
 
Mobilus oro kondicionierius 

 

 
 

 
Electrolux    EACM-12 CLC/N6, EACM-14 CLC/N6 

 

 

Naudojimo instrukcija 
 

Ši naudojimo instrukcija nurodo tinkamą oro kondicionieriaus naudojimą. Prašome perskaityti 

saugaus darbo taisykles ir instrukcijas prieš instaliuojant ir naudojant jūsų oro kondicionierių. 

Instrukcija turi būti laikoma saugioje vietoje ir būti parankia. 
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INFORMACIJA APIE PRIETAISĄ SU R290 / R32 ŠALTNEŠIU 

 

 

 

 

SAUGIOS KONDICIONIERIAUS EKSPLOATACIJOS TAISYKLĖS 

 
 

− Neprijunginėkite kondicionieriaus prie sugedusios rozetės. Jei įmanoma, nesinaudokite prailgintuvais ir 

perėjimais. Jei tenka jais naudotis, įsitikinkite, jog jie atitinka galiojantiems standartams. 

− Nemontuokite kondicionieriaus šiose vietose: 

• prie atviros liepsnos; 

• tose vietose, kur ant prietaiso gali užtikšti vanduo, tepalas ar chemiškai aktyvios medžiagos; 

• prie vonios kambario, dušo ar prie plaukimo baseino, šiltnamiuose. 

• nepažeiskite įrenginio. 

• šaltnešio dujos gali būti bekvapės. 

• prietaisas turi būti sumontuotas, naudojamas ir laikomas didesniame nei 13 m2 plote. 

• R290 yra šaltnešio dujos, kurios atitinka reikalavimus Europos aplinkos direktyvas. 

• jei prietaisas sumontuotas, valdomas arba laikomas nevėdinamoje vietoje, patalpa turi būti 

suprojektuota taip, kad nesikauptų šaltnešio nuotėkis, dėl kurio kyla gaisro ar sprogimo pavojus, dėl 

šaltnešio užsiliepsnojimo, kurį sukelia elektriniai šildytuvai, viryklės ar kiti užsiliepsnojimo šaltiniai. 

• Saugokite ventiliacijos angas nuo kliūčių. 

• Prietaisą reikia laikyti taip, kad neatsirastų mechaninių pažeidimų. 

• Įspėjimas, Prietaisą reikia laikyti gerai vėdinamoje vietoje, kur patalpos dydis atitinka nurodytą    

kambario plotą. 

− Neleiskite vaikams žaisti su kondicionieriumi. 

− Prieš valant įrengimą, įsitikinkite, jog jis yra išjungtas iš elektros lizdo. 

−  Įrenginio pajungimo laidas su kištuku neturi būti pajungtas prie šalia esančio šildytuvo ar kito šilumos 

šaltinio. 

− Jei įrenginys yra uždengtas, yra perkaitimo rizika. 

− Neeksploatuokite įrenginio jei maitinimo laidas yra sugedęs. Jis turi būti pakeistas gamintojo paskirtos 

remonto dirbtuvės. 

− Statykite įrenginį tik ant tvirto paviršiaus. 

− Kondicionierius turi visą laiką stovėti stačias, taip pat ir transportavimo metu. 

− Neleiskite patekti vandeniui ant valdymo panelės. 

− Nesėskite ant kondicionieriaus ir nestatykite ant jo jokių daiktų. 

− Nebandykite patys pataisyti įrenginio. Kreipkitės į aptarnaujantį servisą. 

 

 

Prietaisą reikia sumontuoti, naudoti ir laikyti kambaryje, kurio grindų plotas didesnis nei nurodyta diagramoje. 

 

R290 dujų kiekis prietaise (žr 

prietaiso etiketėje) (g) 

 

Mažiausias naudojimo ir 

saugojimo/laikymo patalpos 

plotas (m2) 

m<152 4 

152≦m≦185 9 

186≦m≦225 11 

226≦m≦270 13 

271≦m≦290 14 
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KONDICIONIERIAUS KONSTRUKCIJOS APRAŠYMAS 

 

 

 
 

1. Valdymo skydelis 

2. Rankena (abi pusės) 

3. Ratukai 

4. Deflektorius 

5. Nuotolinio valdymo imtuvas 

6. Įsiurbimo grotelės 

7. Oro išleidimo grotelės 

8. Įsiurbimo grotelės 

 9.  Maitinimo laidas 

10. Kištuko fiksatorius 

11. Papildomas drenažas 

12. Kondensato nutekėjimas  
13. USB įkroviklis * 

 
* Pastaba: Nr. 13 yra neprivaloma funkcija. 

 

 

 

PAPILDOMI PRIEDAI 

 
 

 
PASTABA: VISOS ŠIO VADOVO ILIUSTRACIJOS SKIRTOS AIŠKINIMO TIKSLAIS. JŪSŲ PRIETAISAS GALI BŪTI ŠIEK TIEK 

KITOKS. 

 Pavadinimas Kiekis 

 

Žarnos įleidimo anga 

Išmetimo žarna 

Žarnos išleidimo anga 

 

1 

 

Langų slankiklių rinkinys 

 
1 

 

Lango slankiklis be skylės 

 

1 (gali būti 

nepridėta) 

 

Drenažo žarna 

 

 

1 

 

Nuotolinio valdymo pultas 1 
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Montavimo instrukcija 
 

„COOL“ (šaldymo) rėžimu prietaisas turi būti pastatytas arti lango ar angos, taip bus galima šiltą šalinamą orą 

išmesti į lauką. Atstumas tarp kondicionieriaus ir sienos ar kitų pastatomų daiktų turi būti ne mažesnis nei 45 cm 

ir yra laisvas priėjimas prie elektros maitinimo šaltinio. 

1. Ištieskite bet kurią žarnos puse (1.pav.) ir užsukite žarnos įleidimo angą (2.pav.). 

2. Ištraukite kitą žarnos pusę ir užsukite žarnos išleidimo angą (3.pav.). 

3. Įstatykite žarnos įleidimo angą į įrenginį (4.pav.) 

4. Pritvirtinkite žarnos išėjimo angą į lango slankiklį. (5. ir 6. pav.) 

 

               
      Pav.1                                                                   Pav.2  
 
 

            
    Pav. 3                                                                                          Pav.4 

 

Jūsų langų slankiklio rinkinys sukurtas taip, kad atitiktų standartines vertikalias ir horizontalias padėtis, tačiau 

gali prireikti pakeisti kai kuriuos tam tikrų tipų įrenginių diegimo procedūrų aspektus. Langų slankiklio 

komplektą galima prisukti varžtais. 

 

 
           Iškirpkite/nukirpkite priešingą nuo skylės pusę 
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PASTABA: Jei lango atidarymas yra mažesnis už lango slankiklio rinkinio ilgį, nupjaukite dalį slankiklio taip, 

kad tilptų lango atidaryme. Niekada nepjaukite skylės lango slankiklio rinkinyje. 

 

 

Langų slankiklio rinkinio diegimas 

1. Dalys: 

A) Skydas (Antrasis skydelis gali būti ir nepateiktas)  

B) Skydas su viena skyle 

C) Skydas be skylės (gali būti ir nepateiktas)  

D) Varžtas langų rinkinio tvirtinimui 

 

2. Surinkimas: 

Pastumkite B ir C skydus į A skydelį ir pritaikykite prie esamo lango pločio. Langų dydžiai gali skirtis. 

Matavimo ir montavimo metu ir  įsitikinkite, kad  slankiklis bus sandariai įstatytas į lango ertmę ir neliks oro 

tarpų. 

3. Užfiksuokite varžtus atitinkamose skylėse su tokiu pločiu, kokio reikalauja jūsų langas, kad po montavimo 

nebūtų tarpų ar oro kišenių. 

 

 
 

 

 

Ekrano aprašymas 
Valdymo skydelis yra prietaiso viršuje, leidžia valdyti prietaiso funkcijas be nuotolinio valdymo pulto, tačiau 

norint išnaudoti visapusiškai, naudokite nuotolinio valdymo pultą. 

• Įrenginys turi būti pastatytas ant tvirto pagrindo, kad būtų sumažintas triukšmas ir vibracija. Įrenginys 

statomas ant  lygių, pakankamai stiprių galinčių išlaikyti prietaisą, grindų. 



 6 

• Įrenginys turi ratukus, kurie padeda lengviau transportuoti prietaisą, tačiau jis turėtų būti naudojamas tik 

ant lygaus paviršiaus. Būkite atsargūs ir saugokite medines grindis.  

• Nebandykite stumti įrenginio per kliūtis ant grindų. 

• Įrenginys turi būti pastatytas taip, kad būtų pasiekiamas tinkamas įžeminimo lizdas. 

• Niekada nedėkite jokių kliūčių aplink įrenginio oro įleidimo - išleidimo angas. 

• Atstumai tarp kondicionieriaus ir sienos ar kitų pastatomų daiktų turi būti nemažesni nei 45 cm tam, kad 

būtų užtikrinamas efektyvus įrenginio darbas. 

• Žarna gali būti prailginta, tačiau geriausia išlaikyti kuo mažesnį žarnos ilgį. Taip pat įsitikinkite, kad žarna 

neturi aštrių vingių ar sulenkimų. 

 

 
 

 

 

1. Laikmačio mygtukas 

2. Ventiliatoriaus greičio mygtukas 

3. Sumažinimo mygtukas 

4. Ekranas 

5. Padidinimo mygtukas 

6. Rėžimo pasirinkimo mygtukas 

7. Įjungimo/išjungimo mygtukas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Režimo pasirinkimo indikatorius * 

B. Ventiliatoriaus greičio indikatorius 

C. Miego indikatorius 

D. Laikmačio indikatorius 

E. „WiFi“ indikatorius ** 

„*“ tik modelis su šilumos siurbliu turi 

HEAT funkciją. 

„**“ reiškia, kad šią funkciją turi tik modelis  

su WIFI funkcija 

Pastaba: Kai įrenginys prijungtas prie 

telefono, dega WIFI simbolis. Kaip tai 

padaryti- prijungti prie telefono, žiūrėkite 

skyriuje „Wifi“ vadovas. 

 

 

Prietaiso įjungimas 

Prijunkite prietaisą prie maitinimo lizdo, tada prietaisas yra budėjimo režime.  

Paspauskite , kad prietaisas įsijungtų. Bus rodoma paskutinė aktyvi funkcija, kuri veikė prieš prietaiso 

išjungimą. 

 

COOL- šaldymo režimas 

 
Idealiai tinka karštam orui, kai jums to reikia vėsina ir sausina patalpą. 

Norėdami tinkamai nustatyti šį režimą: 
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Paspauskite mygtuką keletą kartų, kol pasirodys šaldymo (COOL) simbolis. 

• Pasirinkite tikslinę temperatūrą 18 °C -32 °C (64°F-90°F) paspausdami mygtuką ▲ arba ▼ kol bus 

rodoma pageidaujama reikšmė. 

• Pasirinkite norimą ventiliatoriaus greitį paspausdami mygtuką. 

Galimi keturi greičio režimai: didelis / vidutinis / žemas / automatinis. 

Tinkamiausia temperatūra kambariui vasaros metu  svyruoja nuo 24°С iki 27°С (75°F iki 81F°). 

Nerekomenduojama temperatūrą nustatyti daug žemesnę, nei lauko temperatūra. Ventiliatoriaus greičio režimų 

skirtumas labiau pastebimas, kai prietaisas yra  FAN režimu, bet gali būti nepastebimas veikian „COOL“ režimu. 

 

FAN- ventiliatoriaus rėžimas 

 
Naudojant prietaisą šiuo režimu, oro žarnos nereikia prijungti.  

• Paspauskite  mygtuką keletą kartų, kol pasirodys ventiliatoriaus simbolis. 

• Paspausdami  mygtuką pasirinkite reikiamą ventiliatoriaus greitį. 

Galimi trys greičiai: didelis / vidutinis / žemas. 

Ekrane rodoma -  „ “  didelis greitis, „ “ vidutinis greitis, „ “ žemas greitis. 

 

DRY - sausinimo rėžimas 

Idealiai tinka sumažinti kambario drėgmę (pavasarį ir rudenį, drėgnose patalpose lietingais laikotarpiais ir kt.). 

Sausinimo rėžimu prietaisą reikia paruošti taip pat, kaip ir „COOL“ režimu, su pritvirtinta oro išmetimo žarna, 

kad būtų galima lauke išleidžiama drėgmė. 

Norėdami tinkamai nustatyti šį režimą: 

• Paspauskite  mygtuką keletą kartų, kol pasirodo sausinimo simbolis ekrane „ “. 

• Šiuo režimu prietaisas pats pasirenka ventiliatoriaus greitį ir jo negalima nustatyti rankiniu būdu. 

 

SMART- automatinis rėžimas 

Prietaisas automatiškai pasirenka, ar veikti aušinimo, ventiliatoriaus ar šilumos režimu (Ne visi mobilių 

kondicionierių modeliai turi „HEAT“ (šildymo) režimą). 

Paspauskite mygtuką keletą kartų, kol ekrane bus rodoma kaip žemiau: 

 

Pasirinkite norimą ventiliatoriaus greitį paspausdami mygtuką. 

• Galimi keturi greičio režimai: didelis / vidutinis / žemas / automatinis. 

Jei prietaisas turi tik šaldymo režimą (COOL) (nėra šildymo funkcijos), įrenginys veikia ventiliatoriaus režimu, 

kai kambario temperatūra yra žemesnė nei 23° C (73° F), o aušinimo režimu, kai kambario temperatūra yra 

aukštesnė nei 23° C (73° F). Jei įrenginys turi šaldymo (COOL) ir šildymo (HEAT) funkcijas, įrenginys veikia 

šilumos režimu, kai kambario temperatūra yra žemesnė 20° C (68° F) ir ventiliatoriaus režimas, kai kambario 

temperatūra yra nuo 20 ° C (68 ° F) iki 2° 3C (73° F), o aušinimo režimu, kai kambaryje temperatūra yra aukštesnė 

nei 23° C (73° F). 

 

Laikmačio nustatymas 
Šį laikmatį galima naudoti norint atidėti prietaiso paleidimą/išjungimą, taip išvengiama elektros energijos 

švaistymo optimizuojant veikimo laikotarpius. 

Programavimo paleidimas 

• Įjunkite prietaisą, pasirinkite norimą režimą, pavyzdžiui, šaldymo (COOL) 24°C, didelį ventiliatoriaus 

greitį. Išjunkite prietaisą. 

• Paspauskite laikmačio mygtuką, simbolį ir pasirinkite valandų skaičių. 
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• Paspauskite  mygtuką, kad nustatytumėte norimą valandų skaičių, po kurių prietaisas pradės veikti.  

Laikmatis gali būti nustatomas 1- 24 valandų intervalu.  

• Praėjus kelioms sekundėms po nustatymo, nustatymas įsimenamas, laikmačio indikatorius šviečia ir 

ekranas rodo, kad prietaisas yra budėjimo režime. 

• Jei dar kartą paspausite laikmačio  mygtuką arba  mygtuką, laikmatis bus atšauktas ir simbolis 

„Timer“ išnyks iš ekrano. 

 

 

 

Programavimo išjungimas 

• Kai prietaisas veikia, paspauskite mygtuką, laikmačio indikatorius ir valandų reikšmė pradės 

mirksėti. 

• Paspauskite  mygtuką, kad nustatytumėte norimą valandų skaičių, po kurių prietaisas pradės veikti. 

Laikmatis gali būti nustatomas 1- 24 valandų intervalu.  

• Praėjus kelioms sekundėms po nustatymo, nustatymas įsimenamas, laikmačio indikatorius šviečia, o 

ekrane rodomas dabartinis režimas. Pabaigoje nustatyto laiko, įrenginys automatiškai persijungia į budėjimo 

režimą. 

• Jei dar kartą paspausite laikmačio  mygtuką arba  mygtuką, laikmatis bus atšauktas ir simbolis 

„Timer“ išnyks iš ekrano. 

 

Temperatūros vieneto pakeitimas 

Kai prietaisas veikia, palaikykite paspaudę + ir - mygtukas kartu 3 sekundes tuo pačiu metu, tada galite pakeisti 

temperatūros vienetą. 

Pavyzdžiui: 

Prieš pakeitimą  COOL režime, temperatūros indikatorius rodys °C    

Po pakeitimo, COOL režime, temperatūros indikatorius rodys °F.   

 

 

ꜜŠi funkcija yra ne visuose Electrolux mobilių kondicionierių modeliuose ꜜ   

 

USB įkrovimo funkcija 

USB įkrovimo funkciją galima įjungti arba išjungti, paspaudžiant ventiliatoriaus  greičio mygtuką apie 10 

sekundžių. 

Paspauskite mygtuką "FAN" apie 10 sekundžių. USB įkrovimo funkcija gali būti įjungta arba išjungta. Jei ši 

funkcija yra įjungta, prietaisas vieną kartą "supypsės", jeigu ši funkciją išjungta  du kartus "supypsės". 

 

WIFI funkcija 

Budėjimo metu paspauskite mygtuką šešis kartus per keturias sekundes, kad nustatytumėte "WiFi" signalą, 

tada "supypsės" du kartus. Norėdami prijungti prietaisą, žiūrėkite "Wi-Fi" ryšio specifikaciją. Jei jis bus 

sėkmingas, "Wi-Fi" indikatoriaus lemputė skydelyje bus apšviesta. 

 

Savidiagnostika 

 

Prietaisas turi savidiagnostikos sistemą nustatyti gedimams. Klaidos pranešimai rodomi ant prietaiso 

ekrano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gedimas/klaidos Sprendimas 

 ZONDO GEDIMAS (pažeistas 

jutiklis) 
kreipkitės į vietinį įgaliotą aptarnavimo centrą. 

 PILNAS BAKAS (sauga, pilnas 

rezervuaras) 

 

Ištuštinkite vidinį saugos rezervuarą vadovaudamiesi 

instrukcijomis, pateiktomis dalyje "Sezono pabaigos 

operacijos". 
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Nuotolinis valdymas (pultas) 

• Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į prietaiso imtuvą. 

• Nuotolinio valdymo pultas turi būti ne toliau kaip 7 metrai nuo prietaiso (be kliūčių tarp nuotolinio 

valdymo pulto ir imtuvo). 

• Nuotolinio valdymo pultas turi būti valdomas itin atsargiai. Nenumeskite jo ir nelaikykite ant tiesioginių 

saulės spindulių ar šilumos šaltinių. Jei nuotolinio valdymo pultas neveikia, pabandykite išimti baterijas 

ir grąžinti jas atgal. 

       
 

 

 

 

 
 

Baterijų įdėjimas arba keitimas 
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• Nuimkite dangtelį nuotolinio valdymo pulto gale; 

• Įdėkite dvi „AAA“ 1,5 V baterijas į reikiamą padėtį (žr. Instrukcijas baterijų skyriaus viduje); 

• Uždėkite dangtelį. 

 

PASTABA: 

• Jeigu tam tikrą laiką nenaudojate nuotolinio valdymo pulto, baterijas išimkite. 

• Panaudotos baterijos turi būti išimtos ir išmestos pagal galiojančius teisės aktus, nes jos kenkia aplinkai. 

• Nemaišykite senų ir naujų baterijų.  

• Neišmeskite baterijų į ugnį. Baterijos gali sprogti ir pakenkti sveikatai. 

 

COOL- šaldymo režimas 

Idealiai tinka karštam tvankiam orui, kai to reikia vėsina ir sausina patalpą. 

Norėdami tinkamai nustatyti šį režimą: 

• Paspauskite  mygtuką keletą kartų, kol pasirodys simbolis . 

• Pasirinkite tikslinę temperatūrą 18oC-32oC (64oF-90oF) paspausdami mygtukus ▲ arba ▼, kol bus 

pasiektas atitinkamos reikšmės rodymas. 

• Pasirinkite norimą ventiliatoriaus greitį paspausdami mygtuką. Galimi keturi greičiai: 

Didelis / vidutinis / žemas / automatinis. 

 

Tinkamiausia kambario temperatūra vasarą svyruoja nuo 24oC iki 27oC (nuo 75oF iki 81oF ). Tačiau 

rekomenduojama nenustatyti temperatūros, kuri būtų daug žemesnė už lauko temperatūrą. Ventiliatoriaus greičio 

skirtumas yra labiau pastebimas, kai prietaisas veikia „FAN“ režimu, tačiau gali būti nepastebimas „COOL“ 

režimu. 

 

FAN- ventiliatoriaus rėžimas 

Naudojant prietaisą šiuo režimu, oro žarnos nereikia prijungti. 

• Paspauskite  mygtuką, tiek kartų, kol pasirodys simbolis                            

• Paspausdami mygtuką pasirinkite reikiamą ventiliatoriaus greitį                    

• Galimi trys greičiai: Didelis / Vidutinis / Žemas. 

 

DRY – sausinimo rėžimas 

Idealiai tinka sumažinti kambario drėgmę (pavasarį ir rudenį, drėgnose patalpose lietingu laikotarpiu ir t.t.). 

Sausinimo režimu prietaisas turi būti paruoštas taip pat, kaip ir vėsinimo režimo atveju, pritvirtinus oro išmetimo 

žarną, kad drėgmę būtų galima išleisti į lauką. 

Norėdami teisingai nustatyti šį režimą: 

• Paspauskite  mygtuką keletą kartų, kol pasirodys simbolis . 

• Šiuo režimu prietaisas automatiškai pasirenka ventiliatoriaus greitį ir jo negalima nustatyti rankiniu 

būdu. 

 

SMART – išmanusis rėžimas 

Prietaisas automatiškai pasirenka, ar veikti oro kondicionavimo, ventiliatoriaus ar šildymo (tik tam tikrų modelių) 

režimu. Jei norite teisingai nustatyti šį režimą: 

• Paspauskite mygtuką ir pasirodys simbolis : 

• Paspausdami  mygtuką pasirinkite reikiamą ventiliatoriaus greitį. 

• Galimi keturi greičiai: Didelis / Vidutinis / Žemas / Automatinis. 
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TURBO funkcija 

(Ši funkcija nenaudojama šiam serijos modelui, tik KN \ HN serijai,  

kai pasirinksite šią funkciją, prietaisas persijungs į ventiliatoriaus režimą.)  

Šį mygtuką galima efektyviai valdyti aušinimo\sausinimo \ventiliatoriaus\automatiniu režimais.  

Šildymo režimu, jo valdyti negalima.                                                  

Paspauskite  mygtuką, piktograma  mirksės 10 kartų, kai 10 kartų sumirksės, paspauskite šį mygtuką dar 

kartą, tada piktograma  nemirksės ir funkcijos veiks. 

 

CHILD LOCK  funkcija - užraktas nuo vaikų               

• Laikykite paspaudę ▲ ir ▼ daugiau nei  3 sekundes, kad įjungtumėte arba atšauktumėte užraktas nuo 

vaikų funkciją .     

• Kai įjungta vaiko užrakto piktograma, paspaudus bet kurį nuotolinio valdymo pulto mygtuką, jis neveiks, 

taip apsaugos funkcijas nuo netyčinio vaikų paspaudimo. 

 

SLEEP- funkcija  

 Ši funkcija yra naudinga naktį, nes ji palaipsniui sumažina prietaiso veikimą.       

Norėdami tinkamai nustatyti šią funkciją: 

• Pasirinkite vėsinimo arba šildymo (jei toks yra šiame modelyje) režimą, kaip aprašyta aukščiau. 

• Paspauskite  mygtuką kol pasirodys simbolis  

Prietaisas veikia anksčiau pasirinktu režimu. Pasirinkus miego funkciją, ekranas sumažins ryškumą. SLEEP 

funkcija palaiko kambaryje optimalią temperatūrą be pernelyg didelių temperatūros ar drėgmės svyravimų 

veikiant tyliai. Ventiliatoriaus greitis visada yra žemas, o kambario temperatūra ir drėgmė kinta palaipsniui, kad 

būtų užtikrintas patogumas. 

• Įjungus „COOL“ (šaldymo) režimą, pasirinkta temperatūra 2 valandų laikotarpyje kas 1 valandą padidės 

po 1oC (1oF). Ši temperatūra bus palaikomas 6 valandas. Po to prietaisas išsijungs. 

• Kai veikia „HEAT“ (šildymo) režimas, pasirinkta temperatūra 3 valandų laikotarpyje kas kas 1valandą 

mažės po 1oC (1oF). Ši temperatūra bus palaikoma kitas 5 valandas. Po to prietaisas išsijungs.. 

„SLEEP“ funkciją bet kuriuo metu galima atšaukti paspaudus mygtuką „Sleep“, „Mode“ arba „Ventiliatoriaus 

greitis“.   

„FAN“ arba „DRY“ režimu „SLEEP“ funkcija negali būti nustatyta. 

 

Perjunkite temperatūros vienetą 

Kai prietaisas veikia budėjimo režimu, paspauskite °C /°F mygtuką, tada galite pakeisti temperatūros vienetą. 

Pavyzdžiui: 

Prieš keičiant, į šaldymo rėžimą, ekranas rodys kaip parodyta 1pav. Pakeitus, į šaldymo rėžimą, ekranas rodys 

kaip 2pav. 

 
 1pav.                    2pav. 

 

Laikmačio nustatymas 

 

Šį laikmatį galima naudoti norint atidėti prietaiso įjungimą ar išjungimą, taip išvengiama elektros energijos 

švaistymo. 

 

Programavimo pradžia                                 
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• Įjunkite prietaisą, pasirinkite norimą režimą, pavyzdžiui:                              ,  

 24°C, didžiausią ventiliatoriaus greitį. Ir išjunkite prietaisą nuotolinio valdymo pultu.  

• Paspauskite šį mygtuką vieną kartą ir laiko piktograma sumirksės 10 kartų.  

• Šio mirksėjimo metu pasirinkite mygtuką ▲ arba ▼ , kad nustatytumėte reikiamą laiką, laiko nustatymo 

intervalas yra 0,5 - 24 val. 

• Tada dar kartą paspauskite šį mygtuką. laiko piktograma nebemirksės ir nebus rodoma, prietaisas 

įsijungs automatiškai, kai bus nustatytas laikas. 

 

 

Programavimo išjungimas 

 

• Kai įrenginys įjungiamas nuotolinio valdymo pultu,              

vieną kartą paspauskite  šį mygtuką ir laiko piktograma  sumirksės 10 kartų. 

• Šio mirksėjimo metu pasirinkite mygtuką ▲ arba ▼ , kad nustatytumėte reikiamą laiką, laiko nustatymo 

intervalas yra 0,5 - 24 val. 

• Tada dar kartą paspauskite šį mygtuką. laiko piktograma nebemirksės ir nebus rodoma, prietaisas 

įsijungs automatiškai, kai bus nustatytas laikas. 

 

SWING funkcija 

• Paspauskite mygtuką, kad pradėtumėte SWING funkciją, ir pasirodys  simbolis.  

• Žaliuzės suksis į dešinę ir į kairę, arba aukštyn ir žemyn. (Arba) Vertikalios žaliuzės reguliuojamos 

rankiniu būdu. 

 

Teisingo naudojimo patarimai 

Norėdami išnaudoti visas savo prietaiso galimybes, naudokitės šiomis rekomendacijomis: 

• Uždarykite kambario langus ir duris (21 pav.). Montuojant prietaisą, turėtumėte palikti šiek tiek 

atidarytas duris (vos 1 cm), kad garantuotumėte tinkamą ventiliaciją; 

• Apsaugokite kambarį nuo tiesioginio saulės poveikio iš dalies užtraukdami užuolaidas ir (arba) žaliuzes, 

kad prietaisas veiktų daug ekonomiškiau (pav. 22); 

•            
• Niekada nepalikite jokių daiktų ant prietaiso/ prietaiso žaliuzių. 

• Neužblokuokite, neuždenkite prietaiso oro įleidimo/išleidimo angos. 

• Dėl sumažėjusio oro srauto veikimas bus prastas ir gali sugadinti įrenginį (23 pav.). 

• Įsitikinkite, kad kambaryje nėra šilumos šaltinių; 

• Niekada nenaudokite prietaiso labai drėgnose patalpose (pvz., skalbyklose). 

• Niekada nenaudokite prietaiso lauke. 

• Įsitikinkite, kad prietaisas stovi ant lygio paviršiaus, jei reikia, padėkite ratukų užraktus po priekiniais 

ratais. 

 

Vandens nuleidimo būdas 

Kai įrenginio viduje yra perteklinis vandens kondensavimasis, prietaisas nustoja veikti ir rodo " FULL TANK“ 

(pilnas bakas), kaip nurodyta SAVIDIAGNOSTIKOJE. Tai rodo, kad perteklinis kondensato kiekis turi būti 

pašalintas taikant šias procedūras: 
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Rankinis nusausinimas (24 pav.) 

Vandenį gali tekti išleisti labai drėgnose vietose. 

1.Atjunkite įrenginį nuo maitinimo šaltinio. 

2. Nuimkite drenažo kištuką. Atliekant šią operaciją gali išsilieti likęs vanduo, todėl turėkite indą vandeniui 

surinkti. 

3. Prijunkite drenažo žarną (1/2" arba 12,7 mm, gali būti ir nepridėta ). Žiūrėkite diagramą. 

4. Vanduo gali būti nuolat nusausinamas per žarną į grindų kanalizaciją arba į kibirą. 

5. Įjunkite įrenginį. 

 

 
PASTABA 

Įsitikinkite, kad išleidimo žarnos aukštis nebūtų aukščiau, nei išleidimo angos, kitu atveju vandens bakas gali 

būti neištuštintas. (26 pav. ir 27 pav.) 

 
 

Papildomas drenažas 

Kai įrenginys veikia sausinimo režimu, galite pasirinkti toliau pateiktą drenažo būdą. 

1. Atjunkite įrenginį nuo maitinimo šaltinio. 

2. Nuimkite drenažo kištuką (pav. A). Atliekant šią operaciją gali išsilieti likęs vanduo, todėl turėkite indą 

vandeniui surinkti. 

3. Prijunkite drenažo žarną (1/2" arba 12,7 mm, gali būti nepridėta ). (B pav.) 

4. Vanduo gali būti nuolat nusausinamas per žarną į grindų kanalizaciją arba į kibirą. 

5. Įjunkite įrenginį 

 

       
 

PASTABA 

Įsitikinkite, kad išleidimo žarnos aukštis nebūtų aukščiau, nei pati išleidimo angos, kitu atveju vandens bakas 

gali būti neištuštintas. (26 pav. ir 27 pav.) 
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Valymas 

 

Prieš pradedant bet kokius priežiūros darbus, ištraukite kištuką iš elektros lizdo. 

Įrenginio korpuso valymas 

• Niekada neplaukite prietaiso vandeniu. Tai gali būti pavojinga. 

• Prietaisą reikia valyti šiek tiek drėgna šluoste, tada nusausinti sausa šluoste. 

• Valydami kondicionierių nenaudokite benzino, tirpiklio ar kitų chemiškai aktyvių medžiagų. 

 

 

Oro filtrų valymas 

Kad jūsų prietaisas veiktų efektyviai, oro filtrą reikia valyti reguliariai. Filtrą galite išsiimti kaip parodyta pav. 

28. 

pav.28 

Kad išvengtumėte galimų sužeidimų, nuimdami arba iš naujo įdedami filtrą venkite liestis su metalinėmis 

prietaiso dalimis.  

Dulkių sankaupoms iš filtro pašalinti naudokite dulkių siurblį. Jei jis labai purvinas, keletą kartų panardinkite 

šiltame vandenyje ir nuplaukite. Vanduo niekada neturėtų būti karštesnis nei 40°C (104 °F). Po plovimo palikite 

filtrą išdžiūti, tada įstatykite atgal į prietaisą. 

 

Sezono operacijų pradžia  

• Sezono patikrinimų pradžia. 

 Įsitikinkite, ar maitinimo laidas ir kištukas nepažeisti, o įžeminimo sistema yra efektyvi. Tiksliai vadovaukitės 

diegimo instrukcijomis. 

• Sezono pabaigos operacijos 

Norėdami visiškai išleisti vandenį iš įrenginio, nuimkite dangtelį (pav. 32). Nusausinkite visą vandenį, paliktą 

rezervuare. Kai visas vanduo bus nusausintas, uždėkite dangtelį atgal. Prieš įdėdami filtrą, nuvalykite ir 

kruopščiai išdžiovinkite. 
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 pav.32 

Įrenginio veikimo/darbo aplinka: 

Aušinimo režimas: 18oC-35oC (64oF-95oF) , 30%RH~90%RH  

Šildymo režimas: 10oC-25oC (50oF-77oF),30%RH~90%RH                     

 

 

 

        

 

         

 

 

Gedimų lokalizavimas 

 

Gedimas Galimos priežastys Siūlomas sprendimas 

1. Prietaisas neįsijungia 

Nėra srovės. Jis nėra prijungtas prie 

elektros tinklo. 
Palaukite. Prijunkite prie 

maitinimo tinklo. Palaukite 30 

minučių, jei problema kartosis, 

kreipkitės į aptarnavimo centrą. 
Suveikė vidinė apsauga todėl 

prietaisas neįsijungia 

2. Prietaisas veikia tik 

trumpą laiką 

 Neprijungta ar užblokuota oro 

išmetimo žarna. 

Prijunkite žarną ir įsitikinkite, jog 

ji gerai veikia, kad nebūtų 

sulankstymų. 

Kažkas neleidžia išpūsti oro. 
Patikrinkite ir pašalinkite visas 

kliūtis, trukdančias išpūsti orą 

3. Prietaisas veikia, bet 

neatvėsina kambario 

Atidaryti langai ir durys 

Kambaryje yra šilumos šaltinių 

(orkaitė, plaukų džiovintuvas ir kt.) 

Oro išmetimo žarna yra neprijungta ar 

užblokuota. 

Prietaiso techninė specifikacija 

netinka patalpai, kurioje jis yra. 

Įsitikinkite, kad visi langai ir 

durys patalpoje yra uždaryti. 

Pašalinkite šilumos šaltinius. 

Prijunkite žarną ir įsitikinkite, jog 

ji gerai veikia 

Išjunkite įrenginį ir išvalykite 

filtrą pagal instrukcijas 

4. Skleidžia nemalonų 

kvapą 

Užsikimšęs oro filtras. 

 

Išvalykite filtrą, kaip aprašyta 

instrukcijoje. 

5. Prietaisas neveikia 

maždaug tris minutes 

jį iš naujo paleidus 

 

Vidinis kompresoriaus saugos įtaisas 

neleidžia iš naujo paleisti prietaiso, 

kol praeina trys minutės nuo jo 

išjungimo. 

Šis delsimas yra įprasto veikimo 

dalis. 

6. Ekrane rodomas šis 

pranešimas: PF / FL 

Prietaisas turi savidiagnostikos 

sistemą, leidžiančią nustatyti 

Gedimus. 

Žiūrėti savidiagnostikos skyrių. 
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TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS 

 EACM-12 

CLC/N6 

EACM-14 

CLC/N6 

Ekologiškas šaltnešis 

(freonas)  
R290a R290a 

Oro srautasm3/h 460 460 

Įtampa, V/Hz 220-240~50 220-240~50 

Elektr. galingumas kW 1,3 1,52 

Energijos klasė A A 

Šaldymo galia, kW 3,5 4,1 

Srovė, А 5,66 6,50 

Triukšmo lygis, dB(A) 65 65 

Įrenginio matmenys, mm 450×745×396 450×745×396 

Pakuotės matmenys, mm 499×880×459 499×880×459 

Svoris, kg 33.2/38.3 33.7/38.8 

 

 

Gamintojas pasilieka teisę atlikti pakeitimus. 

Perdirbimas 

Prietaisas, kurio galiojimo laikas pasibaigęs, negali būti šalinamos su buitinėmis atliekomis (2012/19 / ES). 

 
Garantinis 

• Prekės garantinis laikotarpis yra dveji metai nuo pirkimo datos. Jei per šį dvejų metų garantinį laikotarpį dėl 

medžiagų ir (arba) gamybos defektų atsiranda defektų, prekė turi būti pataisyta arba pakeista. 

• Nemokama techninė priežiūra ar pakeitimas galimas tik tuo atveju, jei pateikiami pirkimo dokumentai, 

patvirtinantys datą  garantinam laikotarpiui. 

• Garantija negalioja, jei defektas atsirado dėl netinkamo naudojimo, prastos techninės priežiūros (pvz., gedimas 

įvyko dėl svetimkūnių ar skysčių patekimo) arba jei pakeitimus ar remontą atliko ne gamintojo įgalioti asmenys. 

• Kad gaminys būtų tinkamai naudojamas, naudotojas privalo  laikytis visų instrukcijų. 


