
MOBILUS ORO KONDICIONIERIUS TAURUS ALPATEC

AC350KT
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Iliustracijos

Gerbiamas pirkėjau,

Dėkojame, kad pasirinkote TAURUS ALPATEC prietaisą. Aukščiausios

kokybės standartus a nkan  technologija, dizainas ir veikimo

principai už krina ilgą ir pa kimą prietaiso tarnavimą.

Sudedamosios dalys
Pagrindinis prietaisas

A. Viršu nis dangtelis

B. Išpučiamo oro grotelės

C. Valdymo pultas

D. Korpusas

E. Ratukai

F. Rankenėlė

G. Mai nimo laidas

H. Oro išpū mo prievadas

I. Viršu nis filtro rėmas

J. Apsauginės grotelės

K. Apa nis filtro rėmas

L. Vandens kištukas

M. Nuotolinio valdymo pultas

N. Oro išpū mo žarnelė

O. Lango montavimo priedas

P. Žarnelės adapteris

Valdymo pultas

A1 ON/OFF mygtukas

A2 MODE (režimo pasirinkimo) mygtukas

A3 Ven liatoriaus grei s

A4 LED lemputė

A5 Ekranėlio zona

A6 Laikma s

A7 UP (į viršų) ir DOWN (į apačią) mygtukai

Nuotolinio valdymo pultelis

A. Įjungimas

B. Režimo parinkimas

C. Ven liatoriaus funkcija

D. Laikma s

E. Judėjimas

F. UP (į viršų) ir DOWN (į apačią) mygtukai

A džiai  perskaitykite  naudojimo instrukcijas,  prieš  įjungdami prietaisą.  Išsaugokite  jas,  kad galėtumėte vėliau pasikonsultuo .
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Nesilaikydami instrukcijų nurodymų, rizikuojate susižeis .

Saugumo patarimai ir perspėjimai
 Vaikai (ne jaunesni nei 8 metų), sutrikusių pro nių, ju minių ir fizinių gebėjimų žmonės bei asmenys, galintys nukentė

dėl savo neprityrimo ar reikiamų žinių stokos, prietaisu naudo s gali k prieš tai nkamai apmoky , gerai suprasdami

grėsmes, galinčias kil  prietaisą naudojant, ir/ar prižiūrimi už juos atsakingo asmens.

 Prietaisas – ne žaislas. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu. 

 Vaikai neturėtų valy  ir prižiūrė  prietaiso, nebent jie yra prižiūrimi suaugusiųjų.

 Naudokite prietaisą k su specialia elektrine jung mi. 

 Jei prietaiso laidas yra pažeistas, reikia pakeis  jį nauju. Nuneškite prietaisą į ar miausią įgaliotą techninio aptarnavimo

centrą. Nemėginkite savarankiškai išrink  ar taisy  prietaiso, nes galite susižeis .

 Prieš  jungdami prietaisą į  elektros  lizdą,  įsi kinkite,  kad prietaiso e ketėje nurodyta srovės  įtampa sutampa su Jūsų

namuose ekiamos elektros srovės įtampa.

 Junkite prietaisą k į įžemintą elektros lizdą (bent 16 A).

 Turėtumėte galė  lengvai įstaty  kištuką į lizdą. Nemodifikuokite kištuko ir nenaudokite kištukinių adapterių.

 Smarkiai netraukite prietaiso laido. Nenaudokite laido prietaisui kel , perneš  ar išjung  iš rozetės.

 Nevyniokite laido aplink prietaisą.

 Neužstatykite ir nesupainiokite prietaiso laido.

 Reguliariai krinkite, ar nepažeistas mai nimo laidas. Susivyniojęs ar pažeistas laidas gali padidin  elektros šoko riziką.

 Nelieskite kištuko šlapiomis rankomis.

 Nenaudokite prietaiso, jeigu yra pažeistas jo laidas ar kištukas.

 Įskilus prietaiso korpuso apdailai, ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės, kad išvengtumėte elektros šoko pavojaus.

 Nenaudokite prietaiso, jeigu jis buvo nukritęs, yra pastebimai pažeistas arba jeigu iš jo bėga vanduo.

 Laikykite prietaisą toliau nuo esioginių saulės spindulių.

 Laikykite  prietaisą ant  horizontalaus,  plokščio  ir  tvirto paviršiaus toliau  nuo šilumos šaltinių  ir  besitaškančio
vandens.

 Nenaudokite ir nelaikykite prietaiso atvirame ore. 

Naudojimo ir priežiūros taisyklės
 Kaskart prieš pradėdami naudo  prietaisą, visiškai išvyniokite jo laidą.

 Nenaudokite prietaiso, jeigu neveikia ON/OFF mygtukas.

 Nejudinkite veikiančio prietaiso.

 Nenuimkite prietaiso ratukų.

 Norėdami pajudin  prietaisą, naudokite prietaiso rankenėlę.

 Neapverskite prietaiso, kai jis veikia ar yra įjungtas į rozetę.

 Ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės, baigę naudo  prietaisą ir prieš jį valydami.

 Prietaisas skirtas naudo  k namuose. Jis nepritaikytas profesionaliam ar industriniam naudojimui.

 Laikykite prietaisą vaikams bei sutrikusių fizinių, ju minių ar pro nių gebėjimų asmenims nepasiekiamoje vietoje.

 Saugokite prietaisą nuo labai aukštos ir labai žemos temperatūros.

 Jei  nenaudojate  prietaiso,  nepalikite  prietaiso  įjungto.  Nepalikite  įjungto  prietaiso  be  priežiūros.  Taip  sutaupysite

energijos ir pailginsite prietaiso tarnavimo laiką.  

Nesilaikant instrukcijų nurodymų ir ne nkamai naudojant prietaisą, gamintojo garan ja negalioja.

Montavimas
 Įsi kinkite, kad išėmėte visus pakuotės elementus iš prietaiso.

 Laikykitės saugumo taisyklių, susijusių su saugiu atstumu nuo vamzdžių, elektros lizdų ir pan.

 Įsi kinkite, kad prietaisas stovi lygiai grindų atžvilgiu.

 Norint,  kad prietaisas nkamai veiktų,  reikia  už krin  jo ven liaciją.  Palikite  50 cm tarpą tarp prietaiso ir  sienų bei

aplinkinių daiktų.

 Neuždenkite jokių prietaiso angų.

 Neuždenkite prietaiso šonų. Palikite bent 40 cm tarp prietaiso priekio ir sienų bei lubų.

 Kištukas turėtų bū  lengvai pasiekiamas, kad galėtumėte lengvai jį ištrauk  iš rozetės nelaimės atveju.

 Prietaisas geriausiai veiks 12-32°C temperatūroje.

 Įsi kinkite, kad oro išpū mo žarnelė yra laikoma horizontaliai.
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 Nejunkite prie oro cirkuliacijos vamzdelio papildomų dalių, nes prietaisas gali suges .

Žarnelės adapterio prijungimas

 Smarkiai nespauskite, kad neapgadintumėte detalės.

Oro išpū mo žarnelės prijungimas

Ištraukite vieną žarnelės dalį  ir prisukite ją prie prietaiso prieš laikrodžio rodyklę. Tokiu pačiu būdu galite prisuk  žarnelę prie

surinkto adapterio (bent 3 pasukimai).

Lango montavimo priedas

Šiek ek praverkite langą ir pritvir nkite montavimo priedus prie lango.

Montavimo priedus galėsite pritvir n  prie daugumos įpras nių ir ver kalių langų.

Jie yra reguliuojami. 

Pritvir nkite kitą šilumos pašalinimo žarnelės galą prie lango montavimo priedų.

Prieš pradedant naudo
 Nuimkite apsauginę prietaiso plėvelę.

 Prieš naudodami prietaisą, palaikykite jį stačią bent 2 valandas. 

Naudojimas
 Prieš įjungdami kištuką į rozetę, visiškai išvyniokite laidą.

 Įstatykite prietaiso kištuką į elektros lizdą.

 Pasigirs pyptelėjimas, reiškian s, kad įsijungė prietaiso pareng es režimas.

 Ekranėlyje matysite temperatūrą (5-35°C).

 Paspaudus ON/OFF mygtuką, įsijungs kondicionavimo režimas. Iš anksto nustatyta temperatūra – 24°C. Bus nustatomas

didelis ven liatoriaus grei s.

 Paspaudus mygtuką dar kartą, prietaisas pyptelėdamas išsijungs.

 Paspaudę  MODE  mygtuką,  pasirinkite  vietą  iš  naudojimo  režimų:  COOLING  (vėsinimo),  HEATING  (kai nimo  –  k

modelyje AC350RVKT), FAN (ven liatoriaus) arba DEHUMIDIFYING (oro sausinimo).

Ven liatoriaus grei s

 Pasirinkus vėsinimo ir ven liatoriaus režimus, galimi šie greičio nustatymai:

o Mažas grei s (F1) -> vidu nis grei s (F2) -> didelis grei s (F3) -> mažas grei s (F1).

 Pasirinkus oro sausinimo režimą, įsijungs mažas ven liatoriaus grei s.

Laikmačio funkcija

 Galėsite nustaty  prietaiso naudojimo laiką.

 Norėdami nustaty  laikma , esiog paspauskite laikmačio ikonėlę.

 Sužybsės skaitmenys „88“. Bus rodomas laikas 24:00.

 Galite nustaty  laiką, naudodami UP ir DOWN mygtukus.

 Nustatykite valandų skaitmenį: 1, 2, 3 ... 24.

 Automa nis laikmačio išsijungimo mechanizmas veiks, k prietaisui esant įjungtam.

 Automa nis laikmačio įsijungimas veiks, k prietaisui esant išjungtam.

 Nustačius  laikmačio  parametrus,  laikmačio  ikonėlė  žybsės  tol,  kol  praeis  nustatytas  laikas.  Iš  naujo  pasirinkus

nustatymus, ankstesni nustatymai išsitrins.

 UP ir DOWN mygtukai skir  temperatūrai ir laikmačio parametrams nustaty .

 Pasirinkus vėsinimo režimą, galėsite pasirink  16-30°C temperatūrą.

Sukimosi (judėjimo) funkcija

Paspauskite šį mygtuką, kad įjungtumėte prietaiso sukimosi funkciją.

Oro vėsinimo režimas

 Spauskite MODE mygtuką, kol valdymo pulte pamatysite užrašą COOL.

 Spauskite UP ir DOWN mygtukus, kad padidintumėte ar sumažintumėte temperatūrą.

 Atkreipkite dėmesį: jei kambario temperatūra yra žemesnė nei nustatytoji, prietaisas nepradės veik .

Ven liacijos režimas

 Spauskite MODE mygtuką, kol valdymo pulte pamatysite užrašą FAN.

 Galite pasirink  mažą, vidu nį arba didelį prietaiso grei .

Oro sausinimo funkcija
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 Spauskite MODE mygtuką, kol valdymo pulte pamatysite užrašą DRY.

 Pasirinkus šį režimą, ven liatorius veiks mažu greičiu.

Apsauga nuo užšalimo ( k modelyje AC350RVKT)

 Pasirinkus apsaugos nuo užšalimo funkciją, pradės žybsė  prietaiso indikatoriaus lemputė.

Apsauga nuo perkai mo ( k modelyje AC350RVKT)

 Pasirinkus kai nimo režimą, prietaiso variklis ir kompresorius nustos veikę, kol prietaisas atvės iki įprastos temperatūros. 

Kompresoriaus įjungimo apsauga

Išskyrus pirmą prietaiso įjungimą, kompresorius įsijungs iš karto. Kitais atvejais kompresorius įsijungs po 3 minučių. 

Apsauga nuo vandens talpyklos prisipildymo

 Vandeniui  apa nėje  vandens  plokštėje  prisipildžius  virš  perspėjimo  žymos,  automa škai  įsijungs  perspėjimo

mechanizmas. LCD ekranėlyje pradės žybsė  užrašas „FL“.

 Pašalinkite vandenį iš prietaiso, kaip aprašyta skiltyje „Vandens pašalinimas“.

Pareng es režimas

 Siekiant taupy  energiją, nenaudojant prietaiso 10 sekundžių, įsijungs prietaiso pareng es režimas.

 Norėdami įjung  prietaisą iš naujo, esiog paspauskite ON/OFF mygtuką.

Baigus naudo  prietaisą

 Išjunkite prietaisą ir pašalinkite slėgį, paspausdami ON/OFF mygtuką.

 Ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės.

 Išpilkite vandenį iš talpyklos.

 Išvalykite prietaisą.

Pernešimo rankenėlė

Prietaisas turi rankenėlę šoninėje korpuso dalyje, palengvinančią prietaiso transportavimą.

Vandens pašalinimas
Rankinis vandens pašalinimas

 Prisipildžius vandens talpyklai ir prietaisui nustojus veik , išjunkite prietaisą ir ištraukite jo kištuką iš rozetės.

 Smarkiai nejudinkite prietaiso, nes iš vandens surinkimo plokštės gali ištekė  vanduo.

 Vandens talpyklos kištukas padės išpil  vandenį.

 Atsukite vandens kištuką ir ištraukite vandens blokavimo mechanizmą. Vanduo išbėgs iš talpyklos.

 Įstatykite vandens blokavimo mechanizmą ir įsukite vandens kištuką.

Pastovus vandens pašalinimas

 Atsukite vandens kištuką ir ištraukite vandens blokavimo mechanizmą.

 Prijunkite vamzdelį prie vandens išbėgimo angos. Padėkite vamzdelį taip, kad vanduo ištekėtų į vonią ar kriauklę.

 Atkreipkite dėmesį: šis metodas veiks k tuomet, jei vandens surinkimo plokštėje nėra skysčio.

 Prietaisas turi automa nio garavimo funkciją. Pasirinkę vėsinimo režimą, nenaudokite pastovaus vandens pašalinimo 

metodo, kad gautumėte geresnį šaldomąjį efektą. 

Valymas
 Prieš pradėdami valy , ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės ir leiskite prietaisui atvės .

 Valykite elektrines prietaiso detales ir laidą sudrėkintu skudurėliu. Gerai nusausinkite. NEMERKITE Į VANDENĮ AR KITUS

SKYSČIUS.

 Valykite prietaisą sudrėkintu skudurėliu. Galite naudo  ir keletą lašų indų ploviklio. Išdžiovinkite valytas vietas.

 Nenaudokite rpiklių, rūgš nių ar bazinių valymo priemonių, baliklių ar ėsdinančių valiklių prietaisui valy .

 Neleiskite,  kad  į  prietaiso  oro  cirkuliacijos  angas  patektų  vandens  ar  kitų  skysčių,  nes  rizikuojate  apgadin  vidines

prietaiso dalis.

 Niekada nemerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius. Nedėkite jo po tekančio vandens srove. 

 Jei prietaisas nėra reguliariai valomas, gali sueižė  jo paviršius. Tai turės neigiamos įtakos prietaiso tarnavimo trukmei,

prietaisas gali tap  nesaugus naudo . 

Oro filtrų valymas

Valykite oro filtrus kas 2 savaites. Jeigu oro filtrai užsikimš dulkėmis, sumažės jų veiksmingumas. 

 Patraukite filtrus į viršų ir žemyn, kaip pavaizduota paveikslėliuose.

 Išplaukite filtrus, įmerkdami juos į vandenį su neutralaus pH valymo priemone. Gerai juos perplaukite ir palikite išdžiū

toliau nuo esioginių saulės spindulių.

 Baigę valy  filtrus, atsargiai įstatykite juos į vietą.

Priežiūra, pasibaigus karštajam sezonui
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 Ištraukite prietaiso valymo kištuką ir išpilkite vandenį iš surinkimo plokštės arba išleiskite vandenį, palenkdami prietaisą.

Tada pasirinkite ven liacijos režimą ir paspauskite mygtuką 5 sekundes, kad nustatytumėte mažą ven liatoriaus grei .

 Palikite šį režimą įjungtą pusę dienos, kol prietaiso mechanizmai išdžius. Taip už krinsite, kad vidinės prietaiso detalės

gerai išdžiūtų ir nepradėtų pely .

 Išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką.

 Suvyniokite laidą ir saugiai jį padėkite.

 Atskirkite oro išpū mo vamzdį ir saugiai jį padėkite.

 Sudėkite prietaisą į plas kinį maišelį ir laikykite jį sausoje vietoje.

 Išimkite baterijas iš nuotolinio valdymo pultelio ir saugiai jas padėkite.

 Galite sudė  visus prietaiso priedus į priedų skyrelį, esan  prietaiso nugarėlėje. 

Gedimai ir trukdžių šalinimas  

Įvykus gedimui, nuneškite prietaisą į ar miausią įgaliotą techninio aptarnavimo centrą. Nemėginkite savarankiškai išrink  ar taisy  

prietaiso, nes tai gali bū  pavojinga Jūsų sveikatai.

Įvykus gedimui, atsižvelkite į lentelės nurodymus. 

PROBLEMA GALIMA PRIEŽASTIS SPRENDIMAS

Prietaisas neveikia.  Prietaisui ne ekiama elektra.

 Įsižiebė pilnos talpyklos indikatoriaus 

lemputė.

 Aktyvuota laikmačio funkcija. 

 Oro temperatūra yra per žema ar per 

aukšta.

 Įjunkite prietaisą.

 Ištuš nkite talpyklą.

 Išjunkite laikmačio funkciją.

 Palaukite, kol temperatūra taps 7-

40°C.

Prietaisas prastai veikia.  Prietaisą apšviečia saulės spinduliai.

 A dary  langai ar durys.

 Filtras yra labai nešvarus.

 Užsikimšo oro įsiurbimo ir išpū mo 

angos.

 Kambario temperatūra yra žemesnė nei 

nustatytoji.

 Užtraukite užuolaidas.

 Uždarykite langus ir įjunkite kitą 

kondicionierių.

 Išvalykite ar pakeiskite nauju oro 

filtrą.

 Išvalykite oro įsiurbimo ir išpū mo 

angas.

 Pakeiskite temperatūros 

nustatymus. 

Prietaisas  veikia  labai

garsiai.

Prietaisas stovi ant nestabilaus paviršiaus. Laikykite prietaisą ant plokščio ir tvirto 

paviršiaus, galinčio išlaiky  jo svorį.

Neveikia kompresorius. Įsijungė apsaugos nuo perkai mo 

mechanizmas.

Palaukite 3 minutes, kol prietaisas atvės,

tada iš naujo įjunkite prietaisą. 

Neveikia  nuotolinio

valdymo pultas.

 Per didelis atstumas.

 Išseko baterijos.

 Laikykite valdymo pultelį arčiau 

prietaiso.

 Pakeiskite baterijas.

LCD  ekranėlyje  rodomas

užrašas „E1“.

Neįprasta prietaiso kai nimo ritės 

temperatūra.

 Pa krinkite kai nimo ritės 

temperatūros ju klį.

 Kreipkitės į įgaliotą klientų techninio

aptarnavimo centrą.

LCD  ekranėlyje  rodomas

užrašas „E2“.

Neįprasta kambario temperatūra.  Pa krinkite kambario temperatūros 

ju klį.

 Kreipkitės į įgaliotą klientų techninio

aptarnavimo centrą.

LCD  ekranėlyje  rodomas

užrašas „FL“.

Prisipildė vandens talpykla. Pašalinkite vandenį iš talpyklos.

Techniniai parametrai  

Įtampa: 220-240 V

Dažnis: 50 Hz

Oro sausinimo pajėgumas: 33,6 l/d.
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Oro srovė: 435 m3/val.

Oro išpū mo vamzdžio skersmuo: 1,5 m / 150 mm

Veikimo temperatūra: 7-40°C

Laikma s: 24 val.

Klasė: I

Matmenys: 47 x 84,5 x 33 cm

Svoris: 36 kg

Modelis AC350RVKT AC350KT

Nominalus vėsinimo pajėgumas (Pnominalus) 3,5 kW 3,5 kW

Nominalus įkai nimo pajėgumas (Pnominalus) 3,7 kW N/A

Nominali įeinan  galia, prietaisui vėsinant (PEER) 1,355 kW 1,355 kW

Nominali įeinan  galia, prietaisui kai nant (PCOP) 1,280 kW N/A

Nominalus energijos veiksmingumo santykis (EERd) 2,61 2,61

Nominalus veiksmingumo koeficientas (COPd) 3,00 N/A

Energijos suvartojimas, išjungus termostatą (PTO) N/A N/A

Energijos suvartojimas, įsijungus pareng es režimui (PSB) 0,5 W 0,5 W

Vieno ortakio prietaisų elektros energijos suvartojimas (QSD) Vėsinimas:

QSD: 1,393 kWh/h

Kai nimas:

QSD: 1,115 kWh/h

Vėsinimas:

QSD: 1,393 kWh/h

Garsumas (LWA) 65 dB (A) 65 dB (A)

Globalinio šiltėjimo potencialas (GWP) 2088 kg CO2 2088 kg CO2

Aplinką tausojan s prietaiso išme mas ir perdirbimas

Prietaiso  pakuotę  sudarantys  elementai  yra  pakarto nai  perdirbami.  Išrūšiuokite  ir  išmeskite  kiekvienos  rūšies  medžiagas  į

nkamas šiukšliadėžes.

Prietaise nėra aplinkai pavojingų medžiagų kiekių.

 Šis simbolis reiškia, kad a tarnavęs prietaisas turėtų bū  išmetamas specialiame elektrinių ir elektroninių prietaisų surinkimo

punkte.

Prietaise gali bū  na os pėdsakų. Laikykitės šių teršalų pašalinimo taisyklių.

Prietaisas a nka 2014/35/EU (žemos įtampos), 2014/30/EU (elektromagne nio suderinamumo) ir 2011/65/EC (riboto pavojingų

medžiagų naudojimo elektriniuose ir elektroniniuose prietaisuose) direktyvas.

6

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Raudondvario pl.162, Kaunas

tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090

Daugiau informacijos:

www.krinona.lt


