
 
 
 
 

 
 

A légkondicionáló használata előtt, kérjük olvassa el 

ezt a használati útmutatót, és őrizze meg jövőbeli hivatkozás céljából! 
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A légkondicionáló egység telepítését 

megelőzően nyújtsa be jóváhagyásra az Ön 

áramszolgáltatójához! 
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MEGJEGYZÉS 
 

 

A következők csak az európai országokban érvényesek. 

ÁRTALMATLANÍTÁS: Ne dobja ki a terméket a kommunális hulladékba! Az ilyen 

típusú hulladékok gyűjtését külön végezze el! 
 

Tilos a készüléket a háztartási hulladékok közé helyezni! Az ártalmatlanításra 

különböző lehetőségei vannak: 

A) Hatóságilag működtetett hulladékgyűjtő rendszer, ahol a felhasználó ingyenesen 

kidobhatja az elektronikus hulladékot. 

B) Új termék vásárlásakor a kereskedő ingyenesen visszaveszi a régi terméket. 

C) A gyártó ingyenesen visszaveszi a felhasználótól a régi terméket ártalmatlanításra. 

D) Mivel a régi termékek értékes nyersanyagokat tartalmazhatnak, eladhatók 

hulladékfém-felvásárlóknak. 

A hulladékok erdőkben és környezetben történő elhelyezése veszélyezteti az Ön 

egészségét, ugyanis a veszélyes anyagok a talajvízbe szivároghatnak, így bejuthatnak 

a táplálékláncba. 
 
 

 

 



 

  
   

 

 

Olvassa el az útmutatót! 

Hasznos tanácsokat talál benne a légkondícionáló helyes használatáról és 

karbantartásáról. Egy kis megelőzés és odafigyelés hosszútávon sok pénzt és időt 

takaríthat meg Önnek a légkondícionálója élettartama alatt. Sok hasznos választ talál a 

gyakran előforduló problémákra a hibaelhárítási tippeket tartalmazó táblázatban. 

Amennyiben átnézi a Hibaelhárítási Tippek táblázatát, lehetséges, hogy nem is kell 

szerelőt hívnia. 
 
 
 

 

VIGYÁZAT 
• A készüléket 8 éves kortól lehet használni, valamint fizikális-, érzékszervi- vagy 

mentális fogyatékossággal élők is használhatják felügyelet alatt, vagy megfelelő 

felvilágosítást kaptak a készülék biztonságos alkalmazásával kapcsolatban, illetve 

megértik a használat veszélyeit. Gyermekek ne játszanak a készülékkel! A készülék 

tisztítását és karbantartását gyermekek csak felügyelet mellett végezhetik! (az európai 

országokban érvényes) 

• A készüléket fizikális-, érzékszervi-, vagy mentális fogyatékkal élők, valamint nem 

megfelelő tudással és tapasztalattal rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket) 

nem használhatják, kivéve ha felügyelet alatt állnak, vagy megfelelő felvilágosítást 

kaptak a készülék használatával kapcsolatban egy erre alkalmas személytől. (minden 

országban, leszámítva az európai országokat) 

• A gyermekeket felügyelni kell, nehogy a készülékkel játszanak!  

• Ha a tápvezeték megsérül, a gyártónak, egy karbantartónak vagy hasonlóan képzett 

személynek ki kell cserélnie a veszélyek elkerülésének érdekében! 

• A készüléket a megfelelő nemzeti előírásoknak megfelelően kell telepíteni! 

• Ne működtesse a készüléket nedves szobákban, például fürdőszobában vagy a 

mosókonyhában! Az elektromos fűtővel ellátott készüléknek legalább 1 méterre kell 

elhelyezkednie bármilyen éghető anyagtól! 

• A légkondícionáló egység javítása vagy karbantartása ügyében lépjen 

kapcsolatba a márkaszervizzel! Az egység telepítését illetően keressen fel egy 

felhatalmazott szerelőt! 

• Ha nagy a különbség a HASZNÁLATI UTASÍTÁS és a Távirányító 

illusztrációjában funkció tekintetében, a HASZNÁLATI UTASÍTÁSBAN található 

leírás marad érvényben.  

• Ha a légkondicionálót fellökik használat közben, azonnal kapcsolja ki az 

egységet és húzza ki az áramból! Vegye szemügyre az egységet és 

bizonyosodjon meg, hogy nem történt kár!  

• Ha úgy gondolja, hogy az egység megsérült, hívjon szerelőt vagy lépjen kapcsolatba a 

vevőszolgálattal segítségért! 

• Viharok ideje alatt ne hagyja áram alatt a készüléket, a villám okozta károk elkerülése 

érdekében! 

• A tűz kialakulásának és az elektromos sokk kockázatának csökkentése érdekében ne alkalmazzon szilárd 

állapotú sebességszabályozó eszközt a készülékkel! 

• Ne vezesse el a vezetéket szőnyegek alatt! Ne takarja le eldobott ruhaanyagokkal, 

szőnyeggel vagy más hasonló burkolattal! Ne vezesse át a vezetéket bútorok vagy más 

készülékek alatt! A vezetéket ne helyezze forgalmas területre, vagy olyan helyre, ahol 

eleshetnek benne! 

! 



 

FIGYELEM 
Ne próbálja a gyártó által ajánlottak mellett más módszerekkel kitisztítani vagy 
leolvasztani a készüléket! 
A készüléket olyan helyiségben tárolja, ahol nem találhatók folyamatosan működő 
gyújtóforrások (például: nyílt láng, működő gázkészülékek vagy működő 
elektromos fűtő). 
Ne fúrja vagy égesse a készüléket! 

Legyen tisztában vele, hogy a hűtőközegek szagtalanok lehetnek!  

A készüléket olyan padlófelületű helyiségben telepítse, működtesse és tárolja, 
mely nagyobb, mint 4 m

2

. 

Figyeljen a nemzeti gázelőírásoknak megfelelő működésre! Ne 
takarja le a szellőzőnyílásokat! 
A készüléket úgy tárolja, hogy az ne sérüljön mechanikailag!  
A készüléket jól szellőző területen kell tárolni, ahol a szoba mérete összhangban van a 

működtetéshez meghatározott padlófelülettel! 
Bármely személy, aki a hűtőkörön dolgozik, vagy a hűtőkörbe betör, érvényes 
engedéllyel kell hogy rendelkezzen iparilag akkreditált értékelő hatóságtól, 
amelyben elismerik szaktudásukat a hűtőközegek biztonságos és iparilag 
elismert értékelési előírásoknak megfelelő kezeléséről.  
A karbantartás csak a készülék gyártója általi javaslatoknak megfelelően 
történhet! Olyan karbantartás vagy javítás, melyhez más szakképzett 
személyzet segítsége is szükséges, csak a gyúlékony hűtőközegekben járatos 
személy felügyelete alatt történhet! 

 

Megjegyzés a fluor tartalmú gázokról 

1. A légkondicionáló egységben található gázok és annak mennyisége az egység megfelelő 

címkéjén olvasható. Figyeljen a nemzeti gázelőírásoknak megfelelő működésre!  

2. Az egység telepítését, szervizelését, karbantartását és javítását csak hitelesített 

szakember végezheti. 

3. A termék leszerelését és újrahasznosítását csak hitelesített szakember végezheti.  

4. Ha a készülék szivárgásérzékelő rendszerrel van ellátva, legalább 12 havonta ellenőrizni kell 

a szivárgást. A szivárgás ellenőrzésekor erősen javallott a megfelelő jegyzőkönyvezés.  
 

 

  

! 
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  BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK   

A felhasználó és más személyek sérülései, valamint az értékekben keletkező károk elkerülése érdekében kövesse 

az utasításokat! Az utasítások figyelmen kívül hagyásából adódó nem megfelelő működtetés sérüléseket és károkat 

okozhat! Ezek komolyságát az alábbi jelekkel osztályozzuk. 

 

Az útmutatóban használt szimbólumok jelentését alul láthatja. 

 
 

 
 

 

Ellenkező esetben ugyanis 

elektromos sokkot vagy 

tüzet okozhat a 

túlmelegedés miatt. 
 
 
 
 
 

 

Elektromos sokkot vagy tüzet 

okozhat a túlmelegedés miatt. 

 

A nem megfelelő földelés elektromos 

sokkot okozhat. 
 

! Húzza ki az áramból, ha 
furcsa zajokat, szagokat 
vagy füstöt érzékel! 

Tüzet vagy elektromos 
sokkot okozhat. 

 

 

Nem az egész ház hűtésére 
tervezték. 

Ne indítsa el ás állítsa le az egységet a 

tápkábel áramból történő kihúzásával 

vagy áramba kapcsolásával! 

Elektromos sokkot vagy tüzet 

okozhat a túlmelegedés miatt. 

 
 

Ne üzemeltesse nedves 
kézzel vagy nedves 
környezetben. 

Elektromos sokkot okozhat. 

 

Ne engedje, hogy víz kerüljön 

az elektromos alkatrészekbe! 
 

A gép meghibásodását és elektromos 

sokkot okozhat. 
 

Ne használja a konnektort, 

amennyiben az kilazult vagy 

sérült! 
Tüzet vagy elektromos 
sokkot okozhat. 

 
 
 

Tüzet vagy elektromos 

sokkot okozhat. 

Ne károsítsa meg a tápkábelt, és ne 

használjon másik kábelt a gyári helyett! 

Elektromos sokkot vagy tüzet okozhat! 
Ha a tápkábel sérült, azt a gyártónak, 
egy felhatalmazott szervizközpontnak, 
vagy hasonlóan képzett személynek 
kell kicserélnie a veszély elkerülése 
érdekében. 

Ne irányítsa kizárólag a helyiségben 

tartózkodókra a légáramot! 

Egészségügyi problémákhoz 
vezethet. 

 
Mindig telepítsen biztosítékot 

és egy erre szánt áramkört! 

A nem megfelelő telepítés tüzet 

vagy elektromos sokkot okozhat. 

Ne nyissa ki az egységet 

az üzemeltetése közben! 

Elektromos sokkot 
okozhat. 

 
 

 

Robbanást vagy tüzet okozhat. 
 

  

Robbanást, tüzet és égési sérüléseket okozhat. Meghibásodást és elektromos sokkot okozhat! 

Ne szedje szét és ne módosítsa az 
egységet! 

! Szellőztesse ki a helyiséget a légkondicionáló 
használata előtt, amennyiben egy másik 
készüléknél gázszivárgást észlelt! 

! Hagyja csukva az ajtót, amíg 

a légkondicionáló be van 

kapcsolva! 

! Mindig biztosítsa a 

megfelelő földelést! 

! A dugót megfelelően 

kösse áramra! 

! FIGYELEM 

Soha ne tegye 

! Mindig ezt tegye 

! 

! 

FIGYELEM
! 

Ez a szimbólum lehetséges halált vagy komoly sérülést jelez. 

VIGYÁZAT
! 

Ez a szimbólum lehetséges sérülést vagy értékekben keletkező károkat 

jelez. 

Ne használja a tápkábelt 

fűtőberendezések közelében! 

! Ne módosítsa a tápkábel hosszát, és 

ne ossza meg a csatlakozóaljzatot 

más készülékekkel! 

Ne használja a tápkábelt éghető gázok 
vagy egyéb éghető anyagok közelében, 
mint például benzin, benzol, hígító stb.! 
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Sérülést okozhat. 

 
 
 
 
 

 

Ne tisztítsa meg a 

készüléket, ha áram alatt 

van, mivel tüzet, elektromos 

sokkot és sérülést okozhat! 

Állítsa le a készüléket és 

csukja be az ablakot vihar 

vagy hurrikán ideje alatt! 

A nyitott ablakok melletti 

működtetés a helyiség 

nedvesedését és a bútorzat 

átázását eredményezheti. 

A víz bejuthat az egységbe és 
ronthatja a szigetelést. 
Elektromos sokkot okozhat. 
 
 
 

 
 

Ettől állatai, növényei 

megsérülhetnek. 
 
 
 

 

Elektromos sokkot és 

károkat okozhat. 

Oxigénhiány léphet fel. 

 
 

 

 

Ne használja a légkondicionálót 
precíziós műszerek, élelmiszer, 
háziállatok, növények és 
művészeti tárgyak megóvása 
céljából! Romolhat a minőség, 
stb. 

 

 

Termékmeghibásodást vagy 
tüzet okozhat. 

 

   
Eszközmeghibásodást 

vagy balesetet okozhat. 
 
 
 

 

Az eszköz kinézete 

romolhat színváltozás vagy 

felszíni karcolások miatt. 

Ha a tartókonzol megsérül, 

abból az egység leeséséből 

adódó károk keletkezhetnek. 
 
 

 

Fennáll a tűz és az 

elektromos sokk veszélye. 

A szűrök nélküli működtetés 
meghibásodáshoz vezethet. 

 
 

 

 

Szennyeződéseket 
tartalmazhat és betegséget 
okozhat! 

 

  

Ha víz kerül az egységbe, kapcsolja le az egységet a 

konnektornál és kapcsolja le a biztosítékot! Különítse el az 

áramforrástól a csatlakozó eltávolításával, és lépjen 

kapcsolatba egy szakképzett szerelővel! 

Figyeljen oda a kicsomagoláskor 
és telepítéskor! Az éles szélek 
sérülést okozhatnak. 

Ne igyon a légkondicionálóból 

kiengedett vízből! 
Ne helyezzen nehéz tárgyakat a 
tápkábelre és biztosítsa, hogy a 
kábel nem nyomódik meg! 

Ne használjon erős 

mosószert, viaszt vagy 

hígítót, csak puha rongyot! 

Mindig biztonságosan helyezze be 

a szűrőket! Minden második héten 

tisztítsa a szűrőt! 

Biztosítsa, hogy a külső készülék 
tartókonzolja nem károsodott a 
hosszan tartó kitettség miatt. 

Ne helyezzen 
akadályokat a 
légbemenet köré és a 
légkimenetbe! 

Kapcsolja le a fő áramkapcsolót, 

amikor hosszú ideig nem 

használja az egységet! 

Ne használja 
speciális célokra. 

A konnektorból történő 
eltávolításkor a 
csatlakozó fejét fogja! 

Alaposan szellőztesse a 
helyiséget, 

ha tűzhellyel (stb.) együtt 

használja! 

! Ne tisztítsa a 

légkondicionálót vízzel! 

Amikor el kell távolítani a 

légszűrőt, ne érjen hozzá az 

egység fém részeihez! 

! VIGYÁZAT 

Amikor az egységet tisztítani 

kell, kapcsolja ki és kapcsolja 

le a biztosítékot! 

Ne tegyen a légáram közvetlen 
útjába szobanövényt, és ne engedje 
a háziállatait a közelébe! 
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  BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK (működtetés előtt)   
 

 

  Felkészülés a működtetésre   

1. Lépjen kapcsolatba egy szakemberrel a telepítéshez! 

2. Helyesen helyezze a konnektorba a csatlakozót! 

3. Ne használjon sérült vagy nem gyári tápkábelt! 

4. Ne ossza meg a konnektort más készülékekkel! 

5. Ne használjon hosszabbítót! 

6. Ne indítsa el/állítsa le a működést a tápkábel csatlakoztatásával/kihúzásával! 

 

   Használat   
 

1. Ha hosszú ideig ki van téve a közvetlen légáramnak, veszélyes lehet az egészségére! Ne 

tegye ki a helyiségben tartózkodókat, háziállatokat vagy növényeket a közvetlen 

légáramnak hosszú időkre! 

2. Az oxigénhiány lehetősége miatt szellőztesse a helyiséget, ha tűzhelyekkel vagy más 

fűtőberendezésekkel használja a készüléket! 

3. Ne használja a légkondicionálót nem meghatározott különleges célokra (pl. precíziós 

műszerek, élelmiszer, háziállatok, növények és művészeti tárgyak megóvása)! Az ilyen 

használat károsíthatja ezen értékeit. 

 

  Tisztítás és karbantartás   

1. Ne nyúljon a fém részekhez, amikor szűrőt cserél! Az éles fém szélek kezelésekor 

sérülések keletkezhetnek. 

2. Ne használjon vizet a légkondicionáló belsejének tisztításához! A víznek kitett egység 

szigetelése elromolhat, ami elektromos sokkhoz vezethet. 

3. Az egység tisztításakor és karbantartásakor először bizonyosodjon meg arról, hogy az 

áram és a biztosíték le vannak kapcsolva! 

 

   Működési hőmérséklet   
 

Hűtési működés 
Külső 
hőmérséklet: 

 

18-43°C/64-52°F (18-52°C/64-135°F speciális trópusi 

modellek esetén) 

Belső 
hőmérséklet: 

 

 

Fűtési működés 
Külső 
hőmérséklet: 

 

 

Belső 
hőmérséklet: 

 

 

Megjegyzés: A teljesítmény csökkenhet a megadott működési hőmérséklettartományon 
kívül. 
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  ALKATRÉSZEK AZONOSÍTÁSA   
 

 

1. Elülső panel 

2. Légszűrő 

3. Keret 

4. Szekrény 

5. Légbevezető rács (külső oldalon) 

6. Légkivezető rács 

7. Elektronikus irányító billentyűzet 

8. Tápkábel 
 

 

1. A tápkábel vezetői az alábbi színkódok szerint különböztethetők meg (l. a ábra) 

2. A biztonsága és védelme érdekében az egységet a tápkábelen keresztül földelik (l. b ábra). 

Kérjük, lépjen kapcsolatba a gyártóval vagy annak szolgálató ügynökével, vagy hasonlóan 

szakképzet személlyel, ha ki szeretné cserélni. 

3. Bizonyosodjon meg róla, hogy az egység megfelelően földelt. Lássa el a fali konnektort 

(légkapcsoló) megbízható földelő dróttal! 

4. Az egységet saját áramkörrel kell ellátni, és a biztosíték besorolásának azonosnak kell 

lenni a tápegység és a konnektor besorolásával! 

 

  
 

 

MEGJEGYZÉS: Opcionális alkatrészek (  ), a vásárolt modelltől függ. 

MEGJEGYZÉS: Minden illusztráció csak magyarázati célt szolgál. Az Ön légkondicionálója némileg 

eltérhet. A valódi kinézet a helyes. 

Kiegészítők 

Plomba 

(A lefolyó illesztékénél 

használják) 

A lefolyó illesztéke Lefolyórekesz Fa csavar 
(Opcionális) 

Gumidugó Csavar 

v
a
g
y 

1 vagy 2 

2 (Csak >18000Btu/h modelleknél: 

Az elülső panel rögzítésére) 

2 vagy 4 (A lefolyórekesz 

telepítésére) 

1 1 1pec 1 
pec 

8 (a vásárolt modelltől függ) 

Fali konnektor Légkapcsoló 

b. ábra 

TÁP- 
KÁBEL 

A 

E 

N 

E-Földelő drót, sárga/zöld 
N-Semleges drót, kék 

A-Aktív drót, barna        a. ábra 
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  MŰKÖDTETÉSI UTASÍTÁSOK   
 

 

  Irányítás  

Az elektronikus irányító billentyűzet az alábbi módon néz ki: 

Fordított Ciklusú Modellek  Csak Hűtő Modellek 
 

  

 

  
 

MEGJEGYZÉS: A működtetési panel vázlata a tipikus modellünkön alapul, a funkció azonos 

az Ön légkondicionálójával, azonban a kinézet bizonyos mértékben eltérhet. 

  Szellőzővezérlés   

A szellőzővezérlés az irányítógombok felett található. A működtetési módszer 

különböző a különböző modelleknél (l. következő ábrák) 

A maximális hűtési hatékonyság érdekében ZÁRJA LE a szellőzőt! Így megvalósulhat a belső 

levegőkeringés. NYISSA KI a szellőzőt a levegő felfrissítéséhez! 
 
 

   
 

ZÁRVA         SZELLŐZŐ      NYITVA 

A szellőző kinyitásához húzza saját maga felé a 
kart! 

A lezáráshoz tolja be! 

ZÁRVA             NYITVA 

A szellőző kinyitásához mozdítsa a kart jobbra! A bezáráshoz 

mozdítsa a kart a bal oldalra! 
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  MŰKÖDTETÉSI UTASÍTÁSOK   

TÁP: 

Nyomja meg a TÁP gombot a billentyűn a be-/kikapcsoláshoz! 

MÓD: 

Nyomja meg a "MÓD" gombot a billentyűn a megfelelő működési mód kiválasztásához! A 

Hűtő & Fűtő modelleknél a módok az AUTO, FŰTÉS, HŰTÉS, 

VENTILÁTOR és SZÁRAZ között változtathatók. A Csak Hűtő modelleknél az alábbi működési módok 

közül választhat: AUTO, HŰTÉS, VENTILÁTOR és SZÁRAZ. A zöld jelzőfény a "MÓD" opció mellett 

fényleni fog, megmutatva a kiválasztott módot. 

Az AUTO és SZÁRAZ módoknál nem választhatja ki a ventilátor sebességét. A ventilátor 

motorja ALACSONY sebességen működik SZÁRAZ módban, KÖZEPES sebességen AUTO 

módban. 

HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA FEL: 

Nyomja le a      gombot, hogy növelje az egység beállított (működési) 

hőmérsékletét! A gomb minden egyes lenyomásakor az alábbiak szerint nő a 

hőmérséklet: 1
O

C (Celsius skála) Maximális Beállítás 30
O

C 

 HŐMÉRSÉKLET CSÖKKENÉS BEÁLLÍTÁSA: 

Nyomja le a      gombot, hogy csökkentse az egység beállított (működési) 

hőmérsékletét!. A gomb minden egyes lenyomásakor az alábbiak szerint csökken 

a hőmérséklet: 1
O

C (Celsius skála) Minimális Beállítás 17
O

C 

MEGJEGYZÉS: A fő egységen található hőmérséklet  kijelző a távirányítóval 
változtatható "Celsiusról" "Fahrenheitre".  

VENTILÁTOR: 

Nyomja le a gombot a megfelelő ventilátorsebesség aktiválásához. Minden egyes 

gomblenyomással az alábbi sorrendben változik a sebesség: ALACSONY, KÖZEPES, 

MAGAS. 

A megfelelő zöld jelzőfény a VENTILÁTOR sebességopciók mellett világítani fog, jelezve a 

kiválasztott sebességet. 

LENGETÉS: (bizonyos modelleken) 

Nyomja le a "LENGETÉS" gombot, hogy aktiválja az automatikus légterelő (oszcillációs) 
funkciót. 

A zöld jelzőfény a "LENGETÉS" gomb mellett világítani fog, jelezve, hogy a kiválasztott mód 

működik. A függőleges lamellák oda-vissza (oldalról oldalra) mozogva mozgatják a levegőt, a 

kényelmes hűtés/fűtés érdekében. A lengetés megállításához nyomja meg még egyszer a 

"LENGETÉS" gombot, ekkor a zöld jelzőfény a kijelzőn kialszik. 

A "LENGETÉS" gomb 2 másodpercig történő lenyomásával bekapcsolható az "ALVÁS" mód, ami 

csökkenti a hangot, így biztosítva a kényelmes alvási környezetet. 

Amikor az "ALVÁS" módot bekapcsolja, a zöld jelzőfény kigyullad az "ALVÁS" funkció mellett. 

IDŐZÍTŐ: 

Először nyomja le az Időzítő gombot, ekkor a jelzőfény a Bekapcsolva szó mellett 

kigyullad. Ez jelzi az Auto Start program elindulását.  

Nyomja meg, vagy tartsa lenyomva a Fel gombot (    ) vagy a Le gombot (    ) az Auto 

időzítés 0,5 órás intervallummal történő változtatásához, 10 óráig, majd 1 órás intervallummal 

24 óráig. Az irányító visszaszámol a bekapcsolásig visszamaradt időig. 
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  MŰKÖDTETÉSI UTASÍTÁSOK (folytatás)  

A kiválasztott idő 5 másodpercen belül megjelenik, és a rendszer automatikusan visszaáll 

a korábban kiválasztott hőmérséklet kijelzésére.  

Az egység bármely időpontban történő KI vagy BEKAPCSOLÁSA semmissé teszi az 

Auto Indítás/Leállítás funkciót. 

SZÁRAZ: 

Ezzel a móddal csökkentheti a helyiség páratartalmát. 

HŰVÖS: 

A hőmérséklet 17
O

C-tól 30
O

C-ig változtatható. A hűtés automatikusan elindul, amikor a helyiség 

hőmérséklete 1
O

C-kal a beállított érték fölé emelkedik, és leáll, amikor a szoba hőmérséklete 1
O

C-

kal a beállított érték alá csökken. A ventilátor működése nem áll le. 

FŰTÉS: 
A hőmérséklet 17

O

C-tól 30
O

C-ig változatható fűtési módban.  
 
Az alapértelmezett hőmérsékletbeállítás 24

O

C fűtési módban, és a ventilátor sebesség opcionális. 

Megjegyzések: 1. A hőmérséklet átállításakor a ventilátor motor ALACSONY sebességen 
működik 3 percig a kompresszor védelme érdekében, mielőtt a fűtés beindul. 

2. Amikor a fűtés leáll, előfordulhat, hogy a ventilátor motor 30 másodperc késleltetéssel 
áll le. 

3. Ha a kondenzátor hőmérséklete 35
O

C alatt van, a ventilátor ALACSONY 
sebességen fog működni, függetlenül a beállított sebességtől. Ha a kondenzátor 
hőmérséklet 38

O

C fölé emelkedik, a ventilátor a beállított sebességgel fog működni. 
4. Ha a kompresszor leáll meghibásodás miatt, akkor a ventilátor a kompresszorral 

együtt lekapcsol. 

AUTO: 

A ventilátor sebessége KÖZEPES marad az AUTO módban Az egység a VENTILÁTOR, HŰTÉS 

vagy FŰTÉS(Csak fordított ciklusú modelleknél) módban fog működni, a kívánt és a valódi 

hőmérséklet közötti különbség alapján. Ha a valódi szobahőmérséklet 2
O

C-al a beállított érték felett 

van, az egység hűtés módban üzemel. Amikor a valódi szobahőmérséklet nem 2
O

C-al van a 

beállított érték felett és nem 2
O

C-kal van a beállított érték alatt, az egység VENTILÁTOR módban 

üzemel. Amikor a valódi szobahőmérséklet 2
O

C-al a beállított érték alatt van, az egység FŰTÉS 

módban üzemel(Csak fordított ciklusú modellekben). 

Megjegyzés: 1. Ha ALVÁS módba kapcsol, amikor az egység épp AUTO módban üzemel, a 

ventilátor motor azonnal ALACSONY sebességre kapcsol. 

ALVÁS: 

Nyomja le, és tartsa lenyomva a "LENGETÉS" gombot 2 másodpercig, vagy használja a távirányítót 
az "ALVÁS" funkció aktiválásához! Nyomja le, és tartsa lenyomva a "LENGETÉS" gombot 2 
másodpercig, vagy használja a távirányítót ismét, hogy kikapcsolja az "ALVÁS" funkciót! Hűtés 
módban a hűtési hőmérséklet beállított értéke óránként 1

O

C-al fog nőni, miután az "ALVÁS" módot 
bekapcsolja. 
Két órával később a beállított érték ezen a hőmérsékleten folytatja a működését, a ventilátor 
pedig ALACSONY sebességen marad. Fűtés módban, a fűtési hőmérséklet beállított értéke 
óránként 1

O

C-al fog csökkeni, miután az "ALVÁS" módot bekapcsolja. Két órával később a 
beállított érték ezen a hőmérsékleten folytatja a működését, a ventilátor pedig ALACSONY 
sebességen marad. Ez az új hőmérséklet 7 órán keresztül lesz fenntartva, majd ezután az 
egység kilép az alvás módból és leáll. Az "ALVÁS" mód használatával csökkenthető a zaj, a 
kényelmes alvási környezet kialakítása érdekében. 

Megjegyzés: Amikor az AUTO módban kapcsol ALVÁS módba, a beállított hőmérséklet nem fog 

megváltozni. 
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  MŰKÖDTETÉSI UTASÍTÁSOK (folytatás)   

Meghibásodásjelző: 

E0: Belső EEPROM hiba; 

E1: Belső & külső kommunikációs hiba;  

E3: Belső ventilátormotor sebessége ellenőrzés nélküli;  

E4: Szobai hőmérő hiba; 

E5: Párologtató hőmérsékletmérő hiba;  

EC: Hűtőközeg szivárgás érzékelve; 

F0: Áram túlterheltség védelem; 

F1: Külső hőmérő hiba;  

F2: Kondenzátor hőmérő hiba;  

F3: Kifúvó hőmérő hiba;  

F4: Külső elektromos EE hiba; 

P0: IPM modul hiba; 

P1: Feszültség túl magas/túl alacsony védelem;  

P2: IPM magas hőmérsékleti védelem; 

P3: Túl alacsony külső hőmérséklet elleni védelem (Hűtő & Fűtő modelleknél); 

P4: Kompresszor helyének védelme; 

P7: Külső IGBT szenzorhiba. 

Megjegyzés: Ha a fent említett hibák valamelyike megtörténik, kapcsolja le az egységet, és 

ellenőrizze, hogy nincs-e akadályozva! Indítsa újra az egységet, és ha a hiba továbbra is 

fennáll, kapcsolja le és húzza ki az áramból! Lépjen kapcsolatba a gyártóval, annak 

szolgáltató ügynökeivel vagy hasonlóan képzett személyekkel a szerviz ügyében! 

Más funkciók: 

Auto-újraindítás(néhány modellen) 

Ha az egység áramkimaradás miatt lekapcsol, automatikusan visszaáll a legutóbb használt 

funkcióval az áram visszatérésekor. 

Várjon 3 percig, a működtetés újrakezdése előtt! 

Miután az egységet leállítja, az elkövetkező 3 percben nem lehet újra beindítani! Ez az 

egység védelme érdekében történik. A működés 3 percen belül automatikusan 

elkezdődik. 

Turbó funkció 

Nyomja le a TURBO gombot a távirányítón a Hűtő/Fűtő(Csak az elektromos fűtőkkel 

rendelkező modelleknél) módban, és a légkondicionáló erőteljes hűtésbe/fűtésbe kezd. 

Nyomja meg még egyszer a TURBO funkció kikapcsolásához! 

 

 

! VIGYÁZAT ! 
SOHA ne működtesse a légkondicionálót 

légszűrő nélkül, mivel a por/koszrészecskék 

meghibásodást okozhatnak. 
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  Függőleges légáram állítása (manuálisan)   

A függőleges légáram irányának állításához mozgassa bármelyik vízszintes 

lamellát. A vízszintes lamellák fel-le mozgatásakor mindig tartsa az alsó és felső 

lamellákat vízszintesen. Ez hatékonyan megakadályozhatja a vízcseppek 

lecsapódását az egység elülső panelén. 
 

 

 Légszűrő  

A légszűrő a bevezető rács mögött található és legalább 

kéthetente ellenőrizni és tisztítani kell (vagy ahogy 

szükséges) a légkondicionáló megfelelő működése 

érdekében. 
 

 

A légszűrő eltávolítása 
1. Tartsa a kezében az elülső panel alatti nyílást, majd emelje 

kifelé, és távolítsa el az elülső panelt. 

2. Fogja meg a légszűrő alatti fogót és döntse meg a 

légszűrőt, majd távolítsa el a nyílásról alulról felfelé. 

3. Mossa ki a szűrőt meleg, szappanos vízzel! A víznek 
40

O

C alatt kell lenni a szűrő torzulásának 
megakadályozása érdekében. 

4. Öblítse le, majd óvatosan rázza le a felesleges vizet a 

szűrőről! Engedje, hogy a szűrő megszáradjon a 

visszatétele előtt! A szűrő torzulásának megakadályozása 

érdekében ne szárítsa közvetlen napfényben! 

  Lefolyás   

Három különböző módszer van, hogy a különböző igényeknek megfelelően a különböző típusú 

légkondicionálókban kezelhessük a lecsapódó vizet. 

Hűtéshez vagy fűtéshez választhatja az alsó lefolyást. 
Az alsó lefolyás elvégzéséhez kövesse az alábbi folyamatot?    
1. Távolítsa el a gumidugót a szekrény aljából és 

csatlakoztassa a hátsó lefolyónyíláshoz (néhány modellen a 

gumidugót a légkondicionálóval együtt szállítjuk 

kiegészítőként). Az alsó gumidugó és hátsó lefolyónyílás 

nélküli egységeknél egyszerűen csak telepítse a lefolyótálcát! 

2. Vegye ki a lefolyótálcát és a csavarokat (amiket a 

légkondicionáló mellé adunk kiegészítésként.) 

3. Telepítse a lefolyótálcát az egység aljára és rögzítse a 

biztosított csavarokkal. 

4. Kösse össze a lefolyócsövet a kimenettel, ami a lefolyótálca 

egyik oldalán található. Megveheti azt a lefolyócsövet vagy 

csőrendszert, ami megfelel az igényeinek (A lefolyócsövet nem 

biztosítjuk.) 

Javaslat: A lecsapódó víz lefolyásának könnyítése érdekében mindig lefelé állítsa a lefolyó kimenetét a 

lefolyótálcán a tálca telepítésekor! 

Megjegyzés: Az alsó lefolyás választása nincs hatással a hűtési hatékonyságra, nem 

hallatszik forró víz hangja. 

LEFOLYÓ 

NYÍLÁS 

 
LEFOLYÓTÁLCA 

GUMI 
CSAVAR  DUGÓ 
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NAPELLENZ Ő 

KER ÍTÉS 

Körülbelül 
3~4

O
 

50 cm 
felett 

Hűtéskor a hátsó lefolyást is választhatja (hátsó 
lefolyócsővel rendelkező modellekkel). 
Kövesse a következő eljárást a hátsó lefolyás 
teljesítéséhez:    

1. Erősítse a plombát a lefolyó csatlakozójához (amit a 
légkondicionáló kiegészítőjeként adunk). 

2. Távolítsa el a gumidugót az egység hátuljáról. (Ha 
alkalmazható), és helyezze a gumidugót (amit a 
légkondicionáló kiegészítőjeként adunk bizonyos 
modelleinknél) az egység alsó lefolyónyílásába! 

3. Csatlakoztassa a lefolyócsatlakozót a szekrény 
hátuljához, ahonnan eltávolította a dugót, majd 
fordítsa el 90

O 

–kal a 
biztonságos összeszereléshez! 

4. Csatlakoztassa a lefolyócsatlakozót egy kiegészítő 

lefolyócsővel (Helyileg megvásárolható) 

LEFOLYÓ 

CSATLAKOZÓ           PLOMBA GUMI 

   DUGÓ  

Megjegyzés: Ha a hátsó lefolyást használja légkondicionálójánál, hallható vízcsepegést fog 
érzékelni. 

Megjegyzés:Ha a hűtéskor nem használ lefolyást, mind az alsó, mind a hátsó lefolyónyílásba helyezzen 
gumidugót! Ha nem használ lefolyást a légkondicionálónál, hangos forró víz hangot fog hallani. 
Nem javasolt a légkondicionálót lefolyás nélkül használni!  

Megjegyzés: Az egység hűtési hatékonysága forró víz alatt tesztelik.  

  TELEPÍTÉSI UTASÍTÁSOK   

 Válassza ki a megfelelő helyet   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1. A remegés és a zaj elkerülése érdekében biztonságosan és szorosan telepítse az egységet! 
2. Olyan helyre telepítse az egységet, ahol nem éri közvetlen napfény!  

Ha az egységet közvetlen napfény érné, építsen köré napellenzőt!  

3. A szekrény hátsó fele és az akadály között, mint a kerítés vagy a fal, legalább 
hagyjon 50cm-t, nehogy megakadályozza a kondenzátor hősugárzását! A külső 
levegő korlátozása nagyban lecsökkenti a légkondicionáló hűtési és fűtési 
hatékonyságát. 

4. Az egységet ferdén telepítse, nehogy a lecsapódó víz a helyiségbe 
folyjon!(körülbelül 3~4

O 

eltérés a vízszintestől). 
5. Telepítse az egységet úgy, hogy az alsó része 75~150cm-re legyen a föld szintjétől! 

6. A tápkábelt saját áramkörre kell csatlakoztatni. A sárga/zöld drótot földelni kell!  

 

VIGYÁZAT 

A szekrény minden oldalsó lamellájának érintkeznie kell a szerkezet külsejével.  

NAPELLENZŐ  

KER ÍT ÉS 

Körülbelül 
3~4

O
 

50 cm 
felett 
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ZÁRJA KÖRBE A KÜLSŐ FALAT 
VAGY PÁRKÁNYGERENDÁT! 

   

ERŐS FAKERET 
AZ EGYSÉG 
KÖRÜL 
 

 
FAKERETŰ FAL 
VAGY ELVÁLASZTÓ 

LEFOLYÓTÁLCA 

KÜLSŐ TÁMASZTÓKERET 

AZ A/C EGYENSÚLYI 

PONTJÁNÁL 

ALTERNATÍVAKÉNT AZ ALÁBB 

ILLUSZTRÁLT TARTÓKONZ IS 

ALKALMAZHATÓ. 

  A gépház telepítése   

1. lépés 

Távolítsa el a légkondícionálót a csomagolásból, szedje ki a 

rögzítőcsavarokat ás csúsztassa ki a légkondicionálót a 

gépházából! (l. Telepítési lépések) 

2. lépés 

Fúrjon lyukat akkora lyukat a falba, ami képes lesz jól megtartani 

a gépházat, és legyen elég hely a tetején, és a levegőbemeneti 

rácsoknak oldalt, ahogy azt az A és B lehetőségnél láthatja alul. 

Az üregen keresztül vezető lyukakat zárja le! A gépháznak 

hátrafelé körülbelül 5mm-rel meg kell dönteni, hogy a képződő 

víz lefolyhasson.  

3. lépés 

Telepítse a gépházat a falba és rögzítse! Bizonyosodjon meg 

róla, hogy a habszivacs tömítés nem sérült! Zárja le vagy 

tömítse a réseket kívül és belül, hogy megfelelő kinézetet 

biztosítson, valamint védelmet nyújtson az időjárással, 

rovarokkal és rágcsálókkal szemben! 

 
 
 
 

 

MEGJEGYZÉS: AZ EGYSÉGET SZILÁRD 

KERETTEL ALULRÓL, VAGY 

AKASZTÓVAL EGY FELSŐ SZILÁRD 

TÁMASZTÉKRÓL TÁMASZTHATJA 

MEG! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

A fakeretes fal, elválasztó vagy ablakba történő 

telepítés előnyben részesített. 

 

  Az egység telepítése a gépházba   

1. Csúsztassa az egységet a gépházba, amíg szorosan beér a 

gépház hátuljáig! Odafigyelés szükséges, hogy a gépház 

hab tömítése a helyén maradjon! 

2. Csatlakoztassa a légkondicionálót az áramba és a 

maradék tápkábelt a légkondícionáló alapjánál helyezze 

el! 

3. Csúsztassa a váz rögzítőkonzolját a gépház alsó sínére és 

rögzítse az alját a kapott csavarokkal! 

4. Távolítsa el az elülső panelt a kartonból és a műanyag 

zacskóból és a Telepítési utasításnak megfelelően 

csatlakoztassa! 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

ERŐS FAKERET 
 

FAKERETŰ FAL VAGY 

ELVÁLASZTÓ 

 
 

 
 
 

 

ZÁRJA KÖRBE A KÜLSŐ FALAT VAGY 

PÁRKÁNYGERENDÁT! 
 
 

 
 

BIZTOSÍTSA, HOGY A 

RÁCSOK MIND A FAL 

KÜLSŐ OLDALÁN 

TALÁLHATÓK! 

 

 
 

 
LEFOLYÓTÁLCA 

 

TARTÓKONZOL (EGY 

OLDALON EGY) 
 

SZILÁRD FATÁMASZTÉK 

5. Kapcsolja be az egységet! Ellenőrizze a megfelelő működést, 

és a telepítési rezgést. 

6. Csatlakoztassa a lefolyótálcát a gépházhoz és vezesse a 

lefolyót a megfelelő helyre, ha szükséges. 

  Az egység telepítése a falba   

Alternatív telepítési módszer, ha a külső támasztás nem 
megoldható. 

 
45

O  VÁJAT A TÉGLÁBAN A 

RÁCSOKNAK 

 
 
 

ELÖL 

45
O 

VÁJAT A TÉGLÁBAN 

A RÁCSOKNAK 

 

TÉGLA
FAL 

 

 

 
100mm 

TÉGLA
FAL 

 

FELÜL 
LEVEGŐ BE 

NÉZET 

 

LEVEGŐ 
BE 

100mm 

RÁCS 

 

 
A LEHETŐSÉG 

LEVEGŐ KI 

B LEHETŐSÉG 

LEVEGŐ BE 

LEVEGŐ BE 

LEVEGŐ BE 

LEVEGŐ KI 

 
minimum 100mm 
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  Telepítési lépések   

1. lépés Távolítsa el az elülső panelt és a légszűrőt! 

1. Tartsa az elülső panel alatti rést és emelje ki az elülső panel eltávolításához (l. 1. ábra). 

2. Tartsa a légszűrő alatti fogót és hajtsa ki a légszűrőt, majd távolítsa el a foglalatból alulról 

felfelé. (l. 2. ábra). 
 

  
 

  
 

  
 

 
 

2. lépés  Távolítsa el a keretet! 

1. A légkondicionálók típusainak igényeinek megfelelően négyféleképp távolíthatja el a keretet. 

-Távolítsa el a négy csavart, amit a szekrény két oldalán és a hátulján talál, l. 3A ábra.  

-Távolítsa el a csavart, ami a vázrögzítő kereten található, majd távolítsa el magát a keretet is! 

Távolítsa el a két csavart, amit a szekrény hátulján talál, l. 3B ábra. 

-Távolítsa el a két csavart a bal- és jobboldali vázrögzítő keretekről, majd távolítsa el a két vázrögzítő 

keretet, lásd 3C ábra. 

-Távolítsa el a csavart a vázrögzítő keretről, majd magát a keretet is, é. 3D ábra. 

2. Fogja meg a keret bal oldalának alját, majd oldja ki a csatlakozódugót, végül lazítsa meg a keretet 

(lásd 4. ábra). 

4 

D B 

C A 

1. ábra 2. ábra 

3A. ábra 3C. ábra 

3D. ábra 3B. ábra 

4. ábra 
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8 

 

  
 

3. lépés Telepítés. 

1. Fogja meg a váz fogóját és óvatosan csúsztassa ki a légkondicionálót a szekrényből (l. 5. ábra).  

2. Távolítsa el a szállítási csomagolást a kompresszor körül a működtetést megelőzően és bizonyosodjon meg 

róla, hogy a kibocsátó pontok igazodnak a lefolyótálca helyéhez, mielőtt a vázat betolja a szekrénybe (l. 6. 

ábra). 

3. Tolja az egység vázát a szekrénybe (l. 7. ábra).  

 
 

4. lépés Telepítse a keretet! 

1. Telepítse a keretet és csatlakoztassa a csatolódugókat úgy, hogy azok nem zavarják a 

hőmérséklet érzékelő kábelt (l. 8. ábra). 

2. Rögzítse a csavarokat a kereteken (l. 3A, 3B, 3C, 3D ábra)! 

5. lépés Telepítse a légszűrőt és az elülső panelt! 

1. Telepítse a légszűrőt a kereten lévő foglalatba felülről lefelé (l. 2. ábra)!  

2. Függessze az elülső panelt a keret csatjára, majd nyomja az elülső panelt a keret foglalatába, amíg 

kattanást nem hall (l. 9. ábra)! 

9 

7 6 
5 

8. ábra 
9. ábra 

5. ábra 
8. ábra 7. ábra 

FAL 

CSAVAROK 

SZEKRÉNY 

TÁMOGATÓ 
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  HIBAELHÁRÍTÁS  
 

Hibaelhárítási tippek 

Takarítson meg pénzt és időt! Olvassa el a táblázatot, mielőtt szerelőt hív! 

 

Normális működés 
 

Kopogó hangot hallhat, amit a víz okoz, ami nekicsapódik a kondenzátornak esős napokon, vagy 

olyankor, amikor nagy a páratartalom. Ez a tervezési tulajdonság segít a nedvesség eltávolításában és 

növeli a hatékonyságot. 

Hallhatja a termosztát kattanását, amikor a kompresszor ki- és bekapcsol. 

Víz gyűlhet össze a lefolyótálcán magas páratartalmú- és esős napokon. A víz túlfolyhat és 

lecsöpöghet az egység külsején. 

A ventilátor akkor is működhet, ha a kompresszor épp le van kapcsolódva. 

Abnormális működés 

   Probléma        Lehetséges Okok         Mit tegyen?   
 

 

 

 
 

 

Nem indul a 

légkondicionáló

. 

A légkondicionáló ki 

van húzva az 

áramból. 

A biztosíték 

kiégett/lekapcsolt. 

Győződjön meg róla, hogy a légkondicionáló 

csatlakozója teljesen a konnektorba van 

helyezve és be van kapcsolva.  

Ellenőrizze a biztosítékot és cserélje ki vagy 

kapcsolja vissza. 

Áramkimaradás. Áramkimaradás esetén kapcsolja ki és kapcsolja szét 
/húzza ki a tápkábelt! Az áram visszaállásakor 

csatlakoztassa (dugja be) a tápkábelt, kapcsolja be 

az áramot és várjon 3 percet a légkondicionáló 

beindulásáig a kompresszor túlterhelés kioldása 

  érdekében.    

A légáram korlátozott.
 Bizonyosodjon meg róla, hogy nem zárják el sem 

függönyök, sem sötétítők, sem 
bútorok a légkondicionáló elejét. 

 

 
A 

légkondicionáló 

nem hűt úgy, 

ahogy kellene 

 
 
 
 
 

 
A 

légkondicionáló 

befagy 

A légszűrő koszos. 
 

Lehet, hogy a 

helyiség forró volt. 

Szökik a hideg levegő. 
 

 
A hűtőcsövek lefagyhattak. 

 
A jég blokkolhatja a 

légáramot és megállíthatja 

a légkondicionálót a 

helyiség lehűtésében. 

Kéthetente tisztítsa a szűrőket! Lásd 

működtetési utasítások szekció. 

Amikor a légkondicionálót először bekapcsolja, 

időt kell adni neki a szoba lehűtésére. 

Ellenőrizze, hogy vannak-e a szobában 

hőregiszterek és hűtőregiszterek! 

A légkondicionálót zárt pozícióba helyezze! 

Lásd légkondicionáló befagyása alul. 
 

Állítsa a ventilátort KÖZEPES vagy MAGAS 

fokozatra, amíg el nem olvad a jég! 

 
 



16  

  LEÍRÁSOK  
Az egység méretei: 

 

MODELL 

(Btu/óra) 
TEST MÉRETEI(mm)  

(SZ X M X M) 

 
5000~6000 

445X320X415 

450X346X535 

 
7000~9000 

450X346X535 

450X346X585 

 
9000~12000 

560X400X640 

600X380X560 

15000~16000 660X434X620 

 
15000~24000 

660X428X680 

660X428X780 

 
MEGJEGYZÉS: A D értéke csak hivatkozott.  

 

 

A vezetők minimális névleges keresztmetszeti területe: 
 

A készülék 
árambesorolása (A) 

Névleges keresztmetszeti terület 

(mm
2

) 
 

>3 és ≤6 
 

0.75 
 

>6 és ≤10 
1 

 

>10 és ≤16 1.5 

 

>16 és ≤25 2.5 

 

 

Javasolt Minimális Drótméret (AWG: Amerikai Drót): 
 

Készülékerősítők AWG Drótméret 

10 18 

13 16 

18 14 

25 12 

30 10 
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                                       MÁS TIPPEK                                          

1.  A gyúlékony hűtőközeget tartalmazó felszerelés szállítása 
Lásd szállítási szabályozások 

2.  A felszerelés jelölése jelekkel 

Lásd helyi szabályozások 

3.  A gyúlékony hűtőközeget alkalmazó felszerelés ártalmatlanítása 
Lásd nemzeti szabályozások. 

4.  A felszerelés/készülékek tárolása 
A felszerelést a gyártó utasításainak megfelelően kell tárolni. 

5.  A becsomagolt (nem eladott) felszerelés tárolása 
A csomagolt felszerelést olyan védelemmel kell ellátni, hogy ne keletkezhessen rajta 
mechanikai sérülés, ami a hűtőközeg szivárgását okozhatja. 
Az együttesen tárolható felszerelés maximális számát a helyi szabályozások 

határozzák meg. 

6. Szervizelési információk 

1)  A terület ellenőrzése 
A gyúlékony hűtőközeget tartalmazó rendszerekkel történő munka előtt biztonsági ellenőrzéseket 

kell végezni, hogy a gyulladási kockázatokat minimálisra csökkenthessük! A hűtési rendszer 
javítása során az alábbi óvintézkedések betartása szükséges a rendszeren történő munka 
megkezdése előtt. 

2)  Munkaeljárás 
A munkát ellenőrzött eljárás során végezzék, a gyúlékony gázok és gőzök jelenlétének 

minimalizálása érdekében a munka elvégzése során. 

3)  Általános munkaterület 
Minden karbantartó munkatársnak és más, a területen dolgozó személyeknek oktatásban kell 
részt venni a munka természetéről. A zárt térben végzett munka kerülendő. A munkaterületet el 
kell választani! Bizonyosodjon meg róla, hogy a területen minden feltétel adott a biztonságos 

munkához, a gyúlékony anyag ellenőrzés alatt tartásával! 

4)  Ellenőrizze a hűtőközeg jelenlétét! 
A területet megfelelő hűtőközeg érzékelővel kell ellenőrizni a munka megkezdése előtt, hogy a 
technikus tisztában legyen a potenciálisan gyúlékony légkörről! Bizonyosodjon meg róla, hogy 
a használt szivárgásérzékelő berendezés használható gyúlékony hűtőközegekkel, azaz nem 

szikrázik, megfelelően zárt vagy gyújtószikramentes. 

5)  Tűzoltókészülék jelenléte 
Ha a hűtőfelszerelésen vagy valamely részén valamilyen magas hőmérsékletű munkát kell 
végezni, legyen kéznél megfelelő tűzoltókészülék! Porral oltó vagy CO2 tűzoltókészülék legyen a 
munkaterület közelében! 

6)  Tilos a gyújtóforrások jelenléte! 

A hűtőrendszerrel dolgozó személyek nem használhatnak semmilyen gyújtóforrást, amely tűzhöz 
vagy robbanáshoz vezethet, a gyúlékony hűtőanyagot tartalmazó csövek kibontásakor! Minden 
lehetséges gyújtóforrást, beleértve a dohányzást, megfelelő távolságban végezzék a készülék 
felszerelése, javítása, leszerelése és ártalmatlanítása során, amikor gyúlékony hűtőközeg 
szabadulhat a környező térbe! A munka megkezdése előtt fel kell mérni, valamint biztosítani kell, 

hogy nincsenek gyúlékony anyagok és gyulladási kockázatok a felszerelés körüli területen. "Tilos 
a dohányzás!" jeleket kell a területre kitenni! 



18  

      MÁS TIPPEK (R32 hűtőközegre érvényes)     
 

7)  Jól szellőző terület 

Biztosítsa, hogy a terület nyitott vagy megfelelően szellőztethető, mielőtt a rendszerbe törne vagy 

magas hőmérsékletű munkát végezne a rendszeren! Bizonyos mértékű szellőztetése a 

munkavégzés közben is biztosítani kell! A szellőztetés biztonságosan oszlassa el a kiengedett 

hűtőközeget, és lehetőleg engedje azt az atmoszférába! 

8)  A hűtőfelszerelés ellenőrzése 

Az elektromos alkatrészek cseréjekor az új alkatrésznek megfelelőnek kell lenni a célra és a 

megfelelő tulajdonságokkal kell, hogy rendelkezzen! Mindig kövesse a gyártó által előírt 

karbantartási utasításokat! Bizonytalanság esetén kérjen segítséget a gyártó műszaki 

osztályától!  

A következő ellenőrzéseket végezze el a gyúlékony hűtőközeget használó berendezéseknél:  

A töltésméret összhangban van-e a helyiség méretével, amelyben a hűtőközeget tartalmazó 

alkatrészeket összeszerelik; 

A szellőztetőberendezések és kimenetek megfelelően működnek és nincsenek eltakarva; 

Ha közvetett hűtőkört alkalmazunk, ellenőrizzük a hűtőközeg jelenlétét a másodlagos körben; 

A felszerelésen található jelölések jól láthatóak és olvashatóak. A nem olvasható 

jelöléseket és jeleket javítani kell! 

A hűtőcső vagy egyéb alkatrészek olyan pozícióban lettek felszerelve, ahol nem érheti őket 

olyan anyag, ami korrodálná a hűtőközeget tartalmazó alkatrészeket, kivéve ha az alkatrészek 

olyan anyagból készültek, melyek ellenállnak a korróziónak vagy megfelelő 

korrózióvédelemmel ellátottak. 

9)  Az elektromos készülékek ellenőrzése 

Az elektromos alkatrészek javításakor és karbantartásakor a kezdeti biztonsági ellenőrzéseket 

és alkatrészvizsgálatot kell folytatni! Ha hibát talál, amely veszélyezteti a biztonságot, akkor 

semmilyen áramellátást ne kapcsoljon az áramkörre, amíg ki nem javítja a hibát! Ha a hiba 

nem javítható azonnal, de a működés folytatásához szükséges, egy ideiglenes megoldást kell 

használnia. Ezt jelentenie kell a felszerelés tulajdonosának, hogy mindenki értesüljön róla. 

A kezdeti biztonsági ellenőrzésekben biztosítsa, hogy: 

Lemerüljenek a kondenzátorok: ezt biztonságosan végezze a szikrázás megelőzése 

érdekében; 

Semmilyen áram alatt lévő rész vagy drót nincs szabadon a rendszer töltésekor, 

visszanyerésekor és tisztításakor; 

Folyamatos a földkötés. 

7.  Zárt alkatrészek javítása 

1)  Zárt alkatrészek javításakor minden áramellátást kapcsoljon le a felszerelésről, amin 

dolgozni kíván, mielőtt a zárt borítást leszedné stb. Ha mindenképp szükséges áramellátás a 

felszerelés szervizelésekor, akkor egy folyamatosan működő szivárgásérzékelőt kell helyezni a 

legkritikusabb ponthoz, hogy jelezze a potenciálisan veszélyes szituációkat. 

2)  Különösen figyeljen az alábbiakra, hogy biztosítsa, hogy az elektromos alkatrészekkel 

történő munka során nem változtatja meg a borítást olyan módon, hogy az hatással legyen a 

védelem szintjére! Ebbe beletartozik a kábelek sérülése, a túl sok csatlakozó, a nem az 

eredetileg megadottak szerinti terminálok, a plombák sérülése, a nem megfelelő 

csatlakozóillesztés, stb. 

Biztosítsa, hogy a készülék biztonságosan van felszerelve! 

Biztosítsa, hogy a plombák és tömítések nem degradálódtak annyira, hogy már nem képesek 

megakadályozni 
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       MÁS TIPPEK(R32 hűtőközegre érvényes)    

a gyúlékony légkör behatolását! A cserealkatrészeknek meg kell felelni a gyártó előírásainak.  

MEGJEGYZÉS: A szilikon tömítés gátolhatja bizonyos szivárgásérzékelők hatékonyságát. A 

gyújtószikramentes alkatrészeket nem kell elkülöníteni a munka során.  

8. A gyújtószikramentes alkatrészek javítása 

Ne alkalmazzon állandó induktív és kapacitív terhelést az áramkörön, így biztosítva, hogy nem 

haladja meg a megengedhető feszültséget, valamint a megengedett áramerősséget a 

felszerelés használatakor. 

A gyújtószikramentes alkatrészek az egyedüli alkatrészek, amiken a gyúlékony légkörben is 

lehet dolgozni. A tesztkészüléknek a megfelelő besorolásúnak kell lenni! Csak olyan 

alkatrészekkel cserélje ki az eredetieket, amelyek megfelelnek a gyártó előírásainak. Más 

alkatrészek a hűtőközeg kigyulladását okozhatják, szivárgás miatt. 

9.  Kábelezés 

Ellenőrizze, hogy a kábelek nem használódnak el, nem korrodálódnak, nincsenek kitéve túl 

nagy nyomásnak a kompresszorok, ventilátorok vagy egyéb környezeti hatások miatt. Az 

ellenőrzéskor vegye figyelembe a kompresszorok és ventilátorok okozta rezgés miatti 

elhasználódás hatásait is! 

10. Gyúlékony hűtőközeg érzékelése 

Semmilyen körülmények között ne használjon potenciális gyújtóforrást a hűtőközeg-szivárgás 

érzékelésére! Halid lámpa (vagy bármely más nyílt lángot alkalmazó érzékelő) nem 

használható! 

11. Szivárgásérzékelési módszerek 

A következő szivárgásértékelési módszerek elfogadhatók gyúlékony hűtőközeget tartalmazó 

rendszereknél. Elektromos szivárgásérzékelőket használhat a gyúlékony hűtőközeg érzékelésére, de 

ezek érzékenysége nem mindig megfelelő, vagy újra kalibrálás szükséges. (Az érzékelőfelszerelést 

hűtőközegmentes területen kalibrálja!) Bizonyosodjon meg róla, hogy az érzékelő nem potenciális 

gyújtóforrás és megfelel a használt hűtőközegnek. A szivárgásérzékelő berendezéseket a hűtőközeg 

alsó gyulladási határának százalékos értékére kell beállítani, és úgy kell kalibrálni, hogy a használt 

hűtőközeg megfelelő százalékos értéke (maximum 25%) megerősíthető legyen! A szivárgásérzékelő 

folyadékok szinte az összes hűtőközeggel használhatók, de a klór tartalmú mosószerek alkalmazása 

kerülendő, ugyanis a klór reakcióba léphet a hűtőközeggel, és korrodálhatja a rézcsöveket! Szivárgás 

gyanúja esetén minden nyílt lángot el kell távolítani/el kell oltani! Ha olyan hűtőközeg-szivárgást 

észlelünk, amelynek javításához forrasztás szükséges, minden hűtőanyagot vissza kell nyerni a 

rendszerből, vagy el kell különíteni (az elzárószelepek használatával) a rendszerben a szivárgástól 

messze. Ezután oxigénmentes nitrogént (OFN) kell a rendszeren végig vezetni a forrasztás előtt és alatt 

is. 

12.  Eltávolítás és kiürítés 

A javításokkor vagy más okból való hűtőkörbe történő betörés során a hagyományos eljárásokat 

alkalmazza! Azonban fontos, hogy a legjobb gyakorlatot kövesse, mivel figyelembe kell venni a 

gyúlékonyságot. A következő eljárást használja: 

Távolítsa el a hűtőközeget; 

Mossa át a kört inert gázzal; 

Ürítse ki; 

Újra mossa át a kört inert gázzal; 

Nyissa meg a kört vágással vagy forrasztással! 
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A hűtőközeg-töltést a megfelelő tárolókba kell visszanyerni! A rendszert OFN-nel kell átmosni, 

hogy biztonságos legyen! Lehetséges, hogy az eljárást többször is meg kell ismételni. Sűrített 
levegőt vagy oxigént nem alkalmazhat erre a feladatra! 
A kimosást úgy érjük el, hogy a rendszer vákuumát megszüntetjük OFN-nel, majd addig 
folytatjuk a töltést, míg el nem érjük a munkához szükséges nyomást, majd kiengedjük a gázt, 
végül újra vákuumot képzünk. Ezt az eljárást addig kell ismételni, amíg már nincs hűtőközeg a 
rendszerben. A legutolsó OFN-es töltés során a rendszert atmoszferikus nyomásra kell engedni, 

hogy a munkát megkezdhessük. Ez a folyamat elkerülhetetlen, ha forrasztani kell vagy egyéb 
csőjavításokat kell végezni. 
Biztosítsa, hogy a vákuumpumpa kimenete nincs lezárva és nincs közel semmilyen 
gyújtóforráshoz, valamint megfelelő szellőztetés érhető el! 

13.  Töltési eljárás 
A hagyományos töltési eljárások mellett a következő követelményeknek is meg kell felelni. 

Biztosítsa, hogy különböző hűtőközegekkel történő szennyeződés nem megy végbe a felszerelés 
töltése során! A tömlők és vezetékek a lehető legrövidebbek legyenek, a bennük tárolódó 
hűtőközegek mennyiségének minimalizálása érdekében! 
A tárolókat függőlegesen felfelé tartsa! 

Biztosítsa, hogy a hűtőrendszert leföldelték a hűtőközeggel történő feltöltés előtt! Címkézze 
fel a rendszert a töltés befejezte után (ha még nem tette)! 
Különösen ügyeljen arra, nehogy túl töltse a hűtőrendszert! 
A rendszer visszatöltése előtt ellenőrizze a nyomást OFN-nel! A rendszeren szivárgástesztet 

kell végezni a töltés végeztével, de az üzembe helyezés előtt! Egy utolsó szivárgástesztet a 
telephely elhagyása előtt is végezni kell! 

14. Leszerelés 
Mielőtt ezt az eljárást elvégezheti, elengedhetetlen hogy a technikus teljesen ismeri a felszerelést 
minden részletével együtt! Ajánlott, helyes gyakorlat az összes hűtőközeg biztonságos 

visszanyerése! A feladat elvégzése előtt olaj és hűtőközeg mintát kell venni, a visszanyert 
hűtőközeg újrahasznosítás előtti esetleges elemzése céljából. Létfontosságú az elektromos áram 
jelenléte a feladat elkezdéséhez. 

a) Ismerje meg a felszerelést és a működését! 

b) A rendszert elektromosan el kell szigetelni! 

c) Az eljárás megkezdése előtt bizonyosodjon meg róla, hogy: 
Elérhető mechanikai kezelőfelszerelés, ha szükséges, a hűtőtárolók kezeléséhez; Minden 
személyes védelmi felszerelés elérhető és megfelelően van használva; 
A visszanyerési eljárás egészét egy szakképzett személy felügyeli; A 

visszanyerési felszerelés és a tárolóhengerek megfelelnek a rájuk 
vonatkozó szabványoknak. 

d) Vákuumozza le a hűtőrendszert, ha lehetséges. 

e) Ha a vákuum nem lehetséges, olyan csövet alkalmazzon, amellyel a rendszer különböző 
részeiből eltávolíthatja a hűtőközeget! 

f) Biztosítsa, hogy a tároló a mérlegen van, mielőtt elkezdi a visszanyerést! 

g) Indítsa el a visszanyerő gépet és a gyártó utasításainak megfelelően működtesse! 

h) Ne töltse túl a tárolókat! (80%-nál nem lehet több a folyadéktérfogat). 

i) Ne lépje túl a tároló maximális működési nyomását, ideiglenesen sem! 

j) Amikor a tárolókat helyesen megtöltötte és végzett az eljárással, biztosítsa, hogy a tárolók és a 
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felszerelés azonnal elhagyja a telephelyet és az elzárószelepeket elzárta a felszerelésen! 

k) A visszanyert hűtőközeget nem töltheti más hűtőrendszerbe, mielőtt ellenőrizte és 

megtisztította volna! 

15. Címkézés 

A felszerelés címkéjén fel kell tüntetni, hogy leszerelték és kiürítették belőle a hűtőközeget. A 

címkét alá kell írni és dátumozni kell! Bizonyosodjon meg róla, hogy a felszerelésen van olyan 

címke, ami leírja, hogy gyúlékony hűtőközeget tartalmaz! 

16. Visszanyerés 

Amikor hűtőközeget távolít el egy rendszerből, akár szerviz, akár leszerelés miatt, 

ajánlott helyes gyakorlat a hűtőközeget biztonságosan eltávolítani. 

Amikor tárolókba helyezi a hűtőközeget, biztosítsa, hogy csak a megfelelő hűtőközeg visszanyerő 

tartályokat alkalmazza! Biztosítsa, hogy a megfelelő mennyiségű tartály rendelkezésre áll az 

összes hűtőközeg tárolásához! Minden alkalmazott tartályt jelöljön ki a visszanyert hűtőközegnek 

és címkézze ennek megfelelően (pl. különleges tartályok hűtőközeg visszanyerésére).  A 

tartályokat fel kell szerelni nyomáscsökkentő szeleppel és ehhez tartozó elzárószeleppel! 

Az üres visszanyerő tartályokat ki kell üríteni, és ha lehetséges, le kell hűteni a visszanyerés előtt!  

A visszanyerési felszerelésnek megfelelően kell működni, valamint rendelkeznie kell használati 

utasítással, amelyben leírják, hogy a felszerelés alkalmas a gyúlékony hűtőközegek 

visszanyerésére. Emellett rendelkezni kell jól működő, kalibrált mérlegsorral. A tömlőknek jól 

működő, szivárgásmentes gyorscsatlakozókkal kell rendelkeznie! A visszanyerő gép használatát 

megelőzően ellenőrizze, hogy minden megfelelően működőképes, karbantartott és minden 

elektromos alkatrészük megfelelően szigetelt hűtőközeg gyulladásának megakadályozása 

érdekében. Kétséges esetekben kérdezze a gyártót! 

A visszanyert hűtőközeget vissza kell juttatni a hűtőközeg ellátóhoz a megfelelő tartályban, a rá 

vonatkozó hulladékszállítási jegyzékkel ellátva! Ne keverjen hűtőanyagokat a visszanyerési 

egységekben, különös tekintettel a tartályokra! Ha a kompresszorokat, vagy a kompresszor 

olajat el kell távolítani, biztosítsa, hogy megfelelő mértékben kiürítette őket, és hogy nem 

maradt gyúlékony hűtőközeg a kenőanyagban! A kiürítési eljárást az ellátóhoz történő 

visszajuttatás előtt kell elvégezni! Csak a kompresszortest elektromos fűtésével gyorsíthatja a 

folyamatot! Az olaj kinyerése csakis biztonságos körülmények között tehető meg! 
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A kialakítás és a tulajdonságok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak a termék 

fejlesztése érdekében. Részletekért érdeklődjön az értékesítési ügynökségnél vagy a 

gyártónál! 
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