Vartotojo instrukcija

Oro sausintuvas
AR-24TR1

Dėkojame, kad perkate ALPIC AIR produkciją. Prašome įdėmiai perskaityti instrukciją prieš
naudojimą.
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SVARBIOS TAISYKLĖS
Nemontuokite ir nenaudokite savo oro sausintuvo prieš perskaitydami instrukciją.
Šios taisyklės jums padės optimizuoti jūsų oro sausintuvo darbo veiksmingumą.
Turi būti griežtai laikomasi toliau išvardintų patarimų ir taisyklių:
1. Jūsų įrenginys visada turi būti pastatytas vertikaliai, nes
jame cirkuliuoja šaldymo angentas.
2. Išpakavus įrenginį, reikia pastatyti jį vertikaliai ir leisti

Įrenginio naudojimas
neatsižvelgiant į šias

šaldymo agentui stabilizuotis sistemoje. Prieš naudojant

taisykles gali būti jo

reikia palaukti 2 valandas.

sugedimo priežastis, o

3. Šis produktas negali būti utilizuojamas kartu su
komunalinėmis atliekomis. Šis produktas turi būti

suteikta garantija –
pripažinta negaliojančia.

pašalinamas tam skirtose elektrinius įrenginius
priimančiose įstaigose.
4. Įrenginys neturėtų būti montuojamas skalbykloje.
5. Įrenginys turi būti montuojamas atsižvelgiant į
nacionalinius elektros energijos naudojimo reglamentus
ir būti pastatytas tokioje vietoje, kur būtų įmanoma jį
prijungti prie elektros lizdo.
6. Jei jėgos kabelis yra pažeistas, reikia, jog gamintojas,
aptarnavimo agentas ar kitas kvalifikuotas asmuo jį
pakeisų, kad būtų išvengta bet kokių kylančių pavojų.
7. Prieš naudojimą reikia pasitikrinti, ar vandens
susrinkimo talpos plūduras yra teisingoje pozicijoje. Jei
pozicija nėra teisinga, tada reikia ranka nukreipti į
tinkamą.
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SVARBI SAUGUMO INFORMACIJA.
PRIEŠ NAUDODAMI PERSKAITYKITE VISAS TAISYKLES.

ISPĖJIMAS!
Jūsų saugumui, šioje instrukcijoje pateikta medžiaga turi būti vadovaujamasi, kad sumažinti gaisro
sukėlimo, elektrošoko ar asmeninės traumos riziką.

SAUGOS PRIEMONĖS
Naudodami oro sausintuvą visada sekite saugaus darbo nurodymus, kurie yra tokie:
 Visada įrenginį naudokite esant tai pačiai elektros
srovės įtampai, dažniui ir srovės stipriui, kaip
nurodyta ant produkto.
 Artima priežiūra reikalinga tokiais atvejais, kai

 Niekada nenaudokite įrenginio toje vietoje, kur jį
pasiekia tiesioginiai saulės spinduliai.
 Neleiskite vaikams lipti ant oro sausintuvo.
 Norint įjunkti įrenginį, visada naudokite

bet kuris modelis yra naudojamas šalia vaikų ar

įjungimo/išjungimo (angl. „ON/OFF“) mygtuką,

žmonių su negalia. Neleisti vaikams žaisti su

esantį valdymo skyde.

įrenginiu.
 Nepaleisti įrenginio, jei jo maitinimo laidas ar
kištukas yra pažeistas, ar tuo atveju, kai prieš
paleidžiant buvo pastebėti gedimai, ar įrenginys
buvo numestas/matosi pažeidimai padaryti kitu
būdu. Visą produkto komplektaciją grąžinti jums

 Niekada neatjunkite oro sausintuvo, kol jis dirba.
Tai gali turėti įtakos elektros grandinės
pažeidimams.
 Ant įrenginio statyti daiktų negalima, kol įjungtas
į lizdą ar dirba – neapdengti.
 Ant įrenginio nedėtkite jokių daiktų ar neleiskite

pardavusiam asmeniui, kad jis būtų apžiūrėtas ir

bet kokiems objektams uždengti tiekimo ir

pataisytas ar pakeistas.

šalinimo angų, ar įrenginiui dirbti šalia sienų ar

 Niekada nejunkite įrenginio į netvarkingą eletros
lizdą.
 Norint išvengti grandinės atjungimo, ŠIAM
ĮRENGINIUI NIEKADA NENAUDOKITE
LAIDO ILGINTUVO.
 Prieš paleisdami įrenginį, įsitikinkite, kad jis yra
sujungtas teisingai. Niekada neguldykite
įrenginio tuo metu, kai jis dirba.
 Visada įrenginį laikykite vertikalioje pozicijoje,
kad išvengti jo pažeidimų.
 Išjunkite ir ištraukite kištuką, kai įrenginio
nenaudojate ar ruošiate jį plovimui.
 Niekada maitinimo laido nedėkite po kilimu.

užuolaidų ir kita.
 Priedų ar papildomų jungčių naudojimas yra
nerekomenduojamas.
 Vietoje aplink ten, kur išmetamas šiltas oras,
reikia nuolat palaikyti ir užtikrinti švarą.
 Šį produktą naudoti tik buitiniam naudojimui.
 Taisymas gali būti atliekamas tik kompetetingų
aptarnavimo specialistų.
 Šio įrenginio nėra skirtas naudoti žmonėms
(įskaitant ir vaikus) su fizine, jutimine ar protine
negalia, ar neturintiems patirties ar žinių, nebent
atsakingas asmuo jiems suteikė pirminį
instruktažą.
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Apie oro sausintuvo valdymą.
Valdymo tipas Nr. 1

Myktukų funkcijos
Pastaba: Kai vandens surinkimo talpa yra pilna ar

veikimo) funkcija, tada oro sausintuvas veiks

ji neįdėta, jokios funkcijos negali būti nustatomos.

maksimaliomis galia palaikydamas nustatytas

1. ON/OFF. Įrenginio įjungimas/išjungimas.
2. FILTER. Po 250 veikimo valandų filtro
valymo indikatorinė lemputė įsijungs, kad
primintų, jog reikia išvalyti filtrą. Išimkite filtrą
ir išvalykite jį.
Paspausti, kad užgesinti filtro valymo
indikatorinę lemputė.
3.

– + . Drėgmės lygio reguliavimo mygtukai.
Drėgmės lygis gali būti nustatomas nuo 80 %
(santykinio drėgnio) iki 35 % santykinio
drėgnio. Paspaudus, nustatyta reikšmė keičiasi
kas 5 %.
Pastaba: Jei pasirenkama CO (nenutrūkstamo

sąlygas.
4. Ekranas. Atliekant nustatymus, rodomas
nustatytos drėgmės lygis, vėliau rodomas
momentinis patalpos santykinio drėgnio lygis
(± 5 % tikslumu).
5. FAN SPEED. Nustatomas ventiliatoriaus
greitis. Spausti pasirinktą didelį (angl. High) ar
mažą (angl. Low) ventiliatoriaus greitį.

6. TIMER. Jei įrenginys yra įjungtas ir įjungtas 2
ar 4 valandų laikmatis, tada jis išsijungia po
pasirinkto laiko. Jei įrenginys yra budėjimo
režime, o laikmatis yra įjungtas, tada įrenginys
įsijungia po pasirinkto laiko.

Kitos funkcijos
„BUCKET FULL“ indikatorinė lemputė
Dega tada, kai reikia ištuštinti vandens surinkimo talpą
arba tada, kai ji yra netinkamoje pozicijoje.
Garsinis perspėjimo signalas
Jei vandens surinkimo talpa yra pilna ar jos daugiau nei 3
minutes nėra vietoje, tada girdimas perspėjimo signalas.
Automatinis išsijungimas
Vandens lygio kontrolės apsauga išjungia oro sausintuvą,
kai talpa yra pilna arba išimta ir nepastatyta į jos poziciją.

Automatinis atitirpinimas
Kai ant garintuvo vamzdelių susiformuoja ledai, tada
kompresorius ir ventiliatorius sustoja, kol ledai dar yra.
Maitinimo nutraukimas
Dingus elektrai, įrenginys automatiškai persikraus ir veiks
pagal paskutinius nustatymus, kai elektros tiekimas bus
sugrąžintas.
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Apie oro sausintuvo valdymą.
Valdymo tipas Nr. 2

Pagrindinės funkcijos
Pastaba: Kai vandens surinkimo talpa yra pilna ar

2. Sukite drėgmės reguliavimo ratelį iki

ji neįdėta, jokios funkcijos negali būti nustatomos.

norimo lygio ar iki nenutrūkstamo veikimo

1. Įsitikinkite, kad vandens talpa yra padėta

įjungimo.

teisingai. Jei „BUCKET FULL“ lemputė
užsidega vos įjungus įrenginį, tada reikia

3. Įrenginys bus išjungtas, kai rateliu bus

pasukta iki „OFF“ pozicijos.

išrimti talpą, ištuštinti ir grąžinti į vietą
tuščią.

Kitos funkcijos
„BUCKET FULL“ indikatorinė lemputė
Dega tada, kai reikia ištuštinti vandens surinkimo talpą
arba tada, kai ji yra netinkamoje pozicijoje.
Automatinis išsijungimas
Vandens lygio kontrolės apsauga išjungia oro sausintuvą,
kai talpa yra pilna arba išimta ir nepastatyta į jos poziciją.

Maitinimo nutraukimas
Dingus elektrai, įrenginys automatiškai persikraus ir veiks
pagal paskutinius nustatymus, kai elektros tiekimas bus
sugrąžintas.
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Oro sausintuvo naudojimas.
Pirmą kartą paleidus oro sausintuvą, įrenginys turi nepertraukiamai dirbti 24 valandas.
Oro sausintumo veikimo principas

Automatinis atitirpinimas

Drėgnas oro yra tiekiamas pro šaltus
vamzdelius. Drėgmė ore kondensuojasi ant
vamzdelių ir nulaša vandens surinkimo talpą
(arba bėga per prijungtą žarnelę), Sausas, švarus
oras yra tiekiamas pro kondensatorių, kur jis yra
šildomas ir pro sausintuvo groteles išleidžiamas
į patalpą.
Yra normalu, kad patalpoje esantis oras šyla,
kol oro sausintuvas dirba.

Kai ant garintuvo vamzdelių susidaro ledai,
kompresorius sustoja, o ventiliatorius veikia tol,
kol ledai atitirpsta.
Atitipinimo režime ventiliatoriaus variklis dirba
normaliu greičiu, o kompresorius sustoja.

Vietovės pasirinkimas
Oro sausintuvas, kuris pastatytas dirbti rūsyje
gali būti mažai efektyvus arba būti visai
neefektyvus
sausinant
tokią
uždarą
sandėliavimo vietą, kaip spinta, nebent ten yra
pakankamai gera oro cirkuliacija.
■ Nenaudoti lauke.
■ Šis oro sausintuvas yra naudojamas tik buitinės
paskirties patalpoms. Šis sausintuvas neturėtų būti
naudojamas komercinės ar gamybinės paskirties
patalpose.
■ Oro sausintuvą statyti ant lygių grindų, kurios
būtų pakankamai tvirtos, kad atlaikytų įrenginį su
pilna vandens surinkimo talpa.
■ Dėl geresnės oro cirkuliacijos aplink oro
sausintuvo perimetrą reikia palikti mažiausiai
30–45 cm atstumą iki artimiausio objekto.
■ Place the dehumidifier in an area where the
temperature will not below 5°C. Or t he coils can
become covered with frost , which may reduce
performance.
■ Oro sausintuvą naudoti, kad apsaugoti knygas ir
kitas vertybes nuo drėgmės sukeliamų padarinių.
■ Oro sausintuvą galima naudoti rūsyje, kad
apsaugoti nuo drėgmės sukeliamų padarinių.
■ Oro sausintuvas turi dirbti uždarose patalpose,
kad būtų pasiektas maksimalus efektyvumas.
■ Uždaryti visas duris, langus ir kitas angas, kurios
tiesiogiai susisiekia su lauku.

PASTABA: Oro sausintuvas yra su ratukais,
kad būtų lengviau keisti vietą, bet galima
važiuoti tik per lygius, plokščius paviršius.
Sausintuvu važiuoti per kilimą ar kitus objektus
negalima.
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Oro sausintuvo naudojimas.
Visada įsitikinkite, kad vandens talpa tvirtai pastatyta į savo vietą oro sausintuve.

Surinkto vandens pašalinimas
Yra 2 būdai pašalinti surinktą vandenį:
1. Talpa. Kai talpa yra išimta, įrenginys

2. Žarnelė. Prijungus 14 mm vidinio

neveikia. Reikia išpilti ir vėl įstatyti

skersmens žarnelę (neįtraukta į

talpą.

komplektaciją), vanduo automatiškai

Pastaba: Išpilant talpą laikyti abiem

teka į grindis.

rankomis.

1. Pakelti dangtelį, esantį įrenginio

šone.
2. Prisukite jungiamąjį antgalį (yra

komplete) prie įrenginio.
3. Žarnelę užmaukite ant

jungiamojo antgalio ir
Svarbu: Nejunkite žarnelės, jei jau

nukreipkite į grindis, kur įrengta

naudojate oro sausintuvo vandens

vieta surinktam vandeniui

talpą. Kai žarnelė yra prijungta, tada

nutekėti.

vanduo per ją keliauja ten, kur ji yra
nukreipta, ir talpoje tuo metu
nesikaupia.
PASTABOS:


Nepašalinkite vandens surinkimo
talpos tol, kol įrenginys dirba, ar
tik ką sustojo. Kitu atveju
truputis vandens gali išsilieti.



Vandens talpa turi būti vietoje ir
teisingai įstatyta, kad sausintuvas
galėtų veikti.

Vandens lygis

Vandens susrinkimo talpa turi būti teisingai įstatyta į

Oro sausintuvas automatiškai išsijungs tada, kai

savo vietą, kad oro sausintuvas veiktų. Jei talpa

talpa prisipildys, arba tada, kai talpa bus pašalinta ar

nebus teisingai įstatyta, tada įrenginys neveiks ir

teisingai nepastatyta į savo vietą.

degs lemputė esanti ant jo.
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Oro sausintuvo priežiūra ir valymas.
Išjunkite oro sausintuvą ir ištraukite jo maitinimo laidą iš lizdo.
Grotelės ir dėklas
Dėklo valymas:
Naudoti vandenį ir mažos koncentracijos ploviklį.
Nenaudoti baliklių ar šlifavimo medžiagų.

Grotelių valymas:
Naudoti vakuuminį siurbį ar teptuką.

Vandens surinkimo talpa
Valyti:
Vandens surinkimo talpą reikia valyti kas kelias
savaites, kad apsisaugoti nuo pelėsių, miltligės
ir bakterijų. Papildykite talpą švariu vandeniu ir,
įpylę ploviklio, pamaišykite, o vėliau
praskalaukite švariu vandeniu.
PASTABA: Plaudami vandens talpą
nenaudokite indų ploviklio.
Pašalinti:
Išimti vandens surinkimo talpą ir išpilti vandenį.
Pakeisti:
Įdėti vandens surinkimo talpą į oro sausintuvą.
PASTABA: Vandens surinkimo talpa turi būti
teisingai įdėta į savo vietą, kad oro sausintuvas
galėtų dirbti.

Oro filtras
Oro filtras turi būti tikrinamas ir valomas
mažiausiai kas 250 valandų darbo ar dažniau, jei
reikia.


Po 250 valandų darbo filtro valymo
indikatorinė lemputė degs, kad priminti, jog
reikia išvalyti oro valymo filtrą. Išimkite filtrą
ir jį išvalykite. Pašalinkite filtrą ir paspauskite
„Filter Reset“, kad išjungti degančią lemputę.

Pašalinti:
Paspauskite du mygtukus ir išimkite filtrą.
Valyti:
Išvalykite filtrą šiltu, muilinu vandeniu.
Praskalaukite ir palikite filtrą išdžiūti.

PASTABA: Venkite filtrą plauti indaplovėje.
DĖMESIO: Nenaudokite oro sausintuvo be

Montuoti:

filtro, nes dulkės kaupsis ir turės įtakos įrenginio

Įdėkite filtrą atgal į oro sausintuvą.

darbo efektyvumui.



(Modeliams su valdymo tipu nr. 1)

Gedimų diagnostika.
Problema
Oro sausintuvas
nepasileidžia

Galimos priežastys
Nepajungtas įrenginio
maitinimas.
Įrenginys pasiekė nustatytas
sąlygas arba vandens talpa yra
pilna.
Vandens talpa yra netinkamoje
pozicijoje.
Maitinimo klaida.

Įrenginys
nesausina oro
taip, kaip turėtų

Praėjo nepakankamai laiko.

Oro srautas apribotas.
Nešvarus filtras.
Drėgmės kontrolės gali būti
negalima nustatyti pakankamai
žemai.
Durys ir langai gali būti nevisai
uždaryti.
Rūbų džiovintuvas į patalpą gali
pūsti drėgną orą.
Per žema patalpos temperatūra.

Oro sausintuvas
dirba per ilgai
Apledėję
vamzdeliai

Nepavyksta
reguliuoti
nustatymų
Ventiliatoriaus
triukšmas
Vanduo ant
grindų

Per didelė sausinama erdvė.
Atidarytos durys ir langai.
Oro sausintuvas buvo neseniai
įjungtas arba patalpos
temperatūra yra žemesnė nei 5
°C.
Kompresorius išsijungs, o
ventiliatorius apie 3 min.
automatiškai veiks fiksuotomis
sąlygomis.
Tai garsas sukuriamas orui
praeinant pro įrenginį.
Atsijungta vandens žarnelė.
Norima vandenį rinkti į
įrenginio talpą, o prijungta
žarnelė.

Sprendimas
Įsitikinkite, kad oro sausintuvo laidas yra iki galo
įkištas į rozetę.
Oro sausintuvas automatiškai išsijungia tada, kai bet
kuri būsena būna pasiekta. Nustatyti į žemesnį lygį
arba ištuštinti talpą ir nuolatos keisti.
Vandens talpa turi būti vietoje, teisingai įdėta į oro
sausintuvą, kad pastarasis galėtų dirbti.
Saugos laikas (iki 3 minučių), kad apsaugoti
kompresorių nuo perkrovos. Dėl šios priežasties
įrenginys gali nepradėti įprastos sausinimo procedūros
dar 3 minutes po to, kai jis yra įjungtas.
Tik ką sumontuotam įrenginiui reikia leisti paveikti
mažiausiai 24 valandas, kad patalpoje būtų palaikomas
norimas drėgmės lygis.
Įsitikinkite, kad nėra jokių užuolaidų ar baldų, kurie
būtų oro sausintuvo gale ar priekyje.
Grįžti į „Oro sausintuvo priežiūra ir valymas“.
Norint sausesnio oro, reikia spausti „-“ ir nustatyti
žemesnę procentų reikšmę (%) ar, nenutrūkstamo
veikimo atveju, norint maksimalaus sausinimo.
Patikrinti visas duris, langus ir kitas angas, kad jos
būtų uždarytos.
Oro sausintuvą montuokite toliau nuo džiovyklės.
Džiovyklės išmetimo vamzdis turi būti išvestas į
lauką.
Drėgmės šalinimas yra efektyviausias esant aukštai
patalpos temperatūrai. Žemesnės patalpų temperatūros
mažina sausinimo efektyvumą. Modeliai yra sukurti
sausinti patalpą, kurios oro temperatūra yra virš 5 °C.
Neteisingai parinktas oro sausintuvo galingumas.
Uždaryti visus lauko langus ir duris.
Tai yra normalu. Apledėjimas paprastai savaime
dingsta per ~60 min.

Tai yra normalu. Palaukti 3 minutes ir nustatyti
ventiliatorių iš naujo.

Tai yra normalu.
Patikrinti žarnelės pajungimą.
Atjungti žarnelę, jei norima vandenį rinkti į įrenginio
talpą.
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Ilgalaikis saugojimas.
Kai įrenginio nenaudojate ilgą laiką, kad jis išliktų geros būklės siūlome atlikti tokius
veiksmus:


Įsitikinkite, kad vandens surinkimo talpa būtų tuščia, o kondensato žarnelė būtų
atjungta.



Atjungę maitinimo laidą jį suvyniokite.



Išvalykite įrenginį ir supakuokite taip, kad jis būtų apsaugotas nuo dulkių.

Elektrinė schema.

Techniniai duomenys.
Modelis
Darbinė įtampa
Darbinis dažnis
Galia
Našumas
Darbinė temperatūra
Svoris
Vandens surinkimo talpos tūris

AR-24TR1
220–240 V
50 Hz
600 W
24 L/d.
5–35 °C
14 kg
4,5 L (automatiškai sustoja ties ~ 3,5 L)
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