▪ Įjunkite maitinimą likus bent 6  valandoms iki bloko veikimo
pradžios, kad sistema įsijungtų sklandžiau. Įjungus maitinimą,
pasirodo nuotolinio valdiklio ekranas.

▪ Jei veikimo metu įvyksta elektros tiekimo trūkis, po elektros
tiekimo atkūrimo sistema automatiškai paleidžiama iš naujo.

▪ Nustatykite nuotolinio valdiklio temperatūros intervalą, kaip
aprašyta skyriuje „Veikimo diapazonas“.

▪ Jei pasirinksite nepasiekiamą funkciją, nuotolinio valdiklio ekrane
pasirodys pranešimas NOT AVAILABLE (nepasiekiama).

▪ Valdymo procedūra priklauso nuo modelio (šilumos siurblys arba
tik vėsinimas). Susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu ir
paklauskite, kuris modelis sumontuotas pas jus.

5 Energijos taupymo parinkčių
sąrašas

PASTABA

Nenaudokite sistemos jokiais kitais tikslais. Siekiant
išvengti žalos, įrenginio negalima naudoti tiksliesiems
prietaisams, maistui, augalams, gyvūnams ar meno
kūriniams vėsinti.

DĖMESIO

Neįjunkite sistemos, jei naudojate patalpos fumigacinio tipo
insekticidą. Kitaip fumigaciniai chemikalai nusės bloke ir
gali sukelti pavojų žmonių, kurie yra itin jautrūs tokiems
chemikalams, sveikatai.

6 Techninė priežiūra ir
tvarkymas

6.1 Apžvalga: techninė priežiūra ir
tvarkymas

Montuotojas turi kasmet vykdyti techninės priežiūros darbus.

Šaltnešis
Šiame produkte yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų.
NEIŠLEISKITE dujų į atmosferą.

Aušalo tipas: R410A

Pasaulinio atšilimo potencialo (GWP) reikšmė: 2087,5

PASTABA

Techninės priežiūros darbus turi atlikti įgaliotasis
montuotojas arba priežiūros atstovas.

Techninės priežiūros darbus rekomenduojame atlikti bent
kartą per metus. Tačiau pagal galiojančius teisės aktus gali
būti reikalaujama juos atlikti dažniau.

DĖMESIO

Prieš pradėdami darbus su galutiniais įrenginiais, atjunkite
elektros tiekimą.

PAVOJUS: GALIMA MIRTIS NUO ELEKTROS SROVĖS

Prieš valydami oro kondicionierių arba oro filtrą, būtinai
išjunkite įrenginio veikimą ir atjunkite elektros tiekimą.
Kitaip galite gauti elektros smūgį ir susižaloti.
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ĮSPĖJIMAS

Kad išvengtumėte elektros smūgio arba gaisro:

▪ NEPLAUKITE įrenginio.

▪ NEVALDYKITE įrenginio šlapiomis rankomis.

▪ Ant įrenginio viršaus NEDĖKITE jokių objektų su
vandeniu.

DĖMESIO

Po ilgos eksploatacijos patikrinkite bloko stovą ir tvirtinimo
elementus, ar nėra pažeidimų. Jei tvirtinimo elementai bus
apgadinti, blokas gali nukristi ir ką nors sužaloti.

DĖMESIO

Nelieskite šilumokaičio briaunų. Šios briaunos yra aštrios ir
gali įpjauti.

PASTABA

Valant šilumokaitį, būtina nuimti jungiklių dėžutę ir
ventiliatoriaus variklį. Vanduo arba valiklis apgadinti
elektroninių komponentų izoliaciją ir jie gali sudegti.

ĮSPĖJIMAS

Jei reikia dirbti aukštai, būkite atsargūs su kopėčiomis.

6.2 Oro filtro, įleidimo angos grotelių,
oro išvado ir išorinių skydelių
valymas

6.2.1 Kaip nuvalyti oro išvadą ir išorinius
skydelius

ĮSPĖJIMAS

NELEISKITE patalpos blokui sušlapti. Galimos
pasekmės: elektros smūgio arba gaisro pavojus.

PASTABA

▪ NENAUDOKITE benzino, benzolo, skiediklio,
poliravimo miltelių arba skystojo insekticido. Galimos
pasekmės: išblukimas ir deformacija.

▪ NENAUDOKITE vandens ar oro, kurio temperatūra
siekia arba viršija 50°C. Galimos pasekmės:
išblukimas ir deformacija.

▪ Plaudami mentę vandeniu, smarkiai NETRINKITE.
Galimos pasekmės: gali pradėti luptis paviršiaus
hermetikas.

Nušluostykite minkšta šluoste. Jei dėmes pašalinti sunku,
panaudokite vandenį arba neutralų valiklį.

6.2.2 Kaip nuvalyti oro filtrą
Kada valyti oro filtrą:

▪ Nykščio taisyklė: Valykite kas 6 mėnesius. Jei oras patalpoje itin
užterštas, valykite dažniau.

▪ Atsižvelgiant į nuostatas, nuotolinis valdiklis gali parodyti
pranešimą TIME TO CLEAN AIR FILTER (laikas valyti oro filtrą).
Išvalykite oro filtrą pasirodžius tokiam pranešimui.

▪ Jei nešvarumų nuvalyti neįmanoma, pakeiskite oro filtrą
(= pasirinktinė įranga).

Kaip valyti oro filtrą:

1 Nuimkite oro filtrus, patraukdami jų audinius aukštyn (su galine
įleidimo anga) arba atgal (su apatine įleidimo anga).

galinė įleidimo anga apatinė įleidimo anga

2 Išvalykite oro filtrą. Panaudokite dulkių siurblį arba išplaukite
vandeniu. Jei oro filtras itin užsiteršė, panaudokite minkštą
šepetėlį ir neutralų valiklį.

3 Padėkite oro filtrą į šešėlį išdžiūti.

4 Prijunkite oro filtrą atgal. Sulygiuokite 2 gembes su kabliukais,
įspauskite 2 spaustukus į vietas ir prireikus ištraukite audinį.

galinė įleidimo anga apatinė įleidimo anga

5 Įsitikinkite, kad 4 kabliukai užfiksuoti.

6 Jei įleidimo anga įrengta apačioje, uždarykite oro įleidimo
groteles.

7 Įjunkite maitinimą.

8 Paspauskite mygtuką FILTER SIGN RESET (filtro ženklo
nustatymas iš naujo).

Rezultatas: Pranešimas TIME TO CLEAN AIR FILTER (laikas
valyti oro filtrą) dingsta iš nuotolinio valdiklio.

6.3 Techninė priežiūra prieš ilgas
prastovas

Pvz., sezono pabaigoje.

▪ Palikite patalpos blokus veikti tik ventiliatoriaus režimu maždaug
pusdienį, kad išdžiovintumėte blokų vidų.

▪ Išjunkite maitinimą. Nuotolinio valdiklio ekranas išsijungia. Įjungus
maitinimą, net ir neveikdamas oro kondicionierius naudos šiek tiek
elektros energijos.

▪ Išvalykite patalpos blokų oro filtrus ir korpusus. Susisiekite su
savo montuotoju arba techninės priežiūros specialistu, kad jis
išvalytų patalpos bloko oro filtrus ir korpusus. Valymo techninės
priežiūros patarimai bei procedūros pateikiamos konkrečių
patalpos blokų įrengimo  / eksploatacijos vadovuose. Būtinai
sumontuokite išvalytus oro filtrus atgal į tą pačią vietą.
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6.4 Techninė priežiūra po ilgų
prastovų

Pvz., sezono pradžioje.

▪ Patikrinkite ir pašalinkite viską, kas gali blokuoti patalpos ir lauko
blokų įleidimo bei išleidimo angas.

▪ Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas įžeminimas.

▪ Patikrinkite, ar nėra trūkusių laidų. Kilus problemų, susisiekite su
savo įgaliotuoju atstovu.

▪ Išvalykite patalpos blokų oro filtrus ir korpusus. Susisiekite su
savo montuotoju arba techninės priežiūros specialistu, kad jis
išvalytų patalpos bloko oro filtrus ir korpusus. Valymo techninės
priežiūros patarimai bei procedūros pateikiamos konkrečių
patalpos blokų įrengimo  / eksploatacijos vadovuose. Būtinai
sumontuokite išvalytus oro filtrus atgal į tą pačią vietą.

▪ Įjunkite maitinimą likus bent 6  valandoms iki bloko veikimo
pradžios, kad sistema įsijungtų sklandžiau. Įjungus maitinimą,
pasirodo nuotolinio valdiklio ekranas.

7 Trikčių šalinimas
Įvykus vienai iš toliau nurodytų trikčių, imkitės toliau pateiktų
priemonių ir susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu.

ĮSPĖJIMAS

Susidarius neįprastai situacijai (pvz., atsiradus
degėsių kvapui ir pan.), nutraukite eksploataciją ir
išjunkite maitinimą.

Jei tokiu atveju paliksite įrenginį veikti toliau, jis gali
sugesti, galite gauti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.
Susisiekite su įgaliotuoju atstovu.

Sistemą turi remontuoti kvalifikuotas priežiūros specialistas:

Triktis Priemonė
Jei dažnai perdega (suveikia) saugos
įtaisas, pvz., saugiklis, jungtuvas arba
nuotėkio į įžeminimo grandinę jungtuvas
arba netinkamai veikia įjungimo /
išjungimo jungiklis.

Išjunkite pagrindinį
maitinimo jungiklį.

Jei iš bloko ima tekėti vanduo. Nutraukite eksploataciją.
Jei netinkamai veikia valdymo jungiklis. Išjunkite maitinimą.
Jei naudotojo sąsajos ekrane pasirodo
bloko numeris, ima mirksėti valdymo
lemputė ir pasirodo trikties kodas.

Informuokite savo
montuotoją ir nurodykite
trikties kodą.

Jei sistema neveikia tinkamai dėl kitos priežasties nei nurodyta
pirmiau ir nė viena iš pirmiau nurodytų trikčių nėra akivaizdi,
išanalizuokite sistemą pagal toliau pateiktas procedūras.

Triktis Priemonė
Jei sistema neveikia
išvis.

▪ Patikrinkite, ar yra elektra. Palaukite, kol
atsinaujins elektros tiekimas. Jei elektros
tiekimas nutrūksta veikiant įrenginiui,
sistema automatiškai įsijungs, kai
elektros tiekimas bus atkurtas.

▪ Patikrinkite, ar neperdegė joks saugiklis
ir nesuveikė jungtuvas. Prireikus
pakeiskite saugiklį arba nustatykite iš
naujo jungtuvą.

Triktis Priemonė
Pradėjusi veikti,
sistema iškart sustoja.

▪ Patikrinkite, ar lauko bloko ar patalpos
bloko oro įleidimo angos neblokuoja
kliūtys. Pašalinkite kliūtis ir pasirūpinkite
gera ventiliacija.

▪ Patikrinkite, ar neužsikimšo filtras.
Susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu,
kad būtų išvalytas oro filtras.

Sistema veikia, tačiau
vėsina arba šildo
nepakankamai.

▪ Patikrinkite, ar lauko bloko ar patalpos
bloko oro įleidimo angos neblokuoja
kliūtys. Pašalinkite kliūtis ir pasirūpinkite
gera ventiliacija.

▪ Patikrinkite, ar neužsikimšo filtras.
Susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu,
kad būtų išvalytas oro filtras (žr. patalpos
bloko vadovo skyrių „Techninė
priežiūra“).

▪ Patikrinkite temperatūros nuostatą. Žr.
nuotolinio valdiklio vadovą.

▪ Patikrinkite, ar nustatytos mažos
ventiliatoriaus apsukos. Žr. nuotolinio
valdiklio vadovą.

▪ Patikrinkite, ar tinkamas oro srauto
kampas. Žr. nuotolinio valdiklio vadovą.

▪ Patikrinkite, ar nėra atidarytų durų ar
langų. Uždarykite duris ir langus, kad
vidun nepūstų vėjas.

▪ Patikrinkite, ar į patalpą nešviečia
tiesioginiai saulės spinduliai. Naudokite
užuolaidas.

▪ Patikrinkite, ar vėsinimo metu patalpoje
nėra pernelyg daug žmonių. Patikrinkite,
ar patalpoje nėra pernelyg intensyvių
šilumos šaltinių.

▪ Jei šilumos šaltiniai patalpoje yra
pernelyg intensyvūs (vėsinant). Jei
šilumos gautis patalpoje per didelė,
sumažėja vėsinimo efektas.

Jei, patikrinę pirmiau nurodytus punktus, negalite išspręsti
problemos patys, susisiekite su savo montuotoju ir nurodykite
požymius, visą bloko modelio pavadinimą (su pagaminimo numeriu,
jei toks yra) ir įrengimo datą (pageidautina  – tą, kuri nurodyta
garantijos kortelėje).

7.1 Požymiai, NEPRISKIRIAMI
sistemos triktims

Toliau pateikiami požymiai, NEPRISKIRIAMI sistemos triktims:

7.1.1 Požymis: sistema neveikia
▪ Paspaudus nuotolinio valdiklio įjungimo  / išjungimo mygtuką, oro

kondicionierius iškart. Jei veikimo lemputė įsijungia, vadinasi, oro
kondicionierius veikia įprastai. Jis iškart nepaleidžiamas, kadangi
suveikė vienas iš jo saugos įtaisų, neleidžiantis perkrauti oro
kondicionieriaus. Oro kondicionierius automatiškai vėl įsijungia po
3 minučių.

▪ Įjungus maitinimą, oro kondicionierius neima veikti iškart.
Palaukite 1 minutę, kol pasiruoš mikrokompiuteris.

▪ Oro kondicionierius nepradeda vėl veikti iškart, kai po paspaudimo
temperatūros nuostatos mygtukas grąžinamas į ankstesnę padėtį.
Jis iškart nepaleidžiamas, kadangi suveikė vienas iš jo saugos
įtaisų, neleidžiantis perkrauti oro kondicionieriaus. Oro
kondicionierius automatiškai vėl įsijungia po 3 minučių.



8 Utilizavimas

Eksploatavimo vadovas

7
ADEQ35~125C2VEB
Padalintosios sistemos oro kondicionieriai
4P461580-1 – 2016.09

▪ Sustojo lauko blokas. Taip yra todėl, kad patalpos temperatūra
pasiekė nustatytą vertę. Blokas persijungia į ventiliatoriaus režimą.
Nuotoliniame valdiklyje pasirodo „ “ (išorinio valdymo
piktograma) ir faktinis veikimas skiriasi nuo nuotolinio valdiklio
nuostatos. Jei naudojami daugialypiai padalintieji modeliai,
mikrokompiuteris vykdo tolesnę kontrolę atsižvelgiant į kitų
patalpos blokų veikimo režimą.

▪ Ventiliatoriaus apsukos skiriasi nuo nuostatos. Paspaudus
ventiliatoriaus apsukų valdymo mygtuką, ventiliatoriaus apsukos
nepakinta. Kaip patalpos temperatūra šildymo režimu pasiekia
nustatytą vertę, tiekimas iš lauko bloko sustoja ir patalpos blokas
ima veikti tik ventiliatoriaus režimu (kortelė L). Naudojant
daugialypius padalintuosius modelius, patalpos blokas pakaitomis
veikia ventiliatoriaus sustojimo ir tik ventiliatoriaus režimu (kortelė
L). Tuo siekiama nepūsti vėsaus oro tiesiai į patalpoje esančius
žmones.

7.1.2 Požymis: Oro pūtimo kryptis neatitinka
nurodytosios

Faktinė oro pūtimo kryptis nesutampa su parodytąja nuotoliniame
valdiklyje. Neveikia automatinio sukiojimo nuostata.

Žr. nuotolinio valdiklio vadovą.

7.1.3 Požymis: Iš bloko (patalpos bloko)
sklinda balta migla

▪ Kai vėsinant būna didelis drėgnumas (alyvuotoje ir dulkėtoje
vietoje). Jei patalpos bloko patalpa itin užteršta, temperatūros
pasiskirstymas joje būna netolygus. Būtina išvalyti patalpos bloko
vidų. Dėl išsamios informacijos apie bloko valymą kreipkitės į savo
įgaliotąjį atstovą. Šią operaciją turi atlikti kvalifikuotas priežiūros
specialistas.

▪ Kai oro kondicionierius persijungia į šildymo režimą po atitirpinimo
režimo. Atitirpinimo metu sugeneruota drėgmė tampa garu ir
išleidžiama į aplinką.

7.1.4 Požymis: Oro kondicionierių (patalpos
bloko) skleidžiamas triukšmas

▪ Paleidus bloką, girdimas skambėjimo garsas. Šį garsą sukelia
veikiantis temperatūros reguliatorius. Po maždaug minutės jis
nutils.

▪ Sistemai veikiant vėsinimo arba atitirpinimo režimu, girdimas
nuolatinis tylus šnypštimas. Šį garsą skleidžia lauko ir patalpos
blokais tekančios šaltnešio dujos.

▪ Paleidus įrenginį arba iškart po išjungimo ar po atitirpinimo
girdimas šnypštimas. Tai  – šaltnešio tėkmės sustojimas arba
krypties pasikeitimas.

▪ Sistemai veikiant arba sustabdžius veikimą girdimas caksėjimas.
Šis garsas skleidžiamas dėl temperatūros pokyčių plečiantis arba
traukiantis plastikinėms dalims.

7.1.5 Požymis: iš bloko krenta dulkės
Kai blokas įjungiamas po ilgų prastovų. Taip yra todėl, kad į bloką
pateko dulkių.

7.1.6 Požymis: Blokai skleidžia nemalonų
kvapą

Blokas gali absorbuoti patalpos kvapus, pvz., baldų, cigarečių ar kt.
ir po kurio laiko juos išleisti.

7.1.7 Požymis: Ekrane rodoma „88“
Taip nutinka iškart po to, kai įjungiamas maitinimas ir reiškia, kad
naudotojo sąsaja veikia įprastai. Tai trunka 1 minutę.

8 Utilizavimas
Bloko išmontavimo, šaltnešio, alyvos bei kitų dalių tvarkymo
procedūros turi būti vykdomos laikantis taikomų įstatymų.

▪ Jūsų gaminys ir su nuotolinio valdikliu pateikti maitinimo elementai
yra žymimi šiuo ženklu:

Jis reiškia, kad elektros ir elektroniniai gaminiai neturi būti
išmetami kartu su nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis. Jei po
ženklu išspausdintas cheminis elementas, šis cheminio elemento
ženklas reiškia, kad maitinimo elementų sudėtyje esančių sunkiųjų
metalų koncentracija viršija tam tikrą lygį.
Galimi cheminių elementų ženklai: Pb: švinas (>0,004%).
Blokus ir panaudotus maitinimo elementus reikia pristatyti į
specializuotus surinkimo punktus, kad būtų galima panaudoti
pakartotinai. Tinkama utilizuodami panaudotus maitinimo
elementus, padėsite išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir
žmonių sveikatai.
Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į montuotoją arba
vietos savivaldybę.
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