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LT  Oro sausintuvas
Originalios naudojimo instrukcijos vertimas

SDH 3020WH
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LT Oro sausintuvas
Svarbios saugos taisyklės

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI.

 ■ Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims, 
turintiems psichinių, jutiminių arba protinių negalių arba neturintiems 
patirties naudotis šiuo gaminiu, jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, 
kaip saugiai naudoti šį gaminį, ir supranta atitinkamus pavojus. Vaikams 
draudžiama valyti ir techniškai prižiūrėti šį gaminį, nebent juos prižiūrėtų už 
jų saugą atsakingas suaugęs asmuo. Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.

 ■ Jeigu maitinimo laidas būtų pažeistas, siekiant išvengti pavojaus, jį privalo 
pakeisti įgaliotojo techninės priežiūros centro atstovas arba kitas panašios 
kvalifikacijos specialistas. Draudžiama naudoti šį prietaisą, jei pažeistas jo 
maitinimo laidas arba kištukas.

 ■ Šį prietaisą privaloma saugoti taip, kad jis nebūtų mechaniškai pažeistas.
 ■ Šį prietaisą privaloma laikyti gerai vėdinamoje patalpoje, kurios matmenys 
atitiktų nurodytuosius jo naudojimo instrukcijoje.

 ■ Prietaisą privaloma laikyti patalpoje, kurioje nėra nuolat naudojama atvira 
liepsna (pvz., veikiantis dujinis prietaisas) arba kurioje nėra užsiliepsnojimo 
šaltinių (pvz., veikiančių elektrinių šildymo elementų).

 ■ Prieš įjungdami prietaisą į maitinimo lizdą, patikrinkite, ar ant prietaiso 
etiketės nurodyta įtampa sutampa su lizdo elektros įtampa.

 ■ Šį prietaisą junkite tik į tinkamai įžemintą lizdą.
 ■ Elektros lizdas privalo būti lengvai pasiekiamas, kad prireikus elektros laidą 
galima būtų greitai atjungti nuo elektros lizdo.

 ■ Prietaisas skirtas naudoti namuose, biuruose ir panašiose vietose. Nenaudokite 
jo patalpose, kuriose yra labai daug dulkių arba didelė drėgmė, pavyzdžiui 
skalbyklose arba voniose, taip pat ten, kur laikomi chemikalai arba sprogios 
medžiagos, pramoninėse vietovėse ar lauke!

 ■ Nedėkite prietaiso prie atviros liepsnų ar prietaisų, kurie generuotų šilumą.
 ■ Nestatykite prietaiso ant jokių nestabilių paviršių, pavyzdžiui, ant ilgaplaukių 
arba storų kilimų.

 ■ Šį prietaisą galima naudoti tik ant sauso stabilaus lygaus horizontalaus 
paviršiaus.
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 ■ Prietaisas turi transportavimo ratukus, todėl būkite atidūs, kad vežant jis 
nenukristų nuo laiptų arba nenuriedėtų nuožulniais paviršiais. Jei būtina, 
užfiksuokite ratukus stabdikliais.

 ■ Prietaisui surinkti naudokite tik originalias dalis. Prieš pradėdami surinkinėti 
šį prietaisą, įtikinkite, ar jis yra išjungtas ir atjungtas nuo elektros tinklo lizdo.

 ■ Prieš prijungdami prietaisą prie elektros tinklo, patikrinkite, ar jis tinkamai 
surinktas pagal šioje naudojimo instrukcijoje pateiktus nurodymus.

 ■ Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų rankos šlapios arba drėgnos. Ypač, kai 
jis yra prijungtas prie maitinimo lizdo.

 ■ Saugokite prietaisą nuo vandens lašų ir purslų, nenardinkite jo į vandenį ar 
kokį nors kitą skystį.

 ■ Neuždekite oro įleidimo ar išleidimo angų ir nieko į jas nekiškite. Antraip 
prietaisas gali būti sugadintas.

 ■ Prietaisui veikiant aplink jį iš visų šonų privalo būti palikti bent 30 cm laisvos 
vietos tarpai orui cirkuliuoti.

 ■ Norėdami prietaisą įjungti ar išjungti, visada spauskite atitinkamus valdymo 
skydelyje esančius mygtukus. Neišjunkite prietaiso, atjungdami jo maitinimo 
laidą nuo maitinimo lizdo.

 ■ Visada išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo maitinimo lizdo, kai jį paliekate be 
priežiūros, jo nenaudojate arba prieš jį perstatydami, surinkdami ar valydami.

 ■ Nebandykite nuimti prietaiso išorinio gaubto.
 ■ Atjunkite prietaisą nuo maitinimo lizdo atsargiai ištraukdami maitinimo 
laido kištuką – niekuomet netraukite už maitinimo laido. Priešingu atveju 
taip galite pažeisti maitinimo laidą arba lizdą.

 ■ Jeigu maitinimo laidas arba kištukas būtų kaip nors apgadinti, prietaisu 
nesinaudokite.

 ■ Prietaisą laikykite pastatę vertikaliai. Jį galima transportuoti pastačius 
vertikaliai arba paverstą į šoną. Jei prietaisu jau naudojotės, patikrinkite, ar 
iš jo išleistas visas kondensatas. Pervežę jį į kitą vietą, palaukite bent 1 valandą 
prieš pradėdami juo naudotis.

 ■ Nenaudokite prietaiso, jeigu jis tinkamai neveikia, jeigu jis yra sugadintas arba 
buvo įkritęs į vandenį. Norėdami išvengti pavojingos situacijos, netaisykite 
prietaiso patys ir niekaip nekeiskite jo konstrukcijos. Visus remonto arba 
keitimo darbus privaloma atlikti įgaliotajame techninės priežiūros centre. 
Jei remontuosite prietaisą patys, nebegalios garantija, ir negalėsite kreiptis 
į gamintoją dėl netinkamo prietaiso veikimo.
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Atidžiais perskaitykite šią naudojimo instrukciją, prieš montuodami 
arba naudodami naują prietaisą. Būtinai pasilikite ją, kad prireikus, 
vėliau galėtumėte perskaityti.

Įspėjimas!
Gaisro pavojus.

 ■ Šis prietaisas nėra skirtas naudoti žmonėms (įskaitant vaikus), turintiems 
fizinių, jutimo ar psichinių negalių, arba asmenims, neturintiems pakankamai 
patirties ir žinių, kaip naudoti šį prietaisą, nebent juos prižiūrėtų arba 
pamokytų, kaip naudoti šį prietaisą, už jų saugą atsakingas asmuo (taikoma 
ne Europos Sąjungos šalims). Visada prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų šiuo 
prietaisu.

 ■ Prietaisas privalo būti įrengtas atsižvelgiant į  elektros instaliaciją 
reglamentuojančius nacionalinius norminius teisės aktus.

 ■ Prietaisą, kuriame yra įrengtas elektrinis kaitinimo elementas, privaloma 
įrengti bent 1 m atstumu nuo sprogių medžiagų.

 ■ Dėl šio prietaiso remonto ar techninės priežiūros kreipkitės į  įgaliotąjį 
techninės priežiūros centrą.

 ■ Nejunkite prietaiso prie atsilaisvinusio arba apgadinto elektros lizdo.
 ■ Šį prietaisą naudokite tik pagal šioje naudojimo instrukcijoje nurodytą 
paskirtį.

 ■ Dėl prietaiso įrengimo kreipkitės į įgaliotąjį įrengimo meistrą.
 ■ Jei naudojamas prietaisas būtų nuverstas, tuoj pat jį išjunkite ir ištraukite 
maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo. Apžiūrėkite prietaisą, ar jis nepažeistas. 
Jei kiltų kokių nors abejonių, kad prietaisas yra pažeistas, kreipkitės į įgaliotąjį 
meistrą arba klientų aptarnavimo tarnybą.

 ■ Audros metu prietaiso maitinimo laido kištuką privaloma atjungti nuo 
elektros lizdo, kad, trenkus žaibui, prietaisas nebūtų sugadintas.

 ■ Norėdami sumažinti gaisro arba elektros smūgio pavojų, nenaudokite šio 
prietaiso su jokiais puslaidininkiai greičio reguliavimo įrenginiais.

 ■ Nepakiškite maitinimo laido po kilimu. Neuždenkite maitinimo laido kilimais, 
kilimėliais ir pan. daiktais. Netieskite maitinimo laido po baldais, nestatykite 
po jais ir paties prietaiso. Maitinimo laidą nutieskite taip, kad ant jo niekas 
neužkliūtų ir nepargriūtų.
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 ■ Neatidarykite prietaiso, kai jis veikia.
 ■ Jei oro filtras išimtas, nelieskite metalinių prietaiso dalių.
 ■ Gamintojo techninių duomenų plokštelė įtaisyta ant galinio prietaiso skydelio; 
joje nurodyti šio prietaiso elektros parametrai ar kiti techniniai duomenys.

 ■ Patikrinkite, ar prietaisas yra tinkamai įžemintas. Tinkamas įžeminimas 
sumažina susižalojimo dėl elektros smūgio riziką arba gaisro pavojų. 
Maitinimo laido kištukas turi įžeminimo kontaktą, kad būtų išvengta elektros 
smūgio. 

 ■ Jei elektros lizdas, prie kurio ketinate prijungti prietaisą, nėra tinkamai 
įžemintas arba neapsaugotas laiko rele-saugikliu arba elektros grandinės 
pertraukikliu (būtinas saugiklis arba el. grandinės pertraukiklis nustatomas 
pagal maksimalų prietaiso elektros stiprumą; maksimali el. srovė nurodyta 
prietaiso duomenų plokštelėje); kreipkitės į kvalifikuotą elektriką, jei reikia 
sumontuoti tinkamai įžemintą elektros lizdą.

 ■ Įrengus prietaisą, elektros laido kištukas privalo būti lengvai pasiekiamas.
 ■ Su šiuo prietaisu nenaudokite ilginamųjų laidų ar maitinimo adapterių. 
Visgi, jei ilginamąjį laidą naudoti būtina, naudokite tik oro sausintuvui 
leistinus ilginamuosius laidus (jų galima įsigyti daugelyje laisvalaikio prekių 
parduotuvių).

 ■ Norėdami išvengti potencialaus žmonių sužalojimo, visada atjunkite 
maitinimo laido kištuką nuo elektros lizdo, prieš pradėdami montavimo ir 
(arba) techninės priežiūros darbus.

 ■ Visus elektros laidų prijungimus privaloma atlikti griežtai pagal elektros 
schemą, nurodytą ant vidurinės prietaiso dalies (esančios už kondensato 
bako).

 ■ Atkreipkite dėmesį į saugiklio specifikacijas – prietaiso PCB sukonstruotas 
su saugikliu, kad būtų užtikrinta apsauga nuo elektros viršsrovio. Saugiklio 
specifikacijos įspaustos ant pagrindinės plokštės, t. y. T3.15 A / 250 V (arba 
350 V) ir kt.

 ■ Norėdami išvengti naudotojo ir kitų asmenų sužalojimo arba turtinės žalos, 
vadovaukitės toliau pateiktomis atsargumo priemonėmis. Ignoruojant šias 
priemones ir todėl netinkamai naudojantis prietaisu, galima susižaloti arba 
patirti žalos. 

ĮSPĖJIMAS!
Šis simbolis nurodo sunkų susižalojimą arba mirtį.
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DĖMESIO!
Šis simbolis nurodo kūno sužalojimo ar žalos turtui galimybę.

ĮSPĖJIMAS!
Neviršykite elektros lizdo arba prijungto prietaiso nominaliosios 
įtampos vertės. Antraip kyla pavojus susižaloti gavus elektros smūgį 
arba dėl perkaitimo gali kilti gaisras.
Prietaisą įjunkite ir išjunkite ištraukdami jo kištuką iš elektros lizdo. 
Antraip kyla pavojus susižaloti gavus elektros smūgį arba dėl 
perkaitimo gali kilti gaisras.
Nepažeiskite maitinimo laido ir nenaudokite nenurodyto maitinimo 
laido. Galite gauti elektros smūgį arba sukelti gaisrą.
Nekeiskite maitinimo laiko ilgio ir nejunkite jo prie elektros lizdo, prie 
kurio jau prijungtas kitas prietaisas. Antraip kyla pavojus susižaloti 
gavus elektros smūgį arba dėl perkaitimo gali kilti gaisras.
Neprijunkite ir neatjunkite šio prietaiso maitinimo laido šlapiomis 
rankomis. Kyla elektros smūgio pavojus.
Nedėkite šio prietaiso šalia šilumos šaltinių. Plastikinės dalys gali 
išsilydyti ir sukelti gaisrą.
Jei išgirstumėte neįprastą garsą, užuostumėte nemalonius kvapus ar 
pastebėtumėte, kad prietaisas rūksta, atjunkite maitinimo laidą nuo 
elektros lizdo. Kyla gaisro arba elektros smūgio pavojus.
Niekada nebandykite ardyti arba taisyti prietaiso patys. Priešingu 
atveju gresia pavojus sugadinti prietaisą arba gauti elektros smūgį. 
Jei prietaisą norite valyti, išjunkite jį ir atjunkite jo maitinimo laidą nuo 
elektros lizdo. Galite gauti elektros smūgį arba patirti kitų sužalojimų.
Nenaudokite prietaiso šalia degių dujų ar sprogių medžiagų, 
pavyzdžiui, benzino, benzolo, tirpiklių ir pan. Kyla sprogimo arba 
gaisro pavojus.
Negerkite ir nenaudokite iš prietaiso kondensato indo išleisto 
vandens. Jame yra kenksmingų medžiagų, kurios gali sukelti vėmimą 
arba virškinimo sutrikimų.
Neišimkite kondensato indo, kai prietaisas veikia. Priešingu atveju 
kyla pavojus sugadinti prietaiso apsaugą arba gauti elektros smūgį.
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DĖMESIO:
Nenaudokite šio prietaiso mažose patalpose. Dėl nepakankamos 
ventiliacijos jis gali perkaisti ir gali kilti gaisras.
Nestatykite prietaiso ten, kur ant jo gali patekti vandens arba kitų 
skysčių. Vanduo gali patekti į prietaisą ir sugadinti izoliaciją. Tai gali 
sukelti elektros smūgį arba gaisrą.
Prietaisą statykite ant lygaus stabilaus paviršiaus. Jei prietaisas 
nuvirstų, kondensatas gali ištekėti, dėl to galite patirti turtinės žalos 
arba gauti elektros smūgį, arba sukelti gaisrą.
Neuždenkite įleidimo ar išleidimo angų šluostėmis ar rankšluosčiais 
ir pan. Nepakankama ventiliacija gali sukelti perkaitimą ir gaisrą.
Būkite labai atsargūs, kai prietaisą naudojate patalpose, kuriose yra 
kūdikių, mažų vaikų, pagyvenusiųjų arba senyvo amžiaus žmonių, 
kurie nėra pakankamai jautrūs drėgmei.
Nenaudokite prietaiso tose vietose, kuriose tvarkomos cheminės 
medžiagos. Ore pasklidę cheminės medžiagos ir tirpikliai gali 
sugadinti prietaisą.
Niekada nekiškite pirštų ar kitų daiktų į  prietaiso groteles ar 
ventiliacijos angas. Būkite labai atsargūs, kai šalia yra vaikų. Kyla 
pavojus susižaloti gavus elektros smūgį arba sugadinti prietaisą.
Nedėkite ant maitinimo laido sunkių daiktų, patikrinkite maitinimo 
laidą, ar jis nėra susuktas ar kaip nors kitaip deformuotas. Priešingu 
atveju gresia pavojus susižeisti dėl gaisro arba elektros smūgio.
Nelipkite ant prietaiso ir nesėdėkite ant jo. Galima nukristi ir susižaloti 
arba sugadinti prietaisą, jei šis nuvirstų.
Visuomet tvirtai įtaisykite filtrus. Valykite filtrus kas dvi savaites. 
Naudojant prietaisą be filtrų, jis gali sugesti
Prieš valydami prietaisą, jį išjunkite ir atjunkite nuo elektros lizdo. 
Kreipkitės į  įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. Kyla pavojus 
sugadinti prietaisą arba patirti nelaimingą atsitikimą.
Nestatykite ant prietaiso vazų su gėlėmis ar kitų indų su vandeniu. 
Vanduo gali būti išlietas ir patekti į prietaisą bei pažeisti izoliaciją, 
todėl galite susižaloti gavę elektros smūgį arba sukelti gaisrą.
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SPECIALI INFORMACIJA APIE PRIETAISUS, KURIUOSE NAUDOJAMOS ŠALDALO DUJOS R290
 ■ Atidžiai išstudijuokite visus įspėjimus.
 ■ Atšildyti ir valyti nenaudokite jokių kitų įrankių, išskyrus rekomenduojamus gamintojo.
 ■ Šį prietaisą privaloma statyti patalpoje, kurioje nėra be perstojo veikiančių užsiliepsnojimo šaltinių (pavyzdžiui, atviros liepsnos, dujinių ar elektrinių prietaisų).
 ■ Jokiais būdais jo negręžkite ir nedeginkite.
 ■ Šaldalo dujos gali būti bekvapės.
 ■ Šį prietaisą privaloma statyti 4 m2 arba didesnėse patalpose.
 ■ Šiame prietaise yra maždaug 100 g šaldalo dujų R290.
 ■ R290 yra šaldalo dujos, kurios atitinka Europos aplinkos apsaugos direktyvas. Nekalkite ir negręžkite jokių skylių jokioje aušinimo grandinės dalyje.
 ■ Patalpa, kurioje šis prietaisas bus įrengtas, naudojamas arba saugojamas, privalo būti apsaugota, kad joje neprisikauptų ištekėjusio šaldalo, nes įjungus elektrinį šildytuvą, viryklę 

ar kitą uždegimo šaltinį, šaldalas gali užsiliepsnoti ir sukelti sprogimą arba gaisrą.
 ■ Šį prietaisą privaloma saugoti taip, kad būtų išvengta jo mechaninio pažeidimo.
 ■ Asmenys, montuojantys aušinimo sistemas arba jas remontuojantys, privalo gauti atitinkamą įgaliotosios įstaigos leidimą, kuriame nurodoma, jog tas asmuo yra turi tinkamą 

kvalifikaciją dirbti su šaldalais pagal specialų šio sektoriaus asociacijos vertinimą.
 ■ Techninės priežiūros darbai privalo būti vykdomi tik remiantis šio prietaiso gamintojo rekomendacijomis. Techninės priežiūros ir remonto darbai, kuriems atlikti prireikia kitų 

kvalifikuotų specialistų pagalbos, gali būti vykdomi tik prižiūrint specialiems degių šaldalų sektoriaus specialistams.
 ■ Vadovaukitės su dujomis susijusiais nacionaliniais teisės aktais.
 ■ Neuždenkite ventiliacijos angų.
 ■ Pastabos dėl fluorintų dujų

 -  Hermetiškai užsandarintame prietaise yra fluorintų, šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Norėdami gauti konkrečios informacijos apie fluorintų, šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
tipą ir jų CO2 ekvivalentu išreikštą kiekį tonomis (tam tikruose modeliuose), žr. atitinkamą prietaiso etiketę.

 -  Prietaiso montavimo, techninės priežiūros ir remonto darbus privalo atlikti tik kvalifikuotas meistras.
 -  Seną prietaisą demontuoti ir utilizuoti privalo tik kvalifikuotas meistras.

Simboliai, kuriuos galima rasti ant prietaiso.

ĮSPĖJIMAS! Šis simbolis reiškia, kad šiame prietaise naudojamas degus šaltnešis. Jei šaltnešis ištekėtų ir vėliau patirtų šilumos šaltinio poveikį, gali kilti 
gaisro pavojus.

DĖMESIO! Šis simbolis nurodo atidžiai išstudijuoti naudotojo žinyną.

DĖMESIO! Šis simbolis nurodo, kad šio prietaiso techninės priežiūros darbus privalo vykdyti meistras pagal montavimo instrukciją.

DĖMESIO! Šis simbolis nurodo, kad informacijos reikėtų ieškoti naudotojo žinyne arba montavimo instrukcijoje.
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LT Oro sausintuvas
Naudotojo vadovas

Prieš pradėdami naudoti šį buitinį prietaisą, atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją 
net ir tuo atveju, jeigu anksčiau jau esate susipažinę su panašaus tipo buitiniais prietaisais. 
Prietaisą naudokite tik taip, kaip aprašyta šioje naudojimo instrukcijoje. Laikykite šią 
naudojimo instrukciją saugioje vietoje, kad ateityje galėtumėte lengvai ja pasinaudoti. 
Rekomenduojame išsaugoti originalią pakuotės dėžę, pakuotės medžiagas, pirkimo kvitą 
ir pardavėjo atsakomybės pareiškimą bei garantijos kortelę bent tokį laikotarpį, kuriuo 
galima kreiptis į gamintoją dėl nepatenkinamos kokybės ar veikimo. Jei prietaisą pervežate, 
rekomenduojame jį supakuoti į originalią gamintojo pakuotę.

PRIETAISO APRAŠYMAS
A1 Valdymo skydelis
A2 Priekinis dangtis
A3 Kondensato indas
A4 Stebėjimo langelis
A5 Rankenos (abiejuose šonuose)
A6 Išleidimo žarnos išleidimo angos 

jungtis (tik nepertraukiamam 
kondensato išleidimui)

A7 Transportavimo ratukai
A8 Siurblio išleidimo žarnos išleidimo 

angos jungtis (tik tam tikruose 
modeliuose)

A9 Maitinimo laido laikiklis (naudojamas 
tik laidui suvynioti ir saugoti)

A10 Oro filtras (įrengtas už grotelių)
A11 Oro išleidimo grotelės

 Nepavaizduotas
 - Siurblio išleidimo žarna
 - Sriegiuotas galas

VALDYMO SKYDELIO APRAŠYMAS
B1 Mygtukas PUMP (siurblys) 

(kondensatui išpumpuoti naudojant 
siurblį)

B2 Mygtukas COMFORT (komfortas) 
(išmanusis drėgmės patalpoje 
kontroliavimo režimas)

B3 Mygtukas FILTER (filtras) (oro filtro 
švarumui patikrinti)

B4 Mygtukas CONT. (nepertraukiamai) 
(kondensatui nepertraukiamai 
išleisti)

B5 Mygtukas TURBO (turbo) 
(ventiliatoriaus sukimosi greičio 
valdiklis)

B6 Mygtukas TIMER (laikmatis (laikmačio 
valdiklis)

B17 Mygtukai ◄ ►
B2 Įjungimo / išjungimo mygtukas
B2 Ekranas
B10 Automatinio paleidimo kontrolinė 

lemputė
B11 Automatinio išjungimo kontrolinė 

lemputė
B12  Pilno kondensato indo kontrolinė 

lemputė
B13 Automatinio atšildymo režimo 

kontrolinė lemputė

PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ
Prieš naudodami pirmą kartą, išpakuokite prietaisą bei jo priedus ir nuimkite visas 
reklamines etiketes bei lipdukus. Patikrinkite prietaisą ir visas jo dalis, ar niekas neapgadinta.

Pastaba. 
Tam tikruose modeliuose transportavimo ratukus A7 galima nuimti. Atsukite 
transportavimo ratukus nuo prietaiso apačios prieš pradėdami naudotis 
prietaisu.
Netempkite prietaiso su ratukais kilimais, per durų slenksčius ar kitas kliūtis. 
Antraip ir gali būti sugadinti. 
Netempkite prietaiso, kai kondensato indas yra pilnas.
Be to, kai kurie modeliai gali būti be transportavimo ratukų A7.

Kaip sumontuoti maitinimo laido laikiklį
Jei prietaiso planuojate nebenaudoti ir padėti jį į saugojimo vietą, sumontuokite laikiklį, 
ant kurio galėsite patogiai suvynioti maitinimo laidą.
Įtaisykite laikiklį į išpjovą prietaiso gale – žr. C pav.

PRIETAISO ĮRENGIMO VIETA
Pastatykite prietaisą ant lygaus, sauso, stabilaus paviršiaus šalia tinkamai įžeminto elektros 
lizdo.
Nenaudokite šio prietaiso lauke.
Siekiant užtikrinti tinkamą oro cirkuliaciją, iš visų prietaiso pusių privaloma palikti mažiausiai 
20 cm tarpus.
Prietaisą statykite patalpoje, kurioje temperatūra nenukrenta žemiau 5 °C. Jei temperatūra 
nukristų žemiau 5 °C, prietaiso vidus gali apledėti ir dėl to gali sumažėti jo veiksmingumas.
Nestatykite prietaiso šalia džiovintuvų, šildymo įrenginių ir kitų šilumos šaltinių.
Naudokite prietaisą ten, kur drėgmė gali sugadinti knygas ar kitus vertingus daiktus.
Prietaisą privaloma naudoti uždaroje patalpoje, kad jis veiktų maksimaliai efektyviai. Todėl 
uždarykite patalpos duris ir langus.

PRIETAISO VALDYMAS
Oro sausintuvas naudojamas drėkstančių patalpų, pavyzdžiui grindimis išklotų rūsių, 
patalpų, kuriose yra padidintas drėgmės lygis, ir pan., sausinimui.
Jei prietaisą naudojate pirmą kartą, svarbu leisti jam paveikti 24 valandas.
Naudokite prietaisą esant 5–32 °C (41–90 °F) temperatūrai ir 30–80 % drėgnumui.
Visada palaukite bent 3 minutes, prieš vėl įjungdami prietaisą.
Nejunkite prietaiso prie elektros lizdo, prie kurio jau yra prijungtas kitas prietaisas. Prietaisą 
rekomenduojama jungti prie atskiros elektros grandinės.
Būtinai tinkamai įdėkite kondensato indą į prietaisą, antraip prietaisas gali tinkamai neveikti.

PRIETAISO VALDYMAS
Pastatykite tinkamai surinktą prietaisą tinkamoje vietoje. Tada įkiškite maitinimo laido 
kištuką į elektros lizdą.

Įjungimas / išjungimas
Įjunkite prietaisą, paspausdami mygtuką B8. Norėdami išjungti prietaisą, dar kartą 
paspauskite mygtuką B8.
Prietaisas automatiškai išsijungs, jei kondensato indas A3 prisipildys arba bus netinkamai 
įdėtas.
Jei išjungsite prietaisą, o paskui greitai vėl jį įjungsite, prietaisas pradės veikti maždaug po 
3 minučių. Ši funkcija apsaugo kompresorių nuo gedimo.
Prietaise yra automatinio paleidimo iš naujo funkcija (AUTO-RESTART) tiems atvejams, 
jei nutrūktų elektros tiekimas. Nuostatos bus išsaugotos prietaiso atmintyje, ir, atitaisius 
elektros tiekimą, prietaisas automatiškai pasileis bei veiks pirmiau nustatytu režimu.
Baigę naudotis prietaisu, išjunkite ir atjunkite maitinimo laido kištuką nuo elektros lizdo.

Ekranas
Atsižvelgiant į pasirinktą režimą, ekrane A9 rodoma: drėgnumas (%), automatinio įjungimo 
/ išjungimo laikas, esamas drėgnumas (%) (+/- 5 % esant 30–90 % santykiniam drėgnumui).

Kaip nustatyti veikimo režimą COMFORT
Mygtukas COMFORT B2 naudojamas režimui COMFORT (išmaniajam drėgmės patalpoje 
kontroliavimo režimui) įjungti ir išjungti. Jei režimas yra įjungtas, virš mygtuko COMFORT 
B2 šviečia kontrolinė lemputė.
Esant šiam režimui, drėgnumas automatiškai kontroliuojamas atsižvelgiant į patalpoje 
esamą drėgmės lygį. Konkretaus drėgnumo nustatyti negalima.

Kaip nustatyti nepertraukiamą doro sausinimo režimą
Mygtukas CONT. B4 naudojamas nepertraukiamo oro sausinimo režimui įjungti ir išjungti. 
Jei režimas yra įjungtas, virš mygtuko CONT. B4 šviečia kontrolinė lemputė.
Esant šiam režimui, prietaisas veiks nepertraukiamai, kol kondensato indas A3 pilnai 
prisipildys. Konkretaus drėgnumo nustatyti negalima.

Kaip nustatyti drėgnumą
Spaudžiant mygtukus ◄/►, galima nustatyti reikiamą drėgnumą 35–85  proc. 
SD (santykinio oro drėgnumo) ribose. Kiekvieną kartą paspaudus šį mygtuką, vertė 
padidinama arba sumažinama 5 %. Nustatytas drėgnumas rodomas ekrane B9.

Kaip nustatyti ventiliatoriaus sukimosi greitį
Mygtukas TURBO B5 naudojamas įprastam arba dideliam ventiliatoriaus sukimosi greičiui 
nustatyti. Pasirinkus didelį ventiliatoriaus sukimosi greitį, virš mygtuko TURBO B5 šviečia 
kontrolinė lemputė.
Maksimaliam oro sausintuvo veikimo greičiui nustatykite didelį ventiliatoriaus sukimosi 
greitį. Jei norite, kad ventiliatorius veiktų tyliau arba jei drėgnumas sumažėjo, nustatykite 
įprastą ventiliatoriaus sukimosi greitį.

Kaip nustatyti automatinį įjungimą
Kai prietaisas yra išjungtas, paspauskite mygtuką TIMER B6. Užsidegs kontrolinė lemputė 
B10, rodanti, kad prietaisas nustatytas veikti automatinio įjungimo režimu. Spausdami 
mygtukus ◄/►, nustatykite laiką, kuriam praėjus prietaisas automatiškai įsijungs. Galite 
nustatyti laiką nuo 30 minučių iki 24 valandų – pradžioje 30 minučių padalomis (iki 
10 valandų), po to – 1 valandos padalomis. 
Maždaug po 5 sekundžių nustatytas laikas bus automatiškai išsaugotas atmintyje.

Automatinio išjungimo funkcija
Kai prietaisas yra įjungtas, paspauskite mygtuką TIMER B6. Užsidegs kontrolinė lemputė 
B11, rodanti, kad prietaisas nustatytas veikti automatinio išjungimo režimu. Spausdami 
mygtukus ◄/►, nustatykite laiką, kuriam praėjus prietaisas automatiškai išsijungs. 
Galite nustatyti laiką nuo 30 minučių iki 24 valandų – pradžioje 30 minučių padalomis (iki 
10 valandų), po to – 1 valandos padalomis. 
Nustatytas laikas automatiškai įrašomas į atmintį maždaug per 5 sekundes ir ekrane B9 
vėl rodoma oro drėgnumo vertė.

Pastaba. 
Jei tam pačiam pasirinktam režimui nustatysite ir automatinį įjungimą, ir 
išjungimą, švies abi kontrolinės lemputės B10 ir B11.
Jei nustatę automatinį įjungimą arba išjungimą prietaisą įjungsite arba 
išjungsite, prietaisas automatiškai atšauks įjungimo arba išjungimo funkciją.
Jei ekrane B9 pasirodys pranešimas „P2“, automatinė įjungimo / išjungimo 
funkcija bus atšaukta.

Kaip valyti filtrus
Maždaug po 250 darbo valandų virš mygtuko FILTER B3 užsidegs kontrolinė lemputė, 
rodantis, kad reikia išvalyti filtrą.
Reguliariai valykite filtrą pagal nurodymus, pateiktus skyriuje „Valymas ir priežiūra“. Paskui 
paspauskite mygtuką FILTER B3, kad laiko skaitiklis būtų nustatytas iš naujo. Kontrolinė 
lemputė virš mygtuko FILTER B3 užges.

Pilno kondensato indo indikatorius
Jei valdymo skydelyje A2 šviečia kontrolinė lemputė B12, kondensato indas A3 yra pilnas 
ir kondensatą reikia išpilti. Prietaisas išsijungs. 
Išpilkite vandenį iš kondensato indo A3, kaip nurodyta skyriuje „Kondensato surinkimas 
inde“. Įdėjus kondensato indą A3, prietaisas vėl automatiškai pradės veikti.
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Kaip automatiškai atšildyti prietaisą
Jei garintuvo ritė apšerkšnys, prietaisas automatiškai pradės veikti atšildymo režimu, 
kol šerkšnas bus ištirpdytas. Esant šiam režimui, reguliariai įsijungs kompresorius, 
o ventiliatorius veiks be perstojo. Valdymo skydelyje A2 švies kontrolinė lemputė B13.

KONDENSATO IŠLEIDIMAS
Kondensatas gali būti surenkamas kondensato inde A3, išleidžiamas pro žarnos angą A6 
arba pro siurblio išleidimo žarnos angą A8.

Kondensato surinkimas inde
Prieš įjungdami prietaisą patikrinkite, ar išleidimo angos A6 ir A8 yra užkimštos.
Prietaisui veikiant, kondensatas kaupsis inde A3. Vos tik jis prisipildys, užsidegs kontrolinė 
lemputė B12 ir prietaisas automatiškai išsijungs. Ekrane B9 pasirodys klaidos pranešimas 
„P2“.
Atsargiai ištraukite kondensato indą A3, kad neišlietumėte vandens. Kondensato indo A3 
apačia nėra lygi, todėl, kai kondensato indas A3 yra pilnas, nestatykite jo ant grindų. Išpylę 
vandenį iš kondensato indo A3, įdėkite jį atgal į prietaisą. Patikrinkite, ar tinkamai įdėjote 
kondensato indą A3. Prietaisas automatiškai vėl pradės veikti.
Išimdami kondensato indą A3, būkite atsargūs, kad jo neišmestumėte ir nepažeistumėte 
vidinių prietaiso dalių. Dėdami kondensato indą A3 į prietaisą nenaudokite jėgos. Kišant 
per stipriai galima sugadinti prietaisą.
Jei išimant kondensato indą A3 nukristų žarna, ją būtina vėl uždėti, prieš įdedant 
kondensato indą A3 atgal į prietaisą.
Jei kondensato indo A3 montavimo vietoje būtų vandens, jį privaloma nuvalyti sausa 
šluoste.
Jei ištrauksite kondensato indą A3 prietaisui veikiant, kompresorius ir ventiliatorius 
išsijungs, pasigirs įspėjamasis garso signalas ir ekrane A9 pasirodys klaidos pranešimas „Eb“.
Jei ištrauksite kondensato indą A3 prietaisui neveikiant, pasigirs įspėjamasis garso signalas 
ir ekrane A9 pasirodys klaidos pranešimas „Eb“.

Nepertraukiamas kondensato išleidimas pro išleidimo žarną
Jei norite, kad kondensatas būtų išleidžiamas nepertraukiamai, atsukite plastikinį kamštį 
nuo išleidimo žarnos angos A6, sukdami jį prieš laikrodžio rodyklę. Padėkite kamštį į saugią 
vietą, kad nepamestumėte jo.

Pastaba. 
Jei atsukus kamštį iš išleidimo angos pribėgtų vandens, jį privaloma nuvalyti 
sausa šluoste.

Tinkamai įsukite sriegiuotą išleidimo žarnos A6 galą į išleidimo angą. Norėdami, kad 
kondensatas nepratekėtų, patikrinkite, ar tinkamai įsukote žarnos galą.
Nutieskite laisvą žarnos galą taip, kad kondensatas galėtų laisvai ištekėti. Indas arba vieta, 
kur bus išleidžiamas kondensatas, privalo būti žemiau, nei išleidimo anga A6. Nesulenkite 
ir nesusukite žarnos.
Nustatykite reikiamą oro drėgnumo vertę ir ventiliatoriaus sukimosi greitį, kad prietaisas 
būtų paleistas.

Pastaba. 
Jei žarnos nepertraukiamam kondensato išleidimui nenaudosite, atsukite 
žarną, nuvalykite vandenį ir užkimškite išleidimo angą A6 kamščiu.

Kondensato išleidimas naudojant siurblį
Atsukite siurblio vandens išleidimo žarnos išleidimo angos A8 kamštį. Patikrinkite, ar 
išleidimo anga A6 yra užkimšta kamščiu. Įkiškite siurblio vandens išleidimo žarną bent 
15 cm į išleidimo angą A8. Norėdami, kad kondensatas nepratekėtų, patikrinkite, ar 
tinkamai įsukote žarnos galą.
Nutieskite laisvą žarnos galą taip, kad kondensatas galėtų laisvai ištekėti. Indas arba 
vieta, kur bus išleidžiamas kondensatas, privalo būti žemiau, nei išvadas A8. Nesulenkite 
ir nesusukite žarnos.
Paspauskite mygtuką PUMP B1, kad kondensatas būtų išleidžiamas naudojant siurblį. 
Kondensatas tekės į  kondensato indą A3, ir, kai kondensato indas A3 bus pilnas, 
automatiškai įsijungs siurblys ir išpumpuos kondensatą iš prietaiso kondensato indo A3.

Pastaba.
Pradėjus veikti siurbliui, galite girdėti nestiprius garsus. Tai – normalu. Siurblys 
veiks maždaug 3–5 minutes. 

Jei virš mygtuko PUMP B1 pradės mirksėti kontrolinė lemputė, įvyko kondensato 
išpumpavimo triktis. Išjunkite prietaisą paspausdami mygtuką B8 ir atjunkite maitinimo 
laido kištuką nuo elektros lizdo. Patikrinkite šiuos dalykus:
-  Patikrinkite, ar siurblio filtras yra švarus.
-  Ištraukite iš prietaiso kondensato indą A3, išimkite siurblį ir išvalykite filtrą.
-  Patikrinkite siurblio žarną, ar ji nesusukta ar nesulenkta.
-  Išleiskite vandenį iš kondensato indo A3.
-  Atsukite ir vėl prijunkite siurblio vandens išleidimo žarną. Ištraukite ir vėl įdėkite 

kondensato indą A3. Įjunkite prietaisą, ir, jei problemos išspręsti nepavyko, kreipkitės 
į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.

Pastaba. 
Nenaudokite šio prietaiso režimo esant 0 °C arba žemesnei oro temperatūrai. 
Antraip prietaiso vidus apledės, kondensatas išleidimo žarnoje užšals ir 
prietaisas bus sugadintas.

Esant šiam kondensato išleidimo režimui, svarbu bent kartą per savaitę išpilti vandenį 
iš kondensato indo A3.
Jei siurblio vandens išleidimo žarnos kondensatui išleisti nenaudosite, atsargiai ištraukite 
žarną iš išleidimo angos A8 ir užkimškite išleidimo angą A8 kamščiu. Būkite atsargūs, kad 
neišlietumėte vandens iš išleidimo žarnos ant grindų.

VALYMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
Prieš valydami atjunkite maitinimo laidą nuo elektros lizdo.

Pastaba. 
Nevalykite šveičiamosiomis valymo priemonėmis, tirpikliais ir pan., nes tokie 
valikliai gali sugadinti prietaisą.

Įspėjimas!
Kad išvengtumėte sužalojimo dėl elektros šoko, niekada nemerkite 
prietaiso, jo maitinimo laido arba kištuko į vandenį arba kitą skystį.

Kaip valyti kondensato indą
Pabaigę naudotis prietaisu, išpilkite vandenį iš kondensato indo A3, tada nusausinkite 
jį šluoste.
Norėdami, kad inde A3 nesidaugintų nepageidaujamos bakterijos, mikroorganizmai ar 
pelėsiai, bent kartą per mėnesį valykite jį drungnu vandeniu su trupučiu neutralaus indų 
ploviklio sudrėkinta šluoste. Tuomet kruopščiai išskalaukite švariu vandeniu, nusausinkite 
švaria šluoste ir vėl įdėkite į prietaisą.
Neplaukite indo A3 indaplovėje.

Oro filtro valymas
Maždaug po 250 darbo valandų virš mygtuko FILTER B3 užsidegs kontrolinė lemputė, 
rodantis, kad reikia išvalyti filtrą.
Atlaisvinkite groteles A11, tada atsargiai išimkite filtrus A10. Išplaukite filtrą A10 šiltame 
vandenyje naudodami nedidelį kiekį indų ploviklio. Paskui kruopščiai išskalaukite po 
tekančiu vandeniu ir sausai nušluostykite arba palaukite, kol savaime išdžius. Įdėkite 
filtrą A10 atgal. Visgi, pirmiau įsitikinkite, kad filtras A10 yra visiškai sausas. Paskui vėl 
uždėkite groteles A11.

Įspėjimas!
Nenaudokite prietaiso be tinkamai įdėto filtro A10. Niekada 
neplaukite filtro A10 indaplovėje.

Kaip valyti išorinį dangtį ir oro išleidimo groteles
Oro išleidimo groteles A11 bei išorinį dangtį valykite šluoste, šiek tiek sudrėkintą drungnu 
vandeniu ir trupučiu neutralaus indų ploviklio. Pasirūpinkite, kad per ventiliaciją nepatektų 
skysčio. Jei grotelės A11 yra tik apdulkėjusios, išsiurbkite jas dulkių siurbliu.

Laikymas
Jei prietaisu ilgai nesinaudosite, atjunkite jo kištuką nuo elektros lizdo ir išvalykite jį, 
vykdydami pirmiau pateiktus nurodymus.
Išjungę prietaisą, kondensato indą A3 valykite tik praėjus 24 valandoms, nes per tą laiką 
jame vis tiek prisikaups šiek tiek vandens.
Suvyniokite maitinimo laidą ant laikiklio.
Prietaisą laikykite sausoje, švarioje, gerai vėdinamoje, nuo ekstremalių temperatūros sąlygų 
apsaugotoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.

TRIKČIŲ ŠALINIMAS
Problema Sprendimo būdas
Nepavyksta įjungti oro 
sausintuvo.

Patikrinkite, ar maitinimo laido kištukas tinkamai 
prijungtas prie elektros lizdo.
Patikrinkite saugiklius.
Oro sausintuvas pasiekė nustatytą oro drėgnumo lygį arba 
kondensato indas A3 yra pilnas.
Netinkamai įdėtas kondensato indas A3.

Oro sausintuvas 
nesausina patalpos.

Oro sausintuvas veikė per trumpai – palaukite šiek tiek 
ilgiau.
Įsitikinkite, kad oro sausintuvo priekinės ar galinės dalies 
neužstoja užuolaidos ar baldai.
Pasirinkta nepakankama oro drėgnumo lygio nuostata.
Patikrinkite, ar visos patalpos durys, langai ir kitos angos 
tinkamai uždarytos.
Patalpos temperatūra yra per žema (žemesnė nei 5 °C).
Patalpoje yra prietaisas, kuris yra drėgmės šaltinis.

Oro sausintuvas veikia 
per garsiai.

Užsikimšo oro filtras.
Oro sausintuvas yra pasviręs.
Nelygios grindys.

Prietaiso vidus 
apledėjo.

Oro sausintuve įrengta automatinė šerkšno šalinimo 
funkcija, kuri yra suaktyvinama, jei prietaisas pradeda 
ledėti.

Ant grindų yra vandens. Patikrinkite, ar nepažeista žarna, ir, ar ji yra tinkamai 
prijungta.
Atjunkite žarną ir naudokite kondensato indą A3 
kondensatui išleisti. Užkimškite išleidimo angas A6 ir A8 
kamščiais.

Virš mygtuko PUMP 
B1 mirksi kontrolinė 
lemputė.

Išvalykite siurblio filtrą.
Patikrinkite, ar siurblio vandens išleidimo žarna nėra sulenkta 
arba užkimšta.
Išleiskite vandenį iš kondensato indo A3.
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Klaidų pranešimai
Ekrane rodomi 
klaidų pranešimai

Reikšmė Sprendimas

AS Drėgmės jutiklio 
klaida

Prieš valydami atjunkite maitinimo 
laidą nuo elektros lizdo ir vėl jį 
prijunkite.
Jeigu problema kartojasi, kreipkitės 
į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.

ES Garintuvo šilumos 
jutiklio klaida

Prieš valydami atjunkite maitinimo 
laidą nuo elektros lizdo ir vėl jį 
prijunkite.
Jeigu problema kartojasi, kreipkitės 
į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.

P2 Pilnas arba netinkamai 
įdėtas kondensato 
indas A3.

Išleiskite vandenį iš kondensato indo 
A3 arba tinkamai jį įdėkite.

Eb Ištrauktas arba 
netinkamai įdėtas 
kondensato indas A3.

Įdėkite kondensato indą A3 į prietaisą.

Techninės priežiūros instrukcija
1.1 Vietos patikrinimas
Prieš pradedant dirbti su sistema, kurioje yra degių šaltnešių, reikia atlikti saugos 
patikrinimus, kad iki minimumo būtų sumažinta užsiliepsnojimo rizika. Taisant aušinimo 
sistemą, prieš pradedant bet kokius darbus, privaloma vadovautis toliau pateiktais 
nurodymais.
1.2. Darbo procedūra
Darbus privaloma vykdyti atsižvelgiant į kontroliuojamą procedūrą, kad tuo metu būtų 
iki minimumo sumažinta degių dujų ar garų buvimo tikimybė.
1.3 Bendroji darbo zona
Apie vykdomų darbų pobūdį privaloma pranešti visiems toje vietoje esantiems techninės 
priežiūros meistrams ir kitiems darbuotojams. Privaloma vengti darbų ankštose vietose. 
Vieta aplink darbo zoną privalo būti padalyta į dalis. Privaloma užtikrinti, kad darbo vietoje 
sąlygos būtų saugios, patikrinant, ar darbo vietoje nėra degių medžiagų.
1.4 Šaltnešio buvimo patikrinimas
Prieš pradedant darbus ir jų metu, darbo vietą privaloma patikrinti tinkamu šaltnešio 
detektoriumi, siekiant užtikrinti, kad meistrai žinotų apie galimai degią aplinką. Privaloma 
užtikrinti, kad prietaisas, naudojamas nuotėkiams aptikti, būtų tinkamas degiems 
šaltnešiams, t. y. nekibirkščiuotų, būtų tinkamai užsandarintas arba iš esmės saugus.
1.5 Gesintuvas
Vykdant bet kokius aušinimo prietaiso arba susijusių, šilumos veikiamų dalių suvirinimo 
darbus, po ranka privaloma turėti gesintuvą. Pildymo vietoje privalo būti miltelinis arba 
CO2 gesintuvas.
1.6 Jokių degimo šaltinių
Asmenims, vykdantiems aušinimo sistemos priežiūros darbus, kurių metu privaloma 
atjungti kokius nors vamzdžiui, kuriais gali tekėti arba teka degios dujos, draudžiama 
naudoti uždegimo šaltinius tokiu būdu, kad galėtų kilti gaisro arba sprogimo pavojus. 
Montavimo, remonto, demontavimo arba utilizavimo darbų vietose, kur vykdant darbus 
galimi degaus šaltnešio nuotėkiai į aplinką, draudžiami visi įmanomi uždegimo šaltiniai, 
įskaitant cigarečių rūkymą. Prieš pradedant darbą, privaloma patikrinti aplink prietaisą 
esančią vietą ir įsitikinti, kad nėra jokių gaisro ar uždegimo pavojų. Privaloma pastatyti 
ženklą „Rūkyti draudžiama“.
1.7 Vėdinama zona
Privaloma užtikrinti, kad vieta būtų vėdinama arba išvėdinta prieš įsigaunant į sistemą 
arba atliekant bet kokius suvirimo darbus. Intensyvų vėdinimą privaloma užtikrinti visu 
darbų vykdymo metu. Vėdinimas privalo saugiai pašalinti išleistą šaltnešį ir, svarbiausia, 
ištraukti jį ir išmesti į atmosferą.
1.8 Aušinimo sistemos patikros darbai
Jei keičiamos elektrinės dalys, jos privalo būti tinkamos numatytam tikslui ir atitikti 
reikiamas specifikacijas. Visada privaloma vadovautis gamintojo nurodymais dėl techninės 
priežiūros ir remonto. Kilus kokių nors abejonių, būtina kreiptis pagalbos į gamintojo 
techninį skyrių.
Montuojant įrenginius, kuriuose yra degių šaltnešių, būtina atlikti toliau nurodytus patikros 
darbus:
–  ar šaltnešio kiekis atitinka patalpos dydį, kuriame yra montuojami įrenginiai su šaltnešiu;
–  ar ventiliacijos sistemos ir išleidimo angos yra tvarkingos, neužkimštos ir tinkamai veikia;
–  jei naudojama netiesioginė aušinimo grandinė, privaloma patikrinti, ar antrinėje 

grandinėje nėra šaltnešio;
–  ženklinimai ant prietaiso privalo būti visada matomi ir įskaitomi – neįskaitomus įspėjimus 

ir simbolius privaloma pakeisti naujais;
–  aušinimo vamzdžius ir komponentus privaloma sumontuoti ten, kur jų neveiks jokios 

medžiagos, dėl kurių šios dalys su šaltnešiu galėtų surūdyti, nebent šios dalys būtų 
įrengtos naudojant korozijai pakankamai atsparias medžiagas arba būtų tinkamai 
apsaugotos nuo korozijos.

1.9 Elektrinio prietaiso patikra
Vykdant elektrinių komponentų remonto ir techninės priežiūros darbus privaloma atlikti 
saugos patikros ir komponentų apžiūros darbus. 
Gedimo, dėl kurio gali kilti saugos problemų, atveju privaloma nutraukti elektros tiekimą 
grandinei, kol gedimas bus tinkamai pašalintas. Jei gedimo tuoj pat pašalinti neįmanoma, 
bet prietaisu naudotis būtina, privaloma priimti tinkamą laikiną sprendimą. Privaloma 
informuoti prietaiso savininką, kad apie tai žinotų visos šalys.
Pradinės saugumo patikros metu privaloma įsitikinti, kad:
–  kondensatoriai yra iškrauti: tai reikia atlikti saugiai, stengiantis išvengti žiežirbų tikimybės;
–  pildant, išleidžiant arba valant sistemą nebus atidengti jokie elektriniai komponentai 

ar laidai;
–  nebus nutrauktas įžeminimas.

2. Užsandarintų komponentų remonto darbai
Remontuojant užsandarintus komponentus, prieš nuimant sandarinimo dangčius ir 
pan., remontuojamą prietaisą privaloma  visiškai atjungti nuo elektros tinklo. Jei vykdant 
techninės priežiūros darbus prietaisą absoliučiai būtina prijungti prie elektros tinklo, 
kritiniame taške būtina įrengti nuolatinį įtaisą, kuris aptiktų elektros nuotėkį ir įspėtų 
apie pavojingą situaciją.
Ypač privaloma atkreipti dėmesį, kad, atlikus elektrinių komponentų remonto darbus 
pakeitimai nesumažintų saugos lygio. Tai apima kabelių pažeidimą, per didelį jungčių 
skaičių, gnybtų neatitikimą pagal originalias specifikacijas, sandariklių pažeidimą, 
netinkamą kamščių konfigūraciją ir pan.
Prietaisas būtinai privalo būti saugiai sumontuotas.
Tarpikliai arba sandarinimo medžiagos būtinai privalo būti nepažeisti, kad jie tinkamai 
saugotų prietaisą nuo degios aplinkos. Atsarginės dalys privalo atitikti gamintojo 
specifikacijas.

Pastaba. 
Naudojant silikoninius tarpiklius ir sandariklius, gali sumažėti tam tikrų tipų 
nuotėkių aptikimo įtaisų veiksmingumas. Iš esmės saugių komponentų prieš 
pradedant su jais dirbti atjungti nebūtina.

3. Iš senės saugių komponentų remonto darbai
Grandinė neturi būti apkrauta nuolatine indukcine arba talpinės varžos apkrova neįsitikinus, 
kad nebus viršyta naudojamam prietaisui leistina įtampa ir el. srovė.
Degioje aplinkoje galima dirbti tik su iš esmės saugiais komponentais, net tekant srovei. 
Tikrinimo įranga privalo būti tinkamų specifikacijų.
Dalys keičiamos tik gamintojo nurodytomis dalimis. Naudojant kitokias dalis, šaltnešis gali 
nutekėti į aplinką ir užsiliepsnoti.
4. Kabeliai
Patikrinkite, ar kabeliai nenusidėvėję, neveikiami korozijos, per didelio slėgio, vibracijų, 
ar nesiliečia į aštrius kraštus ar kitaip nėra veikiami nepalankių sąlygų. Tikrinant reikia 
įvertinti senėjimo arba tokios įrangos kaip kompresoriai arba ventiliatoriai nuolatinės 
vibracijos poveikį.
5. Degių šaltnešių aptikimas
Ieškant ar bandant aptikti šaltnešio nuotėkius jokiais atvejais negalima naudoti galimų 
degimo šaltinių.
Draudžiama naudoti halogeninį degiklį (arba bet kokio kito tipo ieškiklį, kuriame naudojama 
atvira liepsna).
6. Nuotėkio aptikimo būdai
Tolesni nuotėkio aptikimo būdai laikomi priimtini sistemoms, kuriose yra degių šaltnešių.
Degiems šaltnešiams aptikti privaloma naudoti elektroninius nuotėkio ieškiklius; visgi, 
jų jautrumas gali būti netinkamas arba juos gali tekti perkalibruoti. (Aptikimo įranga 
privalo būti kalibruojama ten, kur nėra jokio šaltnešio). Svarbu įsitikinti, kad ieškiklis nėra 
potencialus uždegimo šaltinis ir tinka naudojamam šaltnešiui. Nuotėkio ieškiklis privalo būti 
nustatytas pagal LFL šaltnešio procentinę dalį ir privalo būti sukalibruotas naudojamam 
šaltnešiui bei atitinkamų dujų procentinė dalis privalo būti patvirtinta (maksimaliai 25 %)
Gali būti naudojami su dauguma šaltnešių tinkami naudoti nuotėkių aptikimo skysčiai, 
tačiau reikia vengti ploviklių, kuriuose yra chloro, kadangi chloras gali sureaguoti su 
šaltnešiu ir sukelti varinio vamzdyno koroziją.
Įtarus nuotėkį, privaloma pašalinti / užgesinti visas atviras liepsnas.
Aptikus šaltnešio nuotėkį ir prireikus skylę užlituoti, visą šaltnešį privaloma išleisti iš sistemos 
arba atjungti (užsukant sklendę) sistemos dalyje, toliau nuo nuotėkio vietos. Paskui sistemą 
privaloma išvalyti naudojant bedeguonį azotą (OFN) – ir prieš lituojant, ir pabaigus litavimą.
7. Kondensato surinkimas ir išleidimas naudojant siurblį
Jei aušinimo grandinė būtų pažeista vykdant remonto darbus (arba dėl kokios nors kitos 
priežasties), privaloma imtis įprastų procedūrų. Visgi, svarbu naudoti geriausią metodą 
užsiliepsnojimui išvengti. Būtina vadovautis šia procedūra:
–  pašalinti šaltnešį
–  išvalyti grandinę naudojant inertines dujas;
–  išpumpuoti;
–  vėl išvalyti naudojant inertines dujas;
–  atverti grandinę, ją prapjaunant arba kiaurai pravirinant.
Grandinėje esantį šaltnešį privaloma surinkti į tinkamus surinkimo balionus. Sistemą 
privaloma „praplauti“ OFN (debeguoniu azotu), kad įrenginys būtų saugus. Procedūrą gali 
tekti pakartoti keletą kartų. Tam negalima naudoti nei suslėgtojo oro, nei deguonies dujų.
Praplovimas užtikrinamas pašalinant vakuumą sistemoje su OFN ir toliau pildant, kol 
bus pasiektas darbinis slėgis, o tada išleidžiant į atmosferą ir galiausiai vėl sumažinant 
iki vakuumo. Šį procesą privaloma pakartoti, jei sistemoje lieka šaltnešio. Po paskutinio 
pripildymo OFN iš sistemos reikia išleisti slėgį iki tokio atmosferos slėgio, kad būtų galima 
vykdyti darbą. Šie veiksmai absoliučiai būtini, jei vamzdžius tektų suvirinti.
Būtina užtikrinti, kad šalia uždegimo šaltinio nebūtų vakuuminio siurblio išleidimo angų; 
taip pat privaloma užtikrinti vėdinimą.
8. Pildymo procedūra
Be įprastinių pildymo veiksmų, taip pat privaloma laikytis šių reikalavimų.
–  Būtina užtikrinti, kad, naudojant pildymo įrenginį, šis nebūtų užterštas įvairiais šaltnešiais. 

Žarnos ar linijos, kad jose būtų iki minimumo sumažintas šaltnešio kiekis, turi būti kiek 
įmanoma trumpesnės.

–  Balionus privaloma laikyti vertikaliai.
–  Svarbu užtikrinti, kad aušinimo sistema būtų įžeminta, prieš užpildant ją šaltnešiu.
–  Pabaigus pildyti, sistemą privaloma paženklinti etikete (jei ji tokia etikete dar 

nepaženklinta).
–  Būtina būti nepaprastai atsargiems, kad aušinimo sistema nebūtų perpildyta.
Prieš pakartotinai užpildant sistemą, privaloma atlikti slėgio testą naudojant OFN. 
Nuotėkio atveju sistemą privaloma patikrinti ne tik ją užpildžius, bet ir prieš pradedant 
jos eksploataciją. Privaloma atlikti patvirtinimo testą, prieš išvykstant iš montavimo vietos.
9. Prietaiso atjungimas
Prieš atliekant šią procedūrą, būtina, kad meistras būtų nuodugniai susipažinęs su įranga 
ir visomis jos subtilybėmis. Rekomenduojama vadovautis tinkama saugia viso šaltnešio 
surinkimo praktika. Prieš vykdant šią procedūrą, privaloma paimti alyvos ir šaltnešio 
mėginius, jei prieš pirmą kartą panaudojant regeneruotą šaltnešį privaloma atlikti analizę. 
Prieš pradedant šią procedūrą, privaloma pasirūpinti, kad būtų galima naudotis elektra.
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a) Susipažinkite su įrenginiu ir jo veikimo principu.
b) Atjunkite sistemą nuo elektros tinklo.
c) Prieš pradėdami procedūrą, užtikrinkite, kad:
 –  jei reikia, būtų paruoštas mechaninis įrenginys balionui su šaltnešiu tvarkyti;
 –  būtų paruoštos ir tinkamai naudojamos visos asmeninės apsaugos priemonės;
 –  surinkimo procesą nuolat stebėtų kompetentingas asmuo;
 –  surinkimo įrenginys ir balionai atitiktų atitinkamas normas.
d) Jei įmanoma, išsiurbkite aušinimo sistemą.
e) Jei vakuumo sukurti neįmanoma, įrengiami surinkimo vamzdžiai šaltnešiui surinkti iš 

įvairių sistemos dalių.
f ) Balionas padedamas ant svarstyklių prieš pradedant surinkti šaltnešį.
g) Surinkimo įrenginys įjungiamas ir veikia, kaip nurodyta gamintojo nurodymuose.
h) Balionai pripildomi, bet ne perpildomi. (Skysčio pripildoma ne daugiau kaip 80 % tūrio.)
i) Neviršijamas maksimalus baliono slėgis, net laikinai.
j) Tinkamai užpildę balionus ir pabaigę procedūrą, balionus ir įrenginius tuoj pat atjunkite 

nuo montavimo vietos ir užsukite visas įrenginio atjungimo sklendes.
k) Surinkto šaltnešio negalima naudoti kitai aušinimo sistemai užpildyti, kol jis bus išvalytas 

ir patikrintas.
10. Ženklinimas
Įrenginys privalo būti pažymėtas etikete, nurodančia, kad jis yra atjungtas ir be šaltnešio. 
Ant etiketės privalo būti nurodyta data ir pateiktas parašas. Pasirūpinkite, kad ant įrenginio 
yra etiketės, nurodančios, kad jame yra degaus šaltnešio.
11. Kondensato surinkimas
Surenkant šaltnešį iš sistemos, kai ją reikia remontuoti arba atjungti, rekomenduojama 
vadovautis tinkama praktika ir saugiai surinkti visą šaltnešį.
Kai šaltnešis surenkamas į balionus, būtina naudoti šaltnešiui tinkamus balionus.
Būtina pasiruošti tinkamą balionų skaičių, kad į juos būtų surinktas visas sistemos šaltnešis. 
Visi balionai, kurie bus naudojami, privalo būti skirti šaltnešiui surinkti ir pažymėti 
etiketėmis, nurodančiomis, kokiam šaltnešiui jie skirti (t. y. privaloma naudoti specialius 
balionus šaltnešiui surinkti). Balionai privalo būti su geros būklės redukciniu vožtuvu ir 
atitinkamomis uždarymo sklendėmis. Tušti surinkimo balionai išsiurbiami, ir, jei įmanoma, 
atšaldomi prieš surenkant šaltnešį.
Surinkimo įrenginys privalo tinkamai veikti, su juo turi būti pateiktos jo naudojimo 
instrukcijos ir jis privalo būti tinkamas degiems šaltnešiams surinkti. Be to, privaloma 
turėti tinkamai veikiančias sukalibruotas svarstykles. Žarnos privalo būti su sandariomis 
atjungimo movomis ir geros būklės. Prieš naudodami surinkimo įrenginį, patikrinkite, 
ar jis yra tinkamos būklės, ar jis tinkamai techniškai prižiūrėtas, o visi susiję elektriniai 
komponentai užsandarinti, kad būtų išvengta užsiliepsnojimo, jei šaltnešis būtų išleistas. 
Jei kyla kokių nors abejonių, visada pasikonsultuokite su gamintoju.
Surinktą šaltnešį privaloma grąžinti šaltnešio tiekėjui tinkamame surinkimo balione ir 
paruošti tinkamai užpildytą transportavimo lydraštį. Šaltnešio negalima maišyti surinkimo 
įrenginiuose, o ypač – balionuose.
Jei privaloma surinkti kompresorius arba kompresorių alyvą, pasirūpinkite, kad jie būtų 
ištuštinti iki tinkamo lygio, kad įsitikintumėte, jog alyvoje neliks šaltnešio likučių. Prieš 
grąžinant kompresorių tiekėjui, privaloma atlikti jo išsiurbimo procesą. Norint pagreitinti 
šį procesą, galima naudoti tik elektra šildomus kompresorių elementus. Iš sistemos išleistą 
alyvą privaloma saugiai išmesti.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
Elektros tinklas 220–240 V, 50 Hz
Oro sausinimo pajėgumas 30 l / 24 h
Nominali galia 715 W
Nominalus elektros srovės stiprumas 3,2 A
EEV energijos veiksnys 2,2 l/kWh
Paleidimo elektros srovės stiprumas 11,0 A
Saugiklio tipas ir elektros srovės 
stiprumo vertė

T3.15A

Kondensato indo talpa 3 l
Šaltnešio tipas ir svoris R290 / 100 g
PAP (pasaulinio atšilimo potencialas) 3
CO2 ekvivalentas 0,0003 tonos
Oro srauto intensyvumas 191 / 166 m3/h (didelis / įprastas 

ventiliatoriaus sukimosi greitis)
Triukšmo lygis 59 / 48,5 dB (A) (didelis / įprastas 

ventiliatoriaus sukimosi greitis)
Matmenys 386 × 260 × 500 mm
Bendrasis / grynasis svoris 17 / 18,2 kg
Darbo aplinkos temperatūra 5–32 °C
Rekomenduojamas patalpos plotas 58–73 m2

Pripažintas įrenginio skleidžiamas triukšmo lygis yra 59 dB(A), kuris atitinka akustinės galios 
A lygį (standartinė garso galia: 1 pW).

Mes pasiliekame teisę keisti tekstą ir technines specifikacijas.

NURODYMAI IR INFORMACIJA, SUSIJĘ SU PANAUDOTOS 
PAKUOTĖS MEDŽIAGŲ ŠALINIMU
Pakuotės medžiagas išmeskite tik atliekoms perdirbti skirtose vietose.

PANAUDOTŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ PRIETAISŲ 
ŠALINIMAS

Ant produktų ar dokumentų nurodytas simbolis rodo, kad elektrinių ar 
elektroninių prietaisų negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Norėdami 
juos utilizuoti tinkamai, atiduokite perdirbti ar utilizuoti į specialius tokios 
įrangos surinkimo punktus. Kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse arba 
kitose Europos valstybėse prietaisus galima grąžinti pardavėjui perkant 
lygiavertį naują prietaisą.
Kitaip nei netinkamas atliekų šalinimas, tinkamas produkto utilizavimas 
padeda taupyti gamtinius išteklius, saugo gamtą ir žmonių sveikatą. 

Daugiau informacijos teiraukitės vietinėje atsakingoje institucijoje.
Pagal valstybinius įstatymus už netinkamą tokių atliekų išmetimą gali būti taikomos baudos.
Verslo įmonėms ES šalyse
Jei norite utilizuoti elektrinių ar elektroninių prietaisų atliekas, reikalingos informacijos 
teiraukitės pardavėjo ar tiekėjo.
Utilizavimas ne Europos Sąjungos šalyse
Šis simbolis galioja Europos Sąjungoje. Jei norite išmesti šį produktą, reikiamos informacijos 
apie tinkamą šalinimo būdą teiraukitės vietinių vyriausybinių departamentų arba savo 
pardavėjo.

Šis gaminys atitinka visas atitinkamų ES direktyvų nuostatas.


