
 
 
 
 

 
 

 
LIETOTĀJA 
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Prodigy sērijas 
 
 
 
 
 
 
 
 

KAY-26 DN8 
KAY-35 DN8 
KAY-52 DN8 
KAY-71 DN8 

 
 

KAY-26 DR8 
KAY-35 DR8 
KAY-52 DR8 
KAY-71 DR8 

 
 

AKAY-26 DR9 
AKAY-35 DR9 
AKAY-52 DR9 
AKAY-71 DR9

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SVARĪGA PIEZĪME. 

Pirms jaunas gaisa kondicionēšanas ierīces uzstādīšanas vai 
ekspluatācijas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu. Pārliecinieties, vai šī 
rokasgrāmata ir saglabāta turpmākai uzziņai. Dizains un 
specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma par 
produktu uzlabošanu. Sīkākai informāciju sazinieties ar tirdzniecības 
aģentūru vai ražotāju. 



 

 
Komplekts 

(iekšējā ierīce, āra ierīce) 

 
R-410 ierīcēm 

 
R32 ierīcēm 

KAY-26 DN8 
 (KAY-26 DR8, KAE-26 DN7) ✓ ✗ 

KAY-35 DN8 
 (KAY-35 DR8, KAE-35 DN7) ✓ ✗ 

KAY-52 DN8 
(KAY-52 DR8, KAE-52 DN7.1) ✓ ✗ 

KAY-71 DN8  
(KAY-71 DR8, KAE-71 DN7) ✓ ✗ 

KAY-26 DR8  
(KAY-26 DR8, KAE-26 DR8) ✗ ✓ 

KAY-35 DR8 
(KAY-35 DR8, KAE-35 DR8) ✗ ✓ 

KAY-52 DR8 
(KAY-52 DR8, KAE-52 DR7) ✗ ✓ 

KAY-71 DR8 
(KAY-71 DR8, KAE-71 DR7) ✗ ✓ 

AKAY-26 DR9 
(KAY-26 DR9 / KAE-26 DR9) ✗ ✓ 

AKAY-35 DR9 
(KAY-35 DR9 / KAE-35 DR9) ✗ ✓ 

AKAY-52 DR9 
(KAY-52 DR9 / KAE-52 DR9) ✗ ✓ 

AKAY-71 DR9 
(KAY-71 DR9 / KAE-71 DR9) ✗ ✓ 
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Uzmanību! Ugunsgrēka risks 

 (R32 dzesētājs)
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D
rošības 

pasākum
i  Drošības pasākumi 

 

Pirms uzstādīšanas iepazīstieties ar drošības pasākumiem 
Nepareiza uzstādīšana, ignorējot norādījumus, var izraisīt nopietnus bojājumus vai traumas. 
Potenciālo bojājumu vai traumu smagums tiek klasificēts kā BRĪDINĀJUMS vai UZMANĪBA. 

 
 
 
 
 

BRĪDINĀJUMS 

Šis simbols norāda, ka norādījumu ignorēšana var izraisīt nopietnas 
traumas. 

 
 
 
 
 
UZMANĪBU 

Šis simbols norāda, ka, ignorējot norādījumus, var tikt izraisīti vidējas 
smaguma pakāpes miesas bojājumi vai ierīces vai cita īpašuma bojājumi. 

 
 
 

BRĪDINĀJUMS 
 

Bērni no 8 gadu vecuma vai personas ar ierobežotām fiziskajām, sensorālajām vai garīgajām 
spējām vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām par šo ierīci var izmantot tikai, ja tiek 
atbilstoši uzraudzīti vai arī, norādot, kā ierīci droši izmantot un, lai būtu saprotami ar to saistītie 
riski. Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci. Tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni, kas netiek 
pieskatīti. 

 
UZSTĀDĪŠANAS BRĪDINĀJUMI 
• Lūdziet pilnvarotajam izplatītājam uzstādīt šo gaisa kondicionieri. Neatbilstoša uzstādīšana 

var izraisīt ūdens noplūdi, elektrisko triecienu vai ugunsgrēku. 
• Visi šīs ierīces remontdarbi, apkopes un pārvietošana jāveic pilnvarotam servisa 

speciālistam. Neatbilstošs remonts var izraisīt smagu traumu vai produkta atteici. 
 

BRĪDINĀJUMI PAR PRODUKTA LIETOŠANU 
• Ja rodas anormāla situācija (piemēram, deguma smaka), nekavējoties izslēdziet ierīci un 

izvelciet barošanas kontaktdakšu. Instrukciju, lai izvairītos no elektriskās strāvas 
trieciena, ugunsgrēka vai traumām, iegūšanai sazinieties ar izplatītāju. 

• Nelieciet pirkstus, stieņus vai citus priekšmetus gaisa ieplūdes vai izplūdes atverē. Tas var 
radīt traumas, jo ventilators rotē ar lielu ātrumu. 

• Nelietojiet uzliesmojošus aerosolus, piemēram, matu laku, laku vai krāsu ierīces 
tuvumā. Tas var izraisīt ugunsgrēku vai degšanu. 

• Neslēdziet gaisa kondicionieri vietās, kas atrodas degošu gāzu tuvumā. Izdalījusies gāze 
var uzkrāties ap ierīci un izraisīt sprādzienu. 

• Neslēdziet gaisa kondicionieri mitrā telpā (piemēram, vannas istabā vai veļas 
mazgātuvē). Tas var radīt strāvas triecienu un izraisīt produkta kvalitātes 
pasliktināšanos. 

• Nepakļaujiet korpusu tiešai auksta gaisa plūsmai ilgstošu laika periodu. 
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D
rošības 

pasākum
i 

ELEKTRISKIE BRĪDINĀJUMI 
• Izmantojiet tikai norādīto strāvas vadu. Ja strāvas vads ir bojāts, tas jāaizstāj 

ražotājam vai sertificētam servisa pārstāvim. 
• Uzturiet tīru strāvas kontaktdakšu. Noņemiet putekļus vai piesārņojumu, kas uzkrājies uz 

kontaktdakšas vai ap to. Netīras kontaktdakšas var izraisīt ugunsgrēku vai strāvas 
triecienu. 

• Nevelciet ierīci aiz strāvas vada tās atvienošanai. Cieši  turiet kontaktdakšu un velciet to 
no kontaktligzdas. Tieša vilkšana aiz vada var sabojāt to, izraisot ugunsgrēku vai strāvas 
triecienu. 

• Neizmantojiet pagarinātāju, manuāli nepagariniet strāvas vadu vai nepievienojiet citas 
ierīces gaisa kondicioniera kontaktligzdai. Slikti elektriskie savienojumi, slikta izolācija un 
nepietiekams spriegums var izraisīt ugunsgrēku. 

 
TĪRĪŠANAS UN APKOPES BRĪDINĀJUMI 

 

• Pirms tīrīšanas izslēdziet ierīci un izvelciet kontaktdakšu. Pretējā gadījumā var tikt izraisīts 
strāvas triecienu. 
• Netīriet gaisa kondicionieri ar pārmērīgu ūdens daudzumu. 
• Netīriet gaisa kondicionieri ar viegli uzliesmojošiem tīrīšanas līdzekļiem. Degoši tīrīšanas 

līdzekļi var izraisīt ugunsgrēku vai deformāciju. 
 
 
  

UZMANĪBU 

 • Ja gaisa kondicionieris tiek izmantots kopā ar degļiem vai citām sildierīcēm, rūpīgi vēdiniet 
telpu, lai izvairītos no skābekļa deficīta. 

• Izslēdziet gaisa kondicionieri un atvienojiet ierīci, ja to nelietojat ilgāku laika periodu. 
• Izslēdziet un atvienojiet ierīci negaisa laikā. 
• Pārliecinieties, vai ūdens kondensāts var netraucēti izplūst no ierīces. 
• Nedarbiniet gaisa kondicionieri ar mitrām rokām. Tas var izraisīt elektrisko triecienu. 
• Nelietojiet ierīci nolūkiem, kas neatbilst paredzētajam lietojumam. 
• Nekāpiet un nenovietojiet objektus uz āra ierīces. 
• Neļaujiet gaisa kondicionierim ilgstoši darboties ar atvērtām durvīm vai logiem, vai pie 

augsta mitruma procenta. 
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Ierīces 
specifikācijas 
un funkcijas 

Ierīces specifikācijas un funkcijas 1 
 
 

Ierīces daļas 
 

Gaisa filtrs 
(izvelkams) 

 
 
Priekšējais panelis 
 

Plūsmvirzis 

 
 

Barošanas kabelis (dažas ierīces) 
 
 
 

Tālvadības pults 
 
 
 

Displeja logs 
 
 

Attālais turētājs (dažas ierīces) 
 
 
 

“  ” 3 sekundes, ja: 
  •Ir iestatīts TIMER ON (TAIMERIS IESLĒGTS) 
  • Ir ieslēgtas FRESH (SVAIGS), SWING (PAGRIEZT), 
TURBO vai SILENCE (KLUSS) funkcijas 

“  ” 3 sekundes, ja: 
  • Ir iestatīts TIMER OFF (TAIMERIS IZSLĒGTS) 
  • Ir izslēgtas FRESH (SVAIGS), SWING (PAGRIEZT), 
TURBO vai SILENCE (KLUSS) funkcijas 

“ ” ja ir ieslēgta pret- auksta gaisa funkcija 

“ ” ja atkausē 
“ ” ja ierīce tiek pašattīrīta 
“ ” ja ieslēgta aizsardzība pret aizsalšanu 
“ ” ja tiek aktivizēta WIFI vadības funkcija (dažas ierīces) 

“ ” Ja tiek aktivizēta ECO funkcija (dažas ierīces),  

pakāpeniski iedegas kā iestatītā temperatūra  vienas 
sekundes intervālā. 

 PIEZĪME: Šajā literatūras komplektā nav iekļauta pamācība par 
infrasarkano staru tālvadības pults izmantošanu. 

 

Citos režīmos ierīce rādīs jūsu temperatūras iestatījumu. Ventilatora 
režīmā ierīce rādīs istabas temperatūru. 

 

Attēloto kodu 
nozīme 
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 COOL (DZESĒ) 
režīms 

HEAT 
(SILDA) 
režīms 

DRY (ŽĀVĒ) 
režīms 

Telpas temperatūra 
17°C - 32°C 
(63°F - 90°F) 

0°C - 30°C 
(32°F - 
86°F) 

10°C - 32°C 
(50°F - 
90°F) 

Āra temperatūra 

0°C - 50°C (32°F 
- 122°F) 

-15°C - 30°C 
(5°F - 86°F) 

0°C - 50°C 
(32°F - 
122°F) 

-15°C - 50°C (5°F 
- 122°F) 
(Modeļiem ar 
zemas 
temperatūras 
dzesēšanas 
sistēmām) 

 

Ierīces 
specifikācijas 
un funkcijas  

Optimālas veiktspējas sasniegšana 
 

Optimālu veiktspēju COOL (DZESĒ), HEAT (SILDA) un DRY (ŽĀVĒ) režīmiem var sasniegt 
šādos temperatūras diapazonos. Ja jūsu gaisa kondicionieris tiek izmantots ārpus šī diapazona, 
tiek aktivizētas noteiktas drošības aizsardzības funkcijas un ierīces veiktspēja ir zemāka par  
optimālo. 

 
 

Invertera sadalījuma tips  
 
IERĪCĒM AR 
PAPILDU 
ELEKTRISKO 
SILDĪTĀJU 
Ja ārējā temperatūra ir 
zemāka par 0°C (32°F), 
mēs stingri iesakām 
turēt ierīci pievienotu 
visos taimeros, lai 
nodrošinātu netraucētu 
veiktspēju. 

 

 
 
 
 
 

Fiksētā ātruma tips 
 

 COOL (DZESĒ) režīms 
HEAT (SILDA) 
režīms DRY (ŽĀVĒ) režīms 

Telpas 
temperatūra 17°-32°C (63°-90°F) O°-30°C (32°-

86°F) 
10°-32°C (50°-90°F) 

Āra 
temperatūra 

18°-43°C (64°-109°F) 

-7°-24°C (19°-75°F) 

11°-43°C (52°-109°F) 
-7°-43°C (19°-109°F) 

(Modeļiem ar zemas temperatūras 
dzesēšanas sistēmām) 

18°-43°C (64°-109°F) 

18°-52°C (64°-126°F) 
(Īpašiem tropu modeļiem) 

18°-52°C (64°-126°F) 
(Īpašiem tropu modeļiem) 

 
Lai turpmāk optimizētu savas ierīces veiktspēju, rīkojieties šādi: 
• Turiet durvis un logus aizvērtus. 
• Ierobežojiet enerģijas patēriņu, izmantojot TIMER ON (TAIMERIS IESLĒGTS) un TIMER OFF 
(TAIMERIS IZSLĒGTS) funkcijas. 
• Nebloķējiet gaisa ieplūdes vai izplūdes atveres. 
• Regulāri pārbaudiet un tīriet gaisa filtru. 
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Ierīces 
specifikācijas 
un funkcijas  

Sīkāka informācija par katru funkciju ir 
pieejama Tālvadības pults rokasgrāmatā. 

 
 

Citas funkcijas 
 

• Automātiskā restartēšana 
Ja ierīcei nav  jaudas, tā tiek automātiski 
restartēta ar iepriekšējiem iestatījumiem, 
kad atjaunojas jauda. 

 
•    Pret- pelējuma funkcija (dažas ierīces) 

Izslēdzot ierīci no COOL (DZESĒ) , AUTO 
(COOL (DZESĒ)) vai DRY(ŽĀVĒ) 
režīmiem, gaisa kondicionieris turpina 
darboties ar ļoti zemu jaudu, lai žāvētu 
kondensēto ūdeni un novērstu pelējuma 
rašanos. 

 
•    Izslēgšanas darbība (dažas ierīces) 

Nospiežot tālvadības pults gaismas 
diodes pogu, var izslēgt iekštelpu ekrāna 
displeju, kā arī  gaisa kondicioniera 
zumuru, kas nodrošina ērtu un klusu vidi. 

•    Wi-Fi vadība (dažas ierīces) 
Wi-Fi vadība ļauj kontrolēt gaisa 
kondicionieri, izmantojot mobilo tālruni 
un Wi-Fi savienojumu. 

 

 
• Plūsmvirža leņķa atmiņa (dažas 

ierīces) Ieslēdzot ierīci, plūsmvirzis 
automātiski atgūst savu agrāko leņķi. 

 
•    Dzesējošās vielas noplūdes 

detektēšana (dažas ierīces) 
Iekštelpu ierīce automātiski rāda "EC", ja 
tā atklāj dzesējošās vielas noplūdi. 

 
Detalizētu paskaidrojumu par ierīces 
uzlaboto funkcionalitāti (piemēram, 
TURBO režīmu un pašattīrīšanās 
funkcijām) skatiet Tālvadības pults 
rokasgrāmatā. 

 
 
 

PIEZĪME PAR ILUSTRĀCIJĀM 
Šajā rokasgrāmatā sniegtajām ilustrācijām ir skaidrojoša nozīme. Iekštelpu ierīces faktiskā 
forma var nedaudz atšķirties. Faktiskā forma ir noteicošā. 
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Ierīces 
specifikācijas 
un funkcijas 

 
 

• Gaisa plūsmas leņķa iestatīšana 
 
 

Vertikālā gaisa plūsmas leņķa iestatīšana 
 

Kamēr ierīce ieslēgta, izmantojiet pogu 
SWING/DIRECT (PAGRIEZT/VIRZĪT), lai 
iestatītu gaisa plūsmas virzienu (vertikālo 
leņķi). 
1.  Nospiediet pogu SWING/DIRECT 

(PAGRIEZT/VIRZĪT) vienu reizi, lai 
aktivizētu plūsmvirzi. Ik reizi nospiežot 
pogu, tas tiek regulēts par 6°. Nospiediet 
pogu, lai sasniegtu vēlamo virzienu. 

 

2.  Lai plūsmvirzi pagrieztu uz augšu un uz 
leju pastāvīgi, nospiediet un 3 sekundes 
turiet nospiestu pogu SWING/DIRECT 
(PAGRIEZT/VIRZĪT). Nospiediet to 
vēlreiz, lai pārtrauktu automātisko 
funkciju. (Automātiska vertikālā žalūzijas 
pagriešana ir izvēles funkcija) 

 
Horizontālā gaisa plūsmas leņķa iestatīšana 

 
Horizontālais gaisa plūsmas leņķis jāiestata 
manuāli. Satveriet deflektora stieni (sk. 2.2. 
att.) un noregulējiet to manuāli atbilstoši 
vēlamajam virzienam. Dažām ierīcēm gaisa 
plūsmas horizontālo leņķi var iestatīt ar 
tālvadības pulti. Lūdzu, skatiet tālvadības 
pults rokasgrāmatu. 

 
PIEZĪME PAR PLŪSMVIRŽA LEŅĶIEM 

 

 
 
 
 

Uzmanību! Neturiet plūsmvirzi ar 
pārāk vertikālu leņķi ilgu laiku. Tas var 
izraisīt ūdens kondensācijas pilēšanu 
uz mēbelēm. 

 
 

2.2. att. 
 

 
 

UZMANĪBU 
Nelieciet pirkstus ierīces pūtēja un sūkšanas 
puses tuvumā. Liela ātruma ventilators 
iekšpusē var izraisīt traumas. 

 
Lietojot COOL (DZESĒ) vai DRY (ŽĀVĒ) 
režīmu, plūsmvirzi neregulējiet ar pārlieku 
vertikālu leņķi ilgu laika posmu. Tas var izraisīt 
ūdens kondensāciju uz plūsmvirža asmens, 
kas pil uz grīdas vai mēbelēm. (sk. 2.2. att.) 

 

Izmantojot COOL (DZESĒ) vai HEAT 
(SILDA) režīmu, plūsmvirža iestatīšana ar 
pārāk vertikālu leņķi var samazināt ierīces 
veiktspēju, jo tiek ierobežota gaisa plūsma. 

 

Nepārvietojiet plūsmvirzi ar rokām. Plūsmvirzis 
zaudēs sinhronizāciju. Ja tas notiek, izslēdziet 
ierīci un atvienojiet to uz dažām sekundēm, 
pēc tam restartējiet ierīci. Plūsmvirzis tiks 
atiestatīts. 

 
 
 
 
 
 
 
Deflektora 
stienis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plūsmvirzi var noņemt, 
atlaižot 
slēdzējmehānismu. 

2.3. att. 
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Ierīces 
specifikācijas 
un funkcijas  

•   Miega režīms 
 

 
SLEEP (MIEGA) funkcija tiek izmantota, lai 
mazinātu enerģijas patēriņu miega laikā (un nav 
nepieciešami vienādas temperatūras iestatījumi, 
lai justos ērti). Šo funkciju var aktivizēt tikai ar 
tālvadības pulti. 
Nospiediet pogu SLEEP (MIEGA) pirms 
gulētiešanas. COOL (DZESĒ) režīmā ierīce 
paaugstina temperatūru par 1°C (2°F) pēc 1 
stundas un vēl par 1°C (2°F) pēc vēl vienas 
stundas. HEAT režīmā ierīce temperatūru 
pazemina par 1°C (2°F) pēc 
1 stundas un pazemina papildu par 1°C (2°F) 
pēc vēl vienas stundas. 
Jaunā temperatūra tiek uzturēta 7 stundas, pēc 
tam ierīce automātiski izslēdzas. 

 
Piezīme. SLEEP funkcija nav pieejama 
FAN vai DRY režīmā. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1. att. 

Enerģijas taupīšana miega laikā 
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M
anuālā darbība 

(B
ez tālvadības) 

Manuālais režīms (bez tālvadības) 2 
 
 

Kā ierīci darbināt bez tālvadības 
pults  UZMANĪBU 

Gadījumā, ja jūsu tālvadības pults nedarbojas, 
ierīci var darbināt manuāli ar pogu MANUAL 
CONTROL (MANUĀLĀ VADĪBA), kas atrodas 
uz iekštelpas ierīces. Ņemiet vērā, ka 
manuāla darbība nav ilgtermiņa risinājums un 
ir stingri ieteicams ierīci darbināt ar tālvadības 
pulti. 

PIRMS MANUĀLĀS DARBĪBAS 
Pirms manuālās darbības ierīcei jābūt 
izslēgtai. 

Lai ierīci darbinātu manuāli: 

1. Atrodiet pogu MANUAL CONTROL ierīces 
panelī labajā pusē. 

 
2. MANUAL CONTROL pogu nospiediet vienu 

reizi, lai aktivizētu FORCED AUTO 
(PIESPIEDU AUTOMĀTISKAIS) režīmu. 

 
3. Vēlreiz nospiediet MANUAL CONTROL, lai 

aktivizētu FORCED COOLING (PIESPIEDU 
DZESĒŠANA) režīmu. 

 
4. Nospiediet pogu MANUAL CONTROL trešo 

reizi, lai izslēgtu ierīci. 
 

Manuālā poga ir paredzēta tikai testēšanai un 
avārijas režīmā. Lūdzu, neizmantojiet šo 
funkciju, ja nav tālvadības un, ja tas nav 
absolūti nepieciešams. Lai atjaunotu regulāru 
darbību, izmantojiet tālvadības pulti, lai 
aktivizētu ierīci. 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

Manuālās vadības poga 
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Kopšana un tehniskā apkope 3 
 

 
Tīriet savu iekštelpu ierīci 

 

 

 
5.1. att. 

 

 
PIRMS TĪRĪŠANAS VAI 
TEHNISKĀS APKOPES 

PIRMS TĪRĪŠANAS VAI TEHNISKĀS APKOPES 
IZSLĒDZIET GAISA KONDICIONIERA SISTĒMU UN 
ATVIENOJIET TO NO BAROŠANAS AVOTA. 

 
UZMANĪBU 

Lai tīrītu ierīci, izmantojiet tikai mīkstu, sausu 
drānu. Ja ierīce ir īpaši piesārņota, varat izmantot 
siltā ūdenī samitrinātu drānu, lai to tīrītu. 
• Nelietojiet ķimikālijas vai ķīmiski 

apstrādātas drānas ierīces tīrīšanai 
• Nelietojiet ierīces tīrīšanai benzolu, krāsas 

šķīdinātāju, pulēšanas pulveri vai citus 
šķīdinātājus. Tie var izraisīt plastmasas 
virsmā plīsumus vai deformāciju. 

• Nelietojiet ūdeni, kura temperatūra ir 
augstāka par 40°C (104°F), lai tīrītu 
priekšējo paneli. Tas var izraisīt paneļa 
deformāciju vai krāsas maiņu. 

Gaisa filtra tīrīšana 
Aizsērējis gaisa kondicionieris var samazināt 
ierīces dzesēšanas efektivitāti, un tas var arī 
kaitēt jūsu veselībai. Tīriet filtru reizi divās 
nedēļās. 
1.  Paceliet iekštelpu ierīces priekšējo paneli. 

Gaisa filtrs atrodas zem augšējā gaisa 
ieplūdes režģa. 

2.  Noņemiet filtra gala cilni, paceliet uz augšu 
un pēc tam velciet to uz sevi. 

3.  Tagad izvelciet filtru. 
4.  Lielo gaisa filtru tīriet ar siltu ziepjūdeni. 

Noteikti izmantojiet vieglu mazgāšanas 
līdzekli. 

5.  Izskalojiet filtru ar tīru ūdeni, pēc tam 
nokratot lieko ūdeni. 

6.  Nosusiniet to vēsā, sausā vietā un 
aizsargājiet no tiešas saules staru 
iedarbības. 

7.  Aizveriet iekštelpu ierīces priekšējo paneli. 

 
UZMANĪBU 

Nepieskarieties gaisa atsvaidzināšanas 
(plazmas) filtram vismaz 10 minūtes pēc ierīces 
izslēgšanas. 

 
 
 

Filtra cilnis 
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 UZMANĪBU  Tehniskā apkope- 
Ilgstoši neizmantošanas periodi 

• Pirms filtra nomaiņas vai tīrīšanas izslēdziet 
ierīci un atvienojiet to no barošanas avota. 

• Noņemot filtru, nepieskarieties ierīces metāla 
detaļām. Ar asajām metāla malām varat 
sagriezties. 

• Neizmantojiet ūdeni iekštelpu ierīces 
iekšpuses tīrīšanai. Tas var bojāt izolāciju un 
izraisīt elektrisko triecienu. 

• Žāvējot, aizsargājiet filtru no tiešu saules staru 
iedarbības. Tas var izraisīt filtra saraušanos 

Ja plānojat neizmantot savu gaisa kondicionieri 
ilgāku laiku neizmantot, rīkojieties šādi: 

  
Iztīriet visus filtrus Ieslēdziet FAN funkciju, 

līdz ierīce pilnībā sausa 

  
Izslēdziet ierīci un 

atvienojiet strāvas padevi 
Izņemiet no 

tālvadības pults 
baterijas 

 

Gaisa filtra atgādinājumi (pēc 
izvēles) 
Gaisa filtra tīrīšanas atgādinājums 
 
Pēc 240 stundu lietošanas iekštelpu ierīces 
displeja logā mirgos "CL". Tas atgādinājums, 
lai tīrītu filtru. Pēc 15 sekundēm ierīce 
atgriezīsies iepriekšējā displejā. 
 

Lai atiestatītu atgādinājumu, 4 reizes 
nospiediet tālvadības pults gaismas diodes 
pogu vai 3 reizes pogu MANUAL CONTROL. 
Ja neatiestatāt atgādinājumu, indikators "CL" 
mirgos, restartējot ierīci. 
 

Gaisa filtra nomaiņas atgādinājums 
 

Pēc 2880 lietošanas stundām iekštelpu ierīces 
displeja logs mirgos "nF". Tas ir atgādinājums 
filtra nomaiņai. Pēc 15 sekundēm ierīce 
atgriezīsies iepriekšējā displejā. 
 

Lai atiestatītu atgādinājumu, 4 reizes 
nospiediet tālvadības pults gaismas diodes 
pogu vai 3 reizes pogu MANUAL CONTROL. 
Ja neatiestatāt atgādinājumu, indikators "nF" 
mirgos, restartējot ierīci. 

Tehniskā apkope-  
pirmssezonas pārbaude 
Pēc ilgstoša neizmantošanas laika posma vai 
pirms biežas lietošanas perioda rīkojieties šādi: 

  
Pārbaudiet, vai nav bojātu 

vadu 
Iztīriet visus filtrus 

  
Pārbaudiet, vai nav 

noplūžu 
Nomainiet baterijas 

 
Pārliecinieties, vai nav aizsprostotas gaisa 

ieplūdes un izplūdes atveres 
 

 UZMANĪBU  

• Jebkura āra ierīces tehniskā  apkope un 
tīrīšana jāveic pilnvarotam izplatītājam vai 
licencētam pakalpojumu sniedzējam. 

• Jebkurš ierīces remonts jāveic pilnvarotam 
izplatītājam vai licencētam pakalpojumu 
sniedzējam. 

 
 

 
Izņemiet baterijas  
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Problēm
u 

novēršana 

Problēmu novēršana 4 
 

 
 

DROŠĪBAS PASĀKUMI 
 

Ja rodas KĀDS no šiem apstākļiem, nekavējoties izslēdziet ierīci! 
• Strāvas vads ir bojāts vai par daudz sakarsis 
• Jūtama deguma smaku 
• Ierīce izdod skaļu vai svešādu skaņu 
• Strāvas drošinātājs ir izdedzis vai, jaudas slēdzis, nostrādā bieži 
• Ūdens vai citi objekti nokļūst vai izkļūst no ierīces 
NEMĒĢINIET TO LABOT PATS UZ SAVU GALVU! NEKAVĒJOTIES SAZINIETIES AR AUTORIZĒTU 
PAKALPOJUMU SNIEDZĒJU! 

 
Bieži sastopamas problēmas 

 
Šādas problēmas nav darbības traucējumi, un lielākajā daļā gadījumu remonts nav nepieciešams. 

 

Problēma Iespējamie cēloņi 
Ierīce netiek 
ieslēgta, nospiežot 
pogu ON/OFF 
(ieslēgt/izslēgt) 

Ierīcei ir 3 minūšu aizsardzības funkcija, kas novērš 
ierīces pārslogošanu. Ierīci nevar atsākt trīs minūtēs pēc 
izslēgšanas. 

Ierīce no 
COOL/HEAT 
(DZESĒ/SILDA) 
režīma mainās uz 
FAN 
(VENTILATORS) 
režīmu 

Ierīce var mainīt iestatījumu, lai novērstu sarmas 
veidošanos tās. Pēc temperatūras paaugstināšanas ierīce 
sāk darboties no jauna iepriekš atlasītajā režīmā. 

Iestatītā temperatūra tiek sasniegta, un pēc tam ierīce 
izslēdz kompresoru. Ierīce turpina darboties, ja 
temperatūra no jauna svārstās. 

Iekštelpu ierīce 
izlaiž baltu miglu 

Mitrās zonās liela temperatūras atšķirība starp telpas 
gaisu un kondicionēto gaisu var radīt baltu miglu. 

Gan iekštelpu, 
gan āra ierīces 
izlaiž baltu miglu 

Ja ierīce pēc atkausēšanas restartējas režīmā HEAT (SILDA), 
atkausēšanas procesa radītā mitruma rezultātā var rasties 
balta migla. 
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Problēm
u 

novēršana  

Problēm
u novēršana 

 

Problēma Iespējamie cēloņi 

Iekštelpu ierīce 
izdod trokšņus 

Plūsmvirzim atiestatot savu pozīciju, var rasties gaisa 
plūsmas skaņa. 

Iespējams, ka pēc ierīces darbības uzsākšanas HEAT 
(SILDA) režīmā skaņa var rasties sakarā ar ierīces 
plastmasas detaļu izplešanos un kontrakciju. 

Gan iekštelpu 
ierīce, gan āra 
ierīce rada 
trokšņus 

Viegla svilpjoša skaņa darbības laikā: Tas ir normāli, un 
to izraisa dzesēšanas gāze, kas plūst, gan caur 
iekštelpu, gan āra ierīcēm. 

Viegla svilpjoša skaņa, kad sistēma sāk darboties, tikko 
apstājusies vai atkausējas: Šis troksnis ir normāls, un to 
izraisa dzesēšanas gāzes apstāšanās vai virziena maiņa. 

Čīkstoņa: Plastmasas un metāla detaļu paplašināšanās un 
kontrakcija, ko izraisa temperatūras izmaiņas 
ekspluatācijas laikā, var izraisīt čīkstēšanu. 

Āra ierīce rada 
trokšņus 

Ierīce izdod dažādas skaņas, pamatojoties uz tā 
pašreizējo darbības režīmu. 

Putekļus izlaiž 
gan  iekštelpu, 
gan arī āra ierīces. 

Putekļi ierīcē var uzkrāties ilgstošas neizmantošanas 
periodos, kas tiek izpūsti, ierīci ieslēdzot. 
To var novērst, ierīci apklājot. 

Ierīce emitē 
nepatīkamu 
smaku 

Ierīce var absorbēt smakas no apkārtējās vides 
(piemēram, no mēbelēm, ēdienu gatavošanas, 
cigaretēm u.c.), kuras tiek emitētas ekspluatācijas 
laikā. 

Ierīces filtros ir pelējums un tie jātīra. 

Āra ierīces 
ventilators 
nedarbojas 

Darbības laikā ventilatora ātrums tiek kontrolēts, lai 
optimizētu produkta darbību. 

Darbība ir kļūdaina, 
neparedzama vai 
ierīce nereaģē 

Mobilo tālruņu torņu un tālvadības pastiprinātāji var izraisīt 
ierīces darbības traucējumus. 
Šajā gadījumā izmēģiniet sekojošo: 
• atvienojiet barošanu un pēc tam atkal pievienojiet to; 
•     Lai restartētu darbību, nospiediet tālvadības pults pogu 

ON/OFF (ieslēgt/izslēgt). 

 
PIEZĪME. Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar vietējo izplatītāju vai tuvāko 
klientu apkalpošanas centru. Sniedziet detalizētu ierīces darbības traucējumu aprakstu, 
kā arī modeļa numuru. 
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Problēm
u 

novēršana  

Problēmu novēršana 
 

Ja rodas problēmas, lūdzu, pārbaudiet sekojošus punktus, pirms sazināties ar remonta uzņēmumu. 
 
 

Problēma Iespējamie cēloņi Risinājums 

Slikta dzesēšana 
Veiktspēja 

Temperatūras 
iestatījums var būt 
augstāks par apkārtējās 
vides temperatūru 

Samaziniet temperatūras 
iestatījumu 

Siltummainis iekštelpu 
vai āra ierīcē ir piesērējis Iztīriet skarto siltummaini 

Gaisa filtrs piesērējis Izņemiet filtru un iztīriet to 
saskaņā ar instrukcijām 

Ierīces gaisa ieplūde 
vai izplūde ir bloķēta 

Izslēdziet ierīci, novāciet 
šķēršļus un ieslēdziet to no 
jauna 

Durvis un logi ir atvērti 
Pārliecinieties, vai, ierīcei 
darbojoties, durvis un logi 
ir aizvērti 

Saule rada pārmērīgu 
karstumu 

Aizveriet logus un aizkarus 
karstuma periodos vai 
spilgtas saules gaismas 
laikā 

Pārāk daudz siltuma 
avotu telpā (cilvēki, 
datori, elektronika utt.) 

Samaziniet siltuma avotu 
daudzumu 

Zems dzesējošās vielas 
līmenis sakarā ar noplūdi 
vai ilgstošu lietošanu 

Pārbaudiet, vai nav noplūžu, ja 
nepieciešams, atkārtoti 
noblīvējiet un uzpildiet 
dzesējošo vielu 

SILENCE funkcija 
ir aktivizēta 

SILENCE (KLUSS) funkcija var 
samazināt produkta veiktspēju, 
samazinot darbības biežumu. 
Izslēdziet SILENCE (KLUSS) 
funkciju. 
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Problēm
u 

novēršana  

 

Problēma Iespējamie cēloņi Risinājums 

Ierīce 
nedarbojas 

Strāvas padeves pārtraukums Uzgaidiet, līdz strāvas padeve 
tiek atjaunota 

Barošana izslēgta Ieslēdziet barošanu 

Drošinātājs izdedzis Nomainiet drošinātāju 

Tālvadības pults baterijas 
izlādējušās Nomainiet baterijas 

Ierīces 3 minūšu aizsardzība ir 
aktivizēta 

Uzgaidiet trīs minūtes pēc 
ierīces restartēšanas 

Taimeris ir aktivizēts Izslēdziet taimeri 

Ierīce bieži sāk 
darboties un bieži 
apstājas 

Sistēmā pārāk daudz vai par maz 
dzesējošās vielas 

Pārbaudiet, vai nav noplūžu, 
un uzpildiet sistēmu ar 
dzesējošo vielu. 

Nesaspiesta gāze vai sistēmā 
nokļuvis mitrums. 

Izvadiet to un uzpildiet sistēmu 
ar dzesējošo vielu 

Kompresors salūzis Nomainiet kompresoru 

Spriegums pārāk augsts vai 
pārāk zems 

Uzstādiet manostatu, lai 
regulētu spriegumu 

Slikta sildīšanas 
veiktspēja 

Āra temperatūra ir zemāka par 
7°C (44,5°F) 

Izmantojiet papildu sildīšanas 
ierīci 

Auksts gaisa ieplūst caur durvīm 
un logiem 

Pārliecinieties, ka visas durvis 
un logi lietošanas laikā ir 
aizvērti 

Zems dzesējošās vielas līmenis 
sakarā ar noplūdi vai ilgstošu 
lietošanu 

Pārbaudiet, vai nav noplūžu, ja 
nepieciešams, atkārtoti 
noblīvējiet un uzpildiet 
dzesējošo vielu 

Indikatora lampas 
turpina mirgot 

Ierīce var pārtraukt darbību vai turpināt darboties droši. Ja 
indikatora lampas turpina mirgot vai parādās kļūdu kodi, uzgaidiet 
aptuveni 10 minūtes. Problēma var pati atrisināties. 
Ja tas nenotiek, atvienojiet strāvas padevi, pēc tam pievienojiet to 
no jauna. Ieslēdziet ierīci. 
Ja problēma atkārtojas, atvienojiet strāvas padevi un sazinieties ar 
tuvāko klientu apkalpošanas centru. 

Iekštelpu ierīces loga 
displejā parādās 
kļūdas kods: 
•    E0, E1, E2… 
•    P1, P2, P3… 
•    F1, F2, F3… 

 
PIEZĪME. Ja problēma atkārtojas pēc iepriekšminēto pārbaužu un diagnostikas 
veikšanas, nekavējoties izslēdziet ierīci un sazinieties ar autorizētu servisa centru. 



 

 

Inform
ācija par 

iznīcināšanu 

Eiropas atkritumu apsaimniekošanas vadlīnijas.                  5 
 
 
 
Šī ierīce satur dzesējošu vielu un citus potenciāli bīstamus materiālus. Likvidējot šo 
ierīci, likums pieprasa īpašu savākšanu un apstrādi.  Neizmetiet šo produktu kā 
sadzīves atkritumus vai nešķirotus sadzīves atkritumus. 
Iznīcinot šo ierīci, jums ir šādas iespējas: 

• Ierīcē jāiznīcina norādītā elektroniskā atkritumu savākšanas novietnē. 
• Pērkot jaunu ierīci, mazumtirgotājs paņems atpakaļ veco ierīci bez maksas. 
• Ražotājs paņems atpakaļ veco ierīci bez maksas. 
• Pārdodiet ierīci sertificētiem metāllūžņu tirgotājiem. 

 

Īpašs paziņojums 
Šī ierīces izmešana mežā vai citā dabiskā vidē apdraud jūsu veselību un kaitē videi.  
Bīstamās vielas var nonākt gruntsūdeņos un nonākt pārtikas ķēdē. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


