
UŽIVATELSKÝ NÁVOD
REZIDENČNÍ KLIMATIZACE

AS09PBAHRA
AS12PBAHRA
AS18PDAHRA
AS24PDAHRA
AS25PBAHRA 
AS35PBAHRA 
AS50PDAHRA 
AS68PDAHRA

Prosíme před započetím používání zařízení si pečlivě přečtěte tento návod.         
Uchovejte tento návod pro jeho budoucí použití.  
Toto zařízení je předplněno chladivem R32.
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·Pokud je napájecí kabel / zástrčka poškozena, musí být opravena výrobcem, certifikovaným technikem
a nebo oprávněnou osobou v oboru elektro pro zamezení případného  poranění.·Zařízení může být používáno osobami staršími 8 let. Osoby s omezenými psychickými, senzorickými
a mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, musí být zaškoleny
oprávněnou osobou, která důkladně vysvětlí postup používání a seznámí osoby s možnými
riziky a bezpečnostními omezeními. Děti si nesmí hrát se zařízením. Uživatelská údržba / čištění,

·Elektrické zapojení musí být provedeno v souladu s platnými místními předpisy a normami.
může být dětmi prováděna pouze za dohledu oprávněné dospělé osoby.

Veškerá použitá elektroinstalace (kabely), musí být opatřena certifikáty pro použití v EU: Pokud během·instalace jsou kabely přerušeny, ujistěte se že zemnící kabel je poslední, který je přerušen.
Jistič zařízení (klimatizační jednotky) musí být ve dvou pólovém provedení. Vzdálenost těchto dvou
kontaktů musí být min. 3 mm. Tyto prvky / zařízení musí být instalovány do okruhu napájení

·Ujistěte se, že elektroinstalace je provedena osobou s patřičným oprávněním a dle platných norem.··Ujistěte se, že je instalován jistič elektrického obvodu klimatizační jednotky.
Ujistěte se, že je zemnící vodič v pořádku a řádně upevněn.

Před zahájením užívání jednotky si
prosím přečtěte uvedená upozornění Toto zařízení je předplněno chladivem R32.

Pro urychlení režimu odtávání nebo k čištění nikdy nepoužívejte přípravky, které nejsou
doporučeny výrobcem.·

Návod uchovejte na lehce dostupném místě pro uživatele.

Zařízení nesmí být skladováno v místnosti, kde je instalováno zařízení s nepřetržitým provozem 
spalování, jako např.: otevřené ohně / krby, plynové nebo jiné kotle atp.··Vezměte na vědomí, že chladivo nemá žádný zápach.·Zařízení musí být instalováno, uskladněno a provozováno v místnosti s podlahovou plochou 
větší než 3 m2·

·
Nikdy pro servisní činnost nebo při zprovoznění nepoužívejte jiné chladivo než je uvedeno na
venkovní jednotce - R32. Použitím jiného chladiva se vystavujete riziku poškození zařízení a
poranění dotčených osob.
Typ propojovacího kabelu musí být H07RN-F.

klimatizační jednotky.
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Nikterak násilím nevnikejte do zařízení ani jej nezapalujte.
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