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Biztonsági intézkedések
7HOHStWpVpV]HPHOWHWpVHOĘWWROYDVVDHOD%L]WRQViJLÏYLQWp]NHGpVHNHW
$]XWDVtWiVRN¿J\HOPHQNtYOKDJ\iViEyOIDNDGyKHO\WHOHQEH]HPHOpVV~O\RVNiURNDW
és sérüléseket okozhat.
$NiURVRGiVpVEDOHVHWYHV]pO\FIGYELMEZTETÉSYDJ\VIGYÁZAT.

FIGYELMEZTETÉS
(] D MHO D V]HPpO\L VpUOpV YDJ\
pOHWYHV]pO\OHKHWĘVpJpWMHO]L.

VIGYÁZAT
(]DMHOYDJ\RQLNiUYDJ\V~O\RV
N|YHWNH]PpQ\HNYHV]pO\pWMHO]L.

FIGYELMEZTETÉS
$pYHVQpOQDJ\REEJ\HUHNHNDFV|NNHQW¿]LNDLpU]pNV]HUYLYDJ\V]HOOHPLNpSHVVpJHNNHO
UHQGHONH]ĘV]HPpO\HNYDJ\D]RQV]HPpO\HNDNLNQHNQLQFVHQHNLQIRUPiFLyLND]HV]N|]
KDV]QiODWiUyODEEDQD]HVHWEHQKDQLQFVHQHNPHJIHOHOĘHQIHOJ\HOYHYDJ\DNpV]OpNKDV]QiODWiUyO
PHJIHOHOĘHQIHOYLOiJRVtWYDHJ\RO\DQV]HPpO\iOWDODNLIHOHOĘVDEL]WRQViJXNpUW.$J\HUHNHNQHP
MiWV]KDWQDNDNpV]OpNNHO.$WLV]WtWiVWpVNDUEDQWDUWiVWQHPYpJH]KHWLJ\HUPHNV]OĘLIHOJ\HOHWQpONO
(1V]DEYiQ\N|YHWHOPpQ\ .
$NpV]OpNHWQHPKDV]QiOKDWMiNFV|NNHQW¿]LNDLpU]pNV]HUYLYDJ\V]HOOHPLNpSHVVpJHNNHOUHQGHONH]Ę
V]HPpO\HN DJ\HUHNHNHWLVEHOHpUWYH YDJ\D]RQV]HPpO\HNDNLNQHNQLQFVHQHNLQIRUPiFLyLND]
HV]N|]KDV]QiODWiUyODEEDQD]HVHWEHQKDQLQFVHQHNPHJIHOHOĘHQIHOJ\HOYHYDJ\DNpV]OpN
KDV]QiODWiYDONDSFVRODWRVDQPHJIHOHOĘHQIHOYLOiJRVtWYDHJ\RO\DQV]HPpO\iOWDODNLIHOHOĘVD
EL]WRQViJXNpUW.)RQWRVDJ\HUPHNHNIHOJ\HOHWHKRJ\QHMiWVV]DQDNDNpV]OpNNHO ,(6V]DEYiQ\
N|YHWHOPpQ\H .

),*<(/0(=7(7e6$7(50e.+$6=1È/$7È5$921$7.2=Ï$1
Ɣ +D EiUPL V]RNDWODQW WDSDV]WDO SpOGiXO pJHWW V]DJ  D]RQQDO NDSFVROMD NL pV iUDPWDODQtWVD D]
HJ\VpJHW. $] iUDPWpV WĦ] YDJ\ VpUOpVHN HONHUOpVH pUGHNpEHQ KtYMD D IRUJDOPD]yW.
Ɣ Ne KHO\H]]H D] XMMiW UXGDNDW YDJ\ PiV WiUJ\DW D OHYHJĘ NL YDJ\ EHPHQHWL Q\tOiViED. (] VpUOpVW
RNR]KDW PLYHO D YHQWLOiWRU QDJ\ VHEHVVpJJHO IRURJKDW.
Ɣ Ne KDV]QiOMRQ J\~OpNRQ\ VSUD\NHW PLQW KDMODNN ODNN YDJ\ IHVWpN D] NpV]OpN N|]HOpEHQ. (]
W]HW YDJ\ pJpVW RNR]KDW.
Ɣ Ne PĦN|GWHVVH D NOtPiW pJKHWĘ Ji]RN N|]HOpEHQ. $ NLERFViWRWW Ji] |VV]HJ\ĦOKHW D] HJ\VpJ
N|UO pV UREEDQiVW RNR]KDW.
Ɣ Ne KDV]QiOMD D OpJNRQGLFLRQiOyW RO\DQ KHO\VpJEHQ DKRO QHGYHVVpJ YDQ PLQW SO. D IUGĘV]RED YDJ\
D PRVyKHO\LVpJ. 7~O VRN Yt]]HO YDOy pULQWNH]pV D] HOHNWURPRV UpV]HN U|YLG]iUODWiW HUHGPpQ\H]L.
Ɣ Ne WHJ\H NL D WHVWpW KLGHJ OHYHJĘQHN KX]DPRVDEE LGHLJ.
Ɣ Ne HQJHGMH KRJ\ J\HUHNHN MiWV]DQDN D OpJNRQGLFLRQiOyYDO. $ J\HUHNHNHW IRO\DPDWRVDQ IHOJ\HOHW
alatt kell tartani.
Ɣ +a a lpJkRnGiFiRnilyt pJĘkkel YaJ\ PiV IĦtĘEerenGe]pVVel eJ\tt KaV]nilMa alaSRVan
V]ellĘ]teVVe ki a Kel\iVpJet a] R[iJpnKiin\ elkerlpVe YpJett.
Ɣ (J\eV IXnkFiRniliV k|rn\e]etekEen SplGiXl kRn\KikEan V]erYer Kel\iVpJekEen VtE. kiIeMe]etten
aMinlRtt VSeFiiliV lpJkRnGiFiRnily EerenGe]pV KaV]nilata.
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TISZTÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI FIGYELMEZTETÉS
Ɣ .aSFVRlMa ki pV iraPtalanttVa a kpV]lpket tiV]tttiV elĘtt. (nnek elPXlaV]tiVa iraPtpVt RkR]Kat.
Ɣ Ne tiV]tttVa a lpJkRnGtFiRnilyt t~l VRk Yt]]el
Ɣ Ne tiV]tttVa a lpJkRnGtFiRnilyt J\~lpkRn\ tiV]tttyV]erekkel $ J\~lpkRn\ tiV]tttyV]erek t]et YaJ\
GeIRrPiFiyt RkR]Katnak.

VIGYÁZAT
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

.aSFVRlMa ki pV iraPtalanttVa a lpJkRnGtFiRnilyt Ka KX]aPRVaEE iGeiJ neP IRJMa KaV]nilni
.aSFVRlMa ki pV iraPtalanttVa a kpV]lpket YiKar iGeMpn
*\Ę]ĘGM|n PeJ arryl KRJ\ a Yt] kRnGen]iFiyMa akaGil\talanXl kiIRl\Kat a kpV]lpkEĘl
Ne KaV]nilMa a lpJkRnGtFiRnilyt Yi]eV kp]]el (] iraPtpVt RkR]Kat.
Ne $ kpV]lpket FVak renGeltetpVV]erĦen KaV]nilMa
NePiVV]Rn Iel pV ne Kel\e]]en tirJ\akat a kltpri eJ\VpJre
Ne PĦk|GteVVe a kpV]lpket KX]aPRVaEE iGeiJ n\itRtt aMty YaJ\ aElak Pellett illetYe Ka naJ\Rn
PaJaV a SiratartalRP

FIGYELMEZTETÉS FIGYELMEZTETÉSEK
Ɣ &Vak a PeJaGRtt tiSkiEelt KaV]nilMa. $Penn\iEen a] ellity kiEel PeJVprl FVak a J\irtyFpJ iltal
leKet kiFVerplni PeJIelelĘ V]akePEer iltal elkerlYe a YeV]pl\t.
Ɣ 7artVa tiV]tin a Kily]ati FVatlakR]yt. 7iYRlttVa el a GXJyn YaJ\ k|rn\pkpn IelKalPR]yGRtt SRrt pV
V]enn\e]ĘGpVeket. $ k|V]RV GXJyk t]et YaJ\ iraPtpVt RkR]Katnak.
Ɣ Ne K~]]a a Kily]ati kiEelt a kpV]lpk kiK~]iViKR] 7artVa V]RrRVan a GXJyt pV K~]]a ki a
kRnnektRrEyl. $ kiEel k|]Yetlen K~]iVa a kiEel VprlpVpKe] Ye]etKet aPi t]et YaJ\ iraPtpVt
RkR]Kat.
Ɣ Ne PyGRVttVa a tiSkiEel KRVV]it pV 1( KaV]nilMRn KRVV]aEEttyt a] eJ\VpJ tiSellitiVKR]
Ɣ Ne RVV]a PeJ a] elektrRPRV alM]atRt PiV kpV]lpkekkel $ neP PeJIelelĘ iraPellitiV t]et YaJ\
iraPtpVt RkR]Kat.
Ɣ $] eV]k|]t a teleSttpVkRr PeJIelelĘen I|lGelni kell Pert iraPtpVt RkR]Kat.
Ɣ 0inGen elektrRPRV PXnkilatnil k|YeVVe a] |VV]eV Kel\i pV neP]eti KX]alR]iVi V]aEYin\t
elĘtriVt pV a 7eleSttpVi .p]ik|n\Y XtaVttiVait &VatlakR]taVVa pV r|J]ttVe V]RrRVan a kiEeleket
KRJ\ a klVĘ erĘk ne kirRVttKaVVik a terPinilt. $ neP PeJIelelĘ elektrRPRV FVatlakR]iVRk
t~lPeleJeGKetnek YalaPint t]et pV VRkkRt iV RkR]Katnak. $] |VV]eV elektrRPRV FVatlakR]iVt a
Eeltpri pV kltpri eJ\VpJek Sanelein talilKaty (lektrRPRV &VatlakR]iVi 5aM]nak PeJIelelĘen kell
elYpJe]ni.
Ɣ $] |VV]eV Ye]etpket PeJIelelĘ PyGRn kell elrenGe]ni a]prt KRJ\ a Ye]prlĘSanel IeGele
PeJIelelĘen ]irKaty leJ\en. +a a Ye]prlĘSanel IeGele ninFV PeJIelelĘen le]irYa akkRra]
rR]VGiVRGiVKR] Ye]etKet YlaPint a terPinil FVatlakR]iVi SRntMai IelPeleJeGKetnek
kiJ\XllaGKatnak YaJ\ iraPtpVt RkR]Katnak.
Ɣ +a a tiSIeV]ltVpJet r|J]ttett Ye]etpkekKe] FVatlakR]tatMa akkRr eJ\ Rl\an SylXV~
leYilaV]tykpV]lpket aPel\nek PinGen SylXVa leJaliEE  PP tiYRlViJra Yan YalaPint V]iYirJiVi
iraPa PeJKalaGMa a P$t a ParaGpkiraPeV]k|] 5&' npYleJeV ParaGpk PĦk|GpVi iraPa
SeGiJ neP KalaGMa PeJ a P$t  pV a leYilaV]tiVt Ee kell pStteni a r|J]ttett KX]alR]iVEa a
KX]alR]iVi V]aEil\Rknak PeJIelelĘen.

),*<(/-(1$%,=726Ë7È6,63(&,),.È&,Ï.5$
$] eJ\VpJ iraPk|re 3&% eJ\ Ei]tRVttpkkal Yan ellitYa aPel\ a t~liraP elleni YpGelPpt Ei]tRVttMa. $
Ei]tRVttpk VSeFi¿kiFiyi a] iraPk|ri laSRn Yannak PeJMelenttYe SplGiXl
Beltéri egység: 7.$/9$& 7$/9$& 7.$9$& 7$9$& VtE.
Kültéri egység: 7$  9$&  %tX  K eJ\VpJ  7$  9$& ! %tX  K eJ\VpJ
JEGYZET: $] 5 YaJ\ 5 KĦtĘk|]eJJel renGelke]Ę eJ\VpJeknpl FVak a rREEantiVPenteV keriPia
Ei]tRVttpk KaV]nilKaty.
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1. $ teleSttpVt KiYatalRV kereVkeGĘnek YaJ\ V]akePEernek V]kVpJeV elYpJe]nie. $ Kel\telen
teleSttpV Yt]V]iYirJiVt iraPtpVt YaJ\ t]et RkR]Kat.
2. $ teleSttpVt a teleSttpVi XtaVttiVRknak PeJIelelĘen kell YpJreKaMtani. $ Kel\telen teleSttpV
Yt]V]iYirJiVt iraPtpVt YaJ\ t]et RkR]Kat.
eV]ak$PerikiEan a teleSttpVt a 1(& pV a &(& k|YetelPpn\einek PeJIelelĘen FVak
IelKatalPa]Rtt V]ePpl\]et YpJe]Keti.
3. $] eJ\VpJ MaYttiViKR] YaJ\ karEantartiViKR] IRrGXlMRn eJ\ V]akkpS]ett KiYatalRV enJeGpll\el
renGelke]Ę V]erYi]teFKnikXVKR]. $ kpV]lpk ]ePEe Kel\e]pVe a neP]eti kiEel V]aEil\Rknak
PeJIelelĘen kell KRJ\ t|rtpnMen.
4. &Vak a Pellpkelt tartR]pkRkat alkatrpV]eket pV a PeJaGRtt alkatrpV]eket KaV]nilMa a] eV]k|]
teleSttpVe VRrin. $ neP V]aEYin\RV alkatrpV]ek KaV]nilata Yt]V]iYirJiVt iraPtpVt t]et pV a
kpV]lpk PeJKiEiVRGiVit RkR]KatMa.
5. $ kpV]lpket Rl\an V]ilirG Kel\re teleSttVe aPel\ elEtrMa a kpV]lpk V~l\it. +a a YilaV]tRtt Kel\
neP kpSeV PeJtartani a kpV]lpk V~l\it YaJ\ a teleSttpV neP t|rtpnt PeJ PeJIelelĘen akkRr a
kpV]lpk leeVKet YalaPint V~l\RV VprlpVeket pV kirRkat iV RkR]Kat.
6. 7eleSttVe a Yt]elYe]etĘ FV|Yeket e]en ~tPXtaty XtaVttiVainak PeJIelelĘen. $ neP PeJIelelĘ
Yt]elYe]etpV Yt]kirRVRGiVt RkR]Kat RttKRniEan pV YaJ\RniEan.
7. .ieJpV]ttĘ elektrRPRV IĦtĘkpV]lpkkel renGelke]Ę kpV]lpkek eVetpn ne szerelje be az egységet
égKetĘ anyagRktyl 1 Péteres 3 Ieet k|rzetén bell.
8. Ne teleSttse a készléket Rlyan Kelyre aKRl égKetĘ gizsziYirgis IRrGXlKat elĘ. $Pennyiben
égKetĘ giz KalPRzyGik Iel az egység k|rl tĦz keletkezKet.
9. 1e kaSFsRlja be a készléket aPtg az |sszes PXnka elYégzésre neP kerlt.
10. $ légkRnGiFiRnily PRzgatisa Yagy itKelyezése esetén kRnzXltiljRn taSasztalt
szerYtzteFKnikXsRkkal az egység leFsatlakRztatisiryl és ~jrateleSttésérĘl.
11. ,nIRrPiFiyért KRgy KRgyan teleSttse az eszk|zt a tartyjira kérjk RlYassa el a részleteket a ³beltéri
egység teleSttése´ és ³kltéri egység teleSttése´ szakaszRkban.

0HJMHJ\]pVDÀXRUWDUWDOP~Ji]RNUyO D]5KĦWĘN|]HJHWKDV]QiOyNpV]OpNUH
QHPYRQDWNR]LN
1. (z a légkRnGiFiRnily készlék ÀXRrtartalP~ YegKizKatis~ gizRkat tartalPaz. $ giz ttSXsiYal és
PennyiségéYel kaSFsRlatRs sSeFiilis inIRrPiFiykért kérjk RlYassa el a készlék releYins FtPkéjét
Yagy a kltéri egység FsRPagRlisiban talilKaty ³)elKasznilyi kézik|nyY  7erPékisPertetĘ´ FtPĦ
GRkXPentXPRt. &sak (XrySai 8niys terPékek.
2. $ készlék beszerelését szerYizelését karbantartisit és jaYttisit egy szakePber kell elYégezze.
3. $ terPék eltiYRlttisit és ~jraKasznRsttisit szakePber kell Yégezze.
4. $zRknak a berenGezéseknek az esetében aPelyek legalibb 5 tRnna &22ekYiYalens PennyiségĦ
ÀXRrtartalP~ YegKizKatis~ gizt tartalPaznak Ge keYesebb Pint 50 tRnna &22ekYiYalenst
tartalPaznak Ka a renGszerben sziYirgisérzékelĘ renGszer Yan teleSttYe akkRr legalibb 24
KaYRnta ellenĘrizni kell KRgy Yane sziYirgis.
5. $PikRr a készlék sziYirgisinak ellenĘrzése Pegt|rténik az ellenĘrzések PegIelelĘ nyilYintartisa
jaYasRlt.
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FIGYELMEZTETÉS AZ ESZKÖZ TELEPÍTÉSE KAPCSÁN

Biztonsági
intézkedések

),*<(/0(=7(7e6D]55KĦWĘN|]HJKDV]QiODWiKR]
Ɣ 7ĦzYeszélyes KĦtĘk|zeg Kasznilata esetén a készléket jyl szellĘzĘ Kelyiségben kell tirRlni
a PĦk|Gésre elĘtrt Kelyiség terletéYel PéretéYel PegegyezĘ terleten.
532 KĦtĘk|zeg esetén
$z készléket 4P2 nagyRbb. alaSterletĦ Kelyiségben kell elKelyezni zePeltetni és tirRlni.
$ készléket neP szabaG 4 P2 kisebb neP szellĘzĘ Kelyiségbe tenni. $z 5290 KĦtĘk|zeg
PRGellek esetében szkséges PiniPilis szRbaterlet
 9000%tXK készlékek 13P2
!9000%tXK és  12000%tXK készlékek 17P2
!12000%tXK és  18000%tXK készlékek 26P2
!18000%tXK és  24000%tXK készlékek 35P2
Ɣ ÒjraKasznRsttKaty PeFKanikai FsatlakRzyk és SerePezett illesztések neP KasznilKatyak
beltéren.
EN szabYiny k|YetelPényei
Ɣ $ beltéren Kasznilt PeFKanikXs FsatlakRzyknak a Pa[iPilisan PegengeGett nyRPis
25inil neP leKet Pagasabb arinya Pint 3géY. 0eFKanikXs FsatlakRzykat beltéri
~jraIelKasznilisa esetén a t|Pttés alkatrészeit szkséges Peg~jttani. $Pennyiben
SerePezett illesztéket Kasznilna Iel ~jra beltéren akkRr a Kegesztett részét ~jra kell
gyirtani. UL szabYiny k|YetelPényei
Ɣ 0eFKanikXs FsatlakRzykat beltéri ~jraIelKasznilisa esetén a t|Pttés alkatrészeit szkséges
Peg~jttani. $Pennyiben SerePezett illesztéket Kasznilna Iel ~jra beltéren akkRr a
hegesztett részét újra kell gyártani.
IEC szabYány k|YetelPényei

(XUySDLÈUWDOPDWODQtWiVL,UiQ\HOYHN
A terméken vagy a dokumentációjában feltüntetett jelölés azt jelzi, hogy az elektromos hulladékot
és elektromos berendezéseket nem szabad keverni az általános háztartási hulladékkal.

$WHUPpNKHO\HVPHJVHPPLVtWpVH HOHNWURPRVpVHOHNWURQLNXV
KXOODGpNRN

(z a készlék hĦtĘk|zeget és egyéb SRtenFiálisan Yeszélyes anyagRkat tartalPaz. $ készlék
ártalPatlanttásakRr a t|rYény elĘtrja a sSeFiális gyĦjtést és kezelést. Ne készléket ne GRbja ki
háztartási Yagy YálRgatás nélkli hXllaGékként.
$ készlék ártalPatlanttásakRr az alábbi lehetĘségek k|zl Yálaszthat
Ɣ $ készléket a kijel|lt teleSlési elektrRnikXs hXllaGékgyĦjtĘbe szállttsa el.
Ɣ Òj készlék Yásárlása esetén a kiskereskeGĘ GtjPentesen YisszaYeszi a régi készléket.
Ɣ $ kiskereskeGĘ GtjPentesen YisszaYeszi a régi készléket.
Ɣ (laGhatja a készléket hitelesttett IéPhXllaGékkereskeGĘknek.
6SHFLiOLVPHJMHJ\]pV
$ készlék erGĘben Yagy Pás terPészetes k|zegben Yaly ártalPatlanttása Yeszélyezteti az
egészségét és kárRsttja a k|rnyezetet $ Yeszélyes anyagRk kisziYárRghatnak a talajYtzbe és
bejXthatnak az élelPiszerlánFba.
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$NpV]OpNPĦV]DNLDGDWDLpVMHOOHP]ĘL
JEGYZET: A kl|nb|zĘ PRGellek kl|nIéle elĘlaSRkkal és kijelzĘ ablakRkkal renGelkeznek. A
PegYásárRlt légkRnGiFiRnályhRz az alább letrt kéSernyĘkyGRk k|zl neP PinGegyik elérhetĘ.
(llenĘrizze a YásárRlt készlék beltéri kijelzĘjét.
A kézik|nyY illXsztráFiyi Pagyarázy jellegĦek. A beltéri egység tényleges alakja kissé kl|nb|zhet. A
tényleges IRrPa érYényesl.
(lĘlaS
7áSkábel néhány egység esetében
7áYiránytty tarty néhány
egység esetében

7áYiránytty

/égterelĘ

)XnkFiRnális szĦrĘ a IĘszĦrĘ hátXlján 
néhány egység esetében
.ijelzĘablak
fresh defrost run timer

$

%

³Friss´

aPikRr a )riss IXnkFiy aktiYálYa Yan néhány egység esetében

³'eIrRst´

aPikRr a leRlYasztási IXnkFiy be Yan kaSFsRlYa.

³5Xn´

aPikRr az egység be Yan kaSFsRlYa.

³,GĘ]tWĘ´

ha az ,'ė=Ë7ė be Yan állttYa.

³

´

+a a 9ezeték 1élkli 9ezérlés IXnkFiy be Yan kaSFsRlYa
néhány egység esetében

³

´

0egjelentti a hĘPérsékletet az zePPyGRt és a hibakyGRkat
³

´

.ijelzĘ .yGRk
Jelentése

3 PásRGSerFig ha

ƔA ,'ė=Ë7ė %( Yan állttYa ha az egység ki Yan kaSFsRlYa akkRr a ³
ha a %ekaSFsRlási iGĘzttĘ be Yan állttYa

´ Yilágtt



Ɣ)5,66 /(1*e6 785%Ï g.2 Yagy &6g1' IXnkFiy be Yan kaSFsRlYa



³
´ 3 PásRGSerFig ha
Ɣ,'ė=Ë7ė ., be Yan állttYa



Ɣ)5,66 /(1*e6 785%Ï g.2 Yagy &6g1' IXnkFiy ki Yan kaSFsRlYa
³

”

/eRlYasztáskRr

³

”

+a a 8º& IĦtési IXnkFiy be Yan kaSFsRlYa néhány egység esetében

³

”

+a az AkttY 7iszta IXnkFiy be Yan kaSFsRlYa inYerter sSlit ttSXs esetében 
ha az egység |ntiszttty r|gzttett sebességĦ ttSXs esetében

oldal 7-HU

$NpV]OpNPĦV]DNL
DGDWDLpVMHOOHP]ĘL

$EHOWpULHJ\VpJNLMHO]ĘMH

h]HPLKĘPpUVpNOHW

$NpV]OpNPĦV]DNL
DGDWDLpVMHOOHP]ĘL

+a a légkRnGiFiRnályt az alábbi hĘPérsékleti tartRPányRkRn ktYl használja bizRnyRs
biztRnsági YéGelPi IXnkFiyk életbe léShetnek és az egység kikaSFsRlhat.

6SOLWLQYHUWHUWtSXVD
+ĥ7PyG
6zRbai
hĘPérséklet

17&  32&
62) 90)

MELEGÍTÉS
üzemmód
0&  30&
32) 86)

SZÁRAZ
üzemmód
10&  32&
50) 90)

0&  50&
32) 122)

.ltéri
hĘPérséklet

15&  50&
5) 122)
alaFsRny
hĘPérsékletĦ
hĦtĘrenGszerek
esetén.

15&  24&
 5) 75)

0&  50&
32) 122)

0&  52&
32) 126)

0&  52&
32) 126)

sSeFiális trySXsi
PRGellek esetén

sSeFiális trySXsi
PRGellek esetén

KÜLÖNLEGES
ELEKTROMOS
)ĥ7ė9(/
5(1'(/.(=ė
KÜLTÉRI EGYSÉGEK
ESETÉN

+a a klsĘ hĘPérséklet
0& 32) alatt Yan
erĘsen jaYallRtt hRgy
az egység PinGig
FsatlakRztatYa legyen a
hályzathRz IRlyaPatRs
PĦk|Gést érGekében.

5|J]tWHWWVHEHVVpJĦWtSXV

6zRbai
+ĘPérséklet

+ĥ7PyG

MELEGÍTÉS
üzemmód

SZÁRAZ üzemmód

17&32& 62)90)

0&30&
32)86)

10&32& 50)90)

18&43& 64)109)
Kinti
+ĘPérséklet

7&43& 19) 109)
alaFsRny hĘPérsékletĦ hĦtĘrenGszerekkel
renGelkezĘ PRGellek esetén
18&52& 64) 126)
sSeFiális trySXsi PRGellek esetén

11&43& 52)109)
7&24&
19)75)

18&43& 64)109)
18&52& 64) 126)
sSeFiális trySXsi PRGellek
esetén

JEGYZET: A szRba relattY SáratartalPa keYesebb Pint 80. +a a kltPaberenGezés ezt az
értéket PeghalaGja akkRr a légkRnGiFiRnály Ielletén SáraleFsaSyGás alakXlhat ki. Èllttsa a
IggĘleges légterelĘt a Pa[iPális sz|gére IggĘlegesen a SaGlyra  és állttsa be a 0A*A6
YentillátRr PyGRt.

$]NpV]OpNWHOMHVtWPpQ\pQHNWRYiEELRSWLPDOL]iOiVDpUGHNpEHQWHJ\HD
N|YHWNH]ĘNHW

Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

Az ajtykat és ablakRkat tartsa zárYa.
Az ,'ė=Ë7ė %( és ,'ė=Ë7ė K, IXnkFiykkal kRrlátRzhatja az energiaIelhasználást.
1e takarja le a leYegĘ be és kiPeneteit.
5enGszeresen ellenĘrizze és tisztttsa Peg a légszĦrĘket.

oldal 8-HU

(J\pEIXQNFLyN
Ɣ$XWRPDWLNXV~MUDLQGtWiV QpKiQ\HJ\VpJ
HVHWpEHQ

+a az egység elYeszti az áraPRt akkRr
aXtRPatikXsan újrainGXl a kRrábbi beállttásRkkal
amint az áram helyreállt.

Ɣ$QWLSHQpV] QpKiQ\HJ\VpJHVHWpEHQ
AmikRr a készléket kikaSFsRlja a +ĥ7
A8720A7,K86 +ĥ7 Yagy 6=È5A=
zemmyGbyl a légkRnGiFiRnály nagyRn
alaFsRny energiáYal IRlytatja a kRnGenzYtz
kiszáraGását és a SenészeseGés
megakaGályRzását.

Ɣ9H]HWpNQpONOLYH]pUOpV QpKiQ\HJ\VpJ
HVHWpEHQ

A Yezeték nélkli Yezérlés lehetĘYé teszi a
légkRnGiFiRnály mRbilteleIRn és Yezeték nélkli
kaSFsRlat segttségéYel t|rténĘ Yezérlését.
Az 86%eszk|zh|z Yaly hRzzáIérést Fserét és
karbantartást szakszemélyzetnek kell elYégeznie.

Ɣ/pJWHUHOĘiOOiVPHPyULD EL]RQ\RV
NpV]OpNHNHVHWpEHQ

A készlék bekaSFsRlásakRr a légterelĘ
aXtRmatikXsan Yisszatér a kRrábbi sz|géhez.

IXnkFiyt.

Ɣ %UHH]H$ZD\ EL]RQ\RVNpV]OpNHN
HVHWpQ

(z a szRlgáltatás segtt elkerlni hRgy a test
k|zYetlen légáramlásnak legyen kitéYe tgy |n
Fsak selymes hĦséget érez majG.

Ɣ$OYiV]HP

A A/9È6 IXnkFiy segttségéYel az alYás k|zbeni
energiaIelhasználást tXGja Fs|kkenteni melynek
keretében a kényelme érGekében XgyanazRn
hĘmérsékleti beállttásRkra Yan szksége . (zt
a IXnkFiyt Fsak táYirányttyYal lehet bekaSFsRlni.
9(17,//È725 Yagy 6=È5A= myGban a AlYás
IXnkFiy nem áll renGelkezésre.
+a készen áll az alYásra nyRmja meg a ALVÁS
gRmbRt. +ĥ7e6 zemmyGban az egység 1 yra
elteltéYel 1&kal 2  ) n|Yeli a hĘmérsékletet
és tRYábbi egy yra Xtán tRYábbi 1&Rt 2  )
emel. 0(/(*Ë7e6 zemmyGban a készlék
1 yra elteltéYel 1& 2) kal Fs|kkenti a
hĘmérsékletet és tRYábbi egy yra Xtán újabb
1& 2) Rt Fs|kkent.
Az alYásIXnkFiy 8 yra múlYa leáll és a renGszer
legXtRlsy helyzettel IRlytatja a mĦk|Gést.
ALVÁS üzemmód
+Ħt zemmyG 1&2)
yránként az elsĘ két yrában

Beállít
hĘmérséklet

1hr

0Ħk|Gés
IRlytatása

1hr

0elegítés zemmyG 1&2) yránként az elsĘ két
yrában

Ɣ+ĦWĘN|]HJV]LYiUJiVpV]OHOpV QpKiQ\
HJ\VpJHVHWpEHQ

A beltéri egység aXtRmatikXsan megjelentti az
³(/0&” IeliratRt Yagy a YillRgy /('eket ttSXstyl
IggĘen  ha hĦtĘk|zegsziYárgást észlel.

(QHUJLDWDNDUpNRVViJDOYiVN|]EHQ

Ɣ$NWtY7LV]WDIXQNFLy

 Az AkttY 7iszta teFhnRlygia eltáYRlttja a
SRrt a Senészt és a zstrt amelyek szagRt
RkRzhatnak ha a hĘFserélĘh|z taSaGnak.
A tisztttás aXtRmatikXs Iagyasztással és
gyRrs IelRlYasztással t|rténik.A ÄSiSi” hang
hallhaty. Az AkttY tiszta mĦYelet kRnGenzált
Ytz elĘállttására szRlgál hRgy jaYttsa a
tisztttyhatást és a hiGeg leYegĘ kiIRgy.
A tisztttás Xtán a belsĘ szélkereket IRrry
leYegĘYel tRYább mĦk|GtetYe szárttja meg az
elSárRlRgtatyt megakaGályRzYa ezzel a Senész
n|YekeGését és tisztán tartYa a belsĘ teret.
 +a ezt a IXnkFiyt bekaSFsRlja a beltéri egység
kijelzĘjén a ³&/” Ielirat jelenik meg 20±45
SerF elteltéYel SeGig az egység aXtRmatikXsan
kikaSFsRl és megsznteti az AkttY 7iszta
oldal 9-HU

$NpV]OpNPĦV]DNL
DGDWDLpVMHOOHP]ĘL

Az inIraY|r|s táYiránytty használatára
YRnatkRzy útPXtaty neP találhaty ebben az
GRkXPentXPFsRPagban. A légkRnGiFiRnályhRz
neP PinGen IXnkFiy érhetĘ el. Kérjk ellenĘrizze
a YásárRlt egység beltéri kijelzĘjét és táYirányttyját.

Ɣ $OHYHJĘiUDPOiVV]|JpQHNEHiOOtWiVD
$OpJiUDPOiVIJJĘOHJHVV]|JpQHNEHiOOtWiVD
$NpV]OpNPĦV]DNL
DGDWDLpVMHOOHP]ĘL

+a a készlék be Yan kaSFsRlYa használja a
táYirányíty LENGÉS / KÖZVETLEN gRmbját
a légáramlás irányának IggĘleges sz|g
beállításáhRz. A részletek a 7áYirányíty
kézik|nyYében RlYashatyak.

+D
Wy
Wi
YR
OVi
J

-(*<=(76$/e*7(5(/ėÈ//È6$,
KAPCSÁN
+ĥ7 Yagy 6=È5A= myG használata esetén
ne állítsa a légterelĘt túl IggĘleges sz|gbe
hRsszú iGeig. (z a légterelĘ lemezen a
Yíz kRnGenzályGását RkRzhatja amely így
leFseSeghet a SaGlyra Yagy a bútRrRkra.
+a +ĥ7 Yagy 0(/(*Ë7e6 myGRt használ a
légterelĘ túl IggĘleges sz|gbe Yaly állítása
Fs|kkentheti az egység teljesítményét a
kRrlátRzRtt légáramlás miatt.

JEGYZET: 1e mRzgassa a légterelĘt kézzel
(nnek k|Yetkeztében a légterelĘ nem lesz
szinkrRnban. +a ez t|rténik kaSFsRlja ki az
készléket és húzza ki Sár másRGSerFre a
hályzatbyl majG inGítsa újra. (z Yisszaállítja a
légterelĘt az ereGeti állaSRtába.
A Ábra

VIGYÁZAT
$OpJiUDPYt]V]LQWHVV]|JpQHNEHiOOtWiVD
A légáram Yízszintes sz|gét kézzel lehet beállítani.
)Rgja meg a terelĘ rXGat lásG B Ábra  és kézzel
állítsa be a kíYánt irányba.
Néhány készüléknél, a légáramlás Yízszintes
sz|ge táYirányítyYal állíthaty be. Kérjk RlYassa el
a 7áYirányíty kézik|nyYét.

1e tegye az Xjjait a készlék IúYy és
szíYyRlGaláhRz Yagy annak k|zelében. Az
készléken belli nagy sebességĦ YentilátRr
sérlést RkRzhat.

.p]LPĦN|GWHWpV WiYLUiQ\tWyQpONO
7erelĘrúG

VIGYÁZAT
A kézi gRmb Fsak tesztelési FélRkra és
Yészhelyzeti mĦk|Gtetésre szRlgál. Kérjk
Fsak akkRr használja ezt a IXnkFiyt ha a
táYirányíty elYeszne és Ieltétlenl szkséges.
A nRrmál mĦk|Gés YisszaállításáhRz az egység
aktiYálásáhRz használja a táYirányítyt . A kézi
mĦk|Gtetés elĘtt az egységet ki kell kaSFsRlni.

B Ábra

Az egység kézi mĦk|Gtetéséhez

1. 1yissa ki a beltéri egység elĘlaSját.
2. Keresse meg a MANUÁLIS IRÁNYÍTÁS
gombot a készlék jRbb RlGalán.
3. 1yRmja meg egyszer a MANUÁLIS
IRÁNYÍTÁS gombot a Ke1<6=(5Ë7(77
A8720A7,K86 zemmyG aktiYálásáhRz.
4. A )25&(' &22/,1* zemmyG
aktiYálásáhRz nyRmja meg ismét a
MANUÁLIS IRÁNYÍTÁS gombot.
5. A MANUÁLIS IRÁNYÍTÁS gombot a thirG
kaSFsRly harmaGik megnyRmására a
berenGezés kikaSFsRl.
6. &sXkja le a Sanelt.

oldal 10-HU

Kézi Yezérlés gRmb

GONDOZÁS ÉS KARBANTARTÁS
A beltéri egység tisztítása
TISZTÍTÁS VAGY
.$5%$17$57È6(/ė77

VIGYÁZAT
A készlék tisztításáhRz Fsak SXha száraz rXhát
használjRn. +a az egység nagyRn szennyezett
meleg Yízben átitatRtt rXháYal tisztítsa meg.
Ɣ Ne készlék tisztításáhRz ne használjRn
Yegyszereket Yagy Yegyileg kezelt kenGĘket
Ɣ Ne készlék tisztításáhRz ne használjRn
benzint Iestékhígítyt SRlírRzySRrt Yagy
egyéb RlGyszert. (zek a mĦanyag Iellet
reSeGését Yagy GeIRrmályGását RkRzhatják.
Ɣ Ne Az elĘlaS tisztításáhRz ne használjRn
40& 104) IRrrybb Yizet. (z a Sanel
GeIRrmályGását Yagy elszínezĘGését
RkRzhatja.

$OpJV]ĦUĘWLV]WtWiVD
Az elt|mĘG|tt légkRnGiFiRnály Fs|kkentheti a
készlék hĦtési hatékRnyságát és egészségre is
kárRs lehet. 0inGen héten tisztítsa meg a szĦrĘt.
1. 1yissa Iel a beltéri egység elĘlaSját.
2. (lĘsz|r nyRmja meg a szĦrĘ Yégén találhaty
Ilet hRgy meglazítsa a FsatRt emelje Iel
majG húzza maga Ielé.
3. 9egye ki a szĦrĘt.
4. +a szĦrĘjén Yan egy kiFsi a légIrissítĘ szĦrĘ
azt Yegye le a nagyRbb szĦrĘrĘl. 7isztítsa meg
ezt a légIrissítĘ szĦrĘt kézi SRrszíYyYal.
5. A nagy légszĦrĘt meleg szaSSanRs Yízzel
tisztítsa. +asználjRn kíméletes mRsyszert.

6zĦrĘ laS

7áYRlítsa el a légIrissítĘ szĦrĘt a nagyRbb
szĦrĘ hátXljáryl bizRnyRs egységek
esetében

VIGYÁZAT
A készlék kikaSFsRlása Xtán legalább 10 SerFig
ne érintse meg a légIrissítĘ Slazma szĦrĘt.

oldal 11-HU

GONDOZÁS ÉS
KARBANTARTÁS

MINDIG KAPCSOLJA KI ÉS
È5$07$/$1Ë76$$/e*.21'Ë&,21È/Ï
BERENDEZÉSÉT TISZTÍTÁS VAGY
.$%5$17$57È6(/ė77

6. gblítse le a szĦrĘt Iriss Yízzel majG rázza le a
I|l|sleges Yizet.
7. 6zárítsa meg hĦY|s száraz helyen és ne
tegye ki k|zYetlen naSIénynek.
8. 6záraz állaSRtban FsaYarja Yissza a légIrissítĘ
szĦrĘt a nagyRbb szĦrĘre majG Fsúsztassa
Yissza a beltéri egységbe.
9. &sXkja be a beltéri egység elĘlaSját.

VIGYÁZAT

GONDOZÁS ÉS
KARBANTARTÁS

Ɣ A szĦrĘ Fseréje Yagy a tisztítás elĘtt
kaSFsRlja ki az készléket és húzza ki a
tápegységet.
Ɣ A szĦrĘ eltáYRlításakRr ne érintse meg az
egység Iém alkatrészeit. Az éles Iém élekkel
megYághatja magát.
Ɣ A beltéri egység tisztításáhRz ne használjRn
Yizet. (z t|nkreteheti a szigetelést és
áramtést RkRzhat.
Ɣ 6zárítás k|zben ne tegye ki a szĦrĘt
k|zYetlen napIénynek. (ttĘl a szĦrĘ
összemehet.

Karbantartás - Tartós használaton
NtYOLVpJ
+a azt terYezi hRgy hRsszabb iGeig nem használja
a légkRnGiFiRnályt akkRr az alábbi lépések
szkségesek

Tisztítsa meg az
összes szĦrĘt

/pJV]ĦUĘHPOpNH]WHWĘN RSFLRQiOLV

KapFsRlja be a
9(1T,//ÈT25 IXnkFiyt amíg
az egység teljesen kiszáraG

/pJV]ĦUĘWLV]WtWiVHPOpNH]WHWĘ
240 yrás használat Xtán a beltéri egység
kijelzĘjén a ³Fl” Ielirat jelenik meg YillRgYa. (z
egy emlékeztetĘ a szĦrĘ megtisztítására. 15
másRGperF Xtán az egység Yisszatér az elĘzĘ
kijelzĘhöz.
Az emlékeztetĘ YisszaállításáhRz nyRmja
meg négyszer a táYirányíty led gRmbját Yagy
hárRmszRr nyRmja meg a MANUÁLIS IRÁNYÍTÁS
gRmbRt. +a nem állítja Yissza az emlékeztetĘt
akkRr a ³Fl” jelzĘIény újra IelYillan amikRr
újrainGítja az egységet.

KapFsRlja ki és
áramtalanítsa a
készléket

Vegye ki az elemeket a
táYirányítybyl

.DUEDQWDUWiV6]H]RQHOĘWWLHOOHQĘU]pV
+Rsszú használat elmaraGása Yagy a gyakRri
használat el}tt tegye a köYetkez}ket

/pJV]ĦUĘFVHUHHPOpNH]WHWĘ
2880 yrás használat Xtán a beltéri egység
kijelzĘjén az³nI” Ielirat YillRg. (z egy emlékeztetĘ
a szĦrĘ Fseréjére. 15 másRGperF Xtán az egység
Yisszatér az elĘzĘ kijelzĘhöz.
Az emlékeztetĘ YisszaállításáhRz nyRmja
meg négyszer a táYirányíty led gRmbját Yagy
hárRmszRr nyRmja meg a MANUÁLIS IRÁNYÍTÁS
gRmbRt. +a nem állítja Yissza az emlékeztetĘt
akkRr az ³nI” jelzĘIény újra YillRgni IRg amikRr
újrainGítja az egységet.

VIGYÁZAT
Ɣ A kltéri egységek karbantartását és
tisztítását Fsak hiYatalRs IRrgalmazy Yagy
engeGéllyel renGelkezĘ szRlgáltaty Yégezheti.
Ɣ A berenGezés jaYítását Fsak hiYatalRs
IRrgalmazy Yagy engeGéllyel renGelkezĘ
szerYizszRlgáltaty Yégezheti.

(llenĘrizze ninFse sérlt
Yezeték

(llenĘrizze ninFse
sziYárgás

Tisztítsa meg az összes
szĦrĘt

Cserélje ki az
elemeket

hgyeljen arra hRgy semmi ne takarja le a leYegĘ be
és kimeneteket

oldal 12-HU

Hibaelhárítás
BIZTONSÁGI VIGYÁZAT
+a a köYetkezĘ Ieltételek közl bármelyik elĘIRrGXl azRnnal kapFsRlja ki a készléket
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

A tápkábel sérlt Yagy túl meleg
egett szagRt érez
A készlék szRkatlan hangRt aG ki magábyl
)eszltség alatt Yan egy biztRsíték Yagy a megszakíty gyakran kiRlG
Víz Yagy egyéb tárgyak esik a készlékbe Yagy esik ki a készlékbĘl

NE35Ï%È/-$(=(.(7$+,%È.$7.,-$9Ë7$1,$=211$/9(*<()(/$
.$3&62/$727(*<+,7(/(6Ë7(776=2/*È/7$7Ï9$/
Gyakori hibák
Probléma

Lehetséges ok

Az BE/KI gomb
megnyomása során az
HJ\VpJQHPNDSFVROEH

Az egység 3 perFes YéGelmi IXnkFiyYal renGelkezik amely megakaGályRzza az
egység túlterhelését. A készléket a kikapFsRlástyl számítRtt hárRm perFen bell
nem lehet újrainGítani.

$]HJ\VpJ+ĥ7
/ MELEGÍTÉS
üzemmódból
VENTILLÁTOR
]HPPyGUDYiOW

A készlék megYáltRztathatja a beállítást hRgy megakaGályRzza a Iagy
kialakXlását a készlékben.
Amint a hĘmérséklet megemelkeGik a készlék újra elkezGi az elĘzĘleg
kiYálasztRtt zemmyGRt.
(lérte a beállítRtt hĘmérsékletet és az egység kikapFsRlja a kRmpresszRrt. Az
egység tRYább mĦköGik amikRr a hĘmérséklet újra ingaGRzni kezG.

A beltéri egység fehér
JĘ]WERFViWNL

1eGYes terleteken a szRba és a kRnGiFiRnált leYegĘ közötti nagy hĘmérsékleti
klönbség Iehér köGöt RkRzhat.

A beltéri és a kültéri
HJ\VpJLVIHKpUJĘ]W
ERFViWNL

+a a készlék leRlYasztása Xtán 0(/(*ËTe6 zemmyGban újrainGXl a
leRlYasztás sRrán keletkezĘ neGYesség miatt Iehér köG szabaGXlhat Iel.

$EHOWpULHJ\VpJ]DMRV

)úYy leYegĘ hang hallatszik amikRr a légterelĘ Yisszaállítja helyzetét.
A készlék 0(/(*ËTe6 zemmyGban történĘ mĦköGtetése Xtán rázkyGy hang
hallatszyGhat az egység mĦanyag alkatrészeinek tágXlása és összehúzyGása
miatt.

A beltéri és a kültéri
HJ\VpJLV]DMRV

+alk sziszegĘ hang mĦköGés közben (z nRrmális a beltéri és a kltéri egységen
keresztl áramly hĦtĘközeg RkRzza.
+alksziszegĘ hang amikRr a renGszer elinGXl éppen leállt Yagy leRlYaszt (z a zaj
nRrmális a hĦtĘközeggáz áramlása leállása Yagy megYáltRzása RkRzza.
1yikRrgy hang 1yikRrgy hangRt RkRzhat a mĦanyag és Iém alkatrészek nRrmál
tágXlása és összehúzyGása amelyek az zem közben IellépĘ hĘmérsékleti
YáltRzás miatt történik.

oldal 13-HU

Hibaelhárítás

A köYetkezĘ prRblémák nem jelentnek hibát és a legtöbb esetben nem igényelnek jaYítást.

Probléma

Lehetséges ok

$NOWpULHJ\VpJ]DMRV

A készlék az aktXális zemmyGjátyl IggĘen klönIéle hangRkat aG ki.

$EHOWpULYDJ\DNOWpUL
HJ\VpJEĘOSRUWiYR]LN

A készlékben hRsszabb használatRn kíYli iGĘ alatt IelhalmRzyGhat pRr amelyet
a készlék bekapFsRláskRr bRFsát ki. (zt enyhíteni lehet ha az egységet hRsszú
inaktiYitási iGĘszakRk alatt leIeGik.

Az egység kellemetlen
V]DJRWERFViWNL

Az egység elnyeli a környezetbĘl származy szagRkat pélGáXl bútRrRk IĘzés
Figaretta stb.  amelyek a mĦköGés sRrán kibRFsátyGnak.
Az egység szĦrĘi penészesek és tisztítani kell Ęket.

$NOWpULHJ\VpJYHQWLOiWRUD 0ĦköGés közben a YentilátRr sebességét szabályRzYa Yan a termék mĦköGésének
QHPPĦN|GLN
Rptimalizálása érGekében.
$PĦN|GpVV]RNDWODQ
NLV]iPtWKDWDWODQYDJ\D
készülék nem reagál
Hibaelhárítás

JEGYZET:

A mRbilteleIRntRrnyRk és jelerĘsítĘk zaYarása a készlék meghibásRGását
RkRzhatja.
(bben az esetben az alábbiakat prybálja meg
Ɣ +úzza ki a készléket majG FsatlakRztassa újra.
Ɣ A mĦköGés újrainGításáhRz nyRmja meg a táYirányíty B(K, gRmbját.

+a a prRbléma tRYábbra is Iennáll IRrGXljRn a helyi kereskeGĘhöz Yagy a legközelebbi
gyIélszRlgálathRz. TájékRztassa Ęket a készlék hibás mĦköGésének részleteirĘl
Yalamint az eszköz típXsszámáryl.

Hibaelhárítás
+iba esetén kérjk ellenĘrizze a köYetkezĘ pRntRkat mielĘtt kapFsRlatba lépne egy szerYízzel.
Probléma

*\HQJHKĦWpVL
WHOMHVtWPpQ\

Lehetséges ok

Megoldás

A beállítRtt hĘmérséklet magasabb lehet
mint a környezeti szRbahĘmérséklet

Vegye lejjebb a hĘmérsékletet

A beltéri Yagy kltéri egység hĘFserélĘje
szennyezett

Tisztítsa meg az érintett hĘFserélĘt

A légszĦrĘ szennyezett

TáYRlítsa el a szĦrĘt és tisztítsa meg az
XtasításRk alapján

Valamelyik egység leYegĘbemenete
Yagy kimenete le Yan takarYa

KapFsRlja ki az készléket táYRlítsa el
az akaGályt és kapFsRlja be újra

Az ajtyk és ablakRk nyitYa Yannak

hzemelés közben gyeljen arra hRgy
az összes ajty és ablak zárYa legyen

A napstés túlzRtt hĘt generál

=árja be az ablakRkat és húzza be a
Iggönyöket nagy hĘség Yagy erĘs
napstés iGején

Túl sRk hĘIRrrás Yan a helyiségben
emberek számítygépek elektrRnika
stb.

Csökkentse a hĘIRrrásRk mennyiségét

AlaFsRny hĦtĘközeg sziYárgás Yagy
hRsszú táYú használat miatt

(llenĘrizze a sziYárgást szkség
esetén zárja le újra és töltse Iel a
hĦtĘközeget

A C6g1' IXnkFiy be Yan kapFsRlYa
RpFiRnális IXnkFiy

oldal 14-HU

A C6g1' IXnkFiy Fsökkentheti a termék
teljesítményét az zemi IrekYenFia
FsökkentéséYel. KapFsRlja ki a C6g1'
IXnkFiyt.

Probléma

A készülék nem
PĦN|GLN

A készülék gyakran
indul és áll le

$MHO]ĘOiPSiNWRYiEEUDLV
YLOORJQDN
0HJMHOHQLNDKLEDNyG
DPHO\DN|YHWNH]Ę
EHWĦNNHONH]GĘGLN
a beltéri egység
NLMHO]ĘMpQ
Ɣ ( [ 3 [ ) [
Ɣ (+ [[ (/ [[ (&
[[
Ɣ 3+ [[ 3/ [[ 3&
[[

JEGYZET:

Megoldás

Èramkiesés

Várja meg amíg az áram helyreáll

A készlék ki Yan kapFsRlYa

KapFsRlja be a készléket

A biztRsíték kiégett

Cserélje ki a biztRsítékRt

A táYirányíty elemei lemerltek

Cserélje ki az elemeket

A készlék 3 perFes YéGelme aktiYálYa
YRlt

VárjRn 3 perFet a kélzlék újrainGítása
Xtán

Az iGĘzítĘ be Yan kapFsRlYa

KapFsRlja ki az iGĘzítĘt ki

Túl sRk Yagy túl keYés hĦtĘközeg Yan a
renGszerben

(llenĘrizze a sziYárgást és töltse Iel a
renGszert hĦtĘközeggel.

KRmpresszíY gáz Yagy neGYesség jXtRtt
a renGszerbe.

hrítse ki és töltse Iel a renGszert
hĦtĘközeggel

A kRmpresszRr meghibásRGRtt

Cserélje ki a kRmpresszRrt

A Ieszltség túl magas Yagy túl alaFsRny

Telepítsen egy manRsztátRt a Ieszltség
szabályRzására

A kltéri hĘmérséklet renGkíYl alaFsRny

+asználjRn kiegészítĘ IĦtĘberenGezést

+iGeg leYegĘ áramlik be az ajtykRn és
az ablakRn keresztl

hgyeljen arra hRgy használat közben
minGen ajty és ablak bezárYa legyen

AlaFsRny hĦtĘközeg sziYárgás Yagy
hRsszú táYú használat miatt

(llenĘrizze a sziYárgást szkség
esetén zárja le újra és töltse Iel a
hĦtĘközeget

/ehet hRgy az egység leállítja a mĦköGést Yagy tRYább IRlytathatja biztRnságRs
mĦköGést. +a a jelzĘlámpák tRYábbra is YillRgnak Yagy hibakyGRk jelennek meg
YárjRn kb. 10 perFet. A prRbléma megRlGyGhat magátyl.
+a nem húzza ki a tápellátást majG FsatlakRztassa újra. KapFsRlja be a
készléket
+a a prRbléma tRYábbra is Iennáll áramtalanítsa a készyléket és Yegye Iel a
kapFsRlatRt a legközelebbi gyIélszRlgálattal.

+a a Ienti ellenĘrzések és GiagnRsztika elYégzése Xtán tRYábbra is Iennáll a
prRbléma azRnnal kapFsRlja ki a készléket és lépjen kapFsRlatba egy hiYatalRs
szerYizközpRnttal.
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Hibaelhárítás

*\HQJHIĦWpVL
WHOMHVtWPpQ\

Lehetséges ok

.LHJpV]tWĘN
A légkRnGiFiRnály renGszer a köYetkezĘ tartRzékRkkal renGelkezik. A légkRnGiFiRnály
Ielszereléséhez használja Iel az összes szerelési alkatrészt és tartRzékRt. A nem megIelelĘ
telepítés YízsziYárgást áramtést és tzet RkRzhat Yagy a berenGezés meghibásRGását
RkRzhatja. A légkRnGiFiRnályhRz nem tartRzy tételeket klön kell megYásárRlni.

.LHJpV]tWĘN

.LHJpV]tWĘNQHYH

Mennyiség
GE

2~3

7iYLUiQ\tWy

1

.RQGHQ]Yt]OHIRO\y
KĦWpVLpVIĦWpVL
PRGHOOHNKH]

1

$NNXPXOiWRU

2

Tömítés
KĦWpVLpVIĦWpVL
PRGHOOHNKH]

1

7iYLUiQ\tWyWDUWy
RSFLRQiOLV

1

Tartó lemez

1

5|J]tWĘFVDYDU
DWiYLUiQ\tWy
WDUWyMiKR]
RSFLRQiOLV

2

5|J]tWĘ

5~8
mRGelltĘl
IggĘen

.LHJpV]tWĘNQHYH

Mennyiség
GE

.p]LN|Q\Y

7DUWyOHPH]U|J]tWĘ
FVDYDU

Alak

.LVV]ĦUĘ
$OHYHJĘV]ĦUĘ
hátoldalára a
kell hitelesített
szakembernek
felszerelnie a
gép felszerelése
N|]EHQ

5~8
mRGelltĘl
IggĘen

0HJQHYH]pV

Alak

1~2
mRGelltĘl
IggĘen

0HQQ\LVpJ GE

Alak
¡ LQ
Folyékony oldal

¡ LQ
¡ LQ

&VDWODNR]yFVĘV]HUHOYpQ\

¡ LQ
Gázoldal

¡ LQ

Klön megYásárRlanGy
alkatrészek. )RrGXljRn a
IRrgalmazyhRz a megYásárRlt
egység megIelelĘ
FsĘméretéYel kapFsRlatban.

¡ LQ

0iJQHVHVJ\ĦUĦpV|Y
ha tartRzék kérjk
tekintse meg a bekötési
rajzRt a FsatlakRzykábelre
Yaly Ielszereléshez .

oldal 16-HU

1 2 3

TípXsRnként YáltRzy
Vezesse át az öYet a
mágneses gyĦrĦ IXratán a
kábelen Yaly rögzítéshez

Telepítés összefoglalása - Beltéri egység
1

2

15cm (5.9in)

15Fm 59in

12cm
12Fm
475in
(4.75in)

3

12cm
12Fm
(4.75in)
475in

2.3m
23m(90.55in)
9055in

Válassza ki a telepítési helyet

4
4

Rögzítse a tartólemezt

Határozza meg a falfurat
helyzetét

5

7

.pV]tWVHHOĘDNRQGHQ]Yt]
W|POĘW

&VDWODNR]WDVVDDFVĘYH]HWpNHW

&VDWODNR]WDVVDDYH]HWpNHNHW
D](J\HVOWÈOODPRNEL]RQ\RV
KHO\HLQQHPDONDOPD]KDWy

8

7HNHUMHEHDFV|YHNHWpVDNiEHOHNHW D](J\HVOW
ÈOODPRNEL]RQ\RVKHO\HLQQHPDONDOPD]KDWy

9

8

STEP

6]HUHOMHEHDEHOWpULHJ\VpJHW
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Telepítés
összefoglalása - Beltéri
egység

)~UMRQO\XNDWDIDOED

6

Készülék alkatrészek
JEGYZET: A telepítést a helyi és RrszágRsszabYányRk köYetelményeinek megIelelĘen kell
elYégezni. A telepítés klönbözĘ terleteken kissé eltérĘ lehet.
1

1
/égIék kapFsRly

3

2

2

4

4

6

5

3
6
5

7

7

8

8
9

10

11

11

(1)

Készülék alkatrészek

)ali tarty lemez
(lĘlap
Tápkábel néhány egység
esetében
/égterelĘ

(2)
)XnkFiRnális szĦrĘ a
IĘszĦrĘ hátXlján  néhány
egység esetében
VízelYezetĘ FsĘ
Jelkábel
+ĦtĘközeg FsöYek

TáYirányíty
TáYirányíty tarty bizRnyRs
készlékek esetében
Kltéri egység tápkábele
bizRnyRs készlékek
esetében

JEGYZET AZ ÁBRÁK KAPCSÁN
A kézikönyY illXsztráFiyi magyarázy jellegĦek. A beltéri egység tényleges alakja kissé
klönbözhet. A tényleges IRrma érYényesl.

oldal 18-HU

Beltéri egység telepítése
Telepítési utasítások - Beltéri egység

JEGYZET A FALFURAT KAPCSÁN:

$7(/(3Ë7e6(/ė77

+a ninFs rögzített hĦtĘközegFsĘYezeték

A beltéri egység Ielszerelése elĘtt RlYassa el a
termék GRbRzán találhaty Fímkét és gyĘzĘGjön
meg arryl hRgy a beltéri egység mRGellszáma
megegyezik a kltéri egység mRGellszámáYal.

1 lépés: Válassza ki a telepítési helyet
A beltéri egység telepítése elĘtt meg kell
Yálasztania a megIelelĘ helyet számára.
Az alábbiakban bemXtatjXk azRkat
a szabYányRkat amelyek segítenek
kiYálasztani a készlék megIelelĘ helyét.

A hely kiYálasztásakRr gyeljen arra hRgy
elegenGĘ helyet kell hagynia egy IalIXrat
számára lásG a )~UMRQO\XNDWDIDOEDD]
|VV]HN|WĘFVĘQHN lépést a jelkábel és
a hĦtĘközeg FsöYek számára amelyek a
beltéri és a kltéri egységeket összekötik.
Az összes FsĘYezeték alapértelmezett helyzete
a beltéri egység jRbb RlGala miközben ön a
készlék Ielé néz . +abár a készlék képes minG
a bal minG a jRbb RlGali FsöYeket beIRgaGni.

$IDODNpVDPHQQ\H]HWN|]|WWLPHJIHOHOĘ
$PHJIHOHOĘWHOHStWpVLKHO\HNPHJIHOHOQHN WiYROViJEL]WRVtWiViKR]WHNLQWVHiWD]
DN|YHWNH]ĘV]DEYiQ\RNQDN
alábbi ábrát:
15 Fm 59in Yagy több
Jy légáramlás
Kényelmes YízelYezetés
A készlék zaja nem zaYar más
embereket

12Fm 475in
Yagy több

12Fm 475in
Yagy több

6zilárG és tömör  a hely nem rezeg
(lég erĘs ahhRz hRgy megtartsa az
egység súlyát
Legalább egy méterre az összes többi
elektrRmRs eszköztĘl pl. TV ráGiy
számítygép
NEWHOHStWVHD]HJ\VpJHWDN|YHWNH]Ę
helyekre:
Bármely hĘIRrrás gĘz Yagy éghetĘ gáz
közelében
TĦzYeszélyes tárgyak pélGáXl Iggönyök
Yagy rXházat közelében

Az ajty közelében
KözYetlen napIénynek kitett helyen

2 lépés: Rögzítse a tartólemezt a falhoz
A tartylemez az eszköz amelyre a beltéri
egységet Iel lehet szerelni.
Ɣ A tartylemez az eszköz amire a beltéri
egységet Iel lehet szerelni.

Ɣ 5ögzítse a tartylemezt a IalhRz a mellékelt
FsaYarRkkal. *yĘzĘGjön meg arryl hRgy a
tartylemez sík a Ialnak.

JEGYZET BETON VAGY TÉGLA
FALAKHOZ:
+a a Ial téglábyl betRnbyl Yagy hasRnly
anyagbyl készlt IúrjRn 5 mm átmérĘjĦ
02inGiameter lyXkakat a Ialba és helyezze
be a mellékelt hYelyek rögzítĘit. (zXtán
rögzítse a tartylemezt a IalhRz úgy hRgy a
FsaYarRkat közYetlenl a szRrítyrögzítĘkbe
rögzíti.
oldal 19-HU

Beltéri egység
telepítése

Bármely akaGály közelében amely
gátRlhatja a légáramlást

2.3 m 9055in Yagy több

A típus
348.4mm 13.7in

179mm 7.1in

49mm
1.95in

290mm 11.4in

49mm 1.95in

37mm
1.45in

136mm 5.4in

Beltéri egység
Yázlata

Bal hátsy IalIXrat
65mm 25in

JRbb hátsy IalIXrat 65mm
25in

722mm 28.5in

A modell

403mm 15.9in
231mm 9.1in

190mm 7.5in

121mm 4.8in
36mm
1.4in

230mm 9.1in

Bal hátsy
IalIXrat
65mm 25in

53mm
2.1in

47mm 1.8in

VIGYÁZAT

JRbb hátsy IalIXrat
65mm 25in

805mm 31.7in

B modell

244mm 9.6in

418mm 16.5in
246mm 97in

190mm 7.5in

121mm 4.8in

53mm
2.1in

Bal hátsy
IalIXrat 65mm
25in

JRbb hátsy IalIXrat
65mm 25in

835mm 32.9in

C modell

165mm 6.5in

527mm 20.7in

106mm 42in

37mm
2.1in

29mm 1.1in

139mm
5.5in
48mm
1.9in

48mm 1.9in

318mm 12.5in

247mm 97in

973mm 38.3in

Bal hátsy IalIXrat
65mm 25in

JRbb hátsy IalIXrat
65mm 25in

D modell

199mm 7.8in

603mm 23.7in

129mm 5.1in

A tartylemez helye beállítása
Bal hátsy IalIXrat
90mm 354in

55mm
2.1in

322mm 12.7in

54mm 2.1in

338mm 13.3in

Beltéri egység
telepítése

7$57Ï/(0(=0e5(7(,
A klönbözĘ típXsRk klönbözĘ
tartylemezzel renGelkeznek
A klönbözĘ testreszabási
köYetelményeknél a tartylemez alakja kissé
eltérhet. 'e az XgyanRlyan méretĦ beltéri
egység esetében a telepítési méretek
XgyanakkRrák.
LásG pélGáXl az A és B típXsRkat

47mm 1.8in

297mm 11.7in

Kinti

570m
020275in

Beltéri

36mm
1.4in

Fal

173mm
6.8in

1082mm 42.6in

E modell

54mm
2.1in

)úráskRr gyeljen arra hRgy ne
kerljön hXzalRk YízYezetékek és
egyéb érzékeny alkatrészek a IXrat
útjába.

B típus

101mm 4.0in

297mm 11.7in

OpSpV)~UMRQIDOLO\XNDWD]|VV]HN|WĘ
FV|YHNQHN
1. A tartylemez helyzetének alapján
határRzza meg a IalIXrat helyét. LásG A
tartykemez méretei.
2. 65 mm 25 hYelyk Yagy 90 mm 354
hYelyk típXstyl IggĘen magIúryYal
IúrjRn egy lyXkat a IalRn. *yĘzĘGjön
meg arryl hRgy a lyXkat kissé leIelé
Yan IúrYa úgy hRgy a lyXk kltéri
Yége körlbell 5±7 mm 020275in 
rel lejjebb legyen a beltéri Yégnél. (z
biztRsítja a megIelelĘ YízelYezetést.
3. +elyezze a YéGĘ IalmanGzsettát a
lyXkba. (z megYéGi a IXrat széleit
és segít a tömítésben a telepítés
beIejezésekRr.

JRbb hátsy IalIXrat
90mm 354in

JEGYZET: +a a gázRlGali FsatlakRzyFsĘ
¡16mm 58in es Yagy annál nagyRbb a
IalIXrat 90 mm 354in legyen
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OpSpV.pV]tWVHHOĘDKĦWĘN|]HJFV|YHLW
A hĦtĘközegFsöYek a készlék hátXljáhRz
rögzített szigetelĘ hYelyben helyezkeGnek
el. A FsöYeket elĘ kell készíteni mielĘtt
átjXttatná Ęket a IalRn léYĘ lyXkRn.
1. A IalIXratnak a tartylemezhez YiszRnyítRtt
helyzete alapján Yálassza ki azt az
RlGalt ahRnnan a FsöYek kilépnek majG
az egységbĘl.
2. +a a Iali lyXk az egység mögött Yan
tartsa a kitéses panelt a helyén. +a a Iali
lyXk a beltéri egység RlGalán Yan akkRr
Yegye le a mĦanyag kitéses panelt az
egység ezen RlGaláryl. (z létrehRz egy
nyílást amelyen keresztl a FsöYek ki
tXGnak lépni az egységbĘl. +asználjRn
hRsszúFsĘrĦ IRgyt ha a mĦanyag panelt
túl nehéz kézzel eltáYRlítani.

Kitéses panel

3. +a a megléYĘ összekötĘ FsöYek már
be Yannak ágyazYa a Ialba IRlytassa
közYetlenl a KRnGenzYíz tömlĘ
FsatlakRztatása lépéssel. +a ninFs
beágyazRtt FsĘYezeték FsatlakRztassa
a beltéri egység hĦtĘközegFsöYeit
az összekötĘ FsöYekhez amelyek
FsatlakRznak a beltéri és kltéri
egységekhez. A részletes XtasításRkat
lásG a kézikönyY +ĦtĘközegFsöYek
FsatlakRztatása FímĦ szakaszában.

-(*<=(7$&6ė9(=(7e6,6=g*5ė/
A hĦtĘközegFsöYek négy klönIéle szögbĘl
léphetnek ki a beltéri egységbĘl BalRlGali
JRbbRlGali Bal hátsy és JRbb hátsy.

OpSpV&VDWODNR]WDVVDDNRQGHQ]Yt]W|POĘW
Alapeseten szerint a kRnGenzYíz tömlĘ az
egység bal RlGalán Yan rögzítYe amikRr
a készlék hátXlját nézi . AzRnban a
jRbb RlGalRn is rögzíthetĘ. A megIelelĘ
YízelYezetés érGekében FsatlakRztassa a
kRnGenzYíz tömlĘt arra az RlGalra ahRnnan
a hĦtĘközegFsöYek kilépnek az egységbĘl.
CsatlakRztassa a klön megYásárRlanGy
kRnGenzYíz tömlĘ hRsszabbítyt a
kRnGenzYíz tömlĘ Yégéhez.
Ɣ A FsatlakRzási pRntRt szilárGan teÀRn
szalaggal tekerje körbe hRgy biztRsítsa a
jy tömítést és a sziYárgásRk elkerlését.
Ɣ A leIRlyytömlĘ azRn részét amely beltérben
maraG tekerje be habsziYaFs szigeteléssel
a páraleFsapyGás elkerlése érGekében.
Ɣ TáYRlítsa el a légszĦrĘt és öntsön kis
mennyiségĦ Yizet a leIRlyy eGénybe
hRgy megbizRnyRsRGjRn arryl hRgy a Yíz
könnyen áramlike az egységbĘl.

-(*<=(7$.21'(1=9Ë=7g0/ė
(/+(/<(=e6e5ė/
hgyeljen arra hRgy a kRnGenzYíz tömlĘt a
köYetkezĘ ábra szerint renGezze el.

TERMÉK

HELYTELEN

A megIelelĘ YízelYezetés érGekében A kRnGenzYíz tömlĘ
¿gyeljen arra hRgy a kRnGenzYíz
töréseiben IelgyĦlik a Yíz.
tömlĘn ne legyenek törések Yagy
sérlések.

HELYTELEN

VIGYÁZAT
5enGkíYl YigyázzRn hRgy ne sértse
meg a FsöYeket miközben elhajlítja Ęket
a készléktĘl. A FsĘYezeték bármilyen
bemélyeGése beIRlyásRlja a készlék
teljesítményét.

DUGASZOLJA EL A HASZNÁLATON
.Ë9h/,/()2/<Ï7g0/ė7
A nem kíYánt sziYárgásRk
elkerlése Yégett a nem használt
leIRlyytömlĘt a mellékelt gXmi
GXgyYal GXgja be.
oldal 21-HU

Beltéri egység
telepítése

HELYTELEN

A kRnGenzYíz tömlĘ
1e tegye a kRnGenzYíz tömlĘ
töréseiben IelgyĦlik a Yíz. Yégét Yízbe Yagy YíztaárRly
eGényekbe. (z gátRlja
megIelelĘ YízelYezetést.

BÁRMILYEN VILLAMOSMUNKA
(/ė772/9$66$(/(=(.(7$
6=$%È/<2=È62.$7

Beltéri egység
telepítése

1. 0inGen kábelezésnek meg kell Ielelnie a helyi
és RrszágRs elektrRmRs elĘírásRknak és
Fsak engeGéllyel renGelkezĘ YillanyszerelĘ
telepítheti Ęket.
2. Az összes elektrRmRs FsatlakRzást a beltéri és
kltéri egységek panelein találhaty (lektrRmRs
CsatlakRzási 5ajznak megIelelĘen kell
elYégezni.
3. +a kRmRly biztRnsági prRblémák merlnek Iel
a tápegységgel kapFsRlatRsan azRnnal állítsa
le a mXnkát. 0agyarázza el az gyIelének
az érYelését és tagaGja meg a készlék
telepítését amíg a biztRnsági prRbléma
megIelelĘ myGRn elhárításra nem kerl.
4. A hályzati Ieszltségnek a néYleges Ieszltség
90110án bell kell lennie. A nem megIelelĘ
áramellátás hibás mĦköGést áramtést Yagy
tzet RkRzhat.
5. 5. +a a tápIeszltséget a rögzített
Yezetékekhez FsatlakRztatja telepítsen
túlIeszltségYéGĘt és IĘkapFsRlyt a készlék
ma[imális áramának 15szeresének
megIelelĘ kapaFitással.
6. +a a tápIeszltséget a rögzített Yezetékekhez
FsatlakRztatja akkRr a rögzített Yezetékbe be
kell építeni egy kapFsRlyt Yagy megszakítyt
amely leYálasztja az összes pylXst és
legalább 18in 3 mm érintkezési táYRlságra
Yan. A képzett szakembernek jyYáhagyRtt
megszakítyt Yagy kapFsRlyt kell használnia.
7. Az egységet Fsak egy egyeGi elágazy
áramkörhöz FsatlakRztassa. 1e
FsatlakRztassRn másik készléket ehhez a
kRnnektRrhRz.
8. hgyeljen arra hRgy a légkRnGiFiRnályt
megIelelĘen IölGelje.
9. 0inGen Yezetéket szRrRsan kell
FsatlakRztatni. A meglazXlt hXzalRzás a
terminál túlmelegeGését RkRzhatja ami hibás
mĦköGést és esetleges tzet RkRzhat.
10. 1e hagyja hRgy a hXzalRk érintkezzenek
Yagy hRzzáérjenek a hĦtĘközeg
FsöYekhez a kRmpresszRrhRz Yagy az
egység mRzgy alkatrészeihez.
11. +a a készlék kiegészítĘ elektrRmRs
IĦtĘkészlékkel renGelkezik akkRr legalább
1 méterre 40in kell elhelyezni minGen
éghetĘ anyagtyl.
12. Az áramtés elkerlése érGekében sRha
ne érintse meg az elektrRmRs alkatrészeket
röYiGGel az áramellátás kikapFsRlása
Xtán. Az áramellátás kikapFsRlása Xtán
YárjRn legalább 10 perFet Yagy annál
többet mielĘtt megérintené az elektrRmRs
alkatrészeket.
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FIGYELMEZTETÉS

0,(/ė77%È50,/<(19,//$026
VAG HUZALOZÁSI MUNKÁT VÉGEZ,
.$3&62/-$.,$5(1'6=(5)ė
7È3(//È7È6È7
OpSpV&VDWODNR]WDVVDDMHONiEHOW
A jelkábel lehetĘYé teszi a kRmmXnikáFiyt
a beltéri és a kltéri egységek között. ki
kell Yálasztania a megIelelĘ kábelméretet
mielĘtt elĘkészítené azt a FsatlakRzáshRz.
Kábeltípusok
Ɣ Beltéri tápkábel ha Yan  +05VVF Yagy
+05V2V2F
Ɣ Kültéri tápkábel: +0751F
Ɣ Jelkábel: +0751F
$]HQHUJLDpVMHONiEHOHNPLQLPiOLV
NHUHV]WPHWV]HWLWHUOHWH UHIHUHQFLDNpQW
A készülék
QpYOHJHViUDPD
$

1pYOHJHV
keresztmetszeti
WHUOHW PPð

! 3 és  6

0.75

! 6 és  10

1

! 10 és  16

15

! 16 és  25

25

! 25 és  32

4

! 32 és  40

6

9È/$66=21.,$0(*)(/(/ė
KÁBELMÉRETET
A szkséges tápkábel jelkábel biztRsíték
és kapFsRly méretét a készlék ma[imális
árama határRzza meg. A ma[imális áramRt a
készlék RlGalsy panelén találhaty aGattáblán
Yan IeltntetYe. A megIelelĘ kábel biztRsíték
Yagy kapFsRly kiYálasztásáhRz tekintse meg
ezt az aGattáblát.

FIGYELMEZTETÉS

AZ ÖSSZES HUZALOZÁS
SZIGORÚAN A BELTÉRI EGYSÉG
+È72/'$/È17$/È/+$7Ï
HUZALOZÁSI ÁBRA ALAPJÁN KELL,
HOGY KÉSZÜLJÖN.

1. 1yissa ki a beltéri egység elĘlapját.
2. CsaYarhúzyYal nyissa ki a hXzalGRbRz
IeGelét az egység jRbb RlGalán. (z IelIeGi
a terminálblRkkRt.
Elölnézet
TerminálblRkk
+XzalIeGél
CsaYarRk
KábelbilinFs
+átXlnézet
Fsak egyes
egységeknél
Kitéses panel
JEGYZET:
Ɣ AhhRz hRgy a YezetékFsöYes egységekhez
FsatlakRztassa a kábelt táYRlítsa el a nagy
mĦanyag kitáses panelt hRgy létrehRzzRn
egy nyílást amelyen keresztl a YezetékFsĘ
beszerelhetĘ.
Ɣ Az ötmagRs kábellel renGelkezĘ egységek
esetén táYRlítsa el a középsĘ kiFsi átlátszy
panel lemezt hRgy létrehRzzRn egy nyílást
amelyen keresztl a kábel kiléphet.
Ɣ +asználjRn hRsszúFsĘrĦ IRgyt ha a
mĦanyag panelt túl nehéz kézzel eltáYRlítani.

3. CsaYarja le a kábelbilinFset a sRrkapRFs
alatt és helyezze RlGalra.
4. A készlékkel szemben állYa Yegye le a
bal alsy RlGalRn találhaty mĦanyag panelt.
5. Vezesse át a jelYezetéket ezen a nyílásRn
keresztl a készlék hátXljátyl elĘre.
6. A készlék elejéYel szemben állYa
FsatlakRztassa a Yezetéket a beltéri
egység kábelezési rajzának megIelelĘen
FsatlakRztassa az XFsaYart és szRrRsan
FsaYarja be az egyes Yezetékeket a
megIelelĘ FsatlakRzykba

JEGYZET A HUZALOZÁSHOZ

A VEZETÉKEK CSATLAKOZTATÁSI
FOLYAMATA KÜLÖNBÖZHET AZ
(*<6e*(.e6$5e*,Ï..g=g77
7 lépés: Csomagolás és kábelek
A FsöYek a kRnGenzYíz tömlĘ és a jelkábel
a Iali lyXkRn keresztl Yaly átYezetése elĘtt
kötegezze Ęket hRgy helyet takarítsRn meg
Yalamint megYéGje és szigetelje Ęket 1em
alkalmazhaty eszakAmerikában .
1. CsatlakRztassa a kRnGenzYíz tömlĘt a
hĦtĘközegFsöYeket és a jelkábelt az
alább láthaty myGRn
Beltéri egység

+ely a készlék
mögött
+ĦtĘközeg FsöYek
6zigetelĘ szalag
JelYezeték LeIRlyytömlĘ

$.21'(1=9Ë=7g0/ė1(.$/8/
KELL LENNIE
*yĘzĘGjön meg arryl hRgy a kRnGenzYíz
tömlĘ a köteg alján Yan. +a a kRnGenzYíz
tömlĘt a köteg tetejére helyezi a leIRlyy eGény
túlFsRrGXlhat ami tĦz Yagy Yízkárt RkRzhat.

NE FONJA ÖSSZE A JELKÁBELT MÁS
KÁBELEKKEL

Ez Yeszélyes és a légkRnGiFiRnály egység
hibás mĦköGését RkRzhatja

NE ZÁRJA LE A CSÖVEK VÉGÉT

VIGYÁZAT

7. 0iXtán ellenĘrizte hRgy minGen FsatlakRzás
biztRnságRse a kábelbilinFFsel rögzítse
a jelkábelt a készlékhez. CsaYarRzza le
szRrRsan a kábelbilinFset.
8. +elyezze Yissza a hXzalIeGelet a készlék
elején és a mĦanyag panelt a hátXlján.

KötegeléskRr tartsa IeGetlenl a FsöYek
Yégét. +RzzájXk kell Iérnie hRgy ellenĘrizze
a sziYárgást a telepítési IRlyamat Yégén lásG
a jelen útmXtaty (OHNWURPRVHOOHQĘU]pVHN
pVV]LYiUJiVHOOHQĘU]pVHNV]DNDV]it .
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Beltéri egység
telepítése

NE KEVERJE ÖSSZE A FESZÜLTSÉG
$/$77/e9ėe6$1<8*$/20%$1
/e9ė9(=(7e.(.(7

Ezen elemek összekötése közben ne IRnja
össze Yagy keresztezze a jelkábelt más
Yezetékekkel.
2. 5agasztyszalaggal rögzítse a kRnGenzYíz
tömlĘt a hĦtĘközegFsöYek aljára.
3. 6zigetelĘszalaggal tekerje be a
jelYezetéket a hĦtĘközegFsöYeket és a
kRnGenzYíz tömlĘt szRrRsan. EllenĘrizze
újra hRgy minGen elem össze Yane
kötegelYe.

OpSpV6]HUHOMHEHDEHOWpULHJ\VpJHW
+D~M|VV]HN|WĘFV|YHNHWWHOHStWHWWD
kültéri egységre tegye a köYetkezĘket
1. +a már átYezette a hĦtĘközeg FsöYeit a
IalRn léYĘ lyXkRn IRlytassa a 4. lépéssel.
2. EllenkezĘ esetben ellenĘrizze még
egyszer hRgy a hĦtĘközegFsöYek
Yégei le Yannake tömítYe hRgy
megakaGályRzzák a szennyezĘGés Yagy
iGegen anyagRk bejXtását a FsöYekbe.
3. Lassan Yezesse be a beFsRmagRlt
hĦtĘközegFsöYet a kRnGenzYíz tömlĘt
és a jelYezetéket a IalRn léYĘ lyXkRn
keresztl.
4. Akassza a beltéri egység tetejét a
tartylemez IelsĘ kampyjára.
5. EllenĘrizze hRgy az egység megIelelĘen
Yane rögzítYe a tartyhRz enyhe
nyRmással az egység bal és jRbb
RlGalára. Az egységnek nem szabaG
mRzRgnia Yagy eltRlyGnia.
6. Egyenletes nyRmással nyRmja le az
egység alsy Ielét AGGig nyRmja le
amíg az egység a tartylemez alján leYĘ
hRrgRkra kattan.
7. ,smételten ellenĘrizze hRgy az egység
megIelelĘen Yane IelszerelYe enyhe
nyRmással az egység bal és jRbb
RlGalára.
+DDKĦWĘN|]HJFV|YHNPiUEHYDQQDN
iJ\D]YDDIDOED tegye a köYetkezĘket
1. Akassza a beltéri egység tetejét a
tartylemez IelsĘ kampyjára.
2. +asználjRn kRnzRlt Yagy éket a készlék
támasztásáhRz így elég hely maraG a
hĦtĘközeg FsöYeinek a jelkábelnek és a
kRnGenzYíz tömlĘnek.
Beltéri egység
telepítése

ek
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3. CsatlakRztassa a kRnGenzYíz tömlĘt és
a hĦtĘközegFsöYeket az XtasításRkat
lásG a kézikönyY +ĦWĘN|]HJFV|YHN
FVDWODNR]WDWiVD FímĦ Iejezetében .
4. A FsĘFsatlakRzási pRntRt szabaGRn
kell tartani a sziYárgásYizsgálat
elYégzéséhez lásG a jelen útmXtaty
(OHNWURPRVHOOHQĘU]pVHNpV
V]LYiUJiVHOOHQĘU]pVHN Iejezetét .
5. A sziYárgásteszt Xtán FsaYarja be a
FsatlakRzási pRntRt szigetelĘszalaggal.
6. TáYRlítsa el az egységet támaszty
kRnzRlt Yagy éket.
7. Egyenletes nyRmással nyRmja le az
egység alsy Ielét AGGig nyRmja le
amíg az egység a tartylemez alján leYĘ
hRrgRkra kattan.

$=(*<6e*È//Ë7+$7Ï
1e IeleGje hRgy a tartylemez hRrgai
kisebbek mint a készlék hátXlján
léYĘ lyXkak. +a úgy látja hRgy ninFs
elegenGĘ hely a beágyazRtt FsöYek beltéri
egységhez történĘ FsatlakRztatásáhRz
akkRr az egységet típXsátyl IggĘen kb.
3050 mm 125195in rel lehet balra Yagy
jRbbra mRzgatni.
3050mm
12195in

3050mm
12195in

0R]JDVVDMREEUDYDJ\EDOUD

Kültéri egység telepítése

60 Fm 24in
Ielett

Telepítse az egységet a helyi elĘírásRk
és szabályRzásRk betartásáYal melyek a
régiyk között kissé eltérhetnek.
in l
12 Ialty
Fm y
30 háts
a
re

30Fm
12i
a ba
l RlGa n
lRn

in
79
m
0F elöl
20

60Fm
24
jRbbr t in
a

Telepítési utasítások - Kültéri egység

KÜLÖNLEGES SZEMPONTOK AZ
(;75e0,'ė-È5È6+2=
+DD]HJ\VpJHWHUĘVV]pOQHNWHV]LNL
6zerelje be az egységet úgy hRgy
a leYegĘkibRFsáty YentilátRr 90Rs
szögben legyen a szél irányáhRz képest.
Amennyiben szkséges építsen IeGést
az egység elé hRgy megYéGje azt az erĘs
széltĘl.
LásG az ábrákat lent.
ErĘs szél
6zélterelĘ
ErĘs
szél
ErĘs szél

+DD]HJ\VpJHWJ\DNUDQYDQNLWpYH
KHYHVHVĘ]pVQHNYDJ\KDYD]iVQDN
epítsen egy meneGéket a készlék Iölé
hRgy megYéGje azt az esĘtĘl Yagy a hytyl.
hgyeljen arra hRgy a leYegĘ áramlása a
készlék körl ne legyen gátRlYa.
+DDNpV]OpNJ\DNUDQYDQNLWpYHVyV
OHYHJĘQHN WHQJHUSDUW 
+asználjRn Rlyan kltéri egységet amely
kiIejezetten kRrryziyellenálly.
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Kültéri egység
telepítése

1 lépés: Válassza ki a telepítési helyet
A kltéri egység Ielszerelése elĘtt meg kell
Yálasztania az iGeális helyet. Az alábbiakban
bemXtatjXk azRkat a szabYányRkat amelyek
segítenek kiYálasztani a készlék megIelelĘ
helyét.
$PHJIHOHOĘWHOHStWpVLKHO\HNPHJIHOHOQHN
DN|YHWNH]ĘV]DEYiQ\RNQDN
0egIelel a Ienti Telepítési igényekben
bemXtatRtt térbeli köYetelményeknek.
Jy légáramlás és szellĘzés
6zilárG és tömör  a helyszín elbírja az
egységet és nem rezeg
Az egység zaja nem zaYar másRkat
+Rsszú iGeig tarty közYetlen napIénytĘl
Yagy esĘtĘl YéGYe Yan
+a Yárhaty a haYazás emelje Iel az
egységet az alaplap Iölé hRgy elkerlje
a jég IelhalmRzyGását és a tekerFs
kárRsRGását. 6zerelje Iel az egységet
elég magasra hRgy az meghalaGja
terleti átlagRs haYazási mennyiség
magasságát A minimális magasságnak
18 hYelyk nek kell lennie

NEWHOHStWVHD]HJ\VpJHWDN|YHWNH]Ę
helyekre:
Egy Rlyan akaGály közelében amely
elzárja a leYegĘ be és kimeneteit
KözXtFák közelében zsúIRlt terleteken
Yagy Rlyan helyeken ahRl az egység zaja
zaYarhat másRkat.
2lyan állatRk Yagy nöYények közelében
amelyeket a meleg leYegĘ rítése
kárRsíthat.
Bármilyen éghetĘ gázIRrrás közelében
1agy mennyiségĦ pRrnak kitett helyen
1agyRn sys leYegĘnek kitett helyen

3 lépés: Rögzítse a kültéri egységet
A kltéri egység rögzíthetĘ a talajhRz Yagy
a Ialra szerelhetĘ FsaYarral 010 . Készítse
elĘ a készlék telepítési alapzatát az alábbi
méreteknek megIelelĘen.

KÉSZÜLÉK FELSZERELÉSI MÉRETEK
Az alábbiakban IelsRrRljXk a klönIéle
kltéri egységek méreteket és a rögzítĘ
lábak közötti táYRlságRt. Készítse elĘ a
készlék telepítési alapzatát az alábbi
méreteknek megIelelĘen.
A
LégbeYezetĘ

B

LégbeYezetĘ
'

OpSpV7HOHStWVHDNRQGHQ]Yt]OHIRO\yW
FVDNKĘV]LYDWW\~HJ\VpJQpO
0ielĘtt a kltéri egységet a helyére
FsaYarRzná telepítse a kRnGenzYíz leIRlyyt
az egység aljára. FRntRs tXGni hRgy kétIéle
kRnGenzYíz leIRlyy Yan a kltéri egység
típXsátyl IggĘen.
+DDNRQGHQ]Yt]OHIRO\yWJXPLW|PtWpVVHO
rendelkezik lásG A Ábra  a köYetkezĘket tegye
1. +elyezze Iel a gXmitömítést a
leIRlyyFsRnk Yégére mely a kltéri
egységhez IRg FsatlakRzni.
2. +elyezze a leIRlyyFsXklyt a készlék
alapzatán találhaty lyXkba.
3. FRrgassa el a kRnGenzYíz leIRlyyt 90
kal hRgy az bepattanjRn a helyére a
készlék elején.
4. CsatlakRztassRn egy kRnGenzYíz
tömlĘ hRsszabbítyt nem tartRzék
a kRnGenzYíz leIRlyyhRz hRgy IĦtési
zemmyGban átirányítsa a Yizet a
készlékbĘl.
+DDNRQGHQ]Yt]OHIRO\yJXPLW|PtWpVQpONOL
lásG B Ábra  akkRr tegyen a köYetkezĘket
1. +elyezze a leIRlyyFsXklyt a készlék
alapzatán találhaty lyXkba. A kRnGenzYíz
leIRlyy be IRg pattanni a helyére.
2. CsatlakRztassRn egy kRnGenzYíz tömlĘ
hRsszabbítyt nem tartRzék a kRnGenzYíz
leIRlyyhRz hRgy IĦtési zemmyGban
átirányítsa a Yizet a készlékbĘl.

leYegĘkiYezetĘ
nyílás

+

W

Soros telepítés
$+$pV/NDSFVRODWRNDN|YHWNH]ĘN
L
A
L  + L  12+
Legalább 25 Fm  98 ”
12+  L  + Legalább 30 Fm  118
”
L ! + 1em lehet telepíteni

LyXk a készlék
alapzatán.
3lRmba
3lRmba

KRnGenzYíz leIRlyy
$

%

Kültéri egység
telepítése

L
A

HIDEG ÉGHAJLATON
+iGeg éghajlatnál gyeljen arra
hRgy a kRnGenzYíz tömlĘ a lehetĘ
legIggĘlegesebben álljRn a Yíz gyRrs
elYezetése érGekében. +a a Yíz túl lassan
IRlyik le megIagyhat a tömlĘben és
eláraszthatja az egységet.
oldal 26-HU
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.OWpULHJ\VpJPpUHWHL PP 
W×H×D
681 î 434 î 285
700 î 550 î 270
700 î 550 î 275
720 î 495 î 270
728 î 555 î 300
765 î 555 î 300
770 î 555 î 300
805 î 554 î 311
800 î 554 î 333
845 î 702 î 363
890 î 673 î 342
946 î 810 î 420
946 î 810 î 410

268” î 171” î 112”
275” î 216” î 106”
275” î 216” î 108”
283” î 195” î 106”
287” î 218” î 118”
301” î 218” î 118”
303” î 218” î 118”
317” î 218” î 122”
315” î 218” î 131”
333” î 276” î 143”
350” î 265” î 135”
372” î 319” î 165”
372” î 319” î 161”

+DD]HJ\VpJHWDI|OGUHYDJ\HJ\
betonra szerelt felületre telepíti tegye az
alábbiakat
1. Jelölje meg a négy e[panziys FsaYar
helyzetét a mérettáblázat alapján.
2. Fúrja elĘre a lyXkakat a e[panziys
FsaYarRknak
3. +elyezzen egy anyát az egyes
e[panziys FsaYarRk Yégére.
4. Kalapálja a FsaYarRkat az elĘre Iúrt
IXratRkba.
5. TáYRlítsa el az anyákat az e[panziys
FsaYarRkryl és helyezze a kltéri
egységet a FsaYarRkra.
6. +elyezzen alátétet minGen e[panziys
FsaYarra majG Fserélje ki az anyákat.
7. CsaYarkXlFFsal húzza meg az összes
anyát amíg nem illeszkeGnek.

FIGYELMEZTETÉS

$WiYROViJ PP
460
450
450
452
452
452
487
511
514
540
663
673
673

181”
177”
177”
177”
178”
178”
192”
201”
202”
213”
261”
265”
265”

%WiYROViJ PP
292
260
260
255
302
286
298
311
340
350
354
403
403

115”
102”
102”
100”
119”
113”
117”
122”
134”
138”
139”
159”
159”

+DD]HJ\VpJHWIDOUDV]HUHOKHWĘNRQ]ROUD
telepíti a köYetkezĘket tegye

VIGYÁZAT
hgyeljen arra hRgy a Ial szilárG téglábyl
betRnbyl Yagy hasRnlyan erĘs anyagbyl
készlt legyen. A falnak képesnek kell
lennie arra, hogy az egység tömegének
OHJDOiEEQpJ\V]HUHVpWHOEtUMD
1. Jelölje meg a tartylyXkak helyzetét a
mérettáblázat alapján.
2. Fúrja elĘ a lyXkakat az e[panziys
FsaYarRknak.
3. +elyezzen alátétet és anyát minGegyik
e[panziys FsaYar Yégére
4. CsaYarja be a tágXlási FsaYarRkat a
szerelĘkeret IXratain keresztl helyezze
a helyére a szerelĘkereteket és
kalapálja be az e[panziys FsaYarRkat a
Ialba.
5. EllenĘrizze hRgy a tartykeretek
Yízszintesen Yannake.
6. ÏYatRsan emelje Iel az egységet és
helyezze a rögzítĘ lábait a kRnzRlRkra.
7. CsaYarRzza az egységet szRrRsan a
kRnzRlRkhRz.
8. +a megengeGett szerelje Iel az
egységet gXmi tömítésekkel a rezgések
és a zaj Fsökkentése érGekében.
oldal 27-HU

Kültéri egység
telepítése

BETON FÚRÁSA ESETÉN A
SZEMVÉDELEM FOLYAMATOSAN
-$9$62/7

Szerelési méretek

OpSpV&VDWODNR]WDVVDDMHOpVWiSNiEHOW
A klsĘ egység terminállRkkját az egység
RlGalán találhaty elektrRmRs hXzalYéGĘ yYja.
ÈtIRgy kapFsRlási rajz Yan nyRmtatYa a
hXzalRzási bXrkRlat belsĘ RlGalára.

FIGYELMEZTETÉS
0,(/ė77%È50,/<(19,//$026
VAG HUZALOZÁSI MUNKÁT VÉGEZ,
.$3&62/-$.,$5(1'6=(5)ė
7È3(//È7È6È7
1. Készítse elĘ a kábelt a FsatlakRzáshRz

+$6=1È/-$$0(*)(/(/ė.È%(/7
Ɣ Beltéri tápkábel ha Yan  +05VVF Yagy
+05V2V2F
Ɣ Kltéri tápkábel +0751F
Ɣ Jelkábel +0751F
9È/$66=21.,$0(*)(/(/ė
KÁBELMÉRETET
A szkséges tápkábel jelkábel biztRsíték
és kapFsRly méretét a készlék ma[imális
árama határRzza meg. A ma[imális áramRt a
készlék RlGalsy panelén találhaty aGattáblán
Yan IeltntetYe. A megIelelĘ kábel biztRsíték
Yagy kapFsRly kiYálasztásáhRz tekintse meg
ezt az aGattáblát.
a. KábelhántRly eszközzel táYRlítsa el a
gXmi köpenyt a kábel minGkét YégérĘl
hRgy körlbell 40 mm 1.57in hXzalt
IeGjen Iel a Yezetékben.
b. TáYRlítsa el a szigetelést a Yezetékek
YégétĘl.
F. Vezeték krimpelĘ segítségéYel
krimpeljen XGXgykat a hXzalRk Yégére.

Kültéri egység
telepítése

FIGYELJEN A FESZÜLTSÉG ALATT
/e9ė+8=$/2.5$
A Yezetékek krimpelése közben
gyeljen arra hRgy egyértelmĦen
megklönböztesse a Ieszltség alatt léYĘ
³L” Yezetéket a többi YezetéktĘl.
FIGYELMEZTETÉS
AZ ÖSSZES HUZALOZÁS SZIGORÚAN
A KÜLTÉRI EGYSÉG HÁTOLDALÁN
7$/È/+$7Ï+8=$/2=È6,È%5$
ALAPJÁN KELL, HOGY KÉSZÜLJÖN
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2. CsaYarja le és táYRlítsa el az elektrRmRs
Yezeték bXrkRlatát.
3. CsaYarja le a kábelbilinFset a sRrkapRFs
alatt és helyezze RlGalra.
4. CsatlakRztassa a Yezetéket a kapFsRlási
rajznak megIelelĘen és szRrRsan
FsaYarja be az egyes Yezetékek
XFsaYarjait a megIelelĘ FsatlakRzyhRz.
5. 0iXtán ellenĘrizte hRgy minGen
FsatlakRzás biztRnságRse hXrkRlja körl
a Yezetékeket hRgy megakaGályRzza az
esĘYíz beáramlását a terminálba.
6. A kábelbilinFFsel rögzítse a kábelt az
egységhez. CsaYarRzza le szRrRsan a
kábelbilinFset.
7. 6zigetelje a nem használt Yezetékeket
3VC elektrRmRs szigetelĘ szalaggal.
+elyezze el Ęket úgy hRgy ne
érintkezzenek egyik elektrRmRs Yagy
Iém alkatrésszel se.
8. +elyezze Yissza a hXzalIeGelet az egység
RlGalán és FsaYarja be a helyére.
FeGés

CsaYarRk

Észak-Amerikában
1. TáYRlítsa el a hXzalIeGelet az egységbĘl
a 3 FsaYar meglazításáYal.
2. 6zerelje le a sapkákat a Yezeték paneljén.
3. ,Geiglenesen szerelje Iel a
YezetékFsöYeket nem tartRzék a
Yezetékpanelre.
4. CsatlakRztassa minG az áramellátást
minG az alaFsRny IeszltségĦ Yezetékeket
a terminálblRkk megIelelĘ FsatlakRzyira.
5. FölGelje le az egységet a helyi
elĘírásRknak megIelelĘen.
6. hgyeljen arra hRgy minGegyik Yezetéket
a hXzalRzáshRz szkséges hRsszúságnál
több jyYal hRsszabbra méretezze.
7. 5ögzítĘ anyákkal rögzítse a
YezetékFsöYeket.
TerminálblRkk
nél
nag
yRb
b1
57

hY
elyk
40m
m

CsatlakRzykábel
G

Tápkábel
Vezetékpanel

+XzalIeGél

Válassza ki a megIelelĘ átmenĘ IXratRt a hXzal
átmérĘje szerint.

+ĦWĘN|]HJFV|YHNFVDWODNR]WDWiVD
A hĦtĘközegFsöYek FsatlakRztatásakRr ne engeGje hRgy a megaGRtt hĦtĘközegen kíYl
más anyagRk Yagy gázRk kerljenek az készlékbe. Egyéb gázRk Yagy anyagRk jelenléte
Fsökkenti az egység kapaFitását és túl magas nyRmást RkRzhat a hĦtési FiklXsban. Ez
rRbbanást és sérléseket RkRzhat.

0HJMHJ\]pVDFVĘKRVV]UyO
A hĦtĘközegFsöYek hRssza beIRlyásRlja az egység teljesítményét és energiahatékRnyságát.
A néYleges hatékRnyságRt 5 méter 165 láb FsĘhRsszúságú egységeken tesztelik eszak
Amerikában a szabYányRs FsĘhRssz 75 m 25 . A rezgés és a túlzRtt zaj minimalizálása
érGekében legalább 3 méteres FsĘYezeték szkséges. 6peFiális trypXsi terleteken az
5290 hĦtĘközegmRGellekhez nem aGhaty hRzzá hĦtĘközeg és a hĦtĘközegFsĘ ma[imális
hRssza nem halaGhatja meg a 10 métert 328 láb .
A FsĘYezetékek ma[imális hRsszára és Fseppmagasságára YRnatkRzy elĘírásRk az alábbi
táblázatban találhatyak.

$KĦWĘN|]HJFV|YHNPD[LPiOLVKRVV]DpVFVHSSPDJDVViJDHJ\VpJHQNpQW
Modell
5410A 532 inYerter
split légkRnGiFiRnály
R22 Rögzített
sebességĦ split
légkRnGiFiRnály
R410A R32 Rögzített
sebességĦ split
légkRnGiFiRnály

0D[KRVV]~ViJ
0D[
P
FVHSSPDJDVViJ P

.DSDFLWiV %78K
 15.000
 15000 és  24000
 24 000 és  36 000
 18.000
 18 000 és  21 000
 21 000 és  35 000
 18.000

25 82It
30 98.5It
50 164It
10 33It
15 49It
20 66It
20 66It

 18 000 és  36 000

25 82It

10
20
25
5
8
10
8

33It
66It
82It
16It
26It
33It
26It

10 33It

&VDWODNR]iVLXWDVtWiVRN+ĦWĘN|]HJFV|YH]pVH
OpSpV9iJMDPpUHWUHDFV|YHNHW
A hĦtĘközegFsöYek elĘkészítésekRr
gyeljen klönös ¿gyelmet a megIelelĘ
Yágásra és peremezésre. Ez biztRsítja
a hatékRny mĦköGést és minimalizálja a
késĘbbi karbantartás szkségességét.
1. 0érje meg a táYRlságRt a beltéri és a
kltéri egység között.
2. CsĘYágyYal Yágja a FsöYet egy kissé
hRsszabbra mint a mért táYRlság.
3. hgyeljen arra hRgy a FsöYet tökéletesen
90 Rs szögben Yágja le.

90°

FerGe

'XrYa

0egYetemeGett
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+ĦWĘN|]HJFV|YHN
FVDWODNR]WDWiVD

Ne FIGYELJEN, HOGY NE
725=8/-21$&6ė9È*È6
KÖZEN
VigyázzRn hRgy Yágás közben ne sértse
meg hajlítsa el Yagy GeIRrmálja a FsöYet
Ez GrasztikXsan Fsökkenti az egység IĦtési
hatékRnyságát.

OpSpV7iYROtWVDHODIRUJiFVRW
A IRrgáFs beIRlyásRlhatja a hĦtĘközegFsöYek
FsatlakRzásának légmentes tömítését.
Teljesen el kell táYRlítani.
1. Tartsa a FsöYet leIelé mXtaty szögben
hRgy elkerlje a IRrgáFs FsĘbe hXllását.
2. LyXktágíty Yagy sRrjázyszerszám
segítségéYel táYRlítsa el az összes
IRrgáFsRt a FsĘ YágRtt szakaszáryl.
CsĘ

LyXktágíty

$&6ė7Ò/1<Ò/,.$35e6,'2021
$ PP

$FVĘNOVĘ
iWPpUĘMH PP

Min.
¡635 ¡´ 07 00275”
¡952 ¡0375”
10 004”
10 004”
¡127 ¡05”
20 0078”
¡16 ¡063”
20 0078”
¡19 ¡075”

0D[
13 005”
16 0063”
18 007”
22 0086”
24 0094”

3résiGRm
A

LeIelé mXtat

OpSpV3HUHPH]]HDFVĘYpJHNHW
A megIelelĘ peremezés nélklözhetetlen a
légmentes tömítéshez.
1. 0iXtán eltáYRlítRtta a IRrgáFsRt a YágRtt
FsĘbĘl zárja le a Yégeket 3VC szigetelĘ
szalaggal hRgy megakaGályRzza az
iGegen anyagRk bejXtását a FsĘbe.
2. A FsöYet szigetelĘ anyaggal bXrkRlja.
3. +elyezze a hRllanGi anyákat a FsĘ
minGkét Yégére. BizRnyRsRGjRn meg
arryl hRgy a helyes irányba néznek
mert a peremezés Xtán már nem
IelhelyezhetĘek Yagy megIRrGíthatyak.
+RllanGi anya

RézFsĘ

4. +a készen áll a peremezési mXnkára
táYRlítsa el a 3VC szigetelĘ szalagRt a
FsĘ YégérĘl.
5. +elyezze Iel a présiGRmRt a FsĘ Yégére.
A FsĘ Yégének az alábbi táblázatban
megaGRtt méretekkel túl kell nyúlnia a
présiGRmRn.

CsĘ

6. +elyezze a peremezĘ szerszámRt az iGRmra.
7. FRrgassa el a peremezĘ szerszám
IRgantyúját az yramXtaty járásáYal
megegyezĘen amíg a FsĘ teljesen Iel
össze nem IRrr.
8. TáYRlítsa el a peremezĘ szerszámRt
és a présiGRmRt majG Yizsgálja meg
hRgy Yane repeGés a FsöYön és hRgy
egyenletese a peremezés.
OpSpV&VDWODNR]WDVVDDFV|YHNHW
A hĦtĘközegFsöYek FsatlakRztatásakRr
gyeljen arra hRgy ne alkalmazzRn túl
nagy nyRmatékRt és semmilyen myGRn
ne GeIRrmálja a FsöYeket. ElĘször
FsatlakRztassa az alaFsRny nyRmású majG a
nagynyRmású FsöYet.

MINIMÁLIS HAJLÍTÁSI SUGÁR
CsatlakRzy hĦtĘközegFsöYek hajlításakRr
a minimális hajlítási sXgár 10Fm.

6Xgár 10Fm 4in

ÒWPXWDWiVRNDFVĘYH]HWpNpVDEHOWpUL
HJ\VpJFVDWODNR]WDWiViKR]
+ĦWĘN|]HJFV|YHN
FVDWODNR]WDWiVD

1. ,gazítsa össze a két FsatlakRztatanGy
FsĘ középpRntját.

Beltéri egység FsöYei +RllanGi anyaCsĘ
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2. +úzza meg kézzel a hRllanGi anyát.
3. CsaYarkXlFFsal IRgja meg az anyát a
készlék FsöYén.
4. 0iközben szRrRsan megIRgja az anyát
a készlék FsöYén nyRmatékkXlFFsal
húzza meg a hRllanGi anyát az alábbi
Q\RPDWpNN|YHWHOPpQ\táblázatban
szereplĘ nyRmatékértékek szerint. Kissé
lazítsa meg a hRllanGi anyát majG húzza
meg ismét.

NYOMTÉKKÖVETELMÉNYEK
$FVĘNOVĘ
iWPpUĘMH PP
¡635 ¡´
¡952 ¡´
¡127 ¡´
¡16 ¡063”
¡19 ¡075”

Meghúzási nyomaték
1P

3HUHPH]pVLPpUHW %  Peremezés
PP
DODNMD

18~20
32~39
49~59
57~71
67~101

84~87 033~034”
132~135 052~053”
162~165 064~065”
192~197 076~078”
232~237 091~093”

180~200kgI.Fm
320~390kgI.Fm
490~590kgI.Fm
570~710kgI.Fm
670~1010kgI.Fm

90°±4

45
B

°±2

R0.4~0.8

1(+$6=1È/-217Ò/=2771<20$7e.27
A túlzRtt erĘ megrRngálhatja az anyát Yagy kárRsíthatja a hĦtĘközeg FsöYeit. 1em szabaG
túllépnie a Ienti táblázatban megaGRtt nyRmaték köYetelményt.

ÒWPXWDWiVDFV|YHNpVDNOWpULHJ\VpJFVDWODNR]WDWiViKR]
1. CsaYarja le a IeGelet a kltéri egység
RlGalára FsRmagRlt szeleprĘl.
2. TáYRlítsa el a YéGĘsapkákat a szelepek
YégeirĘl.
3. ,gazítsa a peremezett FsĘ Yégét az
egyes szelepekhez és kézzel húzza
meg a lehetĘ legszRrRsabban a hRllanGi
anyát.
4. CsaYarkXlFFsal IRgja meg a szelep
testét. 1e IRgja meg az zemi szelepet
tömítĘ anyát.

6. Kissé lazítsa meg a hRllanGi anyát majG
húzza meg ismét.
7. ,smételje meg a 3±6. lépést a
IennmaraGy FsĘ esetében.

HASZNÁLJON A
CSAVARKULCSOT A SZELEP
MEGMARKOLÁSÁHOZ
A hRllanGi anya meghúzása Xtán a szelep
többi része lepattanhat.

6zelep IeGés

+ĦWĘN|]HJFV|YHN
FVDWODNR]WDWiVD

5. 0iközben szilárGan megIRgja a szelep
testét nyRmatékkXlFFsal húzza
meg a hRllanGi anyát a megIelelĘ
nyRmatékértékek szerint.
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VIGYÁZAT
•

VIGYÁZAT

2lajFsapGák
+a a beltéri egységet magasabbra
telepítik mint a kltéri egységet
+a az Rlaj YisszaIRlyik a kltéri
egység kRmpresszRrába ez IRlyékRny
tömörítést Yagy az Rlaj Yisszatérésének
rRmlását RkRzhatja. Az RlajFsapGák
az emelkeGĘ gázYezetékben
megakaGályRzhatják ezt.
2lajFsapGát kell Ielszerelni minGen
10m 32.8It IggĘleges szíYyYezeték
emelkeGĘn.

+a a kltéri egységet magasabbra
telepítik mint a beltéri egységet
AjánlRtt hRgy a IggĘleges
szíYyIeGelek ne legyenek méretezYe. Az
Rlaj Yisszatérését a kRmpresszRrhRz a
szíYygáz sebességéYel kell Ienntartani.
+a sebességek Fsepp belRZ 7.62m
s 1500Ipm láb per perF  az Rlaj
Yisszaáramlását Fsökken. 2lajFsapGát
kell Ielszerelni minGen IggĘleges
szíYyYezetékemelkeGĘn 6m 20It .
Kltéri egység

Beltéri egység
*ázYezetékek

*ázYezetékek

2lajFsapGa

2lajFsapGa

10m32.8It

6m20It

FRlyékRny
FsöYek

FRlyékRny
FsöYek

Kltéri egység

Beltéri egység
10m32.8It

A beltéri egységet magasabbra kell
Ielszerelni mint a kltéri egységet

+ĦWĘN|]HJFV|YHN
FVDWODNR]WDWiVD
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6m20It

A kltéri egység magasabbra Yan
IelszerelYe mint a beltéri egység

/HYHJĘWOHQtWpV
(OĘNpV]OHWHNpVyYLQWp]NHGpVHN
A hĦtĘközeg körli leYegĘ és iGegen anyagRk
renGellenes nyRmásnöYekeGést RkRzhatnak
ami kárRsíthatja a légkRnGiFiRnályt
Fsökkentheti annak hatékRnyságát
és sérléseket RkRzhat. +asználjRn
YákXXmsziYattyút és elRsztyszerkezetet a
hĦtĘközegkör kirítéséhez eltáYRlítYa a
renGszerbĘl a nem kRnGenzályGy gázt és a
neGYességet.
Az kirítést az elsĘ zembe helyezéskRr és
az egység áthelyezésekRr kell elYégezni.

$=.,h5Ë7e6(/ė77
EllenĘrizze azt hRgy a beltéri és a kltéri
egységek közötti FsatlakRzyFsöYek
megIelelĘen Yannake FsatlakRztatYa.
EllenĘrizze hRgy minGen Yezeték
megIelelĘen FsatlakRzike.
/HYHJĘWOHQtWpVLXWDVtWiVRN
1. CsatlakRztassa a kRllektRrmérĘ
töltĘtömlĘjét a kltéri egység
alaFsRny nyRmású szelepének
szerYizFsatlakRzásáhRz.
2. CsatlakRztassRn egy másik
töltĘtömlĘt az elRszty mĦszerébĘl a
YákXXmsziYattyúhRz.
3. 1yissa ki a kRllektRrnyRmásmérĘ
alaFsRny nyRmású RlGalát. Tartsa zárYa
a magas nyRmású RlGalt.
4. KapFsRlja be a YákXXmsziYattyút a
renGszer kirítéséhez.
5. FXttassa a YákXXmRt legalább 15 perFig
Yagy amíg a YegyletmérĘ el nem éri 76
Fm+* 105 3a értéket.
ElRsztymérĘ
gsszetett
mérĘ
76Fm+g
0agas nyRmású
AlaFsRny
szelep
nyRmású szelep
TöltĘtömlĘ
1yRmásFsĘ 
TöltĘtömlĘ
VákXmpXmpa

7. VárjRn 5 perFet majG ellenĘrizze hRgy
nem YáltRzRtte a renGszernyRmás.
8. +a megYáltRzik a renGszernyRmás
RlYassa el a *ázsziYárgás ellenĘrzése
Iejezetet a sziYárgásRk ellenĘrzéséYel
kapFsRlatban. +a ninFs YáltRzás a
renGszernyRmásban FsaYarja le a
kXpakRt nagynyRmású szelep .
9. +elyezze be a hatszögletĦ FsaYarkXlFsRt
a FsRmagRlt szelepbe nagynyRmású
szelep és nyissa ki a szelepet úgy hRgy
a FsaYarkXlFsRt 14rel az yramXtaty
járásáYal ellentétesen elIRrgatja.
Figyeljen arra hRgy a renGszert
elhagyjae gáz majG 5 másRGperF
múlYa zárja el a szelepet.
10. Egy perFig ¿gyelje a nyRmásmérĘt hRgy
megbizRnyRsRGjRn arryl hRgy a nyRmás
nem YáltRzike. A nyRmásmérĘnek a
légköri nyRmásnál kissé magasabb
értéket kell mXtatnia.
11. TáYRlítsa el a töltĘtömlĘt a
szerYizpRrtbyl.
+RllanGi anya

sapka
szelepház
szelepgĘz

12. +atszögletĦ kXlFs segítségéYel teljesen
nyissa ki a nagynyRmású és az alaFsRny
nyRmású szelepet is.
13. +úzza meg kézzel minGhárRm szelep
sapkáját szerYizFsatRrna magas
nyRmás alaFsRny nyRmás . 6zkség
esetén nyRmatékkXlFFsal tRYább
húzhatja.

Ï9$726$11<,66$.,$
SZELEPET
A szelepszárak kinyitásakRr IRrgassa
el a hatszögletĦ FsaYarkXlFsRt amíg
az tközĘYel nem tközik. 1e prybálja
túlIeszíteni a szelepet.

AlaFsRny nyRmású szelep
/HYHJĘWOHQtWpV

6. =árja be a kRllektRrmérĘ alaFsRny
nyRmású RlGalát és kapFsRlja ki a
YákXXmsziYattyút.
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0HJMHJ\]pVDKĦWĘN|]HJKR]]iDGiViKR]
1éhány renGszer FsĘhRssztyl IggĘen tRYábbi töltést igényel. A szabYányRs FsĘhRssz a
helyi elĘírásRk szerint YáltRzik. 3élGáXl eszakAmerikában a sztenGerG FsĘhRssz 75 m 25¶ .
0ás terleteken a sztenGerG FsĘhRssz 5 m 16µ . A hĦtĘközeget a kltéri egység alaFsRny
nyRmású szelepén léYĘ szerYizpRrtjábyl kell Ieltölteni. A tRYábbi kiegészítĘ hĦtĘközeget a
köYetkezĘ képlettel lehet kiszámítani

729È%%,+ĥ7ė.g=(*&6ė+266=$5È1<È%$1
&VDWODNR]yFVĘ Légtisztító
KRVV]D P
módszer
 6ztenGerG
FsĘhRssz

! 6ztenGerG
FsĘhRssz

7RYiEELKĦWĘN|]HJ

VákXmpXmpa

VákXmpXmpa

1A
FRlyékRny RlGal ¡635 ¡025”
R32
CsĘhRssz ± sztenGerG hRssz î 12 gm
CsĘhRssz ± sztenGerG hRssz [ 013R=It
R290
CsĘhRssz ± sztenGerG hRssz î 10gm
CsĘhRssz ± sztenGerG hRssz [ 010R=It
R410A
CsĘhRssz ± sztenGerG hRssz î 15gm
CsĘhRssz ± sztenGerG hRssz [ 016R=It
R22
CsĘhRssz ± sztenGerG hRssz î 20gm
CsĘhRssz ± sztenGerG hRssz [ 021R=It

LiTXiG 6iGe ¡952 ¡0375”
R32
CsĘhRssz ± sztenGerG hRssz î 24gm
CsĘhRssz ± sztenGerG hRssz [ 026R=It
R290
CsĘhRssz ± sztenGerG hRssz î 18gm
CsĘhRssz ± sztenGerG hRssz [ 019R=It
R410A
CsĘhRssz ± sztenGerG hRssz î 30gm
CsĘhRssz ± sztenGerG hRssz [ 032R=It
R22
CsĘhRssz ± sztenGerG hRssz î 40gm
CsĘhRssz ± sztenGerG hRssz [ 042R=It

Az R290 hĦtĘközegegység esetében a IeltöltenGĘ hĦtĘközeg teljes mennyisége nem
halaGja meg 387g  9000BtXh  447g !9000BtXh és  12000BtXh  547g !12000BtXh
és  18000BtXh  632g !18000BtXh és  24000BtXh .

VIGYÁZAT 1E keYerje a hĦtĘközeg típXsRkat

/HYHJĘWOHQtWpV
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(OHNWURPRVpVJi]V]LYiUJiVHOOHQĘU]pVHN
7HV]W]HPHOĘWW

FIGYELMEZTETÉS – ÁRAMÜTÉSVESZÉLY
MINDEN HUZALOZÁS MEG
KELL, HOGY FELELJEN A HELYI
ÉS NEMZETI ELEKTROMOS
KÖVETELMÉNYEKENEK, ÉS
+,9$7È6269,//$1<6=(5(/ė
ÁLTAL KELL, HOGY BESZERELÉSRE
.(5h/-g1

A tesztzemet Fsak a köYetkezĘ lépések
elYégzése Xtán kezGje el
Ɣ (OHNWURPRVEL]WRQViJLHOOHQĘU]pVHN 
EllenĘrizze hRgy az egység elektrRmRs
renGszere biztRnságRse és megIelelĘen
mĦköGike
Ɣ *i]V]LYiUJiVHOOHQĘU]pV  EllenĘrizze
az összes hRllanGi anyás FsatlakRzást
és ellenĘrizze hRgy a renGszer nem
sziYárRge
Ɣ EllenĘrizze hRgy a gáz és IRlyaGék
magas és alaFsRny nyRmású szelepek
teljesen nyitRttake

Ji]V]LYiUJiVHOOHQĘU]pVHN
Két klönbözĘ myGszer létezik a
gázsziYárgás ellenĘrzésére.

Elektromos biztonsági
A telepítés Xtán ellenĘrizze hRgy az összes
elektrRmRs Yezeték be Yane szerelYe a
helyi és nemzeti elĘírásRknak Yalamint a
Telepítési KézikönyYnek megIelelĘen.

6]DSSDQpVYt]PyGV]HU
3Xha eFsettel Yigyen Iel szappanRs Yizet
Yagy IRlyékRny mRsyszert a beltéri egység
és a kltéri egység összes FsĘFsatlakRzási
pRntjára. A bXbRrékRk megjelenése
sziYárgást jelez.

7(6=7h=(0(/ė77
(OOHQĘUL]]HDI|OGHOpVW
0érje le a IölGelési ellenállást YizXális
érzékeléssel és a IölGelési ellenállás
mérĘYel. A IölGelési ellenállásnak
keYesebbnek kell lennie mint 01ȍ.
Jegyzet: ElĘIRrGXlhat hRgy ez az Egyeslt
ÈllamRk egyes helyein nem szkséges.
TESZTÜZEM ALATT
(OOHQĘUL]]HKRJ\QLQFVHHOHNWURPRV
V]LYiUJiV
A prybazem sRrán használjRn elektrRmRs
rXhát és mXltimétert az teljeskörĦ elektrRmRs
sziYárgásYizsgálat elYégzéséhez.
ElektrRmRs sziYárgás észlelése esetén
azRnnal kapFsRlja ki az egységet és híYjRn
engeGéllyel renGelkezĘ YillanyszerelĘt
a sziYárgás Rkának IelkXtatására és
megRlGására.
Jegyzet: ElĘIRrGXlhat hRgy ez az Egyeslt
ÈllamRk egyes helyein nem szkséges.

6]LYiUJiVGHWHNWRURVPyGV]HU
+a sziYárgásérzékelĘt használ RlYassa
el az eszköz használati útmXtatyját a
megIelelĘ használati XtasításRkért.

$*È=6=,9È5*È6(//(1ė5=e6(.
UTÁN
0iXtán meggyĘzĘGött arryl hRgy egyik
FsĘFsatlakRzási pRnt 6E0 sziYárRg
Fserélje ki a klsĘ egység szelepIeGelet.
A beltéri egység ellenĘrzĘ pRntja
A kltéri egység ellenĘrzĘ pRntja

D
B

C

A
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Elektromos és
Ji]V]LYiUJiV
HOOHQĘU]pVHN

A AlaFsRny nyRmású
elzáryszelep
B 0ags nyRmású
elzáryszelep
C ' Beltéri egység
hRllanGi FsaYarRk

Tesztüzem
Tesztüzem utasítások
Legalább 30 perFig Yégre kell tartania a
tesztzemnek.
1. CsatlakRztassa a tápegységet a
készlékhez.
2. A bekapFsRláshRz nyRmja meg a
táYYezérlĘ BE/KI gRmbját.
3. 1yRmja meg az h=E00Ï' gRmbRt
hRgy egyenként Yégig tXGjRn menni a
köYetkezĘ IXnkFiykRn
Ɣ +ĥT  Válassza ki a lehetĘ legalaFsRnyabb
hĘmérsékletet
Ɣ 0ELE*ËTe6  Válassza ki a lehetĘ
legmagasabb hĘmérsékletet
4. +agyja az egyes IXnkFiykat 5 perFig IXtni
és hajtsa Yégre a köYetkezĘ ellenĘrzéseket
9pJUHKDMWDQGy
SIKERES/
HOOHQĘU]pVHNOLVWiMD
SIKERTELEN
1inFs elektrRmRs
sziYárgás
Az egység megIelelĘen
IölGelYe Yan
0inGen elektrRmRs
FsatlakRzyt megIelelĘen
leIeGtnk
A beltéri és kltéri
egységek szilárGan
Yannak IelszerelYe
Egyik FsĘFsatlakRzási Kltéri Beltéri
pRnt sem sziYárRg
2
2
A Yíz kiIRlyik a
kRnGenzYíz leIRlyybyl
Az összes FsĘYezeték
megIelelĘen szigetelYe
Yan
Az egység megIelelĘen
hajtja Yégre a +ĥT
IXnkFiyt
Az egység megIelelĘen
hajtja Yégre a
0ELE*ËTe6 IXnkFiyt
A beltéri egység
légterelĘk megIelelĘen
IRrRgnak
A beltéri egység reagál a
táYirányítyra
Tesztüzem
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(//(1ė5,==(0e*(*<6=(5$
&6ė&6$7/$.2=È62.$7
hzem közben a hĦtĘközeg nyRmása
megnĘ. Ez Rlyan sziYárgásRkat IeGhet
Iel amelyek nem YRltak jelen az ereGeti
sziYárgásellenĘrzés sRrán. 6zánjRn rá
iGĘt a tesztzemsRrán hRgy ellenĘrizze
ismét hRgy a hĦtĘközegFsöYek bármely
FsatlakRzási pRntján Yane sziYárgás.
Az XtasításRkat lásG a *i]V]LYiUJiV
HOOHQĘU]pVH szakaszban.
5. 0iXtán a tesztzem sikeresen
beIejezĘGött és gn megerĘsítette hRgy
az elYégzenGĘ ellenĘrzések listájában
szereplĘ összes ellenĘrzési pRnt
6,KERE6 akkRr tegye a köYetkezĘket
a. TáYirányítyYal állítsa Yissza
az egységet nRrmál zemi
hĘmérsékletre.
b. 6zigetelĘszalaggal FsaYarja be a
beltéri hĦtĘközegFsĘFsatlakRzásRkat
amelyeket a beltéri egység
beszerelése sRrán IeGetlenl hagyRtt.
$0(11<,%(1$+ė0e56e./(7&
) $/$779$1
A táYirányítyYal nem kapFsRlhatja be a +ĥT
IXnkFiyt ha a környezeti hĘmérséklet 17C
alatt Yan. Ebben az esetben a MANUÁLIS
IRÁNYÍTÁS gRmbbal tesztelheti a +ĥT
IXnkFiyt.
1. Emelje Iel a beltéri egység elĘlapját és
emelje Iel amíg a helyére nem kattan.
2. A MANUÁLIS IRÁNYÍTÁS gRmb
a készlék jRbb RlGalán találhaty.
1yRmja meg kétszer a +ĥT IXnkFiy
kiYálasztásáhRz.
3. FRlytassa a tesztzemet nRrmál myGRn.

Kézi Yezérlés gRmb

