
Paldies, ka iegādājāties šo gaisa kondicionēšanas ierīci.   
Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un saglabājiet to 
turpmākai uzziņai.

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA
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1. SVARĪGA INFORMĀCIJA PAR 
DROŠĪBU
1.1    Piesardzības pasākumi

1.2 Vispārējie piesardzības pasākumi

Lai pilnībā izmantotu ierīces funkcijas un izvairītos no darbības 
traucējumiem nepareizas izmantošanas rezultātā, pirms lietošanas 
rūpīgi izlasiet šo lietošanas rokasgrāmatu.

Šei t  aprakst ī t ie p iesardzības pasākumi i r  k lasi f icēt i  kā 
BRĪDINĀJUMS un UZMANĪBU. Abos ir svarīga informācija par 
drošību. Pārliecinieties, vai jūs tos stingri ievērojat.

Šo norādījumu neievērošana var izraisīt savainojumus, 
pat dzīvības zaudēšanu.

Nelietojiet šo ierīci  uzl iesmojošu gāzu tuvumā. Ja 
uzliesmojoša gāze nonāk saskarē ar ierīci, var rasties 
ugunsgrēks, izraisot smagus savainojumus.

Ja šīs ierīces darbības rezultātā parādās anomālijas 
(piemēram, dūmu izdalīšanās), pastāv smaga savainojuma 
risks. Atvienojiet strāvas padevi un nekavējoties sazinieties 
ar piegādātāju vai servisa inženieri.

Šīs ierīces aukstumaģents ir drošs un, ja sistēma ir 
pareizi projektēta un uzstādīta, nedrīkst noplūst. Tomēr, 
ja telpā nonāk liels daudzums aukstumaģenta, skābekļa 
koncentrācija strauji samazinās, kas var izraisīt smagus 
savainojumus. Šajā ierīcē izmantotais aukstumaģents ir 
smagāks par gaisu, tāpēc bīstamība ir jo lielāka pagrabos 
vai citās apakšzemes platībās. Aukstumaģenta noplūdes 
gadījumā izslēdziet visas ierīces, kas rada atklātas liesmas, 
un visas apkures ierīces, ventilējiet telpu un nekavējoties 
sazinieties ar piegādātāju vai servisa inženieri.

Ja šīs ierīces aukstumaģents nonāk saskarē ar atklātu 
liesmu (piemēram, no sildītāja, gāzes plīts/degļiem vai 
elektriskām ierīcēm), var izdalītie toksiski dūmi.

Ja šo ierīci izmanto telpā, kur ir plīts, krāsns, kamīns 
vai deglis, jānodrošina ventilācija ar pietiekamu svaiga 
gaisa pieplūdi, pretējā gadījumā samazinās skābekļa 
koncentrācija, kas var izraisīt savainojumus.

Atbrīvojieties no šīs ierīces iepakojuma, lai bērni nevarētu 
ar to rotaļāties. Iepakojums, jo īpaši plastmasas iepakojums, 
var būt bīstams un izraisīt nopietnus savainojumus. 
Skrūves, skavas un citas iepakojuma metāla sastāvdaļas 
var būt asas un, lai izvairītos no savainojumiem, no tām 
jāatbrīvojas.

Nemēģiniet šo ierīci pārbaudīt vai labot pašu spēkiem. Šo 
ierīci drīkst apkalpot un uzturēt tikai profesionāls gaisa 
kondicionēšanas servisa inženieris. Nepareiza apkope 
vai uzturēšana var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, 
ugunsgrēku vai ūdens noplūdi.

Šo ierīci atkārtoti drīkst novietot vai uzstādīt tikai 
profesionāls tehniķis. Nepareiza uzstādīšana var izraisīt 
elektriskās strāvas triecienu, ugunsgrēku vai ūdens 
noplūdi. Elektrisko ierīču uzstādīšanu un iezemēšanu drīkst 
veikt tikai licencēti speciālisti. Plašāku informāciju lūdziet 
savam piegādātājam vai uzstādīšanas inženierim.

Neļaujiet šai ierīcei vai tās tālvadības pultij nonākt saskarē 
ar ūdeni, jo tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai 
ugunsgrēku.

Neizmantojiet krāsas, lakas, matu lakas, citus uzliesmojošus 
aerosolus vai šķidrumus, kas var izdalīt uzliesmojošus 
izgarojumus/tvaikus šīs ierīces tuvumā, jo tas var izraisīt 
ugunsgrēku.

Nomainot drošinātāju,  pārl iecinieties,  vai  jaunais 
uzstādāmais drošinātājs pilnībā atbilst prasībām.

Neatveriet vai neizņemiet ierīces paneli, kad ierīce ir 
ieslēgta. Pieskaroties ierīces iekšējām sastāvdaļām, kad 
ierīce ieslēgta, var rasties elektriskās strāvas triecieni vai 
savainojumi, kurus izraisa kustīgās daļas, piemēram, ierīces 
ventilators.

P i rms serv isa  va i  tehniskās  apkopes  ve ikšanas 
pārliecinieties, vai strāvas padeve ir atvienota.

Nepieskarieties ierīcei vai tās tālvadības pultij ar mitrām 
rokām, jo tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienus.

Neļaujiet bērniem rotaļāties šās ierīces tuvumā, jo tas var 
radīt savainojumu risku.

Nelieciet pirkstus vai citus objektus ierīces gaisa pievadā 
vai gaisa izvadā, lai izvairītos no savainojumiem vai iekārtas 
bojājumiem.

Nesmidziniet šķidrumus uz ierīci vai neļaujiet tiem nonākt 
ierīcē. 

Nelieciet vāzes vai citus traukus ar šķidrumiem uz ierīces 
vai vietās, kur uz tās var pilēt šķidrums. Ūdens vai citi 
šķidrumi, kas nonāk saskarē ar ierīci, var izraisīt elektriskās 
strāvas triecienus vai ugunsgrēku.

Neņemiet nost tālvadības pults priekšējo vai aizmugures 
pārsegu un nepieskarieties tālvadības pults iekšējām 
sastāvdaļām, jo tas var izraisīt savainojumus. Ja tālvadības 
pults nedarbojas, sazinieties ar piegādātāju vai servisa 
inženieri.

Šo norādījumu neievērošana var izraisīt  smagus 
īpašuma īpašuma bojājumus vai savainojumus.

BRĪDINĀJUMS

UZMANĪBU

BRĪDINĀJUMS
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Pārliecinieties, vai ierīce ir atbilstoši iezemēta, pretējā 
gadījumā var rasties elektriskās strāvas triecieni vai 
ugunsgrēks. Elektriskie pārspriegumi (piemēram, zibens) 
var bojāt elektroiekārtas. Pārliecinieties, vai ir pareizi 
uzstādīti piemēroti pārsprieguma aizsargi un jaudas slēdži, 
pretējā gadījumā var rasties elektriskās strāvas triecieni vai 
ugunsgrēks.

Atbrīvojieties no šīs ierīces pareizi un atbilstoši noteikumiem. 
Ja elektriskās ierīces ir apglabātas poligonos vai izgāztuvēs, 
bīstamās vielas var noplūst gruntsūdeņos un tādējādi nokļūt 
pārtikas ķēdē.

Neizmantojiet ierīci, kamēr kvalificēts tehniķis jums nenorāda, 
ka tas ir droši.

Nenovietojiet ierīces gaisa plūsmas ceļā iekārtas, kas rada 
atklātu liesmu. Gaisa plūsma no ierīces var paātrināt degšanu, 
izraisot ugunsgrēku un radot smagus savainojumus. 
Alternatīvi gaisa plūsma var izraisīt nepilnīgu sadegšanu, kas 
var samazināt skābekļa koncentrāciju telpā un izraisīt smagus 
savainojumus.

N e i z m e t i e t  š o  p r o d u k t u  k o p ā  a r 
nešķirotiem atkritumiem. Tas ir jāsavāc 
atsevišķi un jāpārstrādā. Pārliecinieties, 
vai tiek ievēroti visi piemērojamie tiesību 
akti attiecībā uz aukstumaģenta, eļļas 
un citu materiālu apsaimniekošanu. 
S a z i n i e t i e s  a r  v i e t ē j o  a t k r i t u m u 
apglabāšanas iestādi ,  la i  saņemtu 
informāciju par iznīcināšanas procedūrām.

Lai izvairītos no tālvadības pults bojājumiem, izmantojiet 
to piesardzīgi un nomainiet baterijas. Nenovietojiet uz tā 
priekšmetus.

Nenovietojiet aprīkojumu ar atklātu liesmu zem ierīces vai tās 
tuvumā, jo karstums, kuru izdala aprīkojums, var ierīci bojāt.

Nenovietojiet ierīces tālvadības pulti tiešā saules gaismā. 
Tiešā saules gaisma var bojāt tālvadības pults displeju.

Ierīces tīrīšanai neizmantojiet spēcīgus ķīmiskos tīrīšanas 
līdzekļus, jo tie var bojāt ierīces displeju vai citas virsmas. Ja 
ierīce ir netīra vai putekļaina, tās tīrīšanai izmantojiet drānu, 
kas samitrināta atšķaidītā un vieglā mazgāšanas līdzeklī. Pēc 
tam nosusiniet to ar sausu drānu.

Šo ierīci  izmantojiet t ikai  labi vēdināmās telpās un 
pārliecinieties, vai nav šķēršļu, kas kavē gaisa plūsmu uz 
ierīci un no tās. Nelietojiet šo ierīci šādās vietās:
a. Vietās ar minerāleļļas vai griešanas eļļas tvaikiem.
b. Vietās ar sāļu gaisu, piemēram, piejūras zonās.
c. Vietās ar sēru gaisā, piemēram, rūpniecisko zonu tuvumā.
d. Vietās ar augstsprieguma elektrību, piemēram, atsevišķās 
rūpnieciskajās zonās.
e.  Transport l īdzekļos vai  kuģos,  piemēram, kravas 
automašīnās vai prāmjos.
f. Kur ierīce pakļauta eļļaina vai ļoti mitra gaisa iedarbībai, 
piemēram, virtuvēs.
g .  E lekt romagnēt iskā  staro juma avota ,  p iemēram, 
augstfrekvences raidītāju vai citu augsta stipruma starojuma 
ierīču tuvumā.
h. Kur ierīce pakļauta kodīgu vai kaitīgu gāzu, piemēram, 
skābu vai sārmainu gāzu iedarbībai. 

Lai izvairītos no pārmērīga trokšņa vai vibrācijām, iekārta 
jāuzstāda pozīcijā, kurā iespējams noturēt ierīces svaru un 
novērst pārmērīgu troksni un vibrācijas, ierīcei darbojoties. 
Ja ierīces darbināšanas laikā rodas pārmērīgs troksnis vai 
vibrācijas, sazinieties ar piegādātāju vai servisa inženieri.

Pārliecinieties, vai drenāžas caurule darbojas pareizi. 
Ja drenāžas caurule ir piesārņota vai putekļaina un tiek 
aizsprostota, tad, ierīcei darbojoties dzesēšanas režīmā, var 
rasties ūdens noplūde. Šādā gadījumā ierīci izslēdziet un 
sazinieties ar piegādātāju vai servisa inženieri.

Ierīci nedrīkst izmantot personas (ieskaitot bērnus) ar 
ierobežotām fiziskajām, sensorālajām vai garīgajām spējām 
vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja vien tās netiek 
nodrošinātas ar uzraudzību vai nav saņēmušas norādījumus.
Bērni jāuzrauga, lai tie nerotaļātos ar ierīci.
(Bērni no 8 gadu vecuma vai personas ar ierobežotām 
fiziskajām, sensorālajām vai garīgajām spējām vai ar 
nepietiekamu pieredzi un zināšanām par šo ierīci to var 
izmantot tikai, ja tiek atbilstoši uzraudzīti vai arī, norādot, kā 
ierīci droši izmantot un, lai būtu izprotami ar to saistītie riski.
Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci.
Tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni, kas netiek pieskatīti.)

Gaisa kondicionieri izmantojiet tikai paredzētajam mērķim. 
Šo ierīci nedrīkst izmantot, lai nodrošinātu pārtikas, augu, 
dzīvnieku, mašīnu, iekārtu vai mākslas dzesēšanu vai 
atvēsināšanu.

Pirms tās tīrīšanas ierīci izslēdziet, lai izvairītos no 
elektriskās strāvas triecieniem. Pretējā gadījumā var rasties 
elektriskās strāvas trieciens un savainojumi.

Lai izvairītos no elektriskās strāvas triecieniem un 
ugunsgrēkiem, uzstādiet zemējuma noplūdes detektoru.

Ierīces siltummaiņa ribas ir asas un pieskaroties tās var 
izraisīt savainojumus. Lai izvairītos no savainojumiem, 
apkopes laikā jāvalkā cimdi vai jāpārklāj siltummainis.

Nenovietojiet priekšmetus, kurus var bojāt mitrums zem 
ierīces. Ja mitrums lielāks par 80% vai, ja izplūdes caurule 
ir aizsprostota vai gaisa filtrs piesārņots, no ierīces var 
noplūst ūdens un bojāt objektus, kas atrodas zem tās.

Pārliecinieties, vai drenāžas caurule darbojas pareizi. Ja 
drenāžas caurule ir aizsprostota vai putekļaina, tad, ierīcei 
darbojoties dzesēšanas režīmā, var rasties ūdens noplūde. 
Šādā gadījumā ierīci izslēdziet un sazinieties ar piegādātāju 
vai servisa inženieri.

Nepieskarieties kontroliera iekšējām daļām. Neizņemiet 
priekšējo paneli.  Dažas iekšējās daļas var izraisīt 
savainojumus vai arī tās var tikt sabojātas.

Pārliecinieties, vai bērni, augi un dzīvnieki nav tieši pakļauti 
gaisa plūsmai no ierīces.

Fumigējot telpu ar insekticīdu vai citām ķimikālijām, 
ierīci kārtīgi apsedziet un nedarbiniet to. Šī piesardzības 
pasākuma neievērošana var novest pie ķimikāli ju 
nokļūšanas ierīcē un vēlāk, ierīcei darbojoties,  tās var 
izdalīties, apdraudot jebkura cilvēka veselību.

UZMANĪBU
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2.    DAĻU NOSAUKUMI

■   Četrvirzienu kasetnes tips

■   Griestu-grīdas tips

Augstāk redzamais attēls ir tikai uzziņai un var nedaudz 
atšķirties no faktiskā produkta.

Gaisa izvada žalūzija (regulējama)
in-situ korekcijai uz trīs virzienu vai divvirzienu,
lūdzu, sazinieties ar vietējo izplatītāju.

Zemējuma skrūve 
(vadības panelī)

Slēdzenes iekare 
(gaisa režģa aizvēršanai)

Gaisa pievads 

Gaisa filtrs
 

Horizontālā gaisa izvada žalūzija

Gaisa pievads 

Gaisa filtrs (iekšpusē)

2-1. att.

2-2. att.

■   Vienvirziena kasetnes tips

Kabeļa ieeja

Elektriskais vadības bloks

Gaisa pievads
Ūdens spraudnis (apkopei)

Gaisa izvads

2-6. att.

■   Vidēja statiskā spiediena kanāla tips

Gaisa pievads  

Elektriskais vadības bloks

Gaisa izvads  

Siltummainis  

2-9. att.
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■   Konsoles tips

■   Uz grīdas stāvošs tips

■   Sienas montāžas tips

■   Augsta statiskā spiediena kanāla tips

Uzstādīšanas daļa

Displeja panelis
Gaisa izvada žalūzija

Gaisa pievads 

Gaisa izvada žalūzija

● F4 priekšējais gaisa pievads (I versija)

Vertikāla ierīce ar korpusu. Priekšējais gaisa pievads un 
augšējais gaisa izvads. To var uzstādīt uz grīdas vai piekārt pie 
sienas.

Drenāžas caurule

Gaisa pievads

Gaisa filtrs (iekšpusē)  

Gaisa izvads  

Gaisa pievads  

Gaisa izvada žalūzija

Gaisa pievads 

Gaisa izvads  

Elektriskais vadības bloks

Horizontālā gaisa izvada žalūzija  

2-7. att.

2-10. att.

2-8. att.

2-11. att.
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● F5 apakšējais gaisa pievads (II versija)

Vertikāla ierīce ar korpusu. Apakšējais gaisa pievads un 
augšējais gaisa izvads. To var uzstādīt uz grīdas vai piekārt pie 
sienas.

● F3B slēpta (III versija)

Vertikālā ierīce bez korpusa. Apakšējais gaisa pievads un 
augšējais gaisa izvads. Tā ir piemērota slēptās uzstādīšanas 
prasībām.

Gaisa izvada žalūzija

Balstrēdze

3-1. tabula

Gaisa filtrs

A p a k š ē j a i s  g a i s a 
pievads

Gaisa izvads  

Elektriskais vadības bloks
Gaisa pievads  

Gaisa filtrs  

2-12. att.

2-13. att.

3.  GAISA KONDICIONIERA 
DARBĪBA UN VEIKTSPĒJA

Darba temperatūras diapazons, kurā ierīce darbojas stabili, dots 
3-1. tabulā.

temperatūra
Režīms Iekštelpas temperatūra

Dzesēšanas režīms

17°C ~ 32°C

Ja iekštelpas mitrums pārsniedz 80%, uz 
ierīces virsmas var veidoties kondensāts.

Apkures režīms (ja tāds 
ir) ≤27°C

PIEZĪME
Ierīce stabili darbojas 3-1. tabulā norādītajā temperatūras 
diapazonā. Ja iekštelpas temperatūra ir ārpus ierīces 
normālas darbības diapazona, tā var pārtraukt darboties un 
rādīt kļūdas kodu.

Apkures režīms ir pieejams tikai tad, ja ierīce ir pievienota 
sistēmai, kas var nodrošināt apsildi.

Lai nodrošinātu vēlamo temperatūru, pārliecinieties, vai:
- visi logi un durvis ir aizvērtas;
- gaisa plūsmas virziens ir pielāgots, lai strādātu darba 
režīmā;
- gaisa filtrs nav piesārņots.

■  Lūdzu, ņemiet vērā, kā vislabāk 
ietaupīt enerģiju un panākt vislabāko 
dzesēšanas/sildīšanas efektu.

● Regulāri tīriet iekštelpu ierīču gaisa filtrus.

regulāri 
pārbaudīt
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Apkures darbības laikā horizontālā gaisa plūsma pastiprina 
telpas temperatūras nevienmērīgu sadalījumu.

Žalūzijas virziens:
Dzesēšanas darbības laikā ieteicama horizontālā gaisa plūsma. 
Ņemiet vērā, ka gaisa plūsma lejup izraisa kondensāciju gaisa 
izvadā un uz žalūzijas virsmas.

Nospiediet SWING (pagriezt), lai žalūzija tiktu pacelta un nolaista.

Regulējiet žalūziju, lai uzlabotu dzesēšanas vai apkures efektu.

regulējiet žalūziju horizontāli

regulējiet žalūziju lejup

Nospiediet SWING (pagriezt), lai žalūzija tiktu pacelta un nolaista.

Regulējiet žalūziju, lai uzlabotu dzesēšanas vai apkures efektu.

● Nodrošiniet, lai kondicionētā gaisa telpās 
neiekļūtu pārāk daudz āra gaisa.

● Ņemiet vērā, ka izplūdes gaiss ir vēsāks vai siltāks 
salīdzinājumā ar iestatīto telpas temperatūra. 

● Uzturiet atbilstošu gaisa sadalījumu.

Aizveriet durvis un logus.

Izvairieties no tiešas saskares ar izplūdes gaisu, jo tas var būt 
pārāk atdzisis vai sakarsis.
Tas jo īpaši attiecas uz bērniem, vecāka gadagājuma 
cilvēkiem un cilvēkiem ar invaliditāti. 

Lai regulētu izvada gaisa plūsmas virzienu, jāizmanto izvada 
žalūzijas, jo tādējādi var nodrošināt efektīvāku darbību.

Tā kā siltais gaiss paceļas  un aukstais nolaižas, siltā/
aukstā gaisa sadali telpā var līdzsvarot, novietojot ierīces 
žalūzijas. Žalūziju leņķi var regulēt, nospiežot tālvadības 
pults pogu [SWING] (pagriezt).

Neiestatiet 
 pārāk zemu 
 temperatūru

4.  GAISA PLŪSMAS REGULĒŠANA

PIEZĪME

■   Četrvirzienu kasetnes tips

■  Noregulējiet gaisa plūsmu augšup un lejup

■ Regulējiet gaisa plūsmas virzienu augšup un lejup

■  Vienvirziena kasetnes tips

● Automātiska pagriešana

● Manuālā griešana

● Dzesēšanas laikā

● Apkures laikā

● Automātiska pagriešana

● Manuālā griešana

4-1. att.

4-2. att.

4-3. att. 

Maksimizējiet gaisa 
cirkulācijas zonu
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regulējiet žalūziju horizontāli

regulējiet žalūziju lejup

Regulējiet žalūziju, lai uzlabotu dzesēšanas vai apkures efektu.

Regulējiet žalūziju horizontāli

Regulējiet žalūziju lejup (vertikāli).

Nospiediet SWING (pagriezt) un žalūzija automātiski paceļas un 
nolaižas.

Regulējiet žalūziju, lai uzlabotu dzesēšanas vai apkures efektu.

Regulējiet žalūziju horizontāli

Regulējiet žalūziju lejup (vertikāli).

● Dzesēšanas laikā

● Apkures laikā

● Manuālā pagriešana

● Dzesēšanas laikā 

● Apkures laikā

● Automātiska pagriešana

● Manuālā pagriešana

● Dzesēšanas laikā 

● Apkures laikā

4-4. att.

4-9. att.

4-10. att.

4-11. att.

 4-12. att.

4-5. att. 

4-6. att.

4-7. att.

4-8. att.

■ Sienas montāžas tips

■   Griestu-grīdas tips

■ Regulējiet gaisa plūsmas virzienu augšup un lejup

UZMANĪBU

Ja dzesēšanas laikā izvada gaisa plūsma tiek regulēta lejup, 
no iekārtas var noplūst ūdens.

Ja izvada gaisa plūsmas virziens sildīšanas laikā ir 
horizontāls, palielinās iekšējās temperatūras nevienmērīga 
sadale.

Nenovietojiet horizontālo žalūziju ar roku, jo tas var izraisīt 
darbības traucējumus. Horizontālās žalūzijas pozīcija 
jākoriģē ar vadu vadības pults pogu SWING (pagriezt).

Nospiediet SWING (pagriezt) un žalūzija automātiski paceļas un 
nolaižas (pa kreisi un pa labi).

● Automātiska pagriešana

■ Konsoles tips

■ Regulējiet gaisa plūsmas virzienu augšup un lejup

Nospiediet SWING (pagriezt) un žalūzija automātiski paceļas un 
nolaižas.

Nospiediet vienumu Air Direction (gaisa virziens), lai žalūziju 
fiksētu vēlamajā leņķī. Katrā nospiešanas reizē žalūzija paceļas 
vai nolaižas.

● Automātiska pagriešana

● Manuālā pagriešana
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4-15. att.

■ Regulējiet gaisa plūsmas virzienu pa kreisi un pa labi

■   Uz grīdas stāvošs tips

■ Gaisa plūsmas izvēle

Regulējiet žalūziju horizontāli (Skatīt 4-13. att.)

Regulējiet žalūziju lejup (vertikāli). (Skatīt 4-14. att.)

● Dzesēšanas laikā 

● Apkures laikā

4-13. att. 4-14. att.

UZMANĪBU

UZMANĪBU

Nemēģiniet žalūziju regulēt ar roku, jo tas var izraisīt 
darbības traucējumus. 

Lai mainītu gaisa plūsmas virzienu pa kreisi vai pa labi, 
kreisās un labās žalūzijas noregulējiet atbilstošajās pozīcijās. 

Atveriet priekšējo paneli.
(Kā atvērt priekšējo paneli: skatīt 5.-6. att.).

Nospiediet vienumu SWING un žalūzija automātiski paceļas 
un nolaižas.
Pirms priekšējā paneļa atvēršanas izslēdziet barošanas 
avotu un pagrieziet slēdzi pozīcijā OFF (izslēgt).

Atlasiet vēlamo gaisa plūsmu. 

Iestatot gaisa plūsmas atlases slēdzi uz     , gaisa 
kondicionieris automātiski izvēlas atbilstošu pūšanas modeli 
atkarībā no darbības režīma/scenārija.

4-1. tabula

Darbības 
režīms dzesēšanas režīms apkures režīms

Situācija

Ja telpa ir 
atdzisusi vai 
pēc gaisa 
kondicioniera 
darbināšanas 
vienu stundu.

Darbības sākumā 
 vai citā laikā, kad 
telpa nav pilnībā 
atdzisusi.

Momentos, 
kas atšķiras 
no zemāk 
minētajām. 
(Parastais laiks.)

Sākumā vai 
tad, ja gaisa 
temperatūra 
ir zema.

Pūšanas 
modelis

Lai izlīdzinātu 
temperatūru 
telpā, gaiss 
tiek izvadīts 
caur augšējo 
gaisa izvadu, 
tādējādi tas 
nepūš tieši  uz 
cilvēkiem.

Gaiss, kas 
tiek izvadīts 
no augšējā un 
apakšējā gaisa 
izvada, nodrošina 
gaisa padevi 
ātrai dzesēšanai 
dzesēšanas 
režīmā un 
tā sasilšanai 
apkures režīmā.

Gaiss, kas 
tiek izvadīts 
caur gaisa 
izvadu, 
nepūš tieši 
uz cilvēkiem.

Iestatot gaisa izvades slēdzi uz     .
Visos režīmos gaiss tiek izvadīts no augšējā gaisa izvada.
Izmantojiet šo slēdzi, ja nevēlaties, lai gaiss plūstu no 
apakšējā gaisa izvada (miega laikā).

UZMANĪBU

Lai apakšējā gaisa izvadā pārslēgtos no automātiskā režīma 
uz manuālo, ierīci izslēdziet un restartējiet to, lai atiestatītu 
režīmus.

Regulējiet žalūziju, lai uzlabotu dzesēšanas vai apkures 
efektu.

4-16. att.
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Regulējiet žalūziju, lai uzlabotu dzesēšanas vai apkures efektu.

Regulējiet žalūziju horizontāli

Regulējiet žalūziju lejup (vertikāli).

● Manuālā pagriešana

● Dzesēšanas laikā 

● Apkures laikā

4-18. att.

4-19. att.

UZMANĪBU

UZMANĪBU

Nenovietojiet horizontālo žalūziju ar roku, jo tas var izraisīt 
darbības traucējumus. Horizontālās žalūzijas pozīcija 
jākoriģē ar vadu vadības pults pogu SWING (pagriezt).

Pirms gaisa kondicioniera tīrīšanas pārliecinieties, vai tas ir 
izslēgts.

Pārbaudiet, vai vadojums nav bojāts un ir savienots.

Iekštelpas ierīces un tālvadības pults slaucīšanai izmantojiet 
sausu drānu.

Iekštelpu ierīces, ja tā ļoti netīra, tīrīšanai var izmantot mitru 
drānu.

Nekad nelietojiet mitru drānu, tīrot tālvadības pulti.

Neizmantojiet ķīmiski apstrādātus putekļu noņemšanas 
līdzekļus pie ierīces vai neatstājiet šāda veida materiālus uz 
ierīces, lai izvairītos no apdares bojājumiem.

Tīrīšanai neizmantojiet benzolu, atšķaidītāju, pulēšanas 
pulveri vai līdzīgus šķīdinātājus. 
Tie plastmasas virsmā var radīt plīsumus vai to deformēt.

Kā iepriekš norādīts, vadības paneļa kabeļi, kas sākotnēji 
bija pieslēgti galvenajam korpusam, ir jānoņem.

5.  APKOPE

■ Gaisa filtra tīrīšanas metode

●  Gaisa filtrs var novērst putekļu vai citu daļiņu nokļūšanu ierīcē. 
Ja filtrs ir aizsērējis, ierīces darbība tiek traucēta. Tīriet filtru ik 
pēc divām nedēļām, ja ierīci izmantojat regulāri.

●  Ja gaisa kondicionieris ir novietots putekļainā vietā, tīriet filtru 
biežāk.

●  Nomainiet filtru, ja tas pārāk aizsērējis, lai to tīrītu (nomaināmais 
gaisa filtrs ir papildaprīkojums).

1. Izņemiet gaisa pievada režģi
    ● Četrvirzienu kasetnes tipam

  Vienlaikus piespiediet režģa slēdžus, kā norādīts 5.-1. att. Pēc 
tam gaisa pievada režģi velciet (kopā ar gaisa filtru, kā parādīts 
5.-2. att.). Nolaidiet gaisa pievada režģi līdz 45° un paceliet, lai 
to noņemtu.

5-1. att.

5-2. att.

UZMANĪBU
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Apkope pirms ierīces darbības ilgstošas 
pārtraukšanas 
(piemēram, sezonas beigās)

Ļaujiet iekštelpu ierīcēm pusdienu darboties tikai ventilatora 
režīmā, lai žāvētu ierīces iekšpusi.

Iztīriet gaisa filtru un iekštelpu ierīces korpusu.

Sīkāku informāciju skatiet sadaļā "Gaisa filtra tīrīšana". Tīros 
gaisa filtrus uzstādiet atpakaļ to sākotnējā stāvoklī.

Izslēdziet ierīci ar ON/OFF (ieslēgt/izslēgt) pogu uz 
tālvadības pults un pēc tam atvienojiet to no strāvas avota.

 5-3. att.

 5-4. att.

 5-5. att.

 5-6. att.

Gaisa izvada izvēles 
slēdzis

 5-7. att.

Noņemiet gaisa pievada režģi, turiet gaisa pievada iekari ar abām 
rokām un atveriet režģi virzienā uz leju, velciet to uz iekšu un 
spiediet filtra iekari, lai noņemtu režģi.

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

Nospiediet režģa slēdžus bultiņu virzienos. Pēc tam atveriet 
gaisa pievada režģi virzienā uz leju. Nospiediet gaisa filtra labajā 
un kreisajā pusē esošos āķus, pēc tam velciet tos uz augšu.

● Vienvirziena kasetnes tipam

● Konsoles tipam

Gaisa filtrs

Īpašo funkciju filtrs

 5-8. att.

Filtrs atrodas II un III versijas ierīces apakšējā daļā, lai ņemtu 
gaisu no apakšas vai no aizmugures. Lai noņemtu filtru II un III 
versijā, veiciet šādas darbības.

Tas atrodas I versijas priekšējā panelī, lai ņemtu gaisu no 
priekšpuses.
Lai noņemtu filtru I versijā, rīkojieties šādi.

● Uz grīdas novietotam tipam

 5-9. att.

 5-10. att.
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Apkope pēc ilgstošas dīkstāves

Pārbaudiet un izņemiet visu, kas varētu aizsprostot  iekštelpu 
un āra ierīču pievada un izvada atveres.

Notīriet ierīces korpusu un iztīriet filtru. Norādījumus skatiet 
sadaļā [Filtra tīrīšana] un "Filtra tīrīšana". Pirms iekārtas 
palaišanas uzstādiet filtru no jauna.

Ieslēdziet strāvu vismaz 12 stundas, pirms vēlaties lietot 
ierīci, lai nodrošinātu tās pareizu darbību. Tiklīdz ieslēgta 
barošana, parādās tālvadības pults displejs.

Ierīces normālas darbības laikā var  parādīties šādi simptomi, 
un tie netiek uzskatīti par defektiem. Piezīme. Ja neesat 
pārliecināts, vai nav radusies kļūda, nekavējoties sazinieties 
ar piegādātāju vai servisa inženieri.

Simptoms: kad tiek  nospiesta tālvadības pults ON/OFF 
(ieslēgt/izslēgt) poga, ierīce neuzsāk nekavējoties darboties.
Iemesls: lai aizsargātu noteiktus sistēmas komponentus, 
sistēmas darbības uzsākšana vai atkārtota palaišana apzināti 
tiek kavēta līdz 12 minūtēm dažos darbības apstākļos. Ja 
ierīces panelī deg DARBĪBAS GAISMAS DIODE, sistēma 
darbojas normāli un ierīce sāk darboties pēc tam, kad beidzas 
apzinātā kavēšanās.

Apkures režīms darbojas, ja ir ieslēgti šādi paneļa indikatori:  
darbības un "DE./FAN gaismas diodes indikators (dzesēšanas 
un apkures veids) vai tikai ventilatora indikators (tikai 
dzesēšanas veids)". 
Kad tas sāk darboties, bet kompresors nedarbojas, iekštelpu 
ierīce aktivizē aizsargpasākumus izvada temperatūras dēļ.

Ja ierīce sāk darboties ļoti mitrā vidē, izdalās balta migla. Šī 
parādība izzūd, ja telpas mitrums samazinās līdz normālam 
līmenim.

Ierīce neregulār i  izdala baltu miglu, ja tā darbojas 
apkures režīmā. Tas notiek, kad sistēma beidz periodisku 
atkausēšanu. Mitrums, kas var uzkrāties iekārtas siltummainī, 
kausēšanas laikā pārvēršas miglā un izdalās no ierīces.

6. SIMPTOMI, KAS NAV DEFEKTI

1. simptoms: ierīce nedarbosies

2. simptoms: ierīce izdala baltu miglu 

Kad ierīce darbojas dzesēšanas režīmā, dzirdama nepārtraukta 
skaņa (izņemot to, kuru rada ierīces ventilators). To izraisa 
ierīces drenāžas sūknis (ierīcēs, kurās ir drenāžas sūknis).

Kad ierīce pārtrauc darboties apkures režīmā, dzirdama 
čīkstoša skaņa. To izraisa plastmasas detaļu atdzišana un 
kontrakcija.

Kad ierīce darbojas, dzirdama viegli svilpjoša skaņa. To izraisa 
aukstumaģents, kas plūst caur ierīci un pa cauruļvadu, kas 
ierīci savieno ar pārējo sistēmu. Šī skaņa labāk sadzirdama, 
kad ierīce sāk/pārtrauc darboties un aukstumaģenta plūsma 
sākas/beidzas.

Tas var notikt, ja ierīce sāk darboties pēc ilgstošas dīkstāves.

Ja telpā izdalās smakojums, piemēram, no pārtikas vai 
dūmiem, tas var nokļūt ierīcē, atstājot nogulsnes uz ierīces 
iekšējām sastāvdaļām, un vēlāk tās izdalās no ierīces.

7.2.  un 7.3.  sadaļā i r  aprakst ī tas dažas sākotnējās 
traucējummeklēšanas darbības, kuras var veikt, ja rodas kļūda. 
Ja šīs darbības neatrisina problēmu, sazinieties ar profesionālu 
tehniķi, lai šo problēmu novērstu. Nemēģiniet veikt papildu 
izmeklēšanu vai problēmu novēršanu pašu spēkiem.

Ja rodas kāda no šīm kļūdām, ierīci izslēdziet, nekavējoties 
sazinieties ar profesionālu tehniķi un traucējummeklēšanu 
nemēģiniet veikt pašu spēkiem.

- Drošības ierīce, piemēram, drošinātājs vai jaudas slēdzis, 
bieži izdeg/nostrādā.
- Ierīcē nokļūst kāds objekts vai ūdens.
- No ierīces noplūst ūdens.

3. simptoms: ierīce izdod skaņas

4. simptoms: ierīce izdala putekļus 

5. simptoms: ierīce izdala savādu smaku

7. TRACĒJUMMEKLĒSANA

7.1 Vispārīga informācija
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BRĪDINĀJUMS
Nemēģiniet šo ierīci pārbaudīt vai labot pašu spēkiem. Visu servisa un apkopes darbu veikšanu uzticiet kvalificētam 
tehniķim.

7.2 Ierīces traucējummeklēšana

7-1. tabula

Simptoms Iespējamie cēloņi Traucējummeklēšanas darbības

Ierīce neuzsāk darbību

- Radies strāvas padeves pārrāvums 
( telpu barošanas avots ir izslēgts).
- Ierīce ir izslēgta.
- Iespējams, ka barošanas slēdža 
drošinātājs ir izdedzis.
- Tālvadības pults baterijas ir 
izlādējušās.

- Uzgaidiet, līdz strāvas padeve tiek 
atjaunota
- Ieslēdziet ierīci. Šī iekštelpu ierīce 
ir daļa no gaisa kondicionēšanas 
sistēmas, kurā ir vairākas iekštelpu 
ierīces, kas visas savā starpā 
savienotas. Iekštelpu ierīces nevar 
ieslēgt atsevišķi - tās visas ir savienotas 
ar vienu barošanas slēdzi. Lūdziet 
profesionālam speciālistam padomu 
par to, kā ierīces droši darbināt.

- Nomainiet drošinātāju.
- Nomainiet baterijas.

Gaisa plūsma normāla, bet 
nedzesē - Temperatūras iestatījums nav pareizs. - Iestatiet vēlamo temperatūru 

tālvadības pultī.

Ierīce bieži sāk darboties un 
bieži apstājas

Sazinieties ar profesionālu tehniķi, lai pārbaudītu, vai:
- nav pārāk daudz vai pārāk maz aukstumaģenta;
- dzesēšanas ķēdē nav gāzes;
- āra ierīces kompresori darbojas nepareizi;
- spriegums pārāk augsts vai pārāk zems;
- cauruļvadu sistēmā nav aizsērējumu.

Zems dzesēšanas efekts

- Atvērtas durvis un logi.
- Saules gaisma spīd tieši uz ierīces.
- Telpā ir daudz siltuma 
avotu, piemēram, datori vai ledusskapji.
- Ierīces gaisa filtrs aizsērējis.
- Āra temperatūra ir neierasti augsta.

- Aizveriet durvis un logus.
- Aizveriet slēģus/žalūzijas, lai ierīci 
aizsargātu no tiešiem saules stariem.
- Izslēdziet dažus no datoriem dienas 
karstākajā daļā.
- Iztīriet filtru.
- Sistēmas dzesēšanas jauda 
samazinās, paaugstinoties āra 
temperatūrai, un sistēma nevar 
nodrošināt pietiekamu dzesēšanu, ja 
netiek ņemti vērā vietējie klimatiskie 
apstākļi, izvēloties sistēmas āra ierīces.

Iesaistiet profesionālu gaisa kondicionēšanas inženieri, lai pārbaudītu vai:
- siltummainis nav piesārņots;
- ierīces gaisa pievads vai izvads nav bloķēts;
- nav radusies aukstumaģenta noplūde.

Zems apkures efekts
- Durvis vai logi nav pilnībā aizvērti. - Aizveriet durvis un logus.

Sazinieties ar profesionālu tehniķi, lai pārbaudītu, vai:
- nav radusies aukstumaģenta noplūde.
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7.3 Tālvadības pults traucējummeklēšana

BRĪDINĀJUMS
Daži problēmu novēršanas pasākumi, kurus profesionāls tehniķis var veikt, izmeklējot kļūdu, šajā lietotāja rokasgrāmatā 
ir aprakstīti tikai uzziņai. Nemēģiniet veikt šīs darbības pašu spēkiem – sazinieties ar profesionālu tehniķi, lai izmeklētu šo 
problēmu.

Ja rodas kāda no šīm kļūdām, izslēdziet ierīci un nekavējoties sazinieties ar profesionālu tehniķi. Nemēģiniet veikt 
traucējummeklēšanu pašu spēkiem:
- Drošības ierīce, piemēram, drošinātājs vai jaudas slēdzis, bieži izdeg/nostrādā.
- Ierīcē nokļūst kāds objekts vai ūdens.
- No ierīces noplūst ūdens.

7-2. tabula

Simptoms Iespējamie cēloņi Traucējummeklēšanas darbības

Nevar noregulēt 
ventilatora ātrumu

- Pārbaudiet, vai displejā norādītais 
REŽĪMS ir "AUTO” (automātiskais).

- Automātiskajā režīmā gaisa 
kondicionieris automātiski maina 
ventilatora ātrumu.

- Pārbaudiet, vai displejā norādītais 
REŽĪMS ir "DRY” (sausais).

- Ja ir izvēlēts sausais režīms, gaisa 
kondicionieris automātiski regulē 
ventilatora ātrumu.  (Ventilatora ātrumu 
var izvēlēties "COOL” (dzesēt), "FAN 
ONLY” (tikai ventilators) un "HEAT” 
(sildīt) režīmu laikā.)

Tālvadības pults signāls 
netiek pārraidīts pat tad, ja ir 
nospiesta ON/OFF (ieslēgt/

izslēgt) poga

- Radies strāvas padeves 
pārrāvums (telpu barošanas avots 
izslēgts).
- Tālvadības pults baterijas ir 
izlādējušās.

- Uzgaidiet, līdz strāvas padeve tiek 
atjaunota
- Nomainiet baterijas.

Pēc noteiktā laika indikators 
displejā pazūd

- Pārbaudiet, vai taimera darbība 
nav beigusies, kad displejā tiek 
rādīts TIMER OFF (taimeris 
izslēgts).

- Gaisa kondicionieris automātiski 
apstājas iestatītajā laikā. 

TIMER ON (taimeris ieslēgts) 
indikators pēc noteikta laika 

nodziest

- Pārbaudiet, vai taimera darbība 
nav beigusies, kad displejā tiek 
rādīts TIMER ON (taimeris ieslēgts).

- Iestatītajā laikā gaisa kondicionieris 
sāk darboties automātiski un atbilstošais 
indikators nodziest.  

Ja tiek nospiesta ON/OFF 
(ieslēgt/izslēgt) poga, no 
iekštelpu ierīces netiek 
saņemts skaņas signāls

- Pārbaudiet, vai tālvadības pults 
signāla raidītājs ir pareizi vērsts 
uz iekštelpu ierīces infrasarkano 
signālu uztvērēju, kad tiek nospiesta 
ON/OFF (ieslēgt/izslēgt) poga.

- Tālvadības pults signāla raidītāju 
tieši orientējiet uz iekštelpu ierīces 
infrasarkano signālu uztvērēju un pēc 
tam divreiz nospiediet ON/OFF (ieslēgt/
izslēgt) pogu.
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7.4 Kļūdu kodi

Izņemot režīma konflikta kļūdu, sazinieties ar piegādātāju vai servisa inženieri, ja ierīces displeja panelī redzams kāds no 7-3. 
tabulā norādītajiem kļūdu kodiem. Ja parādās režīma konflikta kļūda un tā nepazūd, sazinieties ar piegādātāju vai servisa 
inženieri. Šīs kļūdas drīkst izmeklēt tikai profesionāls tehniķis. Apraksti, kas norādīti šajā lietotāja rokasgrāmatā ir tikai 
uzziņai.

7-3. tabula Kļūdu kodu tabula

NR. Saturs
Displeja saturs

Iespējamie cēloņi
Četri gaismas diodes displeji Digitālais 

displejs

1 Režīma konflikts DEF./FAN gaismas diode mirgo 
ātri E0

  Iekštelpu ierīces darba režīms 
ir pretrunā ar āra ierīču darba 
režīmu.

2 Komunikācijas kļūda starp 
iekštelpu un āra ierīcēm

TIMER (taimeris) gaismas diode 
mirgo ātri E1

  Sakaru vadi starp iekštelpu 
un āra ierīcēm nav pareizi 
savienoti.

  Augstsprieguma vadu vai citu 
elektromagnētiskā starojuma 
avotu traucējumi.

  Sakaru vads ir pārāk garš.
  Bojāts galvenais PCB.

3 Iekštelpu temperatūras sensora 
kļūda

OPERATION (darbība) gaismas 
diode mirgo ātri E2

  Temperatūras sensors nav 
pareizi pievienots vai ir bojāts.

  Bojāts galvenais PCB.
4 Iekštelpu siltummaiņa viduspunkta 

temperatūras sensora kļūda
OPERATION (darbība) gaismas 
diode mirgo ātri E3

5 Iekštelpu siltummaiņa izvada 
temperatūras sensora kļūda

OPERATION (darbība) gaismas 
diode mirgo ātri E4

6 Ventilatora kļūda TIMER (taimeris) gaismas diode 
mirgo ātri E6

  Ventilators iestrēdzis vai 
bloķēts.

  Ventilatora motors nav pareizi 
pievienots vai ir bojāts.

  Barošanas avota anomālija.
  Bojāts galvenais PCB.

7 EEPROM neatbilstība DEF./FAN gaismas diode mirgo 
ātri E7   Bojāts galvenais PCB.

8 EEV kļūda / Eb

  Līnija vaļīga vai bojāta.
  Elektroniskais izplešanās vārsts 
ir iestrēdzis.

  Bojāts galvenais PCB.

9 Āra ierīces kļūda ALARM (trauksmes signāls) 
gaismas diode mirgo ātri Ed   Āra ierīces kļūda

10 Ūdens līmeņa kļūda ALARM (trauksmes signāls) 
gaismas diode mirgo ātri EE

  Ūdens līmeņa pludiņš 
iestrēdzis.

  Ūdens līmeņa slēdzis nav 
pareizi pievienots.

  Bojāts galvenais PCB.
  Drenāžas sūkņa darbības 
traucējumi.

11 Iekštelpu ierīcei nav  piešķirta 
adrese

OPERATION (darbība) gaismas 
diode mirgo ātri FE   Iekštelpu ierīcei nav piešķirta 

adrese

Piezīmes: 
Ātrā mirgošana nozīmē mirgošanu divas reizes sekundē; lēnā mirgošana nozīmē mirgošanu reizi sekundē.
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