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Paldies, ka esat izvēlējies šo augstās kvalitātes gaisa kondicionētāju. Lūdzu, saglabājiet 
lietošanas instrukciju, un pirms iekārtas iedarbināšanas, rūpīgi izlasiet to! 

Svarīga drošības informācija 

Svarīga drošības informācija: 

 Šis gaisa kondicionētājs ir piemērots lietošanai tikai iekštelpās. 

 Darbības diapazons: šo ierīci jāpievieno 220-240V / 50Hz strāvas avotam. 

 Gaisa kondicionētājs jāuzstāda saskaņā ar vietējās energoapgādes sistēmas prasībām, 

lai nodrošinātu pienācīgu zemējumu. Ja jums rodas jautājumi par elektrības pievadi, 

izmantojiet lietošanas instrukciju vai vajadzības gadījumā lūdziet padomu profesionālam 

elektriķim. 

 Ierīce jānovieto uz līdzenas virsmas sausā vietā, un tai jāatrodas vismaz 50 cm attālumā 

no apkārtējiem priekšmetiem vai sienām. 

 Kad gaisa kondicionētājs ir uzstādīts, pārbaudiet, vai strāvas vads un kontaktdakša ir labā 

stāvoklī un precīzi ievietots kontaktligzdā. Vads vienmēr jānovieto tā, lai aiz tā nevarētu 

aizķerties un tādējādi izraut kontaktdakšu no kontaktligzdas. 

 Gaisa kondicionētāja gaisa ievadā/ izvadā neievietojiet nekādus priekšmetus. Nodrošiniet, 

lai gaisa kondicionētāja gaisa ievads/ izvads netiktu nobloķēts 

 Ja iekārtas darbībai tiek ierīkota ūdens noplūdes caurule, pārbaudiet, vai caurules 

savienojums ir labā tehniskā stāvoklī un caurule nav salocīta. 

 Regulējot horizontālo/vertikālogaisa izplūdes reţģi, nedaudz pagrieziet to ar roku, lai 

nesabojātu. 

 Pārvietojot gaisa kondicionētāju, turiet to vertikālā stāvoklī. 

 Ierīces tuvumā nedrīkst atrasties degviela, uzliesmojošas gāzes, krāsns vai citi karstuma 

avoti. 

 Gaisa kondicionētāju nedrīkst izjaukt, pārveidot un uzlabot, jo tā rezultātā ierīce var 

nedarboties, un iespējams, ka tiek nodarīti bojājumi īpašumam vai miesas bojājumi 

cilvēkiem. Gadījumā, ja ierīce nedarbojas, tās remontu jāveic raţotājam vai 

profesionāliem speciālistiem, lai izvairītos no jebkāda veida apdraudējuma. 

 Gaisa kondicionētājs nav paredzēts uzstādīšanai un darbināšanai vannas istabā vai citā 

mitrā vidē. 

 Neļaujiet ar ierīci rotaļāties bērniem. Kad ierīce darbojas, nodrošiniet, lai tai nepiekļūst 

bērni un cilvēki ar invaliditāti. 

 Neizslēdziet ierīci, izraujot strāvas vadu no strāvas avota. 
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 Nenovietojiet uz ierīces priekšmetus, piemēram, krūzes, lai gaisa kondicionētājā 

neiepilētu ūdens vai cits šķidrums. 

 Gaisa kondicionētāja tuvumā neizmantojiet aerosolus aizsardzībai pret kaitēkļiem vai 

citas uzliesmojošas vielas. 

 Netīriet un nemazgājiet gaisa kondicionētāju ar ķīmiskām šķīstošām vielām, piemēram, 

benzīnu vai alkoholu, utt. Pirms gaisa kondicionētāja tīrīšanas tas noteikti jāatvieno no 

strāvas padeves avota, un tad to var noslaucīt ar mīkstu mitru auduma gabalu; ja 

kondicionētājs ir patiešām ļoti netīrs, tīrīšanai izmantojiet neitrālu tīrīšanas līdzekli. 

Ieteikums: 
Nedarbiniet ierīci dzesēšanas reţīmā, ja apkārtējās vides temperatūra pārsniedz 35°C un 
nedarbiniet to sildīšanas reţīmā, ja apkārtējās vides temperatūra ir zemāka par 5°C. 
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 Funkciju apraksts 

 
Šīs sērijas gaisa kondicionētāji ir pieejami daţādos izmēros un gan kā tikai dzesējoši, 

gan dzesējoši un sildoši gaisa kondicionētāji. Tikai dzesējošajiem modeļiem ir 
dzesēšanas, ţāvēšanas, gaisa pūšanas un miera stāvokļa funkcijas; dzesējošajiem un 
sildošajiem modeļiem ir dzesēšanas, ţāvēšanas, gaisa pūšanas un sildīšanas funkcijas. 
Ventilatora griešanās ātrumu var regulēt no liela līdz mazam ātrumam, temperatūru 
iespējams iestatīt no 17 līdz 300C, un pieejamas arī daţādas aizsardzības funkcijas, 
piemēram, (24h) regulētais ON/OFF iestatījums.  

 

Raksturojums un detaļas 
1. Raksturojums 
Pilnīgi jauns izskats, kompakta struktūra ar pludlīnijas formu. 
Ierīce izskatās skaista un eleganta; vadības pulti var novietot pa kreisi no roktura ierīces 
aizmugurē, un tālvadības pultij ir lietotājam draudzīgs atmiņas dizains. 
Strāvas vads un universālais spraudkontakts nodrošina ērtu lietošanu. 
Ārtelpu savienojuma pozīcija ir izvietota augstu, lai būtu ērti to salikt un nodrošinātu 
vienmērīgu gaisa plūsmu pa siltuma izplūdes cauruli. 
Regulējama ieslēgšanas/ izslēgšanas funkcija, unikāla ieslēgšanas/izslēgšanas mūzika. 
Kompresora pārstartēšanas aizsardzības 3-minūšu aizkavējuma funkcija, daţādas citas 
aizsardzības funkcijas. 
Siltuma izplūdes caurules dizains ar vienkāršu pieslēgšanu nodrošina ērtu ierīces 
uzstādīšanu. 
 

2. Detaļas: 
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1. Vadības pults   15. Gaisa kanāla apakša 
2. Horizontālais ventilācijas reţģis   16. Vada uztīšanas vieta 
3. Vertikālais ventilācijas reţģis            17. Ūdens izliešanas vāciņš 
4. Gaisa izvades rāmis 18. Iztvaikotāja filtra reţģis 
5. Vertikālais ventilācijas reţģi savienojošais  19. Iztvaikotāja filtra rāmis 
rokturis 
6. Ritenītis  20. izstarošanas smalkais reţģis 
7. Augšējais vāks  21. Kondensatora filtrareţģis 
8. Horizontālais ventilācijas reţģi savienojošais 22. Kondensatora filtra rāmis 
Rokturis           23. Pamata plātne 
9. Galvenais vertikālais ventilācijas reţģis 24. Tālvadības pults  

10.Korpusa priekšējā daļa   25.Riņķveida savienotājs 
11. Rokturis (labajā pusē: vieta tālvadības 26. Siltuma izplūdes caurule 
pults novietošanai)        27. Siltuma izplūdes caurules īsais 
12. Korpusa aizmugurējā daļa                 savienotājs    
13. Siltuma izplūdes caurules aizdares    28. Loga noslēdzošās plāksnes   
 C-veida skava           savienojums 

14. Strāvas vads           
 

Uzstādīšana un regulēšana 

1. Uzstādīšana 
Brīdinājums: pirms pirmās iedarbināšanas reizes šim pārvietojamajam gaisa 

kondicionētājam vismaz 2 stundas jāatrodas vertikālā pozīcijā!!! 
Šo gaisa kondicionētāju var ērti pārvietot pa iekštelpām. Pārvietošanas laikā turiet to 

vertikāli. Gaisa kondicionētājs ir jānovieto uz līdzenas virsmas uz grīdas. Neuzstādiet gaisa 
kondicionētāju vannas istabā vai citā mitrā vidē. 

 
1.1 .Siltuma izplūdes caurules C-veida skavas un iekārtas uzstādīšana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   1. attēls                                    2. attēls 
 

Rotācijas 

caurums 

Korpusa 

aizmugurējās daļas 

ventilācijas atvere 

Korpusa aizmugurējās 

daļas uzstumšanas 

virziens 

Korpusa aizmugurējās 

daļas C veida skavas 

savienojums 
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1) Izņemiet C veida skavu no siltuma izplūdes caurules un noņemiet plastmasas maisiņu. 
2) Uzlieciettās rotācijas caurumuventilācijas atveres malāparedzētajā vietā un uzstumiet 

skavu uz korpusa aizmugurējās daļas atbilstoši aizdares savienojuma virzienam (kā 
parādīts 1. attēlā). 

Piezīme: 1. Kad ventilācijas atveres gala aizdares savienojums parādās ārā no savienojuma 
vietas,siltuma izplūdes caurules aizdare ir ieslīdējusi tai paredzētajā vietā. 

3) Siltuma izplūdes caurules C-veida skavu, kas ir ieslīdējusi tai paredzētajā vietā, 
pagrieziet pretēji pulksteņa rādītāju griešanās virzienam, lai veiksmīgi izvirzītu korpusa 
aizmugurējās daļas C veida skavas aizdares savienojumu cauri virzošajai detaļai 
aizmugurējā korpusā (kā parādīts 2. attēlā). 

Piezīme: 1. Negrieziet siltuma izplūdes caurules C veida skavu, ja tā nav ieslīdējusi savā 
vietā, jo tas var sabojāt ventilācijas atveri un siltuma izplūdes caurules C veida skavu. 
 
1.2 Siltuma izplūdes caurules aprīkojuma un ierīces uzstādīšana 

1) izpletiet siltuma izplūdes cauruli vairākos piegājienos; 
2) Turiet siltuma izplūdes caurules C veida skavas rokturi ar kreiso roku un siltuma 

izplūdes caurules īso savienotāju ar labo roku; ievietojiet siltuma izplūdes caurules 
vienu galu gaisa kanāla apakšas savienojumā, spiediet siltuma izplūdes caurules 
aizdares C veida skavu ar kreiso roku tā, lai skava ar klikšķi ielec savienojumā 
aizmugurējā vākā (kā parādīts 3. attēlā). 

Piezīme: 1. Siltuma izplūdes caurules galam jāsasniedz pirmā grope gaisa kanāla apakšā (kā 
parādīts 4. attēlā). 
2.Siltuma izplūdes caurule daţas reizes jāiegrieţ gaisa kanāla iekšpusē, līdz tā noklikšķ. 
3. C veida skavai, kas aptver siltuma izplūdes cauruli, ir stingri jāsavieno aizmugurējais 

korpuss un siltuma izplūdes caurule. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  3. attēls                                   4. attēls 

3) Turiet ierīci ar vienu roku un siltuma izvades caurules īso savienotāju ar otru roku; ja 
pie uzstādīšanas ir divi cilvēki, viens no tiem tur ierīci, bet otrs uzmanīgi velk siltuma 
izplūdes cauruli, lai pagarinātu to. 

Piezīme: 1. Neatdaliet siltuma izplūdes caurules aprīkojumu no ierīces. 
2. Negāziet ierīci, kad velciet siltuma izplūdes cauruli. 
 
1.3.Loga noslēdzošās plāksnes komplekta uzstādīšana 

1) Nedaudz atveriet logu un uzstādiet logu noslēdzošās plāksnes komplektu logā vertikāli 
vai horizontāli (kā parādīts 5. un 6. attēlā). 

2) Velciet katru loga noslēdzošās plāksnes komplekta daļu uz savu pusi, noregulējiet 
attālumu tā, lai abi plāksnes gali saskaras ar loga rāmi, un nostipriniet abas daļas ar 

Gaisa kanāla 

apakšas 

savienojums 

Grope gaisa 

kanāla apakša 
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vara skrūvēm. 
 
 
 
 
 
 

5. attēls                        6. attēls 
 

1.4 Iekārtas uzstādīšana 
1) Novietojiet ierīci ar uzstādītu siltuma izplūdes caurules aprīkojumu pie loga un atstājiet 

vismaz 50 cm starp ierīci un sienām vai citiem priekšmetiem (Skat. 7. attēlu). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. attēls 

 
2) Iespiediet siltuma izplūdes caurules īsā savienojuma plakano galu loga noslēdzošās 

plāksnes ovālajā caurumā (kā parādīts 8. un 9. attēlā). 
Piezīme: 1. Siltuma izplūdes caurules īsā savienotāja plakanais gals ir jāievieto vietā, līdz 
atskan klikšķis. 

2. Siltuma izplūdes caurule nedrīkst būt pārlocīta un tās saliekums nedrīkst pārsniegt 45°, kā 
arī tai jābūt pienācīgi ventilētai.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 8. attēls                            9. attēls 
 

Svarīgi: 
Izplūdes caurule ir 280mm-1500mm gara. Šo garumu nosaka gaisa 

kondicionētājaspecifikācija. Neizmantojiet pagarinātu cauruli un nenomainiet to ar citām 
atšķirīgām caurulēm, jo tas var ietekmēt gaisa kondicionētāja darbību. Izplūdei jābūt 
netraucētai, jo, ja tā ir traucēta, gaisa kondicionētājsvar pārkarst. 
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Vadības paneļa iestatījumi 
Viens. Vadības paneļa darbības instrukcija 
1. Izvēlieties darbības saskarni atkarībā no modeļa un pieejamajām funkcijām. Darbības 

saskarnes ir šādas: 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Funkciju iestatījums 
Šim pārvietojamajam gaisa kondicionētājam ir trīs funkcijas: dzesēšana, ţāvēšanaun 
ventilators. Ventilatoram ir divi ātrumi: liels griešanās ātrums un mazs ātrums, iestatāmā 
temperatūra no 17-30°C (62-86°F), 24 stundu taimeris, sensors un ūdens līmeņa 
aizsardzības funkcija.  

 

Pogas: Uz vadības paneļa ir sešas pogas: POWER [ieslēgšana/ izslēgšana]，Mode [reţīms]，

Fan Speed [ventilatora ātrums], Timer [taimeris], pogas uz augšu un uz leju . 

a) POWER poga: Šo pogu nospieţ, lai iedarbinātu ierīci, un atkārtoti nospieţ, lai ierīci 

izslēgtu.  

b) Režīma poga:izmanto, lai iestatītu dzesēšanas (Cool) , ţāvēšanas (Dry) un ventilatora 
(Fan) reţīmu, kad ierīce ir ieslēgta vai ieslēgts taimeris atliktas darbības sākšanai. 

c)  Ventilatora ātrums:nospieţot šo pogu, ventilatora griešanās ātrums mainās 
pārmaiņus: lēni-ātri-lēni- ātri, bet tas nav pieejams ţāvēšanas reţīmā. 

d) Taimerapoga:ar šo pogu var atiestatīt taimera funkciju ierīcei, kad tā darbojas. Iestatot 

laiku, izgaismosies laika rādītāja indikators. Ar šo pogu var regulēt laiku, kamēr ir 

izgaismots laika rādītāja indikators; pēc brīţa tas pārslēdzas un rāda istabas 

temperatūru Off reţīmā. Ar šo pogu var arī ieslēgt taimera funkciju, kā norādīts iepriekš. 

Ja tiek ieslēgts vai izslēgts taimeris, deg taimera indikators. 

e) „Uz augšu”/ „uz leju” pogas:Spiediet šīs divas pogas, lai iestatītu vēlamo istabas 

temperatūru (spiediet pogu uz augšu, lai palielinātu temperatūru par 1°Cvai 1°F, un 

Ventilatora 

poga 

Displejs 

 

Režīma 

poga 

 

Laika 

rādītājs 

 

Temperatūras 

rādītājs °C 

 

Temperatūras 

rādītājs °F 

 

ON/OFF 

poga 

 

Poga uz 

leju 

 

Poga uz 

augšu 
Taimera 

poga 
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spiediet pogu uz leju, lai to samazinātu par 1°Cvai 1°F), ar šo pogu arī iespējams iestatīt 

laiku taimerim, un nomainīt no °C uz °F displeju, nospieţot abas pogas vienlaikus. 

*ja lietotājs vēlas, lai temperatūra tiktu rādīta °C, varat izmantot pogu uz tālvadības pults vai 

nospiest pogu uz augšu un uz leju vienlaikus. 

 

2.  Darbināšana: 

1. dzesējošajiem modeļiem:  
Ta≥Ts+1°C (1°F) -sākas dzesēšana . 
Ta≤Ts–1°C (1°F) -kompresorsapstājas un turpina strādāt tikai ventilatora 

motorsiestatītajā ventilatora ātrumā.  
Ta: apkārtējās telpas temperatūra 
Ts: iestatīšanas temperatūra 

Šajā reţīmā, nospieţot taimera un uz leju pogu, var iestatīt miera stāvokļa funkciju. ja ir 
ieslēgta miera stāvokļa funkcija, pēc divu stundu darbošanās iestatītā temperatūra 
automātiski palielinās par 1°C (1°F). Pēc tam, kad ierīce šādi darbojusies vēl divas 
stundas, iestatītā temperatūra atkal palielināsies par 1°C (1°F). Pēc tam iestatītā 
temperatūra vairs nemainīsies un ventilators tiks pārslēgts uz lēnās griešanās reţīmu. 

2. ţāvēšanas reţīmā, ja apkārtējās vides temperatūra ≥17°C(62°F), ieslēdzas 
kompresors. Ierīces darbība ir šāda: kad apkārtējās vides temperatūra ≤15°C(59°F), 
kompresors izslēdzas. Kad apkārtējās vides temperatūra paaugstinās ≥17°C(62°F), 
kompresors atkal iedarbojas. Kompresora ieslēgšanās/ izslēgšanās notiek, ievērojot 
3-minūšu aizsardzības laiku. 

3. ventilatora reţīmā ventilators darbojas gan ar lielu, gan mazu griešanās ātrumu. 
Temperatūras iestatīšana ir veltīga, ierīce vienkārši rāda apkārtējās vides 
temperatūru robeţās no 10-35°C/50-95°F. 

 
3. Taimera iestatīšana: 

a) iedarbinot ierīci, nospiediet taimera pogu, lai ievadītu ierīces izslēgšanās 
laiku.Izslēdzot ierīci, nospiediet šo pogu, lai ievadītu ierīces ieslēgšanās laiku. Ja 
taimeris ir uzstādīts, taimera indikators būs izgaismots. 

b) nospiediet taimera pogu, lai izvēlētos taimera funkciju (konkrētu ieslēgšanās/ 
izslēgšanās laiku). Izmantojot ‘uz augšu’ un ‘uz leju’ pogas, iestatiet laiku. laiks 
pārslēdzas secīgi 1 – 2 – 3 –……24 –0 – 1 vai 24 – 23 – 22 –……1 – 0–24 stundām. 
Regulēšanas laiks ir relatīvais laiks. 

c) ja ir iestatīts ieslēgšanās laiks, un sasniegts iestatītais laiks, ierīce ieslēdzas. Taimera 
indikators izdziest un tiek rādīta apkārtējās telpas gaisa temperatūra. 

d) ja ir iestatīts izslēgšanās laiks, un sasniegts iestatītais laiks, ierīce izslēdzas. Taimera 
indikators izdziest un tiek rādīta apkārtējās telpas gaisa temperatūra. 

e) darbojas tikai pēdēja iestatītā taimera funkcija un tā darbojas vienreiz. 
f) ON/OFF (ieslēgšana/izslēgšana) ar pogu vai tālvadības pulti izdzēsīs visus laika 

iestatījumus. 
g) ja ir uzlikts taimeris, nospieţot taimera pogu vienreiz, iespējams redzēt atlikušo laiku 

līdz darbības sākšanai/ beigšanai. Ja taimera pogu nospieţ divreiz 5 sekunţu laikā, 
taimera iestatījumi tiek atcelti. 

h) Pogas „uz augšu’ un „uz leju” var izmantot, lai mainītu iestatīto temperatūras vērtību. 
 

Divi. Tālvadības pults izmantošanas instrukcijas 

Šīs vienkāršās tālvadības pults pogu nozīme ir šāda: 
1. Ieslēgšanas poga: nospiediet šo pogu, lai ieslēgtu/ izslēgtu ierīci. 
2. Taimerapoga: kad ierīce izslēgta, nospiediet šo pogu, lai iestatītu laiku, kurā ierīcei 

jāieslēdzas; ja ierīce darbojas, nospiediet šo pogu, lai iestatītu laiku, kad tai 
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izslēgties. 
3. Liela ātruma poga: nospiediet šo pogu, lai ierīce darbotos, izmantojot lielu 

ventilatora griešanās ātrumu (izņemot ţāvēšanas un miera stāvokļa reţīmu). 
4. Maza ātruma poga: nospiediet šo pogu, lai ierīce darbotos, izmantojot mazu 

ventilatora griešanās ātrumu. 
5. Poga „uz augšu”: nospiediet šo pogu, lai palielinātu temperatūru un laiku. 
6. Poga „uz leju”: nospiediet šo pogu, lai samazinātu temperatūru un laiku. 
7. °C — °F poga: nospiediet šo pogu, lai pārslēgtu starp temperatūras rādījumu 

grādos pēc Celsija un grādos pēc Fārenheita. 
8. Dzesēšanaspoga: nospiediet šo pogu, lai iestatītu ierīci darbam dzesēšanas 

reţīmā. 
9. Ventilatorapoga: nospiediet šo pogu, lai iestatītu ierīci darbam gaisa padeves 

reţīmā. 
10. Ţāvēšanas poga: nospiediet šo pogu, lai iestatītu ierīci darbam ţāvēšanas reţīmā. 
11. Miera stāvokļa reţīms: nospiediet šo pogu, lai iestatītu ierīci darbam miera 

stāvokļa reţīmā.  

 
Trīs. Vairākas aizsardzības funkcijas: 

1. Pret-aizsalšanas aizsardzības funkcija: 
Veicot dzesēšanu, kad kompresori nepārtraukti darbojas ilgāk par 10 minūtēm, ja cauruļu 
temperatūra Tp ir vienāda ar 2°Cvai zemāka par to ilgāk nekā 20 sekundes, kompresors un 
ūdens izsmidzināšanas motorsizslēdzas, citas slodzes darbojas un LED rādaE4, - ierīcē 
ieslēdzas pret-aizsalšanas funkcija un pogas ir neaktīvas (izņemot izslēgšanas (OFF) 
pogu). Kad cauruļu temperatūra paaugstinās un sasniedz vai pārsniedz 8°C, aizsardzība 
tiek atslēgta, atjaunots sākotnējais darbības reţīms un ierīcei ieslēdzas 3-minūšu 
aizkavējuma aizsardzība kompresoram. 

2. Maksimālā ūdens līmeņa nepārsniegšanas funkcija:  
Kad ūdens tam paredzētajā traukā pārsniedz maksimālo atzīmi, ierīcei automātiski 
ieslēdzas pilnas ūdens tvertnes indikators. Kad indikators ir ieslēdzies, jums jāiztukšo 
kondensāts, citādi pēc tam, kad būs atskanējuši 5 pīkstieni, ierīce izslēgsies (sīkāku 
informāciju par ūdens izliešanu skatīt sadaļā „Ūdens izliešana”). Ja ierīce nav izslēgta 
manuāli, tā automātiski ieslēgsies atpakaļ iepriekšējā darbības reţīmā tiklīdz ūdens būs 
pilnībā izliets. Otrs variants no jauna iedarbināt ierīci, ir to ieslēgt. 

3. Aizkavējuma aizsardzības funkcija kompresoram 
Šī ierīce piedāvā pārstartēšanas aizsardzību kompresoram. Kad kompresors tiek 
iedarbināts pirmo reizi, tas iedarbojas uzreiz, bet pārējā laikā pēc kompresora izslēgšanas 
to iedarbinot no jauna, ikreiz ir 3 minūšu iedarbināšanas aizkavējums. 

 
 

Ūdens izliešanas metodes 
1. Manuāla izliešana: (skat. 10. attēlu) 

1) kad ierīce izslēdzas, jo ūdens līmenis sasniedzis augšējo atzīmi, izslēdziet to un 
atvienojiet no strāvas padeves avota. 

Piezīme:ierīci pārvietojiet uzmanīgi, lai nepieļautu ūdens izšļakstēšanu no ūdens tvertnes 
ierīces apakšā. 

2) novietojiet trauku, kurā izliet ūdeni, pie ūdens izplūdes atveres ierīces aizmugurē. 
3) noskrūvējiet ūdens izliešanas vāciņu, izņemiet korķi un ūdens pats plūdīs traukā. 

Piezīme: 1. Nepazaudējiet ūdens iztecināšanas vāciņu un korķi! 
2. Veicot ūdens izliešanu, nedaudz pagāziet ierīci uz aizmuguri. 
3. Ja trauks, kurā paredzēts noliet ūdeni, ir pilns, pirms no ierīces izliets viss ūdens, ielieciet 
atpakaļ korķi, lai novērstu ūdens iztecēšanu uz grīdas vai paklāja. 

4) Kad ūdens ir pilnībā izliets, ielieciet atpakaļ korķi un cieši uzskrūvējiet ūdens 
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izliešanas vāciņu. 
Piezīme: 1. Ierīci drīkst ieslēgt tikai tad, kad korķis un vāciņš ir tiem paredzētajās vietās, citādi 
kondensāts plūdīs uz grīdas vai uz paklāja . 

 
 
 
 
 
 
 

 
10. attēls 

2.Nepārtraukta ūdens notecināšana: 
1) Noskrūvējiet ūdens izliešanas vāciņu ar bultiņu norādītajā virzienā un izņemiet ūdens 

korķi (11. attēls) 
2) Ievietojiet OD 13mm PVC drenāţas cauruli ar 8mm-10mm diametru ūdens izplūdes 

vietā (12. attēls) 
3) Savienojiet drenāţas cauruli ar kanalizāciju vai novadiet to ārā. 

Piezīme:  1. Drenāţas caurule jāuzstāda, kad pamata plātnē nav ūdens;  
2. Ja iespējams, nepārtraukto ūdens notecināšanu nevajadzētu izmantot, ja ierīce tiek 
darbināta dzesēšanas reţīmā — lai nodrošinātu pietiekamu ūdens daudzumu kondensatora 
darbībai un ierīces dzesēšanas jaudai; 
3. darbinot ierīci sildīšanas reţīmā, izmantojiet nepārtraukto ūdens notecināšanu, citādi brīdī, 
kad ūdens tvertne būs pilna, ierīce izslēgsies; 
4. Drenāţas caurule jānovieto nepieejamā vietā augstumā, kas neatrodas virs ūdens izplūdes 
vietas un caurule nedrīkst būt salocīta; 
5. Ja izmantojat nepārtraukto ūdens notecināšanu, novietojiet drošā vietā korķi un izliešanas 
vāciņu 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

11. attēls                           12. attēls 
 

 
Uzturēšana un apkope 

Pirms ierīces apkopes vai remontdarbu veikšanas izslēdziet ierīci un atvienojiet 
to no strāvas avota. 
1. Virsmas tīrīšana 

Tīriet ierīces virsmu ar mitru mīkstu auduma gabalu. Nelietojiet ķīmiskus šķīdinātājus, piemēram, 
alkoholu vai benzīnu, jo tā var sabojāt gaisa kondicionētāja virsmu un pat visu ierīci. 

2. Filtra rāmja un filtra reţģa tīrīšana 
Filtra reţģis ir jātīra vienu reizi divās nedēļās.Ja filtra rāmis un filtra reţģis pieput,gaisa 
kondicionētāja darbība pasliktinās. 
 

2.1. Filtra rāmja un filtra reţģa tīrīšana 

Izliešanas 

vāciņš 

Ūdens 

korķis 

Ūdens 

izplūde 

Izplūdes caurule 

Izliešanas 

vāciņš 

Ūdens 

korķis 

Ūdens izplūde 
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uzlieciet ūdens korķi un drenāţas vāciņu. 
4. Noņemiet siltuma izplūdes caurules montāţas bloku un pienācīgi to novietojiet 

uzglabāšanai. 
Piezīme:lai noņemtu siltuma izplūdes caurules montāţas bloku, turiet siltuma izplūdes caurules 
C veida skavas rokturi, vienmērīgi velciet uz āru C veida skavu, pagrieziet siltuma izplūdes 
caurules C veida skavupulksteņa rādītāju griešanās virzienā, līdzskava tiek atbrīvota no 
aizmugurējā vāka un tad izņemiet siltuma izplūdes caurules montāţas bloku. 
5. Iepakojiet gaisa kondicionētāju mīkstā plastmasas maisā, novietojiet ierīci sausā vietā un 

nodrošiniet, lai tai nepiekļūst putekļi, un tā nebūtu sasniedzama bērniem. 
6. Izņemiet no tālvadības pults baterijas un pienācīgi noglabājiet. 
Piezīme:pārliecinieties, ka ierīce ir novietota sausā vietā. Visi ierīces piederumi ir atbilstoši 
jāaizsargā no mitruma. 

 
Problēmu risināšana 

Nemēģiniet remontēt vai izjaukt gaisa kondicionētāju pats! Ja to darāt, garantija zaudē spēku, 
un iespējams radīt kaitējumu cilvēkiem vai īpašumam. Ja jums radusies kāda no turpmāk 
sarakstā norādītajām problēmām, vai arī ieteiktais risinājums nepalīdz, sazinieties ar 
profesionāliem apkopes/ remonta veicējiem. 
 

Problēma/norāde uz 
kļūdu 

Iemesls Risinājums 

Gaisakondicionētājs 
nedarbojas 

Nav strāvas 
Pieslēdziet iekārtu strāvas avotam, 
kas darbojas, un ieslēdziet to. 

Vai deg indikators, kas norāda, ka 
iekārta ir pilna ar ūdeni? 

Izlejiet iekārtā esošo ūdeni. 

Vai apkārtējās vides temperatūra nav 
par zemu? 

Ieteicamā apkārtējās vides 
temperatūra ierīces darbināšanai ir no 
10 līdz 35°C. 

Istabas temperatūra ir zemāka nekā 
temperatūra, kas iestatīta 
dzesēšanas reţīmā. 

Nomainiet iestatīto temperatūru 

Slikta dzesēšana vai 
sildīšana 

Tieša saules gaismas iedarbība Aizvelciet aizkarus. 

Durvis un logi ir vaļā, telpā ir daudz 
cilvēku vai arī ir ieslēgtas citas 
sildīšanas ierīces dzesēšanas 
reţīmā  

Aizveriet durvis un logus, un 
pievienojiet jaunus gaisa 
kondicionētājus 

Filtrareţģis ir ļoti netīrs Iztīriet vai nomainiet filtra reţģi 

Gaisa ieplūde vai izplūde aizsērējusi Novērsiet šķēršļus gaisa plūsmai  

Liels troksnis 
Gaisa kondicionētājsnav novietots uz 
līdzenas virsmas 

Novietojiet gaisa kondicionētāju uz 
līdzenas stingras virsmas (tas var 
samazināt troksni) 

Nedarbojas 
kompresors 

Iedarbojusies aizsardzība pret 
pārkaršanu. 

Pagaidiet 3 minūtes, līdz samazinās 
temperatūra un tad ieslēdziet ierīci 

Nedarbojas tālvadības 
pults 

Pārāk liels attālums Pienesiet tālvadības pulti tuvāk gaisa 
kondicionētājam un pārliecinieties, ka 
tālvadības pults ir pavērsta signāla 
uztvērēja virzienā. 

Tālvadības pults nav pavērsta 
signāla uztvērēja virzienā 

Baterijās nav strāvas Nomainiet baterijas 

Displejs rāda E1 Cauruļu temperatūras sensora 
darbības atteice 

Pārbaudiet caurules temperatūru un 
ar to saistīto kontūru 

Displejs rāda E2 Istabas temperatūras sensora 
darbības atteice 

Pārbaudiet istabas temperatūras 
sensoru un ar to saistīto kontūru 

Displejs rāda E4 
Aizsardzība pret sasalšanu  

Pēc atsaldēšanas funkcijas atjaunojas 
automātiski . 
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Deg indikators, kas 
norāda ,ka ūdens 
līmenis sasniedzis 

augšējo atzīmi 

Ūdens ierīces pamata plātnē 
sasniedzis augšējo atzīmi 

Izlaidiet ūdeni no pamata plātnes. 

 

 
Pielikums 

 
Drošinātāja parametri 
Modelis: FSD vai50F 
Spriegums: 250V 
Strāvas stiprums: 3.15A 
 

Gaisa kondicionētāja shematiska diagramma 

 
 
Lai noskaidrotu konkrētus modeļu tehniskos parametrus, lūdzam skatīt uz produkta 
plāksnītes. 

 
 
 
 

Utilizācija: neuzglabājiet izlietotos produktus kā nešķirotus sadzīves 
atkritumus. Izmantojiet atsevišķas savākšanas vietas. 

Kondensators 

Kompresors Iztvaikotājs 

Kapilārs 




