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ZIE DETAIL A

WATERINLAAT
WATERUITLAAT

DETAIL A

Alle afmetingen zijn in mm
Afmetingen
Model
FWF02CATNMV1 /
FWF03CATNMV1 /
FWF04CATNMV1
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Vertaling van de oorspronkelijke aanwijzing
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INSTALLATIEHANDLEIDING
In deze handleiding worden de procedures voor de installatie gegeven voor een veilige en goede werking van de airconditionings-unit.
Lokale omstandigheden kunnen speciale aanpassingen nodig maken.
Lees, voordat u de airconditioning gebruikt, deze instructiehandleiding aandachtig door en bewaar de handleiding zodat u deze ook
later nog kunt raadplegen.
Dit apparaat is bedoeld voor gebruik door deskundige of getrainde gebruikers, in lichte industrieën en op boerderijen of voor commercieel
gebruik door leken.
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen, inclusief kinderen, met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale
mogelijkheden, of met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of onderricht zijn in het gebruik van het
apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
Zie erop toe dat kinderen niet met het apparaat spelen.

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR EEN VEILIG GEBRUIK

! WAARSCHUWING

! LET OP

• Installatie en onderhoud moeten worden uitgevoerd door
gekwaliÞceerde personen die bekend zijn met de plaatselijke wetten
en voorschriften en die ervaring hebben met dit type apparatuur.
• Alle veldbedrading moet worden geïnstalleerd in overeenstemming
met de landelijk geldende bedradingsvoorschriften.
• Controleer, voordat u begint met bedradingswerkzaamheden
volgens het bedradingsschema, dat de nominale spanning van de
unit overeenkomt met die van het naamplaatje.
• De unit moet worden GEAARD zodat gevaren die kunnen ontstaan
door insolatiefouten, zich niet kunnen voordoen.
• De elektrische bedrading mag nergens de leidingen van het
koelmiddel of welke bewegende delen van de ventilatormotoren
dan ook raken.
• Controleer dat de unit is uitgeschakeld (OFF) voordat u installatieof servicewerkzaamheden aan de unit verricht.
• Verbreek de aansluiting op de hoofdstroomvoorziening voordat
u servicewerkzaamheden aan de airconditioning-unit verricht.
• Trek NIET de stekker van het netsnoer uit het stopcontact wanneer
de unit is ingeschakeld (ON). Dit kan ernstige elektrische schokken
tot gevolg hebben die kunnen leiden tot brandgevaar.
• Houd de binnen- en buiten-units, netsnoeren en transmissiebedrading
ten minste 1 m verwijderd van TV- en radiotoestellen, zodat geen
vervormd beeld en statische lading kan ontstaan. {Afhankelijk van
het type en de bron van de elektrische golven kan een ontlading
van statische elektriciteit hoorbaar zijn, ook als u een afstand van
meer dan 1 m aanhoudt}.

Let bij het installeren vooral goed op de volgende belangrijke
punten.
• Installeer de unit niet op een plaats waar lekkage van
brandbaar gas zich kan voordoen.
• Controleer dat de afvoerleiding goed is aangesloten.
Als de afvoerleiding niet goed is aangesloten, kan hierdoor
lekkage van water ontstaan en kan het meubilair vochtig
worden.
• Controleer dat het paneel van de unit wordt gesloten na
service- of installatiewerkzaamheden.
Wanneer panelen niet goed zijn vastgezet, zal de unit
lawaai maken tijdens de werking.
• Scherpe randen en oppervlakken van spoelen zijn plaatsen
waar u het risico loopt u te bezeren.
Ga voorzichtig te werk zodat u niet in contact komt met deze
plaatsen.
• Zet, voordat u de stroomvoorziening uitschakelt, de Aan/
Uit-schakelaar (ON/OFF) van de afstandsbediening in de
stand "OFF" zodat de unit niet per ongeluk kan worden
uitgeschakeld. Als u dit niet doet, zullen de ventilatoren
van de unit automatisch beginnen te draaien wanneer de
stroomvoorziening wordt ingeschakeld, wat een risico voor
servicepersoneel of de gebruiker tot gevolg kan hebben.
• Installeer de eenheid niet in of bij een deuropening.
• Werk niet met een verhittingsapparaat te dicht bij de
airconditioner-eenheid of gebruik in ruimte, waar minerale
olie, oliedamp of oliestoom aanwezig is. Dit kan tot gevolg
hebben dat het plastic deel smelt of vervormd wordt als gevolg
van de excessieve hitte of een chemische reactie.
• Wanneer men de eenheid in de keuken gebruikt, laat dan geen
bloem door de zuigkracht de eenheid binnenkomen.
• Deze eenheid is niet geschikt voor gebruik in de fabriek, als
er oliedamp aanwezig is of het voltage sterk ßuctueert.
• Installeer de eenheid niet in een gebied, waar een hete bron is of
ook bij een olierafÞnaderij, waar er sulÞde-gas aanwezig is.
• Het is belangrijk dat de kleur van de draden van de buitenunit en de markeringen op de aansluitingen dezelfde zijn als
die van de binnen-units.
• BELANGRIJ : INSTALLEER OF GEBRUIK DE AIR
CONDITIONER NIET IN EEN WASSERIJ.
• Gebruik geen doorverbonden of gedraaide draden voor de
inkomende stroomvoorziening.
• De apparatuur is niet bedoeld om gebruikt te worden in een
mogelijk explosieve atmosfeer.

MEDEDELING
Eisen die men stelt aan wegdoen
Uw airconditioner is gemarkeerd met dit symbool. Dit betekent dat elektrische en elektronische producten niet met ongesorteerd
huishoudelijk afval mogen worden gemengd.
Probeer niet zelf het systeem uit elkaar te halen: het airconditioningssysteem uit elkaar halen, het behandelen van het koelmiddel,
olie en andere onderdelen moet worden uitgevoerd door een vakbekwame installateur in overeenstemming met de relevante lokale
en nationale wetgeving.
Airconditioners moeten worden verwerkt in een bedrijf dat is gespecialiseerd in hergebruik, recycling en terugwinning. Door ervoor
te zorgen dat dit product op juiste wijze wordt verwerkt helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke
gezondheid te voorkomen. Neem voor informatie contact op met de installateur of de lokale overheid.
Batterijen moeten uit de afstandsbediening worden gehaald en apart worden verwerkt in overeenstemming met de relevante lokale
en nationale wetgeving.
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Nederlands

BELANGRIJKE KENNISGEVING

VOLLEDIG GEÏSOLEERDE
KURKTAPE

ISOLATIE OVER DE GEHELE KOUDWATERLEIDING

INSTALLATIE VAN DE BINNEN-UNIT

Min. 0,5 m

Min. 0,5 m

Min. 0,5 m

Max. 0,3 m

Balk
3 m of vaker

Min. 1,0 m

Inspectie Vooraf Van de locatie

Obstakel
Vloer

• De voedingsspanning mag niet meer dan ±10% afwijken van de nominale spanning. De aanvoerlijnen van de elektriciteit
moeten onafhankelijk zijn van lastrafo’s omdat deze grote schommelingen in de aanvoer kunnen veroorzaken.
• Het is belangrijk dat de locatie geschikt is voor de bedrading, leidingen en afvoer.
• De binnen-unit moet zo worden geïnstalleerd dat er geen obstakels staan in het pad van de uitstoot van gekoelde lucht en
de retour van warme lucht en er moet rekening worden gehouden met de verspreiding van lucht door het gehele vertrek
(in de buurt van het midden van het vertrek).
• Zorg voor vrije ruimte tussen de binnen-unit en de wand en obstakels, zoals de afbeelding laat zien.
• De installatieplaats moet sterk genoeg zijn voor viermaal het gewicht van de binnen-unit, zodat wordt voorkomen dat lawaai
en trillingen worden versterkt.
• De installatieplaats (plafondoppervlak) moet vlak zijn en de hoogte van het plafond moet 350 mm of meer zijn.
• De binnen-unit moet niet in de buurt staan van bronnen van warmte en stoom (installeer niet in de buurt van de ingang).

! LET OP
Installeer de unit niet op een hoogte boven 2000 m, niet de binnen- en niet de buiten-unit
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Installatie Van De Unit
538,0

18,0

580,0 ~ 610,0 mm
(Plafondopening)

448,0

505,0

88,0

38,0

15,0

• Meet de positie van de ophangstang uit en zet
markeringen. Boor het gat voor de hoekmoer in het
plafond en bevestig de ophangstang.
• Het installatiesjabloon wordt uitgeschoven uitgaande
van temperatuur en vochtigheid. Controleer de
gebruikte afmetingen.
• De afmetingen van het installatiesjabloon zijn dezelfde
als die van de plafondopening.
• Het is belangrijk dat u, voordat u het lamineerwerk
voor het plafond voltooit, het installatiesjabloon in de
binnen-unit monteert.

32,0

529,0

19,0

OPMERKING
Het is belangrijk dat u het boorwerk in het plafond
met de installateur bespreekt.

580,0 ~ 610,0 mm
(Plafondopening)

De Unit Ophangen
• Controleer de hoek van de ophangstang.
• Houd de unit vast en hang de unit met de moer en de
ring aan de ophangstang.
• Stel de hoogte van de unit af op 35,0 mm tussen het
oppervlak van de onderzijde van de binnen-unit en
het oppervlak van het plafond.
• Controleer met een waterpas dat de unit horizontaal
is geïnstalleerd en draai de moer en bout vast zodat
de unit niet kan vallen en niet kan trillen.
• Open het plafond langs de buitenste rand van het
papieren installatiesjabloon.

Binnenunit
Indoor
Unit
Ceiling

Plafondplaat
Board
35.0
35,0mm
mm

Afvoerpompwerk

• Voor een goede afvoer moet de afvoerleiding naar
beneden aßopen.
• Voorkom dat het water terug kan lopen, installeer de
afvoerleiding niet in een op en neer gaande helling.
• Let er tijdens het aansluiten van de afvoerleiding
goed op dat u geen extra kracht uitoefent op de
afvoeraansluiting op de binnen-unit.
• De buitendiameter van de afvoeraansluiting bij de
ßexibele afvoerslang is 20 mm.
• Het is belangrijk dat u warmte-isolatie
(polyetheen-schuim met een dikte van meer dan 8,0
mm) aanbrengt op de afvoerleiding, zodat wordt
voorkomen dat er condenswater in het vertrek drupt.

Binnenunit

Leidingklem
Goed

Slecht

Afvoertest
• Sluit de hoofdafvoerleiding aan op de flexibele
afvoer.
• Zet waterdruk op de ßexibele afvoerslang en controleer
de leiding op lekkage.
• Sluit, wanneer de test is voltooid, de flexibele
afvoerslang aan op de afvoeraansluiting op de binnenunit.

Aanvoerwater
Hoofdafvoerleiding

Flexibele afvoerslang

OPMERKING
Deze binnen-unit gebruikt een afvoerpomp voor de afvoer van het gecondenseerde water. Installeer de unit horizontaal
zodat wordt voorkomen dat er waterlekkage of condensatie rond de luchtuitlaat ontstaat.
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Afdekkapvergrendeling Rooster (Beveiliging zodat gebruiker het bewegende gedeelte niet kan aanraken)
De afdekkapvergrendeling van het rooster moet worden geïnstalleerd zoals in onderstaande afbeelding wordt getoond.

Frame

Nederlands

Invoerrooster

Afdekkapvergrendeling rooster
(2 stuks)
Schroef M4 x 6
(2 stuks)

Als de unit moet worden nagezien, moeten onderstaande stappen worden gevolgd.
1. Controleer dat de unit is uitgeschakeld voordat u servicewerkzaamheden aan de unit verricht.
2. Draai met een schroevendraaier de schroef op de afdekkapvergrendeling van het rooster los.
3. Verwijder de afdekkapvergrendeling van het rooster en open het invoerrooster zodat u de unit kunt nazien.
4. Installeer het invoerrooster en schroef de afdekkap vast na de werkzaamheden en controleer dat de unit goed is
geïnstalleerd.
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Aansluiting Van Waterleidingen
• De binnen-unit is voorzien van een inlaat- en uitlaataansluiting voor water. Er is een luchtrooster dat bij de aansluiting
voor luchtzuivering is gemonteerd.
• Er is een 3-wegafsluiter nodig voor het afsluiten of omleiden van gekoeld water.
• Stalen buis, buis van polyetheen met gesloten cellen en koperen buis worden geadviseerd voor de installatie ter plaatse.
Alle typen leidingen en aansluitingen moeten met polyetheen met gesloten cellen worden geïsoleerd zodat geen condensatie
kan ontstaan.
• Gebruik geen vervuilde of beschadigde leidingen en Þttingen voor de installatie.
• Sommigen hoofdÞttingcomponenten zijn in het systeem nodig om de capaciteit te verhogen en servicewerkzaamheden
te vergemakkelijken, dit zijn bijvoorbeeld een afsluitklep, een balanceerklep, 2-weg- en 3-wegafsluiter, zeef, enz.

Afsluitklep

Afsluitklep

3-weg-klep

FCU

Koeler

2-weg-klep

Afsluitklep

FCU
Afsluitklep

Afsluitklep

Goede regeling

FCU
Afsluitklep

Slechte regeling

Slechtste regeling

Installatie Van het Paneel
• Het is belangrijk dat u het installatiesjabloon verwijdert voordat
u het voorpaneel installeert.
• Open het luchtinlaatrooster door de klemmen naar achteren
te trekken en het rooster samen met het Þlter uit het paneel te
halen.
• Installeer het voorframepaneel met 4 schroeven in de binnen-unit
en zet het helemaal vast zodat lekkage van koele lucht wordt
voorkomen.
• Sluit de LED-draad en de luchtcirculatiedraad aan op de binnenunit.

OPEN

Opmerking:

Installeer het voorpaneel stevig zodat er geen
lekkage van koele lucht plaatsvindt, omdat lekkage
condensatie en de vorming van waterdruppels tot
gevolg kan hebben.
LED-draad

Schroef

Vanaf
Voorpaneel

Van
regelkast

Luchtcirculatiedraad
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AANSLUITING ELEKTRISCHE BEDRADING
Dit is de voorgestelde aansluiting van de bedrading. Dit kan veranderen afhankelijk van de koeler-unit en moet voldoen aan
de lokale en nationale regels en voorschriften.
Model: FWF02CATNMV1 / FWF03CATNMV1 / FWF04CATNMV1

FCU 1
L

N

N

VALVE

3WV

L

FCU 3

N

N

VALVE

3WV

L

N

N

3WV

L

L

L

N

N

N

220-240V/1Ø/50Hz

220-240V/1Ø/50Hz

X1

220-240V/1Ø/50Hz

X2

Koeler

!

X3

De verbinding van alle polen in
het stopcontact moet verbroken
zijn met een contactscheiding
van op zijn minst 3 mm.

3WV

3-weg-klep
Ter plaatse te leveren

X1, X2, X3, Relais (220-240V, 10A)
Alle elektriciteitsleidingen moet op dezelfde
manier in fase staan

BELANGRIJ : * Deze waarden zijn alleen ter informatie. Zij moeten worden gecontroleerd en geselecteerd zodat wordt
voldaan aan de lokale en/of nationale regels en voors chriften. Het hangt ook af van het soort installatie
en de grootte van de geleiders.
** Het juiste spanningsbereik moet worden gecontroleerd aan de hand van de gegevens op het label op de
unit.
Er moet een hoofdschakelaar of een andere manier van onderbreking, waarbij het contact van alle polen
wordt verbroken, worden opgenomen in de vaste bedrading in overeenstemming met de geldende lokale
en nationale wetgeving.
FWF02CATNMV1 FWF03CATNMV1 FWF04CATNMV1

Model

220V-240V/1Ph/50Hz+!, 208V-230V/1Ph/60Hz+!

Voltage-Bereik**
Aanbevolen zekering voor tijdsvertraging*
Afmeting netvoedingskabel*
Aantal geleiders

A
mm

2
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2

2

2

1,5
3

1,5
3

1,5
3

Nederlands

VALVE

FCU 2

• Alle draden moet stevig worden aangesloten.
• Controleer dat geen van de draden de koelmiddelleidingen, de compressor of welke bewegende delen dan ook kan
raken.
• De verbindingsdraad tussen de binnen-unit en de buiten-unit moeten worden vastgeklemd met behulp van de bijgeleverde
draadverankering.
• Het netsnoer moet ten minste voldoen aan de norm H07RN-F.
• Controleer dat er geen externe druk wordt uitgeoefend op de aansluitingen en de draden.
• Controleer dat alle afdekkingen goed zijn vastgezet zodat er geen kieren ontstaan.
• Gebruik voor het aansluiten van draden op het voedingsaansluitingsblok ronde krimpbevestiging. Sluit de draden aan
volgens de aanwijzing op het aansluitblok. (Raadpleeg het bedradingsschema dat op de unit is bevestigd).

Bevestig isolatiemof

Elektrische draad

Ronde krimp-aansluiting

• Zet de schroeven met de juiste schroevendraaier vast op de aansluitschroeven. U zou de schroefkoppen kunnen beschadigen
wanneer u een ongeschikte schroevendraaier gebruikt.
• U kunt de aansluitschroeven beschadigen wanneer u de schroeven te vast zet.
• Zet geen draden van verschillende afmetingen vast op dezelfde aansluiting.
• Houd de bedrading netjes geordend. Zorg ervoor dat de bedrading niet andere onderdelen en de afdekking van de
aansluitkast in de weg kan zitten.
Sluit aan beide zijden draden
van dezelfde afmeting aan.

Sluit niet aan één zijde draden
van dezelfde afmeting aan.

Sluit geen draden van
verschillende afmeting aan.

WERKINGSBEREIK
Bedrijfsgrenswaarden:
Thermische drager : Water
Watertemperatuur : 4° ~ 10°C (Koeling), 35°C ~ 70°C (Verwarming)
Maximale waterdruk : 16 bar
Luchttemperatuur : (zoals hieronder)
Koel-unit
Temperatuur

Warmtepomp-unit
Ts °C/°F

Th °C/°F

Temperatuur

Ts °C/°F

Th °C/°F

Minimumbinnentemperatuur

19,0 / 66,2

14.0 / 57,2

Minimumbinnentemperatuur

15,0 / 59,0

-

Maximumbinnentemperatuur

32,0 / 89,6

23,0 / 73,4

Maximumbinnentemperatuur

27,0 / 80,6

-

Ts: Droge luchttemperatuur.
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Th: Natte luchttemperatuur.

INDICATIELAMPJES
Afstandsbediening
Wanneer er een infrarood bedieningssignaal van de afstandsbediening is, zal de signaalontvanger op de binnen-unit een
<piep> laten horen ter bevestiging van de ontvangst van het signaal.
Foutomschrijving

Koel LED

Ruimtesensorfout

1 x knipperen

Foutaanduiding
E1

Leidingwatersensorfout

2 x knipperen

E2

Waterpompfout

6 x knipperen

E6

Storing watertemperatuur leiding

5 x knipperen

E5

*Venster open geactiveerd

3 x knipperen

-

*Antivriesstand geactiveerd

7 x knipperen

-

*Belastingvermindering geactiveerd

8 x knipperen

-

ALGEHELE CONTROLE
• Let goed op het volgende, vooral dat:
1) De unit stevig en gedegen is gemonteerd.
2) Leidingen en aansluitingen lekvrij zijn.
3) De juiste bedrading is uitgevoerd.
Afvoercontrole: -Giet wat water in de linkerzijde van de
afvoerschaal (afvoer bevindt zich aan de rechterzijde van
de unit).

• Controleer dat:
1) De condensatorventilator draait en dat er warme lucht
uit de condensatie-unit wordt geblazen.
2) De verdamper-blower werkt en koele lucht wordt
uitgeblazen.

• Proefdraaien:
1) Laat de unit proefdraaien nadat u een test op waterafvoer
en gaslekkage hebt uitgevoerd.
2) Controleer vooral goed het volgende:
a) Is de elektrische stekker stevig in het stopcontact
gestoken?
b) Klinkt er een abnormaal geluid uit de unit?
c) Verloopt de afvoer van water goed?

SERVICE EN ONDERHOUD
Serviceonderdelen

Onderhoudsprocedures

Periode

Binnen-luchtÞlter

1. Verwijder stof dat eventueel op het Þlter zit met een stofzuiger of was
het Þlter in lauwwarm water (onder de 40°C/104°F) met een neutraal
schoonmaakmiddel.
2. Spoel het Þlter goed uit en droog het voordat u het weer in de unit zet.
3. Reinig het Þlter niet met benzine, vluchtige stoffen of chemicaliën.

Op zijn minst eens
per twee weken.
Meer frequent,
indien nodig.

Binnenunit

1. Verwijder alle vuil en stof van het rooster of het paneel, met een
zachte doek natgemaakt met lauwwarm water (onder de 40°C) en een
oplossing van een neutraal schoonmaakmiddel.
2. Gebruik geen benzine, vluchtige stoffen of chemicaliën voor het
schoonmaken van de binnen-unit.

Op zijn minst eens
per twee weken.
Meer frequent,
indien nodig.

! LET OP
• Zorg ervoor dat er geen direct contact is tussen een behandelingsmiddel van spoelen en kunststof onderdelen. Hierdoor
kan er een chemische reactie ontstaan waardoor de kunststof onderdelen vervormen.
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*Geldt alleen voor het 4-leidingensysteem

HET OPLOSSEN VAN PROBLEMEN
Neem voor inlichtingen over reserveonderdelen contact op met uw geautoriseerde dealer. Als u merkt dat de
airconditioner niet goed werkt, schakel dan onmiddellijk de stroomvoorziening van de unit uit. Controleer de
volgende omstandigheden en oorzaken voor een paar eenvoudige oplossingstips.
Fout

Oorzaken/Handeling

1. De airconditioner werkt niet.

-

Stroomstoring of de zekering moet worden vervangen.
De stekker zit niet in het stopcontact.
Mogelijk is uw vertragingstimer niet goed ingesteld.
Als de fout aanhoudt nadat u dit allemaal hebt
gecontroleerd, neem dan contact op met de installateur
van de airconditioner.

2. De luchtstroom is te gering.

-

Het luchtÞlter is vuil.
De deuren of ramen staan open.
De aanzuig- en uitstroomopeningen zijn verstopt.
De geregelde temperatuur is niet hoog genoeg.
(alleen van toepassing op de automatische
ventilatiestand)

3. De uitstromende lucht ruikt onprettig.

- Geuren kunnen worden veroorzaakt door sigaretten,
rookdeeltjes, parfums, enz. die zich misschien aan de
spoel hebben gehecht.

4. Condensatie op het voorste luchtrooster van de binnen- - Dit wordt veroorzaakt door luchtvochtigheid die ontstaat
unit.
na langdurige periode van werking.
- De ingestelde temperatuur is te laag, verhoog de
temperatuurinstelling en laat de unit bij een hogere
ventilatorsnelheid werken.
5. Water stromend uit de airconditioner-eenheid.

- Schakel de unit uit en neemt contact op met de dealer.

Als de storing niet kan worden verholpen, bel dan uw leverancier/servicemonteur ter plaatse.
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MEMO / MITTEILUNG / LE MÉMO / MEMO / EL MEMORÁNDUM /
PROMEMORIA / ΣΗΜΕΙΩΜΑ / MEMO / ПАМЯТКА / NOT

•

In the event that there is any conflict in the interpretation of this manual and any translation of the same in any
language, the English version of this manual shall prevail.

•

The manufacturer reserves the right to revise any of the specification and design contain herein at any time
without prior notification.

•

Im Falle einer widersprüchlichen Auslegung der vorliegenden Anleitung bzw. einer ihrer Übersetzungen gilt
die Ausführung in Englisch.

•

Änderungen von Design und technischen Merkmalen der in dieser Anleitung beschriebenen Geräte bleiben
dem Hersteller jederzeit vorbehalten.

•

En cas de désaccord sur l’interprétation de ce manuel ou une de ses traductions, la version anglaise fera
autorité.

•

Le fabriquant se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis la conception et les caractéristiques
techniques des appareils présentés dans ce manuel.

•

In het geval dat een versie van deze handleiding in vertaling anders kan worden geïnterpreteerd dan de Engelse
versie, geldt de Engelse versie.

•

De fabrikant behoudt zich het recht voor specificaties en ontwerpkenmerken die in dezes worden vermeld, te
allen tijde te herzien zonder voorafgaande kennisgeving.

•

En caso de conflicto en la interpretación de este manual, y en su traducción a cualquier idioma, prevalecerá
la versión inglesa.

•

El fabricante se reserva el derecho a modificar cualquiera de las especificaciones y diseños contenidos en el
presente manual en cualquier momento y sin notificación previa.

•

Nel caso ci fossero conflitti nell’interpretazione di questo manuale o delle sue stesse traduzioni in altre lingue,
la versione in lingua inglese prevale.

•

Il fabbricante mantiene il diritto di cambiare qualsiasi specificazione e disegno contenuti qui senza precedente
notifica.

•

Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ του εγχειριδίου αυτού και τυχόν μετάφρασής του σε οποιαδήποτε γλώσσα, υπερισχύει
η Αγγλική έκδοση αυτού του εγχειριδίου.

•

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα αναθεώρησης των προδιαγραφών και σχεδίων που περιέχονται στο παρόν
οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

•

A versão em inglês do Manual prevalecerá na eventualidade de qualquer conflito na interpretação deste Manual
e de qualquer tradução do mesmo.

•

O fabricante reserva-se o direito de rever qualquer uma das especificações e concepção/design aqui contido
a qualquer altura sem aviso prévio.

•

В случае противоречия перевода данного руководства с другими переводами одного и того же текста,
английский вариант рассматривается как приоритетный.

•

Завод-изготовитель оставляет за собой право изменять характеристики и конструкцию в любое время
без предварительного уведомления.

•

Bu k›lavuzun anlafl›lmas›nda bir çat›flma oldu¤unda ve farkl› dillerdeki tercümeler farkl›l›k gösterdi¤inde, bu
k›lavuzun ‹ngilizce sürümü üstün tutulacakt›r.

•

Üretici burada bulunan herhangi teknik özellikleri ve tasar›mlar› herhangi bir zamanda ve önceden haber
vermeden de¤ifltirme hakk›n› sakl› tutar.
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