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Sandara

Turinys
Mobilus oro kondicionierius yra mažas, mobilus oro vėsinimo įrenginys, kuris atlieka vėsinimo, sausinimo funcijas,
bei gali būti lengvai perkeliamas iš vienos vietos į kitą. Tinkamas naudoti namuose ir biuruose.

Priekis

Pastaba:Prašome perskaityti ir laikytis šio vartojimo vadovo.

Oro išmetimas
Rankena
Valdymo panelė

Veikimo principas
Oras yra pasiurbiamas per apatinį ventiliatorių ir pratekėjas per garintuvą atvėsta, o šalinamas oras pratekėjas per
kondensatorių sušyla. Karštas oras yra šalinamas per galine kondicionieriaus dalį, o atvėsintas oras pučiamas per
priekines groteles.

Galas
Atvėsintas oras
Viršutinis ventiliatorius

Garintuvas
Oro srautas 1

Viršutinės oro paėmimo grotelės

Šiltas oras
Apatinis ventiliatorius
Oro srautas 2

Šilto oro išmetimo
vamzdis
Apatinės oro paėmimo grotelės

Kondensatorius

Galios laidas
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Darbo režimai

Darbo režimai
Dėmesio

Veikimo ribos COOL ir DRY režimais yra 16°C (61 °F) - 30°C (86°F).Maksimali
temperatūra dirbant COOL režimu yra 35 °C (95°F) .

Elektros smūgio pavojus
■ Nepašalinkite įžeminimo laido
■ Šių reikalavimų nesilaikymas gali sukelti mirtį,
gaisrą ar elektros smūgį.

Oro kondicionieriaus išpakavimas

Dėmesio

■ Nenaudkite prailginimo laidų.
■ Nenaudokite adapterių.

■ Galios tiekimas turi būti atitinkamos įtampos ir dažnio.

Didelio svorio pavojus

■ Visi elektros laidų tiesimo ir montavimo darbai turi būti atliekami specialistų ir pagal kiekvienos šalies reikalavimus.

■ Keliant oro kondicionierių reikalinga dviejų žmonių pagalba

Valdymo panelės mygtukų reikšmės ir funkcijos
Pakuotės pašalinimas
■ Pašalinkite ir tinkamai utilizuokite pakavimo medžiagas. Prašome pašalinti lipnią juostelę bei klinus nuo
kondicionieriaus prieš kondicionieriaus įjungimą.
■ Nenaudokite aštrių instrumentų, degančių skysčių ar kitokių agresyvių valiklių, kurie gali pažeisti kondicionieriaus
paviršių.

COOL režimas DRY režimas
LED ekranas

MODE mygtukas

FAN režimas

ON/OFF mygtukas

Montavimo vietos reikalavimai
• Naudojamas tik vidaus patalpose, taip pat negalima montuoti skalbyklose.
• Montavimo vieta turi turėti tvirtą ir lygų pagrindą
• Reikalingi minimum 50 cm. tarpai nuo sienų.

12" (50 cm)
min.

"

""

"

12" (50 cm)
min.

• Kondicionierius turi būti montuojamas tokioje vietoje, kurioje oro temperatūra nenukrenta žemiau 18°C (65°F ). Kitu
atveju kondicionieriaus paviršius gali pasidengti šerkšnu ir taip gali sumažėti kondicionieriaus galia.
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Darbo režimai

1. "ON/OFF" mygtukas
Paspauskite viena kartą norėdami įjungti/išjungti įrenginį.
2. "MODE" mygtukas
Paspauskite šį mygtuką norėdami pakeisti darbo režimą
COOL→ DRY→ FAN→ COOL
3. "◄""►" navigacinis mygtukas

Šilumos išmetimo vamzdžio montavimas

• Vamzdžio ilgis turėtų būti 50~150 cm.
Rekomenduojama naudoti trumpesnį
vamzdį
• Montuojant vamzdis turi būti kaip galima
tiesesnis

COOL režimas 1) Paspauskite "MODE" mygtuką ir pasirinkite "COOL" režimą.
2) Spauskite "◄" arba " ►" mygtukus nustatyti temperatūrą 16°C(61 °F)~30°C(86°F).
Dėmesio

Kai įrengnys veikia COOL režimu siekiant pagerinti vėsinimo efektą vadovaukitės žemiau
pateiktais patarimais.
1) Uždengite tiesioginius saulės spindulius patenkančius per langus
2) Nenaudokite kitų šilumos šaltinių patalpoje.

130cm

DRY režimas Prašome uždarykite langus ir duris siekdami padidinti sausinimo efektyvumą.
Spauskite "MODE" mygtuką, pasirinkite "DRY" režimą, tįrenginys veiks "DRY" režimu.

Kiti montavimo atvejai

55cm

55cm
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Šilumos išmetimo vamzdžio montavimas
Netinkamas montavimo pavyzdys
pavaizduotas paveiksle.

Priežiūra ir aptarnavimas
Mobilus įrenginys

Įrenginio apačioje yra ratukai, kurių
pagalba įrenginys gali būtį perkeliamas
iš vienos vietos į kitą.

Oro paėmimo grotelės

Dėmesio
Prieš aptarnavimą atjunkite elektros
laidą, siekdami išvengti elektros
smūgio pavojaus.

Priedai

Priekinis pajungimo antgalis

Oro filtro valymas Užsiteršes filras gali turėti įtakos netinkamam įrenginio veikimui.

Galinis pajungimo atgalis

Lankstus išmetimo vamzdis

Pajungimo antgalis skirtas pravesti per langą
• Ištraukite filtro rėmelį su filtru.
• Išplaukite filtrą šiltu vandeniu.
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Priežiūra ir aptarnavimas
Oro
kondicionieriaus
valymas

Naudokite švelnią drėgną šluostę kondicionieriaus valymui. Nenaudokite degių ar agresyvių
skysčių, kurie gali sukelti gaisro pavojų ar pažeisti kondicionierių.

Gedimų nustatymas
Gedimų šalinimui vadovaukitės žemiau esančia lentele.

Problema

Oro kondicionierius neįsijungia

Įrenginys

veikia

COOL

režimu, tačiau nešaldo.

Priežastys
Neįjungtas elektros tiekimas.

1. Tinkamai įjunkite elektros jungiklį.

Elektros jungiklis nėra tinkamai įjungtas.
Sugedes saugiklis

2. Pakeiskite elektros jungiklį ar kištuką.
3. Pakeiskite saugiklį.

1. Kambario temperatūra žemesnė nei

Įrenginys veikia atsišildymo režimu,
įrenginys toliau veiks kai pilnai

nustatyta.
2. Garintuvas pasidenges šerkšnu.

1. Garintuvas pasidenges šerkšnu.

Įrenginys veikia DRY

Sprendimai

režimu, tačiau nešaldo.

atsišildys garintuvą.

Įrenginys veikia atsišildymo režimu,
įrenginys toliau veiks kai pilnai
atsišildys garintuvą.
Atjunkite elektros maitinimą, po 10

1. Žemos darbinės įtampos apsauga.

LED ekrane žiba E5

minučių įjunkite vėl, jeigu E5
nepranyksta, kvieskite
aptarnavimo kompaniją.
1.

LED ekrane žiba "
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".

Pilna vandens talpa

Išleiskite vandenį per drenažo
vamzdelį.
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Naudojimo patarimai
Vieta

•
•

Nemontuokite įrenginio uždaroje erdvėje. Montavimo vieta turi būti gerai vėdinama.
Nestatykite įrenginio prie tiesioginių saulės spindulių.

• Nestatykite įrenginio drėgnose vietose. Elektros smūgio pavojus.
• Nestatykite įrenginio šiose vietose:
Vietose kur yra dujos, ugnis ar naftos produktai.

Netinkamos vietos

Prašome skirti didesnį dėmesį, kai įrenginiu naudojasi šie žmonės:
1) Vaikai, ar žmonės su psichine negalia.
2) Pavarge, girti ar vartoją migdomųjų vaistų žmonės.

Netinkamos vietos

•

Atsitikus gedimui, kurio nežinote kaip išspręsti, ištraukite elektros tiekimo
laidą ir iškvieskite meistrą.
• Nenaudokite jokių purškiklių kurie gali pažeisti įrenginį.
• Utilizuojant įrenginį prašome laikytis tokio tipo įrenginių utilizavimo reikalavimais.
• Pakeičiant senas dalis naujomis. Tiekėjas turi teise pareikalauti gražinti blogas
detales jiems.
Nereguliuojmas šių įrenginių utilizavimas gamtoje gali stipriai pažeisti kraštovaizdį, bei
aplinką.

• Nebūkite ilgai šaldomoje patalpoje.
• Įrenginys turi būti pastatymas minimum 1 m. atstumu nuo televizoriaus.
• Oro paėmimo/išmetimo angos negali būti uždengtos.
• Nekiškite rankų į oro paėmimo/išmetimo angas.
• Jeigu elektros laidas yra pažeistas būtina jį pakeisti nauju.
• Kondicionierius turi būti pastatytas taip, kad elektros laidas pasiektų kištuką.
• Statinis oro slėgis turi būti nuo 0 Pa iki 25 Pa.
• Parametrai turi būti: 250V AC, 3.15A
• When water level switch works for water filling, water volume inside the tank is 1.2L.
Įrenginys nėra skirtas naudotis vaikas, žmonėsm su psichine negalia, taip pat neturintys
atitinkamų žinių naudotis šiuo prietaisu. Išskyrus atvejus kai jie yra pilnai prižiūrimi ir
susipažine su šiuo vadovu.
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Utilizavimas: Šį įrenginį utilizuokite tik tam skirtose ir
pritaikytose vietose.
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