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Lietuviškai

Ventiliatorius „Mitsubishi Lossnay“
MODELIAI

VL-50S2-E (patraukiamos virvelės tipo)

VL-50ES2-E (sieninio jungiklio tipo)
Naudojimo instrukcijos         Klientui

Atidžiai perskaitykite šias instrukcijas, kad žinotumėte, kaip šiuo prietaisu tinkamai ir saugiai naudotis. 
Perskaitę vadovą, pasidėkite jį parankioje vietoje, kad galėtumėte bet kada juo pasinaudoti.
Prieš pradėdami ventiliatorių „Lossnay“ naudoti, būtinai perskaitykite skyrių „Saugos įspėjimai“, kad 
žinotumėte, kaip tai padaryti tinkamai ir saugiai. 
Prietaiso negalite įrengti patys. (Negarantuojama, kad klientų įrengtas prietaisas bus saugus ir tinkamai 
veiks.)
Jei elektros laidas pažeistas, siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų, jį turi pakeisti gamintojas, techninės 
priežiūros įgaliotinis arba panašios kvalifikacijos žmogus (taikoma tik VL-50S2-E modeliams).
– Susisiekite su pardavėju.
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1. Saugos įspėjimai
Netinkamo elgesio su prietaisu keliami pavojai 
pažymėti toliau aprašytais ženklais. 

 Įspėjimas 
Šis ženklas įspėja apie eksploatacinę prietaiso 
triktį arba netinkamą jo naudojimą, dėl ko gali 
kilti mirtino arba itin rimto susižalojimo pavojų. 

 Atsargiai
Šis ženklas įspėja apie eksploatacinę prietaiso 
triktį arba netinkamą jo naudojimą, dėl ko 
kyla susižalojimo arba žalos namams, namų 
apyvokos daiktams ir t. t. pavojus.

 Įspėjimas 
- Elektros laido*1 nepjaukite, 
nekirpkite, jo nepažeiskite ir niekaip 
kitaip nemodifikuokite. Laido taip 
pat stipriai nelenkite, netraukite, 
nesukite ir nesuraizgykite.
 - Laidą galite pažeisti ir dėl to gali kilti 
gaisras arba elektros smūgis.

- Ventiliatoriaus „Lossnay“ jungiklio 
NEĮJUNKITE arba NEIŠJUNKITE, jei 
pastebėjote degiųjų dujų nuotėkį.
 - Elektrinio kontakto žiežirbos gali 
sukelti sprogimą. Atidarykite langą ir 
išvėdinkite kambarį. 

Draudžiama
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- Prietaiso nenaudokite itin karštose 
vietose (kur temperatūra 40 °C ar 
aukštesnė), prie atviros liepsnos, 
vietose, kuriose dažni dūmai iš 
alyvuotų šaltinių, arba kur ant 
prietaiso gali patekti organinių 
tirpiklių.
 - Gali kilti gaisras.

- Prietaiso neardykite, jei ardydami 
naudosite įrankius arba jį fiziškai 
modifikuosite.
 - Gali kilti gaisras, elektros smūgis 
arba susižalojimo pavojus.

- Saugokite, kad prietaisas 
nesušlaptų.
 - Gali kilti gaisras arba elektros smūgis.

- Elektros laido kištuko*1 nekiškite ir 
netraukite šlapiomis rankomis.
 - Gali ištikti elektros smūgis.

- Naudokite esant nurodytajai įtampai.
 - Gali kilti gaisras arba elektros smūgis.

- Patikrinkite, ar elektros laido 
kištukas*1 neapdulkėjęs.
 - Dėl apdulkėjusio laido kištuko gali 
įvykti trumpas jungimas ir kilti gaisras.

- Elektros laido kištuką*1 įkiškite iki 
pat galo į lizdą ir patikrinkite, kad 
nebūtų laisvas.
 - Dėl atsilaisvinusio kištuko gali ištikti 
elektros šokas arba kilti gaisras.

- Pasirūpinkite, kad oro iš lauko 
ėmiklio anga būtų pakreipta taip, 
kad neįtrauktų išmetamųjų dujų ar 
kitų išmetamų medžiagų.
 - Jei įsiurbiamas oras yra nešvarus, 
kambaryje gali trūkti deguonies.

- Jei prietaiso ilgai nenaudojate, 
išjunkite elektros srovės išjungiklį 
arba iš sieninio lizdo ištraukite 
elektros laido kištuką*1.
 - To nepadarius, dėl susidėvėjusios 
izoliacijos gali ištikti elektros smūgis 
arba dėl trumpo jungimo gali kilti 
gaisras.

- Pritaisykite su prietaisu 
supakuotus lauko dangtelius.
 - Į prietaisą patekęs lietaus vanduo 
gali sukelti elektros smūgį, gaisrą 
arba sušlapinti kambaryje esančius 
daiktus.

- Jei prietaisas blogai veikia arba 
sugedo, iškart nustokite naudoję.
 - Jei ventiliatorių „Lossnay“ ir toliau 
naudosite, gali imti rūkti dūmai, 
ištikti elektros smūgis arba galite 
susižaloti.

NEGALIMA 
išardyti

Saugokite, 
kad nepatektų 
vandens

Nelieskite 
šlapiomis rankomis

Laikykitės 
pateiktų 
instrukcijų.

* Skubiai išjunkite elektros srovės 
išjungiklį arba iš sieninio elektros 
lizdo ištraukite laido kištuką*1. Po to 
susisiekite su parduotuve, kurioje 
prietaisą įsigijote, kad jį patikrintų ir 
pataisytų.
<Blogo veikimo ir gedimų pavyzdžiai>
 - Įjungus maitinimą, nesisuka 
ventiliatoriaus sparneliai.
 - Iš veikiančio prietaiso sklinda keisti 
garsai arba jis vibruoja.
 - Mentės lėtai arba keistai sukasi. 
(Techninę variklių priežiūrą reikia 
atlikti periodiškai.)
 - Užuodžiate degėsių kvapą.
 - Prietaiso tvirtinimo detalė pažeista 
korozijos arba sugadinta.

- Prieš atlikdami techninės 
priežiūros veiksmus, išjunkite 
elektros srovės išjungiklį arba iš 
sieninio lizdo ištraukite elektros 
laido kištuką*1.
 - Jei laidais teka elektros srovė, gali 
ištikti elektros smūgis arba galite 
nusideginti.

 Atsargiai
- Deginančių įrenginių nestatykite 
ten, kur eina tiesioginė prietaiso 
oro srovė.
 - Dėl nevisiško sudegimo gali įvykti 
nelaimingi atsitikimai.

- Jei atlikdami techninės priežiūros 
darbus naudojate kopėčias, jas būtinai 
statykite ant lygaus paviršiaus, kad po 
kopėčių kojomis nieko nebūtų.
 - Nukritę galite susižeisti.

- Prietaiso jokiu būdu nevirtinkite 
prie lubų.
 - Nukritęs prietaisas gali sužaloti.

- Kadangi šis prietaisas pagamintas 
naudoti aukštai, jį tvirtinkite bent 
1,8 m nuo grindų.
 -  Nesilaikant šio perspėjimo, kyla 
pavojus susižeisti.

- Prietaisui veikiant, jo viduje 
sukasi ventiliatoriaus sparneliai. 
Prietaisui veikiant, jokiu būdu į jį 
nieko nekiškite.
 - Galite susižaloti.

- Prietaiso nenaudokite vonios kambaryje 
ar kitoje labai drėgnoje vietoje.
 - Gali ištikti elektros smūgis arba 
prietaisas gali sugesti.

- Atlikdami techninės priežiūros, 
darbus mūvėkite pirštines.
 - Nemūvėdami pirštinių, galite susižaloti.

Draudžiama

NELIESKITE

Laikykitės 
pateiktų 
instrukcijų.
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- Atlikę techninės priežiūros darbus, 
vėl tvirtai pritaisykite prietaiso dalis.
 - Nukritęs prietaisas gali sužaloti.

VNiekada laido kištuko*1 
nebandykite ištraukti, traukdami 
už elektros laido. Visada traukite 
laikydami už paties kištuko.
 - Gali ištikti elektros smūgis, įvykti 
trumpas jungimas arba kilti gaisras.

- Jei lauko oras yra šaltas, pučia 
stiprus vėjas, stipriai lyja arba sninga, 
lauke rūkas arba pusto smulkų sniegą, 
ventiliatorių „Lossnay“ išjunkite ir 
uždarykite rankines žaliuzes.
 - Kartu su oru į ventiliatorių „Lossnay“ 
gali patekti vandens arba sniego ir 
prietaisą pažeisti.

- 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 prietaisą gali naudoti 8 metų bei 
vyresni vaikai ir asmenys, turintys 
fizinę, jutimo ar protinę negalią, 
arba jei jie neturi patirties ir žinių, 
jei juos prižiūri arba prietaisu 
saugiai naudotis yra pamokęs 
ir apie prietaiso keliamą pavojų 
yra paaiškinęs už jų saugumą 
atsakingas asmuo. Vaikams su 
prietaisu žaisti negalima. Prietaiso 
valyti ir techninių priežiūros darbų 
atlikti negali neprižiūrimi vaikai.)

*1 Taikoma tik VL-50S2-E modeliams 
(ventiliatoriams „Lossnay“ su elektros 
laidu). 

2. Prietaiso naudojimas
■ Naudojant žiemą, ventiliatorius 

„Lossnay“, pūsdamas lauko orą į 
vidų, patalpos oro šilumą perkelia į 
šaltą lauko orą.

Tai reiškia, kad kai oro temperatūra lauke yra 
maždaug –10 °C, ant skydo arba prietaiso viduje 
gali susidaryti kondensatas arba šerkšnas.
Kadangi kondensatas ir šerkšnas formuojasi 
skirtingai, priklausomai nuo nežymių oro sąlygų 
pasikeitimų (pvz., drėgmės patalpos viduje, oro 
srauto ir pan.), veikimo režimus keiskite arba 
prietaisą laikinai išjunkite, atsižvelgdami į esamas 
oro sąlygas.
Prietaiso paviršiui aprasojus, jį nuvalykite.
Vadovaudamiesi toliau pateiktomis lauko oro 
temperatūrų gairėmis, įjunkite režimą „Tik ištraukimo 
režimas“. (Informacijos apie šį režimą rasite 6 psl.)

Lauko oro temperatūra
Prietaisas veikia –10 °C arba aukštesnė

Tik ištraukimo režimas Nuo –10 °C iki –20° C 
Prietaisas sustabdytas –20 °C arba žemesnė

■ Prieš naudodami patikrinkite, ar 
prietaisais tinkamai pritvirtintas.

- Ar ventiliatorius „Lossnay“ pritvirtintas prie 
sienos?
 - Šis ventiliatorius „Lossnay“ skirtas tvirtinti tik 
prie sienos. Pritvirtinus prie lubų, jis gali nukristi.

- Ar prie išorinės sienos pritvirtintas specialus 
lauko gaubtas?

 - Gaubto nepritvirtinus, į prietaisą patekęs vėjas 
bei lietus gali jį pažeisti.

■ Naudodami ventiliatorių „Lossnay“, 
vadovaukitės toliau išvardytais 
įspėjimais.

- Aplink prietaisą nelaikykite jokių daiktų.
 - Šalia pastatyti daiktai gali blokuoti oro ir oro 
ėmiklio angas arba trukdyti atliekant techninės 
priežiūros darbus.
 - Daiktai taip pat gali trukdyti pasiekti sieninį 
elektros lizdą (modeliuose su elektros laidu).

- Tiesiogiai ant prietaiso nepurkškite jokių aerozolių 
(pvz., purškiklių nuo vabzdžių, plaukų lako ar valiklių).
 - Prietaiso skydas gali deformuotis, susilpnėti ar 
būti kitaip pažeistas.

- Prietaiso skydo niekuo neuždenkite ir neužstokite.
 - Gali būti prastai vėdinama.

- Laido netraukite įstrižai (taikoma tik VL-
50S2-E modeliams).
 - Prietaisas blogai veiks. 

Bent 3 cm

Bent 10 cm

Priekyje nieko 
negali būti Bent 10 cm

Bent 5 cm
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- Toliau išvardytais atvejais išjunkite 
ventiliatorių „Lossnay“ ir uždarykite žaliuzes.
 - Jei lauko oras yra šaltas, pučia stiprus vėjas, 
stipriai lyja arba sninga, lauke rūkas arba 
pusto smulkų sniegą. (Kartu su tiekiamu oru į 
ventiliatorių „Lossnay“ gali patekti vandens arba 
sniego ir prietaisą pažeisti.)
 - Valydami ir tikrindami.
(Ventiliatorių „Lossnay“ laikinai sustabdykite ir po 
to vėl įjunkite.)

- Skydo netraukite per jėgą.
 - Taip traukdami, galite nutraukti prietaisą.

■ „Mitsubishi“ rekomenduoja ventiliatorių 
„Lossnay“ tvirtinti atokiau nuo lovos.
Jei prietaisas bus per arti, gulint lovoje girdėsis 
prietaiso veikimo garsas ir jausis pučiamas 
šaltas oras.

■ Mažesni už lauko gaubto grotelių angas 
vabaliukai gali patekti į prietaiso vidų.

■ Pučiant stipriam vėjui, žaliuzės gali 
tarškėti. (Tai nereiškia gedimo.)

■ Techninę variklių ir oro filtro priežiūrą 
(keitimą) reikia atlikti periodiškai.
Keitimo laikas priklauso nuo naudojimo 
dažnumo.

3. Prietaiso ypatumai
„Mitsubishi“ gaminamas ventiliatorius 
„Lossnay“
Ventiliatoriaus „Lossnay“ veikimas
Ventiliatorius „Lossnay“ nešvarų orą (jį 
ištraukdamas) iš vidaus perneša į lauką ir iš lauko 
įpučia švarų orą (tiekia orą). Tiekdamas orą, 
prietaisas orą iš lauko pašildo beveik iki kambario 
temperatūros (veikia kaip šilumokaitis).

* Ventiliatorius „Lossnay“ nėra oro kondicionierius. 
Tai ventiliacijos prietaisas, kuriuo ventiliuojant 
vyksta šilumos mainai.

 Kadangi prietaisas ne tik išleidžia į lauką 
patalpos orą, bet ir į vidų įtraukia šviežią orą, jis 
puikiai tinka naudoti itin sandariuose namuose.

 Kadangi prietaisas yra šilumokaitis, juo orą 
šildyti ir vėsinti yra daug pigiau nei kitais 
ventiliatoriais, kurie orą tik ištraukia.

 Pro įmontuotus filtrus į namus patenka mažiau 
dulkių, žiedadulkių ir kitų smulkių dalelių. 

1 Ištraukiamojo oro filtras

2 Lauko oro filtras
Pakeitimui: P-50F2-E

3
Pasirinktinis aukštos 
kokybės filtras
P-50HF2-E

 Žiemą siekiant išvengti šalto oro arba prietaiso 
rasojimo, galima naudoti režimą „Tik oro 
ištraukimas“. (Informacijos apie šį režimą rasite 
6 psl.)
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4. Dalių pavadinimai

Ištraukiamojo oro filtras

Kabliukas

Indikacinė veikimo lemputė

Laidas (prietaisui pritvirtinti, 
kad nenukristų)

Lauko oro filtras

Ventiliatoriaus 
„Lossnay“ blokas  

(Šilumokaitis)

Skydas

Žaliuzių rankenėlė

Patraukiama virvelė
(taikoma tik VL-50S2-E 
modeliams)

Ekranas
(Nuimkite apsauginę 
plėvelę.)

5. Prieš įjungiant prietaisą „Lossnay“
1. Pasiruošimas įjungti elektros energijos tiekimą

1) Elektros skydinėje įjunkite elektros srovės išjungiklį.

2) Elektros laidą įkiškite į sieninį lizdą (taikoma tik VL-50S2-E modeliams).

Išjungiklis

Elektros laido 
kištukas
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6. Veikimas
Pastaba
 - Toliau išvardytais atvejais sustabdykite 
ventiliatorių „Lossnay“ ir rankiniu būdu 
žaliuzių rankenėlę pastumkite į kairįjį 
ventiliatoriaus kraštą (uždarų žaliuzių padėtį), 
kad uždarytumėte žaliuzes.
 - Jei lauko oras yra šaltas, pučia stiprus vėjas, 
stipriai lyja arba sninga, lauke rūkas arba 
pusto smulkų sniegą. (Kartu su tiekiamu oru į 
ventiliatorių „Lossnay“ gali patekti vandens arba 
sniego ir prietaisą pažeisti.)
 - Valydami ir tikrindami.

1. Žaliuzių rankenėlę pastumkite į 
atidarytų žaliuzių padėtį.

Pastaba
 - Žaliuzių rankenėlė būtinai turi būti nustatyta 
į atidarytų žaliuzių padėtį – tik tada prietaisą 
galima įjungti.

2. Veikimas
Modelis VL-50S2-E
Veikimo režimo (oro srauto) perjungimas
Patraukite už virvelės ir perjunkite iš „HI“ 
(greitas) į „LO“ (lėtas) arba „Off“ (išjungta).

„HI“ (greitas) veikimas   „LO“ (lėtas) veikimas   „Off“ (išjungta)
(Indikacinės veikimo lemputės.)         (Indikacinė veikimo    
                                                                     lemputė užgęsta.)

Modelis VL-50ES2-E
Valdymo jungiklių naudojimas.

* Aukščiau pavaizduoti jungikliai yra tik pavyzdys. 
Veikimo funkcijos ir indikacinės lemputės 
priklauso nuo įtaisytų jungiklių.

3. Veikimas režimu „Tik oro ištraukimas“
Ką reiškia režimas „Tik oro ištraukimas“?

Kai lauko oro temperatūra žiemą nukrenta ir 
įsiurbiamas oras (oro tiekimas) yra šaltas arba 
nerimaujate dėl prietaiso rasojimo, režimą 
pakeiskite į „Tik oro ištraukimo“ režimą.
Oro tiekimo pusėje žaliuzes uždarius, o oro 
ištraukimo pusėje žaliuzes pusiau uždarius, 
prietaisas veikia tiekdamas sumažintą oro (šalto 
lauko oro) srautą.
Kad oro temperatūrai atvėsus iki –10 °C ar net 
daugiau šilumokaitis neužšaltų, būtinai prietaisą 
naudokite „Tik oro ištraukimo“ režimu.
(*Lauko oro temperatūros gaires rasite 3 psl.)

Kaip naudoti režimą „Tik oro ištraukimas“?
Žaliuzių rankenėlę nustatykite į padėtį „Tik oro 
ištraukimas“.
- Žaliuzių rankenėlę pastumkite į padėtį 

„UŽDARYTA“, po to rankenėlę lėtai slinkite į 
padėtį „ATIDARYTA“ ir sustokite nustatę į padėtį 
„Tik oro ištraukimas“.

Pastaba
 - Kai „Tik oro ištraukimo“ režimo naudoti 
nebebūtina, žaliuzių rankenėlę grąžinkite į 
padėtį „ATIDARYTA“.

Žaliuzių 
rankenėlė

Padėtis 
„ATIDARYTA“

Padėtis 
„UŽDARYTA“

Padėtis „Tik oro 
ištraukimas“

Žaliuzių rankenėlė

Padėtis 
„ATIDARYTA“

Padėtis 
„UŽDARYTA“

Energijos 
tiekimo jungiklis 
(įjungti / išjungti)

Oro srauto jungiklis 
(didelis ir mažas 
ventiliatoriaus 
sparnelių greičiai)
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- Nejudinkite kabančio skydo. (Galima sugadinti 
tapetus.)

Į vertikalią padėtį pritvirtintas ventiliatorius
1) Kaip pavaizduota paveikslėlyje, suimkite už 

viršutinio ir apatinio skydo šonų ir traukite į save.

2) Nuimkite skydą ir palikite kaboti.
- Nuo prietaiso korpuso nuimdami skydą (laidą), 

prilaikykite kabliuką ir nuimkite laidą.
- Nejudinkite kabančio skydo. (Galima sugadinti 

tapetus.)

3. Nuimkite ištraukiamojo oro filtrą.
Kaip pavaizduota paveikslėlyje, suimkite oro 
filtrą ir viršutinę oro filtro dalį, traukdami link 
savęs, atkabinkite nuo viršuje esančio kabliuko ir 
nuimkite nuo ventiliatoriaus.

4. Nuimkite lauko oro filtrą.
Suimkite už lauko oro filtro rankenėlės ir jį ištraukite.

Skydas

Skydas

Kabliukas
Laidas

Skydas

Laidas

Kabliukas

Skydas

Ištraukiamojo oro 
filtras

Lauko oro filtras

7. Techninė priežiūra
Nuo oro filtrų ir ventiliatoriaus „Lossnay“ blokų 
reguliariai nuvalykite dulkes ir nešvarumus, kad 
ventiliatoriaus „Lossnay“ veikimas nesutriktų.

Patarimai:

Oro filtrus valykite bent kartą per šešis 
mėnesius.
Ventiliatoriaus „Lossnay“ blokus valykite kartą per 
dvejus metus.
(Jei purvo ir dulkių yra daugiau, valyti reikėtų 
dažniau.)

 Įspėjimas
 - Prieš atlikdami techninės priežiūros darbus, 
visada išjunkite elektros srovės išjungiklį, o jei 
jūsų ventiliatoriaus modelis yra VL-50S2-E, iš 
sieninio elektros lizdo ištraukite laido kištuką.
 - Jei laidais teka elektros srovė, gali ištikti 
elektros smūgis arba galite nusideginti.

 Atsargiai 
 - Atlikdami techninės priežiūros darbus, 
mūvėkite pirštines.
 - Nemūvėdami pirštinių, galite susižaloti.

 - Jei naudojate kopėčias, jas būtinai statykite 
ant lygaus paviršiaus, kad po kopėčių 
kojomis nieko nebūtų.
 - Nukritę galite susižeisti.

Dalių išėmimas
1. Išjunkite elektros energijos tiekimą

1) išjunkite ventiliatorių „Lossnay“.
2) Visada išjunkite elektros srovės išjungiklį, o jei 

jūsų ventiliatoriaus modelis yra VL-50S2-E, iš 
sieninio elektros lizdo ištraukite laido kištuką.

2. Atidarykite skydą.
Į horizontalią padėtį pritvirtintas ventiliatorius

1) Kaip pavaizduota paveikslėlyje, suimkite už 
kairiojo ir dešiniojo skydo šonų ir traukite į save.

2) Nuimkite skydą ir palikite kaboti.
- Nuo prietaiso korpuso nuimdami skydą (laidą), 

prilaikykite kabliuką ir nuimkite laidą.

Išjungiklis

Elektros 
laido 
kištukas
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5. Išimkite ventiliatoriaus „Lossnay“ 
bloką.

Spustelėkite ventiliatoriaus „Lossnay“ bloko 
rankenėlės išsikišusią dalį ir patraukę rankenėlę 
link savęs nuimkite bloką.

Valymas
1. Lauko oro filtras
1 Dviejose vietose spustelėkite ąseles ir 

atidarykite filtro rėmą.
2 Nuimkite lauko oro filtrą.

3 Pašalinkite dulkes dulkių siurbliu.

Kai filtras stipriai suteptas, spauskite ir 
plaukite filtrą šaltu arba šiltu vandeniu (40 °C 
arba vėsesniu), tuomet leiskite filtrui nudžiūti.

Pastaba
 - Neplaukite filtro kaip nurodoma toliau, nes 
taip galite jį sugadinti.
 - Neplaukite filtro karštu vandeniu.
 - Neplaukite filtro jį trindami arba šveisdami.
 - Nespauskite arba nesukite filtro.

„Lossnay“ 
blokas

Filtro rėmas

Ąselė

Lauko oro filtras

1

2

Paspauskite

Dulkių siurblys

Lauko oro filtras

Keitimas
Šis filtras yra eksploatacinė dalis. 
Rekomenduojame filtrą keisti pakaitiniu filtru 
(P-50F2-E) po keturių filtro plovimų.

2. Ištraukiamojo oro filtras
1) Atidarykite ištraukiamojo oro filtrą, kaip 

pavaizduota paveikslėlyje.

2) Švelniai išpurtykite ranka arba dulkes 
nusiurbkite dulkių siurbliu.

3) Jei filtras itin nešvarus, nuvalykite sudrėkinta 
šluoste ir gerai išgręžkite.

Pastaba
 - Jokiu būdu neplaukite karštu vandeniu ir 
stipriai rankomis netrinkite.
 - Filtro nebandykite džiovinti, jį tiesiogiai 
laikydami prie atviros liepsnos.
 - Jei naudojate atskirai įsigytą dulkių filtrą, 
jį valykite, laikydamiesi naudotojo vadove 
pateiktų instrukcijų.

3. Ventiliatoriaus „Lossnay“ blokas
Dulkių siurbliu nusiurbkite nuo paviršiaus dulkes.

 - Paviršių atsargiai nusiurbkite dulkių siurblio 
antgaliu.

Pastaba
 - Saugokite, kad ant ventiliatoriaus 
„Lossnay“ nepatektų vandens, chemikalų ir 
lakiųjų medžiagų tirpalo.
 - Ventiliatoriaus „Lossnay“ neplaukite vandeniu.
 - Ventiliatoriaus „Lossnay“ bloko nelaikykite 
arti atviros liepsnos.
 - Į paviršių nespauskite laidų, atsuktuvų ar 
kietų dulkių siurblio antgalių.

入れる
Insert

羽根
側Fan side

Dulkių siurblys

„Lossnay“ blokas

Dulkių 
siurblys

Ištraukiamojo 
oro filtras

Atidarykite 
filtro rėmą

Paspauskite 
į šonus, kad 
nuimtumėte ąselę
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Surinkimas iš naujo ir 
patikrinimas po techninės 
priežiūros darbų
Filtrą ir ventiliatoriaus „Lossnay“ bloką įdėkite 
atvirkštine eilės tvarka negu išėmimo veiksmai.

 Atsargiai 
- Atlikę techninės priežiūros darbus, vėl 
tvirtai pritaisykite prietaiso dalis.
 - Nukritęs prietaisas gali sužaloti.

1. Įdėkite ventiliatoriaus „Lossnay“ 
bloką.

1) Patikrinkite ant ventiliatoriaus „Lossnay“ 
bloko esančias žymes „Insert“ (įdėti) ir „Fan 
side“.

2) Ventiliatoriaus „Lossnay“ bloką dėkite taip, 
kad jo kreipiamoji dalis įsistumtų į prietaiso 
korpuso griovelį.

3) Ventiliatoriaus „Lossnay“ bloką įstumkite 
iki galo, kol plokščioji jungė susilies su 
ventiliatoriaus „Lossnay“ bloko tarpikliu.

2. Įdėkite lauko oro filtrą. (Žr. 9 psl.)
 -  Lauko oro filtrą įstatykite į filtro rėmą ir įdėkite 
į prietaiso korpusą. (Nesupainiokite viršutinės 
dalies su apatine.)

Insert
Fan sid

e

„Lossnay“ 
blokas

Kreipiamoji 
dalis

Žymėjimas
Griovelis

3. Įdėkite ištraukiamojo oro filtrą.

4. Uždarykite skydą.
 - Skydą užspauskite horizontaliai ant prietaiso 
korpuso.

5) Įjunkite elektros srovės išjungiklį, o 
jei jūsų ventiliatoriaus modelis yra 
VL-50S2-E, įkiškite elektros laido 
kištuką į sieninį lizdą.

6. Įjunkite elektros energijos tiekimą.
7. Surinkę ventiliatorių, patikrinkite 

toliau išvardytus punktus.
 - Ar filtrai ir skydas saugiai pritvirtinti?
 - Ar iš prietaiso nesklinda jokie keisti garsai?
 - Ar prietaisas pučia orą? (Būtinai prietaisą 
tikrinkite jam veikiant. Patikrinkite, ar atidarytos 
žaliuzės.)

Skydo ir prietaiso korpuso valymas
Jei skydas arba prietaiso korpusas nešvarus, 
nuvalykite gerai išgręžta šluoste, sudrėkinta 
neutraliu plovikliu ir drungnu vandeniu (40 °C ar 
mažiau) ir po to ploviklį nuvalykite švaria šluoste.
Pastaba

 - Jei atlikdami techninės priežiūros darbus 
naudosite toliau išvardytus tirpiklius, 
ventiliatoriaus „Lossnay“ komponentai gali 
deformuotis, susilpnėti ar pakeisti spalvą.
 - Dažų skiediklį, alkoholį, benzeną, benziną, 
žibalą, purškiamus aerozolius, šarminius 
valiklius, cheminių medžiagų šluostes arba 
abrazyvinių medžiagų ploviklius, pvz., valiklius.

 - Nuvalykite dulkes nuo laido kištuko. 
(taikoma tik VL-50S2-E modeliams).

Skydas

Ištraukiamojo oro filtras

Lauko oro 
filtras Filtro rėmas

Lauko oro filtras

Prietaiso korpuso 
užšovas
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8. Gedimų šalinimas 
Jei susidūrėte su viena iš toliau išvardytų problemų, patikrinkite prietaisą. Jei jums iškilusios problemos 
sąraše nerandate arba prietaisą patikrinus problemos išspręsti nepavyksta, elektros skydinėje išjunkite 
elektros srovės išjungiklį, o jei jūsų ventiliatoriaus modelis yra VL-50S2-E, iš sieninio elektros lizdo 
ištraukite laido kištuką ir susisiekite su pardavėju.

Modelis Problema Priežastis Patikrinkite Puslapis

VL-50S2-E

VL-50ES2-E

Prietaisas neveikia. Į prietaisą netiekiama elektros 
energija.

Patikrinkite elektros laido kištuką. 
(taikoma tik VL-50S2-E modeliams).
Patikrinkite, ar neišsijungęs elektros 
srovės išjungiklis.
Patikrinkite, ar nedingusi elektra.

5

Prietaisas veikia garsiau.
Prietaisas veikia 
triukšmingai.

Atsilaisvino skydas arba lauko oro 
filtras. Pritvirtinkite skydą arba filtrą. 7

Užsikimšo lauko oro filtras arba 
ištraukiamojo oro filtras. Išvalykite filtrą. 7–8

Iš prietaiso pučiama 
mažiau, nei įprasta, oro.

Užsikimšo lauko oro filtras arba 
ištraukiamojo oro filtras. Išvalykite filtrą. 7–8

Indikacinė veikimo lemputė 
šviečia neryškiai.

Kai veikimo režimas iš „HI“ 
(greitas) perjungiamas į „LO“ 
(lėtas), lemputė šviečia blankiau.

Tai nelaikoma gedimu. —

Į vidų patenka maži 
vabzdžiai.

Smulkios dalelės ir vabzdžiai gali 
patekti į vidų.

Kad filtras geriau sulaikytų, įsigykite 
geresnės kokybės dulkių filtrą. 4

Iš prietaiso nepučiamas 
oras.
Iš prietaiso nepučiama 
labai nedaug oro.

Ventiliatorius „Lossnay“ yra šilumą mainantis prietaisas, todėl iš jo pučiamas 
mažesnis oro srautas nei iš kitų įprastų ventiliatorių. Tai yra normalu. —

Uždarytos žaliuzės. Atidarykite žaliuzes. 6

Skydas neužsidaro.

Netinkamai pritvirtintas 
skydas arba lauko oro filtras. 
(Komponentas pritvirtintas 
netinkamoje vietoje arba įdėtas 
priešinga puse.)

Tinkamai pritvirtinkite komponentą. 7–8

Atrodo, kad pučiamas 
šaltas oras.

Atvėso lauko oro temperatūra.

Atsižvelgę į situaciją, prietaisą laikinai 
išjunkite ir uždarykite žaliuzes.
Prietaisą įjunkite, nustatę žaliuzių padėtį į 
„Tik oro ištraukimo“ režimą.

5

Šaltas oras gali patekti į vidų, jei 
kambaryje, pvz., dėl veikiančio 
gartraukio, yra mažesnis slėgis 
nei lauke.

Tai nelaikoma gedimu.
Prietaisą naudokite „Tik oro ištraukimo“ 
režimu.

6

Naudojant žaliuzių 
rankenėlę, viduje girdisi 
garsas.

Tai prietaiso viduje veikiančių 
žaliuzių garsas. Tai nelaikoma gedimu. —

Prietaisą sustabdžius, į 
vidų patenka daugiau, 
nei įprasta, šalto oro arba 
vėjo.

Ar paliekate atidarytas žaliuzes? Žaliuzių rankenėlę pastumkite į padėtį 
„UŽDARYTA“. 6

Prietaisas garsiai veikia. Uždarytos žaliuzės. Atidarykite žaliuzes. 5
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 - Jei girdisi keisti garsai, nepučiamas oras ar 
atsirado kokių nors kitų trikčių, išjunkite elektros 
energijos tiekimą ir susisiekite su pardavėju. 
Kreipkitės į pardavėją dėl patikrinimo ar taisymo 
darbų kainos.

Pasiklauskite pardavėjo apie po pardavimo 
šiam „Lossnay“ gaminiui teikiamas techninės 
priežiūros paslaugas.

10. Po pardavimo teikiamos techninės priežiūros paslaugos

9. Techniniai duomenys

Modelis
Elektros energijos 

tiekimo įtampa 
(V)

Dažnis 
(Hz) Žymė

Elektros 
energijos 

suvartojimas (W)

Oro tūris 
 (m3/val.)

Temperatūros keitimo 
efektyvumas (%)

Triukšmas 
(dB)

Svoris 
(kg)

VL-50S2-E

VL-50ES2-E

220 50
HI 19 51 70 36,5

6,2

LO 4 15 86 14

230 50
HI 20 52,5 69 37
LO 4,5 16 85 15

240 50
HI 21 54 68 37,5
LO 5,0 17 84 15,5

220 60
HI 21 54 68 37,5
LO 5,5 17 84 15,5

* Priklausomai nuo kambario struktūros, triukšmo reikšmės gali būti didesnės, nei nurodyta.

■ 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 patikrinimas ir techninė priežiūra
 - Po kelerių metų naudojimo galite pastebėti toliau išvardytus dalykus. Rekomenduojame dėl prietaiso 
patikrinimo ir techninės priežiūros kreiptis į specialistą.

 - Nusidėvėjus filtrams, į vidų patenka dulkių.
 - Keistas triukšmas ar vibravimas dėl besibaigiančio variklio naudojimo laiko.
 - Oro nuotėkis dėl besibaigiančio šilumokaičio „Lossnay“ bloko naudojimo laiko.

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 (JAPONIJA)
Importuotojas Europos Sąjungoje: „MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.“
HARMAN HOUSE, 1 GEORGE STREET, UXBRIDGE, MIDDLESEX, UB8 1QQ, U.K. (Jungtinė Karalystė)












