
Li
et
uv
ių

Eksploatavimo instrukcijos
Oro kondicionierius

Modelio nr.
Vidaus blokas
CS-NZ9SKE
CS-NZ12SKE
CS-QZ9SKE

Išorės blokas
CU-NZ9SKE
CU-NZ12SKE
CU-QZ9SKE

Eksploatavimo instrukcijos
Oro kondicionierius
Dėkojame, kad nusipirkote „Panasonic“ oro 
kondicionierių.
Pridedamos įrengimo instrukcijos.
Prieš pradėdami eksploatuoti šį bloką, atidžiai 
perskaitykite šias eksploatavimo instrukcijas ir 
išsaugokite jas ateičiai, kad galėtumėte pasiskaityti.
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Užtikrina maksimalų patogumą, 
oro švarą ir optimalų energijos 
naudojimo ekonomiškumą

ECONAVI + INVERTER Tobula energiją tausojanti technologija
ECONAVI aptinka, kur įprastai švaistoma energija, ir nustato vėsinimo / šildymo galingumą, atsižvelgiant 
į patalpos sąlygas ir veiklos lygį. Po to INVERTER panaudoja ECONAVI jutiklio duomenis ir nustato 
kompresoriaus sukimosi greitį. Tai padeda optimizuoti vėsinimo / šildymo operaciją ir sumažinamas 
nereikalingas vėsinimas / šildymas.

Daugiau informacijos žr. „Norėdami sužinoti daugiau...“.
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ĮSPĖJIMAS

Šis simbolis nurodo, 
kad įrangoje 
naudojamas lengvai 
užsidegantis šaldalas. 
Jei atsiranda šaldalo 
nuotėkis, šaldalas gali 
užsidegti nuo išorinio 
uždegimo šaltinio.

DĖMESIO

Šis simbolis 
nurodo, kad reikia 
atidžiai perskaityti 
eksploatavimo 
instrukcijas.

DĖMESIO

Šis simbolis nurodo, 
kad eksploatavimo 
instrukcijose ir (arba) 
įrengimo instrukcijose 
pateikiama informacija.

Glaustas vadovas
Turinys
Saugos perspėjimai ................ 4–7

Kaip naudoti............................ 8–9

Norėdami sužinoti daugiau... .... 10

Valymo instrukcijos ................... 11

Nesklandumų šalinimas............ 12

Informacija ................................ 13

Priedai
• Nuotolinio valdymo pultas
• 2 AAA arba R03 maitinimo 
elementai

• Nuotolinio valdymo pulto 
laikiklis

• 2 nuotolinio valdymo pulto 
varžtai

Maitinimo elementų įdėjimas
1 Ištraukite galinį nuotolinio valdymo 

pulto dangtelį
2 Įdėkite AAA arba R03 maitinimo 

elementus (juos galima naudoti 
maždaug 1 metus)

3 Uždarykite dangtelį

Laikrodžio nustatymas
1 Paspauskite CLOCK (laikrodis)
2 Nustatykite laiką
3 Patvirtinkite

Bazinis eksploatavimas
1 Pasirinkite norimą režimą 

AUTO
HEAT COOL

FAN DRY
2 Paleiskite / sustabdykite operaciją 

MAITINIMAS
• Atkreipkite dėmesį, kad prieš 

paleidžiant bloką ekrane rodoma 
indikacija .

3 Pasirinkite norimą temperatūrą
• Pasirinkimo diapazonas:  

16–30 °C
• Bloką naudojant esant 

rekomenduojamam temperatūros 
diapazonui gali būti taupoma 
energija.
HEAT : 20–24 °C.
COOL : 26–28 °C.
DRY :  1–2 °C žemesnė nei 

patalpos temperatūra.

• Norėdami patamsinti arba atstatyti bloko 
indikatoriaus ryškumą, 5 sekundes 
palaikykite nuspaustą mygtuką  .

• Nuotolinio valdymo pultą naudokite 
jam esant 8 m ribose nuo vidaus bloko 
valdymo imtuvo.

Šiame vadove naudojamos iliustracijos yra tik paaiškinamojo pobūdžio – 
vaizduojami elementai gali skirtis nuo faktinio bloko elementų. Jie gali būti 
neįspėjus pakeisti siekiant patobulinti.
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Saugos perspėjimai
Kad nesusižeistumėte, nebūtų sužeisti kiti asmenys arba 
pažeistas turtas, paisykite toliau nurodytų dalykų.
Jei blokas netinkamai eksploatuojamas, jei nepaisoma toliau 
nurodytų instrukcijų, bus padaryta žala arba pažeidimas; 
toliau pateiktais žodžiais nurodomas pavojaus rimtumas.

Šis prietaisas pripildytas R32 medžiagos 
(vidutiniškai lengvai užsidegančio šaldalo). Jei 
atsiranda šaldalo nuotėkis ir šaldalą paveikia 
išorinis uždegimo šaltinis, kyla gaisro pavojus.

 ĮSPĖJIMAS
Šis ženklas nurodo mirties 
arba rimto sužalojimo 
pavojų.

 DĖMESIO
Šis ženklas nurodo 
sužalojimo arba turto 
apgadinimo pavojų.

Instrukcijos, kurių reikia laikytis, klasifikuojamos toliau 
pateiktais simboliais.

Šis simbolis nurodo DRAUDŽIAMĄ 
veiksmą.

Šie simboliai nurodo PRIVALOMUS 
veiksmus.

 ĮSPĖJIMAS

Vidaus blokas ir lauko blokas

Vaikai nuo 8 metų amžiaus ir asmenys, kurių 
fiziniai, jutiminiai ir protiniai gebėjimai yra riboti 
arba kurie stokoja patirties ir žinių, šį prietaisą 
gali naudoti tik tuo atveju, jei jie prižiūrimi arba 
buvo išmokyti prietaisą saugiai naudoti ir supranta 
galimus pavojus.
Vaikams žaisti su prietaisu draudžiama. 
Vaikams draudžiama be priežiūros prietaisą valyti 
ir vykdyti naudotojo atliekamą priežiūrą.

Šį prietaisą reikia įrengti ir (arba) eksploatuoti 
patalpoje, kurios grindų plotis yra didesnis kaip 
Amin (m²); prietaisas turi būti atokiai nuo uždegimo 
šaltinių (pvz., karščio, žiežirbų, atviros liepsnos) 
arba pavojingų zonų (pvz., dujinių prietaisų, dujinių 
viryklių, į tinklą sujungtų dujų tiekimo sistemų, 
elektrinių vėsinimo prietaisų ir kt.). 
(Žr. įrengimo instrukcijų lentelės lentelę A, kur 
nurodyta Amin (m²)).

Atminkite, kad šaldalas gali būti be kvapo; 
primygtinai rekomenduojame įrengti tinkamus 
lengvai užsidegančio šaldalo dujų detektorius, 
kurie galėtų pranešti apie nuotėkį.

Jei reikia valyti vidines dalis, atlikti bloko remontą, 
įrengimą, nuėmimą arba pakartotinį įrengimą, 
kreipkitės į įgaliotą prekybos atstovą arba 
specialistą. Netinkamai įrengiant arba dirbant 
atsiras nuotėkis, žmogus patirs elektros smūgį 
arba kils gaisras.

Dėl bet kokio nurodyto tipo šaldalo naudojimo 
patvirtinimo kreipkitės į įgaliotą prekybos atstovą 
arba specialistą.
Jei naudojamas kitokio tipo nei nurodytas šaldalas, 
produktas gali būti pažeistas, sprogti, žmogus gali 
patirti sužalojimų ir pan.

Vidaus blokas
Maitinimas

Išorės blokas

Nuotolinio 
valdymo pultas

Oro išleidimas

Oro įleidimas

Oro įleidimas

Oro išleidimas
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Norėdami paspartinti atitirpinimo procesą 
arba bloką valyti, naudokite tik gamintojo 
rekomenduojamas priemones.
Taikant netinkamą metodą arba naudojant 
nesuderinamą medžiagą, produktas gali būti 
pažeistas, sprogti ir žmogus gali būti rimtai 
sužalotas.

Prietaise yra aukštas slėgis, todėl jo nepradurkite 
ir nedeginkite. Prietaisą apsaugokite nuo karščio, 
liepsnos, žiežirbų ir kitų uždegimo šaltinių. Kitaip 
jis gali sprogti ir rimtai sužaloti arba žmogus gali 
žūti.

Bloko neįrenkite potencialiai sprogioje arba degioje 
aplinkoje.
Kitaip gali kilti gaisras.

Į vidaus ar išorės bloką nekiškite pirštų 
ar daiktų – besisukančios dalys gali 
sužeisti.

Išorės bloko nelieskite žaibuojant – galite patirti 
elektros smūgį.

Kad per daug neatvėstumėte, apsaugokite save 
nuo tiesioginio ilgalaikio šalto oro poveikio.

Ant bloko nesėdėkite ar nestovėkite – 
galite netyčia nukristi.

Nuotolinio valdymo pultas

Neleiskite kūdikiams ar mažiems vaikams žaisti su 
nuotolinio valdymo pultu, kitaip jie gali atsitiktinai 
praryti maitinimo elementus.

Maitinimas

Nenaudokite modifikuoto laido, 
sujungto laido, ilginamojo laido 
arba nenurodyto laido, kitaip 
gali įvykti perkaitimas ir kilti 
gaisras.

  

Kad neįvyktų perkaitimas, nekiltų gaisras arba 
nepatirtumėte elektros smūgio, paisykite toliau 
pateiktų nurodymų.
• Prie to paties maitinimo lizdo nejunkite kitos 

įrangos.
• Neeksploatuokite, jei rankos drėgnos.
• Maitinimo laido nesulenkite.
• Bloko neįjunkite ir neišjunkite įkišdami arba 

ištraukdami maitinimo kištuką.

Jei maitinimo laidas pažeistas, kad nekiltų pavojus, 
jį turi pakeisti gamintojas, techninės priežiūros 
darbuotojas arba panašios kvalifikacijos asmuo.

Kad nekiltų elektros smūgio arba gaisro pavojus, 
bloką primygtinai rekomenduojama įrengti su 
įžeminimo nuotėkio jungtuvu arba liekamosios 
srovės įtaisu.

Kad neįvyktų perkaitimas, nekiltų gaisras arba 
nepatirtumėte elektros smūgio, paisykite toliau 
pateiktų nurodymų.
• Tinkamai įkiškite maitinimo kištuką.
• Nuo maitinimo kištuko būtina reguliariai sausu 

audiniu nuvalyti dulkes.

Jei produktas pradeda nenormaliai veikti arba 
atsiranda triktis, jo nebenaudokite, ištraukite 
maitinimo kištuką arba išjunkite maitinimo jungiklį 
ir jungtuvą.
Kyla dūmų pasklidimo, gaisro, elektros smūgio 
pavojus.
Toliau pateikti nenormalaus veikimo / trikčių 
pavyzdžiai.
• Dažnai suveikia įžeminimo nuotėkio jungtuvas.
• Užuodžiamas degėsių kvapas.
• Pastebimas nenormalus bloko keliamas 

triukšmas arba vibracija.
• Iš vidaus bloko teka vanduo.
• Nenormaliai įkaista maitinimo laidas arba 

kištukas.
• Neįmanoma reguliuoti ventiliatoriaus greičio.
• Blokas iš karto nustoja veikti, nors jis įjungtas.
• Ventiliatorius toliau sukasi bloką išjungus.
Dėl techninės priežiūros ar remonto nedelsdami 
kreipkitės į vietos prekybos atstovą.

Kad nekiltų elektros smūgio ar gaisro pavojus, šią 
įrangą būtina įžeminti.
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Kad nekiltų elektros smūgio pavojus, išjunkite 
maitinimą ir ištraukite kištuką:
- prieš valydami arba atlikdami techninę priežiūrą;
- kai ilgą laiką nenaudosite;
- neįprastai smarkiai žaibuojant.

R32 šaldalo naudojimo atsargumo 
priemonės

Eksploatuodami prietaisus ir naudodami skirtingus šaldalus 
atidžiai perskaitykite toliau esančius punktus.

Darbinis slėgis yra didesnis nei slėgis R22 šaldalo 
moduliuose, kai kurie vamzdžiai, įrengimo aspektai 
ir techninės priežiūros įrankiai yra specialūs.
Ypač kai R22 šaldalo modelį keičiate nauju 
R32 šaldalo moduliu, standartinius vamzdžius 
ir platėjančias veržles išorės bloko pusėje 
būtinai pakeiskite R32 ir R410A vamzdžiais ir 
platėjančiomis veržlėmis.
Jei naudojamas R32 ir R410A, galima naudoti 
tą pačią platėjančią veržlę išorės bloko pusėje ir 
vamzdį.

Šaldalus R32 ir R410A naudojančiuose 
modeliuose yra kitoks įpylimo angos sriegio 
skersmuo, kad per klaidą nebūtų įpilta šaldalo R22 
ir saugumo sumetimais.
Todėl patikrinkite iš anksto. [R32 ir R410A įpylimo 
angos sriegio skersmuo yra 12,7 mm (1/2 col.).]

Būkite atsargesni nei naudodami R22, kad į 
vamzdžius nepatektų pašalinių medžiagų (alyvos, 
vandens ir pan.).
Be to, kai vamzdžius sandėliuojate, jų angas gerai 
izoliuokite suspausdami, užkimšdami ir pan. 
(Su R32 dirbama panašiai kaip ir su R410A.)

Šį prietaisą reikia sandėliuoti gerai vėdinamoje 
zonoje.

Šį prietaisą reikia sandėliuoti patalpoje, kurioje 
nėra nuolat degančios atviros liepsnos ir uždegimo 
šaltinių.

Šį prietaisą reikia sandėliuoti patalpoje taip, kad jis 
nebūtų pažeistas mechaniškai.

Saugos perspėjimai

 DĖMESIO

Vidaus blokas ir lauko blokas

Kad vidaus bloko nepažeistumėte ir neatsirastų 
rūdžių, jo neplaukite vandeniu, benzinu, skiedikliu 
ar šveičiamaisiais milteliais.

Nenaudokite tiksliajai įrangai, maisto produktams, 
gyvūnams, augalams, meno kūriniams ar kitiems 
objektams išsaugoti. Kitaip gali suprastėti kokybė 
ir pan.

Kad nepasklistų liepsnos, priešais oro srauto 
įleidimo angą nenaudokite jokios degios / deginimo 
įrangos.

Augalus ir gyvūnus apsaugokite nuo tiesioginio 
oro srauto, kad jie nebūtų sužaloti ir pan.

Nelieskite aštrios aliuminio plokštelės – 
aštrios dalys gali sužeisti.

Vidaus bloko NEĮJUNKITE, kai vaškuojate grindis. 
Baigę vaškuoti, prieš įjungdami bloką, patalpą 
gerai išvėdinkite.

Bloko neįrenkite alyvuotose ir dūmų pilnose 
zonose, kitaip blokas gali būti pažeistas.

Kad nesusižeistumėte, bloko neišrinkite, norėdami 
jį valyti.

Kad nesusižeistumėte, nelipkite ant nestabilios 
pakylos, norėdami bloką valyti.

Ant bloko nestatykite vazos ar indo su vandeniu. 
Vandens gali patekti į bloką ir pažeisti izoliaciją. 
Todėl gali kilti elektros smūgio pavojus.

Kai blokas veikia, nepalikite lango ar durų atvirų 
ilgam laikui, kitaip gali būti neefektyviai naudojama 
energija ir atsirasti nemalonių temperatūros 
pokyčių.
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Kad neatsirastų vandens nuotėkio, užtikrinkite, 
kad drenažo vamzdis būtų:
- tinkamai prijungtas;
- atokiai nuo nutekamųjų vamzdžių ir indų;
- nepanardintas į vandenį.

Bloką naudojus ilgą laiką arba naudojus su bet 
kokia degia įranga, patalpą reikia reguliariai 
išvėdinti.

Bloką naudojus ilgą laiką, būtina patikrinti, ar 
įrengimo lentyna yra geros kokybės ir blokas 
negali nukristi.

Nuotolinio valdymo pultas

Nenaudokite įkraunamųjų (Ni-Cd) maitinimo 
elementų. Jie gali pažeisti nuotolinio valdymo 
pultą.

Kad nuotolinio valdymo pultą apsaugotumėte nuo 
netinkamo veikimo arba pažeidimo:
• jei blokas bus nenaudojamas ilgą laiką, maitinimo 

elementus išimkite;
• naujus to paties tipo maitinimo elementus reikia 

įdėti vadovaujantis nurodytu poliškumu.

Maitinimas

Kad nepatirtumėte elektros smūgio, kištuko 
nebandykite ištraukti traukdami už laido.
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AIR CONDITIONER
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TIMER
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AIR SWING

TEMP

FAN SPEEDMODE

AIR CONDITIONER

ON

OFF

SET

TIMER

CANCEL

TEMP

MAITINIMAS

LAIKMATIS

ECONAVI

+8/15°C HEAT

ATITIRPDYMAS

Indikatorius

Saulės šviesos 
jutiklis ir 
nuotolinio 
valdymo pulto 
imtuvas

Nuotolinio valdymo 
pulto ekranas

Maždaug 10 sekundžių 
palaikykite nuspaudę, kad 
pasirodytų temperatūros 
nuostata °C arba °F 
vienetais.

Paspauskite, norėdami 
atkurti numatytuosius 
nuotolinio valdymo pulto 
nustatymus.
Nenaudojamas atliekant 
įprastas operacijas.

(Balta)
(Balta)
(Balta)
(Balta)
(Balta)

Kaip naudoti

Automatinio ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtukas

Jį naudokite, kai neberandate nuotolinio valdymo pulto arba įvyksta veikimo triktis. Pakelkite priekinį skydą:
1. Paspauskite šį mygtuką kartą, kad naudotumėte režimą AUTO.
2. Palaikykite šį mygtuką nuspaustą, kol išgirsite 1 pyptelėjimą, ir tada jį atleiskite, kad naudotumėte 

priverstinį režimą COOL.
3. Pakartokite 2 veiksmą. Palaikykite šį mygtuką nuspaustą, kol išgirsite 2 pyptelėjimus, ir tada jį atleiskite, 

kad naudotumėte priverstinį režimą HEAT.
• Norėdami išjungti, dar kartą paspauskite mygtuką.

Norint optimizuoti energijos taupymą

Veikimo režimo parinkimas

Šilumos palaikymas

Perjungimas iš „galingo“ į „tylų“

HEAT – šiltas oras
COOL – vėsus oras
DRY – aplinkos nusausinimas
FAN – oro cirkuliavimas patalpoje
AUTO – patogumo jums užtikrinimas

ECONAVI

MODE

+8/15°C HEAT

15˚C

8˚C

POWERFUL
QUIET

(NORMAL)

• Viduje palaikoma 8/15 °C temperatūra. Ventiliatorius 
automatiškai pradeda veikti dideliu greičiu.

• Kai aktyvus šis režimas, veikimo režimas yra neaktyvus; 
šį režimą galima atšaukti paspaudžiant MODE .

• Atliekant išorės bloko atitirpdymo 
operaciją, vidaus blokas staiga pradės 
pūsti šaltą orą. Kad nebūtų pučiamas 
šaltas oras, įjunkite šildymo režimą.

(Nuotolinio valdymo pulto ekranas)

POWERFUL: Sparčiai pasiekiama temperatūra
• Ši operacija vykdoma tol, kol neatšaukiama paspaudžiant 

mygtuką  arba IŠJUNGIANT bloką šiai operacijai 
sustabdyti.

QUIET: Tylus veikimas
• Naudojant šią operaciją sumažinamas oro srauto 

keliamas triukšmas.

AUTO
OFF/ON
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OFF

SET

LAIKMATIS

(Nuotolinio valdymo pulto ekranas)

(Nuotolinio valdymo pulto ekranas)

Ventiliatoriaus greičio parinkimas

Vertikalaus oro srauto 
krypties reguliavimas

Horizontalaus oro srauto krypties reguliavimas

• Esant aktyviam režimui AUTO, vidaus bloko 
ventiliatoriaus greitis automatiškai reguliuojamas 
atsižvelgiant į veikimo režimą.

• Kad veikimas būtų tylus, pasirinkite mažiausią 
ventiliatoriaus greitį  .

• Užtikrina patalpos vėdinimą.
• Esant aktyviam režimui COOL/DRY, jei nustatyta 

parinktis AUTO, atlenkiamoji dalis automatiškai juda 
aukštyn / žemyn.

• Esant aktyviam režimui HEAT, jei nustatyta parinktis 
AUTO, horizontalioji atlenkiamoji dalis bus užfiksuota iš 
anksto nustatytoje padėtyje.

• Atlenkiamosios dalies nereguliuokite ranka.

• Reguliuojama rankomis.

• Jei dingus elektrai ji vėl atsiranda, praėjus tam tikram 
laikui blokas automatiškai pradeda veikti anksčiau 
nustatytu veikimo režimu ir oro srauto kryptimi.

• Šis valdiklis nesuveikia, jei nustatytas LAIKMATIS

Ka
ip 

na
ud

oti

Laikmačio nustatymas
Norint bloką ĮJUNGTI arba IŠJUNGTI iš anksto nustatytu 
metu, galima naudoti 2 ON (įjungimo) ir OFF (išjungimo) 
laikmačio rinkinius.

Automatinio paleidimo iš naujo valdiklis

• Norėdami ON (įjungimo) arba OFF (išjungimo) laikmatį 
atšaukti, paspauskite ON  arba OFF , kad parinktumėte 
atitinkamai  arba , ir po to paspauskite CANCEL  .

• Jei laikmatis atšaukiamas rankiniu būdu arba jis 
išsijungia dingus elektrai, jį atkurti galite paspausdami 

ON  arba OFF , kad parinktumėte atitinkamai  arba 
, ir po to paspausdami SET .

• Bus parodytas ir eilės tvarka aktyvintas artimiausias 
laikmačio nustatymas.

• Kai nustatytas ON (įjungimo) laikmatis, blokas gali 
įsijungti anksčiau (iki 35 minučių), prieš faktinį nustatytą 
laiką, kad laiku būtų pasiekta norima temperatūra.

• Laikmačio veikimas priklauso nuo laikrodžio nustatymo 
nuotolinio valdymo pulte ir, kai laikmatis nustatomas, 
jo veikimas kartojamas kiekvieną dieną. Laikrodžio 
nustatymo informacija pateikta glaustame vadove.

1 Parinkite ON (įjungimo) 
arba OFF (išjungimo) 
laikmatį

2 Nustatykite laiką

3 Patvirtinkite

Pavyzdys:  
IŠSIJUNGIA 22:00 val.

• Kaskart paspaudus:

Daugiau informacijos žr. „Norėdami sužinoti daugiau...“.

FAN SPEED

AIR SWING

ON

OFF

TIMER

CANCEL

SET

CANCEL

21 3

Cancel

 

Pastaba

• Galima aktyvinti esant aktyviam bet kokiam režimui 
ir galima atšaukti dar kartą paspaudus atitinkamą 
mygtuką.

• Negalima parinkti tuo pačiu metu.
,  , ,
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Norėdami sužinoti daugiau...
Veikimo režimas

HEAT : Blokas įšyla ne iš karto. Įšilimo operacijos metu mirksi maitinimo indikatorius.
• Blokas gali sustabdyti šilto oro tiekimą dėl apsaugos nuo apledėjimo operacijos. Šios operacijos metu šviečia apsaugos nuo apledėjimo 

indikatorius.
COOL :  Norėdami sumažinti energijos sąnaudas esant aktyviam režimui COOL, užtraukite užuolaidas, kad nepatektų saulės spindulių arba 

šilto oro iš lauko.
DRY : Blokas veikia esant mažam ventiliatoriaus greičiui, kad būtų neintensyviai vėsinama.
FAN : Patalpoje cirkuliuojamas oras.
AUTO : Parinkus šį veikimo režimą, mirksi maitinimo indikatorius.
• Blokas veikimo režimą parenka kas 10 minučių atsižvelgiant į temperatūros nustatymą ir patalpos temperatūrą.

ECONAVI

+1 °C

-1 °C -1 °C

Saulės šviesos jutiklio veikimas

• Jei patalpoje nėra lango arba pakabintos storos užuolaidos, saulės šviesos jutiklis manys, kad yra debesuota / naktis.

Kai aktyvinamas ECONAVI, 
blokas nustatytą temperatūrą 
palaiko tol, kol aptinkamas didelis 
saulės šviesos intensyvumas.
Saulės šviesos jutiklis saulės 
šviesos intensyvumą aptinka 
kintant oro sąlygoms arba 
kai diena keičia naktį ir 
blokas atitinkamai reguliuoja 
temperatūrą.

ECONAVI :  nustato saulės šviesos intensyvumą, blokas reguliuoja temperatūrą, kad būtų 
taupoma energija.

Aplinkos sąlygos
Režimas

COOL/DRY
Nustatyta 
temperatūra

HEAT

Eksploatavimo sąlygos
Oro kondicionierių naudokite esant toliau nurodytam temperatūros diapazonui.

DBT : sausojo termometro temperatūra
WBT : Drėgnojo termometro temperatūra

Temperatūra (°C)
Vidus Išorė

DBT WBT DBT WBT

COOL
Maks. 32 23 43 26

Min. 16 11 -15 11

HEAT
Maks. 30 - 24 18

Min. 16 - -20 -

+8/15°C
HEAT

Maks. 15 - - -

Min. 8 - -20 -
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Vidaus blokas
Bloką atsargiai nuvalykite minkštu, 
sausu audiniu.

Priekinis skydas
Atsargiai nuplaukite ir nusausinkite.

Oro valymo filtras
• Oro valymo filtro neplaukite.
• Filtrą keiskite kas 2 metus arba kai filtras pažeidžiamas.

Dalies nr.: CZ-SA31P
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Valymo instrukcijos
Kad blokas veiktų optimaliai, jį būtina reguliariai 
valyti. Dėl nešvaros gali sutrikti bloko veikimas ir bus 
rodomas kodas H99. Kreipkitės į įgaliotą prekybos 
atstovą.

• Prieš valydami, išjunkite maitinimą ir ištraukite kištuką.
• Nelieskite aštrios aliuminio plokštelės – aštrios dalys gali 

sužeisti.
• Nenaudokite benzino, skiediklio arba šveičiamųjų miltelių.
• Naudokite tik muilą (  pH 7) arba neutralaus poveikio 

buitinį ploviklį.
• Vandens temperatūra turi neviršyti 40 °C.

Priekinio skydo nuėmimas

Uždarymas

Patraukite ir pakelkite

Abiejose 
pusėse 
atlaisvinkite 
kabliukus

Uždarykite
Paspauskite abu priekinio skydo galus ir centrinę dalį

Priekinis skydas
Vidaus blokas

Aliuminio plokštelė

Oro filtrai

Įkiškite į bloką

Oro valymo filtras
Įstumkite

Įkiškite 
abiejose 
pusėse

Oro filtrai
Kas 2 savaites

• Filtrus atsargiai nuplaukite / 
nuskalaukite vandeniu ir stenkitės 
nepažeisti filtro paviršiaus.

• Filtrus gerai išdžiovinkite juos padėję šešėlyje atokiai nuo 
liepsnos ar tiesioginių saulės spindulių.

• Pažeistus filtrus pakeiskite.
Oro filtro išėmimas Oro filtro įstatymas

Sezoninė patikra ilgą laiką neeksploatavus
• Patikrinkite nuotolinio valdymo pulto maitinimo 

elementus.
• Patikrinkite, ar neužsikimšo oro įleidimo ir oro išleidimo 

angos.
• Mygtuku „Auto OFF/ON“ parinkite funkciją COOL/HEAT. 

Po veikimo 15 minučių tarp oro įleidimo ir oro išleidimo 
angų gali susidaryti toliau nurodytas temperatūros 
skirtumas (tai normalu):

COOL: ≥ 8 °C HEAT: ≥ 14 °C
Jei blokas bus ilgą laiką neeksploatuojamas
• 2–3 val. leiskite veikti režimui HEAT, kad iš vidinių dalių 

būtų pašalinta likusi drėgmė – tada neatsiras pelėsių.
• Išjunkite maitinimą ir ištraukite kištuką.
• Išimkite nuotolinio valdymo pulto maitinimo elementus.



12

ON

OFF

TIMER

CANCEL

SETON

OFF

TIMER

CANCEL

SET

2

3
4

1

Nesklandumų šalinimas
Toliau aprašyti simptomai nurodo veikimo sutrikimą.

Simptomas Priežastis
Iš vidaus bloko sklinda migla. • Dėl vėsinimo proceso pasireiškė kondensacijos efektas.
Veikimo metu girdisi tekančio vandens garsas. • Bloke teka šaldalas.
Patalpoje pasklido keistas kvapas. • Drėgmės kvapą gali skleisti siena, kilimas, baldai arba drabužiai.
Esant aktyviam automatiniam ventiliatoriaus greičio 
nustatymui, vidaus bloko ventiliatorius kartais sustoja.

• Tai padeda pašalinti aplinkos kvapus.

Blokui išsijungus, oro srautas toliau pučiamas. • Iš vidaus bloko ištraukiamas likęs karštis  
(daugiausiai 30 sekundžių).

Kai blokas pakartotinai įjungimas, jis pradeda veikti 
ne iš karto.

• Tokia delsa reikalinga bloko kompresoriui apsaugoti.

Iš išorės bloko pasirodo vandens / garų. • Vamzdžiuose susidaro kondensacija arba garai.
Visą laiką šviečia laikmačio indikatorius. • Kai nustatomas laiko nustatymas, laikmatis suveikia kiekvieną dieną.
MAITINIMO indikatorius mirksi esant aktyviam režimui 
HEAT, kai šiltas oras netiekiamas (ir atlenkiamoji dalis 
uždaryta).

• Blokas veikia atitirpdymo režimu  
(ir nustatytas AIR SWING nustatymas AUTO).

Vidaus bloko ventiliatorius kartais sustoja šildymo 
operacijos metu.

• Tai reikalinga, kad nepasireikštų nepageidautinas vėsinimo efektas.

Maitinimo indikatorius mirksi prieš bloką įjungiant. • Tai yra pirminis pasiruošimo veikti etapas, kai nustatytas laikmatis ON 
(įjungimas).

Veikimo metu girdisi traškėjimas. • Dėl temperatūros pokyčio blokas plečiasi / traukiasi.
Veikimo metu girdisi taškymo garsas. • Ant bloko generuojamos „nanoe“ dalelės.
Ant sienos susikaupė dulkių. • Dėl oro cirkuliacijos arba oro kondicionieriaus sugeneruoto statinės 

elektros krūvio. Ant kai kurių tipų tapetų lengvai kaupiasi dulkės 
(rekomenduojama dažnai valyti sritį aplink oro kondicionierių).

Esant aktyviam režimui COOL/DRY, vidaus blokas 
nustoja veikti ir mirksi MAITINIMO indikatorius.

• Sistema užblokuota veikti tik režimu HEAT.

Kai kurios plastikinės dalys prarado spalvą. • Spalvos praradimas priklauso nuo plastikinėse dalyse naudojamų 
medžiagos tipų; spalvos praradimas paspartėja dėl karščio, saulės 
šviesos, ultravioletinių spindulių ir aplinkos poveikio.

Prieš skambindami techninės priežiūros tarnybai, įsitikinkite, ar atlikti toliau nurodyti veiksmai.
Simptomas Veiksmai

Neefektyviai veikia režimas HEAT/COOL. • Nustatykite tinkamą temperatūrą.
• Uždarykite visus duris ir langus.
• Išvalykite arba pakeiskite filtrus.
• Iš oro įleidimo ir oro išleidimo angų pašalinkite visas pašalines 

medžiagas.
Triukšmas veikimo metu. • Patikrinkite, ar blokas nebuvo įrengtas pasviręs.

• Tinkamai uždarykite priekinį skydą.
Neveikia nuotolinio valdymo pultas.
(Tamsus ekranas arba silpnas perdavimo signalas.)

• Tinkamai įdėkite maitinimo elementus.
• Pakeiskite išsikrovusius maitinimo elementus.

Blokas neveikia. • Patikrinkite, ar nesuveikė jungtuvas.
• Patikrinkite, ar nustatyti laikmačiai.

Blokas negauna signalo iš nuotolinio valdymo pulto. • Patikrinkite, ar imtuvo niekas neužstoja.
• Kai kurios fluorescentinės lempos gali trikdyti signalo siųstuvo veikimą. 

Kreipkitės į įgaliotą prekybos atstovą.

KRITERIJAI, KADA KREIPTIS DĖL 
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS
IŠJUNKITE MAITINIMĄ IR IŠTRAUKITE KIŠTUKĄ. 
Esant toliau nurodytoms sąlygoms, kreipkitės į 
įgaliotą prekybos atstovą.
• Nenormalus triukšmas veikimo metu.
• Į nuotolinio valdymo pultą pateko vandens / 

pašalinių medžiagų.
• Iš vidaus bloko teka vanduo.
• Dažnai suveikia sujungtuvas.
• Neįprastai įkaista maitinimo laidas.
• Netinkamai veikia jungikliai arba mygtukai.

Blokas nustoja veikti ir mirksi laikmačio indikatorius. 
Naudodami nuotolinio valdymo pultą sužinokite klaidos kodą.

• Esant tam tikroms klaidoms, bloką vėl galite įjungti, kad jo veikimas 
būtų ribotas; blokui pradėjus veikti, pasigirsta 4 pyptelėjimai.

Laikykite 
nuspaustą 5 
sekundes

Laikykite nuspaustą, kol 
pasigirs pyptelėjimas; po 
to užsirašykite klaidos 
kodą

Bloką išjunkite ir įgaliotą 
prekybos atstovui 
nurodykite klaidos kodą

Laikykite 
nuspaustą 
5 sekundes 
patikrinimui baigti
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Informacija
Naudotojams skirta informacija apie senos įrangos ir panaudotų maitinimo elementų surinkimą ir išmetimą

Šie ant produktų, pakuotės ir (arba) pridedamų dokumentų esantys simboliai nurodo, kad panaudotų 
elektros ir elektronikos produktų ir maitinimo elementų negalima maišyti su įprastomis buitinėmis atliekomis.
Kad seni produktai ir panaudoti maitinimo elementai būtų tinkamai apdoroti, atkurti ir perdirbti, juos 
atiduokite tinkamuose surinkimo punktuose, kaip tai nurodo šalies įstatymai ir direktyvos 2002/96/EB ir 
2006/66/EB.
Tinkamai išmesdami šiuos produktus ir maitinimo elementus padėsite tausoti vertingus išteklius ir žmogaus 
sveikatą bei aplinką apsaugosite nuo potencialiai neigiamo poveikio, kuris būtų padarytas atliekas tvarkant 
netinkamai.
Dėl papildomos informacijos apie senų produktų ir maitinimo elementų surinkimą bei perdirbimą kreipkitės į 
vietos savivaldybę, atliekų išmetimo tarnybą arba pardavimo vietą, kurioje pirkote prekę.
Už netinkamą tokių atliekų išmetimą gali būti skiriamos baudos, kaip tai numato šalies įstatymai.

Pb

Verslo naudotojams Europos Sąjungoje
Jei norite išmesti elektros ir elektronikos įrangą, dėl papildomos informacijos kreipkitės į prekybos atstovą 
arba tiekėją.
[Informacija apie išmetimą kitose šalyse už Europos Sąjungos ribų]
Šie simboliai galioja tik Europos Sąjungoje. Jei norite išmesti šiuos produktus, kreipkitės į vietos valdžios 
instituciją arba prekybos atstovą ir iš jų gaukite informaciją apie tinkamą išmetimo būdą.
Su maitinimo elementų simboliu (po simboliu gali būti dvi raidės) susijusi pastaba:
šis simbolis gali būti naudojamas kartu su chemikalų simboliu. Tokiu atveju jis atitinka direktyvos dėl 
atitinkamo chemikalo nustatytą reikalavimą.


