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Dėkojame, kad įsigijote šį Daikin oro kondicionierių.
Atidžiai perskaitykite šį naudojimo vadovą prieš naudodami
oro kondicionierių. Sužinosite, kaip tinkamai naudoti įrenginį
ir pašalinti atsiradusias problemas. Šiame vadove paaiškinta
tik apie vidaus įrenginį. Naudokite jį kartu su lauko įrenginio
naudojimo vadovu. Perskaitę šį vadovą, pasidėkite ir saugokite,
jei prireiktų pasiskaityti ateityje.
Originalios instrukcijos yra anglų kalba. Instrukcijos visomis
kitomis kalbomis yra originalo vertimai.

6YDUELLQIRUPDFLMDDSLHQDXGRMDPą
DXãDOą
âLDPHSURGXNWH\UDIOXRULQWǐãLOWQDPLRHIHNWą
VXNHOLDQþLǐGXMǐ1HLãOHLVNLWHGXMǐƳDWPRVIHUą
Aušalo tipas: R410A
GWP (1)YHUWơ2087,5
(1)

GWP = pasaulinio atšilimo potencialas

/DLNDQWLV (XURSRV DUED YLHWLQLǐ WDLNRPǐ WHLVơV DNWǐ
ƳUHQJLQƳJDOLWHNWLSHULRGLãNDLWLNULQWLGơODXãDORQXRWơNLR
1RUơGDPLJDXWLGDXJLDXLQIRUPDFLMRVNUHLSNLWơVƳYLHWLQƳ
SDUGDYơMą
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QDXGRMDPRV ãLOWQDPLR HIHNWą VXNHOLDQþLǐ GXMǐ
HPLVLMRVLãVLVNLULDQþLRVLãƳVLVWHPąƳOHLVWREHQGUR
aušalo kiekio (išreiškiamos CO2 ekvivalento
WRQRPLV 9DGRYDXNLWơVJDOLRMDQþLDLVWHLVơVDNWDLV
)RUPXOơSDJDONXULąDSVNDLþLXRMDPRV
ãLOWQDPLRHIHNWąVXNHOLDQþLǐGXMǐHPLVLMRV
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Informacijos reikalavimai ventiliatoriniams konvektoriams

ĮSPĖJIMAS

Eil. Nr.

Simbolis

Reikšmė

Įrenginys

Vėsinimo galia (tikroji)

Pvardinė, c

A

kW

Vėsinimo galia (latentinė)

Pvardinė, c

B

kW

Šildymo galia

Pvardinė, h

C

kW

Bendroji elektros vartojamoji
galia

Pelek

D

kW

Garso galios lygis (vienai
greičio nuostatai, jei taikytina)

LWA

E

dB

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň
Skvrňany, Čekijos Respublika

Kontaktai

PIRMIAU PATEIKTA LENTELĖ SUSIJUSI SU MODELIAIS
IR ŠIOJE LENTELĖJE NURODYTOMIS VERTĖMIS
Modeliai

A

B

C

D

E

FXAQ15

1,5

0,2

1,9

0,025

51

FXAQ20

1,9

0,3

2,5

0,029

52

FXAQ25

2,2

0,6

3,2

0,034

53

FXAQ32

2,7

0,9

4,0

0,035

55

FXAQ40

3,5

1,0

5,0

0,026

55

FXAQ50

4,2

1,4

6,3

0,039

58

FXAQ63

5,3

1,8

8,0

0,065

63

1. ATSARGUMO PRIEMONĖS
Kad visiškai išnaudotumėte oro kondicionieriaus funkcijų
privalumus ir išvengtumėte gedimo dėl netinkamo
naudojimo, prieš naudojimą atidžiai perskaitykite
šį naudojimo vadovą.
Šis gaminys apibrėžiamas terminu "prietaisai, kurių negalima
viešai įsigyti".

• Šis prietaisas yra skirtas naudoti specialistams bei

•

•
•

parengtiems vartotojams parduotuvėse, lengvosios
pramonės įmonėse ir žemės ūkiuose arba ne
specialistams – komerciniais bei buitiniais tikslais.
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,
jei jie neprižiūrimi suaugusiojo.

• Šiame vadove atsargumo priemonės skirstomos
į ĮSPĖJIMUS ir PERSPĖJIMUS. Laikykitės visų toliau
nurodytų atsargumo priemonių – jos svarbios
užtikrinant saugą.
ĮSPĖJIMAS ..... Nurodo potencialiai pavojingą situaciją,
kuri, jei nebus imtasi priemonių, gali
sukelti mirtį arba sunkų sužeidimą.
DĖMESIO........ Nurodo potencialiai pavojingą situaciją,
kuri, jei nebus imtasi priemonių,
gali sukelti lengvą arba vidutinio
sunkumo sužeidimą.
Taip pat gali įspėti apie nesaugias
operacijas.

• Perskaitę vadovą, laikykite jį patogioje vietoje,
kad galėtumėte peržiūrėti, kai prireiks. Jei įranga
perduodama naujam vartotojui, įsitikinkite, kad
nepamiršote perduoti ir vadovo.
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Jei oro kondicionierius veikia netinkamai (skleidžia
degėsių kvapą ir kt.), išjunkite oro kondicionieriaus
maitinimą ir kreipkitės į vietinį pardavėją.
Jei tokiomis sąlygomis ir toliau naudosite kondicionierių,
įrenginys gali sugesti, galima patirti elektros smūgį arba
sukelti gaisrą.
Dėl oro kondicionieriaus keitimo, remonto ir
techninės priežiūros kreipkitės į vietinį pardavėją.
Netinkamai atlikus darbą, gali atsirasti vandens nuotėkis,
galima patirti elektros smūgį arba sukelti gaisrą.
Naudokite tik tinkamo amperažo saugiklius.
Nenaudokite netinkamų saugiklių, varinių ar kitokių vielų
kaip pakaitalo, nes galite patirti elektros smūgį, sukelti
gaisrą, susižeisti arba sugadinti oro kondicionierių.
Pasitarkite su vietos prekybos atstovu, jei oro
kondicionierius buvo panardintas dėl gaivalinės
nelaimės, pvz., potvynio ar taifūno.
Tokiu atveju nenaudokite oro kondicionieriaus, nes
antraip galimas gedimas, elektros smūgis arba gaisras.
Oro kondicionierių įjunkite arba išjunkite nuotoliniu
valdikliu. Šiam tikslui niekada nenaudokite
maitinimo pertraukiklio.
Antraip gali kilti gaisras arba atsirasti vandens nuotėkis.
Be to, jei apsaugai nuo energijos tiekimo trikties yra
įtaisytas automatinis pakartotinio paleidimo valdiklis,
atsistačius energijos tiekimui, ventiliatorius gali staiga
imtis suktis ir sužaloti.
Nenaudokite oro kondicionieriaus aplinkoje,
užterštoje alyvos, pvz., maistinio aliejaus ar
mašininės alyvos, garais.
Dėl alyvos garų oro kondicionierius gali įskilti, gali kilti
elektros arba gaisro pavojus.
Nenaudokite degiųjų medžiagų (pvz., plaukų lako
arba insekticido) netoli oro kondicionieriaus.
Nevalykite oro kondicionieriaus organiniais
tirpikliais, pvz., dažų skiedikliu.
Naudojant organinius tirpiklius, oro kondicionierius gali
įskilti, galima patirti elektros smūgį arba sukelti gaisrą.
Nenaudokite oro kondicionieriaus vietose, kur daug
riebių dūmų, pvz., virtuvėse, arba kur yra degių ar
ėsdinančių dujų arba metalo dulkių.
Naudojant oro kondicionierių tokiose vietose, gali kilti
gaisras arba sugesti oro kondicionierius.
Atsiradus aušalo nuotėkiui, saugokitės gaisro.
Jei oro kondicionierius veikia netinkamai, tai yra
generuoja vėsų arba šiltą orą, gali būti, kad nutekėjo
aušalas. Pagalbos kreipkitės į vietos pardavėją. Oro
kondicionieriuje naudojamas aušalas yra saugus ir
paprastai neprateka. Tačiau, jei aušalas prateka, jam
kontaktuojant su atviru degikliu, šildytuvu ar virykle
gali susidaryti kenksmingų junginių. Išjunkite oro
kondicionierių ir susisiekite su vietos pardavėju. Oro
kondicionierių įjunkite tik tada, kai kvalifikuotas techninės
priežiūros specialistas patvirtins, kad nuotėkis
pašalintas.
Į oro išleidimo arba įleidimo angas nekiškite jokių
daiktų, pvz., strypų, taip pat pirštų ir pan.
Greitai besisukančios oro kondicionieriaus
ventiliatoriaus mentės gali sužeisti.

2

4PLT494113-1.book Page 3 Friday, December 11, 2020 2:27 PM

Dėl oro kondicionieriaus vidaus valymo kreipkitės
į vietos pardavėją.
Netinkamai valant, gali sulūžti plastikinės dalys, pratekėti
vanduo arba atsirasti kitų pažeidimų ir kilti elektros
smūgio pavojus.
Atminkite, kad ilgai būnant po tiesioginiu oro
kondicionieriaus aušinimo arba šildymo oro srautu
arba kai oras per daug šaltas arba per daug šiltas,
gali pablogėti jūsų fizinė būklė arba sveikata.
Dėl montavimo pasitarkite su vietiniu pardavėju.
Jei šį darbą darysite patys, galima sukelti vandens
nuotėkį, gaisrą arba patirti elektros smūgį.
Dėl priedų prijungimo kreipkitės į profesionalius
darbuotojus ir įsitikinkite, kad naudojate tik
gamintojo nurodytus priedus.
Netinkamai atlikus darbą, galima sukelti vandens
nuotėkį, gaisrą arba patirti elektros smūgį.
Dėl oro kondicionieriaus vietos keitimo ir
permontavimo kreipkitės į vietinį pardavėją.
Netinkamai atlikus montavimo darbus, galima sukelti
vandens nuotėkį, gaisrą arba patirti elektros smūgį.
Būtinai įžeminkite oro kondicionierių.
Nesujunkite oro kondicionieriaus įžeminimo laido
su pagalbiniu vamzdžiu, žaibolaidžiu arba telefono
įžeminimo laidu.
Prastai įžeminus, galima patirti elektros smūgį arba
gali kilti gaisras.
Žaibo ar kitų šaltinių sukelta stipri smūginė srovė gali
pakenkti oro kondicionieriui.
Būtinai sumontuokite įžeminimo pertraukiklį.
Nesumontavus įžeminimo pertraukiklio kyla elektros
smūgio ir gaisro pavojus.
Oro kondicionieriui būtinai naudokite tik numatytąjį
maitinimo šaltinį.
Naudojant kitą maitinimo šaltinį, gali skirtis šiluma,
kilti gaisras arba oro kondicionierius gali sugesti.
Kokių veiksmų imtis įvykus aušalo nuotėkiui,
pasitarkite su pardavėju.
Jeigu oro kondicionierius yra sumontuotas mažame
kambaryje, įvykus nuotėkiui būtina imtis atitinkamų
priemonių, kad ištekėjusio aušalo kiekis neviršytų
koncentracijos ribos. Kitaip dėl deguonies išnaudojimo
gali įvykti nelaimė.

DĖMESIO
Vaikus būtina prižiūrėti, kad jie nežaistų su vidaus
įrenginiu ir jo nuotoliniu valdikliu.
Vaikui atsitiktinai įjungus įrenginį, vaikas gali susižeisti
ar patirti elektros smūgį.
Neleiskite vaikui lipti ant lauko įrenginio ir nedėkite
ant jo jokių daiktų.
Nukritus ar apsivertus galima susižeisti.
Neleiskite vaikams žaisti ant arba prie lauko
įrenginio.
Neatsargiai palietę įrenginį, jie gali susižeisti.
Žiūrėkite, kad vaikų, augalų ar gyvūnų neveiktų
tiesioginis vidaus įrenginio oro srautas, nes gali
atsirasti nepageidaujamas poveikis.
Greta oro kondicionieriaus nedėkite ir nenaudokite
purškiklių su degiais skysčiais, nes galite sukelti
gaisrą.
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Neplaukite oro kondicionieriaus ar nuotolinio
valdiklio vandeniu, nes galite patirti elektros smūgį
arba sukelti gaisrą.
Ant vidaus įrenginio nedėkite vandens talpyklų
(pvz., gėlių vazų ir pan.), nes galite patirti elektros
smūgį arba sukelti gaisrą.
Nedėkite degių talpyklių, pvz., aerozolinių balionėlių,
1 m atstumu nuo oro išleidimo angos.
Veikiant iš vidaus arba lauko įrenginio išeinančiam šiltam
orui, balionėliai gali sprogti.
Kai oro kondicionierius bus ilgą laiką
nenaudojamas, išjunkite maitinimą.
Antraip oro kondicionierius gali įkaisti arba užsiliepsnoti
kaupiantis dulkėms.
Nedėkite daiktų tiesiai priešais lauko 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.
Prieš valydami sustabdykite oro kondicionieriaus
veikimą ir išjunkite maitinimo pertraukiklį.
Kitu atveju galima patirti elektros smūgį ir susižeisti.
Siekdami išvengti elektros smūgio, nedirbkite
šlapiomis rankomis.
Niekada nelieskite vidinių nuotolinio valdiklio dalių.
Palietę tam tikras vidines dalis, patirsite elektros smūgį ir
sugadinsite nuotolinį valdiklį. Apie tai, kaip patikrinti ir
pareguliuoti vidines dalis, pasikonsultuokite su vietos
pardavėju.
Jei greta oro kondicionieriaus naudojamas,
pavyzdžiui, degiklis, kad išvengtumėte deguonies
stokos, pasirūpinkite tinkama patalpos ventiliacija.
Nepalikite nuotolinio valdiklio, kur yra pavojus, kad
jis sušlaps.
Jei į nuotolinį valdiklį pateks vandens, iškils elektros
nuotėkio ir elektroninių komponentų pažeidimo pavojus.
Valydami arba tikrindami oro filtrą, ženkite atsargiai.
Dirbti gali tekti aukštai nuo žemės lygio, todėl reikia labai
susikaupti.
Jei pastoliai stovi nestabiliai, galite nukristi arba nuvirsti ir
susižeisti.
Nenuimkite lauko įrenginio išleidimo pusės grotelių.
Grotelės saugo nuo įrenginio greitai besisukančio
ventiliatoriaus, kuris gali sužeisti.
Nelieskite oro kondicionieriaus oro įleidimo angos
arba aliumininių sparnuotės menčių, kad
nesusižeistumėte.
Nedėkite drėgmei jautrių daiktų tiesiai po patalpose
naudojamu arba lauko įrenginiais.
Esant tam tikroms sąlygoms, dėl kondensato ant
įrenginio arba aušalo vamzdelių, oro filtro purvo arba
užsikimšus išleidimo angai, gali pradėti varvėti skystis ir
sugadinti po įrenginiu esantį daiktą.
Nestatykite šildytuvų tiesiai po vidaus įrenginiu, nes
išsiskirianti šiluma gali sukelti deformaciją.
Po oro kondicionieriaus oro srautu nestatykite
prietaisų, išskiriančių atvirą liepsną, nes tai gali
turėti įtakos degiklio veikimo kokybei.
Neužblokuokite oro išleidimo ar įleidimo angų.
Dėl pablogėjusio oro srauto gali suprastėti arba sutrikti
veikimas.
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Nenaudokite oro kondicionieriaus ne pagal paskirtį.
Nenaudokite oro kondicionieriaus tiksliesiems
prietaisams, maistui, augalams, gyvūnams ar meno
kūriniams aušinti, nes gali negrįžtamai pakisti veikimo
savybės, kokybė ir (arba) ilgaamžiškumas.
Nemontuokite oro kondicionieriaus tokiose vietose,
kur kyla degiųjų dujų nuotėkio pavojus.
Dėl dujų, susikaupusių prie oro kondicionieriaus įvykus
nuotėkiui, gali kilti gaisras.

3. ORO FILTRO VALYMAS
Oro filtrą valykite, kai ekrane rodoma
(Išvalyti filtrą).
• Bus rodoma, kad įrenginys veiks nustatytą laiką.
• Valyti reikia dažniau, jei įrenginys sumontuotas
kambaryje, kur oras labai užterštas.
• Jei nuvalyti purvo nepavyksta, pakeiskite oro filtrą
(keičiamas oro filtras yra papildomai įsigyjamas)

a. Atidarykite priekinį skydą.
Uždėkite pirštus ant skydo iškyšų, esančių pagrindinio
įrenginio kairėje ir dešinėje pusėse, ir kelkite, kol skydas
sustos.
(Uždarydami atlikite tuos pačius veiksmus.)

Tinkamai sumontuokite išleidimo vamzdžius, kad
užtikrintumėte, jog ištekės visas vanduo.
Jei išleidimo vamzdžiai bus sumontuoti netinkamai,
vanduo neištekės. Tada išleidimo vamzdžiuose gali
kauptis nešvarumai bei atliekos ir sukelti vandens
nuotėkį. Jei taip atsitiko, sustabdykite oro kondicionierių
ir kreipkitės į vietos pardavėją pagalbos.
PASTABA TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PERSONALUI

ĮSPĖJIMAS
• Prieš pradėdami elektrinių komponentų (valdymo

•

dėžutės, ventiliatoriaus variklio ir kt.) patikrą, būtinai
atjunkite visus vidaus ir lauko įrenginių maitinimo
šaltinius, kad nepatirtumėte elektros smūgio.
Valydami šilumokaitį nuimkite valdymo dėžutę,
ventiliatoriaus variklį. Vanduo arba ploviklis gali
sugadinti elektros komponentų izoliaciją ir jie gali
perdegti.

KAIP REGULIUOTI HORIZONTALIOS
VENTILIATORIAUS KRYPTIES KAMPĄ
Laikydami už vertikalių sklendžių (horizontalios oro
išleidimo krypties reguliavimo sklendžių) iškyšų, šiek tiek
pareguliuokite kryptį kairėn ir dešinėn, atsižvelgdami
į patalpos sąlygas ar savo pageidavimus.

b. Ištraukite oro filtrą.
Šiek tiek pastumkite oro filtro viduryje esančią iškyšą
į viršų, tada išimkite traukdami žemyn.

2.

c. Išvalykite oro filtrą.
Naudokite dulkių siurblį A) arba išplaukite oro filtrą
vandeniu B).
A) Dulkių siurblio naudojimas

B) Plovimas vandeniu
Jei oro filtras labai nešvarus,
naudokite minkštą šepetėlį ir
neutralų ploviklį
Pašalinkite vandenį ir išdžiovinkite
pavėsyje.

PASTABA
• Neplaukite oro filtro karštesniu nei 50°C vandeniu,
Rekomenduojamos
VNOHQGơVSDGơW\V

nes filtras gali išblukti ir (arba) deformuotis.

• Nelaikykite filtro arti ugnies, nes jis gali užsidegti.
d. Uždėkite oro filtrą.
Baigę valyti, būtinai vėl uždėkite oro filtrą į jo buvusią vietą.

9ơVLQLPDV

e. Uždarykite priekinį skydą.
Žr. elementą a.

âLOG\PDV
Sustabdykite horizontalias sklendes tokioje padėtyje, kurioje
galėtumėte suimti už iškyšų ir pareguliuoti į kairę ir dešinę.
Kaip reguliuoti horizontalias sklendes, žr. nuotolinio valdiklio
vadove.

Lietuvių

f. Nuotoliniame valdiklyje paspauskite FILTRO
ŽENKLO ATSTATOS mygtuką.
Rodinys Išvalyti filtrą dings.
(Žr. nuotolinio valdiklio naudojimo vadovą)
4.

•
•

KAIP VALYTI ORO IŠLEIDIMĄ IR ĮRENGINIO IŠORĘ
Nusausinkite sausu audiniu.
Jei dėmes pašalinti sudėtinga, valykite vandeniu arba
neutraliu plovikliu.
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PASTABA
• Nenaudokite žibalo, benzino, skiediklio, poliravimo
•
•

miltelių, skystų insekticidų. Detalės gali išblukti ir
deformuotis.
Valydami oro filtrus, nenaudokite aukštesnės nei 50°C
temperatūros vandens arba oro.
Kai sklendė labai užteršta, nuimkite ją, kaip aprašyta toliau
ir nuvalykite arba pakeiskite.
(Pakaitinė sklendė perkama atskirai.)

PASTABA
• Neplaukite oro kondicionieriaus karštesniu nei 50°C
laipsnių vandeniu, nes jis gali prarasti spalvą arba
deformuotis.

d. Uždėkite priekinį skydą.
Įstatykite priekinio skydo kablius į plyšius ir įstumkite
iki galo.
Lėtai uždarykite taip uždėtą priekinį skydą.

5. KAIP VALYTI PRIEKINĮ SKYDĄ
Norint nuvalyti priekinį skydą, jį galima nuimti.

PASTABA
• Tvirtai laikykite priekinį skydą, kad jis nenukristų.
• Nenaudokite žibalo, benzino, skiediklio, poliravimo
•
•
•
•

miltelių, skystų insekticidų. Detalės gali išblukti ir
deformuotis.
Neleiskite vidaus įrenginiui sudrėkti. Tai gali sukelti
elektros smūgį arba gaisrą.
Plaudami mentę vandeniu, stipriai negrandykite.
Gali nusilupti paviršinis sluoksnis.
Valydami oro filtrus ir išorinius skydus, nenaudokite
aukštesnės nei 50°C temperatūros vandens arba oro.
Įsitikinkite, kad priekinis skydas patikimai uždėtas atgal
į vietą.

a. Atidarykite priekinį skydą.
Užkiškite pirštus už skydo į pagrindinio įrenginio kairėje ir
dešinėje pusėse esantį tarpą, ir kelkite, kol skydas
sustos.
(Uždarydami atlikite tuos pačius veiksmus.)

6.

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
(TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PERSONALUI)

ĮSPĖJIMAS
• Techninę priežiūrą gali atlikti tik kvalifikuotas asmuo.
(Išskyrus kasdienę techninę priežiūrą.)

• Prieš liesdami kokias nors laidų jungtis, įsitikinkite,
kad visi maitinimo jungikliai yra išjungti.

• Dėl priedų prijungimo kreipkitės į profesionalius

•

•
b. Nuimkite priekinį skydą.
Pastumkite abiejose priekinio skydo pusėse esančius
kablius į įrenginio šonus ir nuimkite.
(Priekinį skydą galite nuimti ir jį paslinkdami į kairę arba
dešinę ir traukdami į priekį.)

darbuotojus ir įsitikinkite, kad naudojate tik gamintojo
nurodytus priedus.
Netinkamai atlikus darbą, gali atsirasti vandens nuotėkis,
kilti gaisras arba galite patirti elektros smūgį.
Nenaudokite degių medžiagų (pvz., plaukų lako
arba apsaugos nuo vabzdžių) netoli produkto.
Nevalykite produkto organiniais tirpikliais, pvz.,
dažų skiedikliu.
Naudojant organinius tirpiklius, produktas gali įskilti,
gali kilti elektros arba gaisro pavojus.
Dėl oro kondicionieriaus vidaus valymo kreipkitės
į vietinį pardavėją.
Netinkamai valant, gali sulūžti plastikinės dalys, pratekėti
vanduo arba atsirasti kitų pažeidimų ir kilti elektros smūgio
pavojus.

DĖMESIO
• Prieš valydami, nepamirškite sustabdyti įrenginio,

•
•
c. Išvalykite priekinį skydą.
• Atsargiai valykite minkšta ir drėgna šluoste.
• Naudokite tik neutralius valiklius.
• Nuplovę nušluostykite vandens perteklių ir
išdžiovinkite pavėsingoje vietoje.
• Kai labai nešvaru
Tiesiogiai užpilkite ploviklio, kuris naudojamas
ventiliatoriams ar orkaitėms valyti, palaukite 10 minučių
ir nuplaukite vandeniu.

5

išjungti maitinimo grandinės pertraukiklio arba
ištraukti maitinimo laido.
Kitu atveju gali kilti elektros šoko pavojus arba galite
susižeisti.
Neplaukite oro kondicionieriaus vandeniu, nes gali
kilti elektros šoko arba gaisro pavojus.
Valydami arba tikrindami oro filtrą, ženkite atsargiai.
Dirbti gali tekti aukštai nuo žemės lygio, todėl reikia labai
susikaupti.
Jei pastoliai stovi nestabiliai, galite nukristi arba nuvirsti ir
susižeisti.

PASTABA
• Oro filtrą nuimkite tik valydami.
Antraip galite sulaužyti.
7.

•

GARSO SLĖGIO LYGIS
Garso slėgio lygis mažesnis nei 70 dB(A).

Lietuvių
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8.

ŠALINIMO REIKALAVIMAI
Ant baterijų po simboliu gali būti
išspausdintas cheminis simbolis. Šis
cheminis simbolis reiškia, kad baterijoje yra
tam tikrą koncentraciją viršijantis sunkiojo
metalo kiekis. Galimi cheminiai simboliai:
Pb: švinas (>0,004%)
Nebandykite išmontuoti sistemos patys: išmontuoti sistemą,
tvarkyti aušalą, tepalą ir kitas dalis turi kvalifikuotas
montuotojas, laikydamasis taikomų vietos ir
nacionalinių teisės aktų.
Įrenginius ir išeikvotas baterijas reikia pristatyti į specialias
pakartotinio panaudojimo, šiukšlių rūšiavimo ir utilizavimo
įstaigas.
Išmetę tinkamai padėsite išvengti neigiamų padarinių
aplinkai ir žmogaus sveikatai.
Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į montuotoją
arba vietos valdžios instituciją.

Lietuvių
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