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Niestosowanie się do zaleceń może prowadzić 
do uszczerbku na zdrowiu lub śmierci.

Niestosowanie się do zaleceń może prowadzić 
do uszkodzeń ciała, urządzenia, 
lub pomieszczenia w którym się ono znajduje.

Oznaczenia informacji dotyczących bezpieczeństwa:

 

Instalacja, uruchamianie, oraz serwisowanie klimatyzatora może 
stwarzać sytuacje niebezpieczne ze względu na ciśnienie wewnątrz 
układu, obecność podzespołów elektronicznych, oraz 
umiejscowienie niektórych elementów, etc.

Instalację, uruchamianie oraz serwis urządzenia może wykonywać 
wyłącznie przeszkolony personel. 
Osoby, które nie przeszły odpowiedniego przeszkolenia, 
mogą dokonywać prostych czynności serwisowych takich jak 
czyszczenie żeberek parownika. Wszystkie inne czynności 
powinny zostać wykonane przez osoby przeszkolone. 

Podczas instalacji i serwisu urządzenia, zwracaj uwagę 
na wszelkie ostrzeżenia zawarte w instrukcji oraz 
na nalepkach umieszczonych na urządzeniu. 
Stosuj się do zaleceń bezpieczeństwa. Miej założone okulary ochronne, 
oraz rękawice robocze. Miej przy sobie gaśnicę proszkową oraz 
koc gaśniczy podczas lutowania.

Wszystkie czynności związane z podłączeniem urządzenia do 
sieci elektrycznej muszą być wykonane przez uprawnionego technika, 
zgodnie z lokalnymi zaleceniami i informacjami zawartymi w instrukcji.

Nigdy nie podłączaj urządzenia do źródła prądu zanim nie zostaną
ponownie sprawdzone wszystkie połączenia elektryczne.

To urządzenie korzysta z wysokiego napięcia, niebezpiecznego dla ludzi. 
Nieprawidłowe połączenia lub złe uziemienie sytemu może spowodować 
uszczerbek na zdrowiu lub śmierć. Stosuj się do zaleceń w opisie połączeń 
elektrycznych oraz innych instrukcji bezpieczeństwa.
Zastosuj adekwatne uziemienie zgodne z lokalnymi zaleceniami 
dotyczącymi połączeń elektrycznych.
Upewnij się, że wszystkie połączenia są wykonane ciasno i pewnie. 
Luźne połączenia mogą prowadzić do przegrzewania oraz w efekcie 
do możliwego pożaru.

Wszystkie czynności instalacyjne oraz naprawcze powinny zostać wykonane 
przez sprzedawcę, lub przez firmę posiadającą uprawnienia oraz przeszkolony 
personel, ponieważ przy nieprawidłowym wykonywaniu powyższych czynności 
istnieje ryzyko pożaru, porażenia prądem, 
wybuchu lub uszczerbku na zdrowiu.

Upewnij się, czy kostrukcja sufitu jest wystarczająco mocna 
aby wytrzymać wagę jednostki.

Upewnij się, czy hałas jednostki zewnętrznej nie będzie 
przeszkadzał sąsiadom.

Nie dotykaj sprężarki lub rurociągu instalacji nie mając 
założonych rękawic.

Upewnij się, czy jednostka zewnętrzna jest zamocowana 
na stabilnym, poziomym podłożu, w miejscu nie pozwalającym 
na zaleganie śniegu, liści lub ogólnie pojętych śmieci obok 
urządzenia, mając wpływ na cyrkulację powietrza.

 

Stosuj się do zaleceń instrukcji aby zminimalizować ryzyko 
uszkodzenia urządzenia spowodowanego silnym wiatrem.

Unikaj kontaktu między czynnikiem chłodniczym i ogniem, 
ponieważ takowy kontakt prowadzi do wytwarzania się 
trującego gazu.
Stosuj wyłącznie zalecany czynnik chłodniczy. Nigdy nie mieszaj 
dwóch typów czynników. Nie pozwalaj aby w rurociągu instalacji 
znalazło się powietrze po napełnieniu czynnikiem, 
prowadzić to może do uszkodzenia instalacji. Upewnij się 
czy układ nie ma nieszczelności. W przypadku 
ulatniania się czynnika, upewnić się że gęstość czynnika 
w powietrzu w pomieszczeniu nie jest zbyt duża 
gdyż grozi to wybuchem.

Przed instalacją, lub serwisem układu, główny wyłącznik prądowy 
musi być w pozycji WYŁ/OFF.

Trzymaj palce oraz części ubrania z dala od ruchomych części.

Wyczyść miejsce pracy po zakończonej instalacji i upewnij się, 
że żaden obcy przedmiot nie pozostał wewnątrz jednostki.

Zawsze zapewnij urządzeniu prawidłowe uziemienie.

Nigdy nie instaluj urządzenia w miejscu, w którym może dojść do 
ulatniania się wybuchowego gazu, instalacja urządzenia w takim 
miejscu może zakończyć się wybuchem lub pożarem.
Jeżeli jednostka jest instalowana w szpitalu lub centrum 
telekomunikacyjnym, zastosuj maty wygłuszające aby zniwelować 
hałas, oraz odpowiednią izolację aby zminimalizować zakłócenia 
elektromagnetyczne, które mogłyby wpływać na pracę znajdujących 
się w pomieszczeniu urządzeń.

Zaizoluj odpowiednio wszelkie rury znajdujące się w ścianach 
aby zabezpieczyć ścianę przed uszkodzeniami w przypadku 
jakiegokolwiek wycieku.

Zastosuj bezpieczniki przeciążeniowe w miejscach gdzie jednostka 
narażona jest na wilgoć mogącą prowadzić do zwarć.
Nigdy nie czyść jednostki pod bieżącą wodą.
Przenoś urządzenie z należytą uwagą. Jeżeli jednostka waży 
ponad 20kg nie powinna być przenoszona przez jedną osobę.
Nie dotykaj żeberek parownika gołymi rękoma.

Zalecenia Bezpieczeństwa

Nie korzystaj z urządzenia jeśli nie ma założonego filtra powietrza.
W nagłych przypadkach, zatrzymaj jednostkę oraz przerwij 
dopływ prądu do urządzenia.


