
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
SIENINIO TIPO ORO KONDICIONIERIAI 

ELECTRA 
 
 

NAUDOTOJO INSTRUKCIJA 
 

Modelis AC ASP 12/AE OMSP 12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ATSARGUMO PRIEMONĖS 
  
                 
                  PAVOJINGA! 

 
Šis ženklas perspėja apie mirtį arba rimtus sužeidimus 

 
 Neįrenginėkite šio kondicionieriaus 

patys. 
 Šis vienetas neturi vartotojų detalių. 

Visada krepkitės į servisą dėl įrenginio 
taisymo. 

 Perkaldami įrenginį pasikonsultuokite 
su servisu dėl įrenginio atjungimo ir 
naujo pajungimo. 

 Neperšalkite nuolat būdami po 
tiesioginiu oro srautu. 

 Nekiškite pirštų ar kitų daiktų į oro 
išleidimo vietas bei groteles. 

 Neišjunginėkite ir neįjunginėkite oro 
kondicionieriaus tiesiai iš elektros 
lizdo. 

 Nepažeiskite elektros laido. 
 Gedimo atveju kuo skubiau išjunkite 

kondicionierių, ištraukite elektros 
laidą iš srovės ir susisiekite su 
aptarnaujančiu servisu. 

 Jeigu pažeistas oro kondicionieriaus 
elektros laidas, jį pakeisti nuneškite į 
servisą, nes įrenginiui reikalingas 
specialus laidas. 

 Įrenginys nėra skirtas naudoti vaikams 
arba ligotiems žmonėms be priežiūros. 

 Leiskite kondicionieriui prieš 
naudojimą bent 12 valandų prisitaikyti 
prie kambario temperatūros.  

 
                  ATSARGIAI! 

 
Šis ženklas perspėja apie pavojų turtui 

 
 

 Naudojimo metu kartais padarykite 
profilaktinę ventiliaciją. 

 Nenustatykite tiesioginės oro srovės į 
ugnį ar šildymo aparatus. 

 Nelipkite ant oro kondicionieriaus, 
nedėkite ant jo daiktų. 

 Nekabinkite daiktų ant vidinio 
įrenginio bloko. 

 Nelaikykite oro kondicionieriaus 
tiesiogiai prie vandens. 

 Išjunkite įrenginį iš elektros lizdo kai 
ilgai jo nenaudojate. 

 Naudokite įrenginį pagal instrukcijas 
norėdami išvengti jo sugadinimo. 

 Nedėkite augalų ar gyvūnų tiesiogiai 
prieš oro srautą. 

 Sujungimo vožtuvai įrenginio 
naudojimo metu įkaista – būkite 
atsargūs. 

 Naudokite tik su įdėtais oro filtrais. 
 Niekuo neužkimškite oro įsiurbimo 

grotelių ir išleidimo angos. 
 Įsitikinkite, kad bet kokie elektroniniai 

įtaisai yra bent 1 metro atstumu nuo 
išorinio ir vidinio blokų. 

 Nenaudokite degių dujų šalia 
kondicionieriaus. 

 
 
 
 
 
 
 

DALIŲ PAVADINIMAI 
 
VIDINIS BLOKAS 
 

 
 
 
1 – Oro įsiurbimo 
grotelės 
 
2 – Oro filtras 
 
3 – Oro tiekimo žaliuzės 
 
4 – Horizontalios oro 
nukreipimo žaliuzės 
 
5 – Oro išleidimo anga 
 
6 – Įrenginio indikatorius 
ir įrenginio valdymas 
 
7 – Elektros laidas 

 
A – Budėjimo indikatorius 
Užsidega, kai oro kondicionierius įjungiamas į elektros lizdą. Įrenginys yra pasiruošęs dirbti. 
 
B – Veikimo indikatorius 
Užsidega veikimo metu. Sumirgsi vieną kartą kai gauna iš valdymo pultelio signalą kokiu 
rėžimu turi veikti; mirgsi kai veikia nustatytu rėžimu. 
 
C – Signalų imtuvas 
Priima signalus iš valdymo pultelio 
 
D – Įrenginio įjungimas 
Paspauskite norėdami įjungti ŠILDYMO arba ŠALDYMO rėžimus be valdymo pultelio. 
 
E – Budėjimo ir veikimo indikatorius 
Dega raudonai kai įrenginys įjungiamas į elektros srovę; dega žalia kai veikia nustatytu 
rėžimu. 



F – Rėžimo ir nustatymo mygtukas PATARIMAI VALDYMUI 
 Kol filtro indikatorius yra išjungtas, šis mygtukas veikia kaip rėžimo jungiklis. Kai filtro 

indikatorius yra įjungtas, šis mygtukas veikia kaip nustatymo jungiklis. Jis išjungia filtro 
indikatorių ir perkrauna jį kai filtras yra pakeičiamas. 
 
G – Filtro indikatorius 
Užsidega, kai reikia išvalyti filtrą. 
 
H – Laikmačio indikatorius 
Dega kai yra įjungtas laikmatis arba miego rėžimas. Mirksi kai laikmatis negali būti 
įjungtas dėl atsiradusių gedimų. 
 
I – ŠALDYMO indikatorius 
Užsidega tik spaudžiant rėžimo mygtuką. 
 
J – Nustatymo mygtukas 
 Paspauskite norėdami išjungti filtro indikatorių ir norėdami perkrauti jį po oro filtrų 

valymo. 
 Paspauskite norėdami išjungti švilpuko garsą. 
 
K – ŠILDYMO indikatorius 
Užsidega tik spaudžiant rėžimo mygtuką. 
 
L – Įrenginio rėžimo mygtukas 
Naudojamas įjungti ar išjungti įrenginį ir nustatyti šaldymo arba šildymo rėžimus be 
valdymo pultelio. 
 
IŠORINIS BLOKAS 
 

 

1 – Išorinio bloko oro 
paėmimo anga 
 
2 – Elektros laidas 
 
3 – Valdymo laidas 
 
4 – Vandens išleidimo 
 

 – Sk

žarna 

ysčio linija 

 

 

5
 

 – Siurbimo linija 6
 

 – Išorinio bloko oro7
išleidimo anga 

 

 Nustatykite tinkamą ūra kenkia Jūsų sveikatai ir 
didina elektros energijos sunaudojimą. Venkite dažno temperatūros nustatinėjimo. 

 Šaldymo rėžime venkite tiesioginių saulės spindulių. Laikykite užuolaidas užtrauktas. 

 kambario temperatūrą; per žema temperat

Uždarykite duris ir langus norėdami išlaikyti vėsa kambaryje. 
 Venkite naudoti šildymo prietaisus kai įjungtas šaldymo rėžimas. 
 Įsitikinkite, kad tinkamai nustayta oro srovės padėtis: horizontali šaldymo rėžime ir žemyn 

– šildymo rėžime. 
 Išlaikykite nustatytą temperatūrą reguliuodami oro groteles dešinėn/kairėn. 
 Nustatykite oro kryptį ir groteles taip, kad nejaustumėte tiesioginės oro srovės į save. 
 Ilgiau naudojant kondicionierių, karts nuo karto išvėdinkite kambarį praverdami langą. 
 Dingus elektrai, mikroprocesoriuje išlieka įrenginio atmintis. Perkrovus įrenginį, jis 

 pradeda veikti pagal tai, koks rėžimas buvo nustatytas vėliausiai. Įrenginio atmintyje
neišlieka tik laikmačio nustatytos funkcijos. 
Įjungus įrenginį, palaukite bent 3 sekundes, kad įrenginys pradėtų veikti nustaytu rė žimu. 

 Jeigu įjungtas SAUSINIMO rėžimas, įsitikinkite, kad kambario temperatūra yra nuo 20°C 
iki 27°C. Neužtikrinus šios temperatūros, įrenginys gali veikti netinkamai. 

 Jeigu įjungtas ŠALDYMO arba SAUSINIMO rėžimai, įsitikinkite, kad kambario 
drėgnumas neviršija 78%. Jeigu įrenginys ilgiau naudojamas drėgnesnėse patalpose, gali 
susirinkti kondensatas ir lašėti iš oro grotelių. 
Vidinis įrenginio blokas gali negauti valdymo pultelio signalų dėl tiesioginių saulės  
spindulių arba tiesioginės ryškios šviesos. Tokiu atveju patraukite šviesos šaltinį. 

 Valdymo pultelis veikia iki 8 metrų atstumo. Jeigu bandote jį naudoti didesniu atstumu – 
gali iškilti sunkumų. 

 
PRIEŽIŪRA IR VALYMAS 

 
PRIEŠ PRADĖDAM Ą ĮSITIKINKITE, KAD 

Oro filtrų valymas

I BET KOKIĄ VALYMO PROCEDŪR
ĮRENGINYS YRA IŠJUNGTAS IŠ ELEKTROS. 

 
 

ro filtrus, pakelkite  Norėdami išimti o
panelę,paspauskite oro filtrus ir lėtai 
išimkite juos. Išvalykite filtrus išplaudami 
juos su šiltu vandeniu, išdžiovinkite ir 
įdėkite atgal. Uždarykite panelę paspaudę 
ją stipriau per vidurį. 
 Jeigu užsidega oro filtrų indikatorius, 

išimkite filtrus, išvalykite juos, tada 
perkraukite įrenginį naudodami 
Nustatymo mygtuką, kad filtro 
indikatorius išsijungtų. 
NENAUDOKITE ĮRENGINIO BE 

FILTRŲ! 



Oro valymo filtro keitimas 
ti išimtas iš Oro valymo filtras turi bū

kondicionieriaus ir pakeistas nauju vieną 
kartą per metus taip, kaip nurodyta: 

 Išimkite filtrą 
 valymo filtrą Pakeiskite oro  

 
 

 
Oro kondicionieriaus valymas 

 

 Išvalykite įrenginį su sausa skiaute arba naudokite dulkių siurblį. 
 Nenaudokite karšto vandens ar lakiųjų medžiagų, kurios gali pažeisti 

kondicionieriaus paviršių. 

GEDIMAI 
 

Problema Su Sprendimo priemonė  kėlė as j
Įreng ikia. inys neve
Budėjimo 
indikatorius nedega. 

 Įrengin ngtas į 
elektros srovę; 
 Nėra elektros. 

ys neįju  Į tros 
srovę; 
 Patikrinkite elektros 

junkite įrenginį į elek

tiekimą. 
Įrenginys neveikia. 
Budėjimo 
indikatorius dega. 

 Valdymo pultelio gedimas; 
 Valdymo pultelis 
užblokuotas. 

 Patikrinkite valdymo 
lpu telio baterijas; 

 Pabandykite jungti priėję 
čar iau; 

 Atblokuokite vald mo 
l

y
pu telį. 

Įrenginys netiksliai 
atsako į valdymo 
pultelio nurodymus. 

 Signalai nepasiekia 
įrenginio; 
 Atstumas tarp įrenginio ir 

l

reng

va dymo pultelio per didelis; 
 Signalų gavėjas yra po 

stie ioginiais saulės spinduliais. 

 Patikrinkite kontaktą tarp 
į inio ir pultelio. Išvalykite 
jeigu reikia; 
 Prieikite arčiau prie 
rengį inio; 
 Patraukite tiesioginį šviesos 
šaltinį. 

Iš vidinio bloko 
nepučia vėjas. 

 Veikia atitirpimo rėžimas; 
 Įrenginys veikia 
Automatiniame rėžime; 
 Per šalta sausinimo rėžime. u

 Tai normalu jeigu įjungtas 
dšil ymo rėžimas; 

 Ntai normalu jeigu įjungtas 
sa sinimo rėžimas. 

Šaldymas, Šildymas 
ar Sausinimas 
neprasideda tuoj pat. 

 3 minutėms atidėtas 
konpresoriaus veikimas 

 Tai normalu šiem  
o

s
m deliams 

Įrenginys dirba, bet 
neefektyviai. 

 Neteisingas temp re atūros 
nustatymas; 
 Įrenginio galingumas 
neatitinka patalpos dydžio. 

 Nustatykite tinkamą 
temperatūrą; 
 Pasitarkite su pardavėju. 

VALDYMO PULTELIS 
 

VALDY AS M
 

                                                           
 
                        EKRANAS

MIEGO RĖŽIMO mygtukas 

RĖŽIMO PASIRINKIMO 
mygtukas 

ĮJUNGIMO/ 
IŠJUNGIMO 
mygtukas 

VENTILIATORIAUS 
GREIČIO pasirinkimo 
mygtukas

VERTIKALAUS 
imo svyravimo pasirink

mygtukas

TEMPERATŪROS 
nustatymo mygtukas 

NUSTATYMŲ 
mygtukas 

LAIKMAČIO ir 

as 

LAIKMAČIO 
ukas 

ESAMO LAIKO 
nustatymo mygtuk

išjungimo mygt

LAIKMAČIO 
mygtukas 



KAIP NUSTATYTI ESAMĄ LAIKĄ 
1. Paspauskite SET mygtuką penkias sekundes. Laiko indikatorius užsidega ekrane. 
2. Nustatykite laiką naudodami + ir – mygtukus. 
3. Paspauskite SET mygtuką norėdami patvirtinti nustatytą laiką. 
 
ŠALDYMAS 
Įsitikinkite, kad įrenginys įjungtas į elektros srovę ir kad dega budėjimo indikatorius. 
1. Pasirinkite su MODE mygtuku šaldymo rėžimą.  
2. Paspauskite ON/OFF mygtuką norėdami įjungti įrenginį. 
3. Paspauskite TEMP mygtuką norėdami nustatyti reikiamą temperatūrą. Nustatyta 

temperatūra bus rodoma ekrane. 
4. Paspauskite ventiliatoriaus greičio nustatymo mygtuką ir pasirinkite norimą greitį. 
5. Paspauskite  mygtuką norėdami nustatyti automatinį oro judėjimą. Paspaudę šį 

mygtuką dar kartą, jūs sustabdysite automatinį oro judėjimą ir oro grotelės gali 
sustoti bet kokioje padėtyje. 

 
ŠILDYMAS 
1. Pasirinkite su MODE mygtuku šildymo rėžimą.  
2. Paspauskite ON/OFF mygtuką norėdami įjungti įrenginį. 
3. Paspauskite TEMP mygtuką norėdami nustatyti reikiamą temperatūrą. Nustatyta 

temperatūra bus rodoma ekrane. 
4. Paspauskite ventiliatoriaus greičio nustatymo mygtuką ir pasirinkite norimą greitį. 
5. Paspauskite  mygtuką norėdami nustatyti automatinį oro judėjimą. Paspaudę šį 

mygtuką dar kartą, jūs sustabdysite automatinį oro judėjimą ir oro grotelės gali 
sustoti bet kokioje padėtyje. 

Kai kieme oro temperatūra žema, šąla arba užledėja išorinis įrenginio blokas, pradeda 
veikti atsitirpinimo rėžimas. Vidis įrenginio blokas nustoja veikti, veikimo indikatorius 
dega iki tol, kol baigiasi atsišildymas. Šildymo rėžimas per keletą minučių persikrauna ir 
vėl pradeda veikti. 
 
AUTOMATINIS RĖŽIMAS 
1. Pasirinkite su MODE mygtuku automatinį rėžimą.  
2. Paspauskite ON/OFF mygtuką norėdami įjungti įrenginį. 
3. Paspauskite TEMP mygtuką norėdami nustatyti reikiamą temperatūrą. Nustatyta 

temperatūra bus rodoma ekrane. Kai įjungtas automatinis rėžimas, kondicionierius 
pats automatiškai parenka šaldymo arba šildymo rėžimą. 

4. Paspauskite ventiliatoriaus greičio nustatymo mygtuką ir pasirinkite norimą greitį. 
 
SAUSINIMAS 
1. Pasirinkite su MODE mygtuku sausinimo rėžimą.  
2. Paspauskite ON/OFF mygtuką norėdami įjungti įrenginį. 
3. Paspauskite TEMP mygtuką norėdami nustatyti reikiamą temperatūrą. Nustatyta 

temperatūra bus rodoma ekrane.  
4. Ventiliatoriaus greitis sausinimo rėžime nusistato automatiškai. 
VENTILIATORIUS 

Jeigu norite, kad patalpoje oras cirkuliuotų be temperatūros nustatymų, sekite šiais žingsniais: 
1. Pasirinkite su MODE mygtuku ventiliatoriaus rėžimą.  
2. Paspauskite ON/OFF mygtuką norėdami įjungti įrenginį. 
Geriausiai ventiliatoriaus rėžimą nustatyti AUTO pozicijoje. Tada pats įrenginys parenka 
ventiliatoriaus greitį pagal nustaytą ir esamą temperatūras. Galite nustatyti ventiliatoriaus greitį 
rankiniu būdu paspaudę FAN SPEED mygtuką ir naudodami + arba – mygtukus. 
 
MIEGO RĖŽIMAS 
Miego rėžimas leidžia Jums sutaupyti elektros energijos. 
1. MODE mygtuko pagalba nustatykite šaldymo, šildymo arba sausinimo rėžimą. 
2. Paspauskite SLEEP mygtuką. 
3. Ekrane atsiranda  indikatorius. Kai norėsite išjungti miego rėžimą – vėl paspauskite 

SLEEP mygtuką. 
 
LAIMAČIO NUSTATYMAS 
Paspauskite TIMER mygtuką norėdami aktyvuoti laikmatį. Kiekvieną kartą paspaudus šį 
mygtuką ekrane atsiras viena iš 3 operacijų. Laikmačio nustatymai nepakis kol nebus pakeisti. 
A) Kaip ĮJUNGTI laikmatį 

1. Paspauskite TIMER mygtuką. 
2. Spauskite SET mygtuką tol, kol ON signalas baiks mirgsėti. 
3. Naudodami + ir – mygtukus nustatykite norimą įsijungimo laiką.  
4. Paspauskite SET mygtuką patvirtindami nustatymus. 

B) Kaip IŠJUNGTI laikmatį 
1. Paspauskite TIMER mygtuką. 
2. Spauskite SET mygtuką tol, kol OFF signalas baiks mirgsėti. 
3. Naudodami + ir – mygtukus nustatykite norimą įsijungimo laiką.  
4. Paspauskite SET mygtuką patvirtindami nustatymus. 

C) Kaip nustatyti kasdienį laikmačio ĮSIJUNGIMĄ/IŠSIJUNGIMĄ 
1. Paspauskite TIMER mygtuką. 
2. Spauskite SET mygtuką tol, kol ON signalas baiks mirgsėti. 
3. Naudodami + ir – mygtukus nustatykite norimą įsijungimo laiką.  
4. Vėl spauskite SET mygtuką tol, kol OFF signalas baiks mirgsėti. 
5. Naudodami + ir – mygtukus nustatykite norimą įsijungimo laiką.  
6. Paspauskite SET mygtuką patvirtindami nustatymus. 

D) Kaip ištrinti laikmačio nustatymus 
1. Paspauskite TIMER mygtuką. 
2. Paspauskite CLEAR mygtuką jeigu norite, kad visos laikmačio funkcijoa anuliuotūsi. 

 
ORO SRAUTO KRYPTIES NUSTATYMAS 
HORIZONTALUS. Horizontali oro srauto kryptis gali būti nustatyta judinant vertikalias 
groteles į kairę ir į dešinę rankiniu būdu. 
VERTIKALUS. Valdymo pulteliu galite reguliuoti sklendę dviem būdais: paspauskite 
vertikalas svyravimo mygtuką ir sklendė pradės judėti. Kai paspausite mygtuką antrą kartą – ji 
sustos jų norimoje pozicijoje.  
ATSARGIAI! Šaldymo/sausinimo rėžime nustatykite groteles tiesiai į priekį jeigu patalpa 
drėgna, nes kitu atveju gali lašėti kondensatas iš įrenginio. 


