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Jūsų naujojo oro kondicionieriaus savybės
Šaunus vasaros pasiūlymas
Karštomis vasaros dienomis ir ilgomis varginančiomis naktimis nėra
geresnio būdo išsigelbėti nuo karščio, nei namuose naudojamas oro
kondicionierius. Su naujuoju oro kondicionieriumi daugiau nereikės kęsti
karštų vasaros dienų ir galėsite pailsėti. Apsisaugokite nuo šios vasaros
karščio naujuoju oro kondicionieriumi.
Taupi sistema
Jūsų naujasis oro kondicionierius ne tik užtikrina didžiausią vėsinimo galią
vasaros metu, tačiau taip pat gali būti efektyvus būdas žiemą, naudojant
pažangią „Heat Pump“ sistemą. Palyginus su kitais elektriniais šildymo
prietaisais, „Heat Pump“ sistema yra tris kartus efektyvesnė, todėl tai
sumažina jo naudojimo išlaidas. Patenkinkite savo poreikius ištisus metus
naudodami vieną oro kondicionierių.
Išvaizda bet kokiam interjerui
Elegantiška ir maloni konstrukcija pirmenybę teikia jūsų erdvės
estetiniam vaizdui ir papildo bet kokį interjerą. Dėl švelnios spalvos ir
aptakios formos naujasis oro kondicionierius suteikia elegancijos pojūtį
bet kokiam kambariui. Mėgaukitės oro kondicionieriaus teikiamu
praktiškumu ir estetika.
Funkcija „good’s sleep“
Funkcija „good’s sleep“ leidžia nustatyti tinkamą temperatūrą miego
metu, taupant energiją ir užtikrinant puikų miegą.
Funkcija „d'light Cool“
Funkcija „d'light Cool“ leidžia palaikyti komfortiško lygio temperatūrą ir
drėgmės lygį.
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Šis gaminys atitinka Europos Sąjungos žemos įtampos direktyvą (2006/95/EB) ir elektromagnetinio suderinamumo direktyvą (2004/108/EB).
Tinkamas gaminio šalinimas (Elektros ir elektroninės įrangos atliekos)
(Taikoma šalims, kuriose naudojama atskira surinkimo sistema)
Ši ant gaminio, jo priedų ar literatūroje aptinkama žyma nurodo, kad pasibaigus tarnavimo laikui, rekomenduojama neutilizuoti gaminio ir elektroninių jo priedų
(pvz., kroviklio, ausinių, USB laido) kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Siekdami apsaugoti aplinką ir žmonių sveikatą nuo galimos nekontroliuojamo atliekų
utilizavimo keliamos žalos ir skatinti antrinių žaliavų panaudojimą aplinkai tausoti, atskirkite jas nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti. Dėl informacijos, kur ir
kaip pristatyti šį gaminį, kad jis būtų perdirbtas tausojant aplinką, buitiniai vartotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje jį įsigijo, arba į vietos valdžios įstaigą.
Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Šio gaminio ir elektroninių jo priedų negalima išmesti kartu su kitomis
utilizuotinomis komercinėmis atliekomis.

Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_EN.indd

-2-

2013-6-19 16:58:13

Saugos priemonės
Prieš naudodami naująjį oro kondicionierių atidžiai perskaitykite šį vadovą, kad žinotumėte, kaip saugiai ir efektyviai naudoti
daugybę naujojo prietaiso savybių ir funkcijų.
Kadangi ši naudojimo instrukcija apima įvairius modelius, jūsų oro kondicionieriaus savybės gali šiek tiek skirtis nuo šiame
vadove aprašytų savybių. Jei turite klausimų, skambinkite į artimiausią aptarnavimo centrą arba pagalbos ir informacijos
ieškokite internetu adresu www.samsung.com.
Svarbūs saugos simboliai ir atsargumo priemonės:
PERSPĖJIMAS
ĮSPĖJIMAS

Pavojingai arba nesaugiai naudojant, galima sunkiai ar net mirtinai susižaloti.
Pavojingai arba nesaugiai naudojant, galima nesunkiai susižaloti arba pažeisti nuosavybę.
Laikykitės nurodymų.
Atjunkite maitinimo tiekimą.
Nebandykite.
Neišardykite.
Užtikrinkite prietaiso įžeminimą, kad išvengtumėte elektros šoko pavojaus.

MONTAVIMAS





PERSPĖJIMAS

Naudokite maitinimo tiekimo liniją, atitinkančią gaminio maitinimo tiekimo specifikacijas arba, ir maitinimo tiekimo liniją
naudokite tik šiam prietaisui. Be to, nenaudokite pailginimo laido.
Maitinimo linijos pailginimas gali sukelti elektros šoką.
Nenaudokite elektros transformatoriaus. Jis gali sukelti elektros šoką arba gaisrą.
Jei skiriasi įtampa / dažnis / nominalioji srovė, gali kilti gaisras.
Prietaisą sumontuoti turi kvalifikuotas technikas arba techninio aptarnavimo įmonė.
 Šio nurodymo nesilaikymas gali nulemti elektros šoką, gaisrą, sprogimą, gaminio problemų atsiradimą arba
sužalojimą.
Sumontuokite oro kondicionieriui skirtą jungiklį ir srovės pertraukiklį.
 To nepadarius, galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.
Tvirtai pritvirtinkite lauko įrenginį, kad apsaugotumėte jo elektrinę dalį.
 To nepadarius, galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.
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Saugos priemonės
Nemontuokite šio gaminio šalia šildymo prietaiso, degių medžiagų. Nemontuokite šio gaminio drėgnoje, tepaluotoje ar
dulkėtoje vietoje arba tiesioginių saulės spindulių ir vandens (lietaus) veikiamoje vietoje. Nemontuokite šio gaminio
vietose, kuriose gali atsirasti dujų nuotėkis.
 Priešingu atveju galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.
Niekada nemontuokite lauko įrenginio tokiose vietose, kuriose jis gali nukristi, pavyzdžiui, ant išorinės sienos.
 Nukritęs lauko įrenginys gali sukelti sužalojimą, mirtį ar žalą nuosavybei.
Šį prietaisą būtina tinkamai įžeminti. Draudžiama įrenginį įžeminti naudojant dujų vamzdį, plastikinį vandens vamzdį ar
telefono liniją.
 To nepadarius, galite patirti elektros šoką, gali kilti gaisras ir sprogimas.
 Būtinai naudokite įžemintą elektros lizdą.
MONTAVIMAS

ĮSPĖJIMAS

Prietaisą montuokite ant lygių ir tvirtų grindų, kuris gali atlaikyti svorį.
 Šio nurodymo nesilaikymas gali nulemti neįprastą vibraciją, triukšmą arba gaminio problemas.
Tinkamai prijunkite išleidimo žarną, kad vanduo būtų tinkami išleistas.
 To nepadarius, gali prisikaupti per daug vandens ir kilti žalos nuosavybei pavojus.
Montuodami lauko įrenginį, išleidimo žarną prijunkite taip, kad vandens išleidimas būtų atliekamas tinkamai.
 Šildymo metu lauko įrenginyje susidaręs vanduo gali jį perpildyti ir sukelti žalą nuosavybei.
Nukritus ledo luitui, ypač žiemą, gali kilti sužalojimo, mirties ar žalos nuosavybei pavojus.
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MONTAVIMAS

PERSPĖJIMAS

Kai pažeistas srovės pertraukiklis, susisiekite su artimiausiu techninio aptarnavimo centru.
Netraukite arba per stipriai nelenkite maitinimo laido. Nesukite arba neriškite maitinimo laido. Nekabinkite maitinimo
laido ant metalinių daiktų, nedėkite ant jo sunkių daiktų, nekiškite jo tarp daiktų ir nestumkite jo į tarpą už prietaiso.
 Priešingu atveju galite patirti elektros iškrovą arba gali kilti gaisras.
MONTAVIMAS

ĮSPĖJIMAS

Kai ilgai nenaudojate oro kondicionieriaus arba esant griaustiniui / audrai su žaibais, atjunkite maitinimo tiekimo srovės
pertraukikliu.
 To nepadarius, galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.
NAUDOJIMAS

PERSPĖJIMAS

Jei prietaisas užlietas, susisiekite su artimiausiu techninio aptarnavimo centru.
 To nepadarius, galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.
Jei prietaisas skleidžia stiprų triukšmą, užuodžiate degėsių arba dūmų kvapą, nedelsiant atjunkite maitinimą ir susisiekite
su artimiausiu techninio aptarnavimo centru.
 To nepadarius, galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.
Atsiradus dujų nuotėkiui (pavyzdžiui, propano ar skysto propano dujų ir kt.), nedelsiant išvėdinkite patalpą neliesdami
maitinimo laido. Nelieskite prietaiso arba maitinimo laido.
 Nenaudokite ventiliatoriaus.
 Kibirkštis gali sukelti sprogimą arba gaisrą.
Norėdami pakartotinai sumontuoti prietaisą, susisiekite su artimiausiu techninio aptarnavimo centru.
 Šio nurodymo nesilaikymas gali nulemti gaminio problemų atsiradimą arba sužalojimą, elektros šoką arba gaisrą.
 Šiam gaminiui neteikiama pristatymo paslauga. Jei permontuojate gaminį kitoje vietoje, papildomas konstravimo ir
montavimo išlaidas turėsite apmokėti patys.
 Jei norite sumontuoti gaminį neįprastoje vietoje, pavyzdžiui, pramoninėje zonoje arba netoli pajūrio, kur galimas ore
esančios druskos poveikis, susisiekite su artimiausiu techninio aptarnavimo centru.

Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_EN.indd

-5-

2013-6-19 16:58:13

Saugos priemonės
Nelieskite srovės pertraukiklio šlapiomis rankomis.
 Priešingu atveju galite patirti elektros šoką.
Neišjunkite veikiančio oro kondicionieriaus srovės pertraukikliu.
 Oro kondicionieriaus išjungimas ir įjungimas srovės pertraukikliu gali sukelti kibirkščiavimą, galinti nulemti elektros
šoką arba gaisrą.
Išpakavę oro kondicionierių, laikykite visas pakavimo medžiagas vaikams nepasiekiamoje vietoje, nes vaikams jos gali
sukelti pavojų.
 Ant galvos maišelį užsidėjęs vaikas gali uždusti.
Į veikiančio oro kondicionieriaus angas nekiškite pirštų ar kitų daiktų.
 Saugokite, kad vaikai nesusižalotų kišdami pirštus į gaminį.
Nelieskite oro srauto mentės rankomis arba pirštais, kai įjungtas šildymo režimas.
 Priešingu atveju galite patirti elektros iškrovą arba nudegti.
Į oro kondicionieriaus oro įleidimo / išleidimo angas nekiškite pirštų ar kitų medžiagų.
 Saugokite, kad vaikai nesusižalotų kišdami pirštus į gaminį.
Netrenkite oro kondicionieriaus arba už jo netraukite naudodami per didelę jėgą.
 Tai gali nulemti gaisrą, sužalojimą ar gaminio problemų atsiradimą.
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NAUDOJIMAS

PERSPĖJIMAS

Netoli lauko įrenginio nedėkite daiktų, ant kurių vaikai galėtų užlipti.
 Priešingu atveju vaikai gali rimtai susižaloti.
Nenaudokite šio oro kondicionieriaus ilgai blogai vėdinamose vietose arba netoli sergančių žmonių.
 Kadangi deguonies trūkumas gali būti pavojingas, bent valandai atidarykite langą.
Į prietaisą patekus svetimoms medžiagoms, atjunkite maitinimo tiekimą ir susisiekite su artimiausiu techninio
aptarnavimo centru.
 To nepadarius, galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.
Nebandykite prietaiso remontuoti, išardyti ar keisti patys.
 Naudokite tik standartinį saugiklį (nenaudokite vario, plieno vielos ir kt. saugiklių).
 Šio nurodymo nesilaikymas gali nulemti elektros šoką, gaisrą, gaminio problemų atsiradimą arba sužalojimą.
NAUDOJIMAS

ĮSPĖJIMAS

Po lauko įrenginiu nedėkite daiktų arba įrenginių.
 Iš lauko įrenginio lašantis vanduo gali sukelti gaisrą arba žalą nuosavybei.
Bent kartą per metus patikrinkite, ar lauko įrenginio montavimo rėmas nėra pažeistas.
 Šio nurodymo nesilaikymas gali nulemti sužalojimą, mirtį ar žalą nuosavybei.
Didžiausia srovė išmatuojama pagal IEC saugos standartą, o srovė matuojama pagal ISO energijos efektyvumo
standartą.
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Saugos priemonės
Nestovėkite ant prietaiso arba nedėkite ant jo daiktų (pavyzdžiui, skalbinių, uždegtų žvakių ir cigarečių, indų, cheminių
medžiagų, metalinių daiktų ir kt.).
 Šio nurodymo nesilaikymas gali nulemti elektros šoką, gaisrą arba sužalojimą.
Nenaudokite prietaiso, jeigu jūsų rankos šlapios.
 Priešingu atveju galite patirti elektros šoką.
Nepurkškite ant prietaiso paviršiaus lakių medžiagų, pavyzdžiui, insekticido.
 Jis ne tik kenksmingas žmonėms, bet ir gali sukelti elektros šoką, gaisrą ar gaminio problemų atsiradimą.
Negerkite vandens iš oro kondicionieriaus.
 Vanduo gali būti kenksmingas žmonėms.
Saugokite nuotolinio valdymo pultą nuo stiprių smūgių ir jo neardykite.
Nelieskite prie gaminio prijungtų vamzdžių.
 Taip galite nudegti ir susižaloti.
Nenaudokite šio oro kondicionieriaus tiksliai įrangai palaikyti, maistui, gyvūnams, augalams ar kosmetikai išsaugoti ar bet
kokiems kitiems neįprastiems tikslams.
 Taip galima sukelti žalą nuosavybei.
Venkite tiesioginio ilgo oro srauto iš kondicionieriaus poveikio žmonėms, gyvūnams ar augalams.
 Taip galima pakenkti žmonėms, augalams ar gyvūnams.
Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), turintiems fizinę, sensorinę ar protinę negalią arba
neturintiems pakankamai patirties, nebent naudojant prietaisą juos prižiūri ar instruktuoja už jų saugumą atsakingas
asmuo. Stebėkite, kad vaikai nežaistų su šiuo prietaisu.
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VALYMAS

PERSPĖJIMAS

Nevalykite prietaiso tiesiogiai ant jo purkšdami vandenį. Nenaudokite benzeno, dažų skiediklio ar alkoholio prietaisui
valyti.
 Tai gali sukelti spalvos pakitimą, deformaciją, pažeidimą ar gaisrą arba galite patirti elektros šoką.
Prieš valydami arba atlikdami techninę priežiūrą atjunkite maitinimo tiekimą ir palaukite, kol ventiliatorius sustos.
 To nepadarius, galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.
VALYMAS

ĮSPĖJIMAS

Būkite atsargūs valydami lauko įrenginio šilumokaitį, nes jis turi aštrių kampų.
 Valydami mūvėkite storas medvilnines pirštines, kad neįsipjautumėte.
Patys nevalykite oro kondicionieriaus vidaus.
 Norėdami išvalyti prietaiso vidų, susisiekite su artimiausiu techninio aptarnavimo centru.
 Valydami vidinį filtrą, žr. aprašymus skyriuje „Oro kondicionieriaus valymas“.
 To nepadarius, gali kilti pažeidimo ar gaisro pavojus arba galite patirti elektros šoką.
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Patikrinimas prieš naudojimą
Veikimo intervalai
Toliau esančioje lentelėje pateikiami temperatūros ir drėgmės intervalai, kuriuose galima naudoti oro kondicionierių.
Norėdami efektyviai naudoti prietaisą, žr. lentelę.
Režimas
Vėsinimas

Vidaus temperatūra
16 ˚C ~ 32 ˚C

Lauko temperatūra
-10 ˚C ~ 46 ˚C

Vidaus drėgmė
80 % arba mažesnė
santykinė drėgmė
Šildymas
27 ˚C arba žemesnė
25 ˚C ~ 24 ˚C
Sausas
18 ˚C ~ 32 ˚C
-10 ˚C ~ 46 ˚C
 Jei oro kondicionierius ilgai veikia vėsinimo režimu drėgnoje vietoje, gali susidaryti dulksna.
 Įrenginio naudojimas nesilaikant nurodytų sąlygų gali suaktyvinti apsauginį įrenginį, sustabdantį prietaisą.

Techninė oro kondicionieriaus priežiūra
Vidinės apsaugos naudojant įrenginio valdymo sistemą
 Ši vidinė apsauga suveikia, jei oro kondicionieriuje įvyksta gedimas.
Tipas
Prieš šaltą orą
Atšildymo ciklas
Vidinio akumuliatoriaus
apsauga
Kompresoriaus apsauga

PASTABA

Aprašymas
Kai šiluminis siurblys kaista, vidinis ventiliatoriaus pradeda veikti prieš šaltą orą.
Kai šiluminis siurblys kaista, vidinis ventiliatoriaus pradeda veikti atšildymo režimu.
Kai oro kondicionierius veikia vėsinimo režimu, kompresorius bus išjungtas siekiant
apsaugoti vidinį akumuliatorių.
Siekiant apsaugoti kompresorių, oro kondicionierius nepradeda veikti iš kart, kai jis
paleidžiamas.

Jei šiluminis siurblys veikia šildymo režimu, suaktyvinamas atšildymo ciklas šerkšnui, kuris galėjo susidaryti ant
lauko įrenginio dėl žemos temperatūros, nutirpinti.
Vidinis ventiliatorius išjungiamas automatiškai ir vėl paleidžiamas tik pasibaigus atšildymo ciklui.
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Dalių pavadinimų patikrinimas
Atsižvelgiant į modelį, jūsų oro kondicionierius gali šiek tiek skirtis nuo pavaizduoto paveikslėlyje.
Pagrindinės dalys
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Nuotolinio valdymo pulto patikrinimas
 Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į vidaus įrenginio nuotolinio valdymo pulto imtuvą.
 Tinkamai nuspaudus nuotolinio valdymo pulto mygtuką, vidaus įrenginyje girdimas pyptelėjimas, o nuotolinio
valdymo pulto ekrane pasirodo siųstuvo indikatorius ( ).
Nuotolinio valdymo pulto mygtukai
 Prieš naudojant nuotolinio valdymo pulto funkcija, reikia nustatyti esamą laiką. (Žr. 18 psl.)

Temp/Humi (Temperatūra / drėgmė)
 Vidaus įrenginio ekrane 5 sek. rodomas kambario
drėgmės lygis ir temperatūros vertė:
- „Hi“: aukšta (jei sant. drėgmė – 70 % arba daugiau)
- „Sd“: standartinė (jei sant. drėgmė mažesnė nei 70 %)
- Kambario temperatūra nurodoma verte.
PASTABA

Beep off (Mygtukų garso išjungimas)
Išjungia pypsėjimą, girdimą spaudžiant mygtukus.
Display off (Ekrano išjungimas)
Išjungia ekrano šviesą.
Time set (Laiko nustatymas)
Leidžia nustatyti esamą laiką.

Nuspaudus mygtuką [2ndF], nuotolinio valdymo pulto ekrane rodomas indikatorius [2ndF], nuotolinio
valdymo funkcijas galite keisti, kaip nurodyta toliau.
„d'light Cool“  „Temp/Humi“ (Temperatūra / drėgmė), „Auto Clean“ (Automat. Valymas)  „Beep Off“
(Mygtukų garso išjungimas), „good’ sleep“  „Display Off“ (Ekrano išjungimas), „On Timer“ (Įjungimo
laikmatis)  „Time Set“ (Laiko nustatymas).
Jei pasirinksite funkciją mygtuku, kai funkcija įjungta mygtuku „2ndF“, funkcija „2ndF“ atšaukiama.
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Nuotolinio valdymo pulto ekranas

DĖMESIO

Saugokite nuotolinio valdymo pultą, kad ant jo nepatektų vandens.

Baterijų keitimo laikas
Baterijoms išsekus, nuotolinio valdymo pulte rodoma piktograma
Nuotolinio valdymo pultui reikalingos dvi 1,5 V AAA tipo baterijos.

. Atsiradus piktogramai, pakeiskite baterijas.

Nuotolinio valdymo pulto laikymas
Jei ilgą laiką nenaudojate nuotolinio valdymo pulto, prieš laikydami išimkite baterijas.
Baterijų įdėjimas

1. Pastumkite nuotolinio valdymo
pulto galinėje pusėje esančią svirtelę
rodyklės kryptimi ir kelkite į viršų.

PASTABA




2. Įdėkite dvi AAA tipo baterijas.
Patikrinkite, ar atitinka + ir - ženklai.
Įsitikinkite, kad baterijos įstatytos
tinkamoje padėtyje.

3. Atgal uždėkite dangtelį.
Kai dangtelis tinkamai įstatomas, turi
pasigirsti spragtelėjimas.

Signalas gali būti tinkamai nepriimamas, jei toje pačioje patalpoje naudojamas elektroninis apšvietimas
fluorascentinėmis lempomis, pavyzdžiui, inverterio fluorascentinėmis lempomis.
Jei nuotolinio valdymo pultu valdomi kiti prietaisai, susisiekite su artimiausiu techninio aptarnavimo
centru.
Tinkamas šio gaminio baterijų utilizavimas

(Taikoma šalims, kuriose naudojama atskira surinkimo sistema)
Šis ant baterijos, instrukcijoje arba ant pakuotės pateikiamas žymuo nurodo, kad pasibaigus baterijų tinkamumo naudoti
laikui, nederėtų jų išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Jei baterijos pažymėtos cheminių elementų Hg, Cd ar Pb
sutartiniais ženklais, vadinasi, baterijų sudėtyje yra didesnis nei EB direktyvoje 2006/66 nurodytas leidžiamas gyvsidabrio,
kadmio ar švino kiekis.
Netinkamai utilizuotos baterijos gali sukelti žalą aplinkai ir žmogaus sveikatai.
Siekdami apsaugoti gamtinius išteklius ir skatinti pakartotinį medžiagų panaudojimą, prašome atskirti baterijas nuo kitų rūšių
atliekų ir atiduoti jas perdirbti į vietinį nemokamo baterijų surinkimo punktą.
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Pagrindinė funkcija
Pagrindinis veikimas yra veikimo režimas, kurį galima pasirinkti nuspaudus mygtuką Mode (Režimas).
„Auto“ (Automatinis)
Automatiniu režimu oro kondicionierius automatiškai nustato temperatūrą ir ventiliatoriaus greitį, atsižvelgiant į kambario
temperatūrą.
 Jei automatinio veikimo režimu naudojamos kelios sistemos, sistema pasirenka temperatūros nustatymą ir
atitinkamą veikimo režimą (COOL (Vėsinimas) arba HEAT (Šildymas)), atsižvelgiant į paleidimo metu esančią
kambario temperatūrą.
„Cool“ (Vėsinimas)
Vėsinimo režimu oro kondicionierius vėsina jūsų kambarį. Norėdami atsivėsinti karštuoju metų laiku galite reguliuoti
temperatūrą ir ventiliatoriaus greitį.
 Jei esama lauko temperatūra yra pastebimai didesnė už pasirinktą vidaus temperatūrą, patalpos atvėsinimas iki
pageidaujamos temperatūros gali užtrukti.


Tylusis režimas

sumažina vidaus įrenginio veikimo režimu „Cool“ (Vėsinimas) skleidžiamą triukšmą.

„Dry“ (Sausinimas)
Sausinimo režimu oro kondicionierius veikia kaip vidaus oro drėgmės surinkiklis.
Sausinimo režimas suteikia orui gaivos, kai klimatas yra drėgnas.
„Fan“ (Ventiliatorius)
Ventiliatoriaus režimą galite pasirinkti, kai norite išvėdinti kambarį. Ventiliatoriaus režimas naudingas tvankiam jūsų
kambario orui atšviežinti.
„Heat“ (Šildymas)
 Oro kondicionierius ne tik vėsina, bet ir šildo. Sušildykite savo kambarį šiuo universaliu prietaisu šaltomis žiemomis.
 Iš pradžių ventiliatorius gali neveikti 3–5 minutes, kad būtų išvengta šalto oro pūtimo, kol oro kondicionierius apšyla.



Tylusis režimas
sumažina vidaus įrenginio veikimo režimu „Heat“ (Šildymas) skleidžiamą triukšmą.
Kadangi oro kondicionierius šildo kambarį imdamas šilumos energiją iš lauko oro, esant ypač žemai lauko oro
temperatūrai šildymo galia gali sumažėti.
Jei jaučiate, kad oro kondicionierius šildo nepakankamai, kartu naudokite papildomą šildymo prietaisą.

Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_EN.indd
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Norėdami įjungti oro kondicionierių, nuspauskite mygtuką

.

Norėdami nustatyti veikimo režimą, nuspauskite mygtuką
.
 Kiekvieną kartą nuspaudus mygtuką Mode (Režimas), režimas pakeičiamas šia tvarka: „Auto“ (Automat.), „Cool“
(Vėsinimas), „Dry“ (Sausinimas), „Fan“ (Ventiliatorius) ir „Heat“ (Šildymas).

Pageidaujamą ventiliatoriaus greitį nustatysite mygtuku
Auto“ (Automat.)
,
„Cool“ (Vėsinimas)
,
,
„Dry“ (Sausinimas)
,
„Fan“ (Ventiliatorius)
,
„Heat“ (Šildymas)
,
,

.

Pageidaujamą temperatūrą nustatysite mygtuku
.
Auto“ (Automat.)
Galite reguliuoti temperatūrą 1 °C tikslumu 16–30 °C intervale.
„Cool“ (Vėsinimas)
Galite reguliuoti temperatūrą 1 °C tikslumu 16–30 °C intervale.
„Dry“ (Sausinimas)
Temperatūros reguliuoti negalima.
„Fan“ (Ventiliatorius)
Temperatūros reguliuoti negalima.
„Heat“ (Šildymas)
Galite reguliuoti temperatūrą 1 °C tikslumu 16–30 °C intervale.
PASTABA

Norėdami patikrinti kambario temperatūros ir drėgmės lygį, nuspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką
Temp/Humi (Temperatūra / drėgmė).
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Oro srauto krypties reguliavimas
Oro srautą galima nustatyti į norimą padėtį.
Vertikalus oro srautas
Oro srauto mentės juda aukštyn ir žemyn.
Nuspauskite nuotolinio valdymo pulto oro srauto sukimo mygtuką
.
 Oro srauto sukimo indikatorius rodomas nuotolinio valdymo pulto ekrane,
o oro srauto mentės be perstojo juda aukštyn ir žemyn, kad būtų užtikrinta
oro cirkuliacija.
 Norėdami nustatyti oro srautą pastovioje padėtyje, dar karta nuspauskite
nuotolinio valdymo pulto oro srauto sukimo mygtuką

.

Horizontalus oro srautas
Oro srauto mentės judą kairėn ir dešinėn.
Nuspauskite nuotolinio valdymo pulto oro srauto sukimo mygtuką .
 Oro srauto sukimo indikatorius rodomas nuotolinio valdymo pulto ekrane,
o oro srauto mentės be perstojo juda kairėn ir dešinėn, kad būtų užtikrinta
oro cirkuliacija.
 Norėdami nustatyti oro srautą pastovioje padėtyje, dar karta nuspauskite
nuotolinio valdymo pulto oro srauto sukimo mygtuką

.

PASTABA• Oro srauto krypties keisti negalima „good's sleep“ režimu, kai prietaisas
vėsina. Tačiau „good's sleep“ režimu oro srauto kryptį galite reguliuoti,
kai prietaisas šildo.

„Turbo“ funkcijos naudojimas
„Turbo“ funkcija naudinga norint greitai ir efektyviai atvėsinti kambarį.
Nuotolinio valdymo pulto ekrane rodomas „Turbo“ funkcijos indikatorius
30 minučių įjungiama oro kondicionieriaus „Turbo“ funkcija.

ir

Atšaukimas: dar kartą nuspauskite mygtuką
.
 Šią funkciją galima naudoti tik vėsinimo režimu.
 Jei nuspausite mygtuką Mode (Režimas), kai suaktyvinta „Turbo“ funkcija, ji
atšaukiama.
PASTABA • Naudojant šią funkciją, temperatūros ir ventiliatoriaus greičio reguliuoti
negalima.
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Režimas „good’s sleep“
Prieš naudojant „good's sleep“ režimą reikia nustatyti esamą laiką (kaip nustatyti esamą laiką, žr. 18 psl.).
Siekiant užtikrinti komfortišką miegą, oro kondicionierius veikia režimu „good's sleep“ užmiegant w giliai miegant w
pabundant.
Kai oro kondicionierius įjungtas ir veikia vėsinimo / šildymo režimu
1. Nuspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką „good's sleep“.
 Nuotolinio valdymo pulto ekrane pasirodo indikatorius „good's sleep“ ir ima
blyksėti išjungimo laikmačio indikatorius.
2. Norėdami nustatyti laiką, nuspauskite mygtuką „good's sleep“.
 Galite nustatyti laiką pusvalandžio intervalais nuo 30 min. iki 3val. ir valandos
intervalais nuo 3 iki 12 val.
 Veikimo laiką galima nustatyti nuo mažiausiai 30 min. iki daugiausiai 12 val.
 Numatytasis veikimo laikas yra 8 valandos.
3. Norėdami suaktyvinti, nuspauskite mygtuką „Set/Cancel“ (Nustatyti / atšaukti).
 Išjungimo laikrodžio indikatorius nustoja blyksėti, ir likęs laikas rodomas 3
sekundes. Tada oro kondicionierius ima veikti „good's sleep“ režimu.
 Jei per 10 sek. nuo „good's sleep“ mygtuko nuspaudimo nenuspausite mygtuko
Set/Cancel (Nustatyti / atšaukti), oro kondicionierius grįš į ankstesnę būseną.
Patikrinkite išjungimo laikmačio indikatorių ir vidaus įrenginyje rodomą indikatorių
.
Atšaukimas: dar kartą nuspauskite mygtuką Set/Cancel (Nustatyti / atšaukti).
Galite nustatyti norimą temperatūrą 1 °C tikslumu 16–30 °C intervale (vėsinimas) / 8–30 °C
(šildymas).
Režimu „good's sleep“ ventiliatoriaus greitis nustatomas automatiškai.
Tačiau pasirinkus režimą „good's sleep“, kai prietaisas šildo, ventiliatoriaus greitį galima
reguliuoti.
Kai įjungtas režimas „good's sleep“.
Režimu „Cool“ (Vėsinimas): oro srauto kryptis reguliuojama automatiškai.
Režimu „Heat“ (Šildymas): oro srauto krypti galima reguliuoti.
Temperatūra ir greičio intervalas keičiami režimu „good's sleep“
 „Fall asleep“ (Užmigimas): padeda lengviau užmigti sumažindamas temperatūrą.
 „Sound sleep“ (Gilus miegas): atpalaiduoja jūsų kūną ir šiek tiek padidina temperatūrą.
 Pabudimas režimu „good's sleep“: leidžia pabusti komfortiškoje aplinkoje ir jaustis gaiviai.
PASTABA






Nustatykite ilgesnį nei 5 valandų „good's sleep“ režimo išjungimo laikmatį. Jūsų miegas sutrikęs, jei
režimas „good's sleep“ nustatytas per trumpai ar per ilgai, kadangi numatytasis veikimo
nustatymas yra 8 valandos.
Jei „good's sleep“ režimas nustatytas trumpiau nei 4 valandoms, veikimas bus sustabdytas tuo
pačiu metu.
Jei „good's sleep“ režimas nustatytas ilgiau nei 5 valandoms, jis veiks iki paskutinės pabudimo
etapo valandos.
Rekomenduojama vėsinimo temperatūra yra 25–27 °C, o šildymo temperatūra – 21–23 °C.
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Esamo laiko nustatymas
Prieš naudodami oro kondicionieriaus funkcijas, nustatykite esamą laiką.
1. Nuspauskite mygtuką „2ndF“.
 Nuotolinio valdymo pulto ekrane pasirodo „2ndF“ indikatorius.
2. Norėdami nustatyti esamą laiką, nuspauskite laiko nustatymo mygtuką.
 AM arba PM indikatorius sublyksės ir galėsite nustatyti laiką valandoms nuspaudę
mygtuką Temp hr. + arba -, o minutėms – mygtuką Fan min.˄ ˅.
3. Norėdami suaktyvinti, dar kartą nuspauskite laiko nustatymo mygtuką.

Įj. / išj. laikmačio nustatymas
PASTABA




Prieš naudodami šią funkciją, nuotolinio valdymo pultu patikrinkite laiką.
Numatytasis nuotolinio valdymo pulto laikas yra 12 val. priešpiet. Pakeitus baterijas, esamas laikas
pakeičiamas į numatytąjį laiką.

Galite nustatyti, kad oro kondicionierius įsijungtų / išsijungtų automatiškai pageidaujamu laiku.
Įjungimo laikmačio nustatymas, kai oro kondicionierius išjungtas / išjungimo laikmačio nustatymas, kai oro
kondicionierius įjungtas
Įjungimo laikmačio nustatymas
1.
Nuspauskite mygtuką „On Timer“ (Įjungimo laikmatis) / „Off Timer“ (Išjungimo
laikmatis).
 Nuotolinio valdymo pulto ekrane mirksės įjungimo / išjungimo laikmačio indikatorius.
2.
˅˄

Norėdami nustatyti laiką, nuspauskite mygtuką Temp hr. + arba - ir mygtuką Fan min.


Galite nustatyti laiką valandos intervalais nuo 1 iki 12 val. priešpiet ir popiet ir minutės
intervalais nuo 1 iki 59 minučių.
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Išj. laikmačio nustatymas
3. Norėdami suaktyvinti, nuspauskite mygtuką „Set/Cancel“ (Nustatyti / atšaukti).
 Įjungimo laikrodžio indikatorius nustoja blyksėti, ir likęs laikas rodomas 3
sekundes.
 Jei per 10 sek. nuo laiko pasirinkimo nenuspausite mygtuko „Set/Cancel“
(Nustatyti / atšaukti), oro kondicionierius grįš į ankstesnę būseną.
Patikrinkite įjungimo ir išjungimo laikmačių indikatorius ir vidaus įrenginyje
rodomą indikatorių .
Atšaukimas: dar kartą nuspauskite mygtuką „Set/Cancel“ (Nustatyti /
atšaukti).
Papildomos įjungimo laikmačio režimo parinktys
Rodomas paskutinis režimas prieš išjungiant įrenginį.
Ventiliatoriaus greičio reguliuoti negalima.
Galite reguliuoti temperatūrą režimu „Auto“ (Automat.) / „Cool“
(Vėsinimas) / „Heat“ (Šildymas).
PASTABA

• Perjungiant įjungimo / išjungimo laikmačio ir „good's sleep“
režimo išjungimo laikmačio funkcijas, taikomas tik paskutinis
laikmačio nustatymas.

Laikmačio įjungimo ir laikmačio išjungimo nustatymas vienu metu.
Norėdami nustatyti įjungimo laikmatį ir išjungimo laikmatį, vadovaukitės tuo pačiu
procesu.

PASTABA

• Įjungimo ir išjungimo laikmačių laikai turi skirtis.
• Kai laikmačio kombinacija įjungta, nuspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką Set/Cancel (Nustatyti /
atšaukti). Tiek įjungimo, tiek išjungimo laikmačiai atšaukiami ir indikatorius išnyksta.

Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_EN.indd

- 19 -

2013-6-19 16:58:13

Funkcijos „Smart Saver“ naudojimas
Ši funkcija nustato ribinę temperatūros intervalo vertę ir padeda taupyti energiją, kai oro kondicionierius veikia režimu „Cool“
(Vėsinimas).
Kai oro kondicionierius veikia režimu „Cool“ (Vėsinimas), nuspauskite nuotolinio
valdymo pulto mygtuką „Smart Saver“.
 Nuotolinio valdymo pulto ekrane automatiškai pasirodo „Smart Saver“



indikatorius ir oro srauto sukimo indikatorius .
Oro srauto mentės juda aukštyn ir žemyn.
Jei esama temperatūra žemesnė už 24 °C, ji automatiškai pakyla iki 24 °C.

Atšaukimas:
PASTABA
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dar kartą nuspauskite mygtuką Smart Saver.
 Funkciją Smart Saver galima naudoti tik režimu „Cool“
(Vėsinimas).
 Kai funkcija Smart Saver yra suaktyvinta, temperatūros
intervalas ribojamas iki 24 °C ~ 30 °C.
 Jei pageidaujama temperatūra žemesnė už 24 °C, išjunkite
funkciją Smart Saver nuspausdami mygtuką Smart Saver .
 Taip pat galima reguliuoti temperatūrą / ventiliatoriaus greitį
(nurodymų žr. 15 psl.).
 Nuspaudus mygtuką Mode (Režimas), kai įjungta funkcija Smart
Saver, funkcija išjungiama.
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Automat. valymo funkcijos naudojimas
Automatinio valymo funkcija neleidžia kauptis nešvarumams, pašalindama vidaus įrenginio viduje esančią drėgmę. Jūsų
vidaus įrenginys išgarina viduje susikaupusią drėgmę. Suaktyvinkite šią funkciją, kad jūsų oras būtų dar švaresnis ir gaivesnis.
Nuspauskite mygtuką „Auto Clean“ (Automat. Valymas).
Kai oro kondicionierius yra išjungtas:
 Vidaus įrenginio ekrane pasirodo automatinio valymo indikatorius ir paleidžiama
automatinio valymo funkcija.
Kai oro kondicionierius yra įjungtas:
 Sustabdžius oro kondicionieriaus veikimą, vidaus įrenginio ekrane pasirodo
automatinio valymo indikatorius ir paleidžiama automatinio valymo funkcija.
* Automatinio valymo laikas gali skirtis atsižvelgiant į prieš tai naudotą režimą.
Režimas „Auto(cool)“ (Automat. (vėsinimas)), „Cool“ (Vėsinimas), „Dry“ (Sausinimas):
apytiksliai 30 min. Režimas „Auto(heat)“ (Automat. (šildymas)), „Heat“ (Šildymas), „Fan“
(Ventiliatorius): apytiksliai 15 min.
Atšaukimas:
PASTABA

dar kartą nuspauskite mygtuką Auto clean (Automat. Valymas).
 Automat. valymo indikatorius pasirodo, tik kai vidaus įrenginyje
nurodoma
(Švaru).
 Kai oro kondicionierius yra įjungtas, automatinio valymo funkcija
veikia sustabdžius oro kondicionieriaus veikimą.

Funkcijos „d'light Cool“ naudojimas
Vidaus įrenginyje esantis jutiklis, kuris išmatuoja kambario temperatūrą ir drėgmę, palaiko komfortiškiausią kambario
temperatūros lygį automatiškai kontroliuodamas temperatūrą ir ventiliatoriaus greitį.
Kai oro kondicionierius veikia režimu „Cool“ (Vėsinimas), nuspauskite nuotolinio valdymo
pulto mygtuką „d'light Cool“.
 Nuotolinio valdymo pulto ekrane automatiškai pasirodo „d'light Cool“.
 Oro kondicionieriaus automatiškai nustato ventiliatoriaus greitį ir reguliuoja
temperatūrą pagal kambario temperatūros ir drėgmės lygį.
Atšaukimas:
PASTABA
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dar kartą nuspauskite mygtuką d'light Cool.
 Funkciją „d'light Cool“ galima naudoti tik režimu „Cool“
(Vėsinimas).
 Kai „d'light Cool“ funkcija suaktyvinta, temperatūra nustatoma
automatiškai ir nuotolinio valdymo pulto ekrane rodoma
piktograma
.
 Nuspaudus mygtuką Mode (Režimas), kai įjungta funkcija „d'light
Cool“, funkcija išjungiama.
 Jei naudojate kelių įrenginių sistemą, ši funkcija veikia tik tuo atveju,
jei visuose vidaus įrenginiuose nustatytas „d'light Cool“ funkcija.
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Funkcijos „Quiet“ naudojimas
Galite sumažinti vidaus įrenginio skleidžiamą triukšmą.
Kai oro kondicionierius veikia režimu „Cool/Heat“ (Vėsinimas / šildymas), nuspauskite
nuotolinio valdymo pulto mygtuką „Quiet“ (Tylus veikiamas).
 „Nuotolinio valdymo pulto ekrane pasirodo tylaus veikimo indikatorius.
 Vidaus įrenginys ims veikti tyliau.
Atšaukimas:
PASTABA

dar kartą nuspauskite mygtuką Quiet (Tylus veikimas).
 Jei naudojate kelių įrenginių sistemą, ši funkcija veikia tik tuo atveju,
jei visuose vidaus įrenginiuose nustatyta funkcija „Quiet“ (Tylus
veikimas).

Funkcijos „Smart A/C“ naudojimas
Galite patogiai kontroliuoti savo oro kondicionierių bet kur, naudodami „Smart“ programą.
PASTABA
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Oro kondicionieriaus valymas
ĮSPĖJIMAS

 Valydami oro kondicionierių, įsitinkite, kad maitinimo tiekimas yra išjungtas ir
įrenginys atjungtas nuo sieninio lizdo.

Kai reikia, nušluostykite įrenginio paviršių sudrėkinta mikropluošto šluoste.
PASTABA
 Valydami vidaus įrenginio šilumokaitį, susisiekite su techninio
aptarnavimo centru, nes jį reikia išardyti.
 Kadangi vidaus įrenginio skydelis yra neatspaus įbrėžimams,
jam valyti turėtumėte naudoti mikropluošto šluostę.
Naudodami mikropluošto šluostę, šiek tiek ją sudrėkinkite ir
pašalinkite bet kokius ant šluostės esančius nešvarumus, kad
išvengtumėte įbrėžimų.
ĮSPĖJIMAS
 Nevalykite ekrano šarminėmis valymo priemonėmis.
 Gaminio paviršiui valyti nenaudokite sieros rūgšties,
hidrochorinės rūgšties ar organinių tirpiklių (pvz., skiediklio,
kerozono ar acetono ir kt.) arba neklijuokite jokių lipdukų.
Tai gali pažeisti oro kondicionieriaus paviršių.
Lauko įrenginio šilumokaičio valymas


Kai ant šilumokaičio prisikaupia dulkių, vėsinimo efektyvumas gali sumažėti.
Todėl jį reikia reguliariai valyti.
 Norėdami nuvalyti dulkes, purkškite vandeniu.
PASTABA
 Jei jums patiems sunku nuvalyti lauko įrenginio šilumokaitį,
kreipkitės į techninio aptarnavimo centrą.
ĮSPĖJIMAS
 Būkite atsargūs, kad nesusižeistumėte į aštrius lauko įrenginio
šilumokaičio kampus.
Šilumokaitis
(pav. gali šiek tiek skirtis, atsižvelgiant į
modelį)

Skydelio atidarymas
Tvirtai suimkite priekinio skydelio šonus ir atidarykite pakeldami skydelį į viršų.
Tada atleiskite skydelį – jis turėtų būti automatiškai užfiksuotas atidarytoje
padėtyje.
 Norėdami uždaryti skydelį, šiek tiek pakelkite priekinį skydelį švelniai
stumdami jį, tada nuleiskite skydelį.
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Oro kondicionieriaus valymas
„Full HD“ filtro nuėmimas
Paimkite už rankenos ir ją pakelkite. Tada patraukite „Full HD“ filtrą į save ir
paslinkite jį žemyn.

„Full HD“ filtro valymas
Plaunamas porolono pagrindu pagamintas „Full HD“ filtras surenka didžiąją dalį ore sklandančių dalelių. Šį filtrą galima valyti
dulkių siurbliu arba plauti rankomis.
Atidarykite skydelį ir išimkite „Full HD“ filtrą.



Nuvalykite „Full HD“ filtrą dulkių siurbliu arba minkštu šepečiu. Jei
dulkės per sunkios, praskalaukite filtrą po tekančiu vandeniu.

↓
Įstatykite „Full HD“ filtrą atgal į pradinę jo padėtį
ir uždarykite priekinį skydelį.

PASTABA




←

Išdžiovinkite „Full HD“ filtrą gerai vėdinamoje vietoje.

Valykite „Full HD“ filtrą kas 2 savaites. Valymo laikotarpis gali skirtis atsižvelgiant į naudojimo aplinkos
sąlygas. Dulkėtose vietose valykite kartą per savaitę.
Jei „Full HD“ filtras džiovinamas uždarose (drėgnose) vietose, gali atsirasti kvapas. Taip nutikus,
pakartotinai plaukite ir džiovinkite filtrą gerai vėdinamoje vietoje.
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Oro kondicionieriaus priežiūra
Jei oro kondicionierius bus ilgai nenaudojamas, išdžiovinkite jį, kad būtų užtikrinta geriausia jo būklė.
1.
Visiškai išdžiovinkite oro kondicionierių 3–4 valandas naudodami jį režimu „Fan“ (Ventiliatorius) ir atjunkite
maitinimo tiekimą. Drėgmė vidiniuose komponentuose gali sukelti pažeidimą.
2.
Prieš vėl naudodami oro kondicionierių, išdžiovinkite vidinius jo komponentus 3–4 valandoms įjungdami režimą
„Fan“ (Ventiliatorius). Tai padeda pašalinti kvapus, kurie galėjo atsirasti dėl drėgmės.
Periodiniai patikrinimai
Norėdami tinkamai prižiūrėti savo oro kondicionierių, žr. šią lentelę.
Tipas

Aprašymas

Kas 2 sav.

Kas 3 mėn.

Kas 4 mėn.

Kartą per metus

X
Išvalykite „Full HD“ filtrą (1)
Vidaus Išvalykite kondensato išleidimo
Vidaus
dubenį (2)
įrenginys
Kruopščiai nuvalykite šilumokaitį (2)
X
Išvalykite kondensato išleidimo vamzdį (2)
Pakeiskite nuotolinio valdymo pulto
baterijas (1)
X
Nuvalykite lauko įrenginio šilumokaitį (2)
Išvalykite šilumokaičio vidų (2)
Nuvalykite elektros komponentus oro srove
(2)
Lauko
įrenginys
Patikrinkite, ar visi elektriniai komponentai
yra tvirtai priveržti (2)
Nuvalykite ventiliatorių (2)
Patikrinkite, ar visa ventiliatoriaus
konstrukcija yra tvirtai priveržta (2)
Išvalykite kondensato išleidimo dubenį (2)
X
: šis ženklas nurodo periodinį vidaus / lauko įrenginio patikrinimą, Norėdami tinkamai prižiūrėti savo oro
kondicionierių, vadovaukitės aprašymu.

ĮSPĖJIMAS

(1)
(2)

Aprašytas operacijas reikia atlikti dažniau, jei sumontavimo vietoje yra labai daug dulkių.
Šias operacijas visuomet turi atlikti kvalifikuoti darbuotojai.
Detalesnės informacijos ieškokite vadove pateiktoje sumontavimo dalyje.
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X
X
X

X
X
X
X
X
X

Trikčių diagnostika
Jei oro kondicionierius veikia neįprastai, žr. šią lentelę. Tai gali padėti sutaupyti laiko ir nebūtinų išlaidų.
PROBLEMA
SPRENDIMAS
Oro kondicionierius
 Patikrinkite maitinimo tiekimą ir dar kartą paleiskite oro kondicionierių.
visiškai neveikia.
 Prijunkite arba įjunkite srovės pertraukiklį ir tada dar kartą paleiskite oro kondicionierių.
 Patikrinkite, ar įjungtas išjungimo laikmatis. Dar kartą paleiskite oro kondicionierių
nuspausdami mygtuką Power (Maitinimas).
Negalima reguliuoti
 Patikrinkite, ar pasirinktas režimas „Dry“ (Sausinimas) / „Fan“ (Ventiliatorius) / „Turbo“ /
temperatūros.
„d'light Cool“. Šiais režimais pageidaujama temperatūra nustatoma automatiškai ir
temperatūros reguliuoti negalima.
Iš oro kondicionieriaus
 Patikrinkite, ar nustatyta temperatūra yra aukštesnė (vėsinimo režimu) / žemesnė
neina vėsus / šiltas oras.
(šildymo režimu) už esamą temperatūrą. Norėdami pakeisti temperatūros nustatymą,
nuotolinio valdymo pultu nuspauskite mygtuką Temp hr. + arba -.
 Patikrinkite, ar „Full HD“ filtras nėra užkimštas purvu. Jei „Full HD“ filtre labai daug
dulkių, vėsinimo (šildymo) efektyvumas gali sumažėti. Dažniau jį valykite.
 Patikrinkite, ar lauko įrenginys nėra uždengtas arba sumontuotas netoli kliūties.
Pašalinkite dangą arba kliūtį.
 Jei norite naudoti oro kondicionierių saulėje, uždenkite lauko įrenginį, pavyzdžiui,
užuolaidomis.
 Patikrinkite, ar oro kondicionierius nėra įjungtas atšildymo režimu. Kai žiemą susidaro
ledas arba lauko temperatūra per žema, oro kondicionierius automatiškai veikia
atšildymo režimu. Atšildymo režimu vidaus ventiliatorius sustoja ir šaltas oras neišeina.
 Jei atidarytos durys arba langai, tai gali sumažint vėsinimo (šildymo) efektyvumą.
Uždarykite duris ir langus.
 Patikrinkite, ar oro kondicionierius buvo išjungtas sustabdžius vėsinimą ar šildymą.
Tokiu atveju veikia tik ventiliatorius siekiant apsaugoti lauko įrenginio kompresorių.
 Patikrinkite, ar vamzdžio ilgis nėra per didelis. Kai vamzdžio ilgis viršija didžiausią
leidžiamą vamzdžio ilgį, vėsinimo (šildymo) efektyvumas gali sumažėti.
Negalima reguliuoti oro
 Patikrinkite, ar nesate pasirinkę režimo „good’s sleep“. Šiuo režimu oro srauto krypties
srauto krypties.
reguliuoti negalima. (Tačiau „good's sleep“ režimu oro srauto kryptį galite reguliuoti, kai
prietaisas šildo.
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PROBLEMA
Negalima reguliuoti
ventiliatoriaus greičio.
Neveikia nuotolinio
valdymo pultas..

Negalima nustatyti
laikmačio funkcijos.
Indikatorius visą laiką
mirksi.
Veikimo metu
kambaryje jaučiamas
kvapas.

SPRENDIMAS
 Patikrinkite, ar pasirinktas režimas „Auto“ (Automat.) / „Dry“ (Sausinimas) / „Turbo“ /
„good's sleep“ / „d’light Cool“. Šiais režimais ventiliatoriaus greitis nustatytas
automatiškai ir jo reguliuoti negalite.
 Patikrinkite, ar baterijos nėra išsekusios.
 Įsitikinkite, kad niekas neblokuoja jūsų nuotolinio valdymo pulto.
 Patikrinkite, ar prie oro kondicionieriaus nėra stipraus apšvietimo aparato. Ryški dienos
šviesos lempučių ar neoninių ženklų šviesa gali sukelti elektros bangų trikdžius.
 Įsitikinkite, ar nustatę laiką nuspaudėte nuotolinio valdymo pulto mygtuką Set/Cancel
(Nustatyti / atšaukti).






Rodoma klaida.



Skleidžiamas triukšmas.



Nuspauskite maitinimo mygtuką Power
arba atjunkite pagalbinio maitinimo
jungiklio kištuką / jungiklį.
Jei pranešimai vis dar mirksi, kreipkitės į techninio aptarnavimo centrą.
Patikrinkite, ar prietaiso veikimo vietoje nėra dūmų. Išvėdinkite patalpą arba 1–2 al.
įjunkite prietaisą režimu „Fan“ (Ventiliatorius). (Oro kondicionieriuje nenaudojami jokie
kvapą skleidžiantys komponentai.)
Išvalykite „Full HD“ filtrą, jei jis purvinas. Pakeiskite dezodoruojantį filtrą, jei jis purvinas.
Jei vidaus įrenginio ekrane atsiranda klaidos indikatorius, pavyzdžiui, E101, E121, E122,
E154, E186, E102, mirksi visi, E221, E237, E251, E416, E458, E461, E462, E464, E465,
E467, E468, E469, E471, E472, E554, E556, E142, kreipkitės į artimiausią techninio
aptarnavimo centrą.
Atsižvelgiant į oro kondicionieriaus naudojimo būseną,pasikeitus šaltnešio srauto
krypčiai, gali pasigirsti triukšmas. Tai normalu.
Tai nereiškia gaisro – žiemą atšildymo režimo metu iš lauko įrenginio šilumokaičio gali
sklisti garai.
Dėl temperatūros skirtumo gali susidaryti vanduo. Tai normalu.

Iš lauko įrenginio sklinda

dūmai.
Iš lauko įrenginio

vamzdžio jungties laša
vanduo.
* Dėl „Smart A/C“ prijungimo problemos žr. „Smart A/C“ programos vadovą.
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TURITE KLAUSIMŲ ARBA PASTABŲ?
ŠALIS
ALBANIJA
AUSTRIJA
BELGIJA02-

SKAMBINKITE
42 27 5755
0810 – „Samsung“ (7267864, 0,07 EUR / min.)
201-24-18

BOSNIJA
BULGARIJA
KROATIJA
ČEKIJA
DANIJA
SUOMIJA
PRANCŪZIJA

ARBA APSILANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPYJE
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/be (olandų)
www.samsung.com/be_fr (prancūzų)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com

05 133 1999
07001 33 11, įprastas tarifas
062 „Samsung“ (062 726 7864)
800 – „Samsung“ (800-726786)
70 70 19 70
09 85635050
01 48 63 00 00
0180 5 SAMSUNG bzw.
VOKIETIJA
0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus dem dt.
www.samsung.com
Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)
KIPRAS
8009 4000 tik iš laidinio telefono
www.samsung.com
(+30) 210 6897691 iš mobilaus ir laidinio tel.
80111 – „Samsung“ (80111 726 7864) tik iš
GRAIKIJA
laidinio telefono
www.samsung.com
(
+30) 210 6897691 iš mobilaus ir laidinio tel.
VENGRIJA
06-80 – „Samsung“ (726-7864)
www.samsung.com
ITALIJA
800 – „Samsung“ (726-7864)
www.samsung.com
LIUKSEMBURGAS
261 03 710
www.samsung.com
MAKEDONIJA 023 207 777
www.samsung.com
JUODKALNIJA 020 405 888
www.samsung.com
NYDERLANDAI 0900 – „Samsung“ (0900-7267864) (0,10 EUR / min.)
www.samsung.com
NORVEGIJA
815 56480
www.samsung.com
LENKIJA0 801-1 „Samsung“ (172-678)
www.samsung.com
+48 22 607-93-33
PORTUGALIJA 808 20 – „Samsung“ (808 20 7267)
www.samsung.com
RUMUNIJA
08008 – „Samsung“ (08008 726 7864)
www.samsung.com
Nemokamas telefono nr.
SERBIJA
0700 „Samsung“ (0700 726 7864)
www.samsung.com
SLOVAKIJA
0800 – „Samsung“ (0800-726 786)
www.samsung.com
ISPANIJA
902 - 1 – „Samsung“ (902 172 678)
www.samsung.com
ŠVEDIJA
0771 726 7864 („Samsung“)
www.samsung.com
ŠVEICARIJA
0848 – „Samsung“ (7267864, 0,08 CHF / min.) www.samsung.com/ch (vokiečių)
www.samsung.com/ch_fr/ (prancūzų)
JUNGTINĖ KARALYSTĖ 0330 „Samsung“ (7267864)
www.samsung.com
AIRIJA
0818 717100
www.samsung.com
LIETUVA
8-800-77777
www.samsung.com
LATVIJA
8000-7267
www.samsung.com
ESTIJA
800-7267
www.samsung.com

Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_EN.indd

- 28 -

2013-6-19 16:58:13

