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Dėkojame, kad įsigijote šį Daikin papildomą 
priedą. Atidžiai perskaitykite šį naudojimo 
vadovą prieš pradėdami naudotis papildomu 
priedu. Sužinosite, kaip tinkamai naudoti 
įrenginį ir pašalinti atsiradusias problemas. 
Perskaitę šį vadovą, pasidėkite ir saugokite, 
jei prireiktų pasiskaityti ateityje.

PRIEŠ NAUDOJANT
Šis naudojimo vadovas skirtas tik nurodyti, 
kaip naudotis belaidžiu nuotolinio valdikliu.
Taip pat perskaitykite prie vidaus įrenginio 
pridėtą naudojimo vadovą, kad galėtumėte 
saugiai naudoti sistemą ir atlikti jos techninę 
priežiūrą.

Kad visiškai išnaudotumėte oro 
kondicionieriaus funkcijų privalumus ir 
išvengtumėte gedimo dėl netinkamo 
naudojimo, rekomenduojame prieš naudojimą 
atidžiai perskaityti instrukcijų vadovą.
Šis oro kondicionierius priklauso prietaisų, 
kurių negalima viešai įsigyti, klasei.
Čia aprašytos atsargumo priemonės 
skirstomos į ĮSPĖJIMAS ir DĖMESIO. 
Abu užrašai susiję su svarbia saugos 
informacija. Nepamirškite peržiūrėti 
visų atsargumo priemonių. 

ĮSPĖJIMAS ..... Tinkamai nesilaikydami 
šių nurodymų galite 
susižeisti arba žūti.

1. Atsargumo priemonės
Lietuvių
DĖMESIO ........ Tinkamai nesilaikydami 
šių nurodymų galite 
sugadinti nuosavybę 
arba susižeisti. 
Atsižvelgiant 
į aplinkybes, galite 
susižeisti labai sunkiai.

Perskaitę vadovą, laikykite jį patogioje 
vietoje, kad galėtumėte peržiūrėti, kai 
prireiks. Jei įrangą perduodate naujam 
vartotojui, įsitikinkite, kad nepamiršote 
perduoti ir vadovo.

ĮSPĖJIMAS
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.
Jei oro kondicionierius veikia 
netinkamai (skleidžia degėsių kvapą ir 
kt.), išjunkite įrenginio maitinimą ir 
kreipkitės į vietinį pardavėją. 
Jei tokiomis sąlygomis ir toliau naudosite 
kondicionierių, įrenginys gali sugesti, gali 
kilti elektros šoko ar gaisro pavojus. 
Dėl įrangos montavimo kreipkitės 
į vietinį pardavėją.
Jei šį darbą darysite patys, gali atsirasti 
vandens nuotėkis, kilti elektros šoko arba 
gaisro pavojus.
Dėl oro kondicionieriaus ar nuotolinio 
valdiklio keitimo, remonto ir techninės 
priežiūros kreipkitės į vietinį 
pardavėją. 
Netinkamai atlikus darbą, gali atsirasti 
vandens nuotėkis, kilti elektros šoko arba 
gaisro pavojus. 
Į oro išleidimo arba įleidimo angas 
nekiškite jokių daiktų, pvz., strypų, 
taip pat pirštų ir pan. 
Greitai besisukančios oro kondicionieriaus 
ventiliatoriaus mentės gali sužeisti. 
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 pardavėją. 
1
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Oro kondicionieriuje esantis aušalas yra 
saugus ir paprastai neprateka. Tačiau 
atsiradus nuotėkiui, aušalui susilietus su 
atviru degikliu, šildytuvu ar virykle, gali 
pasklisti nuodingos dujos. 
Nebenaudokite oro kondicionieriaus, kol 
atitinkamos tarnybos specialistas 
patvirtins, kad nuotėkis sustabdytas. 
Kokių veiksmų imtis įvykus aušalo 
nuotėkiui, pasitarkite su pardavėju.
Jeigu oro kondicionierius yra 
sumontuotas nedideliame kambaryje, 
įvykus nuotėkiui būtina imtis atitinkamų 
priemonių, kad ištekėjusio aušalo kiekis 
neviršytų koncentracijos ribos. Kitaip dėl 
deguonies išnaudojimo gali įvykti 
nelaimė. 
Dėl priedų prijungimo kreipkitės 
į profesionalius darbuotojus ir 
įsitikinkite, kad naudojate tik 
gamintojo nurodytus priedus.
Netinkamai atlikus darbą, gali atsirasti 
vandens nuotėkis, kilti gaisras arba galite 
patirti elektros smūgį. 
Dėl oro kondicionieriaus vietos 
keitimo ir permontavimo kreipkitės 
į vietinį pardavėją. 
Netinkamai atlikus montavimo darbus, 
gali atsirasti nuotėkis, kilti gaisras arba 
galite patirti elektros smūgį. 
Naudokite tik tinkamo amperažo 
saugiklius. 
Nenaudokite netinkamų saugiklių, varinių 
ar kitokių vielų kaip pakaitalo, nes galite 
patirti elektros smūgį, sukelti gaisrą, 
susižeisti arba sugadinti įrangą. 
Būtinai sumontuokite įžeminimo 
pertraukiklį. 
Nesumontavus įžeminimo pertraukiklio 
kyla elektros smūgio ir gaisro pavojus.
Būtinai įžeminkite įrenginį. 
Nesujunkite įrenginio 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.
Pasitarkite su prekybos atstovu, jei 
oro kondicionierius buvo panardintas 
dėl gaivalinės nelaimės, pvz., 
potvynio ar taifūno.
2

Tokiu atveju nenaudokite oro 
kondicionieriaus, nes antraip galimas 
gedimas, elektros smūgis arba gaisras.
Nepradėkite arba nenutraukite oro 
kondicionieriaus veikimo maitinimo 
pertraukikliui esant ĮJUNGTAM arba 
IŠJUNGTAM.
Priešingu atveju gali kilti gaistas arba 
atsirasti vandens nuotėkis. Be to, jei 
yra įjungtas maitinimo nutrūkimo 
kompensavimas, ventiliatorius staiga 
ims suktis ir gali sužeisti.
Nenaudokite gaminio aplinkoje, 
užterštoje alyvos, pvz., maistinio 
aliejaus ar mašininės alyvos, garais.
Dėl alyvos garų gaminys gali įskilti, gali 
kilti elektros arba gaisro pavojus.
Nenaudokite gaminio vietose, kur 
daug riebių dūmų, pvz., virtuvėse, 
arba kur yra degių ar ėsdinančių 
dujų arba metalo dulkių.
Naudojant gaminį tokiose vietose, gali 
kilti gaisras arba sugesti gaminys.
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.
Oro kondicionieriui būtinai naudokite 
tik numatytąjį maitinimo šaltinį.
Naudojant kitą maitinimo šaltinį, gali 
skirtis šiluma, kilti gaisras arba gaminys 
gali sugesti.

DĖMESIO
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.
Nedėkite drėgmei jautrių daiktų tiesiai 
po patalpose naudojamu arba lauko 
įrenginiais. 
Esant tam tikroms sąlygoms, dėl 
kondensato ant pagrindinio įrenginio arba 
Lietuvių
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aušalo vamzdelių, oro filtro purvo arba 
užsikimšus išleidimo angai, gali pradėti 
varvėti skystis, ir sugadinti po įrenginiu 
esantį daiktą. 
Jei greta oro kondicionieriaus, 
pavyzdžiui, naudojamas degiklis, kad 
išvengtumėte deguonies išnaudojimo, 
pasirūpinkite tinkama kambario 
ventiliacija.
Kai įrenginys naudojamas ilgą laiką, 
patikrinkite, ar nepažeistas jo stovas 
ir jungtys. 
Nepakeitus pažeistų dalių, įrenginys gali 
nukristi ir sužeisti.
Greta įrenginio nedėkite ir 
nenaudokite purškiklių su degiais 
skysčiais, nes galite sukelti gaisrą. 
Prieš valydami, nepamirškite 
sustabdyti įrenginio, išjungti 
pertraukiklio arba ištraukti maitinimo 
laido. 
Kitu atveju gali kilti elektros šoko pavojus 
arba galite susižeisti.
Siekdami išvengti elektros smūgio, 
nedirbkite šlapiomis rankomis. 
Po įrenginio oro srautu nestatykite 
prietaisų, išskiriančių atvirą liepsną, 
nes tai gali turėti įtakos degiklio 
veikimo kokybei. 
Nestatykite šildytuvų tiesiai po 
įrenginiu, nes išsiskirianti šiluma gali 
sukelti deformaciją. 
Neleiskite vaikui lipti ant lauko 
įrenginio ir nedėkite ant jo jokių 
daiktų.
Nukritus ar apsivertus galima susižeisti.
Neužblokuokite oro išleidimo ar 
įleidimo angų.
Dėl pablogėjusio oro srauto gali 
suprastėti arba sutrikti veikimas.
Žiūrėkite, kad vaikų, augalų ar gyvūnų 
neveiktų tiesioginis įrenginio oro 
srautas, nes gali atsirasti 
nepageidaujamas poveikis. 
Neplaukite oro kondicionieriaus ar 
nuotolinio valdiklio vandeniu, nes 
galite patirti elektros smūgį arba 
sukelti gaisrą. 
Lietuvių
Ant įrenginio nedėkite vandens 
talpyklių (pvz., gėlių vazų ir kt.), nes 
gali kilti elektros smūgio arba gaisro 
pavojus. 
Nemontuokite oro kondicionieriaus 
tokiose vietose, kur kyla degiųjų dujų 
nuotėkio pavojus. 
Dėl dujų, susikaupusių prie oro 
kondicionieriaus įvykus nuotėkiui, gali kilti 
gaisro pavojus.
Nedėkite degių talpyklių, pvz., 
aerozolinių balionėlių, 1 m atstumu 
nuo išleidimo angos.
Talpyklės gali sprogti, nes jas veiks iš 
patalpose ar lauke naudojamo įrenginio 
išeinantis šiltas oras.
Baterijos turi būti išimtos iš prietaiso, 
prieš jį išmetant, ir saugiai utilizuotos.
Nuotaką taip įrenkite, kad 
užtikrintumėte sklandų išleidimą.
Jei veikiant oro kondicionieriui tinkamai 
neišleidžiamas skystis iš lauko išleidimo 
vamzdžio, susikaupus purvui ir 
nešvarumams vamzdis gali užsikimšti.
Todėl iš vidaus įrenginio gali pradėti tekėti 
vanduo. Tokiomis aplinkybėmis 
sustabdykite oro kondicionierių ir 
kreipkitės pagalbos į pardavėją.
Įrenginio neturėtų naudoti neprižiūrimi 
vaikai arba ligoti asmenys.
Gali būti sutrikdytos kūno funkcijos ir 
sukelta žala sveikatai. 
Vaikams neturėtų būti leidžiama žaisti 
su įrenginiu ir jo nuotoliniu valdikliu. 
Vaikai netyčia gali būti sužaloti arba 
mirtinai susižeisti. 
Neleiskite vaikams žaisti ant arba prie 
lauko įrenginio.
Neatsargiai palietę įrenginį, jie gali 
susižeisti. 
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. 
Nelieskite įrenginio oro įleidimo angos 
arba aliumininių sparnuotės menčių, 
kad nesusižeistumėte. 
3
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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.
Niekada nelieskite vidinių valdiklio 
dalių. 
Nenuimkite priekinio skydo. Palietę tam 
tikras vidines dalis, patirsite elektros 
smūgį ir sugadinsite įrenginį. Apie tai, 
kaip patikrinti ir pareguliuoti vidines dalis, 
pasikonsultuokite su pardavėju. 
Nepalikite nuotolinio valdiklio, kur yra 
pavojus, kad jis sušlaps.
Jei į nuotolinį valdiklį pateks vandens, 
iškils elektros nuotėkio ir elektroninių 
komponentų pažeidimo pavojus.
Naudodamiesi belaidžiu nuotoliniu 
valdikliu, nestatykite stipraus šviesos 
pluošto ir neįrenkite inverterio 
fluorescencinės lempos šalia 
pagrindinio įrenginio priėmimo 
skyriaus.
Gali atsirasti gedimas.
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.

2. Darbinės sekcijos dalių 
pavadinimai ir funkcijos 
(1, 2 pav.)

1
RODINYS " " 
(SIGNALO PERDAVIMAS)
Užsidega, kai perduodamas signalas.

2

RODINYS " " " " " " " " 
" " (VEIKIMO REŽIMAS)
Rodo esamą VEIKIMO REŽIMĄ. Kai 
sistema naudojama tik vėsinimui, 
" " (automatinis) ir " " (šildymo) 
režimai neįrengti.
4

3
RODINYS " " (NUSTATYTA 
TEMPERATŪRA)
Rodo nustatytą temperatūrą.

4
RODINYS " " 
(UŽPROGRAMUOTAS LAIKAS)
Rodo UŽPROGRAMUOTĄ sistemos 
paleidimo arba sustabdymo LAIKĄ.

5
RODINYS " " (ORO SRAUTO 
SKLENDĖ)
Žr. 9 psl.

6
RODINYS " " (VENTILIATORIAUS 
GREITIS)
Rodo nustatytą ventiliatoriaus greitį.

7

RODINYS " " 
(PATIKRA/ VEIKIMO BANDYMAS)
Paspaudus PATIKROS/VEIKIMO 
BANDYMO MYGTUKĄ, rodomas 
esamu metu nustatytas režimas.

8

ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO MYGTUKAS
Paspaudus mygtuką, paleidžiama 
sistema. Dar kartą paspaudus 
mygtuką, sistema sustabdoma.

9

VENTILIATORIAUS GREIČIO 
VALDYMO MYGTUKAS
Paspaudus šį mygtuką, galima savo 
nuožiūra pasirinkti DIDELĮ/MAŽĄ 
(BRC7EA628/29) arba DIDELĮ/VIDUTINĮ/
MAŽĄ (BRC7EA630, BRC7EA631, 
BRC7EA632) ventiliatoriaus greitį.

10

TEMPERATŪROS NUSTATYMO 
MYGTUKAS
Šis mygtukas naudojamas 
TEMPERATŪRAI NUSTATYTI (galima 
naudoti esant uždarytam nuotolinio 
valdiklio priekiniam dangteliui).

11

LAIKMAČIO PROGRAMAVIMO 
MYGTUKAS
Šis mygtukas naudojamas 
programuojant "PALEIDIMO ir/arba 
SUSTABDYMO" laiką. (Veikia esant 
atidarytam nuotolinio valdiklio 
priekiniam dangteliui.)

MH L

C

hr. hr.

TEST
Lietuvių
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12
LAIKMAČIO REŽIMO PALEIDIMO/
SUSTABDYMO MYGTUKAS
Žr. 9 psl.

13
LAIKMAČIO REZERVAVIMO/
ATŠAUKIMO MYGTUKAS
Žr. 10 psl.

14
ORO SRAUTO KRYPTIES 
REGULIAVIMO MYGTUKAS
Žr. 8 psl.

15

VEIKIMO REŽIMO PASIRINKIMO 
MYGTUKAS
Paspaudus šį mygtuką pasirenkamas 
VEIKIMO REŽIMAS.

16

FILTRO ŽENKLO ATSTATOS 
MYGTUKAS
Žr. prie vidaus įrenginio pridėto 
eksploatavimo vadovo skyrių 
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA.

17

PATIKROS/VEIKIMO BANDYMO 
MYGTUKAS
Šį mygtuką naudoja tik kvalifikuoti 
priežiūros darbuotojai, atlikdami 
techninę priežiūrą.

18
AVARINIO REŽIMO JUNGIKLIS
Šį jungiklį galima greitai panaudoti, jei 
nuotolinis valdiklis neveikia.

19
IMTUVAS
Gauna signalus iš nuotolinio valdiklio.

20

VEIKIMO INDIKATORINĖ LEMPUTĖ 
(raudona)
Dega, kol veikia oro 
kondicionierius. Kai sutrinka įrenginio 
veikimas, ji mirksi.

21
LAIKMAČIO INDIKATORINĖ 
LEMPUTĖ (žalia)
Dega, kai nustatytas laikmatis.

22
ORO FILTRO VALYMO LAIKO 
INDIKATORINĖ LEMPUTĖ (raudona)
Užsidega, atėjus laikui valyti oro filtrą.

23

ATŠILDYMO LEMPUTĖ (oranžinė)
Užsidega, įsijungus atšildymo režimui. 
(Jei įrenginys yra tik vėsinantis, ši 
lemputė neužsidega.)
Lietuvių
Atsargumo priemonės naudojant 
nuotolinį valdiklį
Nukreipkite nuotolinio valdiklio 
siunčiančiąją dalį link oro kondicionieriaus 
priimančiosios dalies.

24

VENTILIATORIAUS/ORO 
KONDICIONAVIMO ATRANKUSIS 
PERJUNGIKLIS

Nustatykite jungiklį į padėtį " " 
(VENTILIATORIUS), kad veiktų 
VENTILIATORIUS, arba į padėtį " " 
(ORO KONDICIONIERIUS), kad būtų 
ŠILDOMA arba VĖSINAMA.

25

VĖSINIMO/ŠILDYMO REŽIMO 
PERJUNGIKLIS

Nustatykite jungiklį į padėtį " " 
(VĖSINIMAS), kad būtų VĖSINAMA, 
arba į padėtį " " (ŠILDYMAS), kad 
būtų ŠILDOMA.

PASTABA
• Siekiant paaiškinti, visos 1 pav. 

pateiktame rodinyje rodomos indikacijos 
neatitinka realių naudojimo situacijų.

• 1-2 pav. parodytas nuotolinis valdiklis su 
atidarytu priekiniu dangteliu.

• 1-3 pav. parodyta, kad šį nuotolinį valdiklį 
galima naudoti kartu su tuo, kuris 
pateikiamas su VRV sistema.

• Jei užsidegė oro filtro valymo laiko 
indikatorinė lemputė, išvalykite oro filtrą, 
kaip paaiškinta prie vidaus įrenginio 
pridėtame eksploatavimo vadove.
Išvalę ir vėl įdėję oro filtrą, paspauskite 
nuotolinio valdiklio filtro ženklo atstatos 
mygtuką. Imtuve esanti oro filtro valymo 
laiko indikatorinė lemputė užges.

• Išjungus maitinimą, ima mirksėti 
atšildymo lemputė. Tai nėra 
veikimo sutrikimas.

3. Belaidžio nuotolinio 
valdiklio naudojimas
5
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Jei koks nors objektas, pvz., užuolaidos, 
užstoja vidaus įrenginio ir nuotolinio valdiklio 
perdavimo ir priėmimo kelią, nuotolinis 
valdiklis neveiks.

2 trumpi imtuvo pyptelėjimai rodo, kad 
perdavimas atliktas tinkamai.
Perdavimo atstumas yra apytiksliai 7 m.
Nenumeskite ir nesušlapinkite jo.
Jis gali būti sugadintas.
Niekada nespauskite nuotolinio valdiklio 
mygtukų kietais, aštriais daiktais.
Galite sugadinti nuotolinį valdiklį.

Montavimo vieta
• Patalpose, kuriose įrengtas elektroninis 

fluorescencinis apšvietimas, signalai gali 
būti negaunami. Prieš pirkdami naujus 
fluorescencinius šviestuvus 
pasikonsultuokite su pardavėju.

• Jei nuotolinis valdiklis valdo kitus elektros 
prietaisus, padėkite juos atokiau arba 
pasikonsultuokite su pardavėju.

Nuotolinio valdiklio įdėjimas į nuotolinio 
valdiklio laikiklį
Pritvirtinkite nuotolinio valdiklio laikiklį prie 
sienos ar kolonos pridėtais varžtais. 
(Įsitikinkite, kad perdavimas vyksta)
6

Kaip įdėti sausąsias baterijas
(1) Nuimkite nuotolinio 

valdiklio galinį dangtelį 
stumdami rodyklės 
ženklo kryptimi.

(2) Įdėkite baterijas
Naudokite dvi 
sausąsias baterijas 
(AAA.LR03 
(šarmines)). Teisingai 
įdėkite sausąsias 
baterijas, kad sutaptų 
(+) ir (–) ženklai.

(3) Uždenkite dangtelį.

Kada keisti baterijas
Naudojant įprastai, baterijų pakanka maždaug 
metams. Tačiau, jei vidaus įrenginys į 
komandas nereaguoja ar reaguoja lėtai arba 
jei ekranas užtemsta, pakeiskite baterijas.

[DĖMESIO]
• Visas baterijas pakeiskite tuo pačiu metu, 

kartu nenaudokite naujų ir senų baterijų.
• Jei nuotolinis valdiklis nenaudojamas ilgą 

laiką, išimkite visas baterijas, kad iš jų 
neištekėtų skystis.

Nuotolinio 
valdiklio įdėjimas

stumkite iš viršaus

Nuotolinio 
valdiklio 
laikiklis

Nuotolinio 
valdiklio išėmimas

Pakelkite aukštyn
Lietuvių
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NAUDOJANT CENTRALIZUOTĄ 
VALDYMO SISTEMĄ
Jei vidaus įrenginys valdomas centralizuotai, 
būtina perjungti nuotolinio valdiklio 
nustatymą.
Tokiu atveju kreipkitės į DAIKIN pardavėją.

VRV ir Sky Air sistema
Žr. eksploatavimo vadovą, pateiktą su oro 
kondicionieriumi.

 Žr. 1 pav. [1] psl. 
• Eksploatavimo procedūra skiriasi 

atsižvelgiant į šiluminio siurblio tipą ir 
tik aušinimo tipą. Dėl sistemos tipo 
patvirtinimo kreipkitės į Daikin pardavėją. 

• Siekdami įrenginį apsaugoti, prieš jį 
paleisdami įjunkite tinklo maitinimo jungiklį 
prieš 6 valandas.

• Jeigu įrenginiui veikiant išjungiamas 
pagrindinis maitinimo šaltinis, maitinimą 
įjungus, veikimas automatiškai tęsiamas.

Sistema naudojama tokia tvarka.

• AUTOMATINĮ REŽIMĄ galima pasirinkti tik 
naudojant šiluminio siurblio atskiras 
sistemas arba šilumos regeneracijos VRV 
sistemą.

• Jei įrenginys tik vėsinantis, galima 
pasirinkti režimus "VĖSINIMAS", 
"VENTILIATORIUS" ir "DŽIOVINIMAS".

SISTEMOMS BE NUOTOLINIO 
VĖSINIMO/ŠILDYMO REŽIMO 
PERJUNGIKLIO

 Žr. 1-1, 2 pav. [1] psl. 

4. Veikimo diapazonas

5. Eksploatavimo tvarka

VĖSINIMO, ŠILDYMO, 
AUTOMATINIS, VENTILIATORIAUS 
IR PROGRAMUOJAMO DŽIOVINIMO 
REŽIMAI

VEIKIMO REŽIMO 
PERJUNGIKLIS

MODE
Lietuvių
Kelis kartus paspauskite VEIKIMO 
REŽIMO PERJUNGIKLIO mygtuką ir 
pasirinkite norimą VEIKIMO REŽIMĄ.

■ VĖSINIMO REŽIMAS ....................... " "
■ ŠILDYMO REŽIMAS......................... " "
■ AUTOMATINIS REŽIMAS................. " "

• Šiuo veikimo režimu VĖSINIMO/
ŠILDYMO keitimas atliekamas 
automatiškai.

■ VENTILIATORIAUS REŽIMAS ......... " "
■ DŽIOVINIMO REŽIMAS ................... " "

• Šios programos funkcija yra sumažinti 
drėgmę patalpoje minimaliai 
sumažinant temperatūrą.

• Mikrokompiuteris automatiškai 
nustato TEMPERATŪRĄ ir 
VENTILIATORIAUS GREITĮ.

• Ši programa nepradeda veikti, jei 
patalpos temperatūra nesiekia 16°C.

Paspauskite mygtuką ĮJUNGTI/
IŠJUNGTI
VEIKIMO lemputė užsidega arba užgęsta, 
o sistemos VEIKIMAS paleidžiamas arba 
sustabdomas.

PASTABA
• NEIŠJUNKITE maitinimo iškart sustojus 
įrenginiui. Tada palaukite ne mažiau kaip 
5 minutes.
Gali pratekėti vanduo arba kilti kitų 
problemų.

SISTEMOMS SU NUOTOLINIO 
VĖSINIMO/ŠILDYMO REŽIMO 
PERJUNGIKLIU

 Žr. 1-1, 3 pav. [1] psl. 

 ĮJUNGTI/IŠJUNGTI

VEIKIMO REŽIMO 
PERJUNGIKLIS

ON OFF
7
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(1) NUOTOLINIU VĖSINIMO/ŠILDYMO 
REŽIMO PERJUNGIKLIU pasirinkite 
VEIKIMO REŽIMĄ, kaip aprašyta 
toliau.

■ VĖSINIMO REŽIMAS ................ " "

■ ŠILDYMO REŽIMAS.................. " "

■ VENTILIATORIAUS REŽIMAS ... " "

■ DŽIOVINIMO REŽIMAS ............ " "

• Informacija apie džiovinimo režimą 
pateikta skyriuje "SISTEMOMS BE 
NUOTOLINIO VĖSINIMO/ŠILDYMO 
REŽIMO PERJUNGIKLIO".
(2) Kelis kartus paspauskite VEIKIMO 

REŽIMO PERJUNGIKLIO mygtuką 
ir pasirinkite " "
(Ši operacija galima tik sistemai veikiant 
džiovinimo režimu.)

Paspauskite mygtuką ĮJUNGTI/
IŠJUNGTI
VEIKIMO lemputė užsidega arba užgęsta, 
o sistemos VEIKIMAS paleidžiamas arba 
sustabdomas.

PASTABA
• NEIŠJUNKITE maitinimo iškart sustojus 
įrenginiui. Tada palaukite ne mažiau kaip 
5 minutes.
Gali pratekėti vanduo arba kilti kitų 
problemų.

[ŠILDYMO REŽIMO PAAIŠKINIMAS]
ATŠILDYMO REŽIMAS
• Storėjant šerkšno sluoksniui ant lauko 
įrenginio gyvatuko, šildymo efektas 
susilpnėja ir sistema pereina 
į ATŠILDYMO REŽIMĄ.

 ĮJUNGTI/IŠJUNGTI
ON OFF
8

• Sustabdomas ventiliatoriaus veikimas ir 
užsidega vidaus įrenginio ATŠILDYMO 
lemputė.
Praėjus nuo 6 iki 8 ATŠILDYMO REŽIMO 
minučių (daugiausia 10 minučių), sistema 
grįžta į ŠILDYMO REŽIMĄ.

Šildymo našumas ir lauko oro 
temperatūra
• Šildymo našumas mažėja, krentat lauko 

oro temperatūrai. Jei šalta, kartu su šiuo 
oro kondicionieriumi naudokite kitą 
šildytuvą.

• Patalpai šildyti tiekiamas karštas oras. 
Pirmą kartą paleidus oro kondicionierių, 
prireiks tam tikro laiko, kol visa patalpa 
sušils. Vidinis ventiliatorius automatiškai 
sukasi mažu greičiu, kol oro 
kondicionierius viduje pasiekia tam tikrą 
temperatūrą. Palaukite, kol temperatūra 
patalpoje pasieks norimą temperatūrą. 

• Jei karštas oras kaupiasi po lubomis, 
o jūsų pėdos šąla, rekomenduojame 
naudoti cirkuliatorių. Išsamesnės 
informacijos teiraukitės pirkimo vietoje.

TEMPERATŪROS, VENTILIATORIAUS 
GREIČIO IR ORO SRAUTO KRYPTIES 
programavimo tvarka parodyta iliustracijoje 
toliau.

Paspauskite TEMPERATŪROS 
NUSTATYMO mygtuką ir 
užprogramuokite nustatymo 
temperatūrą.

Kaskart paspaudus šį mygtuką, 
temperatūros nustatymas 
padidėja 1°C.

Kaskart paspaudus šį mygtuką, 
temperatūros nustatymas 
sumažėja 1°C.

REGULIAVIMAS

TEMPERATŪROS 
NUSTATYMAS

DOWN

UP

DOWN

UP
Lietuvių
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Jei naudojamas automatinis režimas
Kaskart paspaudus šį mygtuką, 
temperatūros nustatymas 
pasislenka į "H" pusę.

Kaskart paspaudus šį mygtuką, 
temperatūros nustatymas 
pasislenka į "L" pusę.

[°C]

• Naudojant ventiliatoriaus režimą, šis 
nustatymas negalimas.

PASTABA
• Nuotolinio valdiklio temperatūros 

nustatymo intervalas yra nuo 16°C 
iki 32°C.

Paspauskite VENTILIATORIAUS 
GREIČIO VALDYMO mygtuką.
Galima pasirinkti didelį arba mažą 
ventiliatoriaus greitį (BRC7EA628/29).
Galima pasirinkti didelį, vidutinį arba mažą 
ventiliatoriaus greitį (BRC7EA630, 
BRC7EA631, BRC7EA632).
Kartais ventiliatoriaus greitį gali valdyti 
mikrolustas, kad apsaugotų įrenginį.

H ■ M ■ L
Temperatūros 
nustatymas 25 23 22 21 19

VENTILIATORIAUS GREIČIO 
VALDYMAS

ORO SRAUTO KRYPTIES 
REGULIAVIMAS

DOWN

UP

FAN

SWING
Lietuvių
Paspauskite ORO SRAUTO KRYPTIES 
REGULIAVIMO mygtuką ir pasirinkite 
oro kryptį, kaip parodyta iliustracijoje 
toliau.

Atsiranda RODINYS, o oro 
srauto kryptis nuolat kinta 
(automatinis sklendės 
nustatymas).

Paspauskite 
ORO SRAUTO KRYPTIES 
REGULIAVIMO mygtuką ir 
pasirinkite norimą oro 
kryptį.

RODINYS dingsta, o oro 
srauto kryptis tampa 
fiksuota (fiksuotas oro 
srauto krypties 
nustatymas).

Kairiosios/dešiniosios oro srauto 
krypties nustatymas
Pasukite sklendes į kairę/dešinę nuo 
rankenėlės, atsižvelgdami į patalpos oro 
kondicionavimo pageidavimus ar poreikius.

PASTABA
• Sustabdykite sklendes, kad nejudėtų, ir tik 

tada nustatinėkite jų kampą. Jeigu dirbsite 
dar judant sklendėms, jūsų pirštus gali 
prispausti.
9
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ORO SRAUTO SKLENDĖS 
JUDĖJIMAS
Toliau nurodytomis sąlygomis oro srauto 
kryptį valdo mikrokompiuteris, todėl ji gali 
skirtis nuo rodomos.

PASTABA
• Jei mėginsite įjungti vėsinimą arba 

užprogramuotą džiovinimą, sklendėms 
esant nukreiptoms žemyn, oro srauto 
kryptis gali pasikeisti netikėtai. Įrangai 
neatsitiko nieko blogo. Tai daroma siekiant 
išvengti ant oro išleidimo angos dalių 
susidariusios rasos lašėjimo.

• Šis veikimo režimas apima automatinį 
veikimą.

Sistema naudojama tokia tvarka.
• Laikmatis naudojamas šiais dviem būdais.

Sustabdymo laiko programavimas ( ) 
.... Sistema nustoja veikti praėjus 
nustatytam laikui.
Paleidimo laiko programavimas ( ) 
.... Sistema pradeda veikti praėjus 
nustatytam laikui. 

• Laikmatį galima užprogramuoti daugiausia 
72 valandoms.

• Paleidimo ir sustabdymo laiką galima 
užprogramuoti kartu.

Veikimo 
režimas Vėsinimas Šildymas

Veikimo 
sąlygos

• Kai nuolat 
eksploatuojama 
esant žemyn 
nukreiptam oro 
srautui

• Kai patalpos 
temperatūra 
viršija 
nustatytąją

• Veikiant 
atšildymo režimu 
(Sklendės 
fiksuotos 
horizontaliai, kad 
šaltas oras 
nebūtų 
pučiamas tiesiai 
į esančiuosius 
patalpoje.)

LAIKMAČIO VEIKIMO 
PROGRAMAVIMAS
10
Kelis kartus paspauskite LAIKMAČIO 
REŽIMO PALEIDIMO/SUSTABDYMO 
mygtuką ir ekrane pasirinkite režimą.
Rodinys ima mirksėti.
Nustatant laikmatį sustabdymui .... " "
Nustatant laikmatį paleidimui .... " "

Paspauskite LAIKO PROGRAMAVIMO 
mygtuką ir nustatykite sistemos 
sustabdymo ar paleidimo laiką.
Spaudžiant šį mygtuką, laiko 
nustatymas paeina į priekį per 
1 valandą.

Spaudžiant šį mygtuką, laiko 
nustatymas paeina atgal per 
1 valandą.

Paspauskite LAIKMAČIO REZERVO 
mygtuką.
Laikmačio nustatymo procedūra 
užbaigiama. 
Rodinys nustoja mirksėti ir ima šviesti 
nuolatos.

Paspauskite LAIKMAČIO IŠJUNGIMO 
mygtuką norėdami atšaukti 
programavimą. Rodinys išnyksta.

LAIKMAČIO REŽIMO 
PALEIDIMAS/
SUSTABDYMAS

LAIKO 
PROGRAMAVIMAS

LAIKMAČIO REZERVAS

LAIKMAČIO 
ATŠAUKIMAS

TIMER

DOWN
UP

DOWN

UP

RESERVE

CANCEL
Lietuvių
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Pavyzdys.
Kai laikmatis 
užprogramuotas 
sustabdyti sistemą 
po 3 valandų ir 
paleisti sistemą po 
4 valandų, sistema 
sustos praėjus 
3 valandoms, o tada 
dar po 1 valandos 
sistema įsijungs.

PASTABA
• Užprogramavus laikmatį, ekrane rodomas 

likęs laikas.

• Kai sistema sumontuota, kaip parodyta 
paveiksle toliau, būtina paskirti 
pagrindinį nuotolinį valdiklį.

■ Šiluminio siurblio sistemai
Kai vienas lauko įrenginys sujungtas su 
keliais vidaus įrenginiais.

KAIP NUSTATYTI PAGRINDINĮ 
NUOTOLINĮ VALDIKLĮ
(VRV sistemai)

MODE

TIMER

RESERVE CANCEL

DOWN
UP

FAN

TIME
TEMP

ON OFF

C

hr.

hr.

Vieną iš šių nuotolinių valdiklių reikia 
paskirti pagrindiniu nuotoliniu valdikliu.

Lauko įrenginys

Vidaus 
įrenginiai
Lietuvių
■ Šilumos regeneracijos sistemai
Kai vienas BS įrenginys sujungtas su keliais 
vidaus įrenginiais. 

• Tik pagrindiniu nuotoliniu valdikliu galima 
pasirinkti ŠILDYMO, VĖSINIMO ar 
AUTOMATINĮ (tik šilumos regeneracijos 
sistemai) REŽIMĄ.

Pagrindiniu nuotoliniu valdikliu pasirinkus 
vidaus įrenginio režimą "VĖSINIMAS", 
veikimą galite perjunginėti tarp 
"VENTILIATORIAUS", "DŽIOVINIMO" 
ir "VĖSINIMO" režimų.
Pagrindiniu nuotoliniu valdikliu pasirinkus 
vidaus įrenginio režimą "ŠILDYMAS", 
veikimą galite perjunginėti tarp 
"VENTILIATORIAUS" ir "ŠILDYMO" režimų.
Pagrindiniu nuotoliniu valdikliu pasirinkus 
vidaus įrenginio režimą "VENTILIATORIUS", 
veikimo režimo perjungti negalima. 
Mėginant nustatyti kitaip nei aprašyta 
pirmiau, kaip įspėjimas pasigirsta "pyp".
Tik šilumos regeneracijos sistemoje galite 
nustatyti vidaus įrenginį veikti 
AUTOMATINIU režimu. Bandant tai padaryti, 
kaip įspėjimas pasigirsta "pyp".

Vieną iš šių nuotolinių valdiklių reikia 
paskirti pagrindiniu nuotoliniu valdikliu.

Lauko įrenginys

Vidaus 
įrenginiai

BS įrenginys
11
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Kaip paskirti pagrindinį nuotolinį 
valdiklį
Sistema naudojama tokia tvarka.

4 sekundes palaikykite VEIKIMO 
REŽIMO PERJUNGIKLIO mygtuką 
paspaustą.
Visų pavaldžiųjų vidaus įrenginių, prijungtų 
prie to paties lauko įrenginio arba BS 
įrenginio, ekranuose rodomi rodiniai " " 
ima mirksėti.

Paspauskite to vidaus įrenginio, kurį 
norite paskirti pagrindiniu nuotoliniu 
valdikliu, VEIKIMO REŽIMO 
PERJUNGIKLIO mygtuką. Paskyrimas 
baigtas. Vidaus įrenginys paskirtas 
pagrindiniu nuotoliniu valdikliu, 
dingsta rodinys " ".
• Norėdami pakeisti nustatymus, 

pakartokite  ir  veiksmus.

Kai nuotolinis valdiklis neveikia išsekus 
baterijoms arba jų nesant, pasinaudokite 
šiuo jungikliu, kuris yra šalia pagrindinio 
įrenginio išleidimo grotelių. Kai nuotolinis 
valdiklis neveikia, bet jo išsekusių baterijų 
indikatorius nedega, susisiekite su 
pardavėju.

AVARINIS REŽIMAS

MODE

MODE

1 2
12
[PALEIDIMAS]

Įrenginys veikia ankstesniuoju režimu.
Sistema veikia esant pirmiau nustatytai oro 
srauto krypčiai.

[SUSTABDYMAS]

Ši sistema, greta atskiros valdymo (vienas 
nuotolinis valdiklis valdo vieną vidaus įrenginį) 
sistemos, apima dvi kitas valdymo sistemas. 
Atsižvelgdami į įrenginio valdymo sistemos 
tipą patikrinkite toliau nurodytas sąlygas.
■ Grupės valdymo sistema

Vienas nuotolinis valdiklis valdo ne daugiau 
nei 16 patalpose naudojamų įrenginių.
Visi patalpose naudojami įrenginiai 
nustatyti vienodai.

■ Dviejų nuotolinių valdiklių valdymo 
sistema
Du nuotoliniai valdikliai valdo vieną vidaus 
įrenginį (jei veikia grupės valdymo sistema, 
viena vidaus įrenginių grupė).
Įrenginys veikia individualiu režimu.

PASTABA
• Negali būti dviejų nuotolinių valdiklių 

valdymo sistemos tik su belaidžiais 
nuotoliniais valdikliais. (Turi būti dviejų 
nuotolinių valdiklių valdymo sistema su 
vienu laidiniu ir vienu belaidžiu nuotoliniais 
valdikliais.)

Paspauskite avarinio 
režimo jungiklį.

Dar kartą paspauskite AVARINIO 
REŽIMO jungiklį.

GRUPĖS VALDYMO SISTEMOS ARBA 
DVIEJŲ NUOTOLINIŲ VALDIKLIŲ 
VALDYMO SISTEMOS ATSARGUMO 
PRIEMONĖS

1 2
Lietuvių
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• Naudojant dviejų nuotolinių valdiklių 
valdymo sistemą, belaidžiu nuotoliniu 
valdikliu negalima valdyti laikmačio 
veikimo. 

• Veikiant dviem valdikliams, prijungtiems 
prie to paties įrenginio, belaidis nuotolinis 
valdiklis rodo tik VEIKIMO REŽIMĄ.

• Jei eksploatuojant naudojamas laidinis 
nuotolinis valdiklis, belaidžio nuotolinio 
valdiklio rodinys nesikeičia.

• Funkcijas rodo tik veikimo indikatorinė 
lemputė, kuri yra viena iš kitų 3 vidaus 
įrenginio lempučių.

PASTABA
• Jei keičiate derinį arba nustatote valdymo 

grupę ir dviejų nuotolinių valdiklių valdymo 
sistemas, kreipkitės į Daikin pardavėją.

Toliau nurodyti požymiai nerodo oro 
kondicionieriaus gedimo
I.SISTEMA NEVEIKIA
• Paspaudus mygtuką ĮJUNGTI/IŠJUNGTI 

sistema iškart nepaleidžiama.
Jeigu šviečia EKSPLOATAVIMO lemputė, 
sistema veikia normaliai. Ji iškart 
nepaleidžiama iš naujo, nes veikia 
apsauginis prietaisas, neleidžiantis 
susidaryti sistemos perkrovai. Praėjus 
5 minutėms, sistema vėl įsijungs 
automatiškai.

• Sistema iškart nepaleidžiama iš naujo, 
kai paspaustas mygtukas 
TEMPERATŪROS NUSTATYMAS 
grąžinamas pradinę padėtį.
Ji iškart nepaleidžiama iš naujo, nes veikia 
apsauginis prietaisas, neleidžiantis 
susidaryti sistemos perkrovai. Praėjus 
5 minutėms, sistema vėl įsijungs 
automatiškai.

• Priėmimo pyptelėjimas greitai 
pakartojamas 3 kartus (veikiant įprastai 
jis pasigirsta tik du kartus).
Valdymas nustatytas papildomam 
valdikliui, esant centralizuotam valdymui.

6. Ne oro kondicionieriaus 
gedimai
Lietuvių
• Įjungus šildymą, vidaus įrenginyje 
užsidega atšildymo lemputė.
Ši indikacija įspėja, kad iš įrenginio 
pučiamas šaltas oras. Įrangai neatsitiko 
nieko blogo.

I. AVARINIS SUSTABDYMAS
Kai oro kondicionierius sustabdomas 
susidarius avarinei situacijai, vidaus 
įrenginio veikimo lemputė ima mirksėti. 
Norėdami sužinoti gedimo kodą, rodomą 
ekrane, patys atlikite tolesnius veiksmus. Su 
šiuo kodu kreipkitės į pardavėją. Tai padės 
tiksliai nustatyti sutrikimo priežastį bei 
paspartinti remontą.

Paspauskite PATIKROS/BANDYMO 
mygtuką ir pasirinkite patikros režimą 
" ".

Ekrane atsiranda " " ir ima mirksėti. 
Užsidega "UNIT no.".

Paspauskite LAIKMAČIO 
PROGRAMAVIMO MYGTUKĄ 
ir pakeiskite įrenginio numerį.

Spausdami keiskite įrenginio numerį, kol 
vidaus įrenginys supypsės, ir atsižvelgdami 
į pyptelėjimų skaičių atlikite tolesnius 
veiksmus.
Pyptelėjimų skaičius
3 trumpi 
pyptelėjimai ....... atlikite visus veiksmus nuo 

 iki .

1 trumpas 
pyptelėjimas ...... atlikite  ir  veiksmus
1 ilgas 
pyptelėjimas ...... įprasta būsena

7. Kaip nustatyti triktis

 TEST

DOWN
UP

3 6

3 6
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Paspauskite VEIKIMO REŽIMO 
PASIRINKIMO MYGTUKĄ.

Kairėje gedimo kodo pusėje esantis " " 
ima mirksėti. 

Paspauskite LAIKMAČIO 
PROGRAMAVIMO MYGTUKĄ 
ir pakeiskite gedimo kodą.
Spauskite, kol vidaus įrenginys supypsės du 
kartus.

Paspauskite VEIKIMO REŽIMO 
PASIRINKIMO MYGTUKĄ.

Dešinėje gedimo kodo pusėje esantis " " 
ima mirksėti.

Paspauskite LAIKMAČIO 
PROGRAMAVIMO MYGTUKĄ 
ir pakeiskite gedimo kodą.
Spauskite, kol vidaus įrenginys ilgai pyptelės.
Gedimo kodas ištaisytas, kai vidaus 
įrenginys ilgai pypteli.

Paspauskite VEIKIMO REŽIMO 
PASIRINKIMO mygtuką, kad rodinys 
grįžtų į įprastą būseną.

Iš naujo nustatykite rodinį

MODE

DOWN
UP

MODE

DOWN
UP

MODE
14
II. SU AVARINIU SUSTABDYMU 
NESUSIJĘ ATVEJAI
1. Įrenginys visiškai neveikia.

• Patikrinkite, ar imtuvo neveikia 
saulės spinduliai arba intensyvi šviesa. 
Saugokite imtuvą nuo šviesos.

• Patikrinkite, ar nuotoliniame valdiklyje 
yra baterijos. Jei baterijų nėra, įdėkite 
jas.

• Patikrinkite, ar sutampa vidaus 
įrenginio ir belaidžio nuotolinio valdiklio 
numeriai.

Vidaus įrenginį valdykite to paties numerio 
nuotoliniu valdikliu.
Signalas, perduodamas iš kitokio numerio 
nuotolinio valdiklio, negali būti priimtas. (Jei 
numeris nepaminėtas, laikoma, kad jis yra "1")

UNIT NO.

CODE

MODE

TIMER

RESERVE CANCEL

DOWN
UP

/TEST

SWING

FAN

TIME
TEMP

1

2 4
6

3 5
7

ON OFF

2 4
6

Numeris

Numeris
Lietuvių
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2. Sistema veikia, tačiau aušina arba 
šildo nepakankamai.
• Jei nustatyta temperatūra yra netiksli.
• Jei VENTILIATORIAUS GREITIS 

nustatytas ties žyma MAŽAS GREITIS.
• Jei netinkamas oro srauto kampas.

Kreipkitės į pirkimo vietą toliau nurodytu 
atveju.

ĮSPĖJIMAS
Kai pajuntate degėsių kvapą, nedelsdami 
IŠJUNKITE maitinimą ir kreipkitės į 
pirkimo vietą. Naudojant netinkamos 
darbinės būklės įrangą, ją galima 
sugadinti, patirti elektros smūgį ir/arba 
sukelti gaisrą.

[Triktis]
Vidaus įrenginio VEIKIMO lemputė mirksi, 
o įrenginys visiškai neveikia.

[Taisomieji veiksmai]
Patikrinkite nuotolinio valdiklio trikties kodą 
(A1 - UF) ir susisiekite su pirkimo vieta. 
(Žr. 12 psl.)

Gedimo kodasTrikt  aptikusio 
renginio Nr.

TIKRINIMO 
ekranas
Lietuvių
Jūsų įrenginys ir su valdikliu 
pateikiamos baterijos 
pažymėtos šiuo simboliu. Jis 
reiškia, kad elektriniai ar 
elektroniniai produktai ir 
baterijos neturi būti išmetamos kartu su 
buitinėmis atliekomis. 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%)

Nemėginkite patys išardyti sistemą. 
Išmontuoti gaminį, tvarkyti aušalą, alyvą 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.

8. Išmetimo reikalavimai
15
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