
Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket! 

Az egység használata előtt kérjük, hogy olvassa el ezt az útmutatót és tartsa meg jövőbeli 
referencia céljából. 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 





● Az útmutató részletes leírást ad a termék 
használata során szem előtt tartandó 
óvintézkedésekről.

● A vezetékes vezérlő megfelelő működésének 
érdekében kérjük figyelmesen olvassa el a 
használati útmutatót az egység használata előtt.

● A jövőbeli referencia érdekében őrizze meg a 
használati útmutatót miután elolvasta. 
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1 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGIÓVINTÉZKEDÉSEK 
1.1 A dokumentációról 

Az eredeti dokumentáció angol nyelvű. Minden más nyelv fordítás. 
A jelen dokumentumban leírt óvintézkedések nagyon fontosak, 
figyelmesen tartsa be azokat! 
Minden a beszerelési útmutatóban leírt tevékenységet felhatalmazott 
beszerelőnek kell elvégeznie! 

1.1.1 Figyelmeztetések és jelzések jelentése 

VESZÉLY 
Olyan helyzetet jelez, amely halált vagy súlyos sérülést 
eredményezhet.

VESZÉLY: ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE 
Olyan helyzetet jelez, amely áramütést eredményezhet. 

VESZÉLY: ÉGÉSI SÉRÜLÉS VESZÉLYE 
Olyan helyzetet jelez, amely égési sérülést eredményezhet 
szélsőségesen forró vagy hideg hőmérséklet miatt. 
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1.2 A felhasználó számára 
Ha nem biztos a berendezés használatát illetően vegye fel a kapcsolatot a 
beszerelővel. 
A berendezést nem használhatja olyan személy, beleértve gyermekeket, 
akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel, illetve hiányos 
tapasztalattal és ismeretekkel rendelkeznek, kivéve ha felügyelik őket, vagy 
utasítást kapnak a berendezés használatát illetően egy olyan személytől, aki 
felel a biztonságukért. A ügyelni kell arra, hogy gyermekek ne játsszanak a 
termékkel. 

VIGYÁZAT 
Olyan helyzetet jelez, amely kisebb vagy mérsékelt sérülést 
eredményezhet. 

FIGYELEM 
Olyan helyzetet jelez, amely halált vagy súlyos sérülést 
eredményezhet. 

MEGJEGYZÉS 
Olyan helyzetet jelez, amely berendezésbéli vagy anyagi 
károsodást eredményezhet. 

INFORMÁCIÓ 
Hasznos tippeket vagy kiegészítő információkat jelez. 
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Az egységeket az alábbi jelzéssel látták el: 

Ez azt jelenti, hogy elektromos és elektronikus termékeket tilos 
összekeverni a nem szelektíven gyűjtött háztartási hulladékkal. 
NE próbálja saját maga szétszerelni a rendszert: a rendszer 
szétszerelését, a hűtő, olajozás és más alkatrészek kezelését 

egy felhatalmazott beszerelőnek kell végrehajtania, aki megfelel a 
vonatkozó szabályoknak. Az egységeket specializált karbantartó 
létesítményekben kell újra felhasználni, újrahasznosítani és javítani. A 
termék megfelelő hulladékkezelését biztosítva segít megelőzni a 
környezetre és emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív 
hatásokat. További információkért vegye fel a kapcsolatot a beszerelővel 
vagy a helyi hatósággal. 

▪ NE helyezzen tárgyakat vagy berendezést az egység tetejére.
▪ NE üljön az egységre és ne álljon rá.

VIGYÁZAT 
NE öblítse le az egységet. Áramütést vagy tüzet okozhat. 

MEGJEGYZÉS 
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2 A FELHASZNÁLÓI FELÜLET MEGTEKINTÉSE 
2.1 A vezetékes vezérlő berendezés megjelenése 

Belépés a menü 
struktúrába a 
kezdőlapról 

Kurzor 
navigálása a 
kijelzőn/navig
álás a menü 
struktúrában/
beállítások 
szabályozása 

Kapcsolja be 
vagy ki a 
helykezelési 
vagy DHW 
módot, 
kapcsolja be 
vagy ki a 
funkciót a 
menü 
struktúrában 

Nyomja hosszan a 
feloldáshoz/lezárás 
hoz a vezérlő 
feloldást/lezárást 
olyan funkcióhoz mint 
a „TANK'' hőm. 
beállítása'

Visszatérés 
felfelé 

Lépjen a következő lépésre amikor ütemtervet állít be a 
menü struktúrában / erősítse meg a kiválasztást/lépjen 
be egy almenübe a menü struktúrában 
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2.2 Állapot ikonok 

A fertőtlenítés funkció aktiválva 

Vakáció/otthon aktiválva 

Fagyás megelőzése ikon 

AHS 
(további hőforrás, mint gázbojler) 

Néma üzemmód aktiválva 

Tartalék fűtő aktiválva  

Kompresszor aktiválva 

aktiválva 
Idő ikon 

Meghibásodás lépett fel 

Zár ikon 

Kikapcsolás 

Fűtés mód 

Hűtés mód 21: 55 08 - 08 - 2015 SAT. 

Automatikus 
mód 

Mód 
működésben 

MAIN ON   DHW ON DHW mód 

27 c TANK 55 c Tank hőm. c 
Kívánt 
hőmérséklet. A következő ütemezett műveletnél a kívánt hőm. növekedni fog. 

  a kívánt hőm. 
nem fog változni. 

a kívánt hőm. 
csökkenni fog. 

a kívánt hőm. 
növekedni fog. 

ECO mód 
aktiválva 

Tank melegítő 
aktiválva 

Olvasztás mód 
aktiválva 

A 
napenergia 
aktiválva 7 

Heti 
ütemezés 

Kényelmes mód 
aktiválva 

A 

SET 

SET 
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3 KEZDŐLAPOK HASZNÁLATA 

3.1 A kezdőlapokról 

A kezdőlapokon napi használatra szánt beállításokat olvashat és 
változtathat. Amit láthat és elvégezhet a kezdőlapokon, az adott 
esetben részletezve van. A rendszer elrendezésétől függően az alábbi 
kezdőlapok lehetségesek: 
■ Szobahőmérséklet (SZOBA)
■ Kimeneti víz hőmérséklet (FŐ)
■ DHW tank hőmérséklet (TANK)

DHW = belső forró víz

① kezdőlap 1：

Ha a VÍZÁRAMLÁSI HŐM.-et IGEN-re és a SZOBA HŐM.-et 
NEM-re állította csak főoldal lesz látható. A rendszer 
rendelkezik padlófűtés és vízmelegítő funkcióval. A következő oldal 
jelenik meg:

MEGJEGYZÉS：

A használati útmutató képei magyarázatra szolgálnak, a tényleges 
oldalak a képernyőn eltérőek lehetnek.
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② kezdőlap 2：
Ha a VÍZ ÁRAMLÁSI HŐM.-et NEM-re és a SZOBA HŐM.-et IGEN-

re állította csak főoldal lesz látható. A rendszer rendelkezik 
padlófűtés és vízmelegítő funkcióval. A következő oldal jelenik meg:

MEGJEGYZÉS:
A felületet padlófűtött szobába kell telepíteni a szoba hőmérsékletének 
ellenőrzéséhez.

21:00 55 08 - 08 - 2015 
 

MAIN ON DHW ON 

SET 35 C TANK 55 
 

C

21:00 55 08 - 08 - 2015 
 

ROOM ON DHW ON 

SET 27 
 

C TANK 55 C
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21:00 55 08 - 08 - 2015 
 

MAIN ON 

SET 12 
 

C

③ kezdőlap 3：
Ha a VÍZ ÁRAMLÁSI HŐM.-et IGEN-re és a SZOBA HŐM.-et 
IGEN-re állította látható lesz a főoldal és a kiegészítő oldal. A 
rendszer rendelkezik padlófűtés és légkondicionálás funkcióval. A 
következő oldal jelenik meg:

FŐ 
OLDAL 

KIEGÉSZÍTŐ 
OLDAL 

21:00 55 08 - 08 - 2015 
 

ROOM ON

SET 24 
 

C
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④ kezdőlap 4：
Ha a VÍZ ÁRAMLÁSI HŐM.-et IGEN-re és a SZOBA HŐM.-et IGEN-re 
állította látható lesz a főoldal és a kiegészítő oldal. A rendszer 
rendelkezik padlófűtés, légkondicionálás és vízmelegítés 
funkcióval. A következő oldal jelenik meg:

FŐ 
OLDAL 21:00 55 08 - 08 - 2015 SZO. 

MAIN ON  DHW ON 

SET 12 C TANK 55 C 

21:00 55 08 - 08 - 2015 SZO. 

KIEGÉSZÍTŐ 
OLDAL 

SZOBA  ON 

SET      24      C 
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⑤kezdőlap 5：

Ha a VÍZ ÁRAMLÁSI HŐM.-et IGEN-re és a SZOBA HŐM.-et IGEN-re 
állította látható lesz a főoldal és a kiegészítő oldal. A rendszer 
rendelkezik légkondicionálás funkcióval. A következő oldal jelenik meg:

FŐ 
OLDAL 

KIEGÉSZÍTŐ 
OLDAL 

21:00 55 08 - 08 - 2015 
 

MAIN ON 

SET 12 
 

C

21:00 55 08 - 08 - 2015 
 

ROOM ON 

SET 24 C
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4 HOGYAN LÉPJÜNK A MENÜ STRUKTÚRÁBA 
4.1 A menü struktúráról 

A menü struktúrával a NEM napi használatra szánt beállításokat olvashatja és 
módosíthatja. Amit láthat és elvégezhet a menü struktúrában, az az adott esetben 
részletezve van. 

4.2 Lépjen a menü struktúrába 
A kezdőoldalról nyomja meg a ''MENÜ''-t.    Eredmény: Megjelenik a menü struktúra：

4.3 Navigálás a menü struktúrán belül 

Használja a ''▼''、''▲''-t a görgetéshez. 

MENU 
OPERATE MPDE 
PRESET TEMPERATURE 
DOMESTIC HOT WATER(DHW) 
SCHEDULE 
OPTIONS 
CHILD LOCK 

OK ENTER  SCROLL 1/2 

MENU 

SERVICE INFORMATION 

OPERATION PARAMETER 
FOR SERVICEMAN 

OK ENTER   SCROLL 2/2 
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21:00 55 08 - 08 - 2015 
 

MAIN OFF   DHW ON 

SET 18 C   TANK 55 C 

5 ALAPVETŐ HASZNÁLAT 
5.1 Képernyő Feloldása 

Ha az ikon(    ) látható a képernyőn, a vezérlés zárolva van. 
Az alábbi oldal látható: 

Nyomjon meg egy billentyűt, az ikon  villogni kezd. Nyomja 
hosszan az 'UNLOCK'' billentyűt.    Az ikon     eltűnik, a 
felület vezérelhető. 

ON

TANK 55 CSET C

OFF DHWMAIN

21: 55   08 - 08 - 2015 SAT.

18
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A felület zárolja magát, ha hosszú ideig nem használja (kb. 60 másodperc: ez 
módosítható a felületen, lásd 6.7 SZOLGÁLTATÁS INFORMÁCIÓ). 
Ha a felület fel van oldva, hosszan nyomja meg az "UNLOCK" gombot és és a felület 
zárolva lesz. 

5.2 Beállítások BE/KI kapcsolása 
Használja a felületet, hogy az eszköz térfűtését vagy hűtését ki- vagy 
bekapcsolja.

21:00 55 08 - 08 - 2015 
 

MAIN OFF   DHW ON 

SET 18 C TANK 55 C 

21:00 55 08 - 08 - 2015 
 

MAIN OFF   DHW ON 

SET 18 C TANK 55 C 

hosszan nyomja 
a FELOLDÁST UNLOCK UNLOCK 

hosszan nyomja 
a FELOLDÁST 
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A 

■ Az eszköz BE/KI kapcsolását a felületen lehet vezérelni, ha NINCS SZOBA 
TERMOSZTÁT (lásd: SZOBA TERMOSZTÁT BEÁLLÍTÁSOK a TELEPÍTÉSI 
ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓBAN).

■ Nyomja meg a ''◄''、''▲'' a kezdőlapon, és megjelenik a fekete kurzor: 

1)Amikor a kurzor a hely kezelési mód oldalon van (beleértve a fűtési módot ,
hűtési módot  és automatikus módot  ), nyomja a "BE/KI" gombot a műveleti 
mód be/ki kapcsolásához 
. 

21:00 55 08 - 08 - 2015 
 

MAIN ON   DHW ON 

SET 18 C   TANK 55 C 

21:00 55 08 - 08 - 2015 
 

MAIN ON DHW ON 

SET 18   C   TANK      55  C 

21:00 55 08 - 08 - 2015 
 

MAIN ON      DHW ON 

SET 18 C TANK     55 C 

ON/OFF 
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21:00 55 08 - 08 - 2015 
 

MAIN ON 

SET 18  C 

21:00 55 08 - 08 - 2015 
 

MAIN OFF 

SET 18 C  

ON/OFF 

21:00 55 08 - 08 - 2015 
 
ROOM ON 

SET        18 C 

21:55 08-08–2015 SAT. 

ROOM          OFF 

SET        18 C 

ON/OFF 
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Használja a szoba termosztátot az egység fűtésének vagy hűtésének ki vagy be 
kapcsolásához. 
① A szoba termosztát IGEN-re van állítva (lásd: SZOBA TERMOSZTÁT a telepítési és
használati útmutatóban), az egységet a szoba termosztát kapcsolja ki és be, nyomja
meg a be/ki gombot a felületen, és a képernyőn megjelenik:

② KETTŐS SZOBA TERMOSZTÁT beállítva IGEN-re (lásd: SZOBA TERMOSZTÁT 
BEÁLLÍTÁSOK a TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓBAN). A szoba termosztát 
ventilátor forgása ki van kapcsolva, a szoba termosztát padlófűtése be van kapcsolva, és 
az egység működésben van, de a kijelző KI van kapcsolva. Az alábbi oldal látható:

21:00 55 08 - 08 - 2015 SAT 

MAIN  OFF   DHW  ON 

 SET 18 C    TANK 55 C 

BE/KI ON/OFF  ADJUST  SCROLL 

22:20 22-08-2018 SAT 
Cool/heat mode is controlled by 
the room thermostat. 
The cool or heat mode is closed. 
Please open the mode by the room 
thermostat. 

OK CONFIRM 

(fordítás) 
22:20 22-08-2018 SZO 

A hűtési/fűtési módot a szoba 
termosztát szabályozza. 
A hűtési vagy fűtési mód le van zárva. 
Kérjük, hogy a szoba termosztáttal 
nyissa meg a módot. 

OK JÓVÁHAGYÁS 
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Használja a felületet, hogy be- vagy kikapcsolja az egység DHW-t. Nyomja meg 
a ''►''、''▼''-t a főoldalon, és a fekete kurzor megjelenik: 

2）Amikor a kurzor a DHW műveleti módon van nyomja meg a "BE/KI" gombot a 
DHW be- vagy kikapcsolásához.

21:00 55 08 - 08 - 2015 
 

MAIN A   ON DHW ON 

SET 12 C   TANK  55 C 

21:00 55 08 - 08 - 2015 
 

MAIN A  ON DHW ON 

SET  12 C    TANK    55 C 

21:00 55 08 - 08 - 2015 
 

MAIN A   ON    DHW   OFF 

SET  12 C  TANK       55 C 

ON/OFF 
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5.3 Hőmérséklet beállítása 
Nyomja meg a ''◄''、''▲''-t a kezdőlapon, és a fekete kurzor megjelenik: 

■ Ha a kurzor a hőmérsékleten van, használja a ''◄''、''►''-t, hogy kiválasza és

használja a ''▼''、''▲''-t hogy beállítsa a hőmérsékletet.

TANK 55 CSET C

ONON DHWMAIN

21: 55   08 - 08 - 2015 SAT.

A

ON/OFF ON/OFF ADJUST SCROLL

18

TANK 55 CSET C

ONON DHWMAIN

21: 55   08 - 08 - 2015 SAT.

A

ON/OFF ON/OFF ADJUST SCROLL

18
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TANK cSET 18 c

ONMAIN ON DHW

21: 55   08 - 08 - 2015 SAT.

A

ON/OFF ON/OFF ADJUST SCROLL

55

21: 55   08 - 08 - 2015 SAT.

ROOM A ON

SET 18 C
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TANK 55 cSET c

ON

21: 55   08 - 08 - 2015 SAT.

AMAIN ON DHW

SCROLLON/OFF ON/OFF ADJUST

TANK cSET c

ONMAIN ON DHW

21: 55   08 - 08 - 2015 SAT.

A

SCROLLON/OFF ON/OFF ADJUST

5512

18
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5.4 Helykezelési mód beállítása 
■ Helykezelési mód beállítása a felületen
Lépjen a "MENU" > "OPERATION MODE"-ba. Nyomja meg az "OK"-t, az 
alábbi oldal jelenik meg: 

■ Három módot lehet beállítani: a fűtési, hűtési és automatikus módot. Használja a
''◄''，''►''-t hogy görgessen, nyomja meg az "OK"-t a kiválasztáshoz.
Még ha nem is nyomta meg az OK gombot és a VISSZA gombbal kilépett, a mód
aktiválódik, ha a kurzor mozgatva lett kezelési módban.

Ha csak fűtési (hűtési) mód létezik, az alábbi oldal látható: 

Operation mode setting：

OPERATION MODE

OK CONFIRM SCROLL

HEAT COOL AUTO

A
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■ A kezelési mód nem változtatható, lásd hűtési MÓD BEÁLLÍTÁSA a telepítési és
használati útmutatóban.

Ha 
kiválasztja... Akkor a helykezelési mód... 

heat 
Mindig fűtési mód 

cool 
Mindig hűtési mód 

Automatikusan változik a szoftver által a kinti 

A 
hőmérséklet alapján (és a telepítési beállítások függvényében a benti 
hőmérséklet alapján is), és figyelembe veszi a havi korlátozásokat. 

auto
tik

Megjegyzés: Az automatikus átállás csak bizonyos feltételek mellett 
lehetséges. Lásd a SZAKEMBER SZÁMÁRA > AUTOMATIKUS 

Ó  Á Í Á    és használati útmutatóban. 

OPERATION MODE

OK CONFIRM SCROLL

Operation mode setting：

HEAT
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■ Helykezelési mód beállításához a szoba termosztát által, lásd: szoba 
termosztát a telepítési és használati útmutatóban.
Menjen a MENÜ > OPERATION MODE-ba. Ha megnyom egy billentyűt vagy 
beállítást, az alábbi oldal jelenik meg: 

22:20 22-08-2018 SZE. 
A hűtési/fűtési módot a szoba 
termosztát szabályozza. 
A hűtési vagy fűtési mód le van zárva. 
Kérjük, hogy a szoba termosztáttal 
nyissa meg a módot. 

OK   JÓVÁHAGYÁS 

22:20 22-08-2018 WED.
Cool/heat mode is controlled by
the room thermostat.
The cool or heat mode is closed.
Please open the mode by the room
thermostat.

OK CONFIRM

(fordítás)
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6 TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ 
6.1 Biztonsági óvintézkedés 

Figyelmesen olvassa el a biztonsági óvintézkedéseket az egység 
telepítése előtt. Fontos biztonsági problémákról esik szó alább, 
amelyeket be kell tartani. 
Győződjön meg róla, hogy a próba kezelés során nem lép fel rendellenes működés, 
azután adja át a felhasználónak a használati útmutatót.  
Jelölések jelentése: 

FIGYELEM 

Azt jelöli, hogy a helytelen használat súlyos személyi 
sérüléshez vagy halálhoz vezethet. 

VIGYÁZAT 
Azt jelöli, hogy a helytelen használat személyi sérüléshez 
vagy anyagi kárhoz vezethet. 

Kérjük, bízza az egység telepítését a viszonteladóra vagy szakemberekre. 
Más személyek általi telepítés hibás lehet és áramütést vagy tüzet okozhat. 

Szigorúan kövesse a használati útmutatót! 
A helytelen telepítés áramütést vagy tüzet okozhat. 

Az újratelepítést szakembernek kell elvégeznie. 
A helytelen telepítés áramütést vagy tüzet okozhat. 

Ne szerelje szét a légkondicionálót. 
A helytelen szétszerelés rendellenes működést és túlmelegedést okozhat, ami tüzet 
eredményezhet. 

FIGYELEM 
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Ne telepítse az egységet olyan helyre, ahol gyúlékony gázok szivárgásának lehet kitéve. 
Ha gyúlékony gázok szivárognak a vezetékes vezérlő körül, tűz üthet ki. 

A kábelezésnek igazodnia kell a vezetékes vezérlő áramerősségéhez. 
Ellenkező esetben elektromos szivárgás vagy túlmelegedés léphet fel, amely tüzet okozhat. 

A megfelelő kábeleket kell alkalmazni a kábelezésnél. Külső erőt nem 
szabad alkalmazni a terminálon. 
Ellenkező esetben a vezeték megszakadása és túlmelegedés tüzet okozhat. 

Ne helyezze a vezetékes távvezérlőt lámpák közelébe, hogy elkerülje a 
vezérlő jelének zavarását. (lásd a jobb oldali ábra) 

6.2 További Óvintézkedések 

2006.02.01 Telepítés helye 
Ne helyezze az egységet olyan helyre, ahol sok az olaj, gőz és szulfid 
gáz. Ellenkező esetben a termék deformálódhat és meghibásodhat. 

6.2.2 Telepítés előtti előkészületek 

1) Ellenőrizze, hogy az alábbiak megfelelőek-e.

VIGYÁZAT 
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Sz. Név Db Megjegyzések 

1 Vezetékes vezérlő 1 

2 
Csillag gömbfejű felszerelő 
csavar fából 

3 
GB950-86 M4X20 

(A falra szereléshez) 

3 
Csillag gömbfejű 
felszerelő csavar 

2 
M4X25 GB823-88 

(Az elektromos 
kapcsolódoboz 

4 1 

5 

Telepítési és Használati útm.

Műanyag csavar 
2 

A központosított vezérlő 
elektromos szekrénybe való 
telepítésekor használatos 

6 Műanyag hosszabbító cső 3 A falra szereléshez 



27 

6.2.3 Megjegyzés a vezetékes vezérlő telepítéséhez: 

1) A használati útmutató a Vezetékes Távvezérlő telepítésének
menetével kapcsolatos információkat tartalmaz. A Vezetékes
Távvezérlő és Beltéri Egység összeköttetéséhez lásd: Beltéri
egység Telepítési Útmutató.

2) A Vezetékes Távvezérlő áramköre alacsony feszültségű. Soha ne
csatlakoztassa egy szabványos 220V/380V áramkörbe, vagy
helyezze a Kábelezési Csővel megegyező áramkörbe.

3) A védő vezetéket stabilan a földhöz kell rögzíteni, különben
az átvitel sikertelen lesz.

4) Ne próbálja szétvágással meghosszabbítani a védő
vezetéket, ha szükséges, használja a Terminál
Csatlakozás Blokkolót a csatlakoztatáshoz.

5) A csatlakoztatás végeztével, ne használjon ellenállásmérőt a
vezeték szigetelésének ellenőrzéséhez.

6.3 Telepítés menete és a vezetékes vezérlő 
beállításának összeegyeztetése 
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      46mm 

6.3.1 Szerkezeti méret 

120mm 20mm

A. ábra 

60mm 

19
m

m
 

84
m

m
 

12
0m

m
 

44
m

m
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6.3.2 Vezeték 

Fő vezérlődoboz 

Bemeneti feszültség (A/B) 13.5VAC 

Vezeték mérete 0.75mm2

1 
A 

2 
B 

3 
X 

4 
Y 

5 
E 

A B E X Y 

Vezeték vezérlő 
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6.3.3 Hátlap telepítése 

Kihajtó 
pozíciója Hátlap 

Előlap 

Egyenes fejű 
csavarhúzó 

A fal csavarfurataiba telepítéshez 
használjon három db GB950-86 M4X20-t 
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A fal csavarfurataihoz használjon egy 
db GB950-86 M4X20-t 

A 86 Elektromos doboz furatába 
való telepítéshez használjon két db 
M4X25 GB823-88-t 

Hátlap 

Jelváltó 
vezetékek 
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1) Használjon lapos fejű csavarhúzót, 
illessze a vezetékes vezérlő aljának
kihajtójába, és forgassa a csavarhúzót a
hátlap lecsavarásához. (Ügyeljen a 
csavarás helyes irányára, különben a 
hátlap sérülhet!) 

2) Használjon három GB950-86 M4X20
csavart, hogy a hátlapot közvetlenül a 
falra rögzítse.

3) Használjon két M4X25 GB823-88 csavart,
hogy a hátlapot a 86 Elektromos dobozra
rögzítse, és használjon egy GB950-86
M4X20 csavart a falra rögzítéshez.

4) Állítsa be a két műanyag csavar rúd 
hosszát úgy, hogy megfelelő távolságra 
legyen az elektromos doboz a faltól.
Győződjön meg róla, hogy csavar rúd, 
amelyet a falra szerel, ugyanolyan lapos,
mint a fal.

5) Használjon csillag fejű csavart a 
vezetékes vezérlő alsó fedelének a falra 
való rögzítéséhez.  Győződjön meg róla, 
hogy a vezetékes vezérlő doboz alsó 
fedele ugyanolyan szinten van a telepítés
után, majd rögzítse a vezetékes vezérlő 
alját a hátlaphoz.

6) A csavarok túlzott rögzítése a hátlap
deformálódásához vezethet.

6.3.4 Vezeték 
kivezetés 

A 

Az alsó bal oldali 
vezeték kivezetés 
vágási helye 

Alsó bal oldali 
vezeték 
kivezetése 
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Gitt 

B C 

60mm Vezeték 
lyuk 

Fali lyuk és vezeték lyuk 
Átmérő：Φ8--Φ10 

  Szig. szalag 
Gitt Gitt 

Szig.  
szalag 

Előzze meg, hogy víz kerüljön a 
vezetékes távvezérlőbe, 
használjon szigetelőszalagot és 
gittet, hogy elzárja a vezetékek 
csatlakozóit a vezetékek telepítése 
során. 

44
mm
 El
ek

tro
m

os
 d

ob
oz

 

Szig.  
szalag 
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6.4 Előlap telepítés 
Állítsa be az előlapot, majd zárja be; a telepítés során ne fogja össze 
a kommunikációs kapcsoló vezetékeket. 

 
 

   
 

 
Az érzékelőt nem 
érheti nedvesség. 
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Telepítse megfelelően a hátlapot és rögzítse alaposan a hátlapot és az 
előlapot, különben az előlap le fog esni. 



MD16IU-013AW 

16110600000065 
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