,QYHUWHUHVROGDOIDOLVSOLWNOtPDEHUHQGH]pV
GWH09UB-K3DNA4F/I
GWH12UB-K3DNA4F/I
GWH18UC-K3DNA4F/I
.|V]|QMNKRJ\WHUPpNQNHWYiODV]WRWWD
$KHO\HV]HPHOWHWpVpUGHNpEHQNpUMNILJ\HOPHVHQROYDVVDHODKDV]QiODWL~WPXWDWyWpV
SRQWRVDQWDUWVDEHD]DEEDQIRJODOWDNDW

-(*<(==()(/
-HJ\H]]HIHOLGHD]HJ\VpJWtSXVpVVRUR]DWV]iPiW
(J\VpJWtSXVD«««««««««««««««««««««
6RUR]DWV]iPD L ««««««««««««««««««««
$VRUR]DWV]iPRNDWDEHUHQGH]pVHNROGDOiUDUDJDV]WRWWFtPNpQWDOiOMD

(ODGyFpJQHYHFtPHEpO\HJ]ĘMH
«««««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««««

9iViUOiVGiWXPD«««««««««««««««««««««

h]HPEHKHO\H]pVGiWXPD

$NDUEDQWDUWiVRNMDYDVROWJ\DNRULViJDDONDORPpY
-DYDVROWLGĘSRQWWDYDV]Q\iUĘV]WpO

2/9$66$(/$+$6=1É/$7,Ô7087$7Ð7
$KDV]QiODWL~WPXWDWyEDQKDV]QRVWDQiFVRNDWWDOiODNpV]OpNKDV]QiODWiUDpV
NDUEDQWDUWiViUDYRQDWNR]yDQ&VDNHJ\NLVRGD¿J\HOpVVRNSpQ]WpVIiUDGWVi
JRWWDNDUtWKDWPHJgQQHNDPtJDOpJNRQGLFLRQiOyWKDV]QiOMD

)JCBFMIÈSÓUÈT
$OHJJ\DNRULEESUREOpPiNPHJROGiViWDÄ´FtPĦIHMH]HW
EHQWDOiOKDWMD(IHMH]HWWDQXOPiQ\R]iVDUpYpQV]HUHOĘNLKtYiVDQpONOLVPHJ
ROGKDWMDDOHJW|EESUREOpPiW

6SHFLiOLVWXGQLYDOyN
+DQJROiV
$EHUHQGH]pV5)WiYLUiQ\tWyYDO]HPHODPHO\HWKDV]QiODW
HOĘWW|VV]HNHOOKDQJROQLDNpV]OpNNHO
$KDQJROiVWDNH]HOpVL~WPXWDWyEDQOHtUWDNV]HULQWNHOO
HOYpJH]QLD]HOVĘKDV]QiODWPHJNH]GpVHHOĘWW

$KDQJROiVWPD[PWiYROViJEyONHOOYpJH]QL$PHQQ\LEHQVLNHUHVXWiQD
VRKDW|EEpQHPNHOOPHJLVPpWHOQLH]WDPĦYHOHWHW
$KDQJROiVWDEHUHQGH]pVNpV]HQOpWLiOODSRWiEDQNHOOHOYpJH]QL

+DDKDQJROiVVLNHUWHOHQDNNRULVPpWHOMHPHJDPĦYHOHWHW

$WiYLUiQ\tWyKDQJROiVD
$EHUHQGH]pVNpV]HQOpWLiOODSRWiEDQYLJ\HDWiYLUiQ\ttWyWPHQEHOOUH
pVWDUWVDPSLJ
OHQ\RPYD D Humidify/Health JRPERW (NNRU D WiYLUiQ\tWy KDQJROiV PyGED iOO +D
VLNHUHVDKDQJROiVDNNRUDNpV]OpNEĘOVtSV]yKDOOKDWy+DVLNHUWHOHQDKDQJROiV
DNNRUYLJ\HN|]HOHEEDWiYLUiQ\tWyWpVLVPpWHOMHPHJDPĦYHOHWHW
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$NpV]OpNpVDONDWUpV]HLYHV]pO\HVKXOODGpNNpQWNH]HOHQGĘNH]pUW
WLORVDQRUPiOKXOODGpNN|]pKHO\H]QL

)LJ\HOHP
)LJ\HOHP
+DV]QiODWpVNDUEDQWDUWiV
$EHUHQGH]pVWJ\HUHNHNQHNpVYDJ\NRUOiWR]RWW
NpSHVVpJĦV]HPpO\HNQHNWLORV]HPHOWHWQL
$J\HUHNHNQHMiWVV]DQDNDNpV]OpNNHO
$NDUEDQWDUWiVWWLV]WtWiVWFVDNDUUDPHJIHOHOĘIHOQĘWW
V]HPpO\YpJH]KHWL.
$NpV]OpN]HPHOWHWpVHWLORVHORV]WyUyOGXJDOMUyO
$EHUHQGH]pVWLV]WtWiViWFVDNiUDPPHQWHViOODSRWEDQ
V]DEDGYpJH]QL
6pUOWKLEiVWiSNiEHOOHOWLORVDEHUHQGH]pVW]HPHOWHWQL
6RKDQHVSULFFHOMHQ|QWV|QYL]HWDNpV]OpNUHPHUW
iUDPWpVW]iUODWRWRNR]KDW
$KĘFVHHUpOĘOHPH]HLKH]QHQ\~OMRQKR]]iNp]]HO.
$V]ĦUĘWVRKDQHV]iUtWVDQ\tOWOiQJJDOpVYDJ\
KĘVXJiU]yYDOPHUWD]HUĘVKĘKDWiVWyOW|QNUHPHKHW

1

)LJ\HOHP
)LJ\HOHP
$NDUEDQWDUWiVWFVDNDUUDMRJRVXOWV]DNHPEHU
YpJH]KHWL
6RKD QH MDYtWVD PDJD D EHUHQGH]pVW $]W FVDN DUUD
MRJRVXOWV]DNHPEHUYpJH]KHWL
6RKDQHQ\~OMRQDV]tYypVYDJ\NLI~Yy
Q\tOiVRNED
6HPPLPyGRQQHJiWROMDDOHYHJĘ~WMiWD
NpV]OpNHQ
$WiYLUiQ\tWyWYpGMHPLQGHQIRO\DGpNWĘOPHUWDQQDN
KDWiViUDW|QNUHPHKHW
$]DOiEELHVHWHNEHQD]RQQDONDSFVROMDNLD
EHUHQGH]pVWpVKtYMRQV]DNHPEHUW
6pUOWYDJ\PHOHJV]LNDWiSNiEHO
● h]HPN|]EHQUHQGHOOHQHVKDQJRWDGDNpV]OpN
● $KiOy]DWLPHJV]DNtWyW|EEV]|UOHROG
● eJHWWV]DJM|QDNpV]OpNEĘO
● 6]LYiURJDKĦWĘN|]HJDEHUHQGHH]pVEĘO.
$EHUHQGH]pVV]DNV]HUĦWOHQ]HPHOWHWpVHEDOHVHWHW
pVYDJ\W]HWRNR]KDW
$PLNRUDYpV]]HPJRPEEDONDSFVROMDDEHUHQGH]pVW
PLQGLJV]LJHWHOWHV]N|]WKDV]QiOMRQDJRPE
PHJQ\RPiViUD
1HiOOMRQUipVQHWHJ\HQVHPPLIpOHWiUJ\DWDNOWpUL
HJ\VpJWHWHMpUH
●

2

)LJ\HOHP
)LJ\HOHP
)RQWRV
$EHUHQGH]pVWHOHStWpVpWEH]HPHOpVpWFVDNDUUD
MRJRVXOWV]DNHPEHUYpJH]KHWL
$]HOHNWURPRVEL]WRQViJLHOĘtUiVRNEHWDUWiVDN|WHOH]Ę
$EHUHQGH]pVWFVDNDUHQGHOHWHNQHNHOĘtUiVRNQDNPLQGHQEHQ
PHJIHOHOĘHOHNWURPRVUHQGV]HUUHOV]DEDG]HPHOWHWQL

$EHWiSN|UEHQPLQGLJOHJ\HQPHJV]DNtWyWHOHStWYH
$]HOHNWURPRVN|UEHPHJV]DNtWyQNHUHV]WOIL[HQEHNHOO
N|WQLDNpV]OpNHW'XJYLOOiVPHJWiSOiOiVWLORV
$EHpStWHWWPHJV]DNtWyUHDJiOMRQW~OiUDPUDLVpV
PHOHJHGpVUHLV
$EHUHQGH]pVOHJ\HQPHJIHOHOĘHQI|OGHOYHPiVNpQW
iUDPWpVWRNR]KDW

&VDNV]DEYiQ\RVEHWiSNiEHOWKDV]QiOMRQ
$EHUHQGH]pVHOHNWURPRVN|WpVHLKH]KDV]QiOW
DONDWUpV]HNHWDNpV]OpNWHOMHVtWPpQ\LJpQ\pKH]NHOO
NLYiODV]WDQL
$WiSNiEHOEHN|WpVLVRUUHQGMHDNDSFVROiVL
UDM]V]HULQWOHJ\HQNLDODNtWYD
$EHUHQGH]pVHQEiUPLO\HQPXQNiWFVDNiUDPPHQWHV
iOODSRWEDQV]DEDGYpJH]QL
3

)LJ\HOHP
)LJ\HOHP
1HDGMRQiUDPRWDEHUHQGH]pVUHDPtJPXQNiWYpJH]UDMWD

+DVpUOWDWiSNiEHOD]RQQDOFVHUpOWHVVHNLDUUD
MRJRVXOWV]DNHPEHUUHO
$]HOHNWURPRVNiEHOHNQHpUMHQHNDUp]FV|YHNKH]
PHUWD]RNPHOHJHNOHKHWQHNpVDNiEHOPHJVpUOKHW
$WHOHStWpVpV]HPHOWHWpVVRUiQPLQGLJEHNHOO
WDUWDQLDUHQGHHOHWHNEHQHOĘtUiVRNEDQIRJODOWDNDW
$WHOHStWpVWpVEH]HPHOpVWFVDNDUUDMRJRVXOW
V]DNHPEHUYpJH]KHWL
$]HOHNWURPRVI|OGHOpVQHNV]DNHPEHUiOWDOV]DEYiQ\RVDQ
NLDODNtWRWWQDNNHOOOHQQLHDEDOHVHWWĦ]YHV]pO\HONHUOpVH
pUGHHNpEHQ
$]|OGViUJDYH]HWpNI|OGHOpVWLORVPiVFpOUD
KDV]QiOQL
$I|OGHOpVLHOOHQiOOiVIHOHOMHQPHJDUHQGHOHWEHQ
HOĘtUWQDN

$]HOHNWRURPRVNiEHOHNHWWLORVWROGDQL

4

h]HPLKĘPpUVpNOHWWDUWRPiQ\

Maximum KĦWpVEHQ
Maximum IĦWpVEHQ

EHOWpU DB/WB(°C)
32/23
27/-

NOWpU DB/WB(°C)
54/26
24/18

0(*-(*<=e6:
● +ĦWpVEHQDNOWpULKĘPpUVpNOHWWDUWRPiQ\ -18°C~54°C;
)ĦWpVEHQ NOWpUL FVHSSWiOFD IĦWpV QpONOL NpV]OpNHNQpO D PHJHQJHGHWW NOWpUL
KĘPpUVpNOHW -15°C~24°C
)ĦWpVEHQNOWpULFVHHSSWiOFDIĦWpVVVHOUHQGHONH]ĘNpV]OpNHNQpODPHJHQJHGHWW
NOWpULKĘPpUVpNOHW -30°C~24°C .

)HOpStWpV
EHOWpULHJ\VpJ
OHYHJĘEHV]tYiV
panel

WiSNiEHO

V]ĦUĘ
Yt]V]LQWHV]VDOX
OHYHJĘNLI~YiV
WiYLUiQ\tWy

WiS
NLMHO]Ę

KĘPNLMHO]Ę

0(*-(*<=e6:
$]iEUiNFVDNWiMpNR]WDWyMHOOHJĦHN$]DGRWWNpV]OpNYDOyViJRVNLQp]HWH
HWWĘOHOWpUĘLVOHKHW

5

7iYLUiQ\tWy
212)) EHNL JRPE
JRPE
&RRO KĦWpV JRPE
+HDW IĦWpV JRPE
)DQ YHQWLOiWRU JRPE
,)((/ pV]OHOOHN JRPE
1

7 IHOOHOHJ\H]pVJRPE

2

8 Mode ]HPPyG JRPE
3

4

5
7

6
8

10

9

%DOMREEOHJ\H]pVJRPE
72172)) LGĘ]tWpV JRPE
&ORFN yUD JRPE
12 Humidity

13 X-fan JRPE

11

14 Air OHYHJĘ JRPE

13

12

15 Light YLOiJtWiV JRPE

14

15
16

SiUD JRPE/Health HJpV]VpJ JRPE

16 Sleep DOYiV JRPE
17 WIFI JRPE

17

.pSHUQ\ĘV]LPEyOXPRN
%HiOOtWRWWYHQWLOiWRUIRUGXODW
3DUDQFVNOGpV

h]HPPyGRN
Auto
Cool KĦWpV

WIFI

INTELLIGENT

Dry V]iUtWiV
Fan YHQWLOiWRU
Heat IĦWpV

IHOOHOHJ\HH]pV
EDOMREEOHJ\H]pV
&IĦWpV WHPSHUiOiV
J\HUHN]iU
,)((/IXQNFLy
/pJFVHUH V]HOOĘ]WHWpV

yUDiOOtWiV
Turbo YHQWIRNR]DW

HOUR ON OFF

X-FAN IXQNFLy
Auto FVHQGHV]HP

FVHQGHV]HP
+ĘP. NLMHO]pV IDMWD

:%HiOOtWRWWKĘP

(OHPW|OW|WWVpJ
3iUiWODQtWiVIXQNFLy
6]REDKĘPpUVpNOHWNLMHO]pV
,RQL]iWRU]HPPyG
+ĘPpUVpNOHWVNiOD

:%HOWpULN|UQ\KĘP

:.OWpULN|UQ\KĘP

6

Sleep DOYiV ]HP

$WiYLUiQ\tWyKDV]QiODWD
0HJMHJ\]pV:

●

ÈUDPDOiKHO\H]pVXWiQDEHUHQGH]pVVtSROyKDQJRWDGpVD]]HPHOpV
V]LPEyOXPDNWtYYiYiOLN,QQHQWĘODEHUHQGHH]pVPĦN|GWHWKHWĘDWiYLUiQ\tWyYDO

● $WiYLUiQ\tWyJRPEMDLQDNOHQ\RPiVDNRUDSDUDQFVNOGpVLNRQDNLMHO]ĘQ " "
IHOYLOODQ pV D NpV]OpN VtSROy KDQJRW DG (] D]W MHO]L KRJ\ D EHUHQGHH]pV D
SDUDQFVRWIRJDGWD

1 ON/OFF

EHNL JRPE

(]]HODJRPEEDOOHKHWEHLOONLNDSFVROQLDNpV]OpNHW
%HNDSFVROWiOODSRWEDQD]]HP " "LNRQEHNDSFVROW

2

+/- button

● "+" YDJ\ " - " JRPEEDO 0.5ćOpSpVHNEHQQ|YHOKHWFV|NNHQWKHWĘDEHiOOtWRWW
KĘPpUVpNOHW "+" YDJ\ " - " OHQ\RPYDWDUWYDDOpSWHWpVIHOJ\RUVtWKDWy
$XWRPyGEDQDKĘPpUVpNOHWQHPiOOtWKDWy
● $ TIMER LGĘ , V]LQWpQD "+" YDJ\ " - " JRPEEDOiOOtWKDWy

3Cool

KĦWpV JRPE

● $JRPEPHJQ\RPiViYDOKĦWpVPyGEDiOOtWKDWyDEHUHQGH]pV

4Heat

IĦWpV JRPE

● $JRPEPHJQ\RPiViYDOIĦWpVPyGEDiOOtWKDWyDEHUHQGHH]pV

)$1 YHQWLOiWRU JRPE

(]]HODJRPEEDOiOOtWKDWyEHDYHQWLOiWRUNtYiQWIRUGXODWV]iPD
DODFVRQ\

N|]HSHV

Note:

(

),N|]pSPDJDV(

),PDJDV(

N|]HSHVHQDODFVRQ\

),super( ),auto(AUTO),quiet( ).

Auto

● Turbo PyGQHPNDSFVROKDWyV]iUtWiVpVDXWRPyGEDQ
● $FVHQGHV]HPPyGDXWRPDWLNXVDQDNWLYiOyGLNpMV]DNDL]HPPyGEDQ
● $NpV]OpNV]iUtWiVpVDXWRV]iUtWiVPyGEDQDODFVRQ\IRUGXODWRQ]HPHO$
IRUGXODWV]iPQHPiOOtWKDWy
● $YHQWLOiWRU$872PyGMiEDQDEHUHQGH]pVDXWRPDWLNXVDQiOOtWMDEHD
IRUGXODWV]iPRWDN|UQ\H]HWLKĘPpUVpNOHWDODSMiQ

7

$WiYLUiQ\tWyKDV]QiODWD
6

I FEEL pV]OHOOHN JRPE

$JRPEPHJQ\RPiViUDDNLMHO]ĘQ " " MHOHQLNPHJpVD]]HPPyG
DNWLYiOyGLN$EHUHQGH]pVLQQHQWĘODWiYLUiQ\tWyiOWDOpU]pNHOWKĘPpUVpNOHWDODSMiQ
iOOtWMDEHDEHiOOtWRWWKĘPpUVpNOHWpUWpNpW $JRPELVPpWHOWPHJQ\RPiViUDD]
]HPPyGNLNDSFVROpVD]LNRQHOWĦQLNDNLMHO]ĘUĘO
● (EEHQDPyGEDQWDUWVDPDJDN|]HOpEHQDWiYLUiQ\tWyW
,O\HQNRUDWiYLUiQ\tWyN|]HOpEHQQHOHJ\HQVHPHOHJVHKLGHJREMHNWXP

7

JRPE

● 1\RPMDPHJDJRPERWpVDOHJ\H]pVEHLQGXOLOODNLMHO]ĘQ
" LNRQ
MHOHQLNPHJ,VPpWHOWPHJQ\RPiVUDOHiOODOHJ\H]pVpVD]LNRQHOWĦQLN
● +DDEHUHQGH]pVNLNDSFVROWiOODSRWiEDQQ\RPMDPHJHJ\WWDpVJRPERW
DNNRUiWNDSFVROKDWQRUPiOpVIL[OHJ\H]pVPyGRNN|]|WW,O\HQNRUD]
“” LNRQNpWV]HUIHOYLOODQDWiYLUiQ\tWyQ
● )L[V]|JĦOHJ\H]pVPyGEDQDJRPEPHJQ\RPiViUDDEHiOOtWiVD]DOiEELDNV]HULQW
YiOWR]LN:

QLQFVNLMHO]pV
(PHJiOOD]
DNWXiOLVSR]tFLyEDQ

8

MODE JRPE$JRPEW|EEV]|UL

PHJQ\RPiViYDOYiODVV]WKDWyNLDNtYiQW]HPPyG
AUTO

COOL

DRY

8

FAN

HEAT

$WiYLUiQ\tWyKDV]QiODWD
● $XWRPyGEDQDNpV]OpNDXWRPDWLNXVDQ]HPHOD]pU]pNOHWN|UQ\H]HWLKĘPpU
VpNOHWDODSMiQ$EHiOOtWRWWpUWpNQHPYiOWR]WDWKDWypVDNLMHO]ĘQVHPOiWKDWy
$YHQWLOiWRUIRUGXODWDpVD]VDOXPR]JiVD]RQEDQDNWtYpVNDSFVROKDWy
● +ĦWpV]HPPyGEDQDEHUHQGH]pVKĦW$EHiOOtWRWWKĘPpUVpNOHWiOOtWKDWy7RYiEEi
DYHQWLOiWRUIRUGXODWV]iPDLVYiOWR]WDWKDWyLOODOHJ\H]pVLVDNWtYpVNDSFVROKDWy
● 6]iUtWiVPyGEDQDEHUHQGH]pVDODFVRQ\YHQWLOiWRUIRUGXODWRQSiUiWODQtW(EEHQD
PyGEDQDYHQWLOiWRUIRUGXODWDQHPiOOtWKDWyGHDOHJ\H]pVDNWtYpVNDSFVROKDWy
● 9HQWLOiWRU]HPPyGEDQDEHUHQGH]pVDV]REDOHYHJĘMpWNHULQJWHWLKĦWpVIĦWpV
QpONO$IRUGXODWV]iPiOOtWKDWypVDOHJ\H]pVLVDNWtYpVNDSFVROKDWy
●

)ĦWpV]HPPyGEDQDEHUHQGH]pVIĦW$EHiOOtWRWWKĘPpUVpNOHWV]DEiO\R]KDWy
7RYiEEiDYHQWLOiWRUIRUGXODWV]iPDLVYiOWR]WDWKDWyLOODOHJ\H]pVDNWtYpV
NDSFVROKDWy

0HJMHJ\]pV:
● )ĦWpV]HPEHQDKLGHJOHYHJĘEHI~YiVHONHUOpVHpUGHNpEHQDDEHI~YiVSHUF
NpVOHOWHWpVVHOLQGXO$NpVOHOWHWpVPpUWpNHDN|UQ\H]HWLKĘPpUVpNOHWIJJYpQ\H

● $WiYLUiQ\tWyQEHiOOtWKDWyWDUWRPiQ\: 16~30ć(61-86°F);

9

JRPE
● $JRPERWPHJQ\RPYDEHLOONLNDSFVROKDWyDOHJ\H]pV%HNDSFVROiVNRU
LNRQMHOHQLNPHJDNLMHO]ĘQNLNDSFVROiVNRUD]LNRQHOWĦQLN
● $EHUHQGH]pVNLNDSFVROWiOODSRWiEDQHJ\WWHVHHQPHJQ\RPYDH]WpVD
JRPERWIL[V]|JĦOHJ\H]pVUHiOOiWDNpV]OpN
● )L[V]|JĦOHJ\H]pVQpODJRPEEDOD]DOiEELVRUUHQGEHQOpSWHWKHWĘDOHJ\H]pV
V]|JH
QLQFVNLMHO]pV
(D]VDOXPHJiOOD]
DNWXiOLVSR]tFLyEDQ)

9

$WiYLUiQ\tWyKDV]QiODWD
10 T-ON/T-OFF JRPE
●

721 EHNDSFVROiVLGĘ]tWpV JRPE
$JRPEPHJ\Q\RPiVDXWiQiOOtWKDWyEHKRJ\PHQQ\LLGĘP~OYDNDSFVROMRQEH
LGĘ]tWHWWHQDEHUHQGH]pV(NNRULNRQOiWKDWyDNLMHO]ĘQpV21IHOLUDW
YLOORJ$pVJRPERNNDOSHUFHVOpSpVHNEHQiOOtWKDWyEHD]LGĘWDUWDP$
JRPELVPpWHOWPHJQ\RPiViYDOPHQWKHWĘDEHiOOtWiV(]XWiQD]21YLOORJiVD
OHiOO$EHiOOtWiVD]LGĘ]tWHWWEHNDSFVROiVLQGXOiVDNRUD721JRPE
PHJQ\RPiViYDOW|U|OKHWĘ

●

7)) NLNDSFVROiVLGĘ]tWpV JRPE
$JRPEPHJ\Q\RPiVDXWiQiOOtWKDWyEHKRJ\PHQQ\LLGĘP~OYDNDSFVROMRQNL
LGĘ]tWHWWHQDEHUHQGH]pV(NNRULNRQOiWKDWyDNLMHO]ĘQpV2))IHOLUDW
YLOORJ$pVJRPERNNDOSHUFHVOpSpVHNEHQiOOtWKDWyEHD]LGĘWDUWDP$
JRPELVPpWHOWPHJQ\RPiViYDOPHQWKHWĘDEHiOOtWiV(]XWiQD]2))
YLOORJiVDOHiOO$EHiOOtWiVD]LGĘ]tWHWWNLNDSFVROiVLQGXOiVDNRUD72))JRPE
PHJQ\RPiViYDOW|U|OKHWĘ

Note:
● $NiUEHDNiUNLNDSFVROWiOOiVEDQLViOOtWKDWyDEHNLNDSFVROiVLGĘ]tWpV
● $]LGĘ]tWpVSURJUDPR]iVDHOĘWWiOOtWVDEHDWiYLUiQ\tWyyUiMiW

11 CLOCK

yUD JRPE

$JRPEPHJQ\RPiVDXWiQLNRQMHOHQLNPHJpVYLOORJDNLMHO]ĘQpVEHiOOtWKDWy
DSRQWRVLGĘPSHQEHOOPHJNHOONH]GHQLDEHiOOtWiVWDJRPERNNDO$
EHiOOtWiVSHUFHVOpSpVHNEHQYpJH]KHWĘ/HQ\RPYDWDUWiVVDOJ\RUVtWKDWyD
EHiOOtWiV$EHiOOtWiVPHQWpVHD&/2&.JRPEPHJQ\RPiViYDOW|UWpQLN(]XWiQD]
LNRQYLOORJiVDOHiOO
0HJMHJ\]pV:
● $]LGĘyUiVPyGR]DW~
● +DPSLJQHPQ\RPXQNPHJJRPERWDWiYtUiQ\tWyNLOpSD]LGĘ
EHiOOtWiVPHQEĘO8J\DQH]LJD]D]LGĘ]tWHWWPĦN|GpVEHiOOtWiViQiOLV
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$WiYLUiQ\tWyKDV]QiODWD
12 Humdity/health

SiUiWODQtWiV,RQL]iWRU JRPE

$JRPEPHJQ\RPiViYDONLYiODV]WKDWyDNtYiQW
]HPPyG
INTELLIGENT

INTELLIGENT

W|UOpV

0HJMHJ\]pV+DDEHUHQGH]pVQHPWXMDH]WDIXQNFLyWDNNRUDEHUHQGH]pV
KDQJMHO]pVWDGGHYiOWR]iVQpONOD]HOĘ]Ę]HPPyGEDQPĦN|GLNWRYiEE

13 X-FAN JRPE
+ĦWpVYDJ\V]iUtWiV]HPEHQDJRPEPHJQ\RPiViUDLNRQMHOHQLNPHJD
NLMHO]ĘQpVDNpV]OpNNLNDSFVROiVDXWiQDYHQWLOiWRUPpJSHUFLJ]HPHOpV
NLV]iUtWMDDEHOWpULHJ\VpJHW$]HOVĘLQGtWiVNRUDIXQNFLyDODSpUWHOPH]pVEHQ
NLNDSFVROW
● ;)$1EHNDSFVROWDNpV]OpNNLNDSFVROiVDXWiQDYHQWLOiWRUPpJSHUFLJDODFVRQ\
IRUGXODWRQ]HPHO$JRPEPHJQ\RPiViYDODPĦYHOHWPHJV]DNtWKDWy
● ;)$1NLNDSFVROWDNpV]OpNNLNDSFVROiVDNRUDNpV]OpNOHiOO

14Air

OHYHJĘ JRPE

$JRPEPHJQ\RPiViYDOYiODV]WKDWyDNtYiQ]HPPyG
W|UOpV
0HJMHJ\]pV+DDEHUHQGH]pVQHPWXGMDH]WD]]HPPyGRWDNNRUDJRPE
PHJQ\RPiVDNRUDNpV]OpNKDQJRWDGGHYiOWR]iVQpONOD]HOĘ]Ę]HPPyGEDQ
PĦN|GLNWRYiEE

15 LIGHT

YLOiJtWiV JRPE

$JRPEPHJQ\RPiViYDONDSFVROKDWyEHYDJ\NLDEHOWpULHJ\VpJNLMHO]ĘMpQHN
YLOiJtWiVD

16 SLEEP
ƽ

pMV]DNDL]HP JRPE

$JRPEPHJQ\RPiViYDONDSFVROKDWyEHD]pMV]DNDL]HPIRNR]DWDLOO
NDSFVROKDWyNL
W|UOpV
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$WiYLUiQ\tWyKDV]QiODWD
$]pVIRNR]DWEDQJ\iULODJHOĘUHEHSURJUDPR]RWWKĘPpUVpOHWJ|UEpNDODSMiQ
]HPHODEHUHQGH]pV
ƽ $IRNR]DWV]HPpO\UHV]DEKDWy:
(1) $]$,5JRPEPHJQ\RPiViYDOOHKHWEHOpSQLDSURJUDPR]iVED. (NNRUDNLMHO]Ę
yUiWPXWDWpVDKĘPpUVpNOHWNLMHO]ĘQ"88" DOHJXWyEEKDV]QiOWDOYiVLKĘPpUVpNOHW
OiWKDWy(D]HOVĘLQGtWiVNRUDJ\iULpUWpNHWMHO]LDNLMHO]Ę);
ƽ

(2) $ "+" pV "-" JRPERNNDOEHiOOtWKDWyDNtYiQWKĘPpUVpNOHW$EHiOOtWiVD]$,5
JRPEEDOPHQWKHWĘ
ƽ (3) (NNRUD]LGĘ]tWpVpUWpNHDXWRPDWLNXVDQPHJHPHONHGLNyUiYDO PD[yUD pV
DKĘPpUVpNOHWNLMHO]ĘQDOHJXWyEEEHiOOtWRWWpUWpNYLOORJ
ƽ

ƽ

ƽ

(4),VPpWHOMHDOpSpVWPLQDGGLJDPtJPLQGDyUiUDEHQHPiOOtWRWWDD
KĘPpUVpNOHWHW

IRNR]DW:DEHiOOtWiVRNOHNpUGH]pVH
$SURJUDPR]iVPyGEDEHOpSYHHOOHQĘUL]KHWĘHNDEHiOOtWiVRN,O\HQNRUQH
YiOWR]WDVVRQDEHiOOtWRWWpUWpNHNHQ$YpJpQOpSMHQNLD]$,5JRPEEDO
$NiUEHiOOtWiVNRUDNiUOHNpUGH]pVNRUDWiYLUiQ\tWyNLOpSKDPSLJQHP
Q\RPXQNPHJHJ\HWOHQJRPERWVHP
$]2Q2))+HDWLQJ&RROLQJ0RGH7,0(5+80,',7<YDJ\D6/((3JRPERN
PHJQ\RPiVDNRUV]LQWpQNLOpSDWiYLUiQ\tWyDSURJUDPR]iVEyO

 IRNR]DWV]LHV]WDPyG. DEHiOOtWRWWKĘPpUVpNOHWpUWpNHDXWRPDWLNXVDQYiOWR]LND
V]LHV]WDPyGMHOOHP]ĘLWĘOIJJĘHQ
ƽ ÈUDPNLPDUDGiVXWiQD]pMV]DNDLPyGQHPNDSFVROYLVV]D
$]pMV]DNDLPyVDXWRPDWLNXVDQDNWLYiOMDDYHQWLOiWRUFVHQGHV]HPPyGMiWLV.
ƽ $872PyGEDQD]pMV]DNDLPyGQHPNDSFVROKDWy
ƽ

17 Wifi JRPE
● $JRPEPSLJWDUWyQ\RPiViYDONDSFVROKDWyEHLOONLD:,),PyG.
● $JpSNLNDSFVROWiOODSRWiEDQD02'(pV:,),JRPERNHJ\WWHVOHQ\RPiVDXWiQ
UHVHWHOKHWĘNDZLILPyGSDUDPpWHUHLpVPHJQ\LWKDWyDZLILIXQNFLy
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%LOOHQW\ĦNRPELQiFLyN
X-FAN IXQNFLy
(EEHQDPyGEDQDJpSNLNDSFVROiVDXWiQDYHQWLOiWRUNLV]iUtWMDDQHGYHVpJHWD
EHOWpULHJ\VpJEĘO
1. %HNDSFVROWX-FAN IXQNFLy: DPLNRUD]212))JRPEEDONLNDSFVROMDDNpV]OpNHW
DEHOWpULYHQWLOiWRUPpJNESHUFLJDODFVRQ\VHEHVVpJJHO]HPHO+DN|]EHQ
PHJQ\RPMDD];)$1JRPERWDNNRUDYHQWLOiWRUOHiOO
2. .LNDSFVROW X-FAN IXQNFLy: KDDJpSHWNLNDSFVROMDD]212))JRPEEDODNNRUD]
OHiOO.

AUTO RUN
$872581PyGEDQDEHiOOtWRWWKĘPpUVpNOHWQHPMHOHQLNPHJDNLMHO]ĘQpVD]QHPLV
iOOtWKDWy $ EHUHQGH]pV D V]RED KĘPpUVpNOHWH DODSMiQ DXWRPDWLNXVDQ iOOtWMD EH D
PHJIHOHOĘ]HPPyGRWpVKĘPpUVpNOHWHW

/ock
$pVJRPERNHJ\WWHVPHJQ\RPiViYDOOH]iUKDWyDWiYLUiQ\tWyELOOHQW\Ħ]HWH
,O\HQNRULNRQOiWKDWyDNLMHO]ĘQDPLEiUPHO\JRPEPHJQ\RPiVDNRU
KiURPV]RUYLOORJ

Fahrenheit  &HOVLXViWNDSFVROiV
$JpSNLNDSFVROWiOODSRWiEDQQ\RPMDPHJHJ\V]HUUHD02'(pVJRPERNDW DƇ pV Ɖ
VNiODN|]|WWLiWNDSFVROiVKR]
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+DV]QiODW
1. $]iUDPUiNDSFVROiVDXWiQDJpSD]212))JRPEPHJQ\RPiViYDO
NDSFVROKDWyEH
2. $02'(JRPEEDOYiODVV]DNLDNtYiQW]HPPyGRW: AUTO, COOL, DRY, FAN,
HEAT DXWRPDWLNXVKĦWpVV]iUtWiVYHQWLOiWRUIĦWpV .
3. $ "+" YDJ\ " - " iOOtWVDEHDNtYiQWKĘPpUVpNOHWHW$872PyGEDQQHPiOOtWKDWy
DKĘPpUVpNOHW
4. $ "FAN" JRPEEDOiOOtWVDEHDNtYiQWYHQWLOiWRUIRNR]DWRW: auto, low, medium pV
.KLJK DXWRPDWLNXVDODFVRQ\N|]HSHVpVPDJDV 
5. 1\RPMDPHJD "SWING" DNtYiQWEHI~YiVLLUiQ\EHiOOtWiViKR]

(OHPFVHUHDWiYLUiQ\tWyEDQ
1. 9HJ\HHOHD]HOHPWDUWyIHGHOpWPDMGYHJ\HNL
DGEKDV]QiOWHOHPHW
2. 3RODULWiVKHO\HVHQKHO\H]]HEHDNpWGE~M
(AAA 1.5V) V]iUD]HOHPHW
3. 7HJ\HYLVV]DD]HOHPWDUWyIHGHOpW

MHODGy

HOHPHN

UiUDN
OHYHV]

HOHPWDUWyIHGpO

$]HOHPHNW|OW|WWVpJpWDWiYLUiQ\tWy
NLMHO]ĘMpQLNRQ "
" MHO]L+DD]LNRQ
YLOORJDNNRUFVHUpOMHQHOHPHWD
WiYLUiQ\ttWyEDQ

HOHPW|OW|WWVpJ

),*<(/(0
● +DNDSFVROQLNtYiQDNNRUDWiYLUiQ\tWyMHODGyMDQp]]HQDEHOWpULHJ\VpJ
MHOYHYĘDEODNDLUiQ\iED
● $WiYLUiQ\tWypVDMHOYHYĘN|]|WWLWiYROViJQHOHJ\HQW|EEPQpOpV
QHOHJ\HQDNDGiO\DWiYLUiQ\tWypVDJpSN|]|WW
$MHOLQWHUIHUiOKDWKD IpQ\FVĘ YDJ\PRELOWHOHIRQVWEYDQDN|]HOEHQ;
● &VDN~MD]HUHGHWLYHOD]RQRVWtSXV~HOHPHNHWKDVV]QiOMRQDWiYLUiQ\ttWyEDQ
● +DKX]DPRVDEELGHLJKDV]QiODWRQNtYOYDQDJpSYHJ\HNLD]HOHPHNHW
DWiYLUiQ\tWyEyO.
● +DDWiYLUiQ\tWyNLMHO]ĘMHYLEUiOYDJ\V|WpWFVHUpOMHQHOHPHWDWiYLUiQ\tWyEDQ
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$ Smart Control (Smart Phone, Tablet PC)KDV]QiODWD
SpeciiOLV IXQNFLyN
$NpV]OpND]|VV]HKDQJROiVXWiQRNRVWHOHIRQQDOLOO3&YHOLVNDSFVROKDWy
0LHOĘWWH]WDIXQNFLyWKDV]QiOQiJ\Ę]ĘGM|QPHJUyODKRJ\WHOHIRQMDYDJ\WDEOHWMH
VWDQGDUG$QGURLGRSUiFLyVUHQGV]HUĦ $EHUHQGH]pVPD[LPXPRNRVWHOHIRQKR]
WDEOHWKH]WXGFVDWODNR]QLHJ\LGĘEHQ
1. 7HOHStWVHD Gree-Smart SURJUDPRWDWHOHIRQMiUDWDEOHWMpUH
 PyGV]HU: OpSMHQEHD*5((KLYDWDORQKRQODSMiUD http://www.gree.com/english/.
.HUHVVHPHJD Gree-Smart Application SURJUDPRWD "Download Center"EHQ.
 PyGV]HU: ROYDVVDEHDOHQWL QR NyGRWpVW|OWVHOHN|]YHWOHQODSURJUDPRW (KD
DNpV]OpNHQHPNRPSDWLELOLVDNNRUNHUHVVHQPiVPyGRWDSURJUDP
WHOHStWpVpUH.)

 PyGV]HU: 0$& iOS KDV]QiOyNNHUHVVpNPHJD “Gree-Smart” SURJUDPRWD] Apple’s
App StoreEDQ.
$VLNHUHVWHOHStWpVXWiQD]DOiEELNpSMHOHQLNPHJ. $N|YHWNH]ĘSpOGD iphone4UH
YRQDWNR]LN. (DPHJMHOHQpVIJJD]RSHUiFLyVUHQGV]HUWĘO
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A Smart Control (Smart Phone, Tablet PC) használata
2. Kapcsolja be a klímán a WiFi funkciót:
Kapcsolja be a klímát. Első alkalommal a távirányítót hangolni kell! Hosszan nyomja
meg a “WiFi” gombot a távirányítón (kb. 3 mp.) Ha a WiFi ikon megjelenik, az jelzi,
hogy a wi-fi funkció be van kapcsolva.
3. A telefonján adja meg a WiFi beállításokat a "gree-xxxxxxxx hálózathoz.
Legyen a "gree-E9D1" a példa. Csatlakozzon a hálózathoz!

4. A csatlakozáshoz gépelje be az eredeti jelszót: 12345

5. 1\LVVDPHJDSURJUDPRWPDMGIULVVtWVHQ “Refresh” , (]XWiQDNOtPDEHUHQGH]pV
DXWRPDWLNXVDQFVDWODNR]LN1\RPMDPHJDJRPERW
,QQHQWĘODYH]pUOpVDNWtYpVDSDUDPpWHUHNiOOtWKDWyDN
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$ Smart Control (Smart Phone, Tablet PC)KDV]QiODWD
)LJ\HOHP: D]HOVĞKDV]QiODWNRUYiOWR]WDVVDPHJDMHOV]yWpVD
EHOpSpVLNyGRW
6. $IHMOpFHQEDOUDODSR]YDOpSMHQD “Settings” PHQEHpVOpSMHQEHDEHiOOtWiVRNED
9iODVV]DD “Network Setting”, PHQWpVtUMDEHD]~MD]RQRVtWyNDW(D]
DODSpUWHOPH]HWW user name pV password admin) /pSMHQEH “Login” PDMOpSMHQD
“Network Setting” PHQEHpVPyGRVtWVDDSDUDPpWHUHNHW DKiOy]DWQHYpWSO greemy homeUD pVD MHOV]yW (OiVGNpVĘEEDEL]WRQViJRVPyGRWpVMHOV]yLQVWUXNFLyNDW

7. $PyGRVtWiVRNXWiQHJ\ILJ\HOPH]WHWpVMHOHQLNPHJ$]2.PHJQ\RPiViYDOD
PyGRVtWiVRNpOHWEHOpSQHN(]XWiQDSURJUDP$LU&RQGLWLRQHUDEODNRWMHOHQtWPHJGH
DNOtPiNOLVWiMDHOWĦQLN

8. /pSMHQNLDSURJUDPEyOPDMGOpSMHQEH~MUD$:,),DEODNEDQPRVWPiUPHJMHOHQLN
DKiOy]DW DSpOGiEDQJUHHP\KRPH
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$SmartControl (Smart Phone, Tablet PC)KDV]QiODWD
9. /pSMHQEHLVPpWDYH]pUOpVPHQEHpVYpJH]]HHODNtYiQWEHiOOtWiVRNDW

$ WiFi modulUHVHWHOpVH DODSKHO\]HWEHiOOtWiV :
$WiYLUiQ\tWyYDONDSFVROMDNLDNOtPiWPDMGiUDPWDODQtWVDD]W. .DSFVROMDYLVV]DD]
iUDPRW 0DMGSHUFYiUDNR]iVXWiQQ\RPMDOHHJ\V]HUUHD“WiFi” pV “Mode”
JRPERNDW+DDNOtPiEyOVtSROyKDQJKDOODWV]LNDNNRUPHJW|UWpQWD5(6(7: $
JRPERNNESHUFLJDNWtYDN
(J\V]HUĦEEKiOy]DWLKLEiN:
1. +DDN|]HOLYH]pUOpVQHPPĦN|GLNHOOHQĘUL]]HOpSpVUĘOOpSpVUHD]DOiEELDNDW
·$NOtPDEHUHQGH]pVNDSWiSIHV]OWVpJHW"
·$:,),IXQNFLyEHYDQNDSFVROYD"
·$WHOHIRQFVDWODNR]LNpVHUUHDEHUHQGHH]pVUHFVDWODNR]LN"
·9pJH]]HHOD5(6(7PĦYHOHWHWDWiYLUiQ\tWyYDOPDMGiOOtWVDEHDNDSFVRODWRW.
)LJ\HOHP:
1. $:,),IXQNFLyQDNNEHJ\SHUFUHYDQV]NVpJHD]pOHGpVKH]
2. $NOtPDEHUHQGH]pVPHPyULiMDWiUROMDDEHiOOtWiVRNDW
3. 1pPHO\PRGHOQpOQLQFVWiYYH]pUOpVIXQNFLy
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$ Smart Control (Smart Phone, Tablet PC)KDV]QiODWD
$ Main Interface IĘDEODN IXQNFLyL
1. h]HPPyG: $872&RROLQJ'U\LQJ)DQpV+HDWLQJ DXWRKĦWpVV]iUtWiV
YHQWLOiWRUpVIĦWpV IXQNFLyNYiODVV]WKDWyN

2. +ĘPpUVpNOHW: %HiOOtWKDWyDNtYiQWKĘPpUVpNOHW

3. 9HQWLOiWRUIRUGXODW%HiOOtWKDWyDNtYiQWIRUGXODW+ĦWpVEHQpVIĦWpVEHQKDD
FVHQGHV]HPEHNDSFVROWDNNRUDEHiOOtWiVRNHOYpJ]pVHXWiQD]DXWRPDWLNXVDQ
NLNDSFVRO
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$ Smart Control (Smart Phone, Tablet PC)KDVV]QiODWD
$SURJUDPIĘIXQNFLyL DEODNDOMDPHQ
1. Preset: (EEHQD]DEODNEDQiOOtWKDWyEHD]LGĘ]tWHWWEHNLNDSFVROiV

2.Functions IXQNFLyN : ,GHEHOpSYHEHpVNLWXGMDNDSFVROQLDYLOiJtWiVWEHWXG
NDSFVROQLNO|QE|]ĘIXQNFLyNDWPLQWV]ĦUpV;)$1785%2FVHQGHVPyG
SiUiWODQtWiVVWE
)LJ\HOHPFVDND]RNDIXQNFLyNDNWtYDNDPLNNHODEHUHQGH]pVUHQGHONH]LN

3. Swing OHJ\H]pV : ,WWiOOtWKDWMDEHDOHIHOMREEEDOOHJ\H]pVWpVDIL[V]|JĦNLI~YiVW

20

$Smart Control (Smart Phone, Tablet PC)KDV]QiODWD
4. Advanced: ,WWiOOtWKDWMDEHD]DOYiVNDUDNWHULV]WLNiWVSHFLiOLVOHJ\H]pVWFVHQGHV
pVHQHUJLDWDNDUpNRVPyGRNDW
● Sleep curve DOYiVNDUDNWHULV]WLND : /HKHWVpJHVPyGRN',< HJ\pQL 
KDJ\RPiQ\RV3URILpV6]LHV]WD$]HJ\pQLHVHHWpEHQPHJWXGMDDGQLD
KĘPpUVpNOHWHWpVD]LGĘWDUWDPRW$XRWRpV)$1PyGEDQDDOYiVPyGQHP
DNWtY6]iUtWiV]HPEHQSHGLJFVDNDKDJ\RPiQ\RVPyGpUKHWĘHO

● Regional Swing HJ\pQLOHJ\H]pV : LWWOHKHWKR]]iiOOtWDQLDOHJ\H]pVPyGMiWD
V]REDPpUHWpKH] WiYROViJV]pOHVVpJPDJDVViJ 

$FV~V]NiNVHJtWVpJpYHOEHWXGMDiOOtWDQLDYHQWLOiWRUiOWDOEHI~YDQGy
WpUIRJDWRW$IXQNFLyDOHIHOOHJ\H]pVJRPEEDONDSFVROKDWyNL$5HJLRQDOVZLQJ
IXQNFLyFVDNKĦWpVpVIĦWpVPyGEDQDONDOPD]KDWy$Yt]V]LQWHVOHJ\H]pVEHQOHKHW
DVV]LPHWULD H]WHOMHVHQQRUPiOLV 
$YRLGSHRSOHH]WPLQGHQNLVDMiWWDSDV]WDODWDDODSMiQWXGMDEHiOOtWDQL
9LJ\i]DW$IXQNFLyDEHUHQGH]pVHOKHO\H]pVpWĘOpVEHiOOtWiViWyOLVQDJ\EDQIJJ
tJ\OHKHWDPĦN|GpVpEHQGHYDQFLD
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$ Smart Control (Smart Phone, Tablet PC)KDV]QiODWD

● Noise ]DM : LWWiOOtWKDWyEHDV]HPpO\UHV]DERWWPHJHQJHGHWW]DMV]LQW$WpQ\OHJHVHQ
EHiOOtWKDWypUWpNJpSWtSXVRQNpQWHOWpUĘOHKHWpVDEHOWpULHJ\VpJWĘOIJJ

● Power saving HQHUJLDWDNDUpNRV]HP : $IXQNFLyEHNDSFVROiVDXWiQD
EHUHQGH]pVPpULPLQGDEHOWpULPLQGDNOWpULKĘPpUVpNOHWHWpVH]HN
IJJYpQ\pEHQIRJMDEHiOOtWDQLDNRPSUHVV]RUpVDYHQWLOiWRURNIRUGXODWiWDOHKHWĘ
OHJFVHQGHVHEE]HPHOpVpUGHNpEHQ

22

9pV]]HP
+DDWiYLUiQ\tWyPHJKLEiVRGLNYDJ\HOYpV]DNNRUDEHOWpULHJ\VpJHQ
OpYĘJRPEEDOLV]HPHOWHWKHWĘDNpV]OpN$IHGpOIHOQ\LWiVDXWiQDJRPE
PHJQ\RPiViYDOEHLVPpWHOWPHJQ\RPiViYDONLNDSFVROKDWyDNpV]OpN
,O\HQNRUDJpS$872PyGEDQ]HPHO
panel
Display panel
)LJ\HOHPÈUDPWpV
YHV]pO\HiOOIHQQ

aux. button

7LV]WtWiVpVNDUEDQWDUWiV
),*<(/(0
■ %iUPLQHPĦWLV]WtWiVpVNDUEDQWDUWiVFVDNiUDPPHQWHVEHUHQGH]pVHQ
YpJH]KHWĘ
■ $YL]HVPRViVWLORVD]iUDPWpVYHV]pO\HPLDWW.
■ 2OGyV]HUWWLORVKDV]QiOQLDWLV]WtWiVKR]

$EHOWpULHJ\VpJIHOOHWH
$EHOWpULHJ\VpJIHOOHWpWSXKDV]iUD]YDJ\HQ\KpQQHGYHVURQJJ\DOW|U|OMHiW

0(*-(*<=e6:
● $WLV]WtWiVNRUQHYHJ\HOHD]HOĘODSRW
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7LV]WtWiVpVNDUEDQWDUWiV
$V]ĦUĘWLV]WtWiVD

1

7LV]WtWVDPHJDV]ĦUĘNHW

1\LVVDIHOD]HOĘODSRW
ÏYDWRVDQDNpWV]pOpQpOIRJYD
Q\LVVDIHOD]HOĘODSRW
1HHUĘOWHVVHPHUWHOW|UKHW

3

● 3RUV]tYyWYDJ\ODQJ\RVIRO\yYt]HW
KDV]QiOMRQDWLV]WtWiVKR]
+DNLPRVWDDV]ĦUĘNHW
XWiQDiUQ\pNRVKĦY|VKHO\HQ
V]iUtWVDPHJD]RNDW

2

9HJ\HNLDV]ĦUĘNHW
7HJ\HYLVV]DDV]ĦUĘNHW

4

7HJ\HYLVV]DDV]ĦUĘNHWpV]iUMDOHD]
HOĘODSRW NDWWDQiVKDOODWV]LNKDMyO]iUWD
OH






),*<(/(0
$6=ĥ5ė.(71250È/.g51<(=(7%(1,6/(*$/È%%+$9217$0(*
.(//7,6=7Ë7$1,
$V]ĦUĘNP|J|WWLOHPH]HNKH]QHpUMHQKR]]iPHUWD]RNVpUOpVWRNR]KDWQDN
$V]ĦUĘNV]iUtWiViKR]QHKDVV]QiOMRQQ\tOWOiQJRWpVYDJ\KĘVXJiU]yW

24

7LV]WtWiVpVNDUEDQWDUWiV
),*<(/(0: V]H]RQHOĘWWHOOHQĘUL]]H
1. $OHYHJĘV]tYypVNLI~YyQ\tOiVRNOHJ\HQHNV]DEDGRN
2. $NLVPHJV]DNtWypVDNiEHOHNOHJ\HQHNKLEiWODQRN.

 "T[ʶSʩLMFHZFOFLUJT[UÈL

4. 0LQGDEHOWpULPLQGDNOWpULWDUWyV]HUNH]HWHOHJ\HQpSpVVpUOpVPHQWHV
5. $NRQGHHQ]Yt]HOYH]HWĘOHJ\HQWLV]WDGXJXOiVPHQWHVpVpS

),*<((/(0: V]H]RQXWiQHOOHQĘUL]]H
1. ÈUDPWDODQtWVDDEHUHQGHH]pVW

 UJT[UÓUTBNFHBT[ʶSʩLFUÏTBLÏT[àMÏLCVSLPMBUBJU
3. (OOHQĘUL]]HDWDUWyV]HUNH]HWHNHWpVV]NVpJHVHHWpQFVHHUpOWHVVHNL
D]RNDW

+XOODGpNNH]HOpV
1. $FVRPDJROyDQ\DJRN~MUDKDV]QRVtWKDWyN.pUMNKRJ\D]RNDWV]HOHNWtYHQ
J\ĦMWVHpVDGMDOH
2. $NOtPDEHUHQGH]pVYHV]pO\HVKXOODGpN&VDNDUUDMRJRVXOWV]DNHPEHU
V]HUHOKHWLOHpVYHV]pO\HVKXOODGpNNpQWNHOOOHDGQLD]DUUDNLMHO|OWFpJQpO
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+LEDNHUHVpV
ÈOWDOiQRVWXGQLYDOyN
$]DOiEELDNEDQQpKiQ\RO\DDQLQIRUPiFLyWWDOiODPLVHHJtWLDEEDQKRJ\
HJ\VV]HUĦEEKLEiNDWHOKiUtWVRQV]DNV]HUHOĘVHJtWVpJHQpONO
7QHW

/HKHWVpJHVRN

0HJROGiV

● ,QWHUIHUHQFLD VWDWLNXVW|OWĘGpV ● ÈUDPWDODQtWVRQPDMGNE
IHV]OWVpJLQJDGR]iVVWE
SHUFXWiQNDSFVROMD
YLVV]DD]iUDPRW
● 7~OWiYROYDQDWiYLUiQ\tWy
● $KDWyWiYROViJPD[P
PHQMHQN|]HOHEE
$EHOWpUL
HJ\VpJQHP
IRJDGMDD
WiYLUiQ\tWy
iOWDONOG|WW
XWDVtWiVW
YDJ\DWiYLUi
Q\tWyQHP
NOGMHOHW.

$EHOWpUL
QHPV]tY
OHYHJĘW
D
V]REiEyO

● $NDGiO\DMHO~WMiEDQ

● 7iYROtWVDHO

● $WiYLUiQ\tWyDEHUHQGHH]pV
IHOpQp]"

● ,UiQ\tWVDDJpSIHOppV
SUyEiOMD~MUDDNDSFVROiVW

● /HKHWKRJ\OHPHUOWHN
D]HOHPHN

● +DV]NVpJHVFVHUpOMHNLD]
HOHPHNHW

● $WiYLUiQ\tWyNLMHO]ĘMHV|WpW

● 6pUOWDWiYLUiQ\tWyYDJ\
OHPHUOWHND]HOHPHN

● )pQ\FVĘYDQDN|]HOEHQ"

● 9LJ\HN|]HODWiYLUiQ\ttWyW
DJpSKH]
● .DSFVROMDNLDIpQ\FV|YHW
pVSUyEiOMD~MUD

● $NDGiO\YDQDV]tYyLOO
NLI~YyQ\tOiVQiO
● $JpSHOpUWHDEHiOOtWRWW
KĘPpUVpNOHWHW IĦWpVEHQ

● eSSFVDNEHOHWWNDSFVROYDD
IĦWpVPyG
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● 7iYROtWVDHO
● )ĦWpVEHQDEHiOOtWRWWpUWpN
HOpUpVHNRUDEHOWpULYHQWLOiWRU
OHiOO
● )ĦWpVEHQDEHOWpULYHQWLOiWRU
FVDNNpVOHOWHWYHLQGXOKRJ\
QHI~MMRQKLGHJOHYHJĘW

+LEDNHUHVpV
7QHW

$EHUHQGH
]pVQHP
]HPHO

/HKHWVpJHVRN

0HJROGiV

● ÈUDPNLPDUDGiV"

● 9iUMDPHJD]iUDPYLVV]DWpUWWpW

● /D]DYDJ\VpUOWYH]HWpN"

● -DYtWWDVVDPHJ

● $NLVPHJV]DNtWyOHROGRWW"

● -DYtWWDVVDPHJDKLEiW

● 6pUOWYDJ\KLEiVYH]HWpN

● -DYtWWDVVDPHJ

● $JpSHWDOHiOOiVXWiQD]RQQDO
● 9iUMRQNESHUFHWpV
~MUDLQGtWRWWD
SUyEiOMD~MUD
● $EHiOOtWiVRNMyND
WiYLUiQ\tWyQ"

*Ę]M|QD
EHOWpUL
HJ\VpJEĘO

1HPiOOtWKD
WyD
KĘPpUVpN
OHW

$KĦWpV
(IĦWpV)

● 5HVWHOMHDWiYLUiQ\ttWyW

● 0DJDVDKĘPpUVpNOHWpV
DSiUDWDUWDORP"

● ,O\HQNRUDKĘPpUVpNOHWQHP
iOOtWKDWy
ÈOOtWVRQEHPiV
]HPPyGRW

● $872PyGEDQYDQD
EHUHQGHH]pV"
● $NtYiQWKĘPpUVpNOHWNtYO
YDQD]iOOtWKDWy
WDUWRPiQ\RQ"

● $EHiOOtWKDWyWDUWRPiQ\
16ć~30ć.

● 7~ODODFVRQ\WiSIHV]OWVpJ"

● 9iUMDPHJPtJ
KHO\UHiOO

● 3LV]NRVDV]ĦUĘ"

● 7LV]WtWVDPHJ

KDWpNRQ\ViJD ● 1HPMyDKĘIRNEHiOOtWiV

QHPPHJIH
OHOĘ

● $EHOWpULOHYHJĘJ\RUVDQOHKĦO
pVDN|GKDPDURVDQ
PHJV]ĦQLN

● 1\LWRWWDMWyYDJ\DEODN"
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● ÈOOtWVDEHDKHO\HVpUWpNHW
● =iUMDEH

+LEDNHUHVpV
7QHW
.HOOHPHWOHQ
V]DJ

/HKHWVpJHVRN

● 1LQFVDV]REiEDQV]DJIRUUiV" ● 6]QWHVVHPHJDIRUUiVW
SOFLJDUHWWD
● 7LV]WtWVDPHJDV]ĦUĘW

5HQGV]HUWHOH ● 1LQFVYDODPL]DYDUyIRUUiV
"
QO]HPHOD
SOYH]HWpNQpONOLHV]N|]
JpS

*Ę]M|Q
DNOWpUL
HJ\VpJEĘO

ÈUDPOiVL
]DMKDOO
KDWy

3DWWRJy
]DM

0HJROGiV

● ÈUDPWDODQtWVRQPDMG
NDSFVROMD YLVV]D D] iUDPRW
pVSUyEiOMD~MUD
● )ĦWpV]HPEHQD
OHROYDV]WiVNRUJĘ]NHOHW
NH]KHWH]QRUPiOLV

● )ĦWpVEHQYDQDJpS"

● eSSEHYDJ\NLNDSFVROWDD
EHUHQGHH]pVW"

● $KĦWĘN|]HJiUDPOiVD
KDOODWV]LND
FVĘUHQGV]HUEĘO(]
QRUPiOLV

● eSSEHYDJ\NLNDSFVROWDD
EHUHQGHH]pVW"

● $KĘPpUVpNOHWYiOWR]iV
KDWiViUDDKĘWiJXOiVRNR]WD
KDQJ
(]QRUPiOLV
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+LEDNHUHVpV
+LEDNyGRN
● +DDEHUHQGH]pVD]|QGLDJQRV]WLNDLIRO\DPDWVRUiQDEQRUPDOLWiVWpU]pNHO
DNNRUDNLMHO]ĘYLLORJpVYDJ\NLtUMDD]pU]pNHOWKLEDNyGMiW
+LEDNyG

(OKiUtWiV

E5

7~OiUDPYpGOHP+DD]~MUDLQGtWiVQHPVHJtWKtYMRQ
V]HUHOĘW

E6

.RPPXQLNiFLyVKLED+DD]~MUDLQGtWiVQHPVHJtW
KtYMRQV]HUHOĘW

E8

7~OQ\RPiV W~OPHOHJHGpV YpGHOHP+DD]~MUDLQGtWiVQHP
VHJtWKtYMRQV]HUHOĘW

U8

7~OPHOHJHGpVYpGHOHP+DD]~MUDLQGtWiVQHPVHJtWKtYMRQ
V]HUHOĘW

H6

0RWRUYH]pUOpVKLED+DD]~MUDLQGtWiVQHPVHJtWKtYMRQ
V]HUHOĘW

C5

+LiQ\]yMXPSHU+tYMRQV]HUHOĘW

F1

6]tYRWWOHYHJĘWHUPLV]WRUKLED+tYMRQV]HUHOĘW

F2

&VĘKĘPpUVpNOHWKLED+tYMRQV]HUHOĘW

Figyelem! Más hibaüzenetek is megjelenhetnek! Szükség esetén hívjon képzett
szakembert a javításhoz!

FIGYELEM
■ Az alábbi esetekben azonnal kapcsolja ki a készüléket és áramtalanítsa azt,
majd híYjon MRJRVXOWkéSzett szereOĘW
● 0HOHJHGĘpVYDJ\VpUOWHOHNWUURPRVNiEHO
● 0ĦN|GpVN|]EHQLUHQGHOOHQHV]DM
● *\DDNUDQOHROGDNLVPHJV]DNtWy
● eJHWWV]DJM|QDEHUHQGH]pVEĘO
● +ĦWĘN|]HJV]LYiUJiV
■ $QHPUHQGHOWHWpVV]HUĦKDV]QiODWDEHUHQGH]pVPHJKLEiVRGiViWRNR]KDWMDpV
V]HPpO\LVpUOpVYDJ\WĦ]NHOHWNH]KHW
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OHJDOiEE 15cm
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Mƾszaki adatok

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

A fogyasztó részére értékesítĘ vállalkozás (a továbbiakban: Vállalkozás) neve és címe:
..................................................................................................................................................
Termék megnevezése:
..................................................................................................................................................
Termék típusa:
..................................................................................................................................................
Termék gyártási száma:
..................................................................................................................................................
ImportĘr neve és címe:
Friotech kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2040 Budaörs, Vasút u. 9.
Gyártó neve és címe:
..................................................................................................................................................
Vásárlás idĘpontja: ................................................................................................................
A termék fogyasztó részére történĘ átadásának vagy (amennyiben ezt a Vállalkozás,
illetve annak megbízottja végzi) az üzembe helyezés* idĘpontja: ......................................
(*a megfelelĘ aláhúzandó)
A jótállás idĘtartama:
1 év (12 hónap). E határidĘ elmulasztása jogvesztéssel jár.
A jótállási határidĘ kezdete:
A jótállási határidĘ a termék fogyasztó részére történĘ átadása, vagy ha az üzembe helyezést
a Vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdĘdik.
A jótállási igény érvényesítése:
A fogyasztó jótállási igényét a Vállalkozásnál érvényesítheti.
A Vállalkozás tájékoztatja a vevĘt, hogy a jótállás feltétele az üzembe helyezést végzĘ
szakember által megállapított – helyi adottságokhoz igazoldó - gyakoriságú, ennek hiányában
legalább évi 2 alkalommal történĘ karbantartás elvégeztetése és ennek igazolása. A
karbantartás elvégzését az azt végzĘ szakember által a jótállási jegyen fel kell tüntetni.
Amennyiben az elĘírt gyakoriságú karbantartás nem igazolható a fentiek szerint, úgy a
Vállalkozást jótállási kötelezettség nem terheli.
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Jótállási szelvény

Jótállási szelvény

Termék neve, típusa:
Gyári szám(ok):
A jótállás kezdĘ 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 kezdĘ 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 idĘpontja:
A jótállás új határideje:
A legutóbbi igazolt karbantartás dátuma:

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

…………………………………….
A javítást végzĘ bélyegzĘje, aláírása

…………………………………….
A javítást végzĘ bélyegzĘje, aláírása

Jótállási szelvény

Jótállási szelvény

Termék neve, típusa:
Gyári szám(ok):
A jótállás kezdĘ 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 kezdĘ 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 idĘpontja:
A jótállás új határideje:
A legutóbbi igazolt karbantartás dátuma:

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

…………………………………….
A javítást végzĘ bélyegzĘje, aláírása

…………………………………….
A javítást végzĘ bélyegzĘje, aláírása

Jótállási szelvény

Jótállási szelvény

Termék neve, típusa:
Gyári szám(ok):
A jótállás kezdĘ 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 kezdĘ 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 idĘpontja:
A jótállás új határideje:
A legutóbbi igazolt karbantartás dátuma:

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

…………………………………….
A javítást végzĘ bélyegzĘje, aláírása

…………………………………….
A javítást végzĘ bélyegzĘje, aláírása
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TÁJÉKOZTATÓ
A KÖTELEZė JÓTÁLLÁS ALAPJÁN FENNÁLLÓ JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelezĘ jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) értelmében fogyasztó és vállalkozás közötti
szerzĘdés 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 követĘen lépett fel, így például, ha a
hibát
- szakszerĦtlen 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
rendeltetésszerĦ használathoz klímaberendezések esetében a legalább évi 2 alkalommal de a helyi adottságoktól függĘen az üzembe helyezĘ szakember által elĘírt ennél
gyakrabban – történĘ karbantartás elmulasztása a klímaberendezés eltömĘdését, és ezáltal
a motor leégését eredményezheti)
- helytelen tárolás vagy kezelés, rongálás, a készülék módosítása, nem gyári alkatrészek
beépítése, helytelen elektromos megtáplálás, nem megfelelĘ elektromos rendszerhez való
csatlakoztatás,
- elemi kár, természeti csapás
okozta.
A jótállási igény érvényesítése
A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthetĘ. Jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére
bocsátásának elmaradása esetén a szerzĘdés 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 eredĘ jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetĘek.
A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Vállalkozással közölni.
A közlés késedelmébĘl eredĘ kárért a fogyasztó felelĘs. Kárenyhítési kötelezettsége körében a
fogyasztó köteles a meghibásodott készüléket kikapcsolni és áramtalanítani. A hibás készülék
további üzemeltetésébĘl eredĘ kárért a fogyasztó felel.
A fogyasztó jogai jótállás keretébe tartozó hiba esetén:
Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó
- elsĘsorban – 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 szerzĘdésszegés súlyát és a
jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.
- ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelĘ
határidĘn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak
a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fĦzĘdĘ érdeke megszĦnt, a fogyasztó – választása
szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga
kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzĘdéstĘl. 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 helyezéstĘl) számított
három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan
többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a
rendeltetésszerĦ használatot akadályozza.
Kijavítás és kicserélés
A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható
rendeltetésére figyelemmel – megfelelĘ határidĘn 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 idĘbe a kijavítási idĘnek az a része, amely alatt a fogyasztó a
terméket nem tudja rendeltetésszerĦen használni. A jótállási idĘ a terméknek vagy a termék
részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre),
valamint a kijavítás következményeként jelentkezĘ hiba tekintetében újból kezdĘdik.
Költségek
A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik.
A rögzített bekötésĦ, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi
csomagként nem szállítható terméket – a jármĦvek kivételével – az üzemeltetés helyén kell
megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhetĘ el, a le- és felszerelésrĘl,
valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás gondoskodik.
A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogainak érvényesítését.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fĘvárosi) kereskedelmi és iparkamarák
mellett mĦködĘ békéltetĘ testület eljárását is kezdeményezheti.
A vállalkozás a minĘségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerzĘdés
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 – jegyzĘkönyvet 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. NAGYKERESKEDė ÁLTAL VÁLLALT ÖNKÉNTES JÓTÁLLÁS
ALAPJÁN FENNÁLLÓ JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL

A Friotech Kft. nagykereskedĘ 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 értékesítĘ kiskereskedĘ köteles gondoskodni. A
végfelhasználó jótállási igényét kizárólag a kiskereskedĘn, illetve amennyiben ez a
kiskereskedĘvel nem azonos, - erre vonatkozó megállapodás alapján - a klímaberendezés
üzembe helyezését végzĘ 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 idĘ kezdete a klímaberendezés szakszerĦ üzembe helyezésének napja, de
legkésĘbb a Friotech Kft. általi értékesítést (klímaberendezés kiskereskedĘ általi átvételét)
követĘ 365. nap.
A jótállási idĘ a Friotech Kft. által forgalmazott készülékek típusai szerint:

Cascade készülékek

2 év (a Friotech Kft. által elĘírt és a honlapján közzétett plusz
feltételek kiskereskedĘ általi teljesítése és a Friotech Kft. honlapján
történĘ kiskereskedĘi regisztráció esetén a kiterjesztett jótállási idĘ
egyes modellekre: 5 év)

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