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Használati utasítás
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A mobil klímaberendezésekben használt hűtőközeg a környezetbarát R290 szénhidrogén.
Ez a hűtőközeg szagtalan, és az alternatív hűtőközeggel összehasonlítva ózonmentes
hűtőközeg, amelynek környezeti hatása nagyon csekély.
Kérjük, használat és javítás előtt olvassa el a használati utasításokat.
Előfordulhat, hogy a jelen kézikönyvben található rajzok nem a vásárolt terméket
ábrázolják. Kérjük, a megvásárolt terméket vegye figyelembe.
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Megjegyzések:
* A légkondicionáló berendezés csak beltéri használatra alkalmas, és
nem alkalmas más célú felhasználásra.
* A légkondicionáló beszerelésekor kövesse a helyi hálózati
összekapcsolási szabályokat, és ellenőrizze, hogy megfelelő-e a
földelés. Ha bármilyen kérdése van az elektromos szereléssel
kapcsolatban, kövesse a gyártó utasításait, és ha szükséges, kérje
szakképzett villanyszerelő segítségét a telepítéshez.
* Helyezze a készüléket egy sík és száraz helyre, és tartson legalább 50
cm távolságot a készülék és a környező tárgyak vagy falak között.
* A légkondicionáló beszerelése után ellenőrizze, hogy a hálózati
csatlakozó ép és megfelelően csatlakozik a konnektorba ,majd
rendezze el a tápkábelt oly módon, hogy abba senki ne tudjon
elbotlani, és a hálózati csatlakozót kihúzni.
* Ne tegyen semmilyen tárgyat a klímaberendezés légbemeneti
nyílásába. Tartsa a légbemeneti és légkimeneti nyílásokat szabadon.
* Vízelvezető csövek felszerelésekor ügyeljen arra, hogy a vízelvezető
csövek megfelelően legyenek csatlakoztatva, és ne legyenek megtörve
vagy hajlítva.
* A légkimenet alsó és felső légterelőjének beállítása közben óvatosan
húzza a légterelőket. épségük megőrzése érdekében.
* Mozgatása közben mindig ügyeljen arra, hogy a készülék függőleges
helyzetben legyen.
* Tartsa távol a készüléket benzintől, gyúlékony gáztól, kályhától és
más hőforrásoktól.
* Ne szerelje szét, javítsa és változtassa meg a készüléket önkényesen,
mert ezzel előidézheti a berendezés hibás működését, vagy személyi
sérülést és anyagi kárt okozhat. A veszély elkerülése érdekében a
meghibásodott berendezést a gyártóval vagy szakemberrel kell
megjavíttatni.
* Ne helyezze el és használja a légkondicionálót a fürdőszobában vagy
más nedves környezetben.
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* A készüléket ne a tápkábel kihúzásával kapcsolja ki.
* Ne tegyen a készülékházra poharat vagy más tárgyat, hogy ne
kerüljön víz vagy más folyadék a légkondicionálóba.
* A légkondicionáló közelében ne használjon rovarirtó spray-ket vagy
más gyúlékony anyagokat.
* Ne törölje és mossa le a légkondicionálót oldószerekkel, például
benzinnel és alkohollal. Ha meg kell tisztítania a klímaberendezést,
húzza ki a tápkábelt a konnektorból, és tisztítsa meg a készüléket
benedvesített, puha törlőronggyal. Ha a készülék nagyon piszkos, a
tisztításhoz használjon semleges tisztítószert.
A készüléket akkor használhatják 8 éves vagy annál idősebb
gyermekek, illetve csökkent fizikai, érzékszervi, vagy mentális
képességekkel élők, ha utasításokat kapnak a készülék biztonságos
használatával kapcsolatban, és megértik az azzal járó veszélyeket.
Gyermekek ne játsszanak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói
karbantartást gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül.
Ha az áramellátó vezeték megsérült, akkor a veszélyek elkerülése
érdekében a gyártóval vagy a gyártó szervizének szakembereivel, vagy
más szakképzett személlyel ki kell cseréltetni.
A készüléket a hatályos nemzeti előírásoknak megfelelően telepítse.
Ne használja a klímaberendezést nedves helyiségben, pl. a
fürdőszobában vagy mosókonyhában, stb.

A készülék szállítása, jelölése és tárolása
Tűzveszélyes hűtőközegeket tartalmazó berendezések szállításánál

be kell tartani a szállítási előírásokat
A berendezés táblákkal történő jelölésénél be kell tartani a helyi
előírásokat
A tűzveszélyes hűtőközegeket tartalmazó berendezések
ártalmatlanításánál be kell tartani a helyi előírásokat
Készülékek/berendezések tárolása
A berendezések tárolását a gyártó utasításaival összhangban kell
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elvégezni.
Becsomagolt (nem eladott) berendezés tárolása
A tároláshoz használt védőcsomagolást úgy kell kialakítani, hogy a
becsomagolt berendezés mechanikai sérülése ne okozza a hűtőközeg
szivárgását.
Az együttesen tárolható berendezések maximális számát a helyi
előírások határozzák meg.
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II. Alkatrészek és komponensek
1. Jellemzők
*Vadonatúj megjelenés, kompakt felépítés, sima vonalvezetés, egyszerű és letisztult formavilág.
*Hűtő, párátlanító, légbefúvó és folyamatos vízelvezető funkciók
*A kültéri interfész magasra van állítva, hogy megkönnyítse az összeszerelést és biztosítsa a
hővezetékben a zökkenőmentes áramlást.
*LED-kijelzők, kezelőpanel, gyönyörű és divatos kialakítás, kiváló minőségű távirányítóval.
Felhasználóbarát távirányító dizájn.
*Levegőszűrő funkció.
*Időzítőkapcsoló funkció.
*Védelmi funkció: a kompresszor három perc után történő automatikus újraindítása, számos
egyéb védelmi funkció.
A légkondicionáló maximális üzemi hőmérséklete. Hűtés: 35-24℃; Fűtés:20-12 ℃; Üzemi
hőmérséklet-tartomány: 7-35℃.
Komponensek:

Top Cover Felső burkolat
Handle Fogantyú
Rear Housing Hátsó burkolat
Caster Görgő
Control panel Kezelőpanel
Air Outlet/ Louver Légkimenet / Zsalu
Front Housing Elülső burkolat

EVA Filter EVA szűrő
Continous Drainage
Hole

Folyamatos
vízelvezető
bemenet

CON Filter CON szűrő
Drainage Hole Leengedő cső

bemenet
Front Housing Elülső burkolat
Handle Fogantyú
Air Vent Légtelenítő
Rear Housing Hátsó burkolat
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排热管

III. Vezérlőpanel beállítása

1. Vezérlőpanel használati útmutató
1) Kezelő interfész

1. Kapcsológomb 2. Üzemmód-választó
gomb ventilátor:

3. Éjszakai üzemmód
gomb

4. Le gomb

5. Fel gomb 6. Ventilátorsebesség
választógomb

7. Időzítőgomb 8. Automatikus lengés
(opcionális)

1: A készülék első bekapcsolásakor a hangjelző zenét játszik le, majd a készülék
készenléti állapotba kerül.

1: Kapcsológomb: nyomja meg a készülék ki- és bekapcsolásához. Ha a készülék be

Kipufogócső szerelvény

Ablaktömítő lemez szerelvény
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van kapcsolva, nyomja meg a kikapcsoláshoz, ha a készülék ki van kapcsolva,
nyomja meg a bekapcsoláshoz.

2) Üzemmód-választó gomb: Amikor a készülék be van kapcsolva, nyomja meg a
gombot a hűtés → ventilátor →párátlanítás üzemmódok közötti váltáshoz.

3: Éjszakai üzemmód:
A Cooling (hűtő) üzemmódban nyomja meg az UP (FEL) és a Fan (ventilátor) gombot az
éjszakai üzemmód bekapcsolásához, amelyben a készülék energiatakarékosan és halkan
működik.

4: Up (fel) és Down (le) gomb: nyomja meg a két gombot a hőmérséklet vagy az idő
beállításának megváltoztatásához, az alábbiak szerint:
A hőmérséklet beállítása közben nyomja meg a fel vagy a le gombot a kívánt
hőmérséklet kiválasztásához (nem használható ventilátor vagy párátlanító
üzemmódban).
Az idő beállítása közben nyomja meg a fel vagy a le gombot a kívánt időtartam
kiválasztásához.

5: Ventilátorsebesség választógomb:
A Cooling (hűtő) vagy Fan (ventilátor) üzemmódban nyomja meg ezt a gombot a nagy,
közepes vagy alacsony sebesség kiválasztásához. De hideg és más körülmények esetén
előfordulhat, hogy a ventilátor nem a beállított sebességgel működik.
Párátlanító üzemmódban a gomb nem működik, és a ventilátor mindig alacsony
sebességen üzemel.

6: Időzítő gomb:
Ha a készülék be van kapcsolva, nyomja meg az időzítés leállításához, ha a készülék
ki van kapcsolva, nyomja meg a z időzítés bekapcsolásához.
Nyomja meg a gombot, amikor az időzítés szimbóluma villog, nyomja meg a fel és
le gombot a kívánt időzítési érték kiválasztásához.
Az időzítést 1 és 24 óra közötti tartományban lehet beállítani, az időzítési értéket
egy órás intervallumban lehet fel vagy lefelé léptetni.

7: Automatikus lengés
A készülék bekapcsolásakor nyomja meg ezt a gombot az automatikus lengés ki-
vagy bekapcsolásához.

2. A távirányító használati útmutatója
A távirányító kezelőpanelje:
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A kiváló minőségű távirányítón az alábbi gombok kaptak helyet:

1. Kapcsológomb Nyomja meg a készülék ki- és bekapcsolásához.

2. Időzítő: nyomja meg az időzítés beállításához.

3. Le: nyomja meg a hőmérsékleti és időértékek lefelé léptetéséhez.

4. Üzemmód: nyomja meg a hűtés, a ventilátor és a párátlanító üzemmódok közötti
váltáshoz.

5. Fel: nyomja meg a hőmérsékleti és időértékek felfelé léptetéséhez.

6. Ventilátor: nyomja meg a magas, közepes vagy alacsony sebesség kiválasztásához.

7. Éjszakai üzemmód: Nyomja meg az éjszakai üzemmód bekapcsolásához.

IV. Védőfunkciók
3.1. Fagy elleni védőfunkció:

Ha hűtő, párátlanító vagy energiatakarékos üzemmódban a kivezetőcső
hőmérséklete túl alacsony, a készülék automatikusan védelmi üzemmódba lép;
Ha a kivezetőcső hőmérséklete egy bizonyos hőmérsékletre emelkedik, a
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készülék automatikusan visszatér a normál üzemmódba.
3.2. Túlcsordulás elleni védelem:

Amikor a víztartályban található víz szintje meghaladja a biztonsági szintet, a gép
automatikusan riaszt ,és villog a "FULL" jelzőfény. Ekkor a készülékhez vagy a
vízkimenethez csatlakoztatott vízelvezető csövet a csatornába vagy egyéb
vízelvezető helyre kell irányítania, a víztartály kiürítéséhez (részletekért olvassa el
a fejezet végén található Vízleengedés szakaszt). A vízleengedést követően a
készülék automatikusan visszaáll a normál üzemi állapotba.

3.3. Automatikus leolvasztás (hűtő funkcióval rendelkező modellek): A készülék
automatikus leolvasztási funkcióval rendelkezik. A leolvasztás a négyutas szelep
fordított ciklusával hajtható végre.

3.4. A kompresszor védőfunkciója
Élettartamának növelése érdekében a kompresszor kikapcsolás utáni, 3 perces
késleltetett indításvédelmi funkcióval van ellátva.

V. Telepítés és beállítás
1. Telepítés:

Figyelmeztetés: használat előtt legalább két órán át tartsa a mobilklímát függőleges
helyzetben.
A légkondicionáló könnyen mozgatható a helyiségben. A mozgatás során ügyeljen arra, hogy
a légkondicionáló függőleges helyzetben legyen, és a készüléket sima felületre kell helyezni.
Ne helyezze el és használja a légkondicionálót fürdőszobában vagy más nedves
környezetben.

1.1 Szerelje be a hőcsőszerelvényt (az 1. ábrán látható módon)

PUSH NYOMJA A HELYÉRE
1. ábra

1) vegye ki a külső csatlakozó szerelvényt és a kivezetőcső szerelvényt, majd vegye le a
műanyag zacskókat;

2) illessze be a hőcső szerelvényt (a kivezetőcsonk végét) a hátlap légnyílásába (nyomja balra),
és fejezze be a szerelést (az 1. ábrán látható módon).
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1.2 Az ablaktömítő lemez alkatrészeinek beszerelése
Félig nyissa ki az ablakot, és szerelje fel az ablaktömítő lemezt az ablakra (a 2. és 3. ábrán látható
módon). Az alkatrészek vízszintesen és függőlegesen is elhelyezhetők.
Húzza ki az ablaktömítő lemez-szerelvény különböző alkotóelemeit, állítsa be azok nyitási
távolságát úgy, hogy a szerelvény mindkét vége érintkezésbe kerüljön az ablakkerettel, és rögzítse
a szerelvény különböző alkotóelemeit.
1.2 Szerelje be az ablaktömítő lemez-szerelvényt
Megjegyzések: 1) A kivezetőcső csatlakozásainak lapos végeit a helyükre kell pattintani.

2) A cső nem torzulhat, és lényegesen (45 °-nál jobban) nem fordulhat el. A
kivezetőcső szellőzését tartsa elzárva.

2. ábra 3. ábra

1.3 Szerelje össze a készüléktestet
1) Vigye a hőcsővel és szerelvényekkel ellátott készüléket az ablak elé. A készülék és a fal

vagy más tárgyak között legalább 50 cm távolságot kell tartani (a 4. ábrán látható módon).

4. ábra
Nyújtsa ki a kivezetőcsövet, és csavarja a kivezetőcső csatlakozásainak lapos végét az ablaktömítő
lemez-szerelvénybe (az 5. és 6. ábrán látható módon).

Megjegyzések: 1、a kivezetőcső csatlakozásainak lapos végeit a helyükre kell pattintani.

2、a cső nem torzulhat, és lényegesen (45 °-nál jobban) nem fordulhat el. A
kivezetőcső szellőzését tartsa elzárva.
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5. ábra 6. ábra

Fontos megjegyzés:
A kivezetőcsőnek 280-1500 mm hosszúnak kell lennie a légkondicionáló műszaki adatainak
megfelelően. Ne használjon hosszabbítócsöveket, és ne cserélje ki a kivezetőcsövet más tömlőkre,
mert ez hibás működést okozhat. A kivezetőcsövet nem szabad elzárni, máskülönben
túlmelegedést okoz.
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VI. Vízelvezetés
A készülékben összegyűlt kondenzvizet kétféle módon lehet leengedni: kézzel és folyamatos

leengedéssel.
Kézi leengedés:
Ha a készülék leáll, mert a víztartály megtelt, kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a tápkábelt
a konnektorból.

Megjegyzések: Kérjük, óvatosan mozgassa a készüléket, hogy a készülék alján
található víztartályban lévő víz ne ömöljön ki.

Tegyen egy vízfelfogó tartályt a hátul található vízkimeneti nyílás alá.
Csavarja ki a vízleengedő nyílás fedelét és húzza ki a dugót. A víz ekkor automatikusan kifolyik
az odakészített tartályba.

Megjegyzések:1) Tartsa megfelelő pozícióban a vízleengedő nyílás fedelét és a tartály dugóját.
A vízleengedés ideje alatt a készüléket kissé megdöntheti hátrafelé.
Ha az odakészített vízfelfogó edényben nem fér el az összes leereszteni kívánt víz,
idejében dugja vissza a dugót a víztartályba, hogy a víz ne folyjon ki a padlóra vagy
a szőnyegre.
Miután az összes vizet leeresztette, dugja vissza a dugót a helyére, és csavarja vissza
a vízleengedő nyílás fedelét.

Folyamatos leengedés (opcionális) (kizárólag párátlanító üzemmódban alkalmazható) az
ábrán látható módon:

Csavarja ki a vízleengedő nyílás fedelét és húzza ki a tartálydugót.
Illessze a leengedő csövet a vízkimeneti nyílásba.
Vezesse a leengedő csövet egy vödörbe.
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VII.Karbantartás
Tisztítás: tisztítás és karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábelt a

konnektorból.
Tisztítsa meg a felületet.

A készülék külsejét nedves törlőronggyal szabad tisztítani. Ne használjon vegyszereket,
például benzolt, alkoholt, benzint stb .; ellenkező esetben a légkondicionáló felülete vagy
az egész készülék megsérül.

Tisztítsa meg a szűrőt
Ha a szűrő a sok por miatt eltömődött, és a légkondicionáló hatékonysága csökkent, minden
héten tisztítsa meg a szűrőt.

Tisztítsa meg a felső szűrőkeretet
Egy csavarhúzóval csavarja ki az EVA szűrőt és a hátsó héjat rögzítő csavart, és vegye ki az EVA
szűrőt.
Helyezze az EVA szűrőt semleges mosogatószerrel kevert meleg vízbe (kb. 40℃ / 104℉), öblítse
el, majd árnyékos helyen szárítsa meg.
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VIII. Tárolás
1: Csavarja le a vízleengedő fedelét, húzza ki a dugót, és engedje ki a víztartályban lévő vizet
egy edénybe, vagy döntse meg a készüléket és folyassa ki belőle a vizet egy vízfelfogó
edénybe.

2) Kapcsolja be a készüléket, állítsa alacsony sebességű ventilátor üzemmódba, és járassa
addig, amíg a vízleengedő cső és a készülék belseje kiszárad, mert ezzel megakadályozhatja
a penészképződést.

3: Kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a tápkábelt a konnektorból, tekerje fel a tápkábelt a
tartójára, majd dugja vissza a dugót, és tegye a helyére a vízleengedő fedelét.

4: Vegye le a kivezetőcsövet és tartsa megfelelő helyen.
5: Takarja le a készüléket egy műanyag zsákkal. Tartsa száraz, portól védett, gyermekek által
nem hozzáférhető helyen.

6: Vegye ki az elemeket a távirányítóból, és tartsa megfelelő helyen.
Megjegyzés: tárolja a készüléket és annak tartozékait egy száraz és védett helyen.

IX. Hibaelhárítás
1. Szervizelésre vonatkozó információk
1) A környezet ellenőrzése
A gyúlékony hűtőközegeket tartalmazó rendszerekkel történő munka megkezdése előtt
biztonsági ellenőrzéseket kell végezni annak biztosítása érdekében, hogy a tűzveszély minimális
legyen. A hűtőrendszer javításakor meg kell tenni a szükséges óvintézkedéseket a munka
megkezdése előtt.
2) Munkafolyamat
A munkát ellenőrzött eljárás szerint kell elvégezni annak érdekében, hogy minimálisra
csökkenjen a gyúlékony gáz vagy gőz jelenléte a munka során.
3) Munkaterület
Az összes karbantartó személyzetet és a helyi területen dolgozókat tájékoztatni kell az
elvégezni kívánt munka jellegéről. A munkát lehetőleg nem szabad zárt térben végrehajtani. A
munkaterület körüli területet le kell zárni. A gyúlékony anyagok ellenőrzésével biztosítsa, hogy
a környezeti feltételek biztonságosak.
4) Hűtőközeg jelenlétének ellenőrzése
A területet a munka előtt és alatt megfelelő hűtőközeg-detektorral ellenőrizni kell, hogy a
technikus tudjon arról, mennyire tűzveszélyes a légkör. Győződjön meg arról, hogy az
alkalmazott szivárgásérzékelő készülék megfelelő-e gyúlékony hűtőközeggel történő
használatra, azaz nem szikrázó, megfelelően lezárt vagy gyújtószikramentes.

5) Tűzoltó készülék odakészítése
Ha bármilyen hőképződést okozó munkát kell végezni a klímaberendezésen vagy annak
kapcsolódó alkatrészein, oda kell készíteni egy megfelelő tűzoltó készüléket. A töltés helyszínén
lennie kell egy porral oltó vagy CO2 tűzoltó készüléknek.
6) Gyújtóforrások tilalma
A múltban hűtőközeget tartalmazott vagy hűtőközeget tartalmazó csövekkel rendelkező
hűtőrendszeren végzett munka során minden gyújtóforrást oly módon kell használni, hogy az
ne okozzon tüzet vagy robbanást. Az összes lehetséges gyújtóforrást, beleértve a dohányzást is,
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megfelelő távolságban kell tartani a telepítés, javítás, eltávolítás és ártalmatlanítás helyétől,
amikor tűzveszélyes hűtőközeg szabadulhat fel a munkavégzés környékén. A munka elvégzése
előtt meg kell vizsgálni a berendezés körüli területet, és meg kell bizonyosodni arról, hogy nincs
tűz- vagy gyulladásveszély. Ki kell tenni a „Dohányozni tilos“ táblát.
7) Szellőztetés
A készülék felnyitásával járó vagy hőt termelő műveletet lehetőleg a szabadban kell végezni,
vagy gondoskodni kell a helyiség megfelelő szellőzéséről. A szellőztetést a munkafolyamat
teljes időtartama alatt biztosítani kell. A szellőztetésnek biztonságosan el kell oszlatnia a
felszabadult hűtőközeget, és azt lehetőleg ki kell vezetnie a szabadba.
8) A hűtőberendezés ellenőrzése
Az elektromos cserealkatrészeknek meg kell felelniük a felhasználási célnak és a vonatkozó
előírásoknak. Minden esetben be kell tartani a gyártó karbantartásra és szervizelésre
vonatkozó útmutatásait. Ha kérdése van, forduljon segítségért a gyártó műszaki osztályához.
A gyúlékony hűtőközegeket használó készülékeknél a következő ellenőrzéseket kell elvégezni:
– Az a hely, ahol az elektromos alkatrészek cseréjére sor kerül, megfelelő annak a helyiségnek a
méretéhez, ahol a berendezés található;
– A szellőztető gépek és a kimenetek megfelelően működnek, és nincsenek akadályozva.
– Közvetett hűtőkör használata esetén a szekunder kört ellenőrizni kell, hogy van-e benne
hűtőközeg.
– A berendezésen lévő jelölésnek láthatónak és olvashatónak kell lennie. Az olvashatatlan
jelöléseket és jeleket ki kell javítani.
– A hűtőcsövet vagy az alkatrészeket olyan helyre kell telepíteni, ahol valószínűleg nem lesznek
kitéve olyan anyagoknak, amelyek korrodálhatják a hűtőközeget tartalmazó alkatrészeket,
kivéve, ha a komponenseket olyan anyagokból gyártották, amelyek eredendően ellenállnak a
korrodálódásnak, vagy megfelelően védettek az ilyen korrodálódás ellen.
9) Elektromos eszközök ellenőrzése
Az elektromos alkatrészek javításának és karbantartásának tartalmaznia kell a kezdeti
biztonsági ellenőrzéseket és az alkatrészek ellenőrzési eljárásait. Ha olyan hiba áll fenn, amely
veszélyeztetheti a biztonságot, akkor az áramkört addig nem szabad áram alá helyezni, amíg a
hibát ki nem javítják. Ha a hibát nem lehet azonnal kijavítani, de az üzemeltetést folytatni kell,
megfelelő ideiglenes megoldást kell használni. Erről értesíteni kell a berendezés tulajdonosát és
minden érintett felet.
A kezdeti biztonsági ellenőrzéseknek tartalmazniuk kell:
• a kondenzátorok kisütését: ezt biztonságosan kell elvégezni a szikraképződés elkerülése
érdekében,
• annak ellenőrzését, hogy a rendszer feltöltése, helyreállítása vagy tisztítása közben nincsenek
áram alatt álló elektromos alkatrészek és vezetékek,
• annak ellenőrzését, hogy a földelés folytonos.

Zárt alkatrészek javítása
1) Zárt alkatrészek javítása esetén az összes elektromos tápegységet le kell választani az alkatrészt
tartalmazó készülékről, mielőtt a lezárt burkolatot eltávolítják. Ha feltétlenül szükséges a
berendezést elektromos tápellátás alatt tartani a szervizelés során, akkor állandóan működő
szivárgásdetektort kell a legkritikusabb ponton elhelyezni, hogy figyelmeztessen a potenciálisan
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veszélyes helyzetekről.
2) Különös figyelmet kell fordítani az alábbiakra annak biztosítása érdekében, hogy az elektromos
alkatrészekkel végzett munka során a burkolaton ne történjen olyan változtatás, ami befolyásolja
a biztosított védelmi szintet.
Ide tartoznak a kábelsérülések, a túl sok csatlakozás, a nem az eredeti specifikációnak megfelelő
sorkapcsok, a tömítések károsodása, a tömítések helytelen felszerelése stb.
Ügyeljen arra, hogy a készüléket biztonságosan rögzítse.
Győződjön meg arról, hogy a tömítések vagy tömítőanyagok nem sérültek meg oly módon, hogy
már nem akadályozzák a tűzveszélyes anyagok környezetbe jutását. A cserealkatrészeknek meg
kell felelniük a gyártó előírásainak.
MEGJEGYZÉS: A szilikon tömítőanyag korlátozhatja bizonyos típusú szivárgásérzékelő
berendezések hatékonyságát. A gyújtószikramentes alkatrészeket nem kell elkülöníteni a velük
történő munkavégzés előtt.

3. Gyújtószikramentes alkatrészek javítása
Ne tegyen állandó induktív vagy kapacitív terhelést az áramkörre anélkül, hogy megbizonyosodna
arról, hogy az nem haladja meg a használt berendezéshez megengedett feszültséget és
áramerősséget.
A gyújtószikramentes alkatrészek az egyetlenek, amelyeken gyúlékony környezetben is lehet
dolgozni. A vizsgálóberendezésnek a megfelelő névleges teljesítménnyel kell rendelkeznie.
Az alkatrészeket csak a gyártó által meghatározott alkatrészekre cserélje ki. Más alkatrészek miatt
a szivárgó hűtőközeg meggyulladhat.

4. Vezetékek
Ellenőrizze, hogy a kábelek nincsenek kitéve kopásnak, korróziónak, túlzott nyomásnak, rezgésnek,
éles széleknek vagy más, sérülést okozó környezeti hatásoknak. Az ellenőrzésnek figyelembe kell
vennie az öregedést vagy a folyamatos rezgés, például a kompresszorok vagy ventilátorok hatásait
is.

5. Tűzveszélyes hűtőközegek kimutatása
A hűtőközeg-szivárgások kereséséhez semmilyen körülmények között sem szabad potenciális
gyújtóforrásokat használni. Halogenid fáklyát (vagy bármilyen nyílt lánggal működő érzékelőt)
nem szabad használni.

6. Szivárgáskeresési módszerek
Tűzveszélyes hűtőközegeket tartalmazó rendszerek esetében a következő szivárgáskeresési
módszerek tekinthetők elfogadhatónak.
A tűzveszélyes hűtőközegek kimutatására elektronikus szivárgásdetektort kell használni, de ha
annak érzékenysége nem megfelelő, az érzékelő újrakalibrálására lehet szükség. (A detektort
hűtőközegmentes helyen kell kalibrálni.) Győződjön meg arról, hogy a detektor nem jelent
potenciális gyújtóforrást, és megfelelő a használt hűtőközeghez. A szivárgásérzékelő berendezést
a hűtőközeg LFL százalékában kell beállítani, kalibrálni kell a használt hűtőközeghez, és meg kell
erősíteni a megfelelő gázszintet (legfeljebb 25%).
A szivárgásérzékelő folyadékok a legtöbb hűtőközeghez felhasználhatók, de kerülni kell a
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klórtartalmú szerek használatát, mert a klór reakcióba léphet a hűtőközeggel és korrodálhatja a
rézcsővezetéket.
Szivárgásgyanú esetén minden nyílt lángot el kell távolítani/oltani.
Olyan hűtőközeg-szivárgás észlelése esetén, ahol a javítás forrasztást igényel, az összes
hűtőközeget el kell távolítani a rendszerből, vagy el kell különíteni (elzáró szelepekkel) a
rendszernek a szivárgástól távol eső részében. Az oxigénmentes nitrogént (OFN) ezután a
rendszeren keresztül ki kell üríteni a forrasztási folyamat előtt és alatt.

Hűtőközeg eltávolítása és kiürítés
A hűtőközegkör javítás és más beavatkozás miatt történő megtörésekor a hagyományos
eljárásokat kell alkalmazni. A tűzveszély miatt azonban fontos követni a legjobb gyakorlatokat. A
következő eljárást kell betartani:
•Távolítsa el a hűtőközeget;
•Tisztítsa ki a hűtőközegkört inert gázzal;
•Ürítse ki a hűtőközegkört;
•Tisztítsa ki újra inert gázzal;
•Nyissa meg a kört vágással vagy forrasztással.
A hűtőközeget a megfelelő hengerekbe kell visszatölteni. A rendszert oxigénmentes nitrogénnel
(OFN) „át kell öblíteni”, hogy az egység biztonságos legyen. Ezt a folyamatot többször meg kell
ismételni. Sűrített levegőt vagy oxigént nem szabad használni erre a célra.
Az öblítés menete: a rendszerben lévő vákuumot oxigénmentes nitrogénnel (OFN) meg kell
bontani, majd fel kell tölteni a kört az üzemi nyomás eléréséig. Ezt követően ki kell szellőztetni a
gázt és vákuumszivattyúval kihúzni. Ezt a folyamatot addig kell megismételni, amíg a rendszerben
már nincs hűtőközeg. Az utolsó oxigénmentes nitrogén (OFN) töltet használatakor a rendszer
nyomását a környezeti nyomásnál alacsonyabbra kell állítani a munkavégzés érdekében. Ez a
művelet elengedhetetlen a csővezeték forrasztásának végrehajtásához.
Ügyeljen arra, hogy a vákuumszivattyú kimenete ne legyen gyújtóforrások közelében, és
lehetősége legyen szellőztetni.

Feltöltés
A szokásos töltési eljárások mellett az alábbi követelményeket is be kell tartani.
– Ügyeljen arra, hogy eltérő hűtőközegek ne szennyezzék egymást a töltőberendezés
használatakor. A tömlőknek vagy vezetékeknek a lehető legrövidebbeknek kell lenniük, hogy
minimalizálható legyen a bennük található hűtőközeg mennyisége.
– A gázpalackokat függőleges helyzetben kell tartani.
– A hűtőközeg feltöltése előtt ellenőrizze, hogy a hűtőrendszer földelt-e.
– Jelölje meg a rendszert, amikor a töltés befejeződött (ha még nem tette meg).
– Különösen figyeljen arra, hogy ne töltse túl a hűtőrendszert.
A rendszer újratöltése előtt oxigénmentes nitrogénnel (OFN) nyomáspróbát kell tartani. A
rendszeren szivárgásvizsgálatot kell tartani a töltés befejezése után, de még az üzembe helyezés
előtt. A helyszín elhagyása előtt szivárgásvizsgálatot kell tartani.

9. Leszerelés
A művelet elvégzéséhez alapvető fontosságú, hogy a műszaki szakember tökéletesen ismerje a
berendezést és annak minden részletét. A hűtőközeg biztonságos kinyeréséhez ajánlott a legjobb
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gyakorlatokat követni. A művelet elvégzése előtt olaj- és hűtőközeg-mintát kell venni, amennyiben
elemzésre van szükség a regenerált hűtőközeg ismételt felhasználásához. A feladat elvégzéséhez
elektromos tápellátás szükséges.
a) Ismerkedjen meg a berendezéssel és annak működésével.
b) Válassza le a rendszert elektromosan.
c) A művelet megkezdése előtt ellenőrizze, hogy:
• Szükség esetén rendelkezésre állnak a megfelelő szerszámok a hűtőközeg-palackok kezelésére.
• Minden személyi védőfelszerelés rendelkezésre áll és azokat megfelelően használják.
• A folyamatot mindig hozzáértő személy felügyeli.
• A használt berendezések és palackok megfelelnek a vonatkozó szabványoknak.
d) Szivattyúzza le a hűtőközeg-rendszert, ha lehetséges.
e) Ha vákuumszivattyú használata nem lehetséges, készítsen elő egy csövet vagy egy több
kimenettel rendelkező tartályt, hogy a gázok távozhassanak.
f) A visszanyerés előtt gondoskodjon arról, hogy a palackok a mérlegeken legyenek.
g) Indítsa el a visszanyerő gépet és működtesse a gyártó utasításai szerint.
h) Ne töltse túl a palackokat. (Legfeljebb 80 térfogat%)
i) Ne lépje túl a palack maximális üzemi nyomását, még átmenetileg sem.
j) A palackok megfelelő feltöltése és a folyamat befejezése után haladéktalanul távolítsa el a
palackokat és a berendezéseket a helyszínről, és győződjön meg arról, hogy a berendezés összes
szelepe zárva van.
k) A visszanyert hűtőközeg csak akkor tölthető be másik hűtőrendszerbe, ha azt megtisztították és
ellenőrizték.

10. Jelölés
A berendezésen fel kell tüntetni, hogy az leselejtezésre kerül, és a hűtőközeget kiürítették belőle.
A címkét dátummal és aláírással kell ellátni. Győződjön meg arról, hogy a készüléken
megtalálhatók azok a címkék, amelyeken fel van tüntetve, hogy a készülék gyúlékony hűtőközeget
tartalmaz.

11. Kinyerés
Amikor a hűtőközeget eltávolítják a rendszerből, akár karbantartáshoz, akár leszereléshez, az
összes hűtőközeget biztonságosan kell eltávolítani.
A hűtőközeg palackokba történő áthelyezésekor ügyeljen arra, hogy csak megfelelő hűtőközeg
-visszanyerő palackokat használjon. Gondoskodjon arról, hogy megfelelő számú palack áll
rendelkezésre a teljes töltet kinyeréséhez. Az összes használt palacknak megfelelőnek kell lennie a
visszanyerni kívánt hűtőközeghez, és fel kell tüntetni rajtuk a hűtőközeget (hűtőközeg
visszanyerésére szolgáló speciális palackok). A palackoknak megfelelő nyomáscsökkentő szeleppel
és hozzá kapcsolódó , megfelelően működő zárószeleppel kell rendelkezniük. A visszanyerés előtt
ürítse ki a palackokat, és ha lehetséges, hűtse le őket.
A visszanyerő berendezésnek megfelelő állapotban kell lennie, rendelkeznie kell használati
útmutatóval, és alkalmasnak kell lennie gyúlékony hűtőközegek visszanyerésére. A művelethez
biztosítani kell megfelelően működő, kalibrált mérlegeket. A tömlőknek szivárgásmentes
leválasztócsatlakozókkal kell rendelkezniük és jó állapotban kell lenniük. Használat előtt
ellenőrizze, hogy a visszanyerő gép megfelelő üzemi állapotban van-e, megfelelően
karbantartott-e, és hogy a kapcsolódó elektromos alkatrészek le vannak-e zárva annak érdekében,
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hogy egy esetleges hűtőközeg-kijutásnál ne keletkezzen tűz. Ha kérdései vannak, forduljon a
berendezés gyártójához.
A visszanyert hűtőközeget a megfelelő palackokban vissza kell juttatni a hűtőközeg beszállítójához
és mellékelni kell hozzá a hulladékátadási jegyzéket. Ne keverje a hűtőközegeket a visszanyerő
egységekben, és különösen a palackokban.
A kompresszorok vagy kompresszorolajok eltávolításakor ügyeljen arra, hogy elfogadható szintre
ürítsék ki őket annak biztosítása érdekében, hogy tűzveszélyes hűtőközeg nem marad a
kenőanyagban. A kiürítést azelőtt kell végrehajtani, mielőtt a kompresszort visszajuttatják a
beszállítónak. Ennek a folyamatnak a felgyorsításához csak a kompresszorházat szabad
elektromosan fűteni. Amikor olajat ürít ki egy rendszerből, ügyelnie kell a művelet biztonságos
végrehajtására.

A berendezés biztosítékainak paraméterei
Típus: 5ET vagy SMT Feszültség:: 220-240 V~50Hz Áram: 3.15 A Névleges bemenet: 792W

Tárolás:
1: Csavarja le a vízleengedő fedelét, húzza ki a dugót, és engedje ki a víztartályban lévő vizet
egy edénybe, vagy döntse meg a készüléket és folyassa ki belőle a vizet egy vízfelfogó
edénybe.

2) Kapcsolja be a készüléket, állítsa alacsony sebességű ventilátor üzemmódba, és járassa
addig, amíg a vízleengedő cső és a készülék belseje kiszárad, mert ezzel megakadályozhatja
a penészképződést.

3: Kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a tápkábelt a konnektorból, tekerje fel a tápkábelt a
tartójára, majd dugja vissza a dugót, és tegye a helyére a vízleengedő fedelét.

4: Vegye le a kivezetőcsövet és tartsa megfelelő helyen.
5: Takarja le a készüléket egy műanyag zsákkal. Tartsa száraz, portól védett, gyermekek által
nem hozzáférhető helyen.

6: Vegye ki az elemeket a távirányítóból, és tartsa megfelelő helyen.
Megjegyzés: tárolja a készüléket és annak tartozékait egy száraz és védett helyen.

IX. Hibaelhárítás
Ne próbálja meg megjavítani vagy szétszerelni a légkondicionálót. A nem szakképzett

személyek által végzett javítás érvénytelenítheti a garanciát és személyi sérülést vagy vagyoni kárt
okozhat.

Problémák Okok Megoldások

A készülék
nem működik.

Nincs áramellátás.
Csatlakoztassa a tápkábelt egy áram
alatt lévő konnektorba, és kapcsolja be
a készüléket.

A túlcsordulásjelző kijelzője
„FL“ jelzést mutat. Engedje le a vizet a készülékből.
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Megjegyzés: Ha a táblázatban fel nem sorolt problémák merülnek fel, vagy az ajánlott
megoldások nem működnek, forduljon szakszervizhez.

A környezeti hőmérséklet túl
alacsony vagy magas

A készülékhez ajánlott üzemi
hőmérséklet-tartomány 7-35 ℃ (44-95
℉).

Hűtés üzemmódban a helyiség
hőmérséklete alacsonyabb, mint a
beállított hőmérséklet; fűtés
üzemmódban a helyiség
hőmérséklete magasabb, mint a
beállított hőmérséklet.

Módosítsa a beállított hőmérsékletet.

Párátlanító üzemmódban a
környezeti hőmérséklet túl
alacsony.

A készüléket 17 ℃-osnál (62 ℉)
melegebb helyiségben helyezték el.

A hűtés
hatásfoka nem
megfelelő.

Közvetlen napsütés éri a
készüléket. Húzza össze a függönyt.

Ajtók vagy ablakok vannak nyitva,
túl sok ember van a helyiségben,
vagy hűtés üzemmódban más
hőforrások is jelen vannak.

Csukja be az ajtókat és ablakokat, és
állítson üzembe további
klímaberendezéseket.

A szűrő piszkos. Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőt.
A légbemenet vagy -kimenet
blokkolva van Távolítsa el az akadályokat.

Nagyon
hangos a
készülék

A klímaberendezést egyenetlen
felületre helyezte.

Tegye a készüléket egy sima és
kemény felületre (a zajcsökkentés
érdekében).

A kompresszor
nem működik.

Bekapcsol a túlmelegedés elleni
védelem.

Várjon 3 percig, amíg a hőmérséklet
lecsökken, majd indítsa újra a
készüléket.

A távirányító
nem működik.

A gép és a távirányító közötti
távolság túl nagy. Vigye közelebb a távirányítót a

légkondicionálóhoz, és ügyeljen arra,
hogy a távirányító vevője közvetlenül a
készülék felé nézzen.A távirányító vevője nincs

megfelelő irányban.

Az elemek lemerültek. Cserélje ki az elemeket.
A kijelzőn 'E1'
látható. A cső hőmérséklete abnormális. Ellenőrizze a csőhőmérséklet-érzékelőt

és a kapcsolódó áramkört.
A kijelzőn 'E2'
látható. A szobahőmérséklet-érzékelő

működése rendellenes.

Ellenőrizze a
szoba-hőmérséklet-érzékelőt és a
kapcsolódó áramkört.
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X. Függelék
A légkondicionáló vázlatos rajza
（A berendezés specifikus műszaki paramétereit a terméken lévő adattábla tartalmazza)

Kondenzátor

Kompresszor Párologtató

Kapilláris cső

Ez a jelzés azt mutatja, hogy a terméket az EU-ban nem szabad a háztartási hulladékkal
együtt kidobni. Hasznosítsa újra a terméket a megfelelő módon, hogy megakadályozza
a környezet szennyezését, vagy a emberek egészségének károsítását az ellenőrizetlen

ártalmatlanítással, valamint, hogy támogassa az erőforrások fenntartható újrahasznosítását. Vigye
vissza a használt terméket egy megfelelő gyűjtőpontba vagy vegye fel a kapcsolatot a
kiskereskedővel, akitől a terméket vásárolta. A kiskereskedőnek vissza kell vennie a használt
termékeket, és el kell juttatnia azokat egy környezetbarát újrahasznosító létesítménybe.
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26507950 26506966

Leírás Szimbólum Egység Érték Érték
Névleges hűtési hatékonyság P rated c kW 2,06 2,06

Névleges fűtési hatékonyság P rated kW - -

Névleges energiafogyasztás a
hűtéshez

P EER kW 0,792 0,792

Névleges fogyasztás a fűtéshez P COP kW - -

Hűtés energiahatékonysági indexe EERd - 2,60 2,60

A fűtés energiahatékonysági
mutatója

COPd - - -

Energiafogyasztás az üzemmód
nélküli termosztátban

P TO W - -

Energiafogyasztás készenléti
állapotban

P SB W 1 1

A légkondicionálók elektromos
energiafogyasztása

- egycsatornás

-two -csatorna

(lehűlés)

SD: Q SD
DD: Q DD

SD: kWh/h
DD: kWh/a

0,792
-

0,792
-

Hangerőszint L WA dB (A) 65 65

Globális felmelegedési potenciál GWP kg
równoważni-
ków CO2

3 3

Céginformáció BAHAG AG
Gutenbergstr. 21
68167 Mannheim
Germany
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