
MODELIAI

FTXC20CV1B
FTXC25CV1B
FTXC35CV1B
FTXC50CV1B
FTXC60CV1B
FTXC71CV1B

Lietuvių k.Rankinio belaidžio įrenginio 
naudojimo vadovas

3P621306-1

„DAIKIN“ PATALPŲ ORO KONDICIONIERIUS

NAUDOJIMO VADOVAS

„R32 SPLIT“ SERIJA

Pastaba
Šiame vadove pateikiamos iliustracijos yra tik paaiškinimai naudotojui, todėl gali skirtis nuo faktinės 
įrangos. Jos dėl būsimo gaminio kūrimo gali keistis be išankstinio įspėjimo.
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Saugumo priemonės

ĮSPĖJIMAS
•  Prietaisą reikia laikyti patalpoje, kurioje nebūtų nuolat veikiančių degimo šaltinių (pavyzdžiui, atviros liepsnos, veikiančių 

dujinių prietaisų arba elektrinio šildytuvo).
•  Nepradurkite ir nedeginkite.
•  Nepamirškite, kad šaldymo skysčiai gali neturėti kvapo.
•  Kad išvengtumėte gaisro, sprogimo arba sužeidimų, nenaudokite įrenginio, kai šalia įrenginio aptinkama 

kenksmingų, degių arba ėsdinančių dujų.
•  Gali pakenkti sveikatai, jei ilgą laiką būsite veikiami oro srauto.
•  Nedėkite daiktų, nekiškite strypų, pirštų ir t. t. į oro įleidimo arba išleidimo angą. Jei įranga blogai veiks, įrenginys gali sugesti 

arba galima susižeisti, esant sąlyčiui su greitosiomis oro kondicionieriaus ventiliatoriaus mentėmis.
•  Nebandykite patys remontuoti, išmontuoti, permontuoti arba keisti oro kondicionieriaus, nes tai gali sukelti vandens 

nuotėkį, elektros šoką arba gaisrą.
•  Nemėginkite patys sumontuoti arba suremontuoti šį oro kondicionierių. Dėl netinkamo darbo vanduo gali nutekėti, gali 

trenkti elektra arba kilti gaisras. Kreipkitės į vietinį pardavėją arba kvalifikuotą meistrą, kad atliktų montavimo ir techninės 
priežiūros darbus.

•  Nenaudokite degių purškalų šalia oro kondicionieriaus, nes kitaip gali kilti gaisras.
•  Nedėkite degių daiktų, pavyzdžiui, aerozolių balionėlių, arčiau nei 1 metro atstumu nuo oro išleidimo angos. 
• Aerozolių balionėliai gali sprogti dėl karšto oro, kurį įšildo vidaus arba lauko įrenginiai.
•  Kai oro kondicionierius blogai veikia (jaučiamas degėsių kvapas ir t. t.), išjunkite įrenginiui maitinimą ir kreipkitės į artimiausią 

pardavėją. Įranga dėl nuolatinės eksploatacijos tokiomis sąlygomis gali sugesti, gali trenkti elektra arba gali užsidegti.
•  Nenaudokite montuodami, patraukdami arba taisydami kito šaldymo skysčio nei yra nurodytas ant lauko įrenginio (R32). Jei 

naudosite kitą šaldymo skystį, gali kilti problemų dėl įrenginio arba įrenginys gali sugesti ir ką nors susižeisti.

•  Oro kondicionieriuje naudojamas šaldymo skystis yra saugus. Nors neturėtų atsirasti nuotėkio, bet jei dėl kokių 
nors priežasčių šaldymo skystis išteka į patalpą, užtikrinkite, kad jis neturi sąlyčio su ugnimi dėl dujinių šildytuvų, 
žibalinių šildytuvų arba dujinių įrenginių.

•  Jei oro kondicionierius blogai aušina, gali būti, kad nutekėjo šaldymo skystis, todėl skambinkite pardavėjui.
• Kai po remonto reikia užpilti aušinimo skysčio, pasitarkite dėl remonto pobūdžio su aptarnaujančiais darbuotojais.
•  Neplaukite oro kondicionieriaus vandeniu, nes tai gali sukelti elektros šoką arba gaisrą.
• Būtinai sumontuokite įžeminimo jungiklį. Nesumontavus įžeminimo jungiklio, gali trenkti elektra arba kilti gaisras.
•  Prijunkite oro kondicionierių tik prie nurodytos maitinimo tiekimo grandinės. Jei naudojami kiti maitinimo tiekimo 

įrenginiai nei nurodyti, gali trenkti elektra, perkaisti įranga ir užsidegti.

•  Būtinai įžeminkite įrenginį. Negalima įžeminti įrenginio, prijungiant prie komunalinio vamzdžio, žaibolaidžio arba 
telefono įžeminimo laido. Netinkamas įžeminimas gali sukelti elektros smūgį.

Prieš pradėdami naudoti įrenginį, atidžiai perskaitykite 
šiame vadove pateiktas atsargumo priemones. Šis įrenginys užpildytas R32.

•  Kai perskaitysite šį vadovą, laikykite patogioje vietoje, kad galėtumėte jį surasti, kai jo prireiks. Jei įranga 
perduodama naujam naudotojui, būtinai perduokite vadovą.

•  Laikykite šį vadovą ten, kur operatorius jį galėtų lengvai surasti.
•  Prieš pradėdami naudoti įrenginį, atidžiai perskaitykite šiame vadove pateiktas visas atsargumo priemones.
•  Operatorius dėl saugos priežasčių turi atidžiai perskaityti šiuos įspėjimus.
•  Vadove aprašytoms atsargumo priemonėms priskiriamos klasės ĮSPĖJIMAS ir ATSARGIAI. Abi nurodo svarbią 

informaciją apie saugumą. Būtinai laikykitės visų atsargumo priemonių be jokių išimčių.

Niekada nebandykite. Būtinai laikykitės šių instrukcijų. Įranga turi būti įžeminta.

Saugokite oro kondicionierių arba nuotolinio 
valdymo pultelį, kad nepatektų vandens.

Niekada nelieskite oro kondicionieriaus arba nuotolinio valdymo pultelio 
drėgnomis rankomis.

ĮSPĖJIMAS
Jei šių instrukcijų tinkamai nesilaikoma, galima susižeisti 
arba žūti.

ATSARGIAI
Jei šių instrukcijų tinkamai nesilaikoma, galima sugadinti 
turtą arba susižeisti, o tai, atsižvelgiant į aplinkybes, gali 
būti rimta.
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ATSARGIAI
•  Atkreipkite dėmesį, kad ilgalaikis, tiesioginis vėsaus arba šilto oro nuo oro kondicionieriaus poveikis arba oro, kuris yra 

per vėsus arba per šiltas, poveikis gali būti žalingas jūsų fizinei būklei ir sveikatai.
• Nenaudokite oro kondicionieriaus kitiems tikslams, kuriems jis nėra skirtas. Nenaudokite oro kondicionieriaus 

vėsinti tiksliųjų instrumentų, maisto, augalų, gyvūnų arba meno kūrinių, nes tai gali neigiamai paveikti vėsinamo 
objekto našumą, kokybę ir (arba) ilgalaikiškumą.

•  Nenukreipkite oro srauto tiesiogiai iš įrenginio į augalus arba gyvūnus, nes tai gali turėti nepageidaujamo poveikio.
•  Nelaikykite prietaisų, kurie skleidžia atvirą liepsną, tose vietose, kuriose įrenginys pučia oro srautą, nes tai gali pakenkti 

degiklio degimui.
•  Neužblokuokite oro įleidimo arba išleidimo angų. Dėl sutrikusio oro srauto gali nukentėti našumas arba atsirasti 

sutrikimų.
•  Gali kilti gaisras, jei nutekės aušinimo skystis. Jei oro kondicionierius blogai veikia, t. y. nepučia vėsaus arba šilto 

oro, to priežastis gali būti šaldymo skysčio nuotėkis. Kreipkitės pagalbos į pardavėją. Šaldymo skystis, esantis oro 
kondicionieriuje, yra saugus ir dažniausiai neišbėga. Tačiau, esant nuotėkiui, sąlyčiui su neuždengtu degikliu, šildytuvu 
ar virykle, gali susidaryti kenksmingų dujų. Nenaudokite oro kondicionieriaus, kol kvalifikuotas techninės priežiūros 
asmuo nepatvirtina, kad nuotėkis buvo pašalintas.

• Nesėdėkite ant lauko įrenginio ir nedėkite ant jo daiktų. Jei nukrisite arba nukris daiktai, galite susižeisti.
• Nedėkite daiktų, kurie yra jautrūs drėgmei, tiesiai po vidaus arba lauko įrenginiais. Esant tam tikroms sąlygoms, įrangoje 

dėl kondensacijos pagrindiniame įrenginyje arba šaldymo skysčio vamzdžiuose, oro filtro nešvarumų arba užsikimšusio 
drenažo gali pradėti lašėti, o dėl to atitinkamas objektas gali būti užsiteršiamas arba jis gali sugesti.

• Patikrinkite po ilgo naudojimo, ar nesugadintas įrenginio stovas ir jo laikikliai. Jei įrenginys liks pažeistas, jis gali nukristi 
ir sužeisti.

•  Kad nesusižeistumėte, nelieskite vidaus arba lauko įrenginių oro įleidimo ar aliuminio menčių.
•  Prietaisas nėra pritaikytas, kad jį be priežiūros naudotų maži vaikai arba silpni asmenys. Gali sutrikti organizmo funkcijos 

ir pablogėti sveikata.
•  Vaikus reikia prižiūrėti, kad būtų užtikrinta, jog jie nežaidžia su įrenginiu arba jo nuotoliniu pulteliu. Jei vaikas atsitiktinai 

naudos įrenginį, gali sutrikti organizmo funkcijos ir pablogėti sveikata.
• Nesėdėkite ant lauko įrenginio viršaus. Nedėkite daiktų ant įrenginio ir netraukite įrenginio. Dėl to gali atsitikti nelaimė, 

pavyzdžiui, nukrisite arba nuvirsite, todėl galite susižeisti, sugadinti įrenginį arba jį pažeisti.
•  Nesutrenkite vidaus ir lauko įrenginių, nes kitaip juos galite pažeisti.
•  Nedėkite daiktų aplink vidaus įrenginį. Tai gali turėti nepageidaujamos įtakos oro kondicionieriaus veikimui, produkto 

kokybei ir ilgalaikiškumui.
•  Neleiskite augintiniai šlapintis ant oro kondicionieriaus. Šlapimas ant oro kondicionieriaus gali sukelti elektros smūgį 

arba gaisrą.
•  Nesėdėkite ir nekybokite ant viršutinio ir apatinio skydelio. Viršutinis ir apatinis skydelis gali nukristi, todėl galite sužeisti 

arba įrenginys gali sugesti.
•  Nesiūbuokite viršutinio ir apatinio skydelio. Viršutinis ir apatinis skydelis skydelis gali trenkti žmonėms arba daiktams, 

todėl gali sužeisti žmones arba sugadinti turtą.
•  Neleiskite vaikams žaisti su viršutiniu ir apatiniu skydeliu. Galima susižeisti arba sugadinti turtą.
•  Netempkite laidų. Laidai gali nutrūkti, todėl viršutinis ir apatinis skydelis gali nukristi, dėl ko galima susižeisti arba 

sugadinti turtą.
•  Pašalinkite kliūtis viršutiniame ir apatiniame maršrute. Viršutinis ir apatinis skydelis gali nukristi, todėl galite sužeisti arba 

sugadinti turtą.
•  Nesulenkite ir nepažeiskite laidų. Laidai gali nutrūkti, todėl viršutinis ir apatinis skydelis gali nukristi, dėl ko galima 

susižeisti arba sugadinti turtą.
•  Nedėkite daiktų ant viršutinio ir apatinio skydelio, nes kitaip įrenginys gali pradėti blogai veikti.
•  Nenaudokite nestabilaus stovo oro, kai kondicionierių naudojate arba atliekate techninę priežiūrą, nes kitaip galite 

nuversti arba susižeisti.
•  Laikykite nuotolinį pultelį vaikams nepasiekiamose vietose. Netinkamai naudodami nuotolinio valdymo pultelį, galite 

susižeisti.
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•  Kad neišeikvotumėte deguonies, patalpa turi būti tinkamai vėdinama, jei įranga, pavyzdžiui, degiklis yra 
naudojama kartu su oro kondicionieriumi.

•  Būtinai sustabdykite įrenginį prieš valydami, išjunkite jungiklį arba atjunkite maitinimo laidą. 
• Priešingu atveju galite nukentėti nuo elektros šoko ir galite susižeisti.
•  Nejunkite oro kondicionieriaus prie maitinimo šaltinio, kuris skiriasi nuo nurodyto. Gali kilti problemų arba gali užsidegti.
•  Atsižvelgiant į aplinką, turi būti įrengtas įžeminimo jungiklis. Jei nėra įžeminimo jungiklio, galite nukentėti nuo elektros 

šoko.
• Prijunkite išleidimo žarną, kad drenažas būtų sklandus. Jei drenažas yra dalinis, pastatas, baldai ir t. t. gali sudrėkti.
•  Nedėkite daiktų tiesiogiai šalia lauko įrenginio ir neleiskite lapams ir kitoms šiukšlėms kauptis aplink įrenginį.

Lapai yra smulkių gyvūnų, kurie gali patekti į įrenginį, gyvenamoji terpė.
Tokie gyvūnai gali sugadinti įrenginį, gali atsirasti dūmų arba kilti gaisras, esant sąlyčiui su elektros dalimis.

•  Kad išvengtumėte elektros šoko, nenaudokite šlapiomis rankomis. 

•  Neplaukite vidaus įrenginio itin gausiu vandens kiekiu, naudokite tik šiek tiek sudrėkintą šluostę.
•  Nedėkite ant įrenginio tokių daiktų kaip indai, kuriuose yra vandens arba kito skysčio. Vanduo gali patekti į 

įrenginį ir pažeisti elektros izoliaciją, o tai gali sukelti elektros šoką.

Montavimo vieta

� Kad galėtumėte sumontuoti oro kondicionierių šiose aplinkose, kreipkitės į pardavėją.
•  Vietose, kur yra alyvos, arba kur atsiranda garų ir suodžių.
•  Tokioje sūrioje aplinkoje kaip pakrantės zonos.
•  Vietose, kuriose susidaro sulfido dujos, pavyzdžiui, karštose versmėse.
•  Vietose, kur sniegas gali užblokuoti lauko įrenginį.
•  Vidaus įrenginys yra bent 1 m atstumu nuo bet kurio televizoriaus ar radijo įrenginio (įrenginys gali trukdyti perduoti 

vaizdus ar garsą).
•  Reikia išleisti nuotėkas iš lauko įrenginio vietoje su geru drenažu.

Pagalvokite apie savo kaimynams keliamus nepatogumus dėl triukšmo

� Taip pat atkreipkite dėmesį į darbinį triukšmą.
•  Pasirinkite tokio tipo vietas:

A. Vieta, kuri gali deramai atlaikyti oro kondicionieriaus svorį, skleisdama mažiau darbinio triukšmo ir vibracijų.
B. Vieta, kurioje šiltas oro srautas iš lauko įrenginio oro išleidimo angos ir darbinis triukšmas nesukelia kaimynams 

nepatogumų.
•  Šalia lauko įrenginio oro išleidimo angos neturi būti jokių kliūčių.
•  Kliūtys gali nulemti prastą našumą ir didesnį darbinį triukšmą. Jei girdimas neįprastas triukšmas, kreipkitės į pardavėją 

dėl patarimo.

Elektros darbai

•  Būtinai naudokite atskirą maitinimo grandinę, skirtą oro kondicionieriui, tiekdami maitinimą.

Sistemos perkėlimas

•  Pasitarkite su „Daikin“ pardavėju dėl pakartotinio modeliavimo ir perkėlimo.
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NUOTOLINIO VALDYMO PULTO APŽVALGA

Ekranas (LCD)
• Rodyti esamus nustatymus. 
(Šioje iliustracijoje 
pavaizduotas visas LCD 
skydelio ekranas, įskaitant 
funkcijas, skirtas tik 
naudojamiems nuotolinio 
valdymo modeliams).

ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO 
mygtukas
• Paleiskite / sustabdykite 
operaciją.

MIEGO mygtukas
• Įjungti / išjungti MIEGO 
funkciją.

GALINGUMO mygtukas
• Įjungti / išjungti GALINGUMO 
funkciją.

ĮJUNGIMO laikmačio mygtukas
• Įjungti / išjungti ir pakeisti 
ĮJUNGIMO laikmačio nustatymą.

IŠJUNGIMO laikmačio 
mygtukas
• Įjungti / išjungti ir pakeisti 
IŠJUNGIMO laikmačio 
nustatymą.

IR signalų siųstuvas
• Kad perduotumėte signalą, 
nukreipsite siųstuvą į vidaus 
įrenginį. Atkreipkite dėmesį, 
kad tokiu atveju, kai yra kliūtis, 
kuri užstoja siųstuvą ir vidaus 
įrenginį, gali nepavyki perduoti 
signalo.

Temperatūros nustatymų 
mygtukas
• Padidinkite / sumažinkite 
temperatūros parametrą.

REŽIMO mygtukas
• Keičia iš vieno esamo 
darbinio režimo į kitą.

VENTILIATORIAUS mygtukas
• Pakeičia darbinį ventiliatoriaus 
greitį.

SIŪBAVIMO mygtukas
• Nukreipkite oro srautą 
aukštyn ir žemyn.

ECONO mygtukas
• Įjungti / išjungti ECONO 
funkciją.

LAIKRODŽIO mygtukas
• Pakeičia RTC nustatymus.

Laikmačio AUKŠTYN ir ŽEMYN 
reguliavimo mygtukas
• Perjungia realaus laiko 
laikrodžio (RTC) nustatymus, 
ĮJUNGIMO laikmačio ir 
IŠJUNGIMO laikmačio 
nustatymo režimą.

ATŠAUKIMO mygtukas
• Atšaukti laikmačio nustatymą.
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Paruošimas prieš naudojimą

 � Apie baterijas

•  Išimkite baterijas iš nuotolinio valdymo pultelio, jei oro kondicionierius ilgą laiką nebus naudojamas.
•  Kai keičiate baterijas, rekomenduojama kartu keisti abi baterijas to paties tipo kitomis baterijomis.
•  Baterijos turėtų būti keičiamos kartą per metus. Tačiau, jei nuotolinio valdymo pulto ekranas atrodo 

neryškus arba pastebimas našumo pablogėjimas, pakeiskite abi baterijas naujomis AAA:LR03 
baterijomis.

•  Pridedamos baterijos yra skirtos pradiniam oro kondicionieriaus naudojimui. Šių baterijų naudojimo 
laikotarpis priklauso nuo oro kondicionieriaus pagaminimo datos.

 � Norėdami įdėti baterijas
1. Nuimkite galinį dangtelį, jį stumdami žemyn.
2. Įdėkite dvi sausas baterijas (LR03:AAA).
3. Uždėkite galinį dangtelį.

Nustatykite į tinkamą 
padėtį  ir  teisingai!

 � Priedai
Šie priedai yra pridedami.

Gipso kartono 
varžtas Baterija Nuotolinio valdymo 

pultelio laikiklis

2 2 1

Utilizavimo reikalavimai

Nenaudojamas baterijas reikia perdirbti specializuotoje apdorojimo įstaigoje, 
vykdančioje perdirbimo veiklą. Pasirūpindami, kad būtų tinkamai utilizuojama, 
padėsite išvengti galimai neigiamų pasekmių aplinkai ir žmogaus sveikatai. 
Kreipkitės į vietinę valdžią, jei reikia daugiau informacijos.

Prie pultelio pridedamos baterijos pažymėtos šiuo simboliu.
Tai reiškia, kad baterijų nederėtų išmesti kartu su nerūšiuotomis 
buitinėmis atliekomis.
Jei cheminis simbolis pateikiamas po simboliu, cheminis simbolis 
nurodys, kad baterijose yra sunkiųjų metalų, viršijančių tam tikrą 
koncentraciją.
Galimi cheminiai simboliai:
� Pb: švinas (>0,004 %)
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� Nuotolinio valdymo pulto naudojimas
•  Nukreipkite nuotolinio valdymo pultelio siųstuvą į vidaus 

įrenginio imtuvą.
•  Užtikrinkite, kad tarp vidaus įrenginio ir nuotolinio valdymo 

pultelio nieko nebūtų, pavyzdžiui, užuolaidų, nes signalo 
perdavimas bus nesėkmingas.

Imtuvas

Paruošimas prieš naudojimą

 � Apie nuotolinio valdymo pultelį

• Nenumeskite nuotolinio valdymo pultelio ir jo nesušlapkite.
•  Niekada nelaikykite nuotolinio valdymo pultelio po tiesioginiais saulės spinduliais.
•  Dėl dulkių ant siųstuvo objektyvo dangtelio sumažėja jautrumas.
•  Gali pablogėti signalo perdavimas, jei oro kondicionierius patalpoje yra montuojamas šalia 

elektroninio aktyvinimo fluorescencinės lempos (pavyzdžiui, inverterio tipo lempos).

 � Pastaba

• Įdėjus baterijas, nuotolinio valdymo pultelis automatiškai veiks laikrodžio nustatymo režimu. 
Rekomenduojama, kad naudotojai prieš naudodami įrangą nustatytų laikrodį.

 � Norėdami pritvirtinti nuotolinio valdymo pultelio 
laikiklį prie sienos

1.  Pasirinkite vietą, kurioje signalas gali pasiekti įrenginį.
2.  Pritvirtinkite laikiklį prie sienos, kolonos ar kito elemento prie 

laikiklio pridedamais varžtais.
3. Uždėkite nuotolinio valdymo pultelį ant laikiklio.

Nuotolinio valdymo 
pultelio laikiklis

Varžtai

Nuotolinis pultelis

 � Norėdami nustatyti laikrodį

1. Paspauskite mygtuką .

• LCD ekrane mirksi .

2. Paspauskite  arba  norėdami laikrodžiui nustatyti esamą laiką.

• Greitai spaudinėdami mygtuką  arba , rodomą laiką padidinsite arba 
sumažinsite.

3. Paspauskite mygtuką .

• Kai spausite mygtukus, nuotolinio valdymo pultelį nukreipkite į vidaus įrenginį.

• Mirksi .

•  nustoja mirksėti, bus rodomas esamas laikas.

• Pavyzdžiui, esamas laikas yra 8 valanda ryto, todėl bus rodoma .
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 � Pastaba

Darbinis režimas Aprašymas
VĖSINIMAS Oro kondicionierius vėsina patalpą, nukreipdamas šilumą į lauko įrenginį.

VENTILIATORIUS Oro kondicionieriaus patalpų VENTILIATORIUS veiks tik ventiliatoriaus režimu.

DŽIOVINIMAS
Oro kondicionierius naudojamas valdyti patalpos drėgmę, reguliuojant 
vidaus įrenginio ventiliatoriaus greitį. Todėl DŽIOVINIMO režimu nėra rankinio 
ventiliatoriaus greičio reguliavimo.

ŠILDYMAS Oro kondicionierius įšildo patalpą iki temperatūros nustatyto taško.

AUTOMATINIS Oro kondicionierius vėsina arba šildo patalpą iki temperatūros nustatyto taško. 
Esant poreikiui, automatiškai persijungia iš vėsinimo į šildymą ir atvirkščiai.

� Norėdami įjungti

1. Paspauskite mygtuką , jei norite pradėti įrenginio darbą.

• LCD ekrane rodoma .

2.  Paspauskite mygtuką , jei norite pasirinkti norimą darbo 
režimą.

• Kaskart paspaudus mygtuką, tolesne seka persijungia esantys darbo 
režimai:

VĖSINIMAS VENTILIATORIUS ŠILDYMASDŽIOVINIMAS AUTOMATINIS

� Norėdami išjungti

3. Paspauskite mygtuką  dar kartą norėdami sustabdyti įrenginį.

1,3

2

VĖSINIMAS  VENTILIATORIUS  DŽIOVINIMAS  ŠILDYMAS  AUTOMATINIS naudojimas

 � Pastabos apie eksploatavimo sąlygas

• Oro kondicionierius visada, kad ir nedaug, naudoja elektrą, net ir budėjimo režimu.
• Užtikrinkite, kad maitinimo šaltinis / jungiklis būtų išjungtas, jei oro kondicionierius ilgą laiką nebus 

naudojamas.
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� Temperatūros nustatymo keitimas

4. Paspauskite mygtuką .

• Paspauskite , jei norite pakelti temperatūrą, arba , jei norite sumažinti.

Darbinis režimas VĖSINIMAS ŠILDYMAS AUTOMATINIS DŽIOVINIMAS IR 
VENTILIATORIUS

Nustatytasis 
temperatūrų 
diapazonas

18–32 °C 10–30 °C 18–30 °C Netaikoma

• Paspauskite vienu metu  ir  5 sekundes, kad temperatūros rodomus 
vienetus pakeistumėte į Celsijaus (°C) arba Farenheito (°F).

• Pavyzdžiui,  .

� Ventiliatoriaus greičio nustatymo keitimas

5. Paspauskite mygtuką .

• Kaskart paspaudus mygtuką, didėjančiai persijungia ventiliatoriaus 
greičio režimas.

• VĖSINIMO, VENTILIATORIAUS, ŠILDYMO IR AUTOMATINIU režimu:

MAŽAS VENTILIATORIUS 
GREITIS

DIDELIS VENTILIATORIUS 
GREITIS

AUTOMATINIS 
VENTILIATORIUS

TYLUS 
VENTILIATORIUS

VIDUTINIS VENTILIATORIUS 
GREITIS

• Negalima nustatyti ventiliatoriaus greičio DŽIOVINIMO režimu.

 � Pastabos apie ventiliatoriaus greičio nustatymą

• Įtaka vėsinimo ir šildymo poveikiui jaučiama mažesniu oro srauto greičiu.

 � Patarimai, kaip taupyti energiją

•  Palaiko vidutinio lygio temperatūros nustatymą (patalpos per daug neatvėsina).
• Išvalykite oro filtrus, kad jie neužsikimštų, dėl ko įranga taptų neefektyvi ir iššvaistytų daug energijos.

** Rekomenduojama įprastam naudotojui valyti filtrą kartą per 2 savaites.
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 � Oro srauto krypties keitimas

1. Paspauskite mygtuką .

• LCD ekrane rodoma .

 � Mentės nustatymas pageidaujamoje padėtyje

1. Paspauskite mygtuką , kai mentė pasieks norimą padėtį.

� ECONO funkcijos aktyvinimas

1. Paspauskite mygtuką .

• LCD ekrane rodoma .

� ECONO funkcijos atšaukimas

2. Paspauskite mygtuką .

• LCD ekrane išnyks .

Oro srauto krypties reguliavimas

ECONO funkcijos naudojimas

 � Pastabos

• Visada naudokite nuotolinio valdymo pultą norėdami sureguliuoti pakreipimo kampą. Dėl bet kokio rankinio 
reguliavimo pakreipimo valdymo mechanizmas gali būti sugadintas.

• Įtaka vėsinimo ir šildymo poveikiui skirtingu pakopiniu kampu priklauso nuo skirtingo oro srauto greičio.

 � Pastabos apie ECONO naudojimą

• Ši funkcija leidžia veiksmingai naudoti įrangą, ribojant didžiausią oro kondicionieriaus įrenginio 
energijos suvartojimą.

• Paspaudus , nustatymas bus atšauktas, o ekrane pradings .
• Jei energijos sunaudojimo lygis jau yra žemas, perėjimas prie ECONO funkcijos nesumažins energijos 

sąnaudų.
• ECONO funkcija bus sustabdytas, jei aktyvinamas GALINGASIS režimas.
• ECONO veikia tik VĖSINIMO, DŽIOVINIMO, ŠILDYMO ir AUTOMATINIU režimu.
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� MIEGO funkcijos aktyvinimas

1. Paspauskite mygtuką .

• LCD ekrane rodoma .

• LED indikacinės švieselės pritems.

� MIEGO funkcijos atšaukimas

2. Paspauskite mygtuką .

• LCD ekrane išnyks . 

MIEGO funkcijos naudojimas

 � Pastabos apie MIEGO funkcijos naudojimą

• Paspaudus , nustatymas bus atšauktas, o ekrane pradings .
• Šis veiksmas automatiškai sureguliuoja nustatytą oro kondicionieriaus temperatūrą, kad būtų 

užtikrinta komfortišką miego aplinka.

VĖSINIMAS

ŠILDYMAS

 

1 val.1 val. 1 val.

Įjungti MIEGO funkciją

Temperatūros nustatymas

• MIEGO funkcija veikia tik VĖSINIMO ir ŠILDYMO režimu.
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� IŠJUNGTO LAIKMAČIO funkcijos naudojimas

• Laikrodžio laikas turi būti teisingai nustatytas (žr. metodą, kaip nustatyti laikrodį prieš ruošiantis jį naudoti).

1. Paspauskite mygtuką .

• LCD ekrane bus rodoma , o  mirksės.

2. Paspauskite  norėdami nustatyti išjungimo laikmačio nustatymą.

• Greitai spaudinėkite mygtuką  arba , kad rodomas laikas padidėtų arba sumažėtų.

3. Dar kartą paspauskite mygtuką .

•  nustos mirksėti, bus rodoma, kad IŠJUNGIMO LAIKMATIS nustatytas.

� IŠJUNGTO LAIKMAČIO funkcijos atšaukimas

Paspauskite mygtuką  norėdami atšaukti IŠJUNGIMO LAIKMATĮ.

� ĮJUNGTO LAIKMAČIO funkcijos naudojimas

• Laikrodžio laikas turi būti teisingai nustatytas (žr. metodą, kaip nustatyti laikrodį prieš ruošiantis jį naudoti).

1. Paspauskite mygtuką .

• LCD ekrane bus rodoma , o  mirksės.

2. Paspauskite  norėdami nustatyti įjungimo laikmačio nustatymą.

• Greitai spaudinėkite mygtuką  arba , kad rodomas laikas padidėtų arba sumažėtų.

3. Dar kartą paspauskite mygtuką 

•  nustos mirksėti, bus rodoma, kad ĮJUNGIMO LAIKMATIS nustatytas.

� ĮJUNGTO LAIKMAČIO funkcijos atšaukimas

4. Paspauskite mygtuką  norėdami atšaukti ĮJUNGIMO LAIKMATĮ.

LAIKMAČIO funkcijos naudojimas

 � Pastabos apie LAIKMAČIO nustatymą

• Kai nustatomas LAIKMATIS, esamas laikas nėra rodomas.
• Kitais atvejais dar kartą nustatykite laikmatį.

– Kai srovės jungiklis išjungtas.
– Kai nutrūksta maitinimas.
– Kai nuotolinio valdymo pultelyje pakeičiamos baterijos.
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� Norėdami atlikti klaidų kodo diagnostiką

1. Paspauskite ir palaikykite  mygtuką 5 sekundes.

• Mirksės .

2. Paspauskite  norėdami patikrinti klaidos kodą.

• Spaudinėkite mygtuką, kol iš vidaus įrenginio pasigirs ilgo pyptelėjimo 
patvirtinimas.

� Norėdami užbaigti klaidų kodo diagnostiką

3. Paspauskite ir palaikykite  mygtuką 5 sekundes.

Gedimų diagnostika

 � Pastabos

• Trumpas vidaus įrenginio pyptelėjimas ir du iš eilės pyptelėjimai patvirtina klaidos kodą be atitikties.
• Ilgas vidaus įrenginio pyptelėjimas patvirtina atitikties klaidos kodą.
• Naudotojas neturėtų remontuoti arba keisti oro kondicionieriaus konstrukcijos, nes dėl bet kokio 

netinkamo darbo gali trenkti elektra arba kilti gaisras.
• Jei nustatoma, kad oro kondicionierius yra sugedęs, kreipkitės į techninės priežiūros darbuotoją.

� GALINGUMO funkcijos aktyvinimas

1. Paspauskite mygtuką .

• LCD ekrane bus rodoma .

• GALINGOJI funkcija nustoja veikti po 20 minučių. Bus grįžtama prie 
ankstesnio nustatymo, kuris naudotas prieš GALINGĄJĮ režimą.

� GALINGUMO funkcijos atšaukimas

2. Paspauskite mygtuką .

• LCD ekrane išnyks . Bus grįžtama prie ankstesnio nustatymo, kuris 
naudotas prieš GALINGĄJĮ režimą.

GALINGUMO funkcijos naudojimas

 � Pastabos apie GALINGĄJĮ režimą

• Paspaudus , nustatymas bus atšauktas, o ekrane pradings .

• Jei bus aktyvintas GALINGASIS režimas, jis laikinai 20 minučių išjungs kitas naudojamas funkcijas.
• Per GALINGĄJĮ režimą vidaus įrenginio veikimo garsas bus didesnis.
• GALINGASIS režimas nepadidins oro kondicionieriaus galios, jei oro kondicionierius jau veikia 

didžiausiu pajėgumu.
• GALINGASIS režimas prieinamas per bet kurį darbinį režimą.
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 � Klaidų kodo apibrėžimas

Klaidos kodas Reikšmė
00 Įprastas
A1 Vidaus įrenginio PCB plokštės triktis
A3 Blogai veikia drenažo lygio valdymo sistema
A5 Antifrizas
A6 Vidaus ventiliatoriaus variklio gedimas
AH Elektrinio oro filtro gedimas
C4 Vidaus šilumokaičio (1) termistoriaus trumpasis jungimas / atvira grandinė
C5 Vidaus šilumokaičio (2) termistoriaus trumpasis jungimas / atvira grandinė
C7 Menčių ribojimo jungiklio klaida
C9 Vidaus patalpos termistoriaus trumpasis jungimas / atvira grandinė
CC Drėgmės jutiklio sistemos sutrikimas
CH -
E1 Lauko įrangos PCB klaida
E3 Aukšto slėgio apsauga
E5 Kompresoriaus variklio užrakinimas / kompresoriaus perkrova
E6 Kompresoriaus paleisties klaida
E7 Lauko NS ventiliatoriaus variklio užrakinimas
E8 KS įeigos per didelė srovė
EA 4 krypčių vožtuvo klaida
F3 Išmetimo vamzdžio perkaitimas
F6 Neįprastai aukštas slėgis
F8 -
FA Šilumokaičio perkaitimas
H0 Kompresoriaus jutiklio sistemos klaida
H3 Aukšto slėgio jungiklio klaida
H6 Kompresoriaus atsako aptikimo klaida
H7 Lauko įrenginio ventiliatoriaus variklio signalo sutrikimas
H8 KS jutiklio klaida
H9 Lauko oro termistoriaus trumpasis jungimas / atvira grandinė
J3 Kompresoriaus išmetimo vamzdžio termistoriaus trumpasis jungimas / atvira grandinė / netinkama vieta
J6 Lauko šilumokaičio termistoriaus trumpasis jungimas / atvira grandinė
J8 Skysčių vamzdžio termistoriaus trumpasis jungimas / atvira grandinė
J9 Dujų vamzdžio termistoriaus trumpasis jungimas / atvira grandinė
L3 Lauko valdymo dėžės perkaitimas
L4 Šilumos išsklaidymo priemonės perkaitimas
L5 IPM klaida / IGBT klaida
P4 Šilumą išsklaidančios priemonės termistoriaus trumpasis jungimas / atvira grandinė
U0 Neužtenka dujų
U2 NS įtampa nepatenka į intervalą
U3 Transmisijos klaida
U4 Komunikacijos klaida
UA Montavimo klaida
UF Vamzdyno ir laidų montavimo nesuderinamumas / netinkamai sujungti laidai / neužtenka dujų
UH Antifrizas (kitos patalpos)

 � Pastaba

•  Prijungus prie belaidžio LAN adapterio, pirmenybė teikiama nuotolinio valdymo pultelio nustatymams, o ne WLAN programėlių nustatymams.
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ATSARGIAI
• Prieš valydami būtinai įrangą sustabdykite ir išjungsite srovės jungiklį.
• Nelieskite vidaus įrenginio aliuminio menčių. Jei paliesite šias dalis, galite susižeisti.
• Būkite atsargūs, kad ventiliatorinės įrangos valiklių tiesiogiai nepatektų ant plastikinių dalių. Dėl 

cheminės reakcijos plastikinė dalis gali deformuotis.

 � Trumpieji nurodymai

Valymo dalys

• Nuvalykite minkštu ir drėgnu 
skudurėliu.

• Galima naudoti tik neutralų 
ploviklį.

• Nuvalykite minkštu skudurėliu.

• Išsiurbkite dulkes arba 
išplaukite filtrą.

Priekinis skydelis

Oro filtras

Vidinis įrenginys, lauko įrenginys 
ir nuotolinis valdymo pultelis

Jei yra purvo

Kartą per 2 savaites

Jei yra purvo

Priežiūra ir valymas

 � PASTABA

Nenaudokite valydami bet kurios iš šių priemonių:
• Vandens, karštesnio nei 40 °C / 104 °F
• Tokių lakiųjų skysčių kaip benzinas ir skiediklis
• Poliravimo junginiai
• Tokios šiurkščios medžiagos kaip šveitimo šepetys
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 � Titano apatito kvapų šalinimo filtras
Galima atnaujinti kvapus šalinantį titano apatito filtrą, nuplaunant jį vandeniu kartą per 6 mėnesius. 
Rekomenduojame jį keisti kartą per 3 metus.

1. Kvapus šalinančio titano apatito filtro išėmimas
• Atidarykite priekinį skydelį ir ištraukite oro filtrą
• Nuimkite kvapus šalinantį titano apatito filtrą nuo 

oro filtro galinės dalies.

Filtras

Auselė

Oro filtras
Titano 
apatito 
kvapų 
šalinimo 
filtras 

2. Išvalykite arba įdėkite naują kvapus šalinantį titano apatito filtrą.
[Techninė priežiūra]

• Išsiurbkite dulkes, o jei purvo daug, mirkykite drungname arba kambario temperatūros vandenyje 10 iki 15 minučių.
• Kai išplausite, nukratykite likusį vandenį ir palikite filtrus pavėsyje, kol išdžiūs.

[Keitimas]

• Nuimkite filtrą nuo oro filtro galinės dalies.
• Išmeskite seną filtrą kaip nedegias atliekas.

3. Įdėkite filtrus taip, kaip jie buvo įdėti, ir uždarykite priekinį skydelį.
• Paspauskite priekinį skydelį abiejose pusėse ir centre.

* Vidaus įrenginio išvaizda pagal kai kuriuos modelius gali skirtis.

1. Išimkite oro filtrus.
• Atidarykite priekinį skydelį.
• Paspauskite filtro liežuvėlį šiek tiek į viršų oro filtro centre, tada patraukite jį 

žemyn.

2. Išplaukite oro filtrus vandeniu arba išvalykite dulkių siurbliu.
• Rekomenduojama valyti oro filtrus kas 2 savaites.

Jei dulkės sunkiai nusivalo

• Išplaukite oro filtrus neutraliu plovikliu, praskiestu 
drungnu vandeniu, tada išdžiovinkite juos 
pavėsyje.

• Būtinai išimkitekvapus šalinantį titano apatito 
filtrą. Žr. „Titano apatito kvapų šalinimo filtras“.

1) Pastumkite

2) Patraukite 
žemyn

3. Įdėkite filtrus taip, kaip jie buvo įdėti, ir lėtai uždarykite priekinį skydelį.
• Paspauskite priekinį skydelį abiejose pusėse ir centre.

* Vidaus įrenginio išvaizda pagal kai kuriuos modelius gali skirtis.

ATSARGIAI
• Nelieskite aliuminio menčių plikomis rankomis, kai filtras išmontuojamas arba sumontuojamas.

Oro filtras
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Kai įrenginys nebus naudojamas ilgą laiko tarpą

Įjunkite įrenginį 2 
valandoms su šiuo 
nustatymu.
Darbinis režimas: vėsinimas
Temperatūra: 30 °C / 86 °F

Ištraukite maitinimo 
kištuką. Jei įrenginiui 
naudojate atskirą elektros 
grandinę, atjunkite ją. 
Išimkite baterijas iš 
nuotolinio pultelio.

ATSARGIAI
• Nelieskite vidaus įrenginio metalinių dalių. Galite susižeisti.
• Kai norėsite nuimti arba pritvirtinti priekinį skydelį, tvirtai jį suimkite ranka, kad nenukristų.
• Valydami nenaudokite karštesnio vandens nei 40 °C, drabužiams skirto benzino, benzino, skiediklio arba 

kitų lakių alyvų, poliravimo medžiagų, šveitimo šepečių ar kitų valymo medžiagų.
• Kai nuvalysite, patikrinkite, ar priekinis skydelis tvirtai laikosi.

1. Atidarykite priekinį skydelį.
•  Laikykite skydelį pagrindinio įrenginio įpjovose (2 

įpjovos dešiniame ir kairiame šone) ir kelkite, kol sustos.
2. Nuimkite priekinį skydelį.

•  Kai kelsite priekinį skydelį, pastumkite jį į kairę ir 
patraukite į priekinę pusę. Atsikabins į kairę besisukantis 
velenas. Norėdami nuimti dešinįjį besisukantį veleną, 
pastumkite jį į dešinę ir patraukite į priekinę pusę.

3. Pritvirtinkite priekinį skydelį.
•  Sulygiuokite priekinio skydelio dešinįjį ir kairįjį 

besisukantį veleną su tarpeliais ir kiek galima 
paspauskite į vidų.

•  Atsargiai uždarykite priekinį skydelį. (Stumkite priekinį 
skydelį už abiejų galų ir centro.)

Priekinio skydelio velenas

Išpjovos ant 
pagrindinio įrenginio

Kaip atidaryti priekinį skydelį
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Jei reikia informacijos dėl atsarginių dalių, kreipkitės į įgaliotą prekybos atstovą. Jei pastebėsite bet kokį oro 
kondicionavimo įrenginio gedimą, nedelsiant išjunkite maitinimo tiekimą į įrenginį. Peržiūrėkite tolesnius 
gedimų požymius ir priežastis, kur pateikiami paprasti gedimų paieškos patarimai.

Gedimas Priežastys / veiksmai
1.  Kompresorius neveikia 3 minutes nuo oro 

kondicionavimo įrenginio paleidimo.
 – Apsauga nuo dažno paleidimo. Palaukite nuo 3 
iki 4 minučių ir kompresorius pradės veikti.

2.  Neveikia oro kondicionavimo įrenginys.  – Nėra maitinimo energijos arba reikia pakeisti saugiklį.
 – Atjungtas maitinimo kištukas.
 – Gali būti, kad neteisingai nustatytas vėlinimo 
laikmatis.

 – Jei gedimas išlieka po visų šių patikrų, kreipkitės į oro 
kondicionieriaus montuotoją.

3. Per mažas oro srautas.  – Oro filtras yra nešvarus.
 – Atidarytos durys arba langas.
 – Oro įsiurbimo arba išmetimo sistema užsikišusi.
 – Reguliuojama temperatūra nėra užtektinai aukšta. 

4. Jaučiamas nemalonus kvapas išmetamo oro 
sraute.

 – Kvapų gali atsirasti dėl cigarečių, dūmų 
dalelių, kvepalų ir t. t., kurių galėjo patekti ant 
ventiliatorinio įrenginio.

5.  Ant priekinių oro grotelių vidaus įrenginyje 
kondensuojasi vanduo.

 – Taip atsitinka dėl drėgno oro, kai įranga labai 
ilgai naudojama.

 – Nustatyta per žema temperatūra, todėl 
padidinkite temperatūros parametrą ir naudokite 
įrenginį su dideliu ventiliatoriaus greičiu.

6.  Iš oro kondicionavimo įrenginio išteka vanduo.  – Išjunkite įrenginį ir kreipkitės į prekybos atstovą.

Jei gedimas išlieka, kreipkitės į vietinį prekybos atstovą / meistrą.

GEDIMŲ TAISYMAS

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

P.O.Box 18674, Jebel Ali Free Zone, Dubai-UAE
El. paštas: info@daikinmea.com
Interneto svetainė www.daikinmea.com

Turkijos importuotojas

Allianz Plaza-Kucukbakkalkoy Mah.Kayısdagi Cad.No:1 34750 
Atasehir-ISTANBUL / TURKIYE

• Jei atsiras prieštaravimų tarp šio vadovo interpretacijos ir jo vertimo į bet kokią kalbą, pirmenybė bus 
teikiama vadovui anglų k. 

• Gamintojas pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo ir bet kuriuo metu keisti bet čia nurodytas bet kokias 
specifikacijas ir dizainą.

Centrinis biuras
Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,  
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Tokijo biuras
JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan,  
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
http://www.daikin.com/global/

Lot 60334, Persiaran Bukit Rahman Putra 3,  
Taman Perindustrian Bukit Rahman Putra,  
47000 Sungai Buloh, Selangor Darul Ehsan, 
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