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VARNOSTNA NAVODILA

Pred uporabo izdelka pazljivo preberite ta navodi-
la za uporabo in jih shranite za nadaljnjo pomoč. 
Izdelek uporabljajte le, če je skladen z lokalno/
nacionalno zakonodajo, predpisi in standardi. Ta 
izdelek je namenjen izključno uporabi kot razvla-
ževalec zraka v stanovanjih in stanovanjskih hišah 
in je primeren za uporabo v notranjih prostorih 
kot so dnevna soba, kuhinja, kopalnica ali garaža 
in v normalnih bivalnih pogojih. Enota je primerna 
za ozemljene vtičnice, prikljucitvena napetost 220-
240 V. / ~50Hz. 

SPLOŠNO
•	 Da	bi	lahko	vaš	sušilec	zraka	dosegel	optimalni	

učinek,	ga	ne	postavite	blizu	radiatorja	ali	kate-
rega	koli	drugega	vira	toplote.

•		 Za	maksimalno	učinkovitost	se	prepričajte,	da	
so	vsa	okna	zaprta.

•		 Zmogljivost	sušilca	zraka	je	odvisna	od	tempera-
ture	in	vlažnosti	v	sobi.	Pri	nižjih	temperaturah	
bo	odstranjene	manj	vlage.

•		 Prepričajte	se,	da	bo	filter	vedno	čist.	To	prepre-
čuje	nepotrebno	porabo	električne	energije	in	
zagotavlja	optimalno	učinkovitost.

•		 Če	je	bilo	napajanje	prekinjeno,	se	bo	sušilec	
zraka	 ponovno	 zagnal	 po	 pet	 minutah.	
Avtomatični	zamik	varuje	kompresor.
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POZOR
Naprava	MORA	biti	vedno	priključena	na	
ozemljeno	vtičnico.	Če	vtičnica	ni
ozemljena,	naprave	nanjo	ne	smete	
priključiti.	Kadar	naprava	deluje,	mora	biti
vtikač	vedno	lahko	dostopen.	Natančno	
preberite	navodila	in	jim	sledite.

Preden	priključite	enoto,	preverite	naslednje:
•	 napetost	napajalnika	se	mora	ujemati	z	označe-

no	omrežno	napetostjo.
•		 vticniča	in	napajalnik	morata	biti	ustrezna	ozna-

čenemu	toku.
•		 vtikač	naprave	mora	biti	ustrezen	stenski	vtični-

ci.
•		 naprava	mora	biti	postavljena	na	ploski	in	sta-

bilni	površini.

Kadar	ste	v	dvomih,	naj	vtičnico	preveri	kvalificiran	
strokovnjak.

•	 Naprave	naj	ne	uporabljajo	osebe	(tudi	otroci)	
z	zmanjšanimi	fizičnimi,	čutnimi	ali	duševnimi	
sposobnostmi,	ali	osebe	s	premalo	izkušnjami	in	
znanja,	razen	če	jih	nadzoruje	ali	jim	daje	navo-
dila	za	uporabo	naprave	oseba,	ki	je	odgovorna	
za	njihovo	varnost.

•		 Naprava	ustreza	CE	varnostnemu	standardu.	
Kljub	temu	pa	morate	biti	pri	uporabi	pazljivi,	
kot	s	katero	koli	drugo	električno	napravo.

•		 Ne	prekrivajte	odprtino	za	dovajanje	/	odvajan-
je	zraka.

•		 Pred	premeščanjem	naprave	izpraznite	vodni	
rezervoar.

•		 Pazite,	da	naprava	ne	pride	v	stik	z	raznimi	
kemikalijami.

•	 Naprave	ne	potapljajte	v	vodo.
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•	 Ne	vtikajte	predmetov	v	odprtine	enote.
•		 Pred	čiščenjem	enote	ali	menjavo	njenih	kom-

ponent	vedno	izvlecite	električni	vtikač	iz	elekt-
rične	vtičnice.

•  Naprave	nikoli	ne	priključite	na	električno	omrež-
je	s	pomočjo	električnega	podaljška.	V	primeru,	da	
nimate	primerne,	ozemljene	vtičnice,	naj	vam	jo	
namesti	kvalificiran	električar.

•		 Otroke	imejte	pod	nadzorom,	da	se	z	napravo	
ne	bi	igrali.

•		 Popravila	naj	izvede	le	kvalificiran	serviser	ali	
vaš	dobavitelj.	Sledite	navodilom	za	uporabo	
in	vzdrževanje	kot	je	prikazano	v	navodilih	te	
naprave.

•		 Kadar	naprave	ne	uporabljate	električni	vtikač	
vedno	izvlecite	iz	električne	vtičnice.

•		 Če	 je	napajalni	kabel	poškodovan,	ga	mora	
zamenjati	proizvajalec,	 služba	za	podporo	
strankam	ali	primerljivo	usposobljena	oseba,	da	
se	preprečijo	nevarnosti.

•		 To	napravo	lahko	uporabljajo	otroci,	starejši	od	
8	let,	in	osebe	z		zmanjšanimi	fizičnimi,	zaznav-
nimi	ali	duševnimi	sposobnostmi	ali	s	pomanj-
kanjem	izkušenj	in	znanja,	če	delajo	pod	nadzo-
rom,	oziroma	so	prejeli	navodila	za	varno	upo-
rabo	naprave	in	razumejo	tveganje,	ki	je	pri	
uporabi	prisotno.

•		 Otroci	se	z	napravo	ne	smejo	igrati.
•		 Otroci	naprave	ne	smejo	čistiti	in	vzdrževati,	če	

niso	pod	nadzorom.

POZOR!
•	Naprave	ne	uporabljajte,	če	so	kabel,	

vtikač,	ohišje	ali	kontrolna	plošča	
poškodovani.	Ne	dopustite,	da	pride	kabel	
v	stik	z	ostrimi	robovi.  
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Sliko 1

≥ 10 cm

≥ 10 cm
≥ 10 cm

≥ 20 cm

POZOR!
•	V	kolikor	ne	boste	upoštevali	navodil	

za	uporabo,	bo	garancija	naprave	
razveljavljena.

Specifične	informacije	glede	aparatov	s	hladilnim	
plinom	R290	/	R32.
•	 Temeljito	preberite	vsa	opozorila.
•	 Pri	odmrzovanju	in	čiščenju	aparata	ne	upora-

bljajte	kakršnih	koli	orodij	razen	tistih,	ki	jih	pri-
poroča	družba	proizvajalca.

•	 Aparat	je	treba	namestiti	v	območje	brez	kakr-
šnega	koli	neprestanega	vira	vžiga	(na	primer:	
odprti	plameni,	plin	ali	delujoči	električni	apa-
rati).

•	 Ne	prebadajte	in	ne	sežigajte.
•	 Ta	aparat	vsebuje	Y	g	(glejte	nazivno	oznako	na	

zadnji	strani	enote)	hladilnega	plina	R290	/	R32.
•	 R290	/	R32	je	hladilni	plin,	ki	je	skladen	z	evrop-

skimi	direktivami	o	okolju.	Ne	prebodite	nobe-
nega	dela	krogotoka	hladilnika.	Upoštevajte,	
da	hladilni	plini	morda	nimajo	vonja.

•	 Če	aparat	namestite,	uporabljate	ali	skladišči-
te	v	območju,	ki	ni	prezračevano,	je	treba	sobo	
oblikovati	tako,	da	se	prepreči	zbiranje	izpušče-
nega	hladilnega	sredstva,	kar	povzroči	tvega-
nje	požara	ali	eksplozije	zaradi	vžiga	hladilnega	
sredstva,	ki	ga	sprožijo	električni	grelci	ali	drugi	
viri	vžiga.

•	 Aparat	je	treba	shranjevati	na	tak	način,	da	se	
prepreči	mehanične	odpovedi.

•	 Posamezniki,	ki	delajo	ali	upravljajo	s	hladilnim	
sredstvom,	morajo	imeti	ustrezne	certifikate,	
ki	jih	izda	priznana	organizacija,	ki	zagotavlja	
usposobljenost	pri	delu	s	hladilnimi	sredstvi	v	
skladu	s	točno	določenim	postopkom	ocenjeva-
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nja,	ki	ga	priznavajo	poklicna	združenja	indu-
strije.

•	 Popravila	je	treba	izvajati	na	temelju	priporočil	
družbe	proizvajalca.	

Vzdrževanja	in	popravila,	ki	zahtevajo	pomoč	dru-
gega	usposobljenega	osebja,	je	treba	izvajati	pod	
nadzorom	posameznika,	ki	je	usposobljen	za	upo-
rabo	vnetljivih	hladilnih	sredstev.

Napravo	je	treba	namestiti,	uporabljati	in	shranje-
vati	v	prostoru,	katerega	površina	je	večja	od	4	m2.	
Napravo	je	treba	shraniti	na	dobro	prezračenem	
prostoru,	kjer	velikost	prostora	ustreza	površini	
prostora,	primerni	za	uporabo.
NAVODILA ZA POPRAVILO NAPRAV, KI VSEBUJEJO R290 / R32

1 SPLOŠNA NAVODILA
Ta	priročnik	za	namestitev	je	namenjen	za	posameznike	z	zadostnimi	izkušnjami	na	
področju	elektrike,	elektronike,	hladilne	tehnologije	in	mehanike.

1.1 Preverjanja območja
Pred	začetkom	dela	na	sistemih,	ki	vsebujejo	vnetljiva	hladilna	sredstva	so	potrebna	
varnostna	preverjanja,	s	katerimi	se	zagotovi	zmanjšanje	tveganja	vžiga.	Pri	popravilu	
hladilnega	sistema	je	treba	pred	začetkom	izvajanja	del	na	sistemu	izpolniti	naslednje	
previdnostne	ukrepe.

1.2 Delovni postopek
Delo	je	treba	izvajati	po	nadzorovanem	postopku,	s	katerim	se	zmanjša	tveganje	
prisotnosti	vnetljivega	plina	ali	hlapov	med	izvajanjem	dela.

1.3 Splošno delovno območje
Vsemu	vzdrževalnemu	osebju	in	drugim,	ki	delajo	v	lokalnem	območju,	je	treba	
sporočiti	o	naravi	dela,	ki	se	ga	izvaja.	Izogibajte	se	delu	v	zaprtih	prostorih.	Območje	
okoli	delovnega	prostora	je	treba	zapreti.	Poskrbite,	da	bodo	pogoji	v	območju	varni,	
tako	da	nadzorujete	vnetljivi	material.

1.4 Preverjanje prisotnosti hladilnega sredstva
Območje	je	treba	pred	delom	in	med	delom	preverjati	z	ustreznim	detektorjem	
hladilnega	sredstva,	s	katerim	se	zagotovi,	da	se	tehnik	zaveda	morebitno	vnetljivega	
ozračja.	Poskrbite,	da	bo	oprema	za	detekcijo	puščanja,	ki	se	uporablja,	primerna	za	
uporabo	z	vnetljivimi	hladilnimi	sredstvi,	tj.	ne	bo	vnetljiva,	primerno	zatesnjena	ali	
intrinzično	varna.

1.5 Prisotnost gasilnega aparata
Če	je	treba	na	hladilni	opremi	ali	povezanih	delih	izvajati	kakršna	koli	vročinska	dela,	
mora	biti	na	dosegu	roke	na	voljo	gasilska	oprema.	V	bližini	območja	polnjenja	naj	bo	
na	voljo	gasilski	aparat	na	suhi	prašek	ali	CO2.

1.6 Brez virov vžiga
Nobena	 oseba,	 ki	 izvaja	 delo,	 povezano	 s	 hladilnim	 sistemom,	 ki	 vključuje	
izpostavljanje	cevovoda,	ki	vsebuje	ali	je	vseboval	vnetljivo	hladilno	sredstvo,	ne	sme	
uporabljati	nikakršnega	vira	vžiga	na	tak	način,	da	bi	lahko	prišlo	do	tveganja	požara	
ali	eksplozije.	Vsi	možni	viri	vžiga,	vključno	s	kajenjem	cigaret,	morajo	biti	čim	dlje	od	
mesta	namestitve,	popravila,	odstranitve	in	odstranitve	med	odpadke,	med	katerimi	
se	lahko	vnetljivo	hladilno	sredstvo	po	možnosti	sprošča	v	okoliški	prostor.	Pred	
izvajanjem	dela	je	treba	pregledati	območje	okoli	opreme,	da	se	zagotovi	odsotnost	
vseh	tveganj	požara	ali	vnetja.	Namestiti	je	treba	oznake	“Kajenje	prepovedano”.	
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1.7 Prezračeno območje
Pred	poseganjem	v	sistem	ali	izvajanjem	kakršnih	koli	vročinskih	del	morate	poskrbeti,	
da	bo	območje	na	odprtem	ali	da	bo	dovolj	prezračeno.	Med	izvajanjem	dela	je	treba	
še	naprej	zagotavljati	določeno	stopnjo	prezračevanja.	Prezračevanje	mora	na	varen	
način	razpršiti	vse	izpuščeno	hladilno	sredstvo	in	ga	po	možnosti	čim	bolj	razpršiti	v	
atmosfero.	

1.8 Pregledi hladilne opreme
Na	mestu	zamenjave	električnih	komponent	morajo	biti	te	primerne	za	ta	namen	
in	imeti	ustrezne	specifikacije.	Vedno	upoštevajte	smernice	proizvajalca	glede	
vzdrževanja	in	servisa.	Če	ste	v	dvomih,	za	pomoč	stopite	v	stik	s	tehničnim	oddelkom	
izdelovalca.	Na	inštalacijah,	ki	uporabljajo	vnetljiva	hladilna	sredstva,	se	bo	izvedlo	
naslednje	preglede:	
•		Velikost	polnjenja	je	v	skladu	z	velikostjo	prostora,	v	katerem	so	nameščeni	deli,	ki	

vsebujejo	hladilno	sredstvo.
•	 	Prezračevalne	naprave	in	izhodi	delujejo	na	ustrezen	način	in	niso	prekriti.
•	 	Če	se	uporablja	indirektni	hladilni	krogotok,	je	treba	preveriti,	ali	v	sekundarnem	

krogotoku	prisotno	hladilno	sredstvo.
•	 	Oznake	na	opremi	so	še	naprej	vidne	in	berljive.	Oznake	in	znaki,	ki	so	neberljivi,	

morajo	biti	popravljeni.
•	 	Hladilna	cev	ali	komponente	 so	nameščene	na	položaju,	kjer	 je	verjetnost	

izpostavitve	kakršnim	koli	snovem,	ki	lahko	povzročijo	korozijo	hladilnega	sredstva,	
majhna,	razen	če	komponente	niso	iz	materialov,	ki	so	po	sami	sebi	odporni	na	
korozijo	ali	so	ustrezno	zaščiteni	pred	tako	korozijo.

1.9 Pregledi električnih naprav
Popravila	 in	vzdrževanje	električnih	komponent	vključuje	postopke	začetnih	
varnostnih	pregledov	in	postopke	pregledov	komponent.	Če	je	prisotna	napaka,	ki	
lahko	ogrozi	varnost,	se	tokokroga	ne	sme	priključiti	na	električno	napajanje,	dokler	
se	napake	ne	odpravi	na	zadosten	način.	Če	napake	ni	mogoče	odpraviti	takoj,	
temveč	je	treba	z	delovanjem	nadaljevati,	je	treba	uporabiti	primerno	začasno	rešitev.	
To	je	treba	sporočiti	lastniku	opreme,	tako	da	bodo	obveščene	vse	stranke.	Začetni	
varnostni	pregledi	vključujejo:
•	 	kondenzatorji	so	prazni:	to	je	treba	storiti	na	varen	način,	da	se	izogne	možnosti	

nastajanja	isker,
•	 	pregled,	da	med	polnjenjem,	rekuperacijo	ali	izpiranjem	sistema	ni	električnih	

komponent	in	žic,	ki	bi	bile	pod	napetostjo,
•	 	da	obstaja	kontinuiteta	ozemljitve.

2 POPRAVILA ZATESNJENIH KOMPONENT
2.1	Med	popravili	zatesnjenih	komponent	je	treba	z	opreme,	na	kateri	se	dela,	
odklopiti	vse	električne	napajalne	priključke,	preden	se	odstrani	kakršne	koli	
zatesnjene	pokrove	itd.	Če	mora	biti	električno	napajanje	opreme	med	servisiranjem	
nujno	vklopljeno,	mora	biti	na	najbolj	kritični	točki	nameščena	trajno	delujoča	oblika	
naprave	za	zaznavanje	puščanja,	ki	bo	opozorila	na	morebitno	nevarne	situacije.

2.2	Še	posebej	pozoren	je	treba	biti	na	to,	da	se	pri	delu	na	električnih	komponentah	
zagotovi,	da	ne	bo	sprememb	ohišja,	ki	bi	spremenile	razred	zaščite.	To	vključuje	
poškodbe	kablov,	čezmerno	število	povezav,	priključki,	ki	niso	vzpostavljeni	v	skladu	z	
originalnimi	specifikacijami,	poškodbe	tesnil,	nepravilna	namestitev	kabelskih	uvodnic	
itd.	

Poskrbite,	da	bo	naprava	dobro	nameščena.	

Poskrbite,	da	se	tesnila	ali	tesnilni	materiali	niso	okvarili	do	te	mere,	da	ne	služijo	več	
namenu	preprečevanja	vdiranja	vnetljivih	ozračij.	Nadomestni	deli	morajo	ustrezati	
specifikacijam	izdelovalca.

OPOMBA	Uporaba	silikonskega	tesnilnega	sredstva	lahko	poslabša	učinkovitost	

nekaterih	vrst	opreme	za	zaznavanje	puščanja.	Pred	delom	na	intrinzično	varnih	
komponentah	slednjih	ni	treba	zavarovati.

3 POPRAVILO INTRINZIČNO VARNIH KOMPONENT
Na	tokokrog	ne	delujte	s	permanentnimi	induktivnimi	ali	kapacitivnimi	tokovi,	ne	da	
bi	zagotovili,	da	to	ne	bo	preseglo	napetosti	in	toka,	ki	sta	dovoljena	za	opremo	v	
uporabi.	

Intrinzično	varne	komponente	so	edini	elementi,	na	katerih	se	lahko	dela	v	prisotnosti	
vnetljivega	ozračja.	Naprava	za	testiranje	mora	imeti	ustrezne	nazivne	podatke.

Komponente	zamenjujte	samo	z	deli,	ki	jih	določi	proizvajalec.	Drugi	deli	lahko	
povzročijo	vnetje	hladilnega	sredstva	v	ozračju	zaradi	puščanja.
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4 KABLI
Preverite,	ali	so	kabli	izpostavljeni	obrabi,	koroziji,	čezmernemu	tlaku,	vibracijam,	
ostrim	robovom	oziroma	drugim	neželenim	okoliškim	učinkom.	Pri	pregledu	je	treba	
upoštevati	tudi	učinke	staranja	ali	neprestanih	vibracij,	kot	zaradi	kompresorja	ali	
ventilatorjev.

5 ZAZNAVANJE VNETLJIVIH HLADILNIH SREDSTEV
Pod	nobenim	pogojem	se	ne	sme	za	iskanje	ali	odkrivanje	puščajočih	mest	hladilnega	
sredstva	uporabljati	morebitnih	virov	vnetja.	Halidne	ročne	svetilke	(ali	drugih	
detektorjev,	ki	uporabljajo	odprti	plamen)	se	ne	sme	uporabljati.

6 METODE ZAZNAVANJA PUŠČANJA
Naslednje	metode	odkrivanja	puščanja	so	primerne	za	sisteme,	ki	vsebujejo	vnetljiva	
hladilna	sredstva.	Za	zaznavanje	vnetljivih	hladilnih	sredstev	se	uporablja	elektronske	
detektorje	puščanja,	vendar	občutljivost	morda	ni	zadostna	ali	pa	je	potrebno	
umerjanje.	(Opremo	za	zaznavanje	je	treba	umeriti	v	območju	brez	hladilnega	
sredstva).
Zagotovite,	da	detektor	ni	morebiten	vir	vžiga	in	da	je	primeren	za	uporabljeno	
hladilno	sredstvo.	Oprema	za	zaznavanje	puščanja	mora	biti	nastavljena	na	odstotku	
LFL	hladilnega	sredstva	in	bo	umerjena	na	uporabljeno	hladilno	sredstvo,	ustrezen	
odstotek	plina	(največ	25	%)	pa	bo	potrjen.
Tekočine	za	odkrivanje	puščanja	so	primerne	za	uporabo	z	večino	hladilnih	sredstev,	
vendar	pa	se	je	treba	izogibati	uporabi	detergentov,	ki	vsebujejo	klor,	ker	lahko	klor	
reagira	s	hladilnim	sredstvom	in	povzroči	korozijo	cevja.
Če	sumite	na	puščanje,	je	treba	odstraniti/ugasniti	vse	odprte	plamene.
Če	se	odkrije	puščanje	hladilnega	sredstva,	zaradi	katerega	je	treba	izvajati	varjenje,	je	
treba	iz	sistema	odstraniti	vse	hladilno	sredstvo	ali	pa	ga	izolirati	(s	pomočjo	zapornih	
ventilov)	v	delu	sistema,	ki	je	oddaljen	od	mesta	puščanja.	Nato	je	treba	skozi	sistem	
spustiti	dušik	brez	kisika	(OFN),	kar	je	treba	izvesti	pred	postopkom	varjenja	in	po	
njemu.

7 ODSTRANITEV IN EVAKUACIJA
Pri	vlomu	v	hladilni	krogotok,	da	bi	se	 izvedlo	popravila	ali	zaradi	kakršnega	
koli	drugega	razloga,	je	treba	uporabiti	konvencionalne	postopke.	Vendar	pa	je	
pomembno	slediti	najboljši	praksi,	ker	je	vnetljivost	pomembna.	Upoštevati	je	treba	
naslednji	postopek:	odstranite	hladilno	sredstvo;	krogotok	izplaknite	z	intertnim	
plinom;	evakuirajte;	znova	izperite	z	inertnim	plinom;	krogotok	odprite	z	rezanjem	
ali	varjenjem.

Polnjenje	s	hladilnim	sredstvom	se	shrani	v	primerne	rekuperacijske	jeklenke.	Sistem	se	
“splakne”	z	OFN,	tako	da	postane	enota	varna.	Ta	postopek	bo	morda	treba	ponoviti	
večkrat.	Za	ta	rezervoar	se	ne	sme	uporabljati	stisnjenega	zraka	ali	kisika.	Izpiranje	se	
doseže,	tako	da	se	z	OFN	v	sistemu	prekine	vakuum	in	se	polnjenje	nadaljuje,	dokler	
se	ne	doseže	delovnega	tlaka,	nato	pa	se	izvede	ventiliranje	v	ozračje	in	na	koncu	
poteg	dol	v	vakuum.	Ta	postopek	se	ponovi,	dokler	v	sistemu	ni	več	nič	hladilnega	
sredstva.
Ko	se	izvede	zadnje	polnjenje	OFN,	se	sistem	prezrači	do	okoliškega	tlaka,	kar	
omogoči	izvajanje	dela.	Ta	operacija	je	v	celoti	ključnega	pomena,	če	se	bo	izvajalo	
varjenje	na	cevovodu.	Poskrbite,	da	izhod	za	vakuumsko	črpalko	ni	v	bližino	virov	
vnetja	in	da	je	na	tem	mestu	prisotno	prezračevanje.

8 POSTOPKI POLNJENJA
Poleg	konvencionalnih	postopkov	polnjenja	je	treba	upoštevati	naslednje	zahteve.	
Poskrbite,	da	ne	bo	prišlo	pri	uporabi	opreme	za	polnjenje	do	kontaminacije	različnih	
hladilnih	sredstev.	Cevi	ali	linije	morajo	biti	čim	krajše,	da	se	minimizira	količina	
hladilnega	sredstva,	ki	je	v	njih.	Jeklenke	morajo	biti	v	pokončnem	položaju.	Poskrbite,	
da	bo	hladilni	sistem	ozemljen,	pred	polnjenjem	sistema	s	hladilnim	sredstvom.	Ko	
se	polnjenje	konča,	označite	sistem	(če	še	ni	pripravljen).	Bodite	izjemno	pozorni,	da	
hladilnega	sistema	ne	prenapolnite	preveč.	Pred	ponovnim	polnjenjem	sistema	je	
treba	izvesti	tlačni	preizkus	z	OFN.	Po	končanem	polnjenju	in	pred	izdajo	dovoljenja	
za	uporabo	je	treba	na	sistemu	preveriti,	ali	pušča.	Preden	se	zapusti	mesto,	se	izvede	
nadaljnji	preizkus	puščanja.

9 RAZGRADNJA
Pred	izvedbo	tega	postopka	je	ključnega	pomena,	da	se	tehnik	popolnoma	seznani	z	
opremo	in	njenimi	podrobnostmi.
	Priporoča	se	dobra	praksa,	s	katero	se	vsa	hladilna	sredstva	pridobi	nazaj	na	varen	
način.	Pred	izvedbo	naloge	je	treba	vzorec	olja	in	hladilnega	sredstva	odnesti	v	
analizo,	ki	se	izvede	pred	ponovno	uporabo	rekuperiranega	hladilnega	sredstva.	
Pred	nadaljevanjem	z	nalogo	je	ključnega	pomena,	da	se	znova	vzpostavi	električno	
napajanje	4	GB.
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a)		Seznanite	se	z	opremo	in	njenim	delovanjem.
b)	Sistem	električno	izolirajte.
c)	 	Pred	poskusom	ponovitve	posega	poskrbite,	da:	bo	na	voljo	oprema	za	mehanično	

rokovanje,	če	je	potrebno,	za	delo	z	jeklenkami	hladilnega	sredstva.
d)		Na	voljo	je	vsa	osebna	zaščita,	ki	se	tudi	uporablja;	postopek	rekuperacije	vedno	

nadzoruje	kompetentna	oseba.
e)	Oprema	za	rekuperacijo	in	jeklenke	ustrezajo	ustreznim	standardom.
f)	 	Če	je	možno,	prečrpajte	sistem	hladilnega	sredstva	navzdol.	
g)		Če	vakuum	ni	mogoč,	naredite	razdelilnik,	tako	da	se	lahko	hladilno	sredstvo	

odstrani	iz	različnih	delov	sistema.	
h)	Poskrbite,	da	bo	jeklenka	na	tehtnici,	preden	izvedete	rekuperacijo.
i)	 	Zaženite	stroj	za	rekuperacijo	in	ga	uporabljajte	v	skladu	z	navodili	izdelovalca.
j)	 Jeklenk	ne	napolnite	preveč.	(Ne	več	kot	80	%	prostornine	tekočega	polnjenja.)
k)		Ne	presezite	maksimalnega	delovnega	tlaka	jeklenke,	niti	začasno.
l)	 	Če	so	jeklenke	napolnjene	pravilno	in	je	postopek	končan,	poskrbite,	da	se	bo	valje	

in	opremo	takoj	odstranilo	z	lokacije	in	bodo	vsi	izolacijski	ventili	na	opremi	zaprti.	
m)		Z	rekuperiranim	hladilnim	sredstvom	se	ne	sme	napolniti	drugega	hladilnega	

sistema,	razen,	če	se	ga	očisti	in	preizkusi.

10 OZNAČEVANJE
Opremo	je	treba	označevati,	tako	da	se	navede,	da	je	predana	v	razgradnjo	in	da	se	
je	odstranilo	hladilno	sredstvo.	Oznaka	mora	biti	datirana	in	podpisana.	Poskrbite,	
da	bodo	na	opremi	oznake,	na	katerih	je	navedeno,	da	vsebuje	oprema	vnetljivo	
hladilno	sredstvo.

11 REKUPERACIJA
Pri	odstranjevanju	hladilnega	sredstva	iz	sistema	za	servisiranje	ali	razgradnjo	se	
priporoča	uporabo	dobre	prakse,	tako	da	se	bo	lahko	na	varen	način	odstranilo	vsa	
hladilna	sredstva.	Pri	prenosu	hladilnega	sredstva	v	jeklenke	poskrbite,	da	se	bo	
uporabilo	samo	primerne	jeklenke	za	rekuperacijo	hladilnega	sredstva.	Poskrbite,	
da	bo	na	voljo	dovolj	jeklenk	za	sprejem	vsebine	polnjenja	celotnega	sistema.	Vse	
jeklenke,	ki	jih	boste	uporabili,	so	namenjene	in	označene	za	rekuperirano	hladilno	
sredstvo	(tj.	posebne	jeklenke	za	rekuperacijo	hladilnega	sredstva).	Jeklenke	morajo	
biti	zaključene	z	ventilom	za	sproščanje	tlaka	in	povezane	z	zapornimi	ventili,	ki	so	
v	dobrem	stanju.	Prazne	rekuperacijske	jeklenke	se	evakuira	in,	če	je	možno,	ohladi	
pred	rekuperacijo.

Oprema	za	rekuperacijo	mora	biti	v	dobrem	delovnem	stanju	in	mora	imeti	komplet	
navodil	za	opremo,	ki	se	uporablja	in	mora	biti	primerna	za	rekuperacijo	vnetljivih	
hladilnih	sredstev.	Poleg	tega	mora	biti	na	voljo	komplet	umerjenih	tehtnic,	ki	morajo	
delovati	dobro.	Cevi	morajo	biti	cele	in	ne	smejo	puščati	na	spojih	ter	morajo	biti	
v	dobrem	stanju.	Pred	uporabo	naprave	za	rekuperacijo	preverite,	ali	je	v	dobrem	
delovnem	stanju,	je	bila	pravilno	vzdrževanja	in	ali	so	vse	povezane	električne	
komponente	zatesnjene,	da	se	prepreči	vžig	v	primeru	izpusta	hladilnega	sredstva.	Če	
ste	v	dvomih,	se	posvetujte	z	izdelovalcem.

Rekuperirano	hladilno	sredstvo	je	treba	vrniti	dobavitelju	hladilnega	sredstva	v	
ustrezni	rekuperacijski	jeklenki	in	z	ustreznim	Opozorilomo	prevozu	odpadnih	snovi.	
Različnih	hladilnih	sredstev	ne	smete	mešati,	še	posebej	ne	v	jeklenkah.	

Če	 je	 treba	odstraniti	kompresorje	ali	olja	kompresorjev,	poskrbite,	da	bodo	
evakuirana	do	ustrezne	ravni,	tako	da	bo	gotovo,	da	v	mazivu	ne	bo	več	preostalega	
vnetljivega	hladilnega	sredstva.	Postopek	evakukacije	je	treba	izvesti	pred	vrnitvijo	
kompresorja	dobaviteljem.	Ta	postopek	 se	 lahko	pospeši	 samo	z	električnim	
zdravljenjem	telesa	kompresorja.	Ko	se	iz	sistema	odstrani	olje,	ga	je	treba	odstraniti	
na	varen	način.
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LUČKE NA KONTROLNI PLOŠČI

•	 Najnižje	delovne	vrednosti	okolice:	5	°C/40–odstotna	relativna	vlažnost

•	 Najvišje	delovne	vrednosti	okolice:	35	°C/90–odstotna	relativna	vlažnost

	 Razvlaževanje	 								Sušenje	oblek							Časovnik	 5 Poln	rezervoar				6 Odtajanje					Čiščenje	filtra

	 					A VKLOP/IZKLOP					2 Način	 	 Digitalni	zaslon														3 Vlaženje							4 Časovnik

OPOMBA!
• Da	bi	razvlaževalnik	lahko	deloval,	mora	biti	vedro	za	vodo	nameščeno	

pravilno.

•	 Posode	ne	odstranite,	medtem	ko	enota	deluje.

•	 Če	želite	uporabiti	gumijasto	odtočno	cev	za	odvajanje	vode,	morate	cev	

namestiti	v	skladu	s	poglavjem	»Postopek	odvajanja	vode«.

•	 Ob	vsakem	pritisku	gumba	na	nadzorni	plošči	se	sproži	zvok	»piska«.

•	 Ko	enoto	vklopite,	je	kazalnik	delovanja	VKLOPLJEN.	Če	je	naprava	v	stanju	

pripravljenosti,	je	kazalnik	delovanja	IZKLOPLJEN.

G

DELOVANJE

A	 	VKLOP/IZKLOP	 	:	Za	vklop	in	izklop	enote	pritisnite	gumb	vklop/izklop	 	Enota	

ob	prvem	vklopu	izvaja	neprekinjeno	razvlaževanje.	Kompresor	je	vklopljen,	motor	

ventilatorja	pa	deluje	z	majhno	hitrostjo.	Istočasno	sveti	znak	za	razvlaževanje	

	na	digitalnem	zaslonu	 	pa	je	prikazana	vlažnost	okolice.	(Če	je	vrednost	

vlažnosti	okolice	nižja	od	30	%,	se	prikaže	simbol	LO,	če	pa	je	vlažnost	večja	od	90	

%,	se	prikaže	simbol	HI.)

2	 	Način	 	:	Če	želite	enoto	nastaviti	na	razvlaževalni	način	 	ali	na	način	za	

sušenje	oblek 	.	pritisnite	gumb	za	način	 .	Izbrani	znak	začne	svetiti.

3	 	Vlaženje	 	 :	Potrebno	vlažnost	ozračja	 lahko	nastavite	z	dotikom	gumba	

za	 vlaženje	 .	 (Vrednosti	 lahko	 nastavite	 na	 CO~40%~50%~60%.)	 Ko	 v	

razvlaževalnem	načinu	prvič	pritisnete	gumb	za	vlaženje	 ,	se	na	digitalnem	

zaslonu	 	prikaže	izbrana	vrednost	vlažnosti.	Ko	gumb	pritisnete	drugič,	vstopite	

v	način	za	spreminjanje	vrednosti	vlažnosti.	

	 	Če	je	zahtevana	vlažnost	okolice	nastavljena	na	npr.	50	%	in	enota	zazna,	da	je	

trenutna	vlažnost	okolice	višja	od	52	%	RV,	se	enota	zažene;	če	enota	zazna,	da	je	

trenutna	vlažnost	okolice	manjša	od	48	%	RV,	se	enota	zaustavi.	Za	neprekinjeno	

razvlaževanje	uporabite	nastavitev	CO.

	 	Če	držite	gumb	za	vlaženje	 	pritisnjen	pet	sekund,	se	na	digitalnem	zaslonu	 	

prikaže	okoliška	temperatura.	Digitalni	zaslon	 	začne	po	petih	sekundah	zopet	

kazati	okoliška	vlažnost.
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4	 	Časovnik	 	:	S	pritiskom	gumba	časovnika	 	nastavite	enoto,	tako	da	deluje~1	

h~2	h~4	h·ali	9	h.	Kadar	uporabljate	funkcijo	časovnika,	je	prikazan	znak	časovnik	

	.

5	 	Poln	rezervoar	 	:	Če	je	vodni	rezervoar	poln,	se	prikaže	znak	polnega	rezervoarja	

	alarm	se	sproži	10-krat,	enota	pa	se	izklopi.	Ko	vodni	rezervoar	izpraznite	in	ga	

namestite	nazaj	v	pravilni	položaj,	enota	nadaljuje	z	razvlaževanjem	potem,	ko	se	

po	treh	minutah	kompresor	zažene	samodejno.

6	 	Odtajanje	 	:	Če	enoto	namestite	v	prostor,	kjer	je	okoliška	temperatura	med	

delovanjem	nizka,	lahko	površina	hlapilnika	zamrzne.	Da	bi	se	zagotovilo	normalno	

delovanje	enote,	je	ta	opremljena	s	funkcijo	samodejnega	odtajanja.	Kadar	enota	

izvaja	odtajanje,	sveti	znak	 	.

ZRAČNI FILTER

Modela	sta	opremljena	s	sistemom	3–slojnih	filtrov	za	čiščenje	zraka,	ki	kroži	po	prostoru.	

Komplet		filtrov	je	sestavljen	iz	krovnega	protiprašnega	filtra	in	(ločeno	pakiranih)	

protibakterijskega	HEPA™	HAF	filtra,	ter	filtra	z	aktivnim	ogljem.	Pred	uporabo	naprave	

filtre	namestite	skladno	s	temi	navodili.

Slika 7

1 	 Krovni	protiprašni	filter	za	odstranjevanje	večjih	prašnih	delcev.

2 	 Filter	z	aktivnim	ogljem	za	odstranjevanje	neprijetnih	vonjav.

3 	 Protibakterijski	filter	HEPATM	HAF	za	odstranjevanje	zdravju	škodljivih	delcev	iz	zraka,	

kot	so	cvetni	prah,	bakterije	živalski	prhljaj	in	prah.

ČIŠČENJE, PREGLEDOVANJE ALI MENJAVANJE FILTROV:

ODSTRANJEVANJE FILTROV:

• Izvlecite	zbiralnik	vode	(oglejte	si	poglavje	IZPUST	VODE	IN	POLN	ZBIRALNIK	VODE).

•	 Izvlecite	krovni	protiprašni	filter	tako,	da	vrh	filtra	z	dvema	ali	tremi	prsti	močno	

potisnite	navzdol.	Krovni	protiprašni	filter	se	bo	upognil,	zgornja	varnostna	zatiča	pa	

bosta	pogledala	iz	odprtin	v	kateri	sta	zataknjena.	Krovni	filter	sedaj	lahko	preprosto	

odstranite.	

• Zdaj	odstranite	protibakterijski	filter	HEPATM	HAF	in	filter	z	aktivnim	ogljem.

Krovni	protiprašni	filter	v	izogib	oviranemu	pretoku	zraka	redno	čistite	s	sesalcem.

Krovnega	protiprašnega	filtra	ni	potrebno	menjavati.
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Nov	filter	  Priporočljiva	menjava	filtra

Kadar	je	filter	z	aktivnim	ogljem		prašen,	ga	lahko	očistite	s	sesalcem,	vendar	ga	je	vedno	

potrebno	zamenjati	takrat,	kadar	menjate	HEPATM	HAF	filter.

G VEDITE!
•	 Razvlaževalca	ne	uporabljajte	brez	krovnega	protiprašnega	filtra!

•	 Uporaba	razvlaževalca	brez	HEPATM	HAF	filtra	in/ali	brez	filtra	z	aktivnim	

ogljem	le-tega	ne	bo	poškodovala.	Vendar	pa	takrat	mikroorganizmi	niso	

nevtralizirani	in	neprijetne	vonjave	niso	odstranjene.

•	 Primerne	pakete	filtrov	za	zamenjavo	dobite	pri	uvozniku	www.Qlima.si

PONOVNA NAMESTITEV FILTROV:

•	 Namestite	nova	protibakterijski	filter	HEPATM	in	filter	z	aktivnim	ogljem.	Filter	z	

aktivnim	ogljem	namestite	najgloblje	v	napravo,	filter	HEPATM	pa	povsem	na	vrhu.

•	 Spodnji	in	zgornji	par	zatičev	namestite	v	ustrezne	odprtine.	Krovni	protiprašni	filter	

bo	v	ta	namen	potrebno	rahlo	upogniti.	To	storite	tako,	da	nanj	z	dvema	ali	tremi	

prsti	pritisnete	na	vrhu.	

Če	zelena	luč	filtra	ostane	vklopljena	kljub	čiščenju,	ponastavite	servisni	čas	168	ur	

uporabe,	ki	kažejo,	da	je	čas	za	čiščenje	filtra.	Ko	enota	deluje,	enostavno	pritisnite	gumb	

"časovnika"	za	5	sekund.	Kazalna	lučka	utripne	5-krat,	pri	tem	pa	se	ponastavi	čas	za	

servisiranje	filtra.	Zelena	luč	se	izklopi.

MOŽNOST ODVAJANJA VODE

1. MOŽNOST: ROČNO PRAZNJENJE

Opombe:

•		Posode	ne	odstranite,	medtem	ko	enota	deluje	ali	tik	po	tem,	ko	se	enota	zaustavi.

V	nasprotnem	primeru	lahko	nekaj	vode	po	kapljicah	steče	na	tla.

•		Ne	uporabljajte	gumijaste	cevi,	če	vodo	zbirate	s	posodo	za	vodo.	Kadar	je	gumijasta	cev	

priključena,	se	vodo	odvaja	skozi	cev	in	ne	v	posodo.

1  	Primite	ročaj	na	dnu	posode	za	vodo	in	posodo	potegnite	ven	v	smeri	puščice.

2  	Posodo	izpraznite,	tako	da	z	eno	roko	primete	ročaj	na	dnu	posode,	z	drugo	roko	

pa	vrh	posode.

3  Posodo	namestite	nazaj	v	razvlaževalnik	v	smeri,	ki	jo	kaže	puščica. 

2.  MOŽNOST:  GUMIJASTA ODTOČNA CEV ZA ODVAJANJE  PO NAČELU 

TEŽNOSTI

1   Uporabite cev, ki je priložena v embalaži.

Sliko 3

Sliko 4

Sliko 5
y
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2   Posodo odstranite iz enote, kot je opisano v navodilih.

3  Gumijasto	odtočno	cev	navlecite	na	šobo	in	poskrbite,	da	bo	dobro	pritrjena.

A

2
Sliko 6   

A odtočno	cev

2 šobo

4    Posodo	za	vodo	namestite	nazaj.	Poskrbite,	da	bo	gumijasta	odtočna	cev	speljana	

skozi	odtočno	odprtino	posode	in	bo	usmerjena	navzdol.	Gumijasto	cev	speljite	

skozi	talni	odtočni	jašek	in	nato	odprtino	pokrijte	s	pokrovom.	Upoštevajte,	da	

gumijasta	odtočna	cev	ne	smete	biti	stisnjena,	drugače	voda	ne	more	odtekati.

 Sliko 7

G
OPOMBA!

Če	želite	gumijasto	odtočno	cev	sneti,	pripravite	zbiralno	posodo	za	zbiranje	

vode	iz	šobe.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

OPOZORILO:

•		Pred	čiščenjem	izklopite	razvlaževalnik	in	odklopite	električno	napajanje.	V	

nasprotnem	primeru	lahko	pride	do	električnega	udara.

•	Razvlaževalnika	ne	čistite	z	vodo,	drugače	lahko	pride	do	električnega	udara.

•	Za	čiščenje	razvlaževalnika	ne	uporabljajte	vnetljivih	tekočin	(kot	sta	razredčilo	

ali	bencin).

	 V	nasprotnem	primeru	pride	do	poškodb	videza	enote.

G

1   Rešetka in ohišje

 Čiščenje	ohišja:

	 	Če	se	na	ohišju	zbira	prah,	ga	obrišite	z	mehko	brisačo;	Če	je	ohišje	zelo	umazano	

(zamaščeno),	ga	očistite	z	blagim	detergentom.

	 Čiščenje	rešetke:	Uporabite	metlico	za	prah	ali	krtačo.

Sliko 9

y
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SKRB ZA ENOTO PO KONCU SEZONE UPORABE

•	 Odklopite	električno	napajanje.

•	 Očistite	zračni	filter	in	ohišje.

•	 Obrišite	prah	in	ovirajoče	elemente	na	vlažilniku.

•	 Izpraznite	posodo	za	vodo.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

•	Pred	stikom	s	tehnično	podporo	preverite	naslednje.

Težava Vzrok Rešitev

Enota	ne	deluje. Električni	kabel	ni	priključen. Vtič	vstavite	v	električno	
vtičnico.

Naprava	ne	izvaja	raz-
vlaževanja.

Vodni	rezervoar	je	poln. Iz	rezervoarja	odstranite	vodo.

Vodni	rezervoar	ni	bil	name-
ščen	nazaj	pravilno.

Vodni	rezervoar	namestite	
nazaj	pravilno.

Zračni	filter	je	zamašen. Filter	očistite.

Temperatura	ali	relativna	
vlažnost	v	prostoru	z	delujočo	
napravo	je	prenizka.

Popolnoma	normalno	je,	da	
naprava	v	teh	pogojih	ne	izva-
ja	razvlaževanja

Razvlaževalnik	deluje,	
vendar	relativne	vlažno-
sti	ne	zmanjša	dovolj.

Prostor	je	prevelik. Priporočamo	uporabo	razvla-
ževalnika	z	večjo	kapaciteto.

Prisotnih	je	preveč	virov	vla-
žnosti.

Priporočamo	uporabo	razvla-
ževalnika	z	večjo	kapaciteto.

Ventilacije	je	preveč. Zmanjšajte	ventilacijo	(npr.	
zaprite	okna	in	vrata).

Servisna	lučka	sveti. Ko	servisni	čas	doseže	168h,	
začne	svetiti	kazalna	lučka	
čiščenja	filtra.	

Očistite	filter	in	ponastavite	
servisni	časovnik.

Filter	je	bil	očiščen,	vendar	
servisni	časovnik	ni	bil	ponasta-
vljen

Ko	stroj	dela,	pritisnite	gumb	za	
časovnik	za	5	sekund.	Brenčač	
se	sproži	enkrat,	kazalna	lučka	
čiščenja	filtra	pa	utripne	5-krat.

GARANCIJSKI POGOJI

Za	razvlažilec	zraka	velja	dveletna	garancija	od	dneva	nakupa.	Ves	material	ali	napake	v	

proizvodnji	bodo	popravljene	zastonj.	

Slednje	velja	za:

•		 Vsi	zahtevki	za	povrnitev,	vključno	s	posledičnimi	poškodbami,	ne	bodo	upoštevani.

•		 Kakršnakoli	popravila	ali	nadomestitev	posameznih	delov	v	garancijskem	obdobju,	ne	

bodo	povod	za	podaljšanje	garancijskega	obdobja.

•		 Garancijsko	obdobje	preneha	veljati	v	primeru	vsakršnih	sprememb	na	napravi	ali	

namestitvi	delov,	ki	niso	originalni	ali	v	primeru,	da	je	napravo	popravljala	tretja	oseba.

•		 Deli,	ki	se	pri	uporabi	raztrgajo,	kot	na	primer	zračni	filter,	niso	pod	garancijo.

•		 Garancija	je	veljavna	le	ob	predložitvi	originalnega	nespremenjenega	in	z	ustreznim	

žigom	z	datumom	nakupa	opremljenega	računa.

•		 Garancija	ne	vključuje	poškodb,	ki	so	bile	povzročene	z	dejanji,	ki	so	v	nasprotju	z	

opisanimi	v	navodilih	za	uporabo	ali	ki	so	nastale	zaradi	zanemarjanja.

•		 Stroške	pošiljanja	in	tveganja	med	pošiljanjem	razvlažilca	zraka	ali	posameznih	delov,	

bo	vedno	poravnal	kupec	sam.
y
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Da	bi	preprečili	nepotrebne	stroške,	vam	priporočamo,	da	najprej	pozorno	preberete	

navodila	za	uporabo.	Če	ne	najdete	ustrezne	rešitve,	odnesite	vaš	razvlažilec	v	popravilo	k	

vašemu	distributerju.

 

Izrabljenih	električnih	napravne	odstranite	med	nerazvrščene	komunalne	

odpadke,	uporabite	ločene	zbiralnice.	Za	informacije	o	razpoložljivih	sistemih	

zbiranja	se	obrnite	na	 lokalne	oblasti.	Če	električne	naprave	odstranite	na	

odlagališčih	ali	smetiščih,	lahko	pride	do	uhajanja	nevarnih	snovi	v	podtalnico	in	v	

verigo	preskrbe	s	hrano,	do	škode	za	zdravje	in	dobro	počutje.	Pri	zamenjavi	starih	

naprav	z	novimi	je	trgovec	pravno	obvezan,	da	brezplačno	vzame	nazaj			staro	

napravo	v	odstranjevanje.	Baterij	ne	smete	vreči	v	ogenj,	saj	lahko	eksplodirajo	

ali	pa	se	lahko	sprostijo	nevarne	snovi.	Če	daljinski	upravljalnik	zamenjate	ali	

uničite,	prej	odstranite	baterije	in	jih	zavrzite	v	skladu	z	veljavnimi	predpisi,	saj	

predstavljajo	škodo	okolju.

Okeljevarstveni zaznamek: Naprava	vsebuje	fuorirane	toplogredne	pline	opisane	v	

Kjotskem	protokolu.	Servisira	ali	razstavi	jo	lahko	le	šolana	oseba.

Naprava	vsebuje	plin	R290,	ki	je	fluoriran	toplogredni	plin,	s	potencialno	možno-

stjo	segrevanja	ozračja	(GWP)	=	3.	Zato	ga	ne	spuščajte	v	ozračje.

TEHNIČNI OPIS 

Model D 610 D 612

Poraba	energije	(nom	/	max) kW 0,21 0,20

Napajanje V	/	Hz	/	Ph 220-240 / ~ 50 / 1 220-240 / ~ 50 / 1

Tok	(nom.) A 0,8 0,79

Tokovna varovalka za PCB 2010 Serie(s),AC250V,T,3,15A or 5A or 6,3A,L

Tokovna varovalka za 1 PCB 2010 Serie(s),AC250V,T,2,0A,L

Zmogljivost	razvlaževanja	(Odstra-
njevanje	vlage	pri	30°C,	80%RH)

L	/	24h 10 12

Zmogljivost	razvlaževanja	(Odstra-
njevanje	vlage	pri	27°C,	60%RH)

L	/	24h 6,3 6,88

Velikost	rezervoarja L		 1,8 1,8

Pretok	zraka(nom.)* m3/h 80 90

Za	prostore	do* m3 40 - 65 50 - 75

Področje	delovanja °C 35 5 - 35

Samodejno	odmrzovanje da da

Higrostat da da

Model	kompresorja rotacijski rotacijski

Hladilno	sredstvo/	količina r	/	gr R290 / 55 gr R290 / 60 gr

Pritisk	vpih	/	izpih	(max.) MPa 0,75 / 2,16 (2,6) 7,5 / 20,4 (25,8)

Dimenzije		(š	x	g	x	v	) mm 290 x 194 x 478 290 x 194 x 478

Neto	teæa kg 10 9,7

Bruto	teæa kg 11 10,6

Stopnja	hrupa dB(A) 34 34

Tip	varovalke IP IP24 IP24

* Le za indikacijo

Možne	so	spremembe	brez	predhodnega	obvestila. y



D  Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, besuchen Sie bitte unsere Website www.qlima.com, oder setzen Sie sich mit 
unserem Kundendienst in Verbindung (Telefonnummer auf www.qlima.com). 

DK  For alle yderligere oplysninger eller ved eventuelle problemer med apparatet henvises til www.qlima.com eller det lokale Kundecenter (telefon-
numre findes i www.qlima.com). 

ES  Si necesita información o si tiene algún problema, visite nuestra página Web www.qlima.com, o póngase en contacto con el servicio cliente 
(hallará el número de teléfono en www.qlima.com). 

F  Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous rencontrez un problème, rendez-vous sur notre site Web (www.qlima.com) 
ou contactez notre service client (vous trouverez l’adresse et numéro de téléphone sur www.qlima.com). 

FIN  Jos haluat huoltoapua, lisätietoja tai laitteen kanssa tulee ongelmia, tutustu verkkosivustoon osoitteessa www.qlima.com tai kysy neuvoa PVG 
kuluttajapalvelukeskuksesta (www.qlima.com). 

GB  If you need information or if you have a problem, please visit the our website (www.qlima.com) or contact our sales support (you find its phone 
number on www.qlima.com) 

I  Per informazioni e in caso di problemi, visitate il sito Web www.qlima.com oppure contattate il Centro Assistenza Clienti (per conoscere il 
numero di telefono, consultate www.qlima.com).

N  Hvis du trenger informasjon, eller hvis du har et problem med produktet, kan du gå til nettsidene www.qlima.com. Alternativt kan du kontakte 
med PVG’ forbrukertjeneste (telefonnummeret i www.qlima.com). 

NL  Als u informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de onze website (www.qlima.com) of neem contact op met de afdeling 
sales support (adres en telefoon op www.qlima.com). 

P  Se necessitar de informações ou se tiver problemas, visite o Web site www.qlima.com ou contacte o Centro de Assistência (número de telefone 
o www.qlima.com)

PL  W przypadku problemów i w celu uzyskania szczegółowych informacji odwiedź stronę internetową Qlima dostępną pod adresem www.qlima.com 
lub skontaktuj się z Centrum kontaktów Qlima (www.qlima.com)

S  Om du behöver service eller information eller har problem med apparaten kan du besöka www.qlima.com eller kontakta Qlima kundtjänst (du 
hittar telefonnumret på www.qlima.com). 

SLO Če želite dodatne informacije, obiščite spletno mesto podjetja na naslovu www.qlima.com ali pokličite na telefonsko (www.qlima.com).
TR  Daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız veya bir sorunla karşılaşırsanız, www.qlima.com adresindeki Qlima Internet sitesini ziyaret edin veya  

ülkenizde bulunan Qlima müşteri merkeziyle iletişim kurun (telefon numarasını: www.qlima.com).

--- --- -- ---- 
-- -- --- ----- 
-- -- --- ----- 
-- ---- -- ----

-- -- --- ----- 
-- -- --- ----- 
--- --- -- ---- 
-- ---- -- ----

www.Qlima.com

Distributed in Europe by PVG Holding B.V.

PVG Holding BV – Kanaalstraat 12 C - 5347 KM Oss – the Netherlands
                                   P.O. Box 96 – 5340 AB Oss – the Netherlands
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