
APTARNAVIMO INFORMACIJA  
 
Instrukcijos, pateikiamos šiame buklete, yra nurodymai kasdieninei eksploatacinei priežiūrai. Daugiau 
informacijos gali suteikti vietinis įgaliotas pardavėjas/distributorius. 
 
BEAM ALLIANCE LED/LCD SIMBOLIŲ LENTELĖ  
 

SIMBOLIS APRAŠYMAS BUVIMAS REIKŠMĖ REIKALINGAS VEIKSMAS 

 

Įjungimo 
/išjungimo 
mygtukas 

Standartas Įjungia/išjungia siurblį Nereikalingas 

 

Navigaciniai 
mygtukai  

Pasirinktuose 
modeliuose 

Šie mygtukai yra po ekranu. Naudojami 
kai reikia pakeisti laiką ar iš naujo 
nustatyti kibiro ištuštinimo indikatorių 

Slinkite su Kairiuoju (<) arba 
Dešiniuoju (>) mygtuku iki 
reikalingo simbolio. Kai apšviestas 
tinkamas pasirinkimas, palaikykite 
„Enter“( ) mygtuką 5 
sekundes 

 

Laikrodis Pasirinktuose 
modeliuose 

Skaitmeninis laikrodis yra siurblio bloko 
ekrano viršutiniame kairiajame kampe 

Galite pasirinkti 12 arba 24 valandų 
laikrodį. Laiką nustatysite su (<) ir 
(>) mygtukais –spauskite tol, kol 
pasieksite pageidaujamą laiką. 
Paspauskite „Enter“ ( ) – 
užbaigsite pasirinkimą.  

 

Komunikacijos 
sąsaja 

Pasirinktuose 
modeliuose 

Komunikacijos simbolis pasirodo 
siurblio bloko viršuje kai pilnai 
užbaigtas žarnos sujungimas su 
pajungimo lizdu ir žarnos rankena 
komunikuoja su siurblio bloku. 

Nereikalingas 

 

Ekrano 
užsklanda 

Pasirinktuose 
modeliuose 

Kai siurblys prabunda iš miegojimo 
režimo, 2-3 sekundes pasirodys ekrano 
užsklanda; po to ji dings ir pasirodys kiti 
simboliai 

Nereikalingas 

 

Kintamo greičio 
indikatorius 

Pasirinktuose 
modeliuose 

Kai siurblys įjungtas, ventiliatoriaus 
simbolis ekrane suksis pagal 
greitį/trauką, rodomą ant žarnos 
rankenos. 

Nereikalingas 

 

Kibiro 
ištuštinimo 
indikatorius 

Pasirinktuose 
modeliuose 

Kibiro ištuštinimo indikatorius yra 
nustatytas taip, kad jums primintų 
ištuštinti kibirą su nešvarumais. 
Siurblys apie tai praneš per žarnos 
rankeną – ventiliatoriaus simbolis 
mirksės raudonai. 

Ištuštinkite kibirą ir iš naujo 
nustatykite sistemą paspaudžiant 
vieną iš  dviejų nustatymo mygtukų 
ir palaikant 5 sekundes. 

 arba  

 

Darbo juostos  Pasirinktuose 
modeliuose 

3- 4 juostos , rodančios ar sistema 
veikia optimaliu režimu. Darbo lygiai 
keisis priklausomai nuo kintančio 
greičio nustatymų ir specialiųjų priedų 
naudojimo. 

Jei darbo juostos pulsuoja esant 
normalioms darbo sąlygoms, 
patikrinkite, ar nėra užsikimšimų. 

 

Mirksinčios 
darbo juostos -
įspėjimas 

Pasirinktuose 
modeliuose 

Kai yra apšviestos 2 ar mažiau juostų, 
reiškia, kad dulkių siurblio oro srautas 
yra ypatingai apribotas. Siurblys tai 
perduos į žarnos rankeną ir pasirodys 
mirksintis raudonas ventiliatoriaus 
simbolis. 

Patikrinkite ar neperpildytas 
nešvarumų kibiras. 
Patikrinkite ar sistemoje nėra 
užsikimšimų. Patikrinkite ar 
nesusidėvėjęs variklis (kreipkitės į 
įgaliotą aptarnavimo techniką) 

 

Variklio gedimų 
indikatorius 

Standartas Rodo sistemos sutrikimą ar gedimą. Šis 
simbolis gali atsirasti dėl šių priežasčių: 
1)viršytas maksimalus sistemos darbo 
laikas 2) elektronikos problemos 3) 
Srovės viršįtampis 4) Variklio gedimas 
5)Mechaninis gedimas 

Išjunkite ir vėl įjunkite siurblį. Tai 
gali perkrauti sistemą. Jei tai 
nepadeda, atjunkite siurblio bloką 
nuo maitinimo tinklo ir kvieskite 
įgaliotą aptarnavimo techniką.  

 

Klaidų kodai Pasirinktuose 
modeliuose 

Klaidų kodai tokie: 
ER1: per žema įtampa 
Er2: Trumpas sujungimas 
Er3: 30 minučių pertrauka 
Er4: Nutrūkusi grandinė 
Er5: Linijos klaida arba nėra srovės 

Išjunkite siurblį, atjunkite siurblio 
bloką nuo maitinimo tinklo ir 
kvieskite įgaliotą aptarnavimo 
techniką. Daugiau informacijos apie 
klaidų kodus gali suteikti įgaliotas 
aptarnavimo paslaugos tiekėjas. 

 


