MOBILUS ORO KONDICIONIERIUS

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

KONDICIONIERIAUS KONSTRUKCIJOS APRAŠYMAS

1 – Valdymo panelė, pultas
2 – Oro išpūtimo grotelės, kurios turi būti atidarytos
prieš naudojant įrenginį
3 – Rankenėlė

4 – Ratukai
5 - Oro filtras 6 – Oro filtras
6-8 – Oro paėmimo grotelės
7 – Karšto oro išleidimo anga
9 – Elektros laidas
10 – Vandens ištekėjimo anga (nuolatiniam
nutekėjimui šaldymo rėžime)
11 – Vandens ištekėjimo anga (nuolatiniam
nutekėjimui tik sausinimo rėžime)

ORO KONDICIONIERIAUS VALDYMO PANELĖ
Įjungimo/išjungimo mygtukas.
Rėžimo pasirinkimo mygtukas.
Šaldymo / Sausinimo / Vėdinimo simboliai
Greito / Vidutinio / Lėto vėdinimo greičio simboliai
Patalpos temperatūros indikatorius
Pilno vandens bako lemputė:
Laikmačio nustatymai

Įjungimas / Išjingimas

Rėžimai

Ventiliatoriaus greitis

Didinti

Laikmatis

Vėdinimo greičio pasirinkimo mygtukas

Mažinti

SAUGIOS KONDICIONIERIAUS EKSPLOATACIJOS TAISYKLĖS
 Patikrinkite, kad elektros srovė, ten kur bus naudojamas kondicionierius, būtų 220-240 V / 50 Hz.
DĖMESIO: Būtinai visada atidarykite oro išpūtimo groteles prieš pradedant naudoti įrenginį.
 Neprijunginėkite kondicionieriaus prie sugedusios rozetės. Jei įmanoma, nesinaudokite prailgintuvais ir parėjimais.
Jei tenka jais naudotis, įsitikinkite, jog jie atitinka galiojantiems standartams.
 Ne montuokite kondicionieriaus šiuose vietose:
•
prie atviros liepsnos;


















•
tose vietose, kur ant agregato gali užtikšti vanduo, tepalas ar chemiškai aktyvios medžiagos;
•
prie vonios kambario, dušo ar prie plaukimo baseino;
•
šiltnamiuose.
Įsitikinkite, kad ON/OFF jungiklis ant valdymo panelės yra OFF padėtyje.
Kondicionieriui įjungti arba išjungti nenaudokite elektros laido – visada naudokite ON/OFF mygtuką.
Ne kiškite pirštų, pašalinių daiktų į kondicionieriaus oro išpūtimo groteles. Neleiskit vaikams žaisti su
kondicionieriumi.
Išjungę kondicionierių įjungti jį galite tik praėjus 3 minutėms po išjungimo.
Tam, kad išlaikyti kompresorių tinkamos būklės, visuomet laikykite įrengimą stačiai.
Prieš valant įrengimą, įsitikinkite, jog jis yra atjungtas iš elektros lizdo.
Nestatykite prie rozetės šildytuvo.
Jei įrengimas yra uždengtas, yra perkaitimo rizika.
Neeksploatuokite įrenginio jei maitinimo laidas yra sugedęs. Jis turi būti pakeistas gamintojo paskirtos remonto
dirbtuvės.
Statykite įrenginį tik ant tvirto paviršiaus.
Įsitikinkite, kad įrenginys stovi betn 10 cm atstumu nuo sienos.
Kondicionierius turi visą laiką stovėti stačias, taip pat ir transportavimo metu.
Neleiskite patekti vandeniui ant valdymo panelės.
Neleiskite vaikams žaisti su kondicionieriumi.
Nesėskite ant kondicionieriaus ir nestatykite ant jo jokių daiktų.
Nebandykite patys pataisyti įrenginio. Kreipkitės į aptarnaujantį servisą.

VEIKIMO RĖŽIMAI
ŠALDYMAS
 Pastatykite oro kondicionierių kuo arčiau lango. Prijunkite oro
išmetimo žarną prie kondicionieriaus galo. Išskleiskite lanksčią žarną
tiek, kad ji pasiektų išorę per pravertą langą.
 Atidarykite langą ir pritvirtinkite vieną langinę. Įdėkite oro išleidimo
antgalį tarp langinių.
 Venkite smailių sulenkimų ir žarnos lankstymų.
 Pastoviam naudojimui padarykite lange 135 mm skylę.
 Įjunkite kondicionierių paspaudę




Pasirinkite šaldymo rėžimą paspaudę
kol įsijungs
simbolis.
Paspauskite SPEED norėdami pasirinkti ventiliatoriaus greitį
(Greitas, vidutinis, lėtas).
Norėdami išjungti kondicionierių vėl paspauskite
.

PASTABA
Minimali oro temperatūra yra 16°C, maksimali - 32°C.

SAUSINIMAS
 Kai oro kondicionierius veikia sausinimo rėžime, jis nešaldo patalpos.
 Įjunkite kondicionierių paspaudę






Pasirinkite sausinimo rėžimą paspaudę
kol įsijungs
simbolis.
Kai Jūs naudojate oro kondicionierių sausinimo rėžime, oro išmetimo žarna yra nebūtina.
Norėdami pasiekti maksimalų sausinimo galingumą, palikite galines oro išmetimo groteles atsuktas į patalpą.
Būtinas naudoti nepertraukiamas vandens išleidimas.
Norėdami išjungti kondicionierių vėl paspauskite
.

Ventiliatoriaus greitis negali būti pasirenkamas sausinimo rėžime: jis veikia vidutiniu greičiu. Sausinimo rėžimas yra
rekomenduojamas pavasarį ir rudenį. Kai naudojate šį rėžimą vasarą – naudokite ir oro išpūtimo žarną.
VETILIACIJA
 Įjunkite kondicionierių paspaudę




Pasirinkite ventiliatoriaus rėžimą paspaudę
Oras bus ventiliuojamas patalpoje be šaldymo.
Norėdami išjungti kondicionierių vėl paspauskite

kol įsijungs

simbolis.

.

PASTABA
Ventiliacijos rėžimas turi 3 greičius: greitas, vidutinis, lėtas.
Pilno bako lemputė
Kondensatas gali kauptis įrenginyje. Jeigu bakas prisipildo vandens, kondicionierius automatiškai išsijungia ir neveikia
tol, kol kondensatas nėra pašalinamas iš bako.
Laikmatis
Automatinis išjungimas: įrenginiui veikiant, paspauskite TIMER mygtuką norėdami pasirinkti kiek laiko įrenginys veiks
šaldymo rėžime ir po to išsijungs pats.
Automatinis įjungimas: kai įrenginys yra budėjimo rėžime, paspauskite TIMER mygtuką norėdami pasirinkti po kiek
laiko įrenginys pats automatiškai įsijungs ir veiks šaldymo rėžime.
Laikmačio / Temperatūros nustatymas
 Naudojamas laikmačio ir temepratūros reguliavimui.
 Temperatūra, rodoma ekrane, yra patalpos temperatūra.
 Šaldymo rėžime paspaudus bet kurį iš šių mygtukų bus matoma nustatyta temperatūra ir ją galima reguliuoti. Po
15 sekundžių ekrane vėl bus rodoma patalpos temperatūra. Temperatūra gali būti reguliuojama tik šaldymo
rėžime. Laikas gali būti reguliuojamas intervale 1-24h.
Pastaba: paspaudus abu mygtukus kartu galite pakeisti temperatūros rodmenis iš Celsijaus į Farengeitus.

VALDYMO PULTELIO FUNKCIJOS
VEIKIMO VALDYMAS
Įjungimas / Išjungimas

VENTILIATORIAUS GREIČIO
REGULIAVIMAS
GREITAI; VIDUTINIŠKAI; LĖTAI

ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO
LAIKMAČIO REGULIAVIMAS
Veikimo metu: automatinis išsijungimas
Budėjimo rėžime: automatinis įsijungimas
Spauskite + arba – mygtukus norėdami
reguliuoti laiką valandos tikslumu.

LAIKMAČIO / TEMPERATŪROS
REGULIAVIMAS
 Naudojamas laikmačio ir temperatūros
reguliavimui.
 Ekrane rodome patalpos temperatūra.
 Spaudžiant + ir – mygtukus šaldymo
rėžime gali būti reguliuojama nustatyta
temperatūra. Po 15 sekundžių ekrane
vėl bus rodoma patalpos temperatūra.
 Laikas gali būti reguliuojamas
intervale 1-24h spaudžiant + ir –
mygtukus.
VEIKIMO RĖŽIMO
NUSTATYMAS
Paspauskite šį mygtuką norėdami
pakeisti esamą veikimo rėžimą
tokiu principu:
Šaldymas
Sausinimas
Ventiliacija

PASTABOS
 Stenkitės nenumesti valdymo pultelio;
 Nedėkite valdymo pulto ant tiesioginių saulės spindulių;
 Valdymo pultelis turi būti naudojamas ne mažesniu nei 1 m atstumu nuo TV ar kito elektros prietaiso.

IŠMETIMO ŽARNOS INSTALIAVIMAS






Prijunkite oro išmetimo žarną prie įrenginio galo ir pastatykite
įrenginį šalia lango. Ištraukite žarną tokio ilgo, kad papaktų atsumo
prijungti iki lango prie pravirų langinių.
Tuo atveju, jei palangė eina į kambario vidų, gali būti patogiau
naudoti komplekte esantį oro išleidimo antgalį.
Atidarykite langą ir pritvirtinkite vieną langinę. Įdėkite oro išleidimo
antgalį tarp langinių.
Venkite aštrių kampų ar kraštinių lietimosi su žarna.

IŠMETIMO ŽARNA
Išmetimo
antgalis

Žarnos/
antgalio
jungtis

Gofruota žarna






Lango stikle

Mediniame rėme
prancūziškame
lange

Seinoje:
rekomenduojama
izoliuoti sienos
dalį tinkama
izoliacija

Karšto oro
išpūtimo
jungtis

Montavimas
Padarykite skylę lango rėme.
Įdėkite rėmelį.
Pašalinkite ant oro išleidimžarnos.
Pastatykite kondicionierių šalia
lango ir įdėkite oro išleidimo žarną
į rėmelį lange.

Jeigu Jūs norite naudoti oro kondicionierių skirtinguose
kambariuose, galite įsigyti įvairių dydžių lango rėmelių.

ORO KONDICIONIERIAUS PRIEŽIŪRA IR VALYMAS
DĖMESIO! Saugumo sumetimais įsitikinkite, kad oro kondicionierius yra išjungtas ir kištukas ištrauktas iš elektros
lizdo.
1. Oro filtrų valymas
Oro filtrai turi būti tikrinami bent kas dvi savaites. Veikdamas su
purvinais oro filtrais oro kondicionierius pasiekia mažesnį efektyvumą ir
tai kenkia įrenginiui. Filtras išsiima iš galinės įrenginio pusės. Dulkių
išvalymui naudokite dulkių siurblį. Jeigu yra lipnių nešvarumų ant filtro
– nuplaukite jį su šiltų muilinu vandeniu, tada išskalaukite švariu, šaltu
vandeniu ir nusausinkite prieš naudojimą.

2. Paviršiaus ir grotelių valymas
Nuvalykite oro kondicionierių su švariu, minkštu, drėgnu audiniu. Jeigu
įrenginys stipriau suteptas – sušlapinkite audinį su muilinu vandeniu.
Nenaudokite jokių tirpiklių, stiprių cheminių medžiagų, karšto vandens.
Nepilkite vandens ant oro kondicionieriaus norėdami jį išvalyti: tai gali
pažeisti vidines detales ir išprovokuoti elektrošoką.
3. Sandėliavimas
Jeigu planuojate nenaudoti įrenginio ilgesnį laiką, prieš supakuodami
būtinai išvalykite oro filtrus. Visada sandėliuokite kondicionierių
vertikalioje pozicijoje. Nedėkite jokių sunkių daiktų ant
kondicionieriaus ir apsaugokite jį įpakuodami į medžiaginį ar plastikinį
maišą.
4. Transportavimas
Patartina transportavimo metu laikyti įrenginį vertikalioje pozicijoje. Jei
tai neįmanoma, tada padėkite jį ant kurio nors šono; atvežus į vietą
pastatykite oro kondicionierių į vertikalią poziciją ir palaikykite taip
bent 4 valandas.
5. Savo pačių saugumui karts nuo karto patikrinkite elektros kabelius; jeigu pastebėsite bet kokį pažeidimą –
susisiekite su artimiausiu aptarnavimo servisu dėl jo pakeitimo.
NAUDINGI PATARIMAI
Jeigu Jūsų oro kondicionierius neveikia tinkamai, prieš kreipdamiesi į aptarnaujantį servisą įsitikinkite, kad:
 Elektros kištukas yra tinkamai įdėtas į elektros lizdą; baterijos valdymo pultelyje nepasenusios.
 Jungiklis yra ON pozicijoje ir saugikliai neišmušę, kitu atveju palaukite 3 minutes ir bandykite dar kartą įjungti.
 Oro filtras neužsiteršęs; jeigu purvinas – išvalykite.
 Žarna yra tinkamai įstatyta ir jokie aštrūs kampai jos nesugadino.
 Skirtumas tarp esamos kambario temperatūros ir nustatytosios yra daugiau negu 1°C; kitu atveju pažeminkite
nustatytą temperatūrą.
 Jūs teisingai perskaitėte instrukcija ir teisingai naudojatės įrenginiu.

KONDENSATO IŠLEIDIMAS
Kai oro kondicionierius veikia sausinimo
rėžime, rekomenduojama sumontuoti
nuolatinį drenažo nutekėjimą norint
išgauti didžiausią įrenginio veikimo
efektyvumą.
Norėdami sumontuoti nuolatinį drenažo
nutekėjimą,
kai
įrenginys
veikia
SAUSINIMO rėžime išjunkite įrenginį ir
ištraukite
pagrindinį
kamštį
iš
kondicionieriaus.
(1) Nuimkite plastmasinį žiedą ir guminį
kamštį iš drenažo vamzdelio esančio
kondicionieriaus galinėje pusėje.
(2) Prijunkite nutekėjimo vamzdelį (25
mm
diametro)
prie
drenažo
vamzdelio: kitą galą įdėkite į drenažo
surinkimo indą (2). Įsitikinkite, kad
nutekėjimo
vamzdelis
yra
neužlankstytas ir nėra jokių kitų
kliūčių vandens nutekėjimui.

Vandens nutekėjimas (Šaldymo rėžime, esant labai aukštam drėgmės lygiui patalpoje)

KONDENSATO PAŠALINIMAS
Kai kondicionierius veikia šaldymo rėžime, jam nereikalingas kondensato nutekėjimo
sumontavimas, nes kondensatas yra išgarinamas, išskyrus atvejus, kai patalpoje labai
aukštas drėgmės lygis.
Tokiu atveju reikia sumontuoti nuolatinį drenažo nutekėjimą (B) arba nuolat ištuštinti
kondicionieriaus viduje esantį vandens baką (A). Kai bakas prisipildo – užsidega
įspėjamoji lemputė ir kondicionierius automatiškai išsijungia.
Norėdami ištuštinti baką atlikite sekančius veiksmus: po vandens išleidimo anga
pastatykite vandens surinkimo indą, atsukite vandenį sulaikantį kištuką ir išleiskite
vandenį. Po to vėl kruopščiai užsukite kištuką ir toliaus naudokite įrenginį.
Kikevieną kartą perstatę kondicionierių į kitą patalpą ar prieš jį sandėliuojant ištuštinkite
kondensato surinkimo baką.

- tokia lemputė užsidega ir mirksi kai prisipildo vandens bakas.

