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Biztonsági óvintézkedések
ÜZEMELTETÉS ELŐTT OLVASSA EL

•
•
•
•

Tartsa olyan helyen ezt a kézikönyvet, ahol a kezelő könnyen megtalálja.
Olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet, mielőtt a készüléket bekapcsolná.
Biztonsági okokból a kezelőnek figyelmesen el kell olvasnia az alábbi figyelmeztetéseket.
A kézikönyv az óvintézkedéseket a FIGYELEM vagy a VIGYÁZAT kategóriába sorolja be. Az
alábbiakban felsorolt óvintézkedések teljes körű betartása elengedhetetlen a biztonság megőrzése
érdekében.
• A hangerő kisebb, mind 70 dB (A).

FIGYELEM

VIGYÁZAT

Ha nem követi pontosan ezeket az utasításokat,
a készülék anyagi károkat, személyi sérüléseket
vagy halálos sérüléseket okozhat.

Ha nem követi pontosan ezeket az utasításokat,
a készülék kis vagy mérsékelt anyagi károkat
vagy személyi sérüléseket okozhat.

Soha ne tegye.

Feltétlenül kövesse az utasításokat.

Mindenképpen földelje a klímaberendezést.

Ne engedje, hogy a légkondicionálót
(beleértve a távirányítót) nedvesség érje.

Ne érintse meg a légkondicionálót (beleértve
a távirányítót) nedves kézzel.

FIGYELEM
• A tűz, robbanás vagy sérülés elkerülése érdekében ne működtesse az egységet, amikor
káros, például gyúlékony vagy korrozív gázok észlelhetők az egység közelében.
• Ne tartózkodjon sokáig a légáramlat útjában, mert az káros lehet az egészségére.
• Ne dugja be az ujját, egy rudat vagy más tárgyakat a levegőkimeneti és -bemeneti
nyílásokba. Mivel a ventilátor nagy sebességgel forog, sérülést okozhat.
• Ne próbálja meg a légkondicionálót saját maga megjavítani, áthelyezni, módosítani vagy újra
felszerelni. A helytelenül elvégzett munka áramütést, tüzet stb. okozhat.
Javítás vagy újra felszerelés előtt vegye fel a kapcsolatot Daikin forgalmazójával tanácsokért
és információkért.
• A légkondicionálóban használt hűtőközeg biztonságos. Bár szivárgásnak nem szabad
előfordulnia, ha valamilyen okból bármilyen hűtőközeg a szobába szivárog, biztosítsa,
hogy nem kerül kapcsolatba semmilyen nyílt lánggal (például gázfűtőkkel, kerozinfűtőkkel
vagy gáztűzhelyekkel).
• Ha a légkondicionáló nem hűt (fűt) megfelelően, előfordulhat, hogy a hűtőközeg szivárog,
ezért hívja fel forgalmazóját.
Ha olyan javítást végez, amelyhez hűtőközeg hozzáadása szükséges, egyeztesse a javítási
műveleteket szervizünk munkatársaival.
• Ne próbálja meg a klímaberendezést saját maga üzembe helyezni. A nem megfelelő munkavégzés
vízszivárgást, áramütést vagy tüzet okozhat. Az üzembe helyezéshez vegye fel a kapcsolatot
forgalmazójával vagy egy képzett szerelővel.
• Ha bármilyen rendellenességet, például füstszagot érzékel, az áramütés, tűz vagy sérülés elkerülése
érdekében állítsa le a működést, kapcsolja ki a megszakítót, és kérjen segítséget a forgalmazótól.
• A környezettől függően elképzelhető, hogy földzárlatvédelmi kapcsolót kell felszerelni.
A földzárlatvédelmi kapcsoló hiánya áramütést vagy tüzet okozhat.
• A légkondicionálót földelni kell. A nem megfelelő földelés áramütést okozhat.
Ne csatlakoztassa a földvezetéket gázvezetékhez, vízvezetékhez, villámhárítóhoz
vagy földelt telefonvezetékhez.
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Biztonsági óvintézkedések
VIGYÁZAT
• Az állag megóvása érdekében ne használja a berendezést precíziós műszerek,
élelmiszerek, növények, állatok vagy művészeti alkotások hűtésére.
• Ne engedjen kisgyermekeket, állatokat vagy növényeket a közvetlen légáramlat útjába.
• A készülék tapasztalt vagy képzett felhasználók általi áruházi, könnyűipari vagy mezőgazdasági,
illetve nem szakemberek általi kereskedelmi és háztartási használatra lett tervezve.
• Ne helyezzen nyílt lánggal működő készülékeket a készülékből érkező levegő útjába vagy a beltéri
egység alá. Ez nem megfelelő égéshez vagy a készülék deformálódásához vezethet a hő miatt.
• Ne zárja el a levegő bemeneti és kimeneti nyílásait. A légáramlás akadályozása nem megfelelő
teljesítményt vagy hibás működést eredményezhet.
• Ne álljon vagy üljön a kültéri egységre. A sérülések elkerülése érdekében ne helyezzen semmilyen
tárgyat az egységre, és ne távolítsa el a ventilátorvédőt.
• Ne tegyen semmi olyat a beltéri vagy kültéri egység alá, amit óvni kell a nedvességtől. Bizonyos
körülmények között a levegőben lévő nedvesség kicsapódat és lecsöpöghet.
• Hosszabb időközönként ellenőrizni kell az egység rögzítésének és szerelvényeinek épségét.
• Ne érjen a levegőbemeneti nyíláshoz és a kültéri egység alumínium ventilátorszárnyaihoz.
Ez sérülést okozhat.
• A berendezést felügyelet nélkül nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális
képességű személyek és gyermekek, illetve a kezeléshez megfelelő alapismeretekkel és
gyakorlattal nem rendelkező személyek, kivéve ha egy olyan személy felügyel rájuk, aki felelni
tud a berendezés biztonságos használatáért.
Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játszanak a készülékkel.
• Az oxigénhiány elkerülése érdekében megfelelően szellőztesse ki a helyiséget,
ha gázégővel felszerelt készüléket használ a légkondicionálóval együtt.
• A tisztítás előtt ne felejtse el leállítani a készüléket, és kapcsolja ki a megszakítót,
vagy húzza ki a tápkábelt.
• Ne csatlakoztassa a megadottól eltérő áramforráshoz a légkondicionálót. Ez problémákat
vagy tüzet okozhat.
• Úgy helyezze el a lefolyócsőt, hogy megfelelően eltávozzon a folyadék. A hiányos
folyadékelvezetés eláztathatja az épületet, a bútorokat stb.
• Ne tegyen semmit a beltéri egység alá, amit szárazon kell tartani. A beltéri egységből víz
csöpöghet, ha a páratartalom 80% vagy annál magasabb, ha a víztelenítő kifolyó eltömődött,
illetve ha a levegőszűrő bepiszkolódott.
• Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kültéri egység közvetlen környezetébe, és akadályozza meg
a levelek vagy más hulladék összegyűlését az egység körül.
A levelek között kis állatok telepedhetnek meg, amelyek bemászhatnak az egységbe. Ha bejutottak
az egységbe, ezek az állatok hibás működést, füstöt vagy tüzet okozhatnak, ha hozzáérnek az
elektromos alkatrészekhez.
• Ne használja a légkondicionálót nedves kézzel.

• Ne mossa le a beltéri egységet bő vízzel, csak egy enyhén nedves rongyot használjon.
• Ne tegyen például vizet tartalmazó edényeket vagy bármi mást a berendezés tetejére. A
víz a berendezésbe kerülhet, és tönkreteheti az elektromos szigeteléseket, ami áramütést
okozhat.
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Biztonsági óvintézkedések
Felszerelés helye
■ Vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval, ha a légkondicionálót az alábbi környezettípusokban
kívánja üzembe helyezni.
• Olyan helyeken, ahol olaj, gőz vagy korom van jelen.
• Sós környezetben, például tengerparti területeken.
• Olyan helyeken, ahol kénes gázok vannak jelen, például termálforrások közelében.
• Olyan helyeken, ahol hó zárhatja el a kültéri egységet.
A kültéri egységben képződött kondenzvíznek megfelelő vízelvezetéssel rendelkező helyre kell
áramlania.

Vegye figyelembe, hogy a zaj zavarhatja a szomszédokat.
■ A felszereléshez válasszon az alábbiaknak megfelelő helyet.
• Olyan hely, amely elég szilárd ahhoz, hogy elbírja az egység tömegét, és amely nem növeli
a működés zaját és rezgését.
• Olyan hely, ahol a kültéri egységből kiáramló levegő vagy a működés zaja nem zavarja
a szomszédokat.

Elektromos huzalozás
• A tápellátáshoz külön, a légkondicionáló számára fenntartott áramkört használjon.

A rendszer áthelyezése
• A légkondicionáló áthelyezése szaktudást és képzettséget igényel. Lépjen kapcsolatba
a forgalmazóval, ha költözés vagy átépítés miatt áthelyezésre van szükség.
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Az alkatrészek elnevezése
■ Beltéri egység
■

Falra történő felszerelés

■

Padlóra állított rejtett felszerelés
2
1

1

2

3
4

3

■ Beltéri egység
4

1. Levegőkimenet
2. Levegőkimeneti rács: (Nem tartozék)
• A levegőkimeneti és a levegőbemeneti
rács megjelenése néhány modell
esetében eltérhet.
3. Szívórács: (Opció)
• A szívórács és a levegőbemeneti rács
megjelenése néhány modell esetében
eltérhet.
4. Levegőbemenet
• Az üzemmóddal kapcsolatban tekintse
meg az alábbi táblázatot:
Mód
AUTO
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Hőmérséklet
beállítása
25°C

Levegőfúvás
sebessége
AUTO

Az alkatrészek elnevezése
■ Opcionális tartozékok
• Ehhez a beltéri egységhez legalább egy távirányítóra szükség van.
Lásd a távirányító üzemeltetési kézikönyvét.

Távirányító

■ Kültéri egység
5
6
7

9
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■ Kültéri egység
5. Levegőbemenet: (hátsó és oldalsó)
6. Hűtőközegcsövek és egységek
közötti kábel

8. Földelési csatlakozó:
• A fedél alatt található.
9. Levegőkimenet

7. Leeresztőtömlő
A kültéri egység néhány modell esetében másképpen nézhet ki.
■ Megjegyzés:
• Ha hosszú időn keresztül nem fogja használni a légkondicionálót, például tavasszal vagy nyáron,
akkor kapcsolja KI a megszakítót.
• A légkondicionálót csak az alábbi feltételek fennállása esetén használja.
MÓD

Üzemelési feltételek
Kültéri hőmérséklet:

<2MXS> 10–46°C
<3/4/5MXS> -10–46°C
<RXS> -10–46°C
HŰTÉS Beltéri hőmérséklet: 18–32°C
Beltéri páratartalom: legfeljebb 80%

FŰTÉS

Kültéri hőmérséklet:
Beltéri hőmérséklet:

Ha a készüléket a megadott értékektől eltérő
feltételek esetén továbbra is működteti
• Előfordulhat, hogy egy biztonsági eszköz
leállítja a működést. (Többegységes
rendszerekben csak a kültéri egység
működését állítja le.)
• Páralecsapódás és csöpögés jelentkezhet
a beltéri egységen.

<2/3/4/5MXS> -15–24°C • Előfordulhat, hogy egy biztonsági eszköz
<RXS> -15–24°C
leállítja a működést.
10–30°C

• Az ezen hőmérsékleti és páratartományon kívüli működtetés esetén előfordulhat, hogy egy
biztonsági eszköz leállítja a rendszert.
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Karbantartás és tisztítás
KARBANTARTÁS

VIGYÁZAT

• A karbantartási munkákat csak egy képesített
szerelő végezheti el.
• A tisztítás előtt ne felejtse el leállítani az
egységet, és KIKAPCSOLNI a megszakítót.

■ A levegőszűrő tisztítása
1.A levegőszűrő eltávolítása
• Alsó szívás
Húzza a levegőszűrő alsó felét visszafelé, a hajlítások fölé. (25/35-ös típusnál 2, 50/60-as
típusnál 3 hajlítás található)
• Elülső szívás
Húzza a szűrőt az egység hátsó oldalán lévő hajlítások fölé (a 25/35-ös típusnál 2, az 50/60-as
típusnál 3 hajlítás található).

2.A levegőszűrő tisztítása
Egy porszívó segítségével távolítsa el a port
a levegőszűrőből, majd finoman öblítse le hideg vízzel.
Ne használjon mosószeres vagy forró vizet, hogy elkerülje
a szűrő zsugorodását illetve torzulását. Tisztítás után
szárítsa meg az árnyékban.

3.A levegőszűrő cseréje
• Alsó szívás
Akassza a szűrőt az egység tetején lévő fül mögé, és finoman nyomja a másik oldalt
a hajlítások fölé. (25/35-ös típusnál 2, 50/60-as típusnál 3 hajlítás található)
• Elülső szívás
Akassza a szűrőt az egység közepén lévő fül mögé, és finoman nyomja a másik oldalt
a hajlítások fölé. (25/35-ös típusnál 2, 50/60-as típusnál 3 hajlítás található)
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Karbantartás és tisztítás
■ A csepptálca tisztítása
• Rendszeresen tisztítsa a csepptálcát, így elkerülheti, hogy az elvezetőcsöveket eltömítse a por,
és ennek eredményeként vízszivárgás alakuljon ki.
A tisztítást igényelje DAIKIN forgalmazójától.
• Ha nagyon poros a környezet, egy megfelelően elhelyezett fedél segítségével
megakadályozhatja, hogy a beltéri egység körül található levegőből a por a csepptálcába
jusson.

VIGYÁZAT
• Ne használja a légkondicionálót szűrők nélkül, így elkerülheti, hogy az egység belsejében
összegyűljön a por.
• Csak tisztításkor távolítsa el a levegőszűrőt.
A szükségtelen kezelés károsíthatja a szűrőt.
• Ne használjon benzint, benzolt, hígítót, csiszolóport vagy folyékony rovarirtó szert, mert az
elszíneződést vagy vetemedést okozhat.
• Vigyázzon, hogy ne érje nedvesség a beltéri egységet. Ez áramütést vagy tüzet okozhat.
• A poros levegőszűrőkkel történő működtetés csökkenti a készülék hűtő- és fűtőképességét
valamint energiát pazarol.
• A szívórács egy opció.
• Ne használjon 50°C-nál melegebb vizet a levegőszűrők vagy a külső borítólemezek tisztítására.
• Kérdezze meg DAIKIN forgalmazójától, hogy hogyan kell tisztítani.

Ellenőrizze a következőket
Ellenőrizze, hogy az alap, az állvány és a kültéri egység egyéb szerelvényei nem sérültek vagy
korrodáltak.
Ellenőrizze, hogy semmi sem akadályozza a beltéri egység és a kültéri egység
levegőbemeneteit és -kimeneteit.
Ellenőrizze, hogy a kondenzvíz akadálytalanul folyik ki a leeresztőtömlőből a HŰTÉS és
SZÁRÍTÁS üzemmódban.
• Ha nem lát kondenzvizet, lehet, hogy vízszivárgás van a beltéri egységben. Ebben az
esetben állítsa le az üzemeltetést, és lépjen kapcsolatba az üzlettel.

■ Hosszú leállás előtt
1. Működtesse a "csak VENTILÁTOR" üzemmódot néhány óráig szép
időben, hogy kiszáradjon az egység belseje.
• Nyomja meg az "ÜZEMMÓD választógombot", és válassza ki a "VENTILÁTOR" üzemmódot.
• A "BE/KI gomb" megnyomásával indítsa el az üzemeltetést.

2. Tisztítsa meg a levegőszűrőket, és helyezze vissza azokat.
3. Vegye ki az elemeket a távirányítóból.
4. Kapcsolja KI a helyiség légkondicionálójának megszakítóját.
• Amikor több egység van a kültéri egységhez csatlakoztatva, a ventilátor üzemmód használata
előtt győződjön meg arról, hogy a hűtés üzemmód nincs bekapcsolva egy másik helyiségben.
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Hibaelhárítás
HIBAKERESÉS

Az alábbi esetek nem tekinthetők hibás működésnek.
Az alábbi esetek nem tekinthetők a légkondicionáló hibás működésének, de bizonyos okai lehetnek.
Folytathatja a készülék használatát.

Művelet

Magyarázat

A működés nem indul meg
azonnal.
• Ha a BE/KI gombot röviddel
a működés leállása után
nyomták meg.
• Az üzemmód ismételt
kiválasztásakor.

• Ez a légkondicionálót védi.
Várjon körülbelül 3 percet.

Nem áramlik ki meleg levegő
röviddel a fűtés üzemmód
elindítása után.

•

A légkondicionáló bemelegszik. Várjon körülbelül 1–4 percet.
(A rendszert úgy tervezték, hogy csak egy bizonyos
hőmérséklet elérése után kezdje el fújni a levegőt.)

A fűtés üzemmód hirtelen leáll,
és csobogó hang hallható.

•

A rendszer jégmentesítést végez a kültéri egységen.
Várjon körülbelül 3–8 percet.

A kültéri egység vizet vagy gőzt
bocsát ki.

■ FŰTÉS üzemmódban
• A kültéri egységen található jégből olvadás után víz
vagy gőz lesz, ha a légkondicionáló jégmentesítési
üzemmódban van.
■ HŰTÉS vagy SZÁRÍTÁS üzemmódban
• A levegőben lévő pára vízként csapódik le a kültéri egység
csöveinek hideg
felületén, és csöpögni kezd.

A beltéri egységből pára
száll ki.

■ Ez olyankor történik, ha a helyiség levegőjét párává hűti
a hűtési üzemmód során kiáramló hideg levegő.

A beltéri egység kellemetlen
szagot áraszt.

■ Ez olyankor történik, ha a helyiség, a bútorok vagy
a cigarettafüst szagát az egység magába szívja, majd
a légáramlattal kifújja.
(Ha ezt tapasztalja, javasoljuk, hogy tisztíttassa meg
a beltéri egységet egy szakemberrel. Lépjen kapcsolatba
az üzlettel, ahol a légkondicionálót vásárolta.)

A kültéri ventilátor forog,
miközben a légkondicionáló
nem üzemel.

■ A működés leállása után:
• A kültéri ventilátor a rendszer védelme érdekében további
30 másodpercig forog.
■ Miközben a légkondicionáló nem üzemel:
• Ha a kültéri hőmérséklet nagyon magas, a kültéri ventilátor
a rendszer védelme érdekében forogni kezd.

A működés hirtelen leállt.
■ A rendszer védelme érdekében a légkondicionáló
(A MŰKÖDÉS jelzőfénye világít.)
működése leállhat hirtelen bekövetkező nagy
feszültségingadozás esetén.
A készülék körülbelül 3 perc elteltével automatikusan
folytatja a működést.
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Hibaelhárítás
Ellenőrizze újra.
Kérjük, ellenőrizze újból, mielőtt szerelőt hív.

Művelet

Ellenőrizze a következőket

A légkondicionáló nem
működik.
(A MŰKÖDÉS jelzőfénye
nem világít.)

•
•
•
•

Nem kapcsolt KI a megszakító vagy olvadt ki egy biztosíték?
Nincs áramkimaradás?
Vannak elemek a távirányítóban?
Helyes az időzítő beállítása?

A hűtés (fűtés) teljesítménye
gyenge.

• Tiszták a levegőszűrők?
• Semmi sem akadályozza a beltéri és a kültéri egység
levegőbemenetét és -kimenetét?
• Megfelelő a hőmérséklet-beállítás?
• Az ablakok és ajtók be vannak csukva?
• Megfelelően van beállítva a légfúvás sebessége és a levegő
iránya?

A működés hirtelen leáll.
• Tiszták a levegőszűrők?
(A MŰKÖDÉS jelzőfénye villog.) • Semmi sem akadályozza a beltéri és a kültéri egység
levegőbemenetét és -kimenetét?
Tisztítsa meg a levegőszűrőket, vagy távolítsa el az
akadályokat, és kapcsolja KI a megszakítót. Ezután
kapcsolja BE, és próbálja meg működtetni a légkondicionálót
a távirányítóval. Ha a jelzőfény továbbra is villog, hívja fel az
üzletet, ahol a légkondicionálót vásárolta.
• A kültéri egységekhez csatlakoztatott beltéri egységek
üzemmódjai ugyanazok a többegységes rendszerben?
Amennyiben nem, állítson minden beltéri egységet
ugyanarra az üzemmódra, és ellenőrizze, hogy a jelzőfények
villognak-e.
Továbbá, ha az üzemmód beállítása "AUTO", állítson minden
beltéri egységet "HŰTÉS" vagy "FŰTÉS" üzemmódra egy
percre, és ellenőrizze ismét, hogy a jelzőfények normálisan
működnek-e.
Ha a jelzőfények villogása abbamarad a fenti lépések
elvégzése után, akkor nincs szó hibás működésről.
Rendellenes működés
lép fel üzemeltetés közben.

• A légkondicionáló villámlás vagy rádióhullámok hatására
hibásan működhet. Kapcsolja KI a megszakítót, majd
kapcsolja BE, és próbálja meg működtetni a légkondicionálót
a távirányítóval.
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Hibaelhárítás
Azonnal hívja az üzletet.

FIGYELEM
■ Rendellenesség (például égett szag) esetén függessze fel a működtetést, és kapcsolja KI
a megszakítót.
Ha rendellenes állapot esetén folytatja a működtetést, az hibás működést, áramütést vagy
tüzet idézhet elő.
Lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a légkondicionálót vásárolta.
■ Ne próbálja meg a légkondicionálót saját maga megjavítani vagy módosítani.
A helytelenül elvégzett munka áramütést vagy tüzet okozhat.
Lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a légkondicionálót vásárolta.
Ha az alábbi jelenségek bármelyike fellépne, azonnal hívja az üzletet.

 A tápkábel rendellenesen forró vagy sérült.
 Működés közben rendellenes hang hallható.
 A biztonsági megszakító, egy biztosíték vagy
a földzárlatvédelmi kapcsoló rendszeresen
megszakítja a működést.
 Egy kapcsoló vagy gomb gyakran nem megfelelően
működik.
 Égett szag érezhető.
 Víz szivárog a beltéri egységből.
■ Áramkimaradás után
A légkondicionáló körülbelül 3 perc elteltével
automatikusan folytatja a működést. Várjon
egy kis ideig.

Kapcsolja KI a
megszakítót, és
hívja az üzletet.

■ Villám
Ha a szomszédos környéken villám csap be,
fejezze be a működtetést, és a rendszer
védelme érdekében kapcsolja KI a megszakítót.

Hulladékelhelyezési követelmények
A terméken és a távirányítóhoz mellékelt elemeken ez a szimbólum látható. A szimbólum azt jelzi, hogy az
elektromos és elektronikus termékeket és az elemeket a vegyes háztartási hulladéktól elkülönítve kell kezelni.
Az elemeken a szimbólum alatt egy kémiai jel is lehet. A kémiai jel azt jelenti, hogy az elem egy bizonyos
koncentrációt meghaladó nehézfém-tartalommal bír. A lehetséges kémiai jelek:

■ Pb: ólom (>0,004%)
Ne próbálja meg házilag szétszerelni a terméket: a klímaberendezés szétszerelését, a hűtőközeg, az olaj és egyéb alkatrészek
kezelését a vonatkozó helyi és nemzeti előírásoknak megfelelően egy szakképzett szerelő tudja csak elvégezni.
Az egységeket és az elhasználódott elemeket csak speciális berendezésekkel és üzemekben lehet szétszerelni és
újrahasznosításra alkalmassá tenni.
A megfelelő hulladékkezeléssel megelőzheti a környezetre és emberi egészségre gyakorolt káros hatásokat.
További információkért forduljon a márkaképviselethez vagy a helyi hatóságokhoz.
Az egység szétszerelését, a hűtőközeg, az olaj és egyéb alkatrészek kezelését a vonatkozó helyi és nemzeti előírásoknak
megfelelően kell végezni.
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Hibaelhárítás
Javasoljuk a rendszeres karbantartást.
Bizonyos üzemeltetési feltételek mellett a légkondicionáló belseje szennyezetté válhat több évszakos
használat után, ami a teljesítmény romlásával járhat. A felhasználó által rendszeresen végrehajtott
tisztítás mellett ajánlott egy szakemberrel időszakos karbantartást végeztetni. Ha szakemberrel
szeretne karbantartást végeztetni, lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a légkondicionálót vásárolta.
A karbantartás költségét a felhasználó viseli.

Fontos információk a használt hűtőközeggel kapcsolatban.
Ez a készülék fluortartalmú, üvegházhatást okozó gázokat tartalmaz, amelyekre a Kiotói Jegyzőkönyv
vonatkozik.
Hűtőközeg típusa: R410A
GWP(1) érték: 1975
(1)

GWP = globális felmelegedési potenciál (Global Warming Potential)
Európai uniós és helyi jogszabályok a hűtőközeg-szivárgás rendszeres időközönkénti ellenőrzését
tehetik kötelezővé. További információkért forduljon a helyi márkaképviselethez.
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