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ŠILUMOS ATGAVIMO VENTILIATORIUS „LOSSNAY“ (SKIRTAS NAUDOTI GYVENAMOSIOSE PATALPOSE)
MODELIS

VL-220CZGV-E
Instrukcija           Naudotojui

Nemėginkite patys įrengti gaminio. (Gali nebūti užtikrinta gaminio sauga ir tinkamas veikimas.)
■ Šis gaminys skirtas naudoti gyvenamosiose patalpose.
■ Kad galėtumėte tinkamai ir saugiai naudoti, atidžiai perskaitykite instrukciją. Prieš naudodami gaminį perskaitykite skyrių 

„Saugos įspėjimai“, kad mokėtumėte tinkamai ir saugiai naudoti.
■ Perskaitę pasidėkite instrukciją parankioje vietoje, kad galėtumėte bet kada ja pasinaudoti.

1. Saugos įspėjimai

Toliau aprašytais ženklais žymimas netinkamai dirbant kylančio pavojaus pobūdis ir laipsnis.

ĮSPĖJIMAS Netinkamai dirbant su gaminiu gali būti sunkiai sužeisti arba žūti žmonės.

Draudžiama

Įvykus ėsdinančiųjų dujų nuotėkiui neįjunkite ir 
neišjunkite nuotolinio valdymo prietaiso.
Kibirkščiuojantys elektros kontaktai gali sukelti dujų 
sprogimą.
Draudžiama gaminį naudoti karštose vietose, 
tiesioginėje saulės šviesoje arba uždūmytose 
vietose.
Nepaisant šio įspėjimo gali kilti gaisras.

Vykdykite 
nurodymus

Naudokite 220–240 V kintamąją maitinimo įtampą.
Nepaisant šio įspėjimo gali kilti gaisras, galima gauti elektros smūgį arba 
gali būti sugadintos montavimo plokštės.
Pasirūpinkite, kad lauko oro įsiurbimo anga būtų tokioje vietoje, kad nebūtų 
įsiurbiamos degimo dujos arba panašus iš kitų sistemų išmetamas oras.
Nesant galimybės tiekti lauko oro, patalpoje gali susidaryti deguonies trūkumas.
Prieš valydami ir atlikdami priežiūrą būtinai išjunkite nuotolinio 
valdymo prietaisą ir elektros skyde esantį srovės pertraukiklį.
Nepaisydami šio įspėjimo galite gauti elektros smūgį arba susižeisti.
Pastebėję neįprastų reiškinių (pavyzdžiui, užuodę degėsių kvapą) 
nustokite naudoti gaminį ir elektros skyde išjunkite srovės pertraukiklį.
Jeigu tokios būklės gaminys naudojamas toliau, jis gali sugesti, galite gauti 
elektros smūgį arba susižeisti.
Pastebėję neįprastų reiškinių arba įvykus gedimui tuojau pat 
nustokite naudoti gaminį.
Jeigu tokios būklės gaminys naudojamas toliau, jis gali pradėti rūkti, sukelti 
gaisrą, jūs galite gauti elektros smūgį arba susižeisti.
Elektros instaliacijos darbus atlikti patikėkite elektros darbų rangovui.
Netinkamai atlikus elektros darbus galima gauti elektros smūgį.
Pasirūpinkite, kad gaminys būtų įrengtas horizontalus.
Dėl vandens nuotėkio gali būti sugadinta nuosavybė arba namų turtas, o 
gaminiui nukritus gali būti sužeisti žmonės.
Pasirūpinkite, kad tiekimo ir ištraukimo ortakių galuose būtų įrengtas 
lauko gaubtas, kuris sumažina tikimybę, kad į ortakius pateks lietaus 
vandens, sniego arba smulkių gyvūnų (pavyzdžiui, šikšnosparnių).
Nepaisant šio įspėjimo į sistemą gali patekti lietaus, todėl galima gauti 
elektros smūgį, kilti gaisras arba dėl vandens sugadintas namų turtas.
Jeigu gaminys ilgą laiką nebus naudojamas, nepamirškite išjungti 
srovės pertraukiklio.
Nepaisant šio įspėjimo dėl pablogėjusios izoliacijos kokybės galima gauti 
elektros smūgį arba dėl nuotėkio srovės gali kilti gaisras.

Saugoti nuo 
vandens poveikio

Gaminio negalima merkti į vandenį arba taškyti 
vandeniu.
Nepaisant šio įspėjimo gali kilti gaisras arba galima 
gauti elektros smūgį.

Neardyti

Gaminio nemodifikuokite ir neardykite 
naudodami įrankius.
Nepaisant šio įspėjimo gali kilti gaisras, galima gauti 
elektros smūgį arba susižeisti.

Prietaiso 
negalima 

įrengti vonios 
kambaryje

Pasirūpinkite, kad gaminys nebūtų įrengtas 
vonios kambaryje arba kitoje drėgnoje vietoje.
Nepaisydami šio įspėjimo galite gauti elektros smūgį 
arba susižeisti.
Pasirūpinkite, kad nuotolinio valdymo prietaisas 
nebūtų įrengtas vonios kambaryje.
Nepaisant šio įspėjimo galima gauti elektros smūgį.

Tikrinkite 
įžeminimą

Pasirūpinkite, kad gaminys būtų įžemintas.
Dėl prietaiso gedimo ir elektros nuotėkio galima 
gauti elektros smūgį.
Dėl įžeminimo sistemos įrengimo kreipkitės į 
pardavėją arba elektros darbų rangovą. 
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DĖMESIO Netinkamai dirbant su gaminiu gali būti sužeisti žmonės, sugadinta nuosavybė 
arba namų turtas.

Draudžiama

Įrenginio „Lossnay“ nenaudokite vietose, kur 
skleidžiami toksiški dūmai arba dujos, turinčios 
ėsdinančiųjų komponentų, pavyzdžiui, rūgščių, 
šarmų, organinių tirpiklių arba dažų.
Nepaisant šio įspėjimo įrenginys gali sugesti.
Po įrenginiu nelaikykite jokių daiktų.
Gali varvėti susikondensavęs vanduo.
Valydami ir atlikdami priežiūrą nelipkite ant 
nestabilios atramos. 
Nukritę galite susižeisti.

Vykdykite 
nurodymus

Įrenginio „Lossnay“, sieninio jungiklio ir tiekiamojo 
(ištraukiamojo) oro grotelių nepurkškite insekticidu, plaukų laku 
arba valikliu.
Nepaisant šio įspėjimo gali deformuotis arba būti sugadintos dalys.
Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), 
turintiems fizinę, jutimo ar protinę negalią, arba jei jie neturi 
pakankamai patirties ir žinių, nebent šiuos asmenis prižiūrėtų 
arba prietaisu naudotis būtų pamokęs už jų saugumą 
atsakingas asmuo. Vaikus būtina prižiūrėti, kad jie su prietaisu 
nežaistų. (Šį įrenginį gali naudoti 8 metų amžiaus ir vyresni 
vaikai bei asmenys su ribotais fiziniais, jutimo ar protiniais 
gebėjimais arba neturintys pakankamai patirties ir žinių, jeigu 
jiems buvo parodyta ir suteikta žinių, kaip saugiai naudoti 
įrenginį, ir jie supranta galimus pavojus. Vaikams su prietaisu 
žaisti negalima. Prietaiso valyti ir techninių priežiūros darbų 
atlikti negali neprižiūrimi vaikai.)

Vykdykite 
nurodymus

Pasirūpinkite, kad būtų įrengtas ir prie išleidžiamosios 
angos prijungtas išleidžiamasis vamzdynas.
Valydami ir atlikdami priežiūrą mūvėkite pirštines.
Nesilaikant šio perspėjimo, kyla pavojus susižeisti.
Nuimant tiekiamojo oro filtro ir ištraukiamojo 
filtro dėklus kartais varva viduje susikaupęs 
susikondensavęs vanduo. Dėl šios priežasties 
filtrų dėklus nuimkite atsargiai ir prilaikydami 
abiem rankomis, kad nepaverstumėte.
Baigę valyti ir atlikę priežiūrą patikimai sudėkite 
dalis.
Krentančios dalys gali sužeisti.

1. Saugos įspėjimai (tęsinys)

2. Prietaiso ypatumai

Naudojimo ypatybės
– Kai gaminys veikia vėdinimo režimu, žiemą iš lauko imamas šaltas oras. Dėl šios priežasties, nukritus lauko oro temperatūrai, aplink gaminį 

kondensuojasi ore esanti drėgmė, todėl ant gaminio kartais atsiranda arba nuo laša vandens lašeliai. Tai nėra gedimas. Nuvalykite vandens 
lašelius.

– Kai lauko oro temperatūra žema ir gaminys nenaudojamas, veikiant ventiliatoriui arba dėl vėjo slėgio į iš gaminio į patalpą gali sklisti lauko 
oras, todėl ant gaminys ir kitos dalys gali rasoti. Tai nelaikoma gedimu. Nuvalykite vandens lašelius.

– Kai naujai pastatytų namų statybinės medžiagos išskiria daug drėgmes, gaminys ir kitos dalys gali rasoti. Tai nelaikoma gedimu. Nuvalykite 
vandens lašelius.

– Kai tualetuose, vonios kambariuose ir prausyklose naudojami stiprūs oro gaivikliai ir pan. priemonės, rūkoma arba skleidžiami kiti dūmai, iš 
oro grotelių kartais gali sklisti juntamas kvapas.

– Tiesiai po veikiančiu gaminiu gali būti girdimas triukšmas.
– Vėdindami vonios kambarį 24 valandas palikite įrenginį veikiantį.

Kas yra ŠILUMOS ATGAVIMO VENTILIATORIUS „LOSSNAY“?
■  Visas namas gali būti veiksmingai vėdinamas, kai tiekiamojo ir ištraukiamojo oro angos įrengiamos atokiai viena nuo kitos 

esančiose vietose, priklausomai nuo ortakių jungimo metodo.

■  Dėl įtaisytų filtrų sumažinamas lauko ore esančių dulkių, žiedadulkių ir kt. priemaišų kiekis prieš tiekiant orą į patalpas.

Šilumokaičio veikimo režimas
Iš patalpos ištraukiamas nešvarus oras ir į patalpą tiekiamas švarus lauko oras.
Tuo metu oras ištraukiamas ir teka per įrenginio „Lossnay“ bloką (šilumokaitį). Šiuo būdu oras vėdinamas pakartotinai naudojant 
iš patalpos ištraukiamo oro šilumą arba vėsą (šilumos surinkimas).

■  Kai vasarą ir žiemą naudojamas oro kondicionierius, šilumos atgavimo vėdinimo sistema sumažina oro kondicionieriaus 
apkrovą, todėl taupoma energija.

„By-pass“ (Apvados) veikimo režimas
Ištraukiamas oras neteka per įrenginio „Lossnay“ bloką, todėl į patalpą tiekiamas nepakitusios temperatūros lauko oras.
* Šią funkciją galima naudoti tik naudojant papildomą motorizuotą vožtuvą (P-133DUE-E).

■  Pavyzdžiui, rudenį, pavasarį ir vasaros naktimis tiekiamas vėsus lauko oras.
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Lietuviškai

3. Pasirengimas prieš naudojant

4. Dalių pavadinimai ir paskirtis

■ Kad saugiai naudotumėtės, pasirūpinkite, kad jums būtų paaiškintos naudojimo procedūros ir tinkamas 
naudojimo būdas.
Pasirūpinkite, kad būtų atliktas įrengimo instrukcijoje aprašytas veikimo bandymas ir veiklos patikros.

■ Įrenginį sustabdykite tik toliau aprašytais atvejais. (Laikinai sustabdę įrenginį „Lossnay“ vėl jį paleiskite.)
– Stipriai sningant, pučiant stipriam vėjui arba stipriai lyjant, pavyzdžiui, siaučiant pūgai arba viesului.
– Esant tirštam rūkui.
– Valydami ir atlikdami priežiūrą.

■ Kai naujai pastatytų namų statybinės medžiagos išskiria daug drėgmes, gaminys ir kitos dalys gali 
rasoti. Taigi, laikinai sustabdykite įrenginį ir atidarykite langus.

■ Vietas ir naudojimo metodus tikrinkite atlikdami toliau aprašytą procedūrą.
Apžiūros anga ... Reikalinga, kad būtų galima atlikti gaminio priežiūrą. Šis gaminys įrengiamas namo pastogėje. 

Dėl šios priežasties priežiūra atliekama pastogėje.
– Jeigu nėra priežiūrai skirtos apžiūros angos arba patikrinę įrengimo instrukcijoje pateiktą apžiūros angos 

išdėstymo brėžinį nustatėte, kad apžiūros anga ir gaminys neatitinka nurodytų matmenų, kreipkitės į 
pardavėją arba elektros darbų rangovą.

Grotelės.........Turi būti įrengtos įrenginio „Lossnay“ tiekiamojo ir ištraukiamojo oro pusėse. Kad rečiau reikėtų valyti įrenginio 
„Lossnay“ filtrus, rekomenduojame naudoti filtrą, sulaikantį ištraukimo grotelių patalpoje esančias dulkes.

Nuotolinio valdymo prietaisas...Reikalingas įrenginiui „Lossnay“ paleisti ir sustabdyti ir ventiliatoriaus greičiui keisti.

Pastaba:
– Įrenginys „Lossnay“ nėra oro kondicionierius.
– Cigarečių dūmams ir pan. priemaišoms šalinti rekomenduojame vietinį vėdinimą.
– Rekomenduojame lovas statyti atokiau tiekiamojo oro angos. (Įrenginio „Lossnay“ keliamas triukšmas arba šalto oro srovė 

gali trikdyti miegą.)

(Pavyzdys)

Išmetamojo oro filtro tvirtinamoji rankenėlė
Norėdami nuimti išmetamojo 
oro filtro dėklą, atleiskite 
rankenėlę. (2 vietose.)

„Lossnay“ blokas
„Lossnay“ bloke vyksta 
šilumos mainai tarp tiekiamojo 
ir ištraukiamojo oro. 

Tiekiamojo oro filtras
Šiame dėkle yra tiekiamojo 
filtras arba didelio efektyvumo 
tiekiamojo oro filtras.

Išleidžiamoji rinktuvė (tiekiamojo oro pusėje)
Joje kaupiasi įrenginio 
„Lossnay“ viduje 
susikondensavęs vanduo.

Išleidžiamoji anga
Skirta išleidžiamojoje rinktuvėje 

sukauptam susikondensavusiam 

vandeniui pašalinti iš patalpos.

Tiekiamojo oro filtras
Jis iš lauko oro, tiekiamo į 
patalpą, šalina vabzdžius, 
žiedadulkes, nešvarumus, 
dulkes ir kitas daleles.

Ištraukiamojo oro filtras
Jis saugo, kad neužsikimštų 
įrenginio „Lossnay“ blokas.

Tiekiamojo oro filtro dėklas 
nuimtas

Ištraukiamojo oro filtro dėklas
Šiame dėkle yra 
ištraukiamojo oro filtras 
arba vidutinio efektyvumo 
ištraukiamojo oro filtras.

Tiekiamojo oro filtro tvirtinamoji rankenėlė
Norėdami nuimti tiekiamojo 
oro filtro dėklą, atleiskite 
rankenėlę. (3 vietose.)
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5. Kaip naudoti

Naudojant PZ-61DR-E
Taip pat perskaitykite nuotolinio valdymo prietaiso (PZ-61DR-E) instrukcijų knygelę.
Šio įrenginio negalima naudoti su nuotolinio valdymo prietaisu (PZ-43SMF-E).

Sistemos pavyzdys Veikimas
Gaminį valdykite nuotolinio 
valdymo prietaisu.

■ Valdymo prietaiso komponentų pavadinimai ir paskirtis

„Lossnay“

Maitinimas

Nuotolinio valdymo 
prietaisas
(Sistemos komponentai)  
(PZ-61DR-E)

Valdymo prietaiso sąsaja

Spustelėjus įjungiamas arba išjungiamas įrenginys 
„Lossnay“.

1  Mygtukas  ĮJUNGTI / IŠJUNGTI

Įrenginiui veikiant lemputė šviečia žalia šviesa. 
Paleidžiant nuotolinio valdymo prietaisą arba įvykus 
klaidai lemputė blyksi.

Spustelėjus įrašomas nustatymas.

Pagrindinis meniu: spustelėjus žymiklis perkeliamas 
žemyn.

Spustelėjus grįžtama į pirmesnį ekraną.

Pagrindinis ekranas: spustelėjus keičiamas 
ventiliatoriaus greitis.
Pagrindinis meniu: spustelėjus žymiklis perkeliamas 
aukštyn.

Spustelėjus įjungiamas pagrindinis meniu.
Pagrindinis ekranas: spustelėjus keičiamas vėdinimo 
režimas.*
Pagrindinis meniu: spustelėjus grįžtama į pirmesnį 
puslapį.

Čia rodomi veikimo nustatymai.
Kai ekrano apšvietimas išjungtas, spustelėjus bet 
kurį mygtuką (išskyrus įjungimo ir išjungimo mygtuką) 
įjungiamas ekrano apšvietimas, kuris lieka įjungtas 
tam tikrą laiko tarpą, priklausomai nuo ekrano. 

Pagrindinis meniu: spustelėjus pereinama į kitą 
puslapį.

Jeigu įrenginyje LOSSNAY funkcija neįdiegta arba 
veiksmo atlikti negalima, veikimo informacija nerodoma.

* Režimą galima perjungti tik naudojant papildomą 
motorizuotą vožtuvą (P-133DUE-E).

6 ĮJUNGTI / IŠJUNGTI lemputė

2  Mygtukas  PASIRINKTI

7 Funkcijų mygtukas   F1

3  Mygtukas  GRĮŽTI

8 Funkcijų mygtukas   F2

4  Mygtukas  MENIU  9 Funkcijų mygtukas   F3

5 Apšviečiamas skystųjų kristalų ekranas

0 Funkcijų mygtukas   F4

Kai ekrano apšvietimas išjungtas, spustelėjus bet kurį 
mygtuką (išskyrus mygtukas  ĮJUNGTI / IŠJUNGTI  ) 
įjungiamas ekrano apšvietimas ir neatliekama jokia 
funkcija.

Funkcijų mygtukų paskirtis kinta priklausomai nuo 
rodomo ekrano. Norėdami sužinoti mygtukų paskirtį 
konkrečiame ekrane, žr. skystųjų kristalų ekrano 
apačioje rodomą mygtukų funkcijų informaciją.
Kai sistema valdoma centralizuotai, blokuojamų 
mygtukų funkcijų informacija nerodoma.

Funkcijų mygtukai

5

6

1234

7 8 9 0

Main

Main display:Return button
Cursor Page

Main menu
Timer
Weekly timer
Restriction
Filter information
Error information

1/2Lossnay 12:00 Sun
Outdoor
   0°C
Return
  20°C
Supply
  15°C

Fan Mode

Auto

Pagrindinis ekranas Pagrindinis meniu

Funkcijų informacija
7 8 9 0 7 8 9 0
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Lossnay 12:00 Sun

Fan Mode

Auto

1

6

5

798

3 04 4*

2

Ekranas

Čia rodomas nustatytas ventiliatoriaus greitis.
3 Ventiliatoriaus greitis 

Rodoma, kai atliekamas įrangai apsaugoti skirtas 
veiksmas.

Čia rodomas dabartinis laikas.

Rodoma, kai mygtukai užblokuoti ir (arba) 
ventiliatoriaus greitis praleidžiamas.

Visada rodomas pavadinimas „Lossnay“.

9

6  1 Nuotolinio valdymo prietaiso pavadinimas 

Rodomas nustatytas vėdinimo režimas.
* Režimas rodomas perjungti tik naudojant papildomą 
motorizuotą vožtuvą (P-133DUE-E).

0 Vėdinimo režimas  

Rodoma, kai įjungta „On/Off timer“ (Įjungimo arba 
išjungimo laikmačio) arba „Auto-off timer“ (automatinio 
išjungimo laikmačio) funkcija. 

7 

Rodoma, kai reikia atlikti filtro priežiūrą.
5 

Rodoma, kai įjungta „Weekly timer“ (savaitinio 
laikmačio) funkcija.

8  

Čia rodomos atitinkamų mygtukų funkcijos.
* Režimas rodomas perjungti tik naudojant papildomą 
motorizuotą vožtuvą (P-133DUE-E).

4 Mygtukų funkcijų informacija

* Aiškinimo tikslu pavaizduotos visos piktogramos.

2 Laikrodis (Žr. įrengimo instrukcijoje).

5. Kaip naudoti (tęsinys)
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5. Kaip naudoti (tęsinys)

Maitinimo įjungimas ir išjungimas

Ventiliatoriaus greitis

Vėdinimo režimas

Spustelėkite mygtukas  ĮJUNGTI / IŠJUNGTI  . 
Įsižiebia žalia įjungimo ir išjungimo lemputė ir įrenginys 
pradeda veikti.

Dar kartą spustelėkite mygtukas  ĮJUNGTI / IŠJUNGTI  .
ĮJUNGTI / IŠJUNGTI lemputė užgęsta ir įrenginys 
sustabdomas.

ĮJUNGIMAS

IŠJUNGIMAS

F1 F2 F3 F4

Lossnay 12:00 Sun

Fan Mode

Auto

F1 F2 F3 F4

Lossnay 12:00 Sun

Auto

Fan Mode

Norėdami nurodyta tvarka perjungti ventiliatoriaus greičius, 
spustelėkite mygtuką  F2  .

Dėl ventiliatoriaus praleidimo nustatymo praleidžiamas 
ventiliatoriaus greitis nerodomas.

Norėdami nurodyta tvarka perjungti vėdinimo režimus, 
spustelėkite mygtuką  F3  .

* Režimą galima perjungti tik naudojant papildomą 
motorizuotą vožtuvą (P-133DUE-E).

Auto Auto

■ Pagrindiniai veiksmai

Ekranas Funkcija
Automatiškai perjungimai šilumokaičio ir „By-
pass“ (Apvados) režimai.
Pradinė nustatytoji temperatūra:  esant 
22 –28 °C temperatūrai naudojamas „By-
pass“ (Apvados) režimas.
Išsami informacija, kaip keisti temperatūros 
nustatymą, pateikiama įrenginio „Lossnay“ 
(VL-220CZGV-E) įrengimo instrukcijos dalyje 
„Funkcijų nustatymas“.
Įrenginys „Lossnay“ veikia šilumokaičio 
režimu.
Įrenginys „Lossnay“ veikia „By-pass“ 
(Apvados) režimu.

Lauko temperatūrai nukritus iki 8 °C arba žemesnės temperatūros, 
automatiškai įjungiamas šilumokaičio režimas net jeigu ir nustatytas 
vėdinimo režimas. Nuotolinio valdymo prietaise ir toliau rodomas „By-
pass“ (Apvados) režimas. (Apsauga nuo užšalimo.)

Auto Auto
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Lietuviškai„Clock“ (Laikrodis)

1

F1 F2 F3 F4

Main Main menu
Initial setting
Service

Main display:
Cursor Page

2/2 Meniu „Main“ (Pagrindinis) pasirinkite „Initial Setting“ 
(Pradinis nustatymas) ir spustelėkite mygtuką  PASIRINKTI  .
Rodomas užrašas „Enter maintenance password“ (Įveskite 
priežiūros slaptažodį) ir „0000“. Įveskite pradinį slaptažodį 
„9999“ ir spustelėkite mygtuką  PASIRINKTI  .
* Išsami informacija, kaip keisti slaptažodį, pateikta 
PZ-61DR-E instrukcijoje.

2

F1 F2 F3 F4

Cursor Page

Initial setting menu 1/2

Main menu:

Main/Sub
Clock
Main display
Contrast
Display details

Mygtuku  F1  arba  F2  perkelkite žymiklį ties parinktimi 
„Clock“ (Kalbos pasirinkimas) ir spustelėkite mygtuką  
PASIRINKTI  .

Nenustačius laikrodžio negalima nustatyti toliau išvardytų 
funkcijų.
• „On/Off timer“ (Įjungimo arba išjungimo laikmatis).
• „Weekly timer“ (Savaitinis laikmatis).

3
 

F1 F2 F3 F4

Clock

Select:
Cursor

2014  /   01  /  01   00:  00
yyyy /  mm/  dd      hh:  mm

Mygtuku  F1  arba  F2  erkelkite žymiklį ties metų, mėnesio, 
dienos, valandos arba minutės parinktimi.

Mygtuku  F3  arba  F4  didinkite arba mažinkite pasirinkto 
elemento reikšmę ir nustatę spustelėkite mygtuką  
PASIRINKTI  .
Rodomas patvirtinimo ekranas.

Mygtukų naudojimas

Ekranų naršymas
• Grįžti į meniu „Main“ (Pagrindinis) ..........  Mygtukas  MENIU
• Grįžti į pirmesnį ekraną ......  Mygtukas  GRĮŽTI

5. Kaip naudoti (tęsinys)

■ Valdymo prietaiso naudojimas – funkcijų nustatymas
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5. Kaip naudoti (tęsinys)

„Language selection“ (Kalbos pasirinkimas)

1

2

F1 F2 F3 F4

Cursor Page

Initial setting menu

Main menu:

Auto mode
Administrator password
Language selection

2/2 Mygtuku  F1  arba  F2  perkelkite žymiklį ties parinktimi 
„Language selection“ (Kalbos pasirinkimas) ir spustelėkite 
mygtuką  PASIRINKTI  .

F1 F2 F3 F4

Main Main menu
Initial setting
Service

Main display:
Cursor Page

2/2

Mygtukų naudojimas

Meniu „Main“ (Pagrindinis) pasirinkite „Initial Setting“ 
(Pradinis nustatymas) ir spustelėkite mygtuką  PASIRINKTI  .
Rodomas užrašas „Enter maintenance password“ (Įveskite 
priežiūros slaptažodį) ir „0000“. Įveskite pradinį slaptažodį 
„9999“ ir spustelėkite mygtuką  PASIRINKTI  .
* Išsami informacija, kaip keisti slaptažodį, pateikta 
PZ-61DR-E instrukcijoje.

Funkcijos aprašas
Galima nustatyti pageidaujamą kalbą. Galimos kalbos yra anglų, prancūzų, vokiečių, ispanų, italų, portugalų, švedų ir 
rusų.

Pirmąkart įjungus maitinimą rodomas ekranas „Language 
selection“ (Kalbos pasirinkimas). Pasirinkite pageidaujamą 
kalbą. Nepasirinkus kalbos sistema neįjungiama.

Mygtukais  F1  –  F4  perkelkite žymiklį ties pageidaujama 
kalba ir spustelėdami mygtuką  PASIRINKTI  įrašykite 
nustatymą.

3

Rodomas ekranas, kuriame nurodoma, kad nustatymas 
įrašytas.

Ekranų naršymas
• Grįžti į meniu „Main“ (Pagrindinis) ..........  Mygtukas  MENIU
• Grįžti į pirmesnį ekraną ......  Mygtukas  GRĮŽTI

F1 F2 F3 F4

Main menu:

Cursor
Select:

English
Deutsch
Italiano
Svenska

Français
Español
Português
Русский

English
Deutsch
Italiano
Svenska
           Changes saved

Français
Español
Português
Русский

Language selection

Language selection

Cursor
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Lietuviškai„Filter information“ (Filtrų informacija)

Lossnay 12:00 Sun

Fan Mode

Auto

          – ši piktograma ekrane „Main“ (Pagrindinis) rodoma 
atėjus laikui valyti filtrą.

Pasirodžius šiam ženklui išvalykite arba pakeiskite filtrą.
Išsami informacija, kaip valyti, pateikta 13 ir 14 psl.

* Norėdami naudoti šią funkciją pakeiskite pradinį nustatymą 
pagal VL-220CZGV-E įrengimo instrukcijoje pateiktus 
nurodymus.  

F1 F2 F3 F4

Main

Main display:
Cursor Page

Main menu
Timer
Weekly timer
Restriction
Filter information
Error information

1/2 Meniu „Main“ (Pagrindinis) pasirinkite „Filter Information“ 
(Filtrų informacija) ir spustelėkite mygtuką  PASIRINKTI  .

F1 F2 F3 F4

Main menu:

Filter information

Reset

Filter

  Please clean the parts above.
     Then press reset button.

Kad panaikintumėte valymo ženklą, spustelėkite mygtuką  F4  .

Mygtuku  F4   pasirinkite „OK“ (Gerai).

Rodomas patvirtinimo ekranas.

F1 F2 F3 F4

Filter information

Filter information

OKCancel

Reset cleaning sign?

Filter

Cleaning sign reset

Main menu:

F1 F2 F3 F4

Filter information

Filter information

OKCancel

Reset cleaning sign?

Filter

Cleaning sign reset

Main menu:

5. Kaip naudoti (tęsinys)

■ Priežiūra

2

3

4

1
Mygtukų naudojimas
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5. Kaip naudoti (tęsinys)

■ Gedimų šalinimas

■ Po pardavimo teikiamos techninės priežiūros paslaugos
Po pardavimo teikiamas techninės priežiūros paslaugas reikia užsakyti iš pardavėjo, iš kurio įsigijote gaminį.

■ Priežiūra

■ „Timer“ (Laikmatis), „Weekly timer“ (Savaitinis laikmatis)

Įvykus klaidai rodomas toliau pavaizduotas ekranas.
Patikrinkite klaidos būseną, sustabdykite įrenginį ir pasitarkite su pardavėju.

F1 F2 F3 F4

Error information
Error code           5101
Error unit             LC(Lossnay)

Model name  VL-220CZGV-E
Serial No.            01234567

ResetPage

Error information
Contact information
  Dealer
       Tel  012-3456-7890

ResetPage

Reset error:Reset button 

Reset error: Reset button

1/2

2/2

Rodomas „Error code“ (Klaidos kodas), „Error unit“ 
(Įrenginys, kuriame įvyko klaida), „Model name“ (Įrenginio 
modelio pavadinimas) ir „Serial number“ (Serijos numeris).
„Model name“ (Įrenginio modelio pavadinimas) ir „Serial 
number“ (Serijos numeris) rodomi tik tada, jeigu užregistruota 
informacija.

Norėdami pereiti į kitą puslapį, spustelėkite mygtuką  F1  
arba  F2 .

„Contact information“ (Kontaktinė informacija) (pardavėjo 
telefono numeris) rodoma tik tada, jeigu užregistruota 
informacija.

blyksi

„Error information“ (Klaidų informacija)

Nuotolinio valdymo prietaiso priežiūra
Nešvarumus nuo nuotolinio valdymo prietaiso ekrano langelio valykite plovikliu suvilgyta šluoste, tada sausa šluoste 
pašalinkite ploviklio likučius.

Nenaudokite toliau išvardytų tirpiklių, nes antraip pakis medžiagų kokybė ir spalva.
– Dažų skiediklio, alkoholio, benzeno, benzino, žibalo, purškiamųjų valiklių, šarminių valymo priemonių ir kt.

„Timer“ (Laikmačio) ir „Weekly timer“ (Savaitinio laikmačio) funkcijas galima nustatyti nuotolinio valdymo prietaise.
Spustelėdami mygtuką  MENIU  įjunkite meniu „Main“ (Pagrindinis) ir mygtuku  F1  arba  F2  perkelkite žymiklį ties reikiamu 
nustatymu. Daugiau informacijos žr. nuotolinio valdymo prietaiso instrukcijų knygelėje.

F1 F2 F3 F4

Main

Main display:
Cursor Page

Main menu 1/2
Timer
Weekly timer
Restriction
Filter information
Error information

„Timer“ (Laikmatis)
• „On/Off timer“ (Įjungimo arba išjungimo laikmatis)

Veikimo įjungimo ir išjungimo laiką galima nustatyti 5 minučių 
intervalu.

• „Auto-Off timer“ (Automatinio išjungimo laikmatis)
Galima 10 minučių intervalu nustatyti, kad įrenginys 
automatiškai išsijungtų po 30–240 minučių.

„Weekly timer“ (Savaitinis laikmatis)
Galima nustatyti įjungimo ir išjungimo laikus visai savaitei.
Kiekvienai dienai galima nustatyti daugiausia veikimo schemų.

F1 F2 F3 F4

Main

Main display:
Cursor Page

Main menu 1/2
Timer
Weekly timer
Restriction
Filter information
Error information
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Lietuviškai

5. Kaip naudoti (tęsinys)

Naudojant PZ-43SMF-E
Taip pat perskaitykite nuotolinio valdymo prietaiso (PZ-43SMF-E) instrukcijų knygelę.
Šio įrenginio negalima naudoti su nuotolinio valdymo prietaisu (PZ-61DR-E).

Sistemos pavyzdys Veikimas
Gaminį valdykite nuotolinio 
valdymo prietaisu.

■ Komponentų pavadinimas

„Lossnay“

Maitinimas

Nuotolinio valdymo prietaisas
(Sistemos komponentai)

D

H

I

C
B

E
F

G

J

L

M

A

K

A Vėdinimo režimas
 Rodoma vėdinimo režimo būsena.
 Šilumokaičio

 Apvados

 Automatinis (HEAT EX. (ŠILUMOKAIČIO)/
BY-PASS (APVADOS))

arba

* Režimas rodomas perjungti tik naudojant papildomą 
motorizuotą vožtuvą (P-133DUE-E).

B Maitinimo rodmuo
Rodoma, kai įjungtas „Lossnay“ nuotolinio valdymo prietaiso 
maitinimas.

C [TIMER (Laikmačio)] rodmuo
Rodoma, po kiek laiko įrenginys bus įjungtas arba išjungtas.

D Pranešimas [NOT AVAILABLE (Neveikia)]
Spustelėjus funkcijos, kurios neįmanoma atlikti įrenginyje 
„Lossnay“, mygtuką kartu su funkcijos ženklu blyksi šis 
pranešimas.

E Ventiliatoriaus greičio rodmuo
 Rodomas pasirinktas ventiliatoriaus greitis.

F Pranešimas [CHECK (Patikrinkite)]
Rodomas kartu su triženkliu sugedusio įrenginio kodu ir 
keturženkliu klaidos kodu.

G Pranešimas [FILTER (Filtras)]
Rodomas, kai bendroji veiklos trukmė pasiekia nustatytąjį 
filtro priežiūros laiką.

H Mygtukas [Vėdinimo režimas]
Naudojamas šilumokaičio, apvados arba automatiniam 
vėdinimo režimui pasirinkti.
* Režimą galima perjungti tik naudojant papildomą 
motorizuotą vožtuvą (P-133DUE-E).

I Mygtukas [TIMER (Laikmatis)]
Kaskart spustelėjus laikas padidinamas 0:30.
Norėdami greitai didinti laiką, laikykite nuspaudę mygtuką.

J Mygtukas [ON/OFF (ĮJUNGTI / IŠJUNGTI)]
Spustelėjus paleidžiamas arba sustabdomas įrenginys.

K Veiklos lemputė
Įrenginiui veikiant šviečia. Įvykus gedimui blyksi.

L Mygtukas [Ventiliatoriaus greitis]
Naudojamas mažam arba dideliam ventiliatoriaus greičiui 
pasirinkti.

  Mažas Didelis
Pastaba: Jeigu spaudžiant šį mygtuką bandoma perjungti įrenginio 

„Lossnay“, kuriame neįdiegta ventiliatoriaus greičio reguliavimo 
funkcija, ventiliatoriaus greitį, ekrane blyksi ventiliatoriaus 
greičio rodmuo ir pranešimas „NOT AVAILABLE“ (Neveikia), o 
įrenginio ventiliatoriaus greitis nepasikeičia.

M Mygtukas [FILTER (Filtras)]
Dukart spustelėjus ekrane panaikinamas filtro ženklas.

Pastaba:
– Kai vėl pradedama tiekti pirmiau dingusi maitinimo įtampa 

arba iš naujo įjungiamas atitinkamas elektros skydo srovės 
pertraukiklis, visų modelių būklė nustatoma tokia, kokia buvo 
prieš dingstant maitinimo įtampai.

– Kai ekrano apšvietimas išjungtas, spustelėjus bet kurį mygtuką 
(išskyrus mygtukas ĮJUNGTI / IŠJUNGTI) įjungiamas ekrano 
apšvietimas ir neatliekama jokia funkcija.  
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■ Naudotojo režimas
Nepriklausomas įrenginio „Lossnay“ veikimas

Veikimas Atitinkamas mygtukas Atitinkami ekrano elementai Seka
Įrenginio „Lossnay“ paleidimas Spustelėkite mygtukas ĮJUNGTI / IŠJUNGTI ir patikrinkite, ar 

įsižiebia veiklos lemputė.

Vėdinimo režimo nustatymas

* Režimą galima perjungti 
tik naudojant papildomą 
motorizuotą vožtuvą 
(P-133DUE-E).

Spustelėkite mygtuką „Vėdinimo režimas“:  Kaskart spustelėjus 
mygtuką ekrane rodomas vaizdas pasikeičia šia seka:[HEAT 
EX. (Šilumokaičio)] (neautomatinis) --> [BY-PASS (Apvados)] 
(neautomatinis) --> [AUTO (Automatinis)].
Kai pasirinktas režimas [AUTO (Automatinis)], po trijų 
sekundžių ekrane rodomas dabartinis režimas.

Ventiliatoriaus greičio 
pasirinkimas

Norėdami nustatyti didelį arba mažą ventiliatoriaus greitį, 
spustelėkite mygtuką „Ventiliatoriaus greitis“.

Įrenginio „Lossnay“ stabdymas

Indikacinė veikimo lemputė

Spustelėkite mygtukas ĮJUNGTI / IŠJUNGTI.
(ir patikrinkite, ar užgęsta veiklos lemputė).

■ Priežiūra
Atitinkamas mygtukas Atitinkami ekrano elementai Seka

Filtro priežiūros laiko atskaitos 
nustatymas iš naujo
(panaikinama užregistruota 
bendroji naudojimo trukmė) Dukart spustelėkite

Greitai dukart spustelėkite mygtuką „FILTER“ (Filtras) – 
ekrane neberodomas ženklas „FILTER“ (Filtras).

Įrenginio „Lossnay“ filtro 
valymas

Išsami informacija, kaip valyti, pateikta 13 ir 14 psl.

Nuotolinio valdymo prietaiso 
priežiūra

Nešvarumus nuo nuotolinio valdymo prietaiso ekrano langelio valykite plovikliu suvilgyta šluoste, tada 
sausa šluoste pašalinkite ploviklio likučius.
Nenaudokite toliau išvardytų tirpiklių, nes antraip pakis medžiagų kokybė ir spalva.
– Dažų skiediklio, alkoholio, benzeno, benzino, žibalo, purškiamųjų valiklių, šarminių valymo priemonių ir kt.

■ Po pardavimo teikiamos techninės priežiūros paslaugos
■ Jeigu nuotolinio valdymo prietaise pasirodytų bet kuris toliau nurodytų patikros kodų, daugiau informacijos kreipkitės į 

pardavėją, iš kurio įsigijote gaminį.
4000, 5101, 5102, 3602, 3600, 0900.

■ Po pardavimo teikiamas techninės priežiūros paslaugas reikia užsakyti iš pardavėjo, iš kurio įsigijote gaminį.

5. Kaip naudoti (tęsinys)
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Lietuviškai

Kad įrenginys „Lossnay“ ilgą laiką nepriekaištingai 
veiktų, nuo filtrų reguliariai (bent kartą per 
šešis mėnesius, arba dažniau, atsižvelgdami į 
naudojimo aplinką) valykite nešvarumus ir dulkes. 
Iš išleidžiamosios rinktuvės (tiekiamojo oro 
pusėje) reguliariai (bent kartą per šešis mėnesius, 
arba dažniau, atsižvelgdami į naudojimo aplinką) 
valykite nešvarumus ir dulkes.

 ĮSPĖJIMAS
Prieš valydami ir atlikdami priežiūrą būtinai išjunkite 
nuotolinio valdymo prietaisą ir elektros skyde esantį 
srovės pertraukiklį.
Nepaisydami šio įspėjimo galite gauti elektros smūgį arba 
susižeisti.

 DĖMESIO
Valydami ir atlikdami priežiūrą mūvėkite pirštines.
Nemūvėdami pirštinių galite susižeisti.
Valydami ir atlikdami priežiūrą nelipkite ant nestabilios 
atramos.
Nukritę galite susižeisti.
Baigę valyti ir atlikę priežiūrą patikimai sudėkite dalis.
Krentančios dalys gali sužeisti.

Kaip nuimti dalis
Filtro išėmimas

(1) Nuotolinio valdymo prietaise išjunkite mygtukas ĮJUNGTI 
/ IŠJUNGTI.

(2) Pasukdami atleiskite tris tiekiamojo oro filtro 
tvirtinamąsias rankenėles.

(3) Atsargiai ištraukite tiekiamojo oro filtro dėklą.

Tiekiamojo oro filtro 
tvirtinamoji rankenėlė

Tiekiamojo oro 
filtras

6. Priežiūra
(4) Pasukdami atleiskite dvi ištraukiamojo oro filtro 

tvirtinamąsias rankenėles.

(5) Atsargiai ištraukite ištraukiamojo oro filtro dėklą.

Pastaba:
– Išimant oro filtrų dėklus gali kristi nešvarumų 

arba dulkių. Be to, naudojant tam tikroje aplinkoje 
kartais susikaupia susikondensavusio vandens. Dėl 
šios priežasties filtrų dėklus nuimkite atsargiai ir 
prilaikydami abiem rankomis, kad nepaverstumėte, ir 
saugodami, kad neišlietumėte arba neištaškytumėte 
susikondensavusio vandens.

Iš tiekiamojo ir ištraukiamojo oro filtrų dėklų 
išimkite oro filtrus
Tiekiamojo oro filtras: 2 lakštai.
Ištraukiamojo oro filtras: 2 lakštai.

Išmetamojo oro filtro 
tvirtinamoji rankenėlė

Ištraukiamojo oro 
filtro dėklas

Ištraukiamojo oro filtras

Ištraukiamojo oro filtro 
dėklas

Tiekiamojo oro filtras

Tiekiamojo oro filtras
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Kaip valyti tiekiamojo ir ištraukiamojo oro 
filtrus
Valykite bent kartą per 6 mėnesius.

Švelniai išpurtykite ranka arba dulkes nusiurbkite dulkių 
siurbliu.
Jeigu filtras labai nešvarus, jį išspauskite ir išplaukite šaltu 
arba šiltu (40 °C arba mažesnės temperatūros) vandeniu ir 
leiskite pakankamai išdžiūti.

Pastaba:
– Jeigu filtras sugadintas arba maždaug keturis kartus 

išplautas vandeniu, jį pakeiskite standartiniu pakaitiniu 
filtru (P-220F-E) (įsigyjamu atskirai).

– Pakeitę filtrus panaudotus tiekiamojo ir ištraukiamojo 
oro filtrus pašalinkite laikydamiesi jūsų gyvenamojoje 
vietovėje galiojančių atliekų šalinimo taisyklių.

Tiekiamojo ir ištraukiamojo oro filtrai pagaminti iš PET ir 
akrilo pluošto.

Pastaba:
Naudokite konkretų naudojimo būdą atitinkančius toliau nurodytus 
filtrus (įsigyjamus atskirai).

Tipas Modelis Apytikslė 
naudojimo trukmė Pastabos

Didelio 
efektyvumo 
tiekiamojo oro 
filtras
(2 lakštai)

P-220SHF-E
1 metai 
(pakaitinis).

Negalima valyti.

Gali būti keičiamas 
tiekiamojo oro filtru (M6 
klasės, EN779:2012).

Vidutinio 
efektyvumo 
ištraukiamojo oro 
filtras
(2 lakštai)

P-220EMF-E

2 metai 
(pakaitinis).

Valykite maždaug 
kas 6 mėnesius.

Gali būti keičiamas 
išmetamojo oro 
filtru (G4 klasės, 
EN779:2012).

Standartinis 
pakaitinis filtras 
(2 lakštai)

P-220F-E

Keiskite, kai 
sugadintas.

Galima 4 kartus 
plauti vandeniu 
ir naudoti 
pakartotinai.

Gali būti keičiamas 
tiekiamojo ir 
ištraukiamojo oro 
filtru. (G3 klasės, 
EN779:2012).

Kaip keisti filtrus (įsigyjamus atskirai)
Išimkite tiekiamojo arba ištraukiamojo oro filtrus ir įdėkite 
naujus filtrus (įsigyjamus atskirai).

Pastaba:
– Prieš dėdami filtro dėklą į įrenginį „Lossnay“ 

nepamirškite į dėklą sudėti filtrų.

– Tarpusavyje nesumaišykite tiekiamojo ir ištraukiamojo 
oro filtrų.

6. Priežiūra (tęsinys)

Kaip valyti išleidžiamąją rinktuvę (tiekiamojo oro 
pusėje)
Jeigu prie išleidžiamosios rinktuvės (tiekiamojo oro pusėje) 
prikibusius nešvarumus arba dulkes valykite dulkių siurbliu.

Pastaba:
– Prieš valydami išleidžiamąją rinktuvę (tiekiamojo 

oro pusėje) pasirūpinkite, kad joje nebūtų 
susikondensavusio vandens.

Surinkimas ir tikrinimas baigus valyti ir atlikus 
priežiūrą

 DĖMESIO
Baigę valyti ir atlikę priežiūrą patikimai sudėkite dalis.
Krentančios dalys gali sužeisti.

1. Atvirkščia tvarka atlikdami ardymo procedūrą, į filtro dėklą 
įdėkite filtrą.

- Pasirūpinkite, kad filtras nekyšotų iš dėklo.

2. Į įrenginį „Lossnay“ įdėkite tiekiamojo oro filtro dėklą.

3. Pasukdami prie įrenginio „Lossnay“ užfiksuokite tris 
tiekiamojo oro filtro tvirtinamąsias rankenėles.

4. Į įrenginį „Lossnay“ įdėkite ištraukiamojo oro filtro dėklą.

5. Pasukdami prie įrenginio „Lossnay“ užfiksuokite dvi 
ištraukiamojo oro filtro tvirtinamąsias rankenėles.

6. Surinkę įrenginį „Lossnay“, nuotolinio valdymo prietaise 
spustelėkite mygtukas ĮJUNGTI / IŠJUNGTI ir patikrinkite:

– ar neskleidžiamas neįprastas triukšmas'
– ar normalus oro srautas;
– ar nėra oro nuotėkio iš tiekiamojo arba ištraukiamojo 

oro filtrų dėklų montavimo dalies.

7. Panaikinkite filtrų valymo ženklą.
– Išsami informacija, kaip panaikinti filtrų valymo ženklą, 

pateikta 9 arba 12 psl.

Pastaba:
– Kai kuriose veikimo aplinkose ant filtrų gali būti rasos 

arba sniego (miglos) sąlygotų vandens lašelių. Tai 
nekelia jokių problemų gaminio našumui ir kokybei.

– Nepamirškite į įrenginį „Lossnay“ sudėti filtrus. 
(Pamiršus tai padaryti ant „Lossnay“ bloko paviršių 
kaupsis nešvarumai arba sumažės ventiliatoriaus 
greitis.)

– Jeigu rūpinatės, kad į patalpas nepatektų smulkių 
vabzdžių, nešvarumų arba dulkių dalelių, naudokite 
naudojimo būdą atitinkančius filtrus (įsigyjamus atskirai).

Išleidžiamoji rinktuvė 
(tiekiamojo oro pusėje)
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Lietuviškai

7. Gedimų šalinimas

Jeigu patiriate problemų, atlikite lentelėje nurodytus veiksmus. Jeigu atlikus nurodytus veiksmus 
problemos pašalinti nepavyko arba patiriama problema neaprašyta lentelėje, išjunkite elektros skydo 
srovės pertraukiklį ir kreipkitės į pardavėją arba elektros darbų rangovą.

Požymis Priežastis Veiksmas
Įrenginys neveikia Į įrenginį „Lossnay“ netiekiama maitinimo įtampa. Elektros skyde patikrinkite srovės pertraukiklį.

Nuotolinio valdymo prietaise neįjungtas mygtukas 
ĮJUNGTI / IŠJUNGTI.

Nuotolinio valdymo prietaise įjunkite mygtukas 
ĮJUNGTI / IŠJUNGTI.

Įrenginiui veikiant 
skleidžiamas stipresnis 
triukšmas

Nepakankamai tvirtai įdėtas filtras. Iš naujo įdėkite filtrą. (Žr. 14 psl.)
Užsikimšęs filtras. Išvalykite filtrą. (Žr. 13 ir 14 psl.)
Užkimštas lauko gaubtas. Pašalinkite kliūtis.

Susilpnėjo oro srautas Užsikimšęs filtras. Išvalykite filtrą. (Žr. 13 ir 14 psl.)
Iš gaminio girdisi 
burbuliavimas

Susikondensavęs vanduo iš išleidžiamųjų vamzdžių 
įsiurbiamas į vėją, patenkantį į vėdinimo įrenginį, 
tačiau nepašalinamas.

Nustatykite vėdinimo įrenginio mažo intensyvumo 
režimą. Tai padarius iš išleidžiamųjų vamzdžių gali 
būti lengviau išleidžiamas susikondensavęs vanduo ir 
nebesigirdės bildėjimo.

Nepastovaus stiprumo 
triukšmas

Triukšmas kartais sustiprėja dėl lauke pučiančio vėjo. 
Tai nelaikoma gedimu.

Jeigu nerimaujate dėl nepastovaus stiprumo triukšmo, 
kreipkitės į pardavėją arba elektros darbų rangovą.

Filtro dėkle yra 
susikondensavusio vandens

Naudojant kai kuriose aplinkose gali kauptis 
susikondensavęs vanduo.

Tai nėra gedimas.

Skirtingose patalpose 
girdimas skirtingo stiprumo 
veikimo triukšmas.

Triukšmo stiprumas kartai skiriasi, pavyzdžiui, dėl į 
skirtingo vamzdynų ilgio kiekvienoje patalpoje.

Tai nėra gedimas.

Kartais iš įrenginį „Lossnay“ 
nebepučiamas oras

Įrenginys „Lossnay“ veikia pertrūkiniu oro tiekimo 
režimu.

Tai nėra gedimas.
Žr. toliau pateikiamą skyrių „Automatinė tiekiamojo oro 
išjungimo funkcija / automatinė pertrūkinio oro tiekimo 
funkcija“.

Tiekiamas oro srautas šaltas Žema lauko oro temperatūra. Tai nėra gedimas.
Tiekiamas oras kartais atvėsinamas iki lauko oro 
temperatūros.

Automatinė tiekiamojo oro išjungimo funkcija / automatinė pertrūkinio oro tiekimo funkcija
Kad sumažėjus lauko oro temperatūrai „Lossnay“ bloke nesikondensuotų vanduo ir ant gaminio 
neatsirastų vandens lašelių, tiekiamojo oro ventiliatoriaus veikimas valdomas iki maždaug toliau nurodytų 
temperatūrų.

Tiekiamojo oro išjungimo režimas
(nuolatinis oro tiekimas išjungtas)

Pertrūkinio oro tiekimo režimas
(24 minutes veikia, 6 minutes 

neveikia)
Nuolatinis veikimas

Lauko oro temperatūra –5 °C 
arba mažesnė

Lauko temperatūra nuo –5 °C 
iki 0 °C 

Lauko oro temperatūra 0 °C 
arba didesnė

Pastaba:
– Ištraukimo ventiliatorius veikia nuolat, nepriklausomai nuo lauko oro temperatūros.

– Netgi sustojus tiekiamojo oro ventiliatoriui įrenginys „Lossnay“ kartais periodiškai pradeda veikti, kad būtų galima išmatuoti 
lauko oro temperatūrą.
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9. Po pardavimo teikiamos techninės priežiūros paslaugos
Apie po pardavimo teikiamas „Lossnay“ gaminio techninės 
priežiūros paslaugas teiraukitės pardavėjo.

– Jei girdisi keisti garsai, nepučiamas oras ar atsirado kokių nors 
kitų trikčių, išjunkite maitinimą ir kreipkitės į pardavėją. Kreipkitės į 
pardavėją dėl patikrinimo ar taisymo darbų kainos.

■ Atsarginių veikimo dalių saugojimo terminas
Atsargines veikimo dalis saugosime šešerius metus po prietaiso gamybos nutraukimo.
Atsarginės veikimo dalys yra tos, kurios būtinos gaminiui veikti.

■ Rekomenduojamas tikrinimas ir priežiūra
Po kelerių metų naudojimo galite pastebėti toliau išvardytus dalykus. Rekomenduojame dėl prietaiso patikrinimo ir techninės 
priežiūros kreiptis į specialistą.
– Vandens nuotėkis užsikimšus išleidžiamajai žarnai.
– Nusidėvėjus filtrams į vidų patenka dulkių.
– Nenormalus triukšmas arba vibravimas dėl besibaigiančios variklio eksploatavimo trukmės.
– Oro nuotėkis dėl besibaigiančios šilumokaičio „Lossnay“ bloko eksploatavimo trukmės.

Toliau išvardytos dalys yra sunaudojamos:
– Variklis.
– Tiekiamojo oro filtras.
– Ištraukiamojo oro filtras.
– „Lossnay“ blokas.

■ Taisymo kainą sudaro techninių darbų įkainis, dalių kaina, (kelionės išlaidos) ir t. t.

Gamintojas: 

TOKYO BLDG. 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO, 100-8310 JAPAN
Importuotojas Europos Sąjungoje:  „MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.“
HARMAN HOUSE, 1 GEORGE STREET, UXBRIDGE, MIDDLESEX, UB8 1QQ, U.K.

8. Techniniai duomenys

Modelis VL-220CZGV-E
Maitinimo įtampa 220–240 V / 50 Hz        220 V / 60 Hz
Vėdinimo režimas Šilumos atgavimo režimas
Ventiliatoriaus greitis 4 ventiliatoriaus greitis 3 ventiliatoriaus greitis 2 ventiliatoriaus greitis 1 ventiliatoriaus greitis
Naudojama galia (W) 80 35 18,5 8,5

Oro tūris
(m3/h) 230 165 120 65
(l/s) 64 46 33 18

Išorinis statinis slėgis (Pa) 164 84 44 13
Temperatūros keitimo efektyvumas (%) 82 84 85 86

Triukšmas (dB) (Išmatuotas 1,5 m atstumu žemiau 
beaidės kameros centro) 31 25 19 14

Svoris (kg) 31

* Veikimo srovė, naudojama galia, efektyvumas ir triukšmas nustatyti laikant, kad oro tūris lygus projektiniam, o maitinimo įtampa 230 V / 50 Hz.
* Techninių duomenų esant kitam maitinimo dažniui teiraukitės pardavėjo.
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