




● Nejunkite oro kodicionieriaus į daugiafunkcinį lizdą, nes tai gali sukelti gaisro pavojų.
● Atjunkite elektros tiekimą, kai valote oro kondicionierių. Kitaip tai gali sukelti elektrošoką.
● Nepurkškite vandens ant vidinio bloko. Tai gali sukelti elektrošoką arba gedimą.
● Nepilkite vandens ant nuotolinio pulto. Tai gali sukelti gedimą.
● Patys netaisykite oro kondicionieriaus. Tai gali sukelti elektrošoką arba gedimą. Susisiekite 
su tiekėju, kuomet reikia taisyti oro kondicionierių.
● Neužblokuokite oro įleidimo ir išleidimo. Tai gali sukelti gedimą.
● Jei jums reikia perkelti oro kondicionierių į kitą vietą, tik kvalifikuotas asmuo gali tai atlikti. 
Kitu atveju tai gali sukelti gedimą arba asmens sužalojimą.
● Nelipkite ant išorinio bloko viršutinės plokštės bei nedėkite sunkių objektų. Tai gali sukelti 
gedimą arba asmens sužalojimą.
● Nekiškite pirštų ar pašalinių objektų į oro įleidimą arba išleidimą. Tai gali sukelti gedimą arba asmens 
sužalojimą.
● Oro kondicionierius turi būti tinkamai įžemintas. Netinkamas įžeminimas gali sukelti elektro-
šoką.
● Primontuokite oro jungiklį. Jei to neatliksite, gali kilti veikimo sutrikimų.
● Montavimą ir priežiūrą turi atlikti kvalifikuoti profesionalai. Kitaip tai gali sukelti gedimą arba asmens 
sužalojimą

● Rekomenduojama neišjungti kondicionieriaus iš elektros tinklo šaltuoju metų laiku, jei pla-
nuojate naudotis šildymo funkcija.
● Kai lauke temperatūra yra žemesnė kaip 0˚C, vartotojas prieš įjungdamas kondicionierių turi 
užtikrinti nepertraukiamą el. maitinimą mažiausiai dvi valandas, kad kompresoriaus tepalas 
sušiltų ir išgaruotų susikondensavęs skystas freonas iš kompresoriaus. Nesilaikant šios są-
lygos vartotojas gali sukelti kompresoriaus sugadinimą arba padidintą dilimą, bei sumažins 
ilgaamžiškumą.
● Eksploatuojant įrenginį šildymo režimu kondicionieriuje galima nustatyti funkciją +8˚C tik jei pa-
talpos yra tinkamo dydžio ir sandarumo. Kai patalpoje yra žemesnė, kaip 8˚C temperatūra yra 
tikimybė, kad nepakaks šiluminės energijos tinkamai įvykdyti atsitirpinimo ciklą, ko pasekoje kondi-
cionierius nesugebės pasiekti nustatytų parametrų ir visiškai sustos. Lauko blokas pasidengs ledu 
įrenginys gali būti sugadintas. Tai nėra garantinis atvejis. Rekomenduojama palaikyti +12˚C arba 
aukštesnę minimalią patalpų temperatūrą.
●  Apsaugokite lauko bloką nuo skersvėjo ir kritulių žiemos metu, taip jis funkcionuos ekonomiš-
kiau ir ilgaamžiškiau. Patekęs sniegas į lauko bloką gali pažeisti ventiliatoriaus sparnuotę. Tai 
nėra garantinis atvejis.
Eksploatuojat įrenginį šildymo režimu, po lauko bloku kaupiasi kondensatas. Jei vanduo ne-
tinkamai drenuojamas, sušalęs į ledą pasiekęs lauko bloką gali pažeisti šilumokaitį, venti-
liatoriaus sparnuotę ar kitas dalis, bei įtakoti tinkamam įrenginio darbui. Tai nėra garantinis 
atvejis. Reikalinga naudoti papildomus šildymo kabelius ir drenuoti vandenį iki neužšąlančio 
dirvos sluoksnio. Reikia užtikrinti, kad technologinės angos lauko bloko dugne būtų atviros. 
Naudojami lauko bloko tvirtinimo kronšteinai turi būti 40 cm arba didesniu atstumu nuo žemės 
atsižvelgiant į montavimo situaciją.

Veikimo temperatūros diapazonas
Vidinis blokas DB/WB (0C) Išorinis blokas DB/WB (0C)

Maks. vėsinimas 32/23 43/26
Maks. šildymas 27/- 24/18

●  Veikimo temperatūros diapazonas (lauko temp.) tik vėsinančiame bloke yra 18 0C ~43 0C;  
šilumos siurblio temp. diapazonas -22 0C ~ 43 0C.










































































