LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA

VRF Iekštelpu bloki

Liels paldies par mūsu gaisa kondicionētāja iegādi.
Pirms gaisa kondicionētāja lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un
paturiet to turpmākai atsaucei.
Uzmanību: Iekštelpu bloka sildīšanas funkcija ir pieejama tikai tad, ja tā ir pievienota
dzesēšanas un sildīšanas āra blokam.

Lietojamie modeļi:
KCOF-22 DN2.4
KCOF-36 DN2.4
KCOF-71 DN2.4
KCIF-15 DN3.0
KCIF-28 DN3.0
KCIF-36 DN3.0
KCIF-45 DN3.0
KCIBF-56 DN3.0
KCIBF-71 DN3.0
KCIBF-80 DN3.0
KCIBF-100 DN3.0
KCIBF-112 DN3.0
KCIBF-140 DN3.0
KPDF-15 DN3.0
KPDF-22 DN3.0
KPDF-28 DN3.0
KPDF-36 DN3.0
KPDF-45 DN3.0
KPDF-56 DN3.0
KPDF-71 DN3.0
KPDF-80 DN3.0
KPDF-90 DN3.0
KPDF-112 DN3.0
KPDF-140 DN3.0
KPDHF-71 DN3.0
KPDHF-90 DN3.0
KPDHF-112 DN3.0
KPDHF-140 DN3.0
KPDHF-160 DN3.0
KPDHF-200 DN3.0
KPDHF-250 DN3.0
KPDHF-280 DN3.0
KPDHF-400 DN2.4
KPDHF-450 DN2.4
KPDHF-560 DN2.4
KPCF-56 DN3.0
KPCF-90 DN3.0
KPCF-140 DN3.0
KAYF-22 DN3.0
KAYF-28 DN3.0
KAYF-36 DN3.0
KAYF-45 DN3.0
KAYF-56 DN3.0
KAYF-80 DN3.0
KSDF-28 DN2.3
KSDF-36 DN2.3
KSDF-45 DN2.3
KSF 56 DN2.3
KSF 80 DN2.3
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1.

SVARĪGA DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

Lai novērstu traumas vai īpašuma bojājumus nepareizas
darbības rezultātā, izpildiet šos norādījumus.

Ir divu veidu drošības pasākumi - lūdzu, uzmanīgi izlasiet to.

BRĪDINĀJUMS
Brīdinājuma neievērošana var izraisīt smagas traumas.
Ierīce jāuzstāda saskaņā ar valsts elektroinstalācijas
noteikumiem.

UZMANĪBU
Piesardzības pasākumu neievērošana var izraisīt traumu
vai iekārtas bojājumus.

BRĪDINĀJUMS
Šo ierīci nedrīkst lietot bērni bez uzraudzības.
Bērni līdz 8 gadu vecumam vai personas ar invaliditāti,
kas neļauj drošu lietošanu, nedrīkst izmantot gaisa
kondicionētāju. Citi bērni jāuzrauga ierīces tīrīšanas vai
lietošanas laikā.
Lūdziet
gaisa
kondicionētāja
uzstādīšanu veikt
izplatītājam.
Ja ierīci uzstādiet nepareizi, pastāv ūdens noplūdes,
elektriskā trieciena un aizdegšanās risks.
Lūdziet
savam
izplatītājam
informāciju
par
jauninājumiem, remontiem un tehnisko apkopi.
Lai izvairītos no strāvas triecieniem, ugunsgrēkiem un
ievainojumiem, izslēdziet ierīci un sazinieties ar izplatītāju, ja
ierīce sabojājas
Ja to veicat pašu spēkiem, pastāv ūdens noplūdes,
elektriskā trieciena un aizdegšanos risks.
Neļaujiet iekštelpu blokam vai tālvadības pultij nonākt
saskarē ar ūdeni.
Saskare ar ūdeni palielina elektriskā trieciena vai aizdegšanās
risku.
Nespiediet tālvadības vadības pults pogu ar smagu,
smailu priekšmetu.
Var tikt sabojāta tālvadības pults.

Nekad nenomainiet izdegušo drošinātāju ar citu, ar
atšķirīgu nominālo strāvu.
Lietojot stieples vai vara vadus, ierīce var salūzt vai izraisīt
aizdegšanos.
Izvairieties
iedarbības.

no

pārmērīgas

tiešas

gaisa

plūsmas

Nekādā gadījumā neizmantojiet viegli uzliesmojošus
aerosolus, piemēram, matu laku, lakas vai krāsu ierīces
tuvumā, jo tas var izraisīt aizdegšanos.
Tas var izraisīt aizdegšanos.
Neaizskariet gaisa izplūdes atveri vai horizontālās
lāpstiņas, kamēr plūsmas virzītājs ir kustībā, jo jūsu
pirksti var tikt ieķerti vai varat sabojāt ierīci.
Nekādā gadījumā neievietojiet priekšmetus gaisa ieplūdē
vai izplūdē.
Neaiztieciet ventilatoru ar kādu priekšmetu.
Nekad neveiciet ierīces pārbaudi un servisu pašu
spēkiem.
Lūdziet šo darbu veikt kvalificētam tehniķim.
Neizmetiet
šo produktu nešķirotu
atkritumu tvertnē. Tas jāsavāc un
jāapstrādā atsevišķi.
Neizmetiet elektriskās ierīces nešķirotu
atkritumu tvertnē. Tās jāsavāc un
jāapstrādā atsevišķi.
Sīkākai informācijai sazinieties ar vietējo
pašvaldību.
Ja elektriskās ierīces tiek izmestas poligonos vai
izgāztuvēs, bīstamās vielas var noplūst gruntsūdeņos un
tādējādi iekļūt pārtikas ķēdē.
Lai iegūtu informāciju par dzesētājvielas noplūdi,
sazinieties ar izplatītāju.
Ja sistēma ir uzstādīta nelielā telpā, saglabājiet dzesētājvielu
zem ierobežojuma līmeņa; pretējā gadījumā, ja ir noplūde, tā
var ietekmēt skābekli telpā, izraisot nopietnu negadījumu.
Dzesētājviela ierīcē ir droša, un tai nevajadzētu noplūst.
Ja tas notiek un tā nonāk saskarē ar uguni, radīsies kaitīga
gāze.
Izslēdziet visas ar degšanu darbināmās sildierīces,
vēdiniet telpu un sazinieties ar izplatītāju, no kura
iegādājāties ierīci.
Neizmantojiet ierīci, kamēr tehniķis nenorāda, ka tas ir droši.

UZMANĪBU
Iekštelpu bloka sildīšanas funkcija ir pieejama tikai tad,
ja tā ir pievienota dzesēšanas un sildīšanas āra blokam.
Izmantojiet gaisa kondicionētāju tikai tā paredzētajam
mērķim. Nelietojiet to precīzijas instrumentu, pārtikas, augu,
dzīvnieku vai mākslas darbu dzesēšanai, vai arī jūs varat
sabojāt ierīci.
Izslēdziet ierīci pirms tīrīšanas, lai izvairītos no elektriskā
trieciena.
Pretējā gadījumā var rasties elektriskās strāvas trieciens un
traumas.

Lietotāja rokasgrāmata
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Uzstādiet zemējuma noplūdes detektoru, lai izvairītos no
elektriskā trieciena un ugunsgrēkiem.
Pārliecinieties, ka ierīce ir iezemēta.
Lai izvairītos no strāvas triecieniem, pārliecinieties, vai ierīce ir
iezemēta un vai zemējuma vads nav savienots ar gāzes vai
ūdens cauruli, zibens novadītāju vai telefona zemējuma vadu.
Lai izvairītos no traumām, neatvienojiet āra bloka ventilatora
aizsargu.

2.

DETAĻU NOSAUKUMI.

■ Četrvirzienu kasetes tips
Gaisa žalūzijas (regulējams)
Sīkākai informācijai par
divvirzienu vai trīsvirzienu gaisa izvadu, lūdzu,
sazinieties ar vietējo izplatītāju.
Zemējuma skrūve
(kontroles lodziņā)

Nelietojiet ierīci, ja rokas ir mitras.
Tādējādi pakļaujieties elektriskā trieciena riskam.
Nepieskarieties siltummaiņa plāksnītēm.
Šīs plāksnītes ir asas, un pastāv griezumu risks.
Nenovietojiet zem iekštelpu bloka priekšmetus, kurus var
bojāt mitrums.
Kondensācija var veidoties, ja mitrums pārsniedz 80%, ir bloķēta
noplūdes atvere vai ir piesārņots filtrs.
Pārbaudiet, vai nav bojāta ierīces statnis un furnitūra pēc tam,
kad ierīce ilgu laiku ir darbojusies.
Ja statnis ir bojāts, ierīce var nokrist un radīt traumu.

Lai izvairītos no skābekļa trūkuma, vēdiniet telpu
pietiekami, ja kopā ar gaisa kondicionētāju tiek lietotas
ierīces ar degli.
Sakārtojiet iztecināšanas šļūteni, lai nodrošinātu
vienmērīgu noteci.
Nepilnīga drenāža var izraisīt ūdens noplūdi.
Nepieskarieties pults iekšējām daļām.
Nenoņemiet priekšējo paneli. Dažas iekšējās daļas var izraisīt
traumas vai var būt bojātas.

Bloķēšanas sprādze
(Gaisa režģa aizvēršanai)
Gaisa ieplūdes sistēma
(Ieplūdes gaiss no
šejienes)
Gaisa filtrs
(Filtrē ieplūdes gaisa putekļus)

2-1. att.

■ Griestu - grīdas tips
Gaisa izplūdes horizontālās
žalūzijas

Nekad nepakļaujiet mazos bērnus, augus vai dzīvniekus
tiešai gaisa plūsmai.
Nekad nepakļaujiet bērnus, augus vai dzīvniekus tiešai gaisa
plūsmai.
Neļaujiet bērnam kāpt uz āra bloka un nelieciet uz tās
priekšmetus, lai izvairītos no traumām.
Kritiens vai sagāšanās var izraisīt traumas.
Nedarbiniet gaisa kondicionētāju, ja fumigējiet telpu ar
insekticīdu, jo ķimikālijas var iekļūt ierīcē, izraisot
elpošanas traucējumus cietušajiem.
To neievērojot, var tikt izraisīta ķimikāliju nogulsnēšanās
ierīcē, kas var apdraudēt cilvēku veselību, kuriem ir
paaugstināta jutība pret ķimikālijām.
Nenovietojiet ierīces, kas rada atklātas liesmas, vietās,
kas ir gaisa plūsmas ceļā no ierīces vai zem iekštelpu
bloka, degšanas vai deformācijas riska dēļ.
Tādējādi var izraisīt nepilnīgu sadegšanu vai ierīces
deformāciju siltuma dēļ.

Gaisa ieplūde
(ieplūdes telpas
gaiss)
Gaisa filtrs
(filtru
putekļi)

■ Vienvirziena kasetes tips
Gaisa izplūdes
horizontālās žalūzijas
(pielāgo gaisa izplūdes
virzienu)

Lai
novērstu
aizdegšanos,
neuzstādiet
gaisa
kondicionētāju vietās, kur var izplūst uzliesmojoša gāze.
Ja gāze noplūst un paliek ap gaisa kondicionētāju, var
izcelties ugunsgrēks.

Zemējuma skrūve
(Kontroles lodziņā)
Gaisa ieplūdes
atvere
(Ieplūdes gaiss)

Bērniem un gados vecākiem cilvēkiem nevajadzētu
darbināt ierīci.

PIEZĪME
Iepriekš redzamais attēls ir tikai atsaucei, un faktiskais produkts
var būt citāds.

Lietotāja rokasgrāmata
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2-2. att.

Gaisa filtrs
(ievietots gaisa
ieplūdes atverē)

2–3. att.

■ Sienas montāžas tips

■ Mazas vienvirziena kasetes tips

Gaisa ieplūdes atvere
(Ieplūdes telpas gaiss)

Zemējuma skrūve
(kontroles lodziņā)
Gaisa izplūde. Gaisa
izplūdes žalūzijas (pielāgo
gaisa izplūdes virzienu)

Zemējuma skrūve
(kontroles lodziņā)

Gaisa izplūdes horizontālās
žalūzijas (pielāgo gaisa
izplūdes virzienu) )
Gaisa ieplūde
(ieplūdes gaiss)
Gaisa filtrs (filtru putekļi)
(Gaisa ieplūdes atverē)

Gaisa filtrs
(filtru putekļi)
2-7. att.

■ Kanāla/griestu tips
■ Mazas vienvirziena kasetes tips

2–4. att.

(Otrās paaudzes modelis 18-36)

Gaisa izvads (savieno
kanālu)
Zemējuma skrūve
(kontroles lodziņā)

Gaisa atplūdes režģis: Inducēts gaiss,
dekoratīvs putekļu filtrs: filtrē putekļus
inducētā gaisā Režģa skrūves slēdzene:
bloķē gaisa atplūdes režģi
Gaisa deflektors: kontrolē gaisa
izpūšanas virzienu
Displeja panelis: parāda statusa
informāciju un saņem tālvadības pults
signālu

2–5. att.

Gaisa ieplūde
(ieplūdes telpas
gaiss)
Gaisa filtrs
(filtru putekļi)

Bloķēšanas
sprādze (aizver
gaisa ieplūdes
režģi)

■ Augsta statiskā spiediena kanāla tips
Gaisa izplūdes
atvere (izspiež
telpu gaisu)

Vada kabeļa pievade: strāvas un
komunikācijas vadu ieejas savienojums
Elektroniskās vadības kārba:
Gaisa kondicionētāja kontroles
elements
Gaisa atplūdes pieslēgvieta: inducē
iekštelpu gaisu
Ūdens spraudnis apkopei: Ūdens
līmeņa sensors ūdens novadīšanai un
pārbaudei
tiek veikta apkope
Gaisa izplūdes atvere: izpūš aukstā un
siltā gaisa plūsmu

2.-8. att.

Siltummainis (apmaina aukstu gaisu
siltā gaisā

Gaisa ieplūde
(ieplūdes telpas
Elektrovadības kārba gaiss)
2.-9.att.

Viena dzesēšanas sistēma
2.-9.att.

Lietotāja rokasgrāmata
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■ Divvirzienu kasetes tips
■ Grīdas stāvošs tips
● Versija I

Gaisa
ieplūdes atvere
(ievada telpas
gaisu)

Vertikāla ierīce ar korpusu. Gaisa ieplūdes atvere atrodas
priekšpusē un augšpusē gaisa izplūdes atvere, lai uzstādītu
uz sienas vai ar kāju uz grīdas.
Gaisa izvade, gaisa
izvades žalūzijas (noregulē
gaisa izvades virzienu)

Inhalācijas režģis
Elektrovadības kārba
Gaisa filtrs

Gaisa ieplūdes sistēma

(Filtrē
putekļus)

(Ievada telpas gaisu)
2.-16. att.

● VERSIJA II
Vertikāla ierīce ar korpusu. Gaisa ieplūdes atvere atrodas
priekšpusē un augšpusē gaisa izplūdes atvere, lai uzstādītu uz
sienas vai ar kāju uz grīdas.
Gaisa izvade, gaisa
izvades žalūzijas (noregulē
gaisa izvades virzienu)

Gaisa atplūde Izplūde vāks
(Regulējams)
2.-19.att.

3.

GAISA KONDICIONĒTĀJA
DARBĪBA UN VEIKTSPĒJA.

Izmantojiet sistēmu tālāk norādītajos temperatūras
apstākļos.
Gaisa
kondicionētāja
maksimālā
temperatūra. (Dzesēšana/sildīšana)

3-1. tabula.
Temperatūra
Režī
ms

Iekštelpu
temperatūra
17°C~32°C

Gaisa ieplūdes atvere (ievada telpas
gaisu šeit)

Dzesēšanas darbība

Kāja (paceliet gaisa
kondicionētāju)

Gaisa filtrs
(Filtrē putekļus gaisā)

Iekštelpu mitrums zem 80%.
Kondensācija veidojas uz virsmas ar
80% mitrumu vai augstāku.
Sildīšanas darbība
(tikai dzesēšanas tips)

≤27°C

2.-17. att.

● VERSIJA III

PIEZĪME

Vertikālā ierīce ir noslēpta sienā pēc uzstādīšanas ar
gaisa ieplūdes atveri no apakšas un gaisa piegādi augšā..
Gaisa izplūdes
atvere
(Izvada telpas
gaisu)

1
2
3
4

Elektrovadības
kārba

Gaisa ieplūdes
atvere (ievada
telpas gaisu)
Gaisa filtrs (filtrē putekļus)
2.-18. att.
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Ierīces izmantošana ārpus pieņemtā diapazona var ietekmēt
tās darbību.
Lūdzu, aizveriet durvis un logus, ja ārpuse ir mitrums, lai
novērstu kondensāta veidošanos uz ierīces.
Ierīce vislabāk darbojas šajā temperatūras diapazonā.
Aizsardzības sistēma tiek aktivizēta, ja rodas anomāli
nosacījumi.

Lūdzu, ņemiet vērā sekojošo pareizo darbību, lai taupītu
enerģiju un panāktu ātru un ērtu dzesēšanas/sildīšanas
efektu.

●

Ja gaisa filtrs ir bloķēts, dzesēšanas/sildīšanas efekts ir
samazināts.

4. GAISA PLŪSMAS VIRZIENA
REGULĒŠANA.
Tā kā aukstais gaiss plūst uz leju un karstais gaisu plūst uz
augšu, varat uzlabot dzesēšanas vai sildīšanas un izkliedes
efektu, pielāgojot gaisa plūsmas žalūziju virzienu.

PIEZĪME
regulāri
pārbaudi
et

1

Apkures darbība ar horizontālu gaisa izplūdes atveri palielina
telpas temperatūras starpību.

2

Žalūziju virziens:
Izvēlieties dzesēšanai horizontālo izejas režīmu. Ņemiet vērā,
ka lejupējā gaisa plūsma izraisa kondensāciju gaisa izplūdes
atverē un uz žalūziju virsmas.

■

Četrvirzienu kasetes tips

● Aizveriet durvis/logu
Neļaujiet karstam vai aukstam gaisam izplūst pa durvīm
un logiem.

Aizvērt durvis un logus.

●

Dzesēšanas darbība
Novietojiet žalūzijas horizontāli.

4-1. att.

● Neatdzesējiet pārāk vai nepārkarsējiet.
Izvairieties no pārmērīgas aukstā gaisa iedarbības, jo tas nav
veselīgi. Tas īpaši attiecas uz bērniem, vecāka gadagājuma
cilvēkiem un personām ar invaliditāti.

●

Sildīšanas darbība
Novietojiet žalūzijas uz leju.

Fig.4-2
Neiestatiet
temperatūru
pārāk zemu

● Lai saglabātu komfortablu temperatūru.
Pielāgojiet gaisa izvades virzienu, izmantojot gaisa izvades
žalūzijas.

Lietojot paneli ar automātiskajām žalūzijām, nospiediet pogu
SWING, lai automātiskās žalūzijas automātiski sasvērtos un
panāktu labāko dzesēšanas (sildīšanas) efektu.

■ Vienvirziena kasetes tips
■
●

Pielāgojiet gaisa virzienu uz augšu un uz leju
Automātiskā sasvēršana
Nospiediet pogu SWING, lai sasvērtu žalūzijas uz augšu un uz
leju.

Maksimālā
gaisa
cirkulācijas
zona
4-3. att.

Lietotāja rokasgrāmata
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●

■

Dzesēšanai

Pielāgojiet pa kreisi un labi

Novietojiet žalūzijas horizontāli.
Vertikālās žalūzijas

4-4. att.

●

Sildīšanai
Novietojiet žalūzijas uz leju (vertikāli).

4-8. att.

4.-5. att.

PIEZĪME
■

Pielāgojiet gaisa virzienu pa kreisi un pa labi
Pielāgojiet lāpstiņu, kas atrodas gaisa izplūdes žalūzijās, līdz
vajadzīgajam virzienam.

Pielāgojot gaisa plūsmu pa kreisi/pa labi, skatiet šādus attēlus, lai
vertikālo žalūzijas pagrieztu līdz noteiktiem leņķiem. Izvairieties
no leņķiem, kas ir pārāk stāvi, vai arī ūdens pilēs no ierīces.

Ja gaisa plūsma ir jāvirza uz sāniem un jāizmanto gaisa
plūsmas daļas (nopērkamas atsevišķi), lūdzu, skatiet šādus
attēlus, lai noregulētu gaisa plūsmas virzienu.

■

Vertikālās žalūzijas

Pielāgojiet gaisa virzienu uz augšu un uz leju

●

Dzesēšanas darbība
Novietojiet žalūzijas horizontāli.
Žalūzijas atrodas
orizontālā stāvoklī

■

Kanāla/griestu tips
Nākamajā sadaļā ir izskaidrots, kā pielāgot gaisa plūsmas
virzienu, ja tiek izmantotas gaisa izplūdes daļas (nopērkamas
atsevišķi) ar iekštelpu bloku.
● Dzesēšanai

●

Sildīšanas laikā
Novietojiet žalūzijas uz leju
(vertikāli).

Lai atdzesētu telpas apakšējo daļu, novietojiet žalūzijas uz leju.
(4.-9. att.)

4-6. att.

●

Sildīšanas laikā
Lai sildītu telpas apakšējo daļu, novietojiet žalūzijas uz leju.
(4.-10. att.)

4-7. att.

PIEZĪME
1 Noregulējiet horizontālo žalūzijas, kad gaiss plūst uz leju.
(4.-9. att.)
Horizontālās žalūzijas

2 Horizontālā žalūziju slīpuma leņķim jābūt mazākam par 40 °, vai
arī no ierīces pilēs ūdens.
Mazāks nekā 40°

Lietotāja rokasgrāmata
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(4.-10. att.)

■

●

Sienas montāžas tips

Manuālā sasvēršana
Noregulējiet žalūzijas, lai uzlabotu dzesēšanas vai sildīšanas efektu.

Pielāgojiet gaisa virzienu uz augšu un uz leju

●

Automātiskā sasvēršana
Nospiediet pogu SWING, lai sasvērtu žalūzijas uz
augšu un uz leju automātiski.

●

Dzesēšanai
Novietojiet žalūzijas horizontāli.

4.-11. att.

●

4.-15. att.

Manuālā sasvēršana

Noregulējiet žalūzijas, lai uzlabotu dzesēšanas vai sildīšanas
efektu.

●

Sildīšanai
Novietojiet žalūzijas uz leju (vertikāli).

●

Dzesēšanai
Novietojiet žalūzijas horizontāli.

4-16. att.
4.-12.att.

●

Sildīšanas laikā

■

Novietojiet žalūzijas uz leju (vertikāli).

Konsoles veids
■
●

Pielāgojiet gaisa virzienu uz augšu un uz leju
Automātiskā sasvēršana
Nospiediet pogu SWING, lai sasvērtu žalūzijas uz augšu un
uz leju automātiski.

4.-13. att.

●

Manuālā sasvēršana
Nospiediet gaisa virziena pogu, lai nostiprinātu žalūzijas
vēlamajā leņķī. Žalūziju svārsts pārvietojas uz augšu vai uz leju
ar katru spiedienu.

UZMANĪBU
1 Dzesēšanas laikā ūdens var pilēt no ierīces virsmas vai
horizontālā žalūziju, ja gaisa izvades virziens ir vertikāli uz leju.
2 Iekštelpu temperatūra nebūs pat sildīšanas režīmā, ja gaisa
izvades virziens ir horizontāls.
3 Nepārvietojiet horizontālo žalūzijas ar rokām vai var rasties
darbības kļūme. Noregulējiet to ar vadotnes kontrollera
pagrieziena pogu.

■

Griestu - grīdas tips
●

Automātiskā sasvēršana
Nospiediet pogu SWING, lai sasvērtu žalūzijas uz augšu un uz
leju (pa kreisi un pa labi) automātiski.

4.-17.att

4.-14.att
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●

4-1. tabula.

Dzesēšanai

Darbība
s
režīms
režīms

Novietojiet žalūzijas horizontāli. (skatiet 4.-18. att.)

●

Sildīšanas laikā
Novietojiet žalūzijas uz leju (vertikāli). (Skatiet 4-19. att.).

Situācij
a

Pūša
mais
model
is

4.-18. att.

4.-19. att.

Ja telpa ir
auksta vai pēc
gaisa
kondicionētāja
ieslēgšanas uz
vienu stundu.

SILDĪŠAN
AS režīms

Darbības
Reizēm, izņemot tālāk
sākumā vai minēto. (Normāls laiks.)
citā laikā, ja
telpa nav
pilnībā
atdzesēta.

Sākumā vai
kad gaisa
temperatūra ir
zema.

Gaiss tiek izpūsts no
augšējās un
apakšējās gaisa
atveres
ātrgaitas
dzesēšanai
dzesēšanas režīmā
un gaisa sildīšanai
sildīšanas režīmā.

Gaiss tiek
izpūstas caur
augšējo gaisa
izplūdes atveri,
lai izlīdzinātu
telpas
temperatūru, un
gaiss tiešā veidā
neplūst uz
cilvēkiem.

Gaiss tiek
izpūsts caur
augšējo gaisa
izplūdes atveri,
tāpēc tas tieši
nenonāk uz
cilvēkiem.

Gaiss tiek izpūstas caur augšējo gaisa izplūdes atveri,
tāpēc sausajā režīmā tas tiešā veidā neplūst uz cilvēkiem.
•

UZMANĪBU

Iestatot gaisa izplūdes atveres atlases slēdzi uz

.

Visos režīmos gaiss tiek izpūsts no augšējās gaisa izejas
atveres.

Nepielāgojiet horizontālo žalūzijas ar rokām.
Pielāgojot ar roku, mehānisms var nedarboties pareizi, un no
gaisa izplūdes atverēm var pilēt kondensāts.

■

DZESĒŠANAS
režīms

Izmantojiet šo slēdzi, ja nevēlaties, lai gaiss izietu no
zemākās gaisa izplūdes atveres (gulētiešanas laikā utt.).

Pielāgojiet gaisa virzienu pa kreisi un pa labi
Lai mainītu gaisa virzienu pa kreisi vai pa labi, noregulējiet
kreiso un labo žalūzijas atbilstošajās pozīcijās.

UZMANĪBU
Lai pārslēgtos starp automātisko un manuālo režīmu
apakšējā gaisa izejas atverē, izslēdziet un restartējiet ierīci,
lai atjaunotu režīmu.

■

Digitālās ritināšanas grīdas stāvveida tips
Noregulējiet žalūzijas, lai uzlabotu dzesēšanas vai sildīšanas
efektu.

4.-20. att.

■ Gaisa plūsmas atlase
Atveriet priekšējo paneli.
Kā atvērt priekšējo paneli:(skatiet 5.-4. att.).

■ Divvirzienu kasetes tips
●

UZMANĪB
U

Pirms priekšējā paneļa atvēršanas izslēdziet mašīnu un
izslēdziet slēdzi.
Neaiztieciet iekštelpu bloka iekšējās daļas metāla detaļas,
jo tas var radīt traumas.

4.-21. att.

Automātiskā sasvēršana
Nospiediet pogu SWING, lai sasvērtu žalūzijas uz augšu un uz
leju automātiski.

Atlasiet vajadzīgo gaisa plūsmu. (Pozīciju skatiet 7-2.
att.)
Iestatot gaisa izplūdes atveres atlases slēdzi uz

.

Gaisa kondicionētājs automātiski izlemj piemērotu
pūšanas modeli atkarībā no darbības režīma/situācijas.

4.-22.att.

Lietotāja rokasgrāmata

8

●

■

Manuālā sasvēršana
Noregulējiet žalūzijas, lai uzlabotu dzesēšanu
vai sildīšanu.as efektu.

●

Gaisa filtra tīrīšanas metode

● Gaisa filtrs var novērst putekļu vai citu daļiņu iekļūšanu ierīcē.

Ja filtrs ir bloķēts, ierīce nedarbosies ļoti labi. Tīriet filtru ik pēc
divām nedēļām, regulāri lietojot to.

Dzesēšanai

● Ja gaisa kondicionētājs ir novietots putekļainā vietā, tīriet to

Novietojiet žalūzijas horizontāli.

biežāk.

● Nomainiet

filtru, ja tas ir pārāk putekļains, pārāk tīrs
(nomaināms gaisa filtrs ir papildu piederums).

4.-23. att.

●

1. Izņemiet gaisa ieplūdes režģi

● Četrvirzienu kasetes tipam

Sildīšanas laikā

Vienlaikus virziet režģa slēdžus uz vidu, kā norādīts 5-1. attēlā.
Pēc tam virziet gaisa ieplūdes režģi uz leju. Izņemiet ieplūdes
režģi (kopā ar gaisa filtru, kas parādīts 5.-2.att). Pavelciet
gaisa ieplūdes režģi uz leju par 45 grādiem un paceliet to, lai
izņemtu režģi.

Novietojiet žalūzijas uz leju (vertikāli).

4.-24. att.

UZMANĪBU
Nemēģiniet noregulēt žalūzijas ar rokām.
Pielāgojot ar roku, mehānisms var nedarboties pareizi, un no gaisa
izplūdes atverēm var pilēt kondensāts.

TEHNISKĀ APKOPE

5.

5-1. att.

UZMANĪBU

1

Pirms gaisa kondicionētāja tīrīšanas pārliecinieties, vai
tas ir izslēgts.

2

Pārbaudiet, vai vadojums nav bojāts, un ir savienots.

3

Iekštelpu bloka un tālvadības pults tīrīšanai izmantojiet
sausu drāniņu.

4

Iekštelpu bloka tīrīšanai varat izmantot mitru drāniņu, ja
tā ir ļoti netīra.

5

Nekad nelietojiet mitru drāniņu uz tālvadības pults.

6

Nelietojiet ķīmiski apstrādātu putekļu lupatas uz ierīce vai
neatstājiet šāda veida materiālu uz ierīces, lai izvairītos
no apdares bojājumiem.

7

Tīrīšanai nelietojiet benzolu, atšķaidītājus, pulēšanas
pulveri vai līdzīgus šķīdinātājus.
Tādējādi var tikt izraisīta plastmasas virsmas plaisāšana
vai deformēšanās.

5-2. att.

UZMANĪBU
Vadības kārbas kabeļi, kas sākotnēji pieslēgti galvenā korpusa
elektriskajiem termināļiem, ir jānoņem, kā norādīts iepriekš.

Lietotāja rokasgrāmata
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● Kanala/griestu tipam
Piespiediet režģa slēdžus bultiņu virzienos. Pēc tam atveriet gaisa
ieplūdes atveres režģi uz leju. Pagrieziet gaisa filtra stiprinājuma
bloku atpakaļ un noņemiet gaisa ieplūdes atveres režģi.

Turiet rāmja cilnes un noņemiet spailes četrās vietās. (Īpašo
funkciju filtru var uzturēt, mazgājot to ar ūdeni reizi sešos
mēnešos. Mēs iesakām to nomainīt reizi trijos gados.)

● Vienvirziena kasetes tips
Noņemiet gaisa ieplūdes režģi, ar abām rokām turiet gaisa
ieplūdes sprādzi un atveriet režģi uz leju, velciet to iekšpusē un
nospiediet filtra sprādzi, lai noņemtu režģi.
Gaisa filtrs

5.-3.
att.

● Vienvirziena kasetes tips
(Otrās paaudzes modelis 18-36)

Speciālās funkcijas
5.-8. att.
5.-4. att.

● Digitālās ritināšanas grīdas stāvveida tipam
Filtrs ir ievietots II un III versijas ierīces apakšējā daļā, lai iesūktu
gaisu no apakšas vai no aizmugures, lai filtru noņemtu II un III
versijās, rīkojieties šādi:

5.-9. att.
5.-5. att.

● Konsoles veidam
Piespiediet režģa slēdžus bultiņu virzienos. Pēc tam atveriet
gaisa ieplūdes atveres režģi uz leju. Nedaudz nospiediet gaisa
filtra labo un kreiso spaili, tad velciet to uz augšu.

Turpretī versijā I tas atrodas priekšējā panelī, kas uzņem gaisu
no priekšpuses.
Lai noņemtu I versijas filtru, rīkojieties, kā turpmāk norādīts.

5.-10. att.

■ Divvirzienu kasetes tips
■ Noņemiet inhalācijas režģi no paneļa.
5.-6.
att.
Gaisa
izplūdes atveres
atlases slēdzis

1) Vertikāli uz augšu novietojiet rindu (bez virziena) inhalācijas
režģa vienā pusē un virzienā uz leju otrā pusē, un bīdiet to,
sekojot bultiņas virzienam, skatiet 5.-9. att.
2) Atlaidiet nolaistās puses pakaramo daļu, skatiet 5.-10. att.
3) Atveriet inhalācijas režģi (apmēram 45°) un noņemiet otru
pusi, skatiet 5.-11. att.

5.-7. att.
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Inhalācijas režģis

5.-11. att.
5.-15. att.

5.-12. att.

5.-16. att.

UZMANĪBU
5.-13. att.
■ Saskaņā ar attēlu, kurā parādīta bultiņas pozīcija un
virziens, nospiediet filtru un noņemiet to. Tādā pašā veidā
noņemiet filtru otrā pusē un pēc tīrīšanas ievietojiet to
atpakaļ.

1 Nežāvējiet gaisa filtru tieši saules gaismā vai ar uguni.
2 Vienvirziena kasetes tipam gaisa filtram jābūt uzstādītam
pirms ierīces korpusa.

4.Uzstādiet gaisa filtru atpakaļ.
Gaisa ieplūde
atvere (ievada
gaisu)

5.Uzstādiet un aizveriet gaisa ieplūdes režģi izmantojot 1.
un 2. soli pretējā secībā un savienojiet vadības kārbas
kabeļus ar attiecīgajiem galvenā korpusa izvadiem.

Tehniskā apkope pirms ierīces darbības
apturēšanas ilgu laiku
(piemēram, sezonas beigās)
Inhalācijas režģa
Gaisa filtrs
(filtru
putekļi)

gaisa izplūdes žalūzijas
(Regulējams)
5.-14. att.

2. Izjauciet gaisa filtru.

Ļaujiet iekštelpu blokiem apmēram pusi dienas darboties
tikai ar ventilatoru, lai izžāvētu bloku iekšpusi.
Notīriet gaisa filtru un iekštelpu bloka korpusu.
Plašāku informāciju par to, kā to veikt, skatiet sadaļā “Gaisa
filtra tīrīšana” un pārliecinieties, vai iztīrītie gaisa filtri ir
uzstādīti tajā pašā pozīcijā.

3. Iztīriet gaisa filtru.
Gaisa filtrs bloķē putekļus. Ja filtrs ir bloķēts, arī gaisa
kondicionētājs nedarbosies.
Tīriet filtru ik pēc divām nedēļām, ja lietojat ierīci regulāri.
Gaisa filtru notīriet ar putekļsūcēju vai ūdeni.
a. Izmantojot putekļsūcēju, gaisa ieplūdes pusei jābūt
vērstai uz augšu. (Skatiet 5.-13. att.)
b. Izmantojot ūdeni, gaisa ieplūdes pusei jābūt vērstai uz
leju. (Skatiet 5.-14. att.)
Pārmērīgu putekļu gadījumā to tīrīšanai izmantojiet mīkstu
suku un dabīgo mazgāšanas līdzekli un žāvējiet to vēsā
vietā.

Izslēdziet ierīci ar tālvadības pults ieslēgšanas/izslēgšanas
pogu, pēc tam atvienojiet to.

PIEZĪME
Ja barošanas slēdzis ir pievienots, tiek patērēta zināma
enerģija, pat ja ierīce nedarbojas. Tāpēc atvienojiet strāvas
padevi, lai taupītu enerģiju.
Netīrumu pakāpe palielināsies pēc vairākiem lietošanas
etapiem, tāpēc apkope jāveic rūpīgi.
Izņemiet baterijas no noņemamās vadības ierīces.
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Apkope pēc ilga dīkstāves perioda.

3. pazīme: Balta migla izdalās no ierīces

(piemēram, sezonas sākumā)

3.1. Pazīme: Iekštelpu bloks

Pārbaudiet iekštelpu bloku un noņemiet visu, kas var bloķēt
tā ieplūdes un izplūdes atveres.
Iztīriet gaisa filtrus un iekštelpu bloku korpusus.
Plašāku informāciju par to, kā to veikt, skatiet sadaļā “Gaisa
filtra tīrīšana” un pārliecinieties, vai iztīrītie gaisa filtri ir
uzstādīti tajā pašā pozīcijā.
Ieslēdziet strāvu vismaz 12 stundas, pirms vēlaties izmantot
ierīci, lai nodrošinātu, ka tā darbojas pareizi. Tiklīdz strāvas
padeve ir ieslēgta, parādās tālvadības pults displejs.

Digitāli
ritošā
kondicionēšanas
iekārta

centralizētā
gaisa
papildu
sildīšanas

Ziemā iegādājieties iekštelpu bloku ar papildu apkuri, lai
palielinātu jaudu.
Pagriežot sildīšanas režīmu, gaisa kondicionētājs ar papildu
apkuri darbosies noteiktā termiņā.
Neuzstādiet četrvirzienu kasetes tipu un gaisa kanāla/griestu
tipu (ar papildu apkuri).

6.

POTENCIĀLĀS PROBLĒMAS.

Ja dzesēšanas laikā ir augsts mitrums. Ja iekštelpu bloka
iekšpuse ir ārkārtīgi piesārņota, temperatūras sadalījums telpā
kļūst nevienmērīgs. Iekštelpu bloka iekšpuse ir jāiztīra.
Sazinieties ar izplatītāju, lai uzzinātu detalizētu informāciju par
ierīces tīrīšanu, jo ir nepieciešams tehniķis.

3.2. Pazīme: Iekštelpu bloks, āra bloks
Ja sistēma pēc atkausēšanas darbības ir nomainīta uz sildīšanas
darbību. Atkausēšanas rezultātā radušais mitrums iztvaiko un
tiek izvadīts.

4. Pazīme: Gaisa kondicionētājs ir trokšņains
dzesēšanas režīmā.
4.1. Pazīme: Iekštelpu bloks
Kad sistēma darbojas dzesēšanas režīmā vai apstājas, ir
dzirdama nepārtraukta skaņa.
Drenāžas sūknis (papildaprīkojums) izdala šo skaņu.
Kad sistēma pārstāj darboties pēc sildīšanas, atskan čīkstoša
skaņa.
Šo troksni rada temperatūras izmaiņu izraisīta plastmasas daļu
izplešanās un saraušanās.

4.2. Pazīme: Iekštelpu bloks, āra bloks

1. Pazīme Sistēma nedarbojas
Gaisa kondicionētājs nedarbojas uzreiz pēc tālvadības pults
ieslēgšanas/izslēgšanas pogas nospiešanas.
Ja iedegas darba indikators, sistēma ir normālā stāvoklī. Lai
novērstu kompresora motora pārslodzi, gaisa kondicionētājs sāk
darboties trīs minūtes pēc tā ieslēgšanas.
Sildīšanas režīms tiek aktivizēts, kad ir ieslēgti šādi gaismas
indikatori: darbība un "PRE-DEF indikators (dzesēšanas un
sildīšanas tips) vai tikai ventilatora indikators (tikai dzesēšanas
tips)". Kad tas sākas, bet kompresors nedarbojas, iekštelpu bloks
aktivizē aizsargpasākumus izplūdes atveres temperatūras dēļ.

Kad sistēma darbojas, nepārtraukti skan klusa šņācoša skaņa.
Šī ir dzesēšanas gāzes skaņa, tai plūstot caur iekštelpu un āra
blokiem.
Šņācoša skaņa, kas ir dzirdama sākumā vai tūlīt pēc darbības
apturēšanas vai atkausēšanas.
Tas ir dzesētājvielas troksnis, ko izraisa plūsmas apstāšanās vai
plūsmas maiņa.

4.3. Pazīme: Āra bloks
Darbības troksnis var mainīties frekvences izmaiņu dēļ.

2. Pazīme: Pārslēgšana uz ventilatora režīmu
dzesēšanas režīma laikā
Lai novērstu iekštelpu iztvaicētāja sasalšanu, sistēma
automātiski mainīsies uz ventilatora režīmu, pirms dzesēšanas
režīma atsākšanas.
Kad telpas temperatūra pazeminās līdz iestatītajai temperatūrai,
kompresors izslēdzas un iekštelpu bloks mainās uz ventilatora
režīmu. Kad temperatūra paaugstinās, kompresors atkal sāk
darboties. Tas pats notiek arī sildīšanas režīmā.

5. Pazīme: No ierīces izplūst putekļi
Ja ierīce tiek izmantota pirmo reizi pēc ilga laika. Tas ir tāpēc,
ka ierīcē ir iekļuvuši putekļi.

6. Pazīme: Ierīce izdala dīvainu smaku
Ierīce var absorbēt telpu, mēbeļu, cigarešu u.c. smaržu un pēc
tam to izdalīt.

7. Pazīme: Āra bloka ventilators negriežas
Ekspluatācijas laikā. Ventilatora ātrums tiek kontrolēts, lai
optimizētu produkta darbību.
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7.
7.1

TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA
Gaisa kondicionētāja problēmas un cēloņi
Ja rodas kāds no šiem traucējumiem, izslēdziet ierīci un sazinieties ar izplatītāju.

Pastāv tālvadības pults traucējumi vai poga nedarbojas labi. Bieži nostrādā
drošības ierīce, piemēram, drošinātājs, slēgiekārta.
Šķēršļi un ūdens nonāk ierīcē.
Ūdens izplūst no iekštelpu bloka. Citi
darbības traucējumi.
Ja sistēma nedarbojas pareizi citu iemeslu dēļ, nekā minēts iepriekš, pārbaudiet sistēmu šādi.
(Skatīt 7-1. tabulu)

7-1. tabula.

Pazīmes

Cēloņi

Risinājums

• Elektroapgādes pārtraukums. Strāvas
slēdzis ir izslēgts.
• Iespējams, ir izsists jaudas slēdža
drošinātājs.
• Tālvadības pults baterija ir izlādējusies

• Gaidiet, kad tiks atjaunota strāvas
padeve Ieslēgt strāvas padevi.
• Nomainīt drošinātāju.
• Nomainīt baterijas vai pārbaudīt pulti.

Gaiss plūst normāli,
bet tas nav auksts

• Nav pareizi iestatīta temperatūra. Tiek
aktivizēts trīs minūtes kompresors
aizsardzībai

• Iestatīt pareizu temperatūru. Uzgaidiet

Ierīce bieži
ieslēdzas un
pārtrauc darboties

• Sistēmā ir pārāk daudz vai pārāk maz
dzesētājvielas.
• Dzesēšanas sistēmā nav gāzes.
• Kompresora nepareiza darbība.
Spriegums ir pārāk augsts vai pārāk
zems. Sistēmas kontūrs ir bloķēts.

• Pārbaudiet, vai nav noplūdes, un pareizi
uzpildiet dzesētājvielu.
• Hermetizējiet un uzpildiet dzesētājvielu.
• Kompresora apkope vai nomaiņa.
Uzstādīt manostatu.
• Atrast iemeslus un risinājumu.

Ierīce neieslēdzas

Zema dzesēšanas
efektivitāte

• Siltummaiņa āra ierīce un iekštelpu
bloks ir netīra.
• Gaisa filtrs ir netīrs.
• Iekštelpu/āra bloka ievads/izvads ir
bloķēts.
• Durvis un logi ir atvērti Saules gaisma
tieši spīd uz ierīces.
• Pārāk daudz siltuma resursu. Āra temp.
ir pārāk augsta. Dzesētājvielas noplūde
vai tās trūkums.

Zema sildīšanas
efektivitāte

• Āra temperatūra ir zemāka par 7 ° C.
Durvis un logi nav pilnībā aizvērti.
• Dzesētājviela ir noplūdusi, vai tās
nepietiek.

• Notīrīt siltummaini.
• Iztīrīt gaisa filtru.
• Noņemiet visus netīrumus un padariet
gaisa plūsmu vienmērīgu.
• Aizvērt durvis un logus.
• Uzstādiet aizkarus, lai radītu patvērumu
no saules.
• Samaziniet siltuma pieplūdi.
• Gaisa kondicionēšanas dzesēšanas
jaudas samazināšana (normāli).
Pārbaudiet, vai nav noplūdes, un
pievienojiet dzesētājvielu.
• Izmantot sildierīci. Aizvērt durvis un
logus.
• Pārbaudiet, vai nav noplūdes, un
pievienojiet dzesētājvielu.
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7.2

Tālvadības pults darbības traucējumi un cēloņi
Pirms lūgt apkopi vai remontu, pārbaudiet šādus punktus. (Skatīt 7-2. tabulu)

7-2. tabula.

Pazīmes

Cēloņi

• Pārbaudiet, vai displejā norādītais
REŽĪMS ir “AUTO”

Automātiskajā režīmā gaisa
kondicionētājs automātiski mainīs
ventilatora ātrumu.

• Pārbaudiet, vai displejā norādītais
REŽĪMS ir “DRY” (Sausināšana)

Izvēloties sausināšanu, gaisa
kondicionētājs automātiski pielāgojas
ventilatora ātrumam. Ventilatora
ātrumu var izvēlēties šādos režīmos
“COOL” (Dzesēšana), “FAN ONLY”
(Tikai ventilators) un “HEAT”
(Sildīšana).

Ventilatora ātrumu nevar
regulēt.

Tālvadības pults signāls
netiek pārraidīts pat tad, ja ir
nospiesta
ieslēgšanas/izslēgšanas
poga.
Indikators TEMP.
neparādās.

Indikācija displejā pēc noteikta
laika perioda pazūd.

Indikators TIMER ON
nodziest pēc noteikta laika.

No iekštelpu bloka netiek
atskaņots neviens
saņemšanas signāls pat
tad, tiek nospiesta poga
ON/OFF (Ieslēgt/izslēgt).

7.3

Risināju
ms

• Pārbaudiet, vai tālvadības pults
baterijas nav izlādējušās.

Strāvas padeve ir izslēgta.

• Pārbaudiet, vai displejā norādītais
režīms ir “FAN ONLY” (Tikai
ventilācija)

Temperatūru VENTILATORA režīmā
iestatīt nav iespējams.

• Pārbaudiet, vai brīdī, kad displejā
tiek parādīts uzraksts TIMER OFF
(Taimeris izslēgts), nebeidzas
taimera darbība.

Gaisa kondicionētāja darbība
apstāsies līdz iestatītajam
laikam.

• Pārbaudiet, vai brīdī, kad displejā
tiek parādīts uzraksts TIMER ON
(Taimeris ieslēgts), nesākas taimera
darbība.

gaisa kondicionētājs automātiski
iedarbosies un atbilstošais indikators
tiks izslēgts.

• Pārbaudiet, vai tālvadības pults
signāla raidītājs tiek virzīts pareizi.
• uz iekštelpu bloka infrasarkanā
signāla uztvērēju brīdī, kad tiek
nospiesta poga ON/OFF
(Ieslēgt/izslēgt).

Tieši pārslēdziet tālvadības pults
signāla raidītāju uz iekštelpu bloka
infrasarkano staru signālu uztvērēju
un divreiz no jauna nospiediet
ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.

Informācija par bojājumiem un kodi
Kļūmes informācija ir pieejama tikai iekštelpu blokiem ar paneli un tikai panelis ar ciparu displejiem parāda kļūdas
kodu, pretējā gadījumā tikai četras LED lampiņas. LED lampiņa un cipars norāda šādus traucējumus.
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LED kļūdas indikācija

7.-3. tabula
NR. Modelis

Saturs

LED mirgo

Piezīmes

NR. Modeli
s

Iztvaicētāja
sensoru
pārbaudes
punkts vai
telpas temp.
sensors ir
anomāls.
Iekštelpu/āra
Nepareiz
a darbība bloka
komunikācija
ir nepareiza
Nepareiz
a darbība

1

2

3

4

5

Nepareiz
a darbība

Nepareiz
a darbība

Trauks
me

Āra bloka
anomālija

Darbības
LED
indikators
mirgo ātri

Darbības LED
indikators
mirgo ātri
Trauksmes
LED indikators
mirgo lēni

Ūdens līmeņa
slēdža
anomālija

Trauksmes
LED indikators
mirgo ātri

Režīmu
konflikts

Atkausēšanas
LED indikators
mirgo ātri

6

Trauks
me

M_Home
nesakritība

7

Nepareiz
a darbība

EEPROM kļūda Atkausēšanas
LED indikators
mirgo lēni

8

Trauks
me

4 LED
indikatori
mirgo
vienlaicīgi

Pēc defekta
novēršanas ierīce
restartē
automātiski.

1

2
Pēc defekta
novēršanas ierīce
restartē
automātiski.
Pēc defekta
novēršanas ierīce
restartē
automātiski.
Pēc defekta
novēršanas ierīce
restartē
automātiski.
Ja iekštelpu bloks
pārslēdzas uz
sildīšanas režīmu vai
tiek izslēgta, trauksme
tiek izslēgta.

Iekštelpu bloks ir
nomainīta ar pareizo
vai izslēgta,
trauksmes signāls
pazūd.

Pēc defekta
novēršanas ierīce
restartē
automātiski.
Nav adreses,
Pēc defekta
Taimera LED
kad ierīce tiek indikators un
novēršanas ierīce
restartē
aktivizēta pirmo darbības LED
reizi
indikators mirgo automātiski.
vienlaicīgi

Digitālo displeju defektu indikācija

7.-4. tabula

Saturs

Telpas
temperatūra
s sensora
anomālija.
Nepareiz Iekštelpu/āra
a darbība bloka
komunikācija
ir nepareiza
Nepareiz
a darbība

Displeja saturs
E2

E1

3

Nepareiz
a darbība

Āra bloka
anomālija

4

Nepareiz
a darbība

Ūdens līmeņa
slēdža
anomālija

5

Trauks
me

6

Trauks
me

7

Nepareiz
a darbība

8

Trauks
me

9

Nepareiz
a darbība

Iztvaicētāja
temp. sensora
anomālija.

E3

10

Nepareiz
a darbība

Iztvaicētāja
izejas temp.
sensora
anomālija.

E4

Režīmu
konflikts

M_Home
nesakritīb
a
EEPROM kļūda

Nav adreses,
kad ierīce tiek
ieslēgta pirmo
reizi

Ed

EE

E0

H0

E7

FE

Piezīmes
Pēc tam, kad
darbības traucējumi
pazūd, tas tiek
atjaunots automātiski.
Pēc tam, kad
darbības traucējumi
pazūd, tas tiek
atjaunots automātiski.
Pēc tam, kad
darbības traucējumi
pazūd, tas tiek
atjaunots automātiski.
Pēc tam, kad
darbības traucējumi
pazūd, tas tiek
atjaunots automātiski.
Ja iekštelpu bloks
pārslēdzas uz
sildīšanas režīmu vai
tiek izslēgta, trauksme
tiek izslēgta.

Ja iekštelpu bloks ir
nomainīta ar pareizo
vai izslēgta, tad
trauksme izslēgsies
Pēc tam, kad
darbības traucējumi
pazūd, tas tiek
atjaunots automātiski.
Pēc tam, kad
darbības traucējumi
pazūd, tas tiek
atjaunots automātiski.
Pēc tam, kad
darbības traucējumi
pazūd, tas tiek
atjaunots automātiski.
Pēc tam, kad
darbības traucējumi
pazūd, tas tiek
atjaunots automātiski.
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