Kezelési útmutató

BLACK ART
CWH09TBAI / CWH09TBAO
CWH12TBAI / CWH12TBAO
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A kezelési utasításban az alábbi szimbólumokat használjuk:

Ez okvetlen betartandó
dolgot jelent

Ez tiltást jelent

Veszélyes hulladékot jelöl, ezért csak szelektíven gy űjthe tő és speciális ártalmatlanítást igényel.
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Fi
Figyelmeztetés

A berendezés gyúlékony R32 hűtőközeggel üzemel!
Mielőtt használatba venné a berendezést, figyelmesen olvassa el
a használati útmutatót!

A hűtőközeg
A berendezés speciális hűtőközeggel üzemel. Ez a hűtőközeg az R32.
Ez a hűtőközeg gyúlékony és szagtalan. Bizonyos körülmények között robbanásveszélyes lehet.!
Az R32 nem ózonromboló. Az üvegházhatása is alacsony, miközben meglehetősen kedvező termodinamikai tulajdonságokkal rendelkezik.
Emiatt a berendezés hatékony működéséhez kisebb töltet is elegendő.

FIGYELEM：
A leolvasztási folyamatot tilos bármi külső módszerrel gyorsítanai.
A berendezés karbantartása, tisztítása során mindig tartsa be a gyártó előírásait!
A berendezés javítását csak arra jogosult,
megfelelően képzett szakember végezheti!
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Figyelmeztetés

Ha a készülék

kell alkalmaz
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Figyelmeztetés

7

Figyelmeztetés

8

Figyelmeztetés
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A készülék felépítése
Beltéri egység
No.

Beltéri egység

Megnevezés

1

Előlap

2

Szűrő

3

Opcionális szűrő

4

LED Display

5

Jel vevő

6

Sorkapocs fedél

7

Ionizátor

8

Zsaluzat

9

Vészüzem gomb

10

Adattábla

11

Zsaluzat

12

Távirányító
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Adattábla

15

Sorkapocs fedél

16

Gáz szelep

17

Folyadék szelep
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Kültéri egység
Kifúvó rács
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Megnevezés
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No.

2-3 4-5

1

PE

R

12

13

14
15
16

17

Kültéri egység

Megjegyzés: az ábra csak illusztráció
a készülék valóságos kinézete ettől
eltérő is lehet.
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Üzemi tartomány
Üzemi hőmérsékletek

A berendezés gyárilag úgy van programozva, hogy képes legyen biztosítani a kellő komfortot
a lakótérben. Ha ettől eltérőek a feltételek, akkor a berendezés védelmi rendszere letilt.

Inverteres berendezések:

üzemmód
hőmérséklet

hűtés

fűtés

párátlanítás

szoba hőmérséklet

kültéri hőmérséklet

csak speciális
gépeknél

A berendezés nem kezd el azonnal üzemelni a bekapcsoláskor, ha közvetlen előtte kapcsoltuk
ki, vagy üzemmódot váltottunk! Ez a beprogramozott védelem által előírt késleltetés miatt van.
A teljesítmény, és a hatékonyság esetlegesen eltérhet a katalógusban megadott értéktől,
a helyi, környezeti változók eltérése miatt.
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Vészüzem és automatikus újraindítás
Automatikus újraindítás
Az automatikus újraindítás funkció gyárilag be
van programozva. Áram kimaradáskor a gép
tárolja a beállításokat és az áram visszatérte után
automatukusan újra indul az előzetes
beállításokkal.

ON / OFF

POWER SLEE
P

TIMER RUN

vészüzem
gomb

A funkció kikapcsolása:
1. Kapcsolja ki és áramtalanítsa a berendezést
2. Tartsa lenyomva a vészüzem gombot és
közben adja vissza az áramot
3. Tartsa lenyomva a vészüzem gombot (kb. 10 mp.)
4 rövid sípolás fogja jelezni, hogy a funkció kikapcsolva.

Az újbóli bekapcsolás ugyanilyen módon
történik.

vészüzem
gomb

Vészüzem funkció

kijelző panel

Ha a távirányító elromlik, az alábbiak szerint
tudja működtetni a berendezést:

előlap

Nyissa fel az előlapot, hogy hozzáférjen a
vészüzem gombhoz.

ON/OFF

1. Egy megnyomás (egy sípszó) HŰTÉS üzemmód
vészüzem
gomb

2. Két megnyomás (3 mp.-en belül) (két sípszó)
FŰTÉS üzemmód

előlap
ON/OFF

3. A kikapcsoláshoz csak egyszer kell megnyomni
a gombot (egy hosszú sípszó)
1033A
4. Kényszer üzemben 30 perc után a berendezés
hűtésben automatikusan 23 beállításra áll,
és a ventilátor sebessége automatikus.

A vészüzem gomb egyes modelleknél a beltéri
egység jobb oldalán is lehet.

A vészüzem gomb alakja és elhelyezkedése modellenként
eltérő lehet, de a funkció mindig azonos.
Megjegyzés: a külső statikai nyomás minden modell esetében 0 Pa.
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Telepítéssel kapcsolatos fontos információk!
A maximális megengedett töltet és a szoba alapterülete közötti kapcsolat (rendeletileg előírt érték!)
LFL a koncentráció megengedett alsó értéke, kg/m3-ben (R32 esetén ez 0,306 kg/m3)
Ha a berendezés hűtőközeg töltete:
a berendezés töltetének meg kell felelnie a következőknek
A szoba szükséges alapterületének (
meg kell felelnie az alábbi feltételnek:

), ahhoz, hogy oda telepíthető legyen az M (kg) töltetű berendezés,

: a szobára megengedett maximális töltet kg-ban
: a berendezés hűtőközeg töltete (beleértve a csőhossz miatti korrekciót is), kg-ban
: a szükséges minimális szoba alapterület (
: a szoba valós alapterülete (

)

)

: a koncentráció megengedett alsó határértéke (

)

: a beltéri egység telepítési magassága (méterben) (általában 1,8 m)
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AUTO COO L DRY
HEAT ECO
FAN

SLEE P TIMER
HEALT H

I FEE L

MILDE W

CLEA N DISPL AY 8 CH
WIND FREE

1

GEN MODE

OPTION

3

2
4

5

ECO

TURBO

6

7

MODE

FAN

8

9

Mindkettőt 3 mp.-ig lenyomva tartva
aktiválható/kikapcsolható a billentyűzár

10

Az alábbi gombokat megnyomva a berendezés sípoló hangot ad, de amennyiben
a berendezés nem rendelkezik az adott funkcióval, akkor nem történik változás.
HEALTH(Optional Function: generate the ionizer)
(button: SWING LEFT/RIGHT)
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TÁVIRÁNYÍTÓ
No.

Gomb

1
2

OPTION

Funkció
A megnyomásával kapcsolható be-, és ki a klímaberendezés

3

Megnyomásával kapcsolhatók be-, és ki az opcionális funkciók
Hőmérséklet csökkentés, idő beállítás, funkció választás

4

Hőmérséklet növelés, idő beállítás, funkció választás

5

ECO

A “gazdaságos” üemmód be-, és kikapcsolása

6

TURBO

7

MODE

8

FAN

A funkció bekapcsolásával a berendezés a lehető leggyorsabban
éri el a beállított hőmérsékletet
Üzemmód választás (Auto, hűtés, szárítás, ventilátor, fűtés)
A ventilátor sebességének beállítása (auto, csendes, alacsony, közepes, magas, turbo)
Flashing
sorrend:
1. 2 mp.-ig lenyomva tartva beindul a fel/le legyezés

9

2.röviden megnyomva az alábbiak szerint változik a beállítás
deactivate

1. 2 mp.-ig lenyomva tartva beindul a jobb/bal legyezés
10

2. röviden megnyomva az alábbiak szerint változik a beállítás:
Flashing
deactivate

ON/OFF

ON

OFF

OPTIONS

Mode
AUTO

TIMER DISPLAY HEALTH I FEEL

COOL

TIMER DISPLAY HEALTH SLEEP MILDEW I FEEL

DRY

TIMER DISPLAY HEALTH MILDEW I FEEL

FAN

TIMER DISPLAY HEALTH I FEEL

HEAT

TIMER DISPLAY HEALTH SLEEP I FEEL 8 CH

AUTO

CLEAN TIMER DISPLAY HEALTH I FEEL

COOL

CLEAN TIMER DISPLAY HEALTH SLEEP MILDEW I FEEL

DRY

CLEAN TIMER DISPLAY HEALTH MILDEW I FEEL

FAN

CLEAN TIMER DISPLAY HEALTH I FEEL

HEAT

CLEAN TIMER DISPLAY HEALTH SLEEP I FEEL 8 CH

Az alábbi gombok megnyomásakor a berendezés sípoló hangot ad, de amennyiben az adott
készülék nem tudja a funkciót, akkor nem történik változás.
(Optional Function: COMFORTABLE COOLING airflow)
(Optional Function: COMFORTABLE HEA

HEALTH(Optional Function: generate the ionizer)

TING airflow)

(button: SWING LEFT/RIGHT)

8
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TÁVIRÁNYÍTÓ
A távirányító kijelzője
A szimbólumok jelentése
No.

szimbólum

jelentés

1

jel küldés

2

billentyűzár

3

elem töltöttség

4

AU TO

automatikus üzemmód

5

CO OL

hűtés üzemmód

6

DR Y

szárítás üzemmód

7

FA N

ventilátor üzemmód

8

HE AT

fűtés üzemmód

9

EC O

ECO funkció

10

időzítés

TIM ER

hőmérséklet kijelzés

11
12

Flash ing

ventilátor sebesség

13

csendes üzemmód

14

SUPER üzemmód

15

zsalumozgás
flashing

16

zsalumozgás

17

kíméletes hűtés

18

kíméletes fűtés

SL EE P
HE ALT H
19

CL EA N
WIN D FR EE

TIM ER

I F EE L

opcionális funkció

MILD EW
DISP LAY

Megjegyzés:
Jelen modellnél nincs HEALTH/WIND FREE/GEN MODE!

8CH

GEN MODE

Jelen modelleknél az alábbi zsalu állások nem választhatók:

flashing
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TÁVIRÁNYÍTÓ
Elemcsere

Vegye le az elemtartó fedelét az ábrán látható nyíl irányában csúsztatva
Helyezze be az elemeket polaritás helyesen a tartóba
Helyezze vissza az elemtartó fedelét.

A távirányító 2 db AAA (1,5 V) elemmel működik. Ne használjon tölthető akkumulátorokat!
Csa új, és azonos típusú elemeket használjon!
Az elemek veszélyes hulladéknak minősülnek, így azokat ennek megfelelően kell
kezelni!

a fe

Megjegyzés
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A kijelző be/kikapcsolása:
tartsa lenyomva az ECO gombot
Ha hosszabb ideig nem használja a berendezést,
akkor vegye ki a távirányítóból
az elemeket

1. Irányítsa a távirányítót a készülékre
2. A távirányító és a berendezés között ne legyen akadály, ami
zavarná a jel átvitelét
3. a távirányítót soha ne tegye napsütésnek közvetlen kitett helyre
4. a távirányító legyen legalább 1 méter távolságban a TV-től, és
más elektronikai eszközöktől
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O
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HASZNÁLAT
A ventilátor által beszívott levegő áthalad a szűrőn, majd a hőcserélőn
megtörténik a levegő hűtése/párátlanítása, vagy fűtése.

Filter
Heat
Exchanger

A légáram irányítása fel/le irányban motoros zsaluval történi.
Az irány oldalra azonban csak kézzel állítható.

Fan

“ SWING ” (legyezés) : a légáram irányítása
1. Nyomja meg a
gombot a zsalumozgás aktiválásához
(1) Ha csak röviden nyomja meg, akkor
, a beállítás
the az alábbi sorrend szerint változik

OP TIO N

deactivate

(2)Ha ismét megnyomja hosszan, a mozgás leáll
EC O

2.Nyomja meg a
gombot az oldairányíú legyezéshez
(1)Ha csak röviden nyomja meg, akkor a beállítás
az alábbi sorrendben változik
Flashing

MO DE

deactivate

(2)Ha ismét megnyomja a gombot hosszan, a mozgás leáll.
Figyelem! Ez a funkció nem minden típusnál elérhető!

Ha az oldalirányú legyezés nem motoros, akkor
azt kézzel lehet beállítani a terelők mozgatásával.
Ezt a beállítást a berendezés kikapcsolt állapotában
kell elvégezni!
A fel/le legyezés zsaluját soha ne mozgassa kézzel!
A mehanika tönkremenetelét okozhatja!
Sem kézzel, sem pedig eszközzel ne nyúljon a kifúvó,
és/vagy szívó nyílásba, mert az balesetveszélyes és a
gép is meghibűsodhat!

movement

Jelen modelleknél az alábbi beállítások nem elérhetőek:

flashing
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TU RB O

FA N

HASZNÁLATINSTRUCTIONS
OPERATING
HŰTÉS üzemmód
OPTIO N

Ebben az üzemmódban a berendezés
COOL lehűti a levegőt, amit ebben a lépsben
párátlanít is.
Bekapcsolt berendezésnél nyomja meg a MODE
annyiszor, hogy a kijelzőn a hűtés mód ikonja
jelenlen meg
A berendezés akkor kezd hűteni, ha a szobában
lévőnél alacsonyabb hőfokot állítunk be.
Az optimális hűtéshez állítsa be a kívánt hőmérsékletet, a ventilátor sebességét és a legyező
mozgást.

ECO

TURB O

MODE

FAN

FŰTÉS üzemmód

HEAT

Ebben az üzemmódban a berendezés
felmelegíti a szoba levegőjét.

Bekapcsolt berendezésnél nyomja meg annyiszor a MODE
gombot annyiszor, hogy kijelzőn a fűtés ikonja jelenjen meg.
A berendezés akkor kezd fűteni, ha a szobában lévőnél
magasabb hőfokot állítunk be.
Az optimális fűtéshez állítsa be a kívánt hőmérsékletet, a ventilátor sebességét, és a legyező mozgást.

OPTIO N

ECO

MODE

TURB O

FAN

Fűtés módban a berendezés szükség esetén automatikusan
aktiválja a leolvasztási ciklust.
Ez általában 2-10 percig tart.
A ciklus alatt a beltéri egység ventilátora áll.
A leolvasztás befejeződése után a készülék visszaáll
fűtésre.
OPTIO N

SZÁRÍTÁS üzemmód
Ebben az üzemmódban a berendezés
csökkenti a szobában lévő levegő
páratartalmát
Bekapcsolt berendezésnél nyomja meg annyiszor a MODE
gombot, hogy a kijelzőn a párátlanítás ikonja jelenjen meg.
Ebben a módban a berendezés automatikus beállításokkal
felváltva hűtés, és ventilátor módban üzemel.

DRY
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ECO

MODE

TURB O

FAN

HASZNÁLAT
FAN (ventilátor) üzemmód (nem FAN gomb)

FAN

Ebben a módban a berendezés
ventilátorként üzemel.

Bekapcsolt berendezésnél nyomja meg annyiszor a MODE
.
gombot, hogy a kijelzőn a ventilátor
ikonja jelenjen meg.
Állítsa be a kívánt fordulatszámot és a legyező
mozgást.
OPTIO N

AUTO (automatikus) üzemmód
AU TO

ECO

Automatic mode.

MODE

TURB O

FAN

Bekapcsolt berendezésnél nyomja meg annyiszor a MODE
gombot, hogy az AUTO mód ikonja jelenjen meg a kijelzőn.
Ebben a módban a berendezés a szoba hőmérséklete alapján
automatikusan állítja be a hőfokot és a ventilátor sebességét.

A mbient temp
20

Oper ation mode
H E AT IN G ( F OR H E AT P UM P T Y PE )
FA N (F OR C OOL O NL Y T Y PE )

20 ~26
26

DRY
COOL

A uto temp.
23
18
23

DISPLAY funkció
DIS PLA Y

OP TI ON

Ki-, és bekapcsolható a készülék kijelzője.

Nyomja meg az OPTION gombot, majd a fel/le nyilakkal válassza a DISPLAY
funkciót. Nyomja meg ismét az OPTION gombot.

EC O

MO DE
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TU RB O

FA N

HASZNÁLAT
ECO funkció

ECO

OPTIO N

A berendezés gazdaságos
módban üzemel

Nyomja meg az ECO gombot és a berendezés
átvált energia takarékos üzemre.

ECO

Kikapcsolásához nyomja meg ismét az ECO gombot, vagy a
MODE gombbal váltson üzemmódot.

MODE

Turbo funkció

TURB O

FAN

OPTIO N

Bekapcsolt berendezésnél nyomja meg a TURBO gombot.
Kikapcsolása a gomb ismételt megnyomásával, vagy a FAN
gombbal már fordulatszámra kapcsolással történik.
Hűté/fűtés/AUTO/Fan módban megnyomva a gombot
a berendezés a leggyorsabb ventilátor sebességre kapcsol.

ECO

MODE

TURB O

FAN

SLEEP (alvás) funkció
SL EE P

OPTIO N

Nyomja meg az OPTION gombot, majd a fel/ le nyilakkal
válassza a SLEEP funkciót, és nyomja meg ismét az OPTION
gombot.
Hűtés módban a gép automatikusan 1-1 C-al magasabbra állítja
a hőfokot az első két órában.
Fűtés módban a gép automatikusan 2-2 C-al alacsonyabbra állítja
a hőfokot az első két órában.
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ECO

MODE

TURB O

FAN

HASZNÁLAT
TIMER function
T IME R

OP TIO N

Beállítható a berendezés automatikus
(időzített) be/kikapcsolása

Bekapcsolt TIMER módban kapcsolja ki a berendezést,
majd állítsa be a kívánt üzemmódot, és a ventilátor
fordulatszámát.

TU RB O

EC O

MO DE

Az időzítés beállítása:
1.Nyomja meg az OPTION gombot, majd a le/fel nyilakkal
válassza a TIMER módot

FAN

2.Nyomja meg ismét az OPTION gombot. Erra a TIMER
és a
szimbólum villogni fog
3.Beállításhoz, módosításhoz:
(1) a fel/le nyilakkal állítsa be az időt a kívánt értékre
a beállítás fél órás lépésekben történik

AUTO C OOL DR Y
HE AT E C O

AUTO C OOL DR Y
FAN HE AT E C O

T IME R

S LE E P T IME R I F E E L

(2) Nyomja meg az OPTION gombot,
és a beállítás mentődik, és a villogás
megáll.
Időzítés törlése:
Nyomja meg az OPTION gombot

HE ALT H
C LE AN DIS P LAY

4.Időzített bekapcsolás: 1. ábra
Időzített kikapcsolás: 2. ábra
Megjegyzés:
A gombok megnyásának 5 mp.-e belül kell történni,
mert másként törlődik a beállítás.

Figure2,Timer-oﬀ
when switch on

Figure1,Timer-on
when switch oﬀ

I FEEL funkció
I F EE L
OPT ION

Nyomja meg az OPTION gombot, majd le/fel nyilakkal
válassza az I FEEL funkciót. Nyomja meg az OPTIONgombot ismét.
Ebben a módban a berendezés a távirányítóban lévő hőérzéelője fogja a hőmérséklet jelet szolgáltatni a készülék
számára.
A jelet 2 óda alatt 7-szer továbbítja a távirányító a készülék
felé, majd ezután kilép ebből a módból.
Az üzemmód akkor is kikapcsol, ha a hőmérséklet
0 C alá, vagy 50 C fölé kerül.
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MIL DE W

C LE AN DIS P LAY 8 C H

ECO

MO DE

TUR BO

FAN

HASZNÁLAT
MILDEW (kiszárítás) funkció
MIL DE W

Nyomja meg az OPTION gombot, majd a le/fel nyilakkal lppjen a
MILDEW menüre. Nyomja meg ismét az OPTION gombot.
Az ikon megjeklenik a kijelzőn, és a funkció aktív.
A funkció csak hűtés és párátlanítás üzemmód esetén aktív.
Ebben a módban a berendezés kikapcsolása után még 15 percig
ventilátor módban üzemel a berendezés, és ezzel kiszárítja a készülékben lecsapdódott nedvességet (megakadályozza a gombák
elszaporodását és a penészedést.

OP TIO N

SELF-CLEAN (öntisztítás) funkció
CLE AN

Nyomja meg az OPTION gombot, majd a
le/fel nyilakkal válassza kia a CLEAN funkciót
és nyomja meg újra az OPTION gombot

EC O

MO DE

TU RB O

FA N

1. Ebben a módban a berendezés eltávolítja a hőcserélőn
.
2. A funkció végrehajtása kb. 30 percet vesz igénybe
Ha le akarja állítani a funkciót, akkor kapcsolja ki a berendezést, vagy nyomja meg az OPTION gombot.
4.A funkciót az alábbi feltételek teljesítése esetén javasoljuk
Beltéri egység
Kültéri egység

Hőm.<30
5 <Hőm.<30

5. Kb. 3 havonta javasolt elindítani ezt a funkciót

8 •heating (temperálás) funkció (opció!)
8

H

Csak fűtés üzemmódban kapcsolható!

1.Nyomja meg az OPTION gombot, majd a le/fel nyilakkal lépjen a “8 C H” menüre, és utána
ismét nyomja meg az OPTION gombot. A kijelzőn a “8 C H” ikon látható.

2.Ha a készülék készenléti állapotban van, akkor a funkció automatikusan elindul,
ha a hőmérséklet egyenlő, vagy alacsonyabb, mint 8 C.
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Tisztítás és
karbantartás

súlyos balesetet
okozhat!

MosáV
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Tisztítás és karbantartás

Tisztítás
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Hibaelhárítás
TÜNET

26

Hibaelhárítás
TÜNET

sza
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JÓTÁLLÁSI JEGY
Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelez jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm.
rendelet szerinti kötelez jótállásra vonatkozóan

A fogyasztó részére értékesít vállalkozás (a továbbiakban: Vállalkozás) neve és címe:
..................................................................................................................................................
Termék megnevezése:
..................................................................................................................................................
Termék típusa:
..................................................................................................................................................
Termék gyártási száma:
..................................................................................................................................................
Forgalmazó neve és címe: Friotech kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2040 Budaörs, Vasút u. 9.

Vásárlás id pontja: ................................................................................................................
A termék fogyasztó részére történ átadásának vagy (amennyiben ezt a Vállalkozás,
illetve annak megbízottja végzi) az üzembe helyezés* id pontja: ......................................
(*a megfelel aláhúzandó)
A jótállás id tartama:
1 év (12 hónap). E határid elmulasztása jogvesztéssel jár.
A jótállási határid kezdete:
A jótállási határid a termék fogyasztó részére történ átadása, vagy ha az üzembe helyezést
a Vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezd dik.
A jótállási igény érvényesítése:
A fogyasztó jótállási igényét a Vállalkozásnál érvényesítheti.
A Vállalkozás tájékoztatja a vev t, hogy a jótállás feltétele az üzembe helyezést végz
szakember által megállapított – helyi adottságokhoz igazoldó - gyakoriságú, ennek hiányában
legalább évi 2 alkalommal történ karbantartás elvégeztetése és ennek igazolása. A
karbantartás elvégzését az azt végz szakember által a jótállási jegyen fel kell tüntetni.
Amennyiben az el írt gyakoriságú karbantartás nem igazolható a fentiek szerint, úgy a
Vállalkozást jótállási kötelezettség nem terheli.

Jótállási szelvény

Jótállási szelvény

Termék neve, típusa:
Gyári szám(ok):
A jótállás kezd dátuma:
A jótállási igény bejelentésének dátuma:
Kijavításra átvétel dátuma:
A javított termék fogyasztó részére visszaadásának dátuma:
A hiba oka:

Termék neve, típusa:
Gyári szám(ok):
A jótállás kezd dátuma:
A jótállási igény bejelentésének dátuma:
Kijavításra átvétel dátuma:
A javított termék fogyasztó részére visszaadásának dátuma:
A hiba oka:

A javítás módja:

A javítás módja:

Kicserélt alkatrész(ek):

Kicserélt alkatrész(ek):

A javítási munkalap száma:
Ha a terméket kicserélték, a csere id pontja:
A jótállás új határideje:
A legutóbbi igazolt karbantartás dátuma:

A javítási munkalap száma:
Ha a terméket kicserélték, a csere id pontja:
A jótállás új határideje:
A legutóbbi igazolt karbantartás dátuma:

…………………………………….
A javítást végz bélyegz je, aláírása

…………………………………….
A javítást végz bélyegz je, aláírása

Termék neve, típusa:
Gyári szám(ok):
A jótállás kezd dátuma:
A jótállási igény bejelentésének dátuma:
Kijavításra átvétel dátuma:
A javított termék fogyasztó részére visszaadásának dátuma:
A hiba oka:

Termék neve, típusa:
Gyári szám(ok):
A jótállás kezd dátuma:
A jótállási igény bejelentésének dátuma:
Kijavításra átvétel dátuma:
A javított termék fogyasztó részére visszaadásának dátuma:
A hiba oka:

A javítás módja:

A javítás módja:

Kicserélt alkatrész(ek):

Kicserélt alkatrész(ek):

A javítási munkalap száma:
Ha a terméket kicserélték, a csere id pontja:
A jótállás új határideje:
A legutóbbi igazolt karbantartás dátuma:

A javítási munkalap száma:
Ha a terméket kicserélték, a csere id pontja:
A jótállás új határideje:
A legutóbbi igazolt karbantartás dátuma:

Jótállási szelvény

Jótállási szelvény

…………………………………….
A javítást végz bélyegz je, aláírása

…………………………………….
A javítást végz bélyegz je, aláírása

Termék neve, típusa:
Gyári szám(ok):
A jótállás kezd dátuma:
A jótállási igény bejelentésének dátuma:
Kijavításra átvétel dátuma:
A javított termék fogyasztó részére visszaadásának dátuma:
A hiba oka:

Termék neve, típusa:
Gyári szám(ok):
A jótállás kezd dátuma:
A jótállási igény bejelentésének dátuma:
Kijavításra átvétel dátuma:
A javított termék fogyasztó részére visszaadásának dátuma:
A hiba oka:

A javítás módja:

A javítás módja:

Kicserélt alkatrész(ek):

Kicserélt alkatrész(ek):

A javítási munkalap száma:
Ha a terméket kicserélték, a csere id pontja:
A jótállás új határideje:
A legutóbbi igazolt karbantartás dátuma:

A javítási munkalap száma:
Ha a terméket kicserélték, a csere id pontja:
A jótállás új határideje:
A legutóbbi igazolt karbantartás dátuma:

Jótállási szelvény

Jótállási szelvény

…………………………………….
A javítást végz bélyegz je, aláírása

…………………………………….
A javítást végz bélyegz je, aláírása
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A KÖTELEZ

TÁJÉKOZTATÓ
JÓTÁLLÁS ALAPJÁN FENNÁLLÓ JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelez jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) értelmében fogyasztó és vállalkozás közötti
szerz dés keretében eladott, a Korm. rendelet 1. mellékletben felsorolt új tartós fogyasztási
cikkekre a rendelet szabályai szerint jótállási kötelezettség terjed ki.
Nem tartozik jótállás alá a hiba,
ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követ en lépett fel, így például, ha a
hibát
szakszer tlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak
megbízottja végezte el)
rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül
hagyása (ide tartozik a karbantartási kötelezettség elmulasztása is tekintettel arra, hogy a
rendeltetésszer használathoz klímaberendezések esetében a legalább évi 2 alkalommal de a helyi adottságoktól függ en az üzembe helyez szakember által el írt ennél
gyakrabban – történ karbantartás elmulasztása a klímaberendezés eltöm dését, és ezáltal
a motor leégését eredményezheti)
helytelen tárolás vagy kezelés, rongálás, a készülék módosítása, nem gyári alkatrészek
beépítése, helytelen elektromos megtáplálás, nem megfelel elektromos rendszerhez való
csatlakoztatás,
elemi kár, természeti csapás
okozta.
A jótállási igény érvényesítése
A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthet . Jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére
bocsátásának elmaradása esetén a szerz dés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az
ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény
alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a
jótállásból ered jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthet ek.
A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Vállalkozással közölni.
A közlés késedelméb l ered kárért a fogyasztó felel s. Kárenyhítési kötelezettsége körében a
fogyasztó köteles a meghibásodott készüléket kikapcsolni és áramtalanítani. A hibás készülék
további üzemeltetéséb l ered kárért a fogyasztó felel.
A fogyasztó jogai jótállás keretébe tartozó hiba esetén:
Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó
- els sorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a
választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási
igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe
véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerz désszegés súlyát és a
jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.
- ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelel
határid n belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak
a kijavításhoz vagy a kicseréléshez f z d érdeke megsz nt, a fogyasztó – választása
szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga
kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerz dést l. Jelentéktelen hiba
miatt elállásnak nincs helye.
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A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a
vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés
egyébként indokolt volt.
Meghibásodás miatti 3 napon belüli csereigény:
Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezést l) számított
három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan
többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a
rendeltetésszer használatot akadályozza.
Kijavítás és kicserélés
A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható
rendeltetésére figyelemmel – megfelel határid n belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell
elvégezni. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést
legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
Nem számít bele a jótállási id be a kijavítási id nek az a része, amely alatt a fogyasztó a
terméket nem tudja rendeltetésszer en használni. A jótállási id a terméknek vagy a termék
részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre),
valamint a kijavítás következményeként jelentkez hiba tekintetében újból kezd dik.
Költségek
A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik.
A rögzített bekötés , illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi
csomagként nem szállítható terméket – a járm vek kivételével – az üzemeltetés helyén kell
megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhet el, a le- és felszerelésr l,
valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás gondoskodik.
A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból ered jogainak érvényesítését.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (f városi) kereskedelmi és iparkamarák
mellett m köd békéltet testület eljárását is kezdeményezheti.
A vállalkozás a min ségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerz dés
keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási
szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 4. §-a
szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyz könyvet felvenni és annak
másolatát haladéktalanul és igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátani.
A vállalkozás, illetve a javítószolgálat (szerviz) a termék javításra való átvételekor az NGM
rendelet 6. §-a szerinti elismervény átadására köteles.
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TÁJÉKOZTATÓ
A FRIOTECH KFT. NAGYKERESKED ÁLTAL VÁLLALT ÖNKÉNTES JÓTÁLLÁS
ALAPJÁN FENNÁLLÓ JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL

A Friotech Kft. nagykeresked az általa a Magyar Köztársaság területén nem fogyasztók
részére értékesített klímaberendezésekre önkéntes jótállást vállal készülékcserére és a javítási
költségek megtérítésére vonatkozóan a Friotech Kft. honlapján (www.friotech.hu)
megtalálható ÁSzF-ben részletezett módon és mértékig, az ott leírt feltételek maradéktalan
teljesítése esetén. A meghibásodott készülékek javítását a Friotech Kft. nem vállalja, a
javításról a végfelhasználó részére értékesít kiskeresked köteles gondoskodni. A
végfelhasználó jótállási igényét kizárólag a kiskeresked n, illetve amennyiben ez a
kiskeresked vel nem azonos, - erre vonatkozó megállapodás alapján - a klímaberendezés
üzembe helyezését végz szervizen – a továbbiakban: Szerviz - keresztül érvényesítheti.
A javítási költségek Friotech Kft. általi önkéntes jótállás keretében vállalt maximális
díjtételeit és az önkéntes jótállás részletes szabályait az ÁSzF melléklete tartalmazza.
A jótállási id kezdete a klímaberendezés szakszer üzembe helyezésének napja, de
legkés bb a Friotech Kft. általi értékesítést (klímaberendezés kiskeresked általi átvételét)
követ 365. nap.
A jótállási id a Friotech Kft. által forgalmazott készülékek típusai szerint:
Cascade készülékek

2 év (a Friotech Kft. által el írt és a honlapján közzétett plusz
feltételek kiskeresked általi teljesítése és a Friotech Kft. honlapján
történ kiskeresked i regisztráció esetén a kiterjesztett jótállási id
egyes modellekre: 5 év)

A Friotech Kft. által vállalt jótállás elengedhetetlen feltétele a klímaberendezés erre jogosult
szakember általi szakszer üzembe helyezése és az üzembe helyezést végz szakember által
megállapított – helyi adottságokhoz igazoldó - gyakoriságú, ennek hiányában legalább évi 2
alkalommal történ karbantartás elvégeztetése és ennek igazolása. Amennyiben az el írt
gyakoriságú karbantartás nem igazolható a fentiek szerint, úgy a Friotech Kft-t jótállási
kötelezettség nem terheli.
A hatályos jogszabályok el írásai értelében klímaberendezések telepítését, szervizelését,
karbantartását, javítását és használaton kívül helyezését csak a jogszabályokban
meghatározott képesítéssel rendelkez szakember végezheti el.
A legalább 5 tonna CO2-egyenértéknek megfelel mennyiség , nem hab formájában
tárolt fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó berendezések üzemeltet inek
gondoskodniuk kell a berendezések szivárgásvizsgálatáról. A szivárgásvizsgálat részletes
szabályait az Európai Parlament és a Tanács 517/2014/EU Rendelete tartalmazza.
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dB(A)

Kültéri hangteljesítményszint
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Nettó tömeg

Befoglaló méretek
(W x H x D)

Környezeti hőmérséklet

Beállítható hőmérséklet tartomány

Max. egyenértékű csőhossz
Max. szintkülönbség

Csövezet

Beltéri légszállítás hűtés/fűtés

kültér
beltér
beltéri
kültéri
beltéri
kültéri

gáz
folyadék

Hűtőközeg fajta/töltet/GWP/CO2 egyenérték

Teljesítmény felvétel

Üzemi áram

hűtés
fűtés
hűtés
fűtés

dB(A)

Tápfeszültség
Megengedett fesz. Tartomány

Liters/h

3/8"
1/4"
25
10
16-31
hűtés :0-53/fűtés:-15-30
hűtés:17-32/fűtés:0-30
777×250×205
700×552×256
8,5
24

℃
℃
℃
mm
mm
kg
kg

550/550

R32/0.52kg/675/0.351 tonna

220-240V~/50Hz/1P
165~265
3.9(1.2~6.1)
4.0(1.2~6.4)
694(240～1210)
666(240～1270)

60

50/44/36/29

2650(960~3120)
2750(950~3380)
6,6
A++
4,0
A+
0,9

CWH09TBAI
CWH09TBAO

Inches
Inches
m
m

m /h

3

V
A
A
W
W

W/W

Beltéri hangteljesítményszint (H/M/L/Mute)

W
W
W/W

Hűtőteljesítmény
Fűtőteljesítmény
SEER
Energia osztály
SCOP
Energia osztály
Párátlanítás

Modell

16-31
hűtés:0-53/fűtés:-15-30
hűtés:17-32/fűtés:0-30
777×250×205
700×552×256
8,5
26

3/8"
1/4"
25
10

550/550

R32/0.60kg/675/0.405 tonna

220-240V~/50Hz/1P
165~265
5.1(1.5～6.9)
5.2(1.5～7.2)
1094(290～1350)
1025(290～1430)

60

50/44/36/29

3530(1080~3970)
3680(1010~4280)
6,2
A++
4,0
A+
1,1

CWH12TBAI
CWH12TBAO

Műszaki adatok:
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