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Šī ierīce nav paredzēta lietošanai cilvēkiem (tai skaitā bērniem) ar samazinātām fiziskām, 
sensoriskām vai garīgām spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja vien viņiem nav 
nodrošināta uzraudzība vai instrukcija par ierīces lietošanu, ko veic persona, kas ir atbildīga par to 
drošību. Bērni ir jāuzrauga, lai pārliecinātos, ka tie neizmanto ierīci.  

Frekvenču diapazons (joslas), kurās darbojas radioiekārta, ir 2400MHz-2483.5MHz Maksimālā 
radio frekvences jauda, kas pārraidīta radiofrekvenču joslā (joslās), kurā ir radioiekārta darbojas 
20dBm 

Šis marķējums norāda, ka šo produktu nedrīkst iznīcināt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem visā 
ES. Lai samazinātu nekontrolētu iespējamu kaitējumu videi vai cilvēku veselībai atkritumu 
apglabāšanu, pārstrādā to atbildīgi, lai veicinātu materiālu ilgtspējīgu atkārtotu izmantošanu. Lai 
utilizētu izmantoto ierīci, izmantojiet utilizācijas un savākšanas sistēmu vai sazinieties ar 
mazumtirgotāju, kur produkts tika nopirkts. Šo produktu var nodot drošai pārstrādei, nekaitējot 
videi. Ja nepieciešams uzstādīt, pārvietot vai apkopt gaisa kondicionieri, lūdzu, sazinieties ar 
izplatītāju vai vietējo servisa centru. Gaisa kondicionētājs ir jāuzstāda, jāpārvieto vai jāuztur 
atbilstoši ražotāja rekomendācijām. Pretējā gadījumā tas var izraisīt nopietnus bojājumus, miesas 
bojājumus vai pat nāvi.  

 R32: 675 

 

SIMBOLU IZSKAIDROJUMS 

 
 

BĪSTAMI 
Norāda uz bīstamu situāciju, kas, ja netiks novērsta, var 
izraisīt nāvi vai nopietnus ievainojumus 

 
 

BRĪDINĀJUMS 
Norāda uz bīstamu situāciju, kas, ja netiks novērsta, var 
izraisīt nāvi vai nopietnus ievainojumus 

 
UZMANĪBU Norāda uz bīstamu situāciju, kuru var novērst, ja no tās 

neizvairās, tad var izraisīt nelielu vai mērenu ievainojumu. 
PAZIŅOJUMS Norāda par svarīgu informāciju, kas nav saistīta ar briesmām, 

bet ko izmanto, lai norādītu īpašuma bojājumu risku. 

 
Norāda bīstamību, kuram būtu piešķirts signāla vārds 
BRĪDINĀJUMS vai UZMANĪBU! 

 

 

 Ierīce uzpildīta ar uzliesmojošu 
gāzi R32. 

 Pirms ierīces lietošanas vispirms 
izlasiet lietotāja rokasgrāmatu. 

 Pirms ierīces uzstādīšanas 
vispirms izlasiet uzstādīšanas 
rokasgrāmatu. 

 Pirms ierīces remonta vispirms 
izlasiet servisa rokasgrāmatu. 
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AUKSTUMA AĢENTS 
● Gaisa kondicionēšanas ierīces funkcijas realizēšanai, iekārtā cirkulē speciāls aukstuma aģents. 
Izmantotais dzesēšanas līdzeklis ir īpaši attīrīts fluorīds R32. R32 ir viegli uzliesmojoša gāze. Turklāt 
tā var izraisīt sprādzienu noteiktos apstākļos. Bet dzesētājvielas uzliesmojamība ir ļoti maza. Tā 
var aizdegties tikai no atklātas liesmas.  

● Salīdzinājumā ar parastajiem aukstumaģentiem R32 ir nepiesārņojošs dzesējošs līdzeklis, kas 
nerada kaitējumu ozona slānim. Ietekme uz siltumnīcefektu arī ir zemāka. Iekārtas ar R32 ir 
ieguvušas ļoti labas termodinamiskās īpašības, kas rada ļoti lielu enerģijas efektivitāti. Tādēļ 
iekārtām ir nepieciešams mazāks aukstuma aģenta pildījums. 

BRĪDINĀJUMS 

Nelietojiet nekādus atkausēšanas procesa paātrināšanas vai tīrīšanas līdzekļus, izņemot tos, kurus 
paredzējis iekārtas ražotājs. Ja remonts ir nepieciešams, sazinieties ar tuvāko pilnvaroto servisa 
centrs. 

 Jebkurš remonts, ko veic nekvalificēts personāls var būt bīstami. Ierīci uzglabāt telpā bez 
nepārtrauktas darbības aizdegšanās avotiem. (piemēram, atklātas liesmas, gāzes iekārta vai 
darbojošs elektriskais sildītājs.) 

 Iekārtu nekādā gadījumā neizjauciet un nepakļaujiet atvērtai ugunij.  

Iekārtu uzstāda, ekspluatē un uzglabā telpā ar lielāku grīdas platību nekā x m2.  

Ierīce uzpildīta ar uzliesmojošu gāzi R32. Remontējot rūpīgi ievērojiet tikai ražotāja norādījumus. 
Ņemiet vērā, ka aukstuma aģents nesatur smaržu.  

Pirms ierīces lietošanas vispirms izlasiet lietotāja rokasgrāmatu. Pirms ierīces remonta vispirms 
izlasiet servisa rokasgrāmatu. Pirms ierīces uzstādīšanas vispirms izlasiet uzstādīšanas 
rokasgrāmatu.  
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PIESARDZĪBAS PASĀKUMI 

 
 

BRĪDINĀJUMS 
 

EKSPLUATĀCIJA UN APKOPE 

● Šo ierīci drīkst lietot bērni vecumā no 8 gadiem un vecāki, kā arī personas ar samazinātām 
fiziskām vai garīgām spējām, vai pieredzes trūkumu un zināšanām, ja viņi tiek pieskatīti vai ir doti 
norādījumi par ierīces lietošanu drošā veidā un ir izprasti apdraudējumi. 
● Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci.  

● Iekārtas tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni bez pieaugušo uzraudzības. 

● Nepievienojiet gaisa kondicionieri universālajai kontaktligzdai. Pretējā gadījumā tas var izraisīt 
ugunsgrēka risku.  
● Gaisa kondicioniera tīrīšanas laikā atvienojiet barošanas avotu. Pretējā gadījumā tas var izraisīt 
elektrošoku. Ja barošanas vads ir bojāts, lai izvairītos no bīstamības, to aizstāj ražotājs, servisa 
speciālists vai tamlīdzīgi kvalificētas personas. 

● Nemazgājiet gaisa kondicionieri ar ūdeni, lai izvairītos no strāvas trieciena.  
● Neizsmidziniet ūdeni iekārtā. Tas var izraisīt elektrošoku vai darbības traucējumus.  

● Pēc filtra noņemšanas neaiztieciet siltummaiņa lameles, lai izvairītos no ievainojumiem.  

● Lai izvairītos no deformācijas vai ugunsgrēka draudiem, nelietojiet uguni vai matu žāvētāju. 
● Apkopi jāveic tikai kvalificētiem profesionāļiem. Pretējā gadījumā tas var izraisīt miesas 
bojājumus vai iekārtas bojājums. 

● Neuzlabojiet gaisa kondicionieri pats. Tas var izraisīt elektrošoku vai bojājumu. Lūdzu, sazinieties 
ar izplatītāju, kad jums ir nepieciešams gaisa kondicioniera remonts. 
● Nebāziet pirkstus vai priekšmetus gaisa ieplūdes vai gaisa izplūdes atverē. Tas var izraisīt 
traumas vai bojājumus. 

● Nebloķējiet gaisa izplūdi vai gaisa ieplūdi. Tas var izraisīt darbības traucējumus. 

● Nelejiet ūdeni uz tālvadības pults, pretējā gadījumā tālvadības pults var tikt bojāta. 
● Ja rodas zemāk aprakstītie bojājumi, lūdzu, izslēdziet gaisa kondicionieri un nekavējoties 
atvienojiet elektrobarošanu, un pēc tam sazinieties ar izplatītāju vai kvalificētiem speciālistiem, lai 
saņemtu pakalpojumu: 

● Strāvas vads ir pārkarsis vai bojāts. 
● Darbības laikā ir neparasta skaņa. 

● Bieži nostrādā strāvas aizsardzība. 

● Gaisa kondicionieris izdala deguma smaku. 
● Iekštelpu iekārtai ir noplūdes pēdas. 

● Ja gaisa kondicionieris darbojas nepiemērotos apstākļos, tas var izraisīt darbības traucējumus, 
elektrošoku vai ugunsgrēka risku. 
● Ieslēdzot vai izslēdzot ierīci, izmantojot avārijas darbības slēdzi, lūdzu, nospiediet šo slēdzi ar 
izolējošu objektu, kas nav metāls. 

● Nekāpiet uz āra bloka augšējā paneļa, nenovietojiet uz tā smagus priekšmetus. Tas var radīt 
bojājumus vai miesas bojājumus. 
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PIESARDZĪBAS PASĀKUMI 

 
 

BRĪDINĀJUMS 
 

UZSTĀDĪŠANA  

● Uzstādīšana jāveic kvalificētiem speciālistiem. Pretējā gadījumā tas var izraisīt traumas vai 
bojājumus. 

● Instalējot ierīci, jāievēro elektrodrošības noteikumi. 
● Saskaņā ar vietējiem drošības noteikumiem, izmantojiet tikai kvalitatīvus materiālus  barošanas 
ķēdei kā arī atbilstošus drošinātājus. 

● Vienmēr uzstādiet atbilstošus drošinātājus. Pretējā gadījumā iekārta iekārta var tikt bojāta.  

● Fiksētajam savienojumam ir jāpievieno visu polu atvienošanas slēdzis, kura kontaktu atdalīti 
viens no otra vismaz 3 mm visos polos 
● Uzstādot drošinātāju ar piemērotu strāvu, uzstādiet magnētisko kontaktoru ar atbilstošu siltuma 
aizsardzību. Tādējādi pasargāsiet iekārtu pret īsslēgumu vai pārslodzi. 

● Gaisa kondicionieris ir pareizi jāsazemē. Nepareiza zemēšana var izraisīt elektrošoku. 
● Neizmantojiet nekvalitatīvu strāvas vadu. 

● Pārliecinieties, ka strāvas padeve ir atbilstoša gaisa kondicionierim. Neatbilstošs strāvas avots 
vai neatbilstošu kabeļu izvēle var būt iekārtas darbības traucējumu iemesls.  Pirms gaisa 
kondicioniera lietošanas, pārliecinieties par pareizu elektrobarošanas pieslēgumu. 

● Pareizi pievienojiet strāvas vadu, neitrālo vadu un strāvas kontaktligzdas zemējuma vadu. 
● Pirms jebkuru darbu uzsākšanas, kas saistīts ar elektrību un drošību, pārliecinieties, ka esat 
atvienojis strāvas padevi. 

● Nepieslēdziet elektroenerģiju pirms uzstādīšanas pabeigšanas.  
● Ja barošanas vads ir bojāts, to jāaizstāj ar ražotāja, servisa speciālista vai cita kvalificēta 
speciālista ieteikto, lai izvairītos no potenciālas bīstamības. 

● Saldēšanas cauruļvadu temperatūra būs augsta, lūdzu, turiet starpsavienojuma kabeli attālināti 
no vara caurulēm. 
● Ierīci uzstāda saskaņā ar vietējo likumdošanu. 

● Uzstādīšana jāveic saskaņā ar NEC un CEC prasībām tikai pilnvarotam personālam. 

● Gaisa kondicionieris ir pirmās klases elektriskā ierīce. Profesionālim tas ir pareizi jāaprīko ar 
specializētu zemējuma ierīci. Lūdzu, pārliecinieties, ka tas vienmēr ir paveikts efektīvi, pretējā 
gadījumā tas var izraisīt elektrošoku. 
● Gaisa kondicionētājā dzelteni-zaļais vads ir zemējuma vads, ko nevar izmantot citiem mērķiem. 

● Zemējuma pretestībai jāatbilst elektrodrošības noteikumiem. 
● Ierīce ir jānovieto tā, lai kontaktdakša būtu pieejama. 

● Visus iekšējos un ārējos ierīču vadus  jāsavieno sertificētam profesionālim.  

● Ja strāvas pieslēguma vadu garums ir nepietiekams, lūdzu, sazinieties ar piegādātāju par 
atbilstoša iegādi. Izvairieties no vadu pagarināšanas. 
● Ja uzstādīts gaisa kondicionieris ar kontaktdakšu, tad tā kontaktam pēc uzstādīšanas jābūt 
sasniedzamam. 

● Gaisa kondicionierim bez spraudņa līnijā jāuzstāda atbilstošas jaudas atvienotājs (slēdzis). 
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PIESARDZĪBAS PASĀKUMI 

 
 

BRĪDINĀJUMS 
 

● Ja jums ir nepieciešams pārvietot gaisa kondicionieri uz citu vietu, to var veikt tikai kvalificēta 
persona. Pretējā gadījumā tas var izraisīt traumas vai bojājumus. 
● Izvēlieties vietu, kas bērniem nav pieejama un tālu no dzīvniekiem vai augiem. Ja tas nav 
iespējams, lūdzu, norobežojiet iekārtu no nesankcionētas piekļūšanas. 

● Iekšējā iekārta jāuzstāda tuvu sienai. Norādījumus par šī produkta uzstādīšanu un lietošanu 
sniedz ražotājs. 

 

DARBA TEMPERATŪRU DIAPAZONS 

 Iekšpuse DB / WB (℃) Ārpuse DB / WB (℃) 
Maksimālā dzesēšana 32/23 43/26 
Maksimālā apkure 27/- 24/18 

UZMANĪBU: 
● Darba temperatūras diapazons (āra temperatūra) tikai dzesēšanas vienībai ir-15 ℃ ~ 43 ℃;  
siltumsūkņim -22 ℃ ~ 43 ℃. 
Modelim: 24K (dažiem modeļiem) 
● Darba temperatūras diapazons (āra temperatūra) tikai dzesēšanas vienībai ir-15 ℃ ~ 43 ℃;  
siltumsūkņim -15 ℃ ~ 43 ℃. 
 
 
Modeļiem 09/12/18/24K(dažiem modeļiem) 

 Iekšpuse DB / WB (℃) Ārpuse DB / WB (℃) 
Maksimālā dzesēšana 32/23 52/32 
Maksimālā apkure 27/- 24/18 

UZMANĪBU: 
● Darba temperatūras diapazons (āra temperatūra) tikai dzesēšanas vienībai ir -18 ℃ ~ 52 ℃;  
siltumsūkņim -30 ℃ ~ 52 ℃. 
 
 
Modelim: 24K (dažiem modeļiem) 

 Iekšpuse DB / WB (℃) Ārpuse DB / WB (℃) 
Maksimālā dzesēšana 32/23 48/32 
Maksimālā apkure 27/- 24/18 

UZMANĪBU: 
● Darba temperatūras diapazons (āra temperatūra) tikai dzesēšanas vienībai ir -15 ℃ ~ 48 ℃; 

 
Modeļiem 09/12/18K(dažiem modeļiem) 

 Iekšpuse DB / WB (℃) Ārpuse DB / WB (℃) 
Maksimālā dzesēšana 32/23 48/30 
Maksimālā apkure 27/- 24/18 

UZMANĪBU: 
● Darba temperatūras diapazons (āra temperatūra) tikai dzesēšanas vienībai ir -18 ℃ ~ 48 ℃;  
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Modeļiem 09/12/18K(dažiem modeļiem) 
 Iekšpuse DB / WB (℃) Ārpuse DB / WB (℃) 
Maksimālā dzesēšana 32/23 54/32 
Maksimālā apkure 27/- 24/18 

UZMANĪBU: 
● Darba temperatūras diapazons (āra temperatūra) tikai dzesēšanas vienībai ir -18 ℃ ~ 54 ℃;  
siltumsūkņim -30 ℃ ~ 54 ℃. 
 

IEKĀRTAS SASTĀVDAĻAS 
 

 

  

Gaisa ieplūde 
Panelis 
Filtrs 
 

Displejs 
Vadības mikroshēma 
 

Vertikālās lamelijas 
 

Horizontālās lamelijas 
 

Tālvadības pults 
 
 
Gaisa ieplūde 
 

Freona caurules 
 
Drenāžas caurule 
 

 

 

 
Gaisa izplūdes režģis 

*Faktiskais produkts var atšķirties no iepriekšminētā, lūdzu, skatiet faktiskos produktus. 
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POGAS UZ TĀLVADĪBAS PULTS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TĀLVADĪBAS PULTS SIMBOL 

 

DISPLEJA EKRĀNA PIKTOGRAMMA  
 

 

  

Ventilātora poga 
 

 
 /      poga 
 

TURBO poga 
I FEEL poga 
 

/  poga 
QUIET poga 
 

LIGHT poga 
TEMP poga 

Režīmu poga 
 

ON/OFF poga 
 

Gaisa plūsma uz augšu/uz leju 
 

Gaisa plūsma pa kresi/pa labi 
 

SLEEP poga 
 

TIMER ON/OFF poga 
 

CLOCK poga 
 

WiFi poga 
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TĀLVADĪBAS PULTA POGU NOZĪME 
PIEZĪME 

● Šī tālvadības pults ir universālā, un to var izmantot daudz funkciju gaisa kondicionēšanai. Ja uz 
tālvadības pults tiek nospiesta poga ar funkciju, kuras nav konkrētajam gaisa kondicionierim, 
iekārta paliek sākotnējā darba režīmā. 

● Pēc strāvas padeves gaisa kondicionieris signalizēs. Ekspluatācijas indikators ir ieslēgts (sarkans 
indikators, krāsa dažādiem modeļiem ir atšķirīga). Pēc tam jūs varat vadīt gaisa kondicionieri, 
izmantojot tālvadības pulti. 

● Kad ieslēgts, nospiežot pogu uz tālvadības pults, piktogramma " " uz tālvadības pults displeja 
mirgos vienu reizi, un gaisa kondicionieris atskaņos "de" skaņu, kas nozīmē, ka signāls ir nosūtīts 
uz gaisu kondicionieris. 

● Atslēgtā stāvoklī tālvadības pults displejā parādīsies iestatītā temperatūras un pulksteņa 
piktogramma (ja tiek uzstādīts taimeris, ir uzstādīts taimeris un ir iestatītas gaismas funkcijas, tajā 
pašā laikā displejā parādīsies atbilstošās piktogrammas ) Kad ieslēgts, displejā tiks parādītas 
atbilstošās iestatīto funkciju piktogrammas. 

IESL/IZSL POGA 

Nospiediet šo pogu, lai ieslēgtu ierīci. Nospiediet šo pogu vēlreiz, lai izslēgtu ierīci. Par iekārta 
ieslēgšanu liecinās zaļš indikātors un skaņas signāls (indikatora krāsa atšķiras dažādiem 
modeļiem). 

VENTILĀTORA POGA 

Nospiediet šo pogu un izvēlieties atbilstošu ventilātora ātrumu- automātiski, zems ātrums, vidēji-
zems ātrums, vidējs, Vidēji-augsts, augstus apgriezienus var izvēlēties cirkulāri. Ieslēdzot iekārtu, 
saskaņā ar noklusējumu- automātiskais ventilatora ātrums. DRY režīmā var iestatīt tikai zemu 
ventilatora ātrumu.   

 
PIEZĪME: 

● Ventilatora ātrums sausināšanas režīmā ir zems. 

● X-FAN funkcija: Turiet ventilatora ātruma pogu nospiestu 2 sekundes COOL vai DRY režīmā, 
piktogramma  ir ieslēgta un iekštelpu ventilators turpinās darboties dažas minūtes, lai iztvaicētu 
iekšējo bloku pat tad, ja esat izslēdzis ierīci. Pēc aktivizēšanas X-FAN OFF ir saistīts ar noklusējumu. 
X-FAN nav pieejams AUTO, FAN vai HEAT režīmā. Šī funkcija norāda, ka iekšējā bloka iztvaicētāja 
mitrums tiks izpūsts pēc tam, kad ierīce ir apstājusies, lai izvairītos no pelējuma.  

● Ja ir ieslēgta X-FAN funkcija, pēc ierīces izslēgšanas nospiežot ON/OFF pogu, iekštelpu ventilators 
turpinās darboties dažas minūtes zemā ātrumā. Šajā mirklī noturiet ventilatora ātruma pogu uz 2 
sekundēm, lai apturētu iekštelpu ventilatoru. 

● X-FAN funkcijas izslēgšana- nospiežot ON/OFF pogu, iekārta tiks pilnīgā izslēgta. 
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REŽĪMU POGA 

Nospiežot šo pogu, Auto, Cool, Dry, Fan, Apkures režīmu var izvēlēties cirkulāri. Ieslēdzot, 
automātiskais režīms ir noklusējums. Apkures režīmā sākotnējā vērtība ir 28 ℃ (82 ℉). Citā režīmā 
sākotnējā vērtība ir 25 ℃ (77 ℉). 

 AUTO    COOL      DRY  FAN   

 HEAT 

 

    /     POGA 

Nospiediet pogu "    " vai "    " temperatūras samazināšanai vai palielināšanai par 1 ° C (° F). 
Nospiežot un pieturot pogu "     " vai "     ", tālvadības pults iestatītā temperatūra mainīsies ātri. 
Atlaižot pogu pēc iestatīšanas, iekštelpu bloka displējā būs redzama iestatītā temperatūra. 

Iestatot TIMER ON, TIMER OFF vai CLOCK, nospiediet pogu "     " vai "      ", lai regulētu laiku. (Skatiet 
taustiņus CLOCK, TIMER ON, TIMER OFF) Ja iestatāt TIMER ON, TIMER OFF vai CLOCK, nospiediet 
pogu "     " vai "    ", lai regulētu laiku. (Skatiet taustiņus CLOCK, TIMER ON, TIMER OFF). 

 

TURBO POGA 

Apkures vai dzesēšanas režīmā nospiediet šo pogu, lai ieslēgtu vai izslēgtu turbo funkciju. Pēc 
Turbo funkcijas ieslēgšanas parādīsies Turbo signāls. Ja tiek mainīts režīms vai ventilatora ātrums, 
turbo režīms tiek automātiski atcelts. 

         POGA 

Nospiediet šo pogu, lai iestatītu kreiso un labo pagrieziena leņķa ciklu, kā norādīts zemāk. 

 
       POGA 

Nospiediet šo pogu, lai iestatītu pagrieziena leņķi, kas cirkulāri mainās, kā norādīts zemāk. 

  

Šī tālvadības pults ir universāla. Ja tā saņem trīs veidu komandas, pagrieziena leņķis paliks 
oriģināls. Ja kustība tiek apstādināta, kad žalūzijas pagriežas uz augšu un uz leju, tās saglabās savu 
pašreizējo pozīciju 

CLOCK POGA 

Nospiežot šo pogu, var iestatīt pulksteni, mirgos signāls   uz displeja. 5 sekunžu laikā vērtību var 
noregulēt, nospiežot taustiņu + vai -, ja pastāvīgi nospiež šo pogu 2 sekundes virs katras 0,5 
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sekundes, vērtība 10 minūtes laikā tiek palielināta. 1. Mirgojošā laikā nospiežot pogu Clock , signāls 
 tiks pastāvīgi parādīts, un tas nozīmē, ka iestatījums ir sekmīgs. Pēc ieslēgšanas 12:00 tiek 

parādīts kā noklusējums, un tiek parādīts  signāls. Ja tiek parādīts  signāls, kas apzīmē 
pašreizējo laika vērtību, tā ir Pulksteņa vērtība, pretējā gadījumā tiek iestatīta taimera vērtība. 

TIMER ON/TIMER OFF POGA 

● Taimera iestatījums: Signāls "ON" mirgos, signāls  nebūs redzams, skaitļu sadaļa kļūs par 
iestatīšanas statusa taimeri. 5 sekunžu laikā kamēr signāls mirkšķina nospiediet taustiņu       vai      , 
 lai iestatītu vajadzīgo laika vērtību, ikreiz nospiežot šo pogu, vērtība tiks palielināta vai samazināta 
par 1 minūti. Turot piespiestu       vai      pogu 2 sekundes, var paātrināt iestatīšanu, pārmaiņu veids 
ir: 2,5 sekundēs, iestatīsiet 1 minūtes vietā 10 minūtes. 5 sekunžu laikā, kamēr signāls mirgo,  
nospiediet Taimera pogu, taimera iestatījums būs pabeigts. Taimeris ir ieslēgts, turot nospiestu 
taimera pogu, taimeris tiks atcelts. Pirms iestatīt taimeri, lūdzu, noregulējiet pulksteni pašreizējam 
faktiskajam laikam. 

● Vienu reizi nospiežot šo taustiņu, lai sāktu TIMER OFF iestatījumu, un šādā gadījumā mirgo 
piktogramma TIMER OFF. Iestatīšanas metode ir tāda pati kā TIMER ON. 

 

TEMP POGA 

● Nospiežot šo pogu, iekštelpu iekārtas displejā varat redzēt iekštelpā iestatīto temperatūru, 
istabas temperatūru vai āra apkārtējās vides temperatūru. Tālvadības kontrolierīces iestatījumus 
var izvēlēties cirkulāri, kā norādīts zemāk. 

 

● Izvēloties "     " ar tālvadības pulti vai bez displeja, temperatūras indikators iekšējā blokā parāda 
iestatīto temperatūru; Izvēloties "    " ar tālvadības pulti, iekštelpu iekārtas temperatūras 
indikators parāda telpas temperatūru; Izvēloties "         " ar tālvadības pulti, temperatūras indikators 
iekšējā blokā parāda apkārtējās vides temperatūru. 3s vēlāk tas rādīs primāri izvēlēto 
temperatūras atainošanas režīmu, vai arī uz 3 s rādīs citu izvēlēto. 

UZMANĪBU: parādot āra temperatūru, rādīšanas diapazons ir 0-60 ℃. Kad tas pārsniedz 
diapazonu, tas saglabā sliekšņa datus (mazākais-0 ℃ un lielākais 60 ℃). 

 

/   POGA 

Nospiediet šo pogu, lai ieslēgtu un izslēgtu veselības un attīrīšanas funkcijas darba režīmā. 
Nospiediet šo pogu pirmo reizi, lai sāktu tīrīšanas funkciju; LCD ekrānā būs "  ". Nospiediet pogu 
otru reizi, lai vienlaikus vadītu veselības un tīrīšanas funkciju; LCD ekrānā parādās " " un "  ". 
Nospiediet šo pogu trešo reizi, lai vienlaikus izietu no veselīgā un tīrīšanas režīma. Nospiediet pogu 
ceturto reizi, lai sāktu veselīgas funkcijas; LCD displejs rāda  "  " Nospiediet šo pogu vēlreiz, lai 
atkārtotu iepriekš minēto darbību. 
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I-FEEL POGA 

Nospiežot šo taustiņu vienu reizi, aktivizēsiet funkciju I FEEL, pēc katra cita funkcionālā taustiņa 
nospiešanas, displejā parādīsies piktogramma "I FEEL" un ik pēc 200 ms nosūtīs  I FEEL vienu reizi, 
pēc tam, kad šī funkcija ir palaista, tālvadības pults nodos temperatūru iekštelpas iekārtai ik pēc 
10 minūtēm. Nospiežot šo pogu vēlreiz, šī funkcija tiks izslēgta. Kad funkcija I FEEL ir ieslēgta, 
tālvadības pults jāievieto zonā, kur iekšējais bloks var saņemt tālvadības pults sūtīto signālu. 

 

LIGHT POGA 

Ja iekārta ieslēgta, tad nospiežot šo pogu var iestatīt gaismas ieslēgšanu un izslēgšanu. Iekārtu 
ieslēdzot  gaismas ieslēgšana saskaņā ar noklusējumu. 

 

WiFi POGA 

Nospiediet pogu "WiFi", lai ieslēgtu vai izslēgtu WiFi funkciju. Kad Wi-Fi funkcija ir ieslēgta, uz 
tālvadības pults parādīsies "WiFi" piktogramma. Izslēgtā stāvoklī, nospiediet taustiņus "MODE" un 
"WiFi" tālvadības pultī vienlaikus un noturiet 1 sekundi, un WiFi modulis atjaunos rūpnīcas 
noklusējuma iestatījumu. 

 

QUIET POGA 

Nospiežot pogu, QUIET iekārta atrodas režīmā AUTO QUIET (displejs rāda " " un "Auto") un 
QUIET režīms (displejs rāda " ") kad klusais QUIET OFF (nav redzama piktogramma " "). 
Ieslēdzot iekārtu QUIET OFF saskaņā ar noklusējumu.  

 

 SLEEP POGA 

● Nospiežot šo pogu, var izvēlēties miega režīmu 1 ( ), miega režīmu 2 ( ), miega režīmu 3 (
) kā arī atcelt miega režīmu, pārslēgt tos pēc iekārtas ieslēgšanas, miega režīma atcelšana ir 

noklusētais režīms. 

● 1. miega režīms. Dzesēšanas režīmā: pēc vienas darba stundas paaugstinās temperatūru par 1 
℃, nākamajā stundā paaugstināsies par 2 ℃ un turpinās darbību šajā temperatūrā.  Apkures 
režīmā pēc 1 darba stundas iestatītā temperatūra palielināsies par 1 ℃, nākamajā stundā, iestatītā 
temperatūra paaugstināsies 2 ℃, un turpinās darbosies ar šo temperatūruras iestatījumu;  

● 2. miega režīms. 2. miega režīmā gaisa kondicionieris darbosies atkarībā no miega temperatūras 
līknes grupas sākotnējās iestatīšanas. 

Dzesēšanas režīmā: 

(1) Nosakot sākotnējo temperatūru 16 ℃ -23 ℃, pēc tam, kad ir ieslēgta miega funkcija, 
temperatūra tiek palielināta par 1 ℃ katru stundu, pēc 3 ℃ temperatūra tiks saglabāta, pēc 7 
stundām temperatūra tiks samazināta par 1 ℃ , pēc tam ierīce turpinās darboties šajā 
temperatūras režīmā; 
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(2) Nosakot sākotnējo temperatūru 24 ℃ -27 ℃, pēc tam, kad ir ieslēgta miega funkcija, 
temperatūra tiek palielināta par 1 ℃ katru stundu, pēc 2 ℃ temperatūra tiks uzturēta, pēc 7 
stundām temperatūra tiks samazināta par 1 ℃ , pēc tam ierīce turpinās darboties šajā 
temperatūras režīmā; 

(3) Nosakot sākotnējo temperatūru 28 ℃ -29 ℃, pēc tam, kad ir ieslēgta miega funkcija, 
temperatūra tiek palielināta par 1 ℃ katru stundu, pēc 1 ℃ temperatūra tiek uzturēta, pēc 7 
stundām temperatūra tiks samazināta par 1 ℃ , pēc tam ierīce turpinās darboties šajā 
temperatūras režīmā; 

(4) Nosakot sākotnējo temperatūru 30 ℃, pēc šīs temperatūras iestatīšanas pēc 7 stundām 
temperatūra tiks samazināta par 1 ℃, pēc tam ierīce turpinās darboties šajā temperatūras režīmā; 

Apkures režīmā: 

(1) Ja iestatīta temperatūra 16 ℃, tad šāda temperatūra turpmāk tiks uzturēta. 

(2) Saskaņā ar sākotnējo iestatījumu temperatūru 17 ℃ -20 ℃, pēc miega funkcijas ieslēgšanas 
temperatūra samazināsies 1 ℃ katru stundu, pēc 1 ℃ samazināšanās, šāda temperatūra tiks 
uzturēta. 

(3) Saskaņā ar sākotnējo iestatījumu temperatūru 21 ℃ -27 ℃, pēc miega funkcijas palaišanas, 
temperatūra samazināsies 1 ℃ katru stundu, pēc 2 ℃ samazināšanās, šāda temperatūra tiks 
uzturēta. 

(4) Saskaņā ar sākotnējo iestatījumu temperatūru 28 ℃ -30 ℃, pēc miega funkcijas uzsākšanas 
temperatūra samazināsies 1 ℃ katru stundu, pēc 3 ℃ samazināšanās, šāda temperatūra tiks 
uzturēta. 

● 3. miega režīms. Šajā režīmā lietotājs var pats izveidot savu darbības līkni. DIY princips. 

(1) 3. režīmā, nospiediet taustiņu "Turbo" un noturiet, tālvadības pults ieslēdz lietotāja 
individuālajā miega režīma stāvoklī, šajā laikā tālvadības pulksteņa displejā parādīsies "1 stunda", 
iestatīšanas temperatūra "88 "parādīs pēdējās iestatījuma miega līknes korelējošo temperatūru 
un mirgo (pirmais ieraksts tiks parādīts saskaņā ar sākotnējās rūpnīcas sākotnējās līknes 
iestatījuma vērtību); 

(2) Pielietojot pogu "    " un "    ", var mainīt attiecīgo iestatījumu temperatūru, pēc koriģēšanas 
nospiediet pogu "Turbo", lai apstiprinātu; 

(3) Šajā laikā 1. stundā temperatūra automātiski tiek palielināta uz tālvadības pults taimera 
pozīcijas (tas ir "2 stundas" vai "3 stundas" vai "8 stundas"), temperatūras uzstādīšanas vieta "88" 
parādīs atbilstošā pēdējā iestatījuma miega līknes temperatūrai un mirgo; 

(4) Atkārtojiet iepriekšminēto (2) ~ (3) darbību, līdz 8 stundu laikā pabeigta temperatūras 
iestatīšana, miega līknes iestatījums ir pabeigts, šajā laikā tālvadības pults atsāks sākotnējā 
taimera displeja; temperatūras indikators atsāksies sākotnējā iestatījuma temperatūrā. 

●3. miega režīms - kuru var izskaidrot, var uzdot jautājumu: 

Sleep3 - miega režīma iestatīšana miega režīmā, izmantojot DIY, var tikt pieprasīta: 
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Lietotājs var izmantot miega līknes iestatīšanas metodi, lai pieprasītu norādīto miega līkni, ievadiet 
stāvokli, kurā tiek iestatīts lietotāja individualizācijas stāvoklis, bet temperatūra nemainās, 
nospiediet pogu "Turbo" tieši, lai apstiprinātu. 

PIEZĪME: Iepriekš noteiktā vai vaicājuma procedūrā, ja nepārtraukti nospiesta 10 sekundes, vai 
poga   netiek nospiesta, miega līknes iestatīšanas stāvoklis automātiski tiek pārtraukts un parādīts 
sākotnējais displejs. Iepriekš iestatītajā vai pieprasījuma režīmā nospiediet pogu "IESLĒGTS / 
IZSLĒGTS", poga "Režīms", taimera poga vai poga "Miega režīms", miega līknes iestatījums vai 
pieprasījuma statuss tiks apturēts. 

 

SPECIĀLAJAS FUNKCIJAS 
AUTO RUN FUNKCIJA 

Kad ir izvēlēts AUTO RUN režīms, iekārta darbosies saskaņā ar telpas temperatūru, automātiski 
piemēros atbilstošu darbības algoritmu lietotāja maksimālām ērtībām. 

 

TURBO FUNKCIJA 

Izvēloties šo funkciju, iekārta darbosies ar ļoti lielu ventilatora ātrumu, panākot iespējami ātru  
telpas atdzesēšanu vai sasildīšanu, pēc iespējas ātri sasniedzot iestatīto temperatūru. 

 

SLĒGŠANAS FUNKCIJA 

Vienlaicīgi nospiežot pogas + un -, bloķē vai atbloķē tastatūru. Ja tālvadības kontrolierīce ir bloķēta, 
uz tā tiks parādīta piktogramma  , tādā gadījumā nospiediet jebkuru pogu, zīme trīs reizes 
mirgos. Ja tastatūra ir atbloķēta, zīme pazūd. 

 

SWING REŽĪMS 

1. Spiediet pārmaiņus  + un - pogu, nepārtraukti vismaz 2 sekundes, iekštelpas iekārta vadīs gaisa 
plūsmu uz augšu uz leju, pēc tam atlaižot pogu, ierīce pārtrauks gaisa plūsmas maiņvirzību  un 
saglabās esošo žalūziju stāvokli. 

2. Režīmā uz augšu un uz leju, kad stāvoklis tiek pārslēgts no izslēgt līdz , ja vēlreiz nospiediet šo 
pogu vēlāk par 2 sekundēm, statuss tieši pārslēgsies pie izslēgtā stāvokļa; Ja vēlreiz nospiedīsiet 
šo taustiņu 2 sekunžu laikā,  pagrieziena stāvokļa maiņa būs atkarīga arī no iepriekš aprakstītā. 

 

TEMPERATŪRAS DISPLEJA PĀRSLĒGŠANAS FUNKCIJA 

Izslēgtā režīmā vienlaicīgi nospiediet taustiņus "    " un "MODE", lai pārslēgtu temperatūras 
rādījumus no ℃ uz ℉.	
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TEMP/CLOCK POGAS VIENLAICĪGI: ENERĢIJAS TAUPĪŠANAS FUNKCIJA 

Atdzesēšanas režīmā vienlaicīgi nospiediet taustiņus "TEMP" un "CLOCK", lai iedarbinātu vai 
izslēgtu enerģijas taupīšanas funkciju. Kad tiek aktivizēta enerģijas taupīšanas funkcija, uz 
tālvadības pults parādīsies "SE", un gaisa kondicionieris automātiski pielāgos iestatīto 
temperatūru atbilstoši rūpnīcas iestatījumiem, lai sasniegtu labāko enerģijas taupīšanas efektu. 
Vienlaicīgi nospiediet taustiņus "TEMP" un "CLOCK", lai izietu no enerģijas taupīšanas funkcijas. 

 

TEMP/CLOCK POGAS VIENLAICĪGI: 8˚C APKURES FUNKCIJA 

Apkures režīmā vienlaicīgi nospiediet taustiņus "TEMP" un "CLOCK", lai ieslēgtu vai izslēgtu 8 ℃ 
sildīšanas funkciju. Kad šī funkcija tiek palaista, uz tālvadības pults parādīsies "   " un "8 ℃", un 
gaisa kondicionieris saglabās apkures stāvokli 8 ℃. Vienlaicīgi nospiediet taustiņus "TEMP" un 
"CLOCK", lai izietu no 8 ℃ sildīšanas funkcijas. 

 

QUIET FUNKCIJA 

Kad tiek izvēlēta klusā funkcija: 

1. Dzesēšanas režīmā: iekštelpu ventilators darbojas ar 4 ātrumu. 10 minūtes vēlāk vai tad, kad 
tiek izmantota apkārtējās vides temperatūra ≤ 28 ℃, tā sekos apkārtējai temperatūrai un iestatīs 
temperatūru. 

2. Apkures režīmā: iekštelpu vai āra režīmā atkarībā no apkārtējās vides temperatūras un iestatītās 
temperatūras. 

3. Sausināšanas, ventilatora režīmā: iekštelpu ventilators klusā režīmā. 

4. Automātiskajā režīmā: saskaņā ar automātisko dzesēšanas, apkures vai ventilatora kluso 
režīmu. 

 

SLEEP FUNKCIJA 

Ventilātora, susināšanas un auto režīmā funkcija SLEEP nedarbojas. 

 

BATERIJU NOMAIŅA TĀLVADĪBAS PULTĪ 
1. Nospiediet uz pogas tālvadības pults 
aizmugurē akumulatora kastē. 
2. Nomainiet divas AAA 1,5V)baterijas un 
pārliecinieties par polaritāti. 
3. Novietojiet atpakaļ akumulatora tvertnes 
vāciņu. 
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PIEZĪME: 

● Darbības laikā – vērsiet pulti pret iekārtas signāla uztvērēju. 

● Pults darbības laikā attālums nedrīkst pārsniegt 8 m, un starp pulti un signāla uztvērēju nav 
šķēršļu. 

● Signālam var traucēt gaisma vai bezvadu telefons; darbības laikā tālvadības pults nedrīkst būt 
tuvu iekštelpu blokam. 

● Uzstādiet jaunas baterijas. 

● Ja ilgstoši neizmantojat tālvadības pulti, lūdzu, izņemiet to baterijas. 

● Ja displejs nestrādā, lūdzu, nomainiet baterijas. 

 

ĀRKĀRTAS DARBĪBA 
 

 

 

 

TĪRĪŠANA UN APKOPE 

 
 

BRĪDINĀJUMS 
 

■ Izslēdziet gaisa kondicionieri un atvienojiet strāvu pirms gaisa kondicioniera tīrīšanas, lai 
izvairītos no elektriskās strāvas trieciena. 

■ Nemazgājiet gaisa kondicionieri ar ūdeni, lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena. 

■ Gaisa kondicioniera tīrīšanai nelietojiet gaistošu šķidrumu. 

■ Nedemontējiet iekārtu tīrīšanas/apkopes laikā. 

 

panelis 
palīgpoga 

Brīdinājums: 

Lietojiet izolētu priekšmetu pogas nospiešanai 

Ja tālvadības pults ir nozaudēta vai bojāta, gaisa kondicionieris nedarbosies. 
Sīkāka informācija par darbību ir šāda: Atveriet vāku un nospiediet pogu. 
Kondicionieris darbosies AUTO režīmā. 
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IEKŠĒJĀS IERĪCES APKOPE 

Ja iekštelpu bloka virsma ir netīra, to ir ieteicams noslaucīt ar mīkstu, sausu drānu vai mitru drānu. 

 

 

 

 
 

BRĪDINĀJUMS 
 

Filtru nepieciešams tīrīt vismaz reizi 3 mēnešos. Nepieciešamības gadījumā tīriet to biežāk. 

Pēc filtra izņemšanas nepieskarieties siltummaiņa lamelēm. 

Nelietojiet atvērtu liesmu vai matu fēnu filtra tīrīšanas laikā lai to nebojātu vai novērstu 
aizdegšanos. 

 

ATGĀDINĀJUMS: PĀRBAUDIET IEKĀRTU PIRMS SEZONAS SĀKUMA 

1. Pārbaudiet, vai gaisa ieplūdes un gaisa izplūdes vietas nav bloķētas. 

2. Pārbaudiet, vai gaisa aizvars, kontaktdakša un kontaktligzda ir labā stāvoklī. 

3. Pārbaudiet gaisa filtra tīrību 

Atveriet paneli 
Atveriet paneli noteiktā leņķī, kā parādīts 

4 

Novietojiet filtru atpakaļ un aizveriet to. 

 

2 

Izņemiet filtru, kā parādīts zemāk  

 

Izmantojiet putekļu sūcēju filtra tīrīšanai 

Ja filtrs ļoti netīrs, mazgājiet to ar siltu ūdeni 
(ne siltāku par 45℃, tad to izžāvējiet )	
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4. Pārbaudiet, vai ārējā agregāta montāžas kronšteins nav bojāts vai sarūsējis. Ja jā, lūdzu, 
sazinieties ar izplatītāju vai servisa organizāciju. 

5. Pārbaudiet, vai drenāžas caurule nav bojāta. 

 

ATGĀDINĀJUMS: PĀRBAUDIET IEKĀRTU PĒC SEZONAS  

1. Atvienojiet barošanas avotu. 

2. Iztīriet gaisa filtru un iekšējā bloka paneli 

3. Pārbaudiet, vai ārējā agregāta montāžas kronšteins nav bojāts vai sarūsējis. Ja jā, lūdzu, 
sazinieties ar izplatītāju vai servisa organizāciju. 

 

ATGĀDINĀJUMS PAR UTILIZĀCIJU 

1. Daudzi iepakojuma materiāli ir pārstrādājami materiāli. Lūdzu, iznīciniet tos atbilstošajā 
pārstrādes komplektā. 

2. Ja vēlaties atbrīvoties no gaisa kondicioniera, lūdzu, sazinieties ar vietējo izplatītāju vai servisa 
centru, lai pareizi utilizētu to. 

 

IEKĀRTAS DARBĪBAS TRAUCĒJUMU ANALĪZE  

Lūdzu, pārbaudiet zemāk uzrādīto, pirms lūdzat tehnisko apkopi. Ja darbības traucējumu joprojām 
nav iespējams novērst, lūdzu, sazinieties ar vietējo izplatītāju vai kvalificētiem speciālistiem. 

Kļūme Ko pārbaudīt? Risinājumi 
Iekštelpu ierīce neuztver 
tālvadības pulti 

●Vai nav sekojoši traucējumi 
(piemēram, statiskā elektrība, 
vai ir stabils spriegums)? 

●Atvienojiet iekārtu. 
Pievienojiet ●elektriskajam 
tīklam pēc 3 minūtēm un 
ieslēdziet atkārtoti. 

●Pārliecinieties, ka tālvadības 
pults atrodas uztveršanas 
zonā. 

●Maksimālais attālums ir 8 
metri. 

● Vai ir šķēršļi? ● Noņemiet šķēršļus. 
● Vai tālvadības pults ir vērsta 
uz iekšējā bloka uztveršanas 
logu? 

●Izvēlieties pareizu leņķi 
attiecībā pret iekšējo bloku 

●Vai tālvadības kontroliera 
jutība ir zema; izplūdis displejs 
vai displejs vispār nedarbojas? 

●Pārbaudiet akumulatorus. Ja 
to jauda ir zema, lūdzu, 
nomainiet tos. 

● Displejs nedarbojas, lietojot 
tālvadības pulti? 

● Pārbaudiet, tālvadības pulti. 
Vai tā nav bojāta. Ja jā, 
nomainiet to. 

●Fluorescējošā lampa telpā? ●Darbiniet tālvadības pulti 
tuvu iekšējam blokam. 
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 Atslēdziet fluorescējošo 
lampu un mēģiniet vēlreiz. 

●No iekšējā bloka neizplūst 
gaiss 

● Iekšējās bloka gaisa ieplūde 
vai izplūde ir bloķēta? 

● Novērsiet traucējumus 

● Apkures režīmā iekštelpu 
temperatūra ir iestatīta, lai 
iestatītu temperatūru? 

● Pēc iestatītās temperatūras 
sasniegšanas iekšējā iekārta 
pārtrauks gaisa pūšanu. 

● Apkures režīms ir ieslēgts 
tikai tagad 

●Lai novērstu aukstā gaisa 
pūšanu, iekštelpu bloks tiks 
iedarbināts pēc vairāku 
minūšu aizkavēšanās, kas ir 
normāls stāvoklis. 

● Gaisa kondicionieris 
nedarbojas 
 

● Nav elektriskās strāvas ● Pagaidiet, kamēr tiek 
atjaunota strāva. 

● Vai kontaktdakša ir 
pievienota? 

●Atkārtoti ievietojiet 
kontaktdakšu. 

● Vai automātiskais 
drošinātājs izslēdzas vai 
drošinātājs ir izdedzis? 

● Lūdziet profesionālu 
nomainīt automātisko 
drošinātāju vai drošinātāju. 

● Elektroinstalācijā ir bojāta? ●Lūdziet profesionāli to 
nomainīt. 

● Iekārta atsāk darbību uzreiz 
pēc darbības apturēšanas? 

● Pagaidiet 3 minūtes un 
ieslēdziet to atkārtoti 

● Vai pults darbība ir pareiza? ● Atjaunojiet funkciju. 
● Migla izplūst no iekštelpu 
bloka gaisa izejas 

● Iekštelpu temperatūra un 
mitrums ir augsts? 

● Tā kā iekštelpu gaiss ātri 
atdziest. Pēc brīža 
temperatūra un mitrums 
samazināsies un migla izzudīs. 

● Iestatīto temperatūru nevar 
noregulēt 

● Ierīce darbojas 
automātiskajā režīmā? 

● Temperatūru nevar izmainīt 
automātiskajā režīmā. Lūdzu, 
pārslēdziet darbības režīmu, 
ja temperatūra ir jākoriģē. 

● Vai nepieciešamā 
temperatūra pārsniedz 
iestatīto temperatūras 
diapazonu? 

●Iestatiet temperatūras 
diapazonu: 16 ~ 30 ℃. 

● Dzesēšanas (apkures) 
efekts nav pietiekams 

● Barošanas spriegums ir 
nepietiekams? 

● Sagaidiet barošanas 
sprieguma atjaunošanu. 

● Filtrs ir netīrs? ●Iztīriet filtru. 
● Iestatītā temperatūru ir 
piemērotā diapazonā? 

● Iestatiet temperatūru 
atbilstošā diapazonā. 

● Durvis vai logs ir atvērts? ● Aizveriet durvis vai logu. 
● Izplatās smaka ● Vai ir kāds cits avots, 

piemēram, mēbeles un 
cigarete utt. 

●Novērsiet smakas avotu 
● Iztīriet filtru 

●Gaisa kondicionieris 
darbojas nekorekti 

● Vai ir traucējumi, piemēram, 
pērkona negaiss, nevajadzīgas 
bezvadu ierīces utt. 

● Atvienojiet strāvu, tad 
ieslēdziet atkārtoti. 

● Ūdens plūsmas troksnis ● Vai gaisa kondicionieris ir 
ieslēgts vai izslēgts tikai 
tagad? 

●Aukstuma aģenta plūsmas 
skaņa, kas ir tikai normāli 
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● Tarkšķoša skaņa ● Vai gaisa kondicionieris ir 
ieslēgts vai izslēgts tikai 
tagad? 

● Skaņa var būt saistīta ar 
detaļu izpešanos vai 
saraušanos temperatūras 
ietekmē. 

 

 

KĻŪDU KODI 

Kļūdu kodi Problēmu novēršana 
E5 To var novērst pēc iekārtas restartēšanas. Ja nē, lūdzu vērsieties pie 

kvalificēta speciālista. 
E8 To var novērst pēc iekārtas restartēšanas. Ja nē, lūdzu vērsieties pie 

kvalificēta speciālista. 
U8 To var novērst pēc iekārtas restartēšanas. Ja nē, lūdzu vērsieties pie 

kvalificēta speciālista. 
H6 To var novērst pēc iekārtas restartēšanas. Ja nē, lūdzu vērsieties pie 

kvalificēta speciālista. 
C5 Lūdzu vērsieties pie kvalificēta speciālista. 
F0 Lūdzu vērsieties pie kvalificēta speciālista. 
F1 Lūdzu vērsieties pie kvalificēta speciālista. 
F2 Lūdzu vērsieties pie kvalificēta speciālista. 
H3 To var novērst pēc iekārtas restartēšanas. Ja nē, lūdzu vērsieties pie 

kvalificēta speciālista. 
E1 To var novērst pēc iekārtas restartēšanas. Ja nē, lūdzu vērsieties pie 

kvalificēta speciālista. 
E6 To var novērst pēc iekārtas restartēšanas. Ja nē, lūdzu vērsieties pie 

kvalificēta speciālista. 
 

PIEZĪME: ja ir vēl kādi kļūdu kodi, lūdzu, sazinieties ar kvalificētiem speciālistiem. 

 

BRĪDINĀJUMS: 

Ja parādās zemāk uzrādītās parādība, lūdzu, sazinieties ar kvalificētiem speciālistiem, lai saņemtu 
pakalpojumu 

● Strāvas vads ir pārkarsis vai bojāts. 

● Darbības laikā ir neparasta skaņa. 

● Automātiskais drošinātājs bieži izslēdzas. 

● Gaisa kondicionieris izdala deguma smaku. 

● Iekštelpu iekārtai ir novērojamas noplūdes. 

Neveiciet gaisa kondicionētāja remontu vai atjaunošanu pats. Tas var izraisīt darbības 
traucējumus, strāvas triecienu vai ugunsgrēka risku. 
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UZSTĀDĪŠANAS DIAGRAMMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minimālais attālums 
līdz sienai 15 cm 

Minimālais attālums 
līdz konstrukcijām 
min 300cm 

Minimālais attālums 
līdz sienai 15 cm 

Minimālais attālums 
līdz griestiem 15 cm 

Minimālais attālums 
līdz grīdai min 250 cm 

Minimālais attālums 
līdz sienai 30 cm 

 

Minimālais attālums 
līdz sienai 30 cm 

 

Minimālais attālums 
līdz konstrukcijām min 
50 cm 

 

Minimālais attālums 
līdz konstrukcijām min 
50 cm 

 

Minimālais attālums 
līdz konstrukcijām min 
200 cm 
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DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI IEKĀRTAS 
UZSTĀDĪŠANAI UN PĀRVIETOŠANAI 
 

 
 

BRĪDINĀJUMS 
 

●Uzstādot vai pārvietojot ierīci, pārliecinieties, ka dzesēšanas ķēdes kontūrs ir brīvs no gaisa vai 
citām vielām, izņemot norādīto dzesējošo vielu. 

●Gaisa vai citas svešas vielas klātbūtne dzesēšanas ķēdē izraisīs sistēmas spiediena pieaugumu vai 
kompresora bojājumu , kā rezultātā rodas traumas. 

●Uzstādot vai pārvietojot šo ierīci, neuzlādējiet dzesēšanas šķidrumu, kas neatbilst iekārtas 
plāksnītes vai nekvalificēta aukstumaģenta prasībām. 

●Pretējā gadījumā tas var izraisīt nepareizu darbību, mehānisku kļūmi vai pat virkni drošības 
negadījumu. 

●Kad jāevakuē aukstuma aģents iekārtas pārvietošanas vai remonta laikā, pārliecinieties, ka ierīce 
darbojas dzesēšanas režīmā. Pēc tam pilnībā aizveriet vārstu augsta spiediena pusē (šķidruma 
vārsts). Aptuveni 30-40 sekundes pēc tam pilnībā aizveriet vārstu zemā spiediena pusē (gāzes 
vārsts), nekavējoties izslēdziet iekārtu un atvienojiet strāvu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka aukstuma 
aģenta atsūknēšanas laiks nedrīkst pārsniegt 1 minūti. 

●Ja dzesētāja atsūknēšana aizņem pārāk daudz laika, gaiss var tikt iesūkts, izraisot spiediena 
pieaugumu vai kompresora bojājumu, kā rezultātā rodas traumas. 

●Aukstuma aģenta atsūknēšanas laikā pirms savienojuma caurules noņemšanas pārliecinieties, 
vai šķidruma vārsts un gāzes vārsts ir pilnībā aizvērti un strāva tiek atvienota. Ja kompresors sāk 
darboties, un ir atvērts padeves vārsts un pieslēguma caurule vēl nav pievienota, gaisa padeve un 
spiediena paaugstināšanās vai kompresora bojājums var izraisīt traumas. 

●Instalējot ierīci, pārliecinieties, vai savienojuma caurule ir droši savienota, pirms kompresors sāk 
darboties. 

●Ja kompresors sāk darboties, un ir atvērts padeves vārsts un pieslēguma caurule vēl nav 
pievienota, gaisa padeve un spiediena paaugstināšanās vai kompresora bojājums var izraisīt 
traumas. 

●Aizliegts ierīces uzstādīt vietā, kur var būt kodīga gāze vai uzliesmojošas gāzes noplūde. 

●Ja ierīcei ir noplūdusi gāze, tā var izraisīt sprādzienu vai citus avārijas gadījumus. 

●Nelietojiet elektrisko savienojumu pagarinātājus. Ja elektriskā vads nav pietiekoši garš, lūdzu, 
sazinieties ar pilnvarotu vietējo servisa centru un pieprasiet atbilstošu elektrisko vadu. 

●Nekvalitatīvi savienojumi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai ugunsgrēku. 

●Izmantojiet norādīto vadu tipus elektriskiem savienojumiem starp iekštelpu un āra vienībām. 
Cieši pievelciet spailes, lai būtu drošs elektriskais kontakts. 

●Elektriskais vads ar nepietiekamu jaudu, nepareizi savienojumi ar vadu un nedroši vadu spailes 
var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku. 
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INSTRUMENTI UZSTĀDĪŠANAI 
1 Līmeņrādis 2 Skrūvgriezis 3 trieciena urbis 
4 Urbjmašīna 5 Cauruļu paplašinātājs 6 Dinamometriskā atslēga 
7 Uzgriežņu atslēga 8 Cauruļu griezējs 9 Noplūdes detektors 
10 Vakuumsūknis 11 Manometrs 12 Universālais 

mērintruments 
13 Seškanšu atslēga 14 Mērlenta 

 

PIEBILDE: 

● Lūdzu, sazinieties ar vietējo aģentu instalēšanai 

● Neizmantojiet nekvalificētu strāvas vadu 

 

UZSTĀDĪŠANAS VIETAS IZVĒLE 
PAMATA PRASĪBAS 

Ierīces uzstādīšana šādās vietās var izraisīt tās nepareizu darbību. Ja tas ir neizbēgams, lūdzu, 
sazinieties ar vietējo izplatītāju: 

1. Telpā atrodas spēcīgi siltuma avoti, tvaiki, uzliesmojoša vai sprāgstoša gāze vai gaisā esoši 
dažādu vielu putekļi. 

2. Vieta ar augstfrekvences ierīcēm (piemēram, metināšanas aparātu, medicīnas iekārtām). 

3. Vieta pie ūdenstilpnes krasta. 

4. Vieta ar eļļas tvaikiem vai dūmiem gaisā. 

5. Vieta ar sulfītus saturošu gāzi. 

6. Citas vietas ar īpašiem apstākļiem. 

7. Iekārta nav paredzēta uzstādīšanai veļas mazgātavā. 

IEKŠTELPU IEKĀRTA 

1. Gaisa ieplūdes tuvumā nedrīkst būt šķēršļu. 

2. Izvēlieties vietu, kur kondensācijas ūdens var viegli izplūst un neietekmēs citus cilvēkus. 

3. Izvēlieties vietu, kur ir ērti pievienot āra bloku un tuvu strāvas kontaktligzdai. 

4. Izvēlieties vietu, kas bērniem nav pieejama. 

5. Atrašanās vieta jāspēj izturēt iekšējās vienības svaru un nepalielinās troksni un vibrāciju. 

6. Ierīcei jābūt uzstādītai 2,5 m virs grīdas. 

7. Neuzstādiet iekštelpu bloku tieši virs elektriskām ierīcēm. 

8. Lūdzu, mēģiniet visu, lai izvairītos no fluorescējošām spuldzēm. 
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PRASĪBAS ELEKTROPIESLĒGUMAM 
DROŠĪBAS PASĀKUMI 

Instalējot ierīci, jāievēro elektriskās drošības noteikumi. 

 2. Saskaņā ar vietējiem drošības noteikumiem, izmantojiet atbilstošu barošanas ķēdi un 
atbilstošas jaudas atvienotāju (slēdzis). 

3. Pārliecinieties, ka strāvas padeve atbilst gaisa kondicionētāja prasībām. Nestabils barošanas 
avots vai nepareiza vadība var būt darbības traucējumi. Pirms gaisa kondicioniera lietošanas, 
lūdzu, ievietojiet pareizi elektroapgādes kabeļus. 

4. Pareizi pievienojiet strāvas vadu, neitrālo vadu un strāvas kontaktligzdas zemējuma vadu. 

5. Pirms jebkuru darbu, kas saistīts ar elektrību un drošību, pārliecinieties, ka esat atvienojis 
strāvas padevi. Modeļiem ar strāvas kontaktdakšu, pārliecinieties, ka kontaktdakša ir sasniedzama 
pēc uzstādīšanas. 

7. Ja barošanas vads ir bojāts, tas jāaizstāj ar ražotāja, servisa speciālista vai līdzīgi kvalificētu 
personu uzstādītu lai izvairītos no bīstamības 

8. Iekārtas cauruļvadu temperatūra būs augsta, tādēļ uzstādiet savienojuma kabeli attālināti no 
vara cauruļvadiem. 

9. Ierīci uzstāda saskaņā ar vietējo likumdošanu. 

10. Iekārtu uzstāda, ekspluatē un uzglabā telpā ar grīdas platību, kas ir lielāka par "X" m2 (sk. 1. 
tabulu). 

Lūdzu, ņemiet vērā, ka ierīce ir uzpildīta ar uzliesmojošu gāzi R32. Neatbilstoša apiešanās 
ar iekārtu saistīta ar smagu cilvēku un materiālu bojājumu risku. Sīkākas ziņas par šo 
dzesējošo vielu atrodamas nodaļā "dzesētājs". 

 

PRASĪBAS SAZEMĒJUMAM 

1. Gaisa kondicionētājs ir pirmās klases elektriskā ierīce. Tam jābūt pareizi profesionāļa izveidotam 
iezemējumam. Lūdzu, pārliecinieties, ka tas vienmēr ir efektīvs, pretējā gadījumā tas var izraisīt 
elektrošoku. 

2. Gaisa kondicionētājā dzelteni-zaļais vads ir zemējuma vads, ko nevar izmantot citiem mērķiem. 

3. Zemējuma pretestībai jāatbilst valsts elektrodrošības noteikumiem. 

4. Ierīce ir jānovieto tā, lai kontaktdakša būtu pieejama. 

5. Visu polu atvienošanas slēdzim, kam ir vismaz 3 mm kontaktu atdalīšana visos polos, jābūt 
pieslēgtiem pie fiksētās elektroinstalācijas. 
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siena 
Līmeņot ar līmeņmēru līmeņmērs 

siena 

IEKŠTELPU IEKĀRTAS UZSTĀDĪŠANA 
PIRMAIS  SOLIS: VIETAS IZVĒLE 

Ieteicams vietu izvēlēties abpusēji saskaņojot to klientam ar instalātoru. 
 
 

NĀKAMAIS SOLIS:  IEKĀRTAS RĀMJA UZSTĀDĪŠANA 
 
1. Uz sienas nostipriniet sienas stiprinājuma rāmi; pielāgojiet to horizontālā pozīcijā ar līmeņrādi 
un pēc tam uzvelciet skrūves stiprinājuma vietas  uz sienas 
2. Izurbiet skrūvju stiprinājuma caurumus ar triecienurbi un pēc tam aizpildiet ar atbilstoša izmēra 
plastikas dībeļiem. 
3. Nostipriniet sienas stiprinājuma rāmi ar skrūvēm (ST4.2X25TA), un pēc tam pārbaudiet, vai 
rāmis ir stingri uzstādīts, pavelkot to. Ja plastmasas dībeļi nav stingri nostiprināti sienā, lūdzu, 
atkārtoti urbjiet citu nostiprināšanas atveri netālu. 
 
 
TREŠAIS SOLIS: URBUMA IZVEIDOŠANA CAURUĻVADIEM 

Izvēlieties cauruļvada atveres pozīciju atbilstoši izplūdes caurules virzienam. Cauruļvada 
novietojumam jābūt nedaudz zemākam par sienas rāmi, kas parādīts zemāk. 

 
 
MOD 09 
 
 
 
 
 
                                      150 mm                                                                                       150 mm 
 
 
 
Kreisās puses                                                                                                                                                    
Labās puses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Φ55mm                                                                                                                                                              
Φ55mm 
Kondensāta izvads                                                                                                                                         
Kondensāta izvads 
                                                                             

MOD 18 

MOD-24 

 

Izveidojiet cauruļvada atveri ar Ø55 vai Ø 70 diametru izvēlētajā izplūdes caurules pozīcijā. Labai 
izplūdei, paceliet sienas cauruļvada atveri nedaudz uz leju ārā ar 5-10 ° slīpumu. 

siena
l Līmeņot ar līmeņrādi Līmeņrādis 

 

Siena 

 

Kreisās 
puses 

Φ55mm 
Kondensāta izvads 

       labās puses 
Φ55mm 

Kondensāta izvads 
Rear piping hole 

Siena 
Līmeņot ar līmeņrādi  līmeņrādis 

 

Siena 

 

Kreisās puses 
Φ70mm 
Kondensāta izvads 

           labās puses 
Φ70mm 

Kondensāta izvads 
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● Pievērsiet uzmanību putekļu novēršanai un 
veiciet atbilstošus drošības pasākumus, 
izveidojot urbumu. 
● Plastmasas dībeļi neietilpst piegādes 
komplektā un tos vajadzēs iegādāties papildus. 
 
 
 
 
 
 
 

IEKŠPUSE                                                                                 
ĀRPUSE 
 
 
 
 
 
5-10°                                                                                             
Ø55/Ø 70 
 

 
CETURTAIS SOLIS: CAURUĻVADU IZVADĪŠANA 
 

1. Cauruļu var izvadīt pa labi, pa labi, pa kreisi vai pa kreisi. 2. Kad izvēlaties izvadīt cauruli no kreisās vai labās puses, lūdzu, 
izveidojiet atbilstošo caurumu apakšējā korpusā. 

 
Labā puse                                                                   aizmugure kreisā 
puse 
 
 
 
 
 
 
 

kreisā puse                                                                              labā puse     
 
 
 
 
 
                                         Vieta atverei 

 
PIEKTAIS SOLIS: CAURUĻVADU SAVIENOŠANA 
 
 

1. Savienojiet cauruļvadu kā parādīt skicē pa 
labi 

 
 
 
 
 
 
 

2. Savienojošo uzgriezni pievelciet ar roku 

3. Pievelciet ar atbilstošu griezes momenta spēku, saskaņā ar tabulu. Pievelciet uzgriezni ar 
dinamometrisko atslēgu. 

 
 
                                                                 
                                                                                                savilkt vai atlaist 
 
 
                                                                                              saskrūve    
dinamometriskā atslēga 
                                                                                                         caurule 
caurule 
 

Uzgriežņa Ø Pievilkšanas spēks (N*m) 
 

Ø 6 15˜ 20 
Ø 9.52 30˜ 40 
Ø 12 45˜ 55 
Ø 16 60˜ 65 
Ø 19 70˜ 75 

 
4. Aptiniet iekšējo cauruli un pievienoto cauruli un 
savienojumu ar izolācijas cauruli un tad aptiniet to 
ar siltumizolācijas lenti. 
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SESTAIS SOLIS: KONDENSĀTA IZVADĪŠANA 
 

1. Pievienojiet izplūdes šļūteni iekšējā 
bloka izvades caurulē. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Notiniet savienojumu ar lenti. 
 

Izplūdes caurule         kondensāta caurule    
 
 
 
 
 
 
lenta 
 
 
 

  
Piezīme: 
● Lai izvairītos no kondensāta, pievienojiet 
izolācijas cauruli iekštelpu kondensāta šļūtenē. 
● Plastmasas izplešanās daļiņas nav 
paredzētas. 
 
 

                                            Kondensāta caurule 
 
 
 
 
                                                                  Siltuma 
izolācija 

 
 
SEPTĪTAIS SOLIS: SAVSTARPĒJO ELEKTRO VADU SAVIENOŠANA 
 

Atveriet paneli, noņemiet vadu vāka skrūvi un pēc tam 
noņemiet vāku. 
 
 
 
 
 
 
 

                          panelis                  skrūve      
 
 
 
 
 
 
                                                 Vadu 
pārsegs 

Izveriet barošanas savienojuma vadu cauri kabeļa 
atveri iekšējā bloka aizmugurē un pēc tam izvelciet to 
no priekšpuses. 
 

 
cable-cross 
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Noņemiet stieples spaili; savienojiet barošanas 
savienojuma vadu ar vadu termināli atbilstoši krāsai; 
pievelciet skrūvi un pēc tam piestipriniet barošanas 
savienojuma vadu ar stieples spaili. 

 

 

Piezīme: vadu plates ir tikai atsaucei, lūdzu, skatiet faktisko. 
 

Uzlieciet vadu pārsegu atpakaļ un pēc tam pievelciet skrūvi. Aizveriet paneli. 

 

PIEZĪME: 

● Visu iekšējo un ārējo ierīču vadus jāsavieno profesionālam sertificētam speciālistam. Ja strāvas 
savienojuma vads nav pietiekama garuma, lūdzu, sazinieties ar piegādātāju par jauna iegādi. 
Izvairieties no vadu pagarināšanas un uzstādīšanas paša spēkiem. 

● Gaisa kondicionētājam bez kontaktdakšas jābūt uzstādītam automātiskajam slēdzim. Slēdzim 
jābūt ar visu polu atdalīšanu, un kontakta atdalīšanas attālumam jābūt virs 3 mm. 

 

ASTOTAIS SOLIS: CAURUĻVADU IZOLĒŠANA 

Savienojiet savienojuma cauruli, strāvas vadu 
un kondensāta šļūteni ar joslu. 
Iekšējais bloks      cauruļvadi    strāvas vadi   
 
 
                                                                             
izolācija 
 
 
 
Kondensāta caurule 

cauruļvadi                         kondensāta caurule      
lenta 
 
 
 
 
 
          elektrovadi 

Rezervējiet noteiktu izplūdes šļūtenes un 
strāvas vadu garumu uzstādīšanai, tos 
piestiprinot. Tiniet ar noteiktu leņķi, nošķiriet 
vadus no caurulēm un pēc tam atdaliet 
kondensāta šļūteni. 

Izolējiet (tiniet) vienmērīgi. 
Šķidruma caurule un gāzes caurule jāapvieno 
atsevišķi beigās 

PIEZĪME: 
● Strāvas vadu un vadības vadu krustoties vai tikt ietīti kopējā saišķī. 
● Drenāžas šļūtenei jābūt piestiprinātai apakšā. 

N(1) 2  

 
 

Outdoor unit connection 
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DEVĪTAIS SOLIS: IEKŠĒJĀ BLOKA NOSTIPRINĀŠANA 

1. Ievietojiet piestiprinātās caurules sienas atverē un pēc tam ļaujiet tām iziet cauri sienas atveri. 

2. Nostipriniet iekštelpu bloku uz sienas stiprinājuma rāmja. 

3. Aizpildiet telpu starp caurulēm un sienas caurumu ar blīvējamo materiālu. 

4. Nostipriniet sienas vadu. 

5. Pārbaudiet, vai iekšējā iekārta ir stingri uzstādīta un nostiprināta uz sienas. 

 
Iekšpuse                                                                            ārpuse 
 
Sienas atvere                                                                     
blīvējums 
 
 
 
 

                                                 Augšējais kronšteins 
 
 
 
 
 
                                      Apakšējais stiprināšanas 
                                       Kronšteins 
 

● izvadot kondesāta cauruli, raugieties lai tā nav nospiesta vai pārlocīta, tādējādi bloķējot kondensāta 
plūsmu. 

 

IEKĀRTAS PĀRBAUDE PĒC UZSTĀDĪŠANAS 
Veiciet iekārtas testu saskaņā ar sekojošām prasībām 

ELEMENTI, KURI JĀPĀRBAUDA ISPĒJAMĀ KĻŪME 
Vai iekārta ir stingri uzstādīta 
  
  
 
 

Iekārta var nokrist vai darbības laikā 
neadekvāti trokšņot 

Vai veikts aukstuma aģenta noplūdes tests? Tas var izraisīt nepietiekamu dzesēšanas 
(sildīšanas) jaudu. 

Vai cauruļvada siltumizolācija ir pietiekama? 
 

Tas var izraisīt kondensāciju un ūdens 
pilēšanu. 
 

Vai kondensāts ir labi novadīts? 
 

Tas var izraisīt kondensāciju un ūdens 
pilēšanu. 
 

Vai strāvas padeves spriegums atbilst 
spriegumam, kas norādīts uz plāksnītes? 

Tas var izraisīt nepareizu darbību vai detaļu 
bojājumus. 
 

Vai pareizi uzstādīti elektrības vadi un 
cauruļvadi? 
 

Tas var izraisīt nepareizu darbību vai detaļu 
bojājumus. 
 

Vai ierīce ir droši sazemēta? 
 

Tas var izraisīt strāvas noplūdi. 

Vai strāvas vads ir atbilstošs specifikācijai 
 

Tas var izraisīt nepareizu darbību vai detaļu 
bojājumus. 
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Vai gaisa ieplūdes un izplūde nav traucēta? 
 

Tas var izraisīt nepietiekamu dzesēšanas 
(sildīšanas) jaudu. 

Instalācijas laikā radušies putekļi un citi gruži 
savākti? 
 

Tas var izraisīt nepareizu darbību vai detaļu 
bojājumus. 

Pieslēguma caurules gāzes vārsts un šķidruma 
vārsts ir pilnībā atvērti? 
 

Tas var izraisīt nepietiekamu dzesēšanas 
(sildīšanas) jaudu. 

Vai ir cauruļvadu atveres ieplūde un izeja 
ir segtas? 

Tas var izraisīt nepietiekamu dzesēšanas 
(sildīšanas) jaudu. 

 

PĀRBAUDES SECĪBA 
. 

TESTA VEIKŠANAS METODE 

● Pievienojiet strāvas padevi, nospiediet tālvadības pults ON/OFF pogu, lai ieslēgtu iekārtu. 

● Nospiediet taustiņu MODE, lai izvēlētos AUTO, COOL, DRY, FAN un HEAT, lai pārbaudītu vai 
darbības ir normālas vai nē. 

● Ja gaisa temperatūra ir zemāka par 16 ℃, gaisa kondicionieris nevar sākt dzesēšanu. 

 

CAURUĻVADU KONFIGURĀCIJA 
1. Cauruļvadu standarta garums 

● 5 m  7,5 m    8 m 

2. Minimālais cauruļvadu garums 

● Iekārtai ar standarta savienojuma cauruli 5m, nav ierobežojumu pieslēguma caurules 
minimālajam garumam. Vienībai ar standarta savienojuma cauruli 7,5 m un 8 m, pieslēguma 
caurules minimālais garums ir 3 m. 

3. maksimālais cauruļvadu garums 

Savienojuma caurules maksimālais garums  

Ražība Max cauruļvadu 
garums 

Ražība Max cauruļvadu 
garums 

5000 Btu/h (1465W) 15 24000 Btu/h (7032W) 25 
7000 Btu/h (2051W) 15 28000 Btu/h (8204W) 30 
9000 Btu/h (2637W) 15 36000 Btu/h (10548W) 30 
12000 Btu/h (3516W) 20 42000 Btu/h (12306W) 30 
18000 Btu/h (5274W) 25 48000 Btu/h (14064W) 30 

 

4. Papildu aukstumnesēja eļļas un dzesēšanas šķidruma uzpildes daudzuma aprēķina metode pēc 
savienojuma caurules pagarināšanas Pēc tam, kad savienojuma caurules garums ir pagarināts par 
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10 m, pamatojoties uz standarta garumu, jums jāpievieno 5 ml dzesēšanas eļļas par katru papildu 
5 m savienojuma cauruli. 

 (1) Papildu dzesētājvielas uzpildes daudzums = šķidruma caurules garums × papildu dzesēšanas 
līdzekļa uzlādes apjoms uz metru 

(2) Pamatojoties uz standarta caurules garumu, pievienojiet dzesējošo vielu saskaņā ar prasību, kā 
parādīts tabulā. Papildu dzesētājvielas uzpildes daudzums uz metru ir atšķirīgs atkarībā no 
šķidruma caurules diametra. Sk. tabulu. 

 

PAPILDU AUKSTUMA AĢENTA UZPILDES DAUDZUMS R32 

Caurules diametrs mm Iekštelpu 
iekārtas drosele 

Ārējā bloka drosele 

Šķidruma 
caurule 

Gāzes caurule Tikai dzesēšana, 
dzesēšana un 
apkure (g / m) 

Tikai dzesēšana 
(g / m) 

dzesēšana un 
apkure (g / m) 

Ø 6 Ø9.5 vai Ø12 16 12 16 
Ø 6 vai Ø9.5 Ø16 vai Ø19 40 12 40 

Ø 12 Ø 19 vai Ø22.2 80 24 96 
Ø 16 Ø 25.4 vai 

Ø31.8 
136 48 96 

Ø 19 - 200 200 200 
Ø 22.2 - 280 280 280 

 

ATRUNA: 

Papildu dzesēšanas šķidruma uzlādēšanas daudzums tabulā ir ieteicamā vērtība, nevis obligāta. 

 

DROŠĪBAS PASĀKUMI SASKARSMĒ AR 
UGUNSNEDROŠU AUKSTUMA AĢENTU 
 

Kvalifikācijas prasība uzstādīšanas un apkopes personālam: 

Aukstuma iekārtu montāžas un apkalpojošam personālam jābūt atbilstoši sertificētiem saskaņā ar 
pastāvošo likumdošanu. 

Ja nepieciešams veikt remontu citas jomas speciālistam, tad tas pieļaujams tikai sertificēta 
aukstuma iekārtu speciālista uzraudzībā. 

Jebkurš remonts iekārtai pieļaujams tikai saskaņā ar iekārtas ražotāja rekomendācijām. 

 

UZSTĀDĪŠANAS IETEIKUMI 

Nav atļauts izmantot gaisa kondicionieri telpā, kurā ir atklāta uguns avots (gāzes pavards, krāsns 
apkure, etc) 
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Nav atļauts urbt savienojuma cauruli vai pakļaut to atklātai liesmai.. 

Gaisa kondicionieris ir jāuzstāda telpā, kas ir lielāka par minimālo telpas platību. Minimālā telpu 
platība ir norādīta zemāk. 

Noplūdes tests ir obligāts pēc uzstādīšanas. 

 

Minimā
lā 
telpas 
platība 
m2 

Iepildītā 
gāze (kg) 

≤1.
2 

1.3 1.4 1.5 1.
6 

1.7 1.8 1.9 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 

Uz grīdas / 14.
5 

16.
8 

19.
3 

22 24.
8 

27.
8 

31 34.
3 

37.
8 

41.
5 

45.
4 

49.
4 

53.
6 

logu 
montāža 

/ 5.2 6.1 7 7.
9 

8.9 10 11.
2 

12.
4 

13.
6 

15 16.
3 

17.
8 

19.
3 

piestiprinā
ts pie 
sienas 

/ 1.6 1.9 2.1 2.
4 

2.8 3.1 3.4 3.8 4.2 4.6 5 5.5 6 

uzstādīti 
griestos  

/ 1.1 1.3 1.4 1.
6 

1.8 2.1 2.3 2.6 2.8 3.1 3.4 3.7 4 

 

APKOPES IETEIKUMI 

Pārbaudiet, vai apkopes apgabals vai telpas platība atbilst augstāk norādītajām prasībām. 

- Ir atļauts darboties tikai telpās, kas atbilst telpas  prasībām. 

Pārbaudiet, vai apkopes zona ir labi ventilējama. 

- Apkopes laikā jāuztur nepārtraukta ventilācija. Pārbaudiet, vai apkopes apgabalā ir uguns avots 
vai potenciāls uguns avots. 

- Atklātā liesma apkopes zonā ir aizliegta; un "brīdinājuma zīmei, ka smēķēt aizliegts", jābūt 
izkārtai. 

Pārbaudiet, vai ierīces marķējums ir labā stāvoklī. 

- Nomainiet neskaidru vai bojātu brīdinājuma zīmi. 

 

METINĀŠANA 

Ja uzturēšanas procesa laikā vajadzētu sagriezt vai ievilkt dzesēšanas sistēmas caurules, lūdzu, 
veiciet šādas darbības, kā norādīts zemāk: 

a. Izslēdziet ierīci un pārtrauciet strāvas padevi 

b. Atsūknējiet dzesējošo vielu 

c. Vakuumējiet iekārtu 

d. Izpūtiet ar slāpekli 

e. Griešana vai metināšana 

f Atgriezieties pie metināšanas vietas 

●Aukstuma aģents jāiepilda specializētā tvertnē. 
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●Pārliecinieties, ka vakuuma sūkņa izplūdes tuvumā nav atklātas liesmas, un tas ir labi vēdināms. 

 

AUKSTUMA AĢENTA UZPILDĪŠANA 

●Izmantojiet aukstumnesēja iepildīšanas ierīces, kas paredzētas darbam ar R32. Pārliecinieties, ka 
dažāda veida aukstuma aģenti nepiesārņo viens otru. 

●Aukstuma aģenta uzpildīšanas laikā dzesēšanas tvertne jāuzglabā vertikālā stāvoklī. Uzlīmējiet 
etiķeti sistēmā pēc tam, kad pildījums ir pabeigts (vai nav pabeigts). Nepārpildiet. 

●Kad pildījums ir pabeigts, pirms iekārtas ieslēgšanas veiciet noplūdes noteikšanu. 

 

DROŠĪBAS PASĀKUMI TRANSPORTĒJOT UN UZGLABĀJOT 

●Pirms konteinera atvēršanas un iekārtas izkraušanas veiciet aukstuma aģenta noplūdes testu, 
izmantojot gāzes detektoru.  

●Nav pieļaujama atklāta liesma un smēķēšana. 

●Saskaņā ar vietējiem noteikumiem un likumiem. 

 

CAURUĻVADU PAPLAŠINĀŠANA 
PIEZĪME: 
Nepareiza cauruļu paplašināšana ir galvenais dzesētājvielas noplūdes cēlonis. Lūdzu, paplašiniet 
cauruli saskaņā ar šādām darbībām: 
Nogrieziet cauruli 
● Izvēlieties cauruļvada garumu atbilstoši 
iekštelpu un ārējā elementa attālumam. 
● Nogrieziet nepieciešamo cauruli ar 
cauruļu griezēju. 

izveidojiet caurules galu 
● Paplašiniet caurules galu ar paplašinātāju. 

caurule                                                           
 
                                                              caurules 
griezējs 
 
                                                               
nošķiebts                                                              

atskabargains        
                                                  nevienmērīgs 

                                                                                            

 
Piebilde: 
● "A" atšķiras atkarībā no diametra, lūdzu, 
skatiet zemāk esošo lapu: 

Noņemiet atskabargas ar speciālu 
instrumentu 
caurule         

Ārējais 
diametrs  
         (mm) 

A (mm) 
Max Min 

expander 

hard 
mold 

pipe 
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union 

p

 
                                                  instruments 
 
 
 
virsma apstrādei 
 
 

 
 

Ø 6-6,3 (1/4”) 
1,3 0,7 

 
Ø 9,52 (3/8”) 

1,6 1,0 

 
Ø 12-12,7 

(1/2”) 

1,8 1,0 

 
Ø 15,8-16 

(5/8”) 

2,4 2,2 

C: Ievietojiet piemērotā izolācijas caurulē  
D: Ievietojiet uzgriezni 
● Noņemiet uzmavu uz iekšējās 
savienotājcaurules un āra vārsta; uzstādiet 
uzgaļa uzmavu. 

F: inspekcija 
● Pārbaudiet caurules paplašināšanas kvalitāti. 
Ja ir kāda pretruna, atkārtoti paplašiniet 
caurules galu atbilstoši iepriekš minētajām 
darbībām. 

 
saskrūve 
 
 
 
caurule 
 

  Korekta virsma                                          
                                    Nekorekta virsma 
 

                                      

 

PIEZĪME ATTIECĪBĀ UZ VIDES AIZSARDZĪBU 

           

 
 
 
 
 

Pēc produkta lietošanas beigām šo produktu nedrīkst iznīcināt, izmantojot parastos 
sadzīves atkritumus, bet to jāieved uz savākšanas staciju elektrisko un elektronisko 
ierīču pārstrādei. Simbols uz produkta, lietošanas pamācībā vai iepakojumā norāda 
šādas apglabāšanas procedūras. Materiāli ir pārstrādājami atbilstoši to attiecīgajiem 
simboliem. Izmantojot atkārtotu izmantošanu, materiālu pārstrādi vai jebkādu citu 
veco ierīču pārstrādi, jūs veicat būtisku ieguldījumu mūsu vides aizsardzībā. Lūdzu, 
jautājiet vietējā pašvaldībā, kur atrodas tuvākā apglabāšanas stacija. 
                           

INFORMĀCIJA PAR IZMANTOTO AUKSTUMA AĢENTU 

Šī IEKĀRTA satur Kioto protokolā iekļautās fluorētās gāzes. Apkope un likvidācija jāveic 
kvalificētam personālam. 

Aukstuma aģenta tips: R32 

Saldētavas daudzums: lūdzu, skatiet IEKĀRTAS marķējumu. Vērtība GWP: 675 (1 kg R32 = 0,675 t 
CO2 ekv.) 

GWP = globālās sasilšanas potenciāls      

 
Iekārta uzpildīta ar uzliesmojošu gāzi R32. 
Ja rodas kvalitātes problēma vai cita problēma, lūdzu, sazinieties ar vietējo piegādātāju 
vai autorizētu servisa centru. 
Avārijas telefona numurs: 112 
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PĀRSTĀVNIECĪBA 
  

  BALTIC REFRIGERATION GROUP  
Buļļu iela 45, korpus 12, Rīga, LV-1067, Latvija                                                      
Tel.: +371 67409817                                               
latvia@brgroup.eu                                                    
www.brgroup.lv            

 
 

TEHNISKAIS ATBALSTS 
  

  

BALTIC REFRIGERATION GROUP  
 Buļļu iela 45, korpus 12, Rīga, LV-1067, Latvija                                                      
Tel.: +371 67409817                                               
latvia@brgroup.eu                                                    
www.brgroup.lv            

 

  
 
 


