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Täname, et ostsite MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES kliimaseadme. Parima pikaajalise funktsioneerimise tagamiseks lugege ja järgige hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit hoolikalt enne selle
kasutuselevõttu. Pärast tutvumist hoidke seda hilisemaks vaatamiseks kindlas ja kättesaadavas
kohas. Uurige juhendite kõigi kasutamisel tekkivate küsimuste ja häirete osas. Teie kliimaseade
on mõeldud koduseks kasutamiseks.

R¤410A on kasvuhoonegaas ning seda ei tohi atmosfääri ventileerida.
R410A on Kyoto Protokollis määratud globaalset soojenemist tekitava gaasina (1975)

EESTI
Teie kliimaseade võib olla märgitud vastava kleebisega. Sellisel juhul ei tohi
seda kohelda olmeprügina ning toote kasutusjärgsel käitlemisel tuleb see viia
spetsiaalsesse kogumispunkti. Kontakteeruge kohaliku teenusepakkujaga
rohkema informatsiooni jaoks.

See sümbol teie kliimaseadme patareidel on informatsiooniks nende
kasutajatele vastavuses EU direktiivile 2006/66/ EC artiklile 20 löige II
EC artiklile 20 löige II. Patareisid tuleb nende aegumisel käidelda .
olmeprügist eraldi. Tähise all vöib esineda keemilise elemendi sümbol.

See tähistab kindlates kontsentratsioonides esinevaid ohtilikke raskemetalle.
Esinemiskujud on näiteks järgnevad:
Hg:(0.0005%) , Cd:(0.002%) , Pb:(0.004%)
Palun patareid viia vastavasse kohalikku jäätmekäitluskeskusesse.
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Osade nimetused ja funktsioonid
Siseosa

Õhu i

e

tu

Imeb siseruumidest ohku

Lk 17

Õhufilter
Eemaldab sisseimetavast ohust tolmu.
Lk 17

Ohupuhastusfilter
Lk 18

Toatemperatuuriandur
Soojusvaheti

Ohu valjalaskeava
Ohk puhub siit valja

iseosa ventilaator

Ohuvoolu vasakule/paremale suunamise hoob
Lk 10

huvoolu les alla suunamise la ad
Lk 10

ondensaadivoolik
Eemaldab kondenseerunud vett

lmaine toru hendus elektrikaa el

Ohu sissevõtu ülemine paneel
Lk 17

Vä lisosa
Ohu sissevotuava
Kü ljel ja tagumisel pinnal

Ohu valjalaskeava

älisosa ventilaator

oojusvaheti
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Osade nimetused ja funktsioonid
Ü ksuse nä idikud
ON/OFF nupp
Seda nuppu saab kasutada ü ksuse sisse/vä lja lü litamiseks
kui pulti ei saa kasutada.
Lk 6

TÖ Ö (hoia soe) tuli (roheline/sinine)
• Värvus järgnevate seadete korral:.
roheline: vä ljaarvatud ECONO seaded
sinine: ECONO seaded

Puldisignaali vastuvotja

• Tuli vilgub kui ohuvool peatub ‘Hoia
soe’ ja ‘CLEAN' seadetes.

TÖÖ Ö (RUN)
1.5 sek.

TAIMER(TIMER)

Hoia soe

ON
OFF

Intensiivne töö(HI POWER)

0.5 sek.
3 sek.

3D Auto
Puhasta

ON
OFF
1 sek.
Lk 15

3D AUTO tuli (roheline)
Sü ttib 3D AUTO tö ö seadeis.

Intensiivse tö ö tuli (roheline)

TIMER tuli (kollane)

Sü ttib Intensiivse tö ö seadete kehtivusajal

Sü ttib taimeri töö ö seadeis

Lisaseadmed

Allergeeni puhastusfilter
(hele oranz)

Juhtmeta pult

Juhtmeta puldi
hoidja

Fotokatalüütiline pestav

Patarei

Puukruvi (Kogus:2)

ja haisu eemaldav filter (oranz) (Puldihoidja kinnitamiseks)
Hoiatus

Ä rge puutuge konditsioneeri haarderesti kui see on tö ö seadeis
Konditsioneeri haarderest avanev kui sü steemid on töö ö s.
Palun mitte konditsioneeri paigaldada viisil, et haarderest ei saa avaneda
ning ä rge asetage ka lahtiseid objekte resti lä hedusse.

Mär rkus

Mä rgusignaalid
Valides temperatuuriks 24 C, automaatse tö ö reziimi ning automaatse ohuvoolu seaded kostub kahekordne piiks(Pipi).
Konditsioneeri vä lja lü litades (vä ljaarvatud puhastusseadetesse) kostub ü hekordne piiks.
See funktsioon on kasulik nä iteks konditsioneeri kasutamisel pimedas.

Ohuvoolu seaded

Temperatuur

–5–

RKY012A006_EN_001-022

5

11/14/2008, 12:57

Kaugjuhtimispuldi kasutamine
Patareide vahetamine
Jä rgnevad juhud tä histavad aegunud patareisid, mis tuleks vahetada uute vastu:
• Signaali vä ljastamise jä rel puldilt ei kostu vastuvotmise signaali.
• Ekraan hajub.
Mä rkus

1
2

Eemaldage kaas ning
vanad patareid.

• Ä rge kasutage koos vanu ja uusi patareisid.
• Vahetage patareid kui pulti pole pika aja vä ltel kasutatud.
• JIS ning IEC regulatsioonidele vastavate patareide eluiga peaks normaalse kasutuse
korral olema 6 kuni 12 kuud. Kasutades patareisid kauem voi regulatsioonidele mitte
vastavaid, esineb patareides vedelike lekkimise oht, mis voib puldile kahju tekitada.
• Soovitatav kasutusaeg on mä rgitud patareile. See voib olla lü hem
sõoltuvalt konditsioneeri energiatarbest. Hoolimata sellest esineb patareide seas
ka tö ö korras olemist pä rast nominaalaja ü letamist.

Sisestage uued patareid
R03 (AAA, Micro) x2
Pange tä hele
ª ja ·
tä hiseid

■ Ekraanil esinevate hä irete korral vajutage koheselt ACL lü litit pastapliiatsi
otsaga.

Puldihoidja kasutamine

3
4

Sulgege kaas.

Puldi saab kinnitada seinale voi muule toele kasutades
puldihoidjat. Enne puldihoidja paigaldamist kontrollige,
et konditsioneer votaks signaale normaalselt vastu.

Vajutage ACL lü litit pastapliiatsi
otsaga.

Puldi hoidjasse paigaldamiseks voi sealt eemaldamiseks
liigutage seda hoidjas ü lalt-alla suunas

Kuvatakse taimeri seadistamise reziim
Lk 7

Hoiatused puldi kasutamisel
Rangelt keelatud
• Ä rge asetage seda kuumade
kohtade ligidusse nagu pliidid,

saunad ning ahjud

• Ä rge paljastage pulti otsesele
pä ikesevalgusele voi muule
tugevale valgusele.

• Ä rge jä tke signaali segavaid
objekte konditsioneeri ja puldi
vahele.

• Ä rge pulti pillake. Kä sitlege
hellalt.

• Ä rge pillake puldile
ü htegi vedelikku.

• Ä rge asetage konditsioneerile
raskeid esemeid ning ä rge astuge
selle peale.

Kui kaugjuhtimispult ei tö ö ta
• Kas patareid on tü hjad?
*'Patareide vahetamine' ü leval.

Vahetage patareid uute vastu ja proovige uuesti.

• Puldi jä tkuval mittetö ö tamisel proovige
konditsioneeri ajutise kasutamise reziimis.
Kontakteeruge oma teenusepakkujaga
puldi kontrollimiseks.

All

Ajutise kasutamise tö ö seade
• Konditsioneeril olev ON/OFF nupp paneb ajutisel konditsioneeri tö ö le kui pulti ei saa kasutada.
Tö ö seaded
xz• Tö ö seade

:

AUTO

E• Ventilaatori kiirus

:

AUTO

• Ohuvool

:

AUTO

• Tö ö algab ON/OFF nuppu vajutades ning katkestub nupu
teistkordsel vajutamisel.

ON/OFF nupp

Mä rkus
• Ä rge hoidke ON/OFF nuppu all kauem kui 5 sekundit. (ON/OFF nupu kauem all hoidmise korral mä ä ratakse seadeteks automaatne jahutus,
mida muidu kasutatakse teeninduses voi konditsioneeri ü mberpaigutamisel)
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Tö ö seade CLEAN
■ Puhastusseadet CLEAN tuleb kasutada pär rast AUTO, COOL, ja DRY töö ö seadeid, et eemaldada niiskus siseosast ning ä ra hoida seente ja bakterite
kasvu konditsioneeris.

1

Vajutage CLEAN nuppu nä iteks pastapliiatsi otsaga.
Iga kord kui vajutatakse CLEAN nuppu lü lituvad tuled jä rgnevas jä rjekorras. :
Märge puudub

(CLEAN sees)

(CLEAN vä ljas)

Mä rkus
• 2 tundi peale töö ö reziimi algust katkestatakse konditsioneeri tö ö automaatselt,
tö ö koheseks katkestamiseks vajutage ON/OFF nuppu.
• CLEAN seadeid saab valida alles HEAT, FAN; OFF TIMER, SLEEP,
ja ALLERGEN CLEAR reziimide loppemise jä rel.
• Siseseadmel kulub CLEAN reziimis umbes 2 tundi.
• CLEAN reziimis sü ttib RUN(Tö ö ) tuli.
3 sek.

ON
OFF
1 sek.

• Vajutades CLEAN seadeid SLEEP voi ALLERGEN CLEAR, siis katkestatakse
CLEAN reziim ning konditsioneer lü litub koheselt ü le vastavlt SLEEP voi
ALLERGEN CLEAR seadetesse.
• Tegemist ei ole hallitusseente, bakterite voi tahma, mis on konditsioneeri juba
varem kogunenud, eemaldusprotsesseiga.

Automaatse taaskä ivituse funktsioon
■ Mis on automaatse taaskä ivituse funktsioon?
• Automaatse taaskä ivituse funktsioon salvestab vahetult enne katkestust (nä iteks voolukatkestus) kasutatud seaded ning
naaseb nende juurde automaatselt pä rast voolu taastumist.
• Jä rgnevad seaded tü histatakse:
1 Taimeri seaded
2 HIGH POWER funktsioon

Mä rkus
• Automaatse taaskä ivituse funktsioon lü litatakse sisse juba tehases, kontakteeruge oma teenusepakkujaga, kui soovite selle funktsiooni
vä ljalü litamist.
• Voolukatkestuse korral nullitakse taimeri seaded. Voolu tagasi saamisel seadistage taimer uuesti.

Nä punä ited kasutamiseks
■ Palun jä rgige allolevaid nä punä iteid, nii tagate oma konditsioneeri ö konoomseima ja mugavaima tö ö ..

Valige sobiv toatemperatuur

Puhastage filtreid regulaarselt

Vä ltige otsest pä ikesevalgust

Liiga madalad voi korged temperatuurid
raiskavad elektrit ning ei ole kasulikud teie
tervisele.

Ummistunud filtrid voivad segada ohuvoolu
ning pohjustada konditsioneeri vä iksemat
efektiivsust.

Vä ltige otsest pä ikesevalgust kasutades
jahutamise ajal kardinaid. Hoidke aknad ning
uksed alati kinni(vä lja arvatud ventileerimisel).

Reguleerige tä pselt ohu voolusuund

Kasutage kliimaseadet ü ksnes vajaduse
korral
Kasutage taimeri seadeid, et reguleerida
konditsioneeri optimaalset kasutust.

Hoidke kliimaseadmest jahutuse ajal
soojusallikaid eemal.
Eemaldage ruumidest jahutuse ajal nii palju
soojusallikaid kui voimalik.

Mä ä rake ohu vasakule/paremale, ü les/alla
voolusuund, et tagada pü siv toatemperatuur.
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Hooldus
Kasutushooajal

Enne hooldust

Ohufiltrite puhastamine

Lü litage seade vä lja

Ä rge pillake seadmele vedelikke
Elektrilö ö gi oht

Standard intervall on 2 nädalat
• Tommake haarderesti kü lg ü les.
• Hoidke hellalt kinniti kü lgedel asuvatest
nuppudest ja tostke paneel eemaldamiseks ü les.

1

Eemaldage ohufilter

2

Kui filter on ä ä rmiselt mä ä rdunud, siis peske seda kuni 30 kraadises vees
ning seejä rel kuivatage hoolikalt.
Hoiatus
• Ä rge puhatstage filtreid keeva veega.
• Ä rge kuivatage filtreid lahtisel tulel.
• Eemaldage filtrid hellalt.

3

Puhastage konditsioneeri
kuiva ja pehme lapiga.

• Ä rge puutuge soojusvaheti
alumiiniumribisid.
• Haarderesti voi filtrite eemaldamisel seiske
kindlalt redelil voi monel muul kindlal alusel.

Mitte kasutada:
• Kuum vesi (+40°C )
Voib deformeerida voi muuta seadme vä rvust.
• Bensiini, lakke, lahusteid, pesuvahendeid jms.
Voivad deformeerida voi kriipida kliimaseadet.

Puhastamine

Filtri tagasipanemine

• Hoidke filtrit kindlalt molemalt kü ljelt nagu joonisel
ning paigaldage kindlalt.
• Konditsioneeri kasutamine ilma filtrita voib selle
teha tolmuseks ning pohjustada kahju.

Seadme puhastamine
• Puhastage seadet pehme ja kuiva lapiga voi kasutage tolmuimejat..
• Kui seade on vä ga must, siis puhastage seda niiske lapiga.
Haarderesti puhastamine
• Haarderesti eemaldamine ja paigaldamine.
• Puhastage rest pehme ja kuiva lapiga.

Hoiatus

Haarderesti ei tohi veega pesta.

d

Haarderesti avamine ja sulgemine

Avamine
Asetage näpud paneeli külgedele avadesse ning libistage seda ettepoole,
nii et see avaneb umbes 60 kraadi ulatuses.

Sulgemine

Asetage paneel sirgelt keskele ning suruge hellalt paneeli keskosale.
Mä rkus

Palun toetage
nä ppudega.

Siseohu
haarderest
Vä lisohu
haarderest

Haarderesti eemaldamine ja paigaldamine
Eemaldamine
Haarderesti eemaldamisel sisemuse puhastamiseks voi muuks tarbeks,
avage paneel 80 kraadi ning tommake seda edasi.
Paigaldamine
Kinnitage haarderesti üülemine osa ning sulgege seejärel paneel.

Haarderest koosneb kahest osast. Vä lisoõhu haarderest(alati nä ha) ning siseohu
haarderest (jä ä b tavaliselt vaateulatusest vää lja).
• Haarderesti avamiseks ja sulgemiseks palun asetage oma nä pud paneeli
molema alumise otsa juures olevatesse sü venditesse ja tõommake. Samal
ajal tuleb toetada vä lisosa haarderesti esimest otsa oma pö ialdega. See
takistab vä lisosa haarderresti ootamatut avanemist, mis ilma toetamiseta
voib juhtuda(nagu illustreerib I vasakul olev pilt). Korrektne nä ppude asetus
on nä ha kõoige vasakpoolsemal pildil.
• Vä lisohu haarderest sulgub automaatselt 5 sekundi jooksul pä rast siseohu
haarderesti sulgumist (juhul kui seade on sisse lü litatud). Palun mitte
kasutada joudu. See voib seadet kahjustada.
• Haarderesti ei tohi pesta.

Haarderesti ülemise paneeli paigaldamine ja eemaldamine
Eemaldamine
Eemaldage haarderest. 1 Hoidke ülemise paneeli käepidemest ning tostke seda
üüles kuni kuulete praksu ja eendid tulevad välja. 2 Tommake paneeli enda poole.

Paigaldamine
Sättige ülemine paneel rööpaga kohakuti ning libistage seda taha poole kuni
see tabab loppu. Lükake paneeli kuni kuulete praksu ja eendd kinnituvad paika.
(Haarderesti ülemise paneeli kinnitamiseks toimige
vastupidiselt eemaldamisprotseduurile)
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Jahutamist/soojendamist segab tolmuga ummistunud filter ning konditsioneer muutub valjemaks. See voib ka tarbida
normaalsest rohkem elektrit. Palun puhastage filtreid korrektsete intervallide jä rel.

Mä rkus

Hooaja lopus

Hooaja alguses

1

Laske ventilaatoril pool pä eva tö ö tada.

2

Peatage seade ja eemaldage see vooluü hendustest.

3
4
5

Puhastage ja taaspaigaldage ohufiltrid.

Kuivatage seadme sisemus.

Hooaegade vahel vä ljalü litatuna tarbib seade peaaegu 2W energiat.
Vooluvorgust eemaldamine aitab sä ä sta raha ja energiat.

Puhastage nii sise- kui ka vä lisseadmed.

Eemaldage puldist patareid.

1

Veenduge, et sise- ega vä lisseadme haarderesti voi
vä ljalaske ava ei blokeeri teisesed objektid.

2
3
4
5
6

Kontrollige rooste ja korrosiooni puudumist
vä lisseadme alusel ja pinnal.

Veenduge, et konditsioneeril on toimiv maandus.

Veenduge, et ohufiltrid on puhtad.

Ü hendage seade elektrivorguga.

Sisestage pulti patareid.

Ohupuhastusfiltri puhastamine, kontrollimine ja vahetamine.
1. Avage haarderest ja eemaldage ohufiltrid.

Lk 17

2. Eemaldage filtrihoidikud, mille lahtritesse on paigaldatud ohufiltrid.
3. Eemaldage allergeenipuhastusfilter filtrihoidikust ja kontrollige filtrit (heleoranz) . Kasutage
tolmuimejat, et eemdaldada sinna kogunenud mustus ja tolm. Asendage filter, kui seda
ei saa enam puhastada voi seda on kasutatud ü le ü he aasta. (See on nominaalne kasutusaeg,
tegelik vahetusperiood tuleneb filtri kasutuskeskkonnast)

Eemaldage fotokatalü ü tiline pestav ja haisu eemaldav filter (oranz) filtrihoidikust ja kontrollige
seda. Eemaldage sealt perioodiliselt mustust. Kui see on mä rkimisvä ä rselt must, siis voib
seda ka pesta. Tuleb mä rkida, et filter on kü llaltki habras, nii et peske seda kindlasti
filtrihoidjas; nii vä heneb selle kahjustamise oht. Pä rast filtri pesemist kuivatage seda
pä ikesevalguse kä es, mis ka taastab selle haisu eemaldava efekti.

(Ä rge visake filtrihoidjaid ä ra, need on korduvkasutatavad. )
4. Taaspaigaldage filtrid filtrihoidjatesse, misjä rel paigaldage filtrihoidjad
kliimaseadmesse.

Filtrihoidja
Filter

Mä rkus
• Allergeenipuhastustusfiltri ning fotokatalü ü tilise filtri voib paigaldada nii
kliimaseadme vasakule kui ka paremale poolele.
• Paigaldage allergeenipuhastusfilter hele oranz kü lg ette poole.
5. Paigaldage ohufiltrid ja suletud haarderest.

Lk 17

Hoiatus
• Soojusvaheti voib vigastada teie nä ppe.

Ohupuhastusfiltrite vahetamiseks votke ü hendust oma teenusepakkujaga.

Omadus

Ese

Värvus

Allergeenipuhastusfilter

Allergiaid esile kutsuvate allergeenide kahjutuks tegemiseks
kasutatakse vastavaid ensüü ü mide omadusi.

Fotokatalü ü tiline pestav ja
haisu eemaldav filter

Haisude algosakesed lagundatakse filtris, nii et tuletub
haisu eemaldav efekt.

Heleoranz
Oranz
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Kontakteeruge oma teenusepakkujaga
■ Eemaldage konditsioneer koheselt elektrivorgust ja kontakteeruge teenusepakkujaga järgnevatel juhtudel:

Kaitse voi lü liti polevad tihti lä bi.

Kaabel muutub vä ga kuumaks.
Kaablipealne on katki
Hoiatus

Kaitse poleb lä bi

Kui voolujuhe on vigastatud paluge oma teenusepakkujal paigaldada asendusjuhe, et vä ltida
vahejuhtumeid.

TV, raadio voi muu elektriline seade
ei tö ö ta korralikult.

Lüliti ei tööta korrektselt.

Anomaalia toimumise järel 3 minuti pärast seadme
uuesti sisse lülitamisel viga ei kao.

Kuulete seadme töö ajal imelikku heli.

RUN ja TIMER tuled seadmel vilguvad kiiresti või ei
sütti üldse. (ca 0,5 sek)

Mitme kliimaseadme olemasolu korral
Ü heaegne tö ö
• Kliimaseadmeid ei saa ü heaegselt kasutada erinevates tö ö seadetes, nä iteks ü hte COOL ja teist HEAT seadeis.
• Erinevate töö ö ü lesannete sisestamisel antakse prioriteet kliimaseadmele, mis sai kä su esimesena. Teisena kä su saanud konditsioneer hakkab
puhuma ohku.
• Kui soovite prioriteeti anda teisena tö ö d alustanud konditsioneerile, siis peate peatama esimesena alustanud konditsioneeri voi muutma
esimese tö ö seadeid nii, et need kattuks teisena alustanud kliimaseadme omadega.

Automaatne töö ö
• Kui puldilt on seadeteks valitud AUTO, siis valib konditsioneer ise automaatselt COOL, DRY ja HEAT reziimide vahel vastavalt hetkelisele
toatemperatuurile.
• Kliimaseadete ü heaegsel kasutamisel voivad tö ö seaded automaatselt muutuda vastavalt ruumide temperatuurierinveustele; see pohjustab
konditsioneeri vä lisosa tö ö katkestamise. Sellisel juhul tuleks kasutada COOL voi HEAT seadeid AUTO asemel. (See kehtib ainult
mitme konditsioneeri ü heaegsel kasutamisel)

Seaded kü lmaine taastamiseks
• Kui koiki kliimaseadme siseosasid ei kasutata pikema aja vä ltel, siis voib konditsioneeri jahutamise ja soojendamise suutlikkus ajutiselt
vä heneda. See on nii. et kontrollida kü lmaine taastumist tö ö ta seadmetes. Selle aja jooksul voib olla kuulda kü lmaine voolamist tö ö ta
siseseadmetest.
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Enesediagnoosi funktsioon
■ Proovime alati parandada pakutava teenuse kvaliteeti, paigaldades indikaatoreid, mis nä itaksid alljä rgnevatel viisidel ä ra funktsioonide vigade pohjused:

RUN tuli

1kordne vilkumine

2kordne vilkumine

Miks?

V
Vea
kirjeldus

Soojusvahetisensori 1 viga
oatemperatuurisensori viga
viga

urunenud soojuvahetisensor 1 juhe,
ü kehv konnektori ühendus
urunenud toatemperatuurisensori juhe,
kehv konnektori ühendus
urunenud soojusvahetisensor
kehv konnektori ühendus

3kordne vilkumine

Soojusvahetisensori

5kordne vilkumine

Aktiivfiltri vooluviga

Vigane vooluühendus

6kordne vilkumine

Siseseadme ventilaatori viga

Katkine ventilaatori mootor,
kehv konnektori ühendus

juhe,

TIMER tuli poleb

7kordne vilkumine

Külmainet on ebapiisavalt

Külmainet vähe voi lekib

Suletud teenusventiil

Suletud teenusventiil

TIMER tuli

Välistemperatuuri sensoru viga

2kordne vilkumine

Välissoojusvaheti toruvedeliku
sensori viga

Purunenud välissoojusvaheti toruvedeliku juhe,
kehv konnektori ühendus

4kordne vilkumine

Väljalasketoru sensori viga

Purunenud väljalasketoru juhe, kehv
konnektori ühendus

RUN tuli vilgub

5kordne vilkumine

matoru sensori viga

Purunenud imatoru sensori juhe,
kehv konnektori ühendus

1kordne vilkumine

Vooluring katkenud

ompressor lukustub, transistori lühis,
suletud teenusventiil, avatud faas kompressoril

2kordne vilkumine

Välisseadme viga

3kordne vilkumine

Läbipõlemine

4kordne vilkumine

Transistori viga

RUN tuli poleb

5kordne vilkumine

ompressori ülekuumenemine

Purunenud transistor voi kompressorijuhe,
väljutamistoru sensori juhe, kompressori ummistus
lelaadimine, liigne pinge
Purunenud transistor
aasipuudus, vigane väljutamistoru, suletud
teenusventiil
Vigane voolutarve, signaaljuhe voi sise
voi välisseadme katted

6kordne vilkumine

Signaaliedastusviga

7kordne vilkumine

Välisseadme vent mootori viga Vigane ventilaatori mootor, kehv
konnektori ühendus

Vilgub

2kordne vilkumine

RUN tuli vilgub 2 korda

Purunenud välisosa sensori juhe,
kehv konnektori ühendus

1kordne vilkumine

orgsurvekaitse jahutamisel

aasi ülelaadimine, välisosa lühis

ootori lukustumine

Vigane kompressor voi selle avatud faas
Vigased välisseadme katted
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