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N ÁlíalánossáÖok=____________________________________________________________=O 

NKN cÉszülíséÖéríékÉk=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=O 
NKO sízkÉzÉlés=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=O 

O A=készülék=fÉlééííésÉ=_______________________________________________________=O 
OKN iÉírás=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=O 
OKO jérÉíÉk=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=P 
OKP háÉÖészííő=műszaká=adaíokKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=P 

P A=fűtőkészülék=bÉééííésÉ=____________________________________________________=P 
4 _ÉköíésÉk=________________________________________________________________=P 

4KN eádraulákus=bÉköíésÉk=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=P 
4KO blÉkíromos=bÉköíés=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=R 

R A=fűtőkészülék=kÉzÉlésÉ=_____________________________________________________=S 
RKN ÁííÉkáníés=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=S 
RKO A=kívání=vízÜőmérséklÉí=bÉállííása=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=S 
RKP eozzáférés=a=védőbázíosííékokÜoz=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=S 

S ÜzÉmbÉ=ÜÉlóÉzés=__________________________________________________________=T 
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SKO blándííás=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=T 
SKP bllÉnőrzésÉk=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=T 
SK4 eábaÉlÜárííás=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=T 
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T _ázíonsáÖá=áníézkÉdésÉk=_____________________________________________________=U 
U A=íÉrmék=újraÜasznosííása=___________________________________________________=U 
V haécsolásá=rajz=____________________________________________________________=V 
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N =ÁiTAiÁklppÁdlh=

NKN= cÉszülíséÖéríékÉk=
jándÉnÉkÉlőíí=üÖóÉlná=kÉll=arraI=ÜoÖó=a=készülékÉn=mÉÖadoíí=fÉszülíséÖ=mÉÖfÉlÉljÉn=a=Üálózaíá=éríéJ
kÉknÉkK=

NKO= sízkÉzÉlés=
AzéríI=ÜoÖó=készülékéí=a=lÉÖjobb=állaéoíban=ÜasználÜassaI=a=mÉdÉncÉ=vázéí=a=kövÉíkÉző=éríékÉk=köJ
zöíí=kÉll=íaríanáW=szabad=klórW=maxK=OIR=mÖLlI=összK=brómW=maxK=RIR=mÖLlI=éeJéríék=SIV=–=UIM=közöííK=jás=
ííéusú=vízkÉzÉlés=ÉsÉíén=a=káváíÉlÉző=és=a=fÉlÜasználó=ÖóőződjÉnÉk=mÉÖ=a=íÉrvÉzÉíí=vízkÉzÉlés=EvÉJ
ÖóáI=ÉlÉkírokémáaá=vaÖó=ÉlÉkírofázákaáF=és=bÉrÉndÉzésÉánk=koméaíábáláíásárólK=A=vízkÉzÉlő=bÉrÉndÉzésJ
nÉk=mándÉnkéééÉn=a=fűtőkészülék=uíán=kÉll=ÉlÜÉlóÉzkÉdnáÉK==

O =A=hÉpwÜiÉh=cbiÉmÍTÉpb=

OKN= iÉírás=
=

=
NK= ÁramlásérzékÉlő=kaécsoló=
OK= hábÉlszáÖÉíÉlés=
PK= _azác=íÉrmoszíáí=dáÖáíálás=kájÉlzővÉl=
4K= SP=Ø=msC=ádom=SPLRM=Ø=szűkííő=
RK= _ázíonsáÖá=íÉrmoszíáí=
SK= blÉkíromos=bÉköíés=
TK= Csaílakozókaécsok=
UK= TfTÁk= ÉllÉnállás= konírollJ= és= bázíonsáÖá= íÉrmoszíáJ

íok=csaílakozásaával=
= =
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OKO= jérÉíÉk=
=

=
=

OKP= háÉÖészííő=műszaká=adaíok=

=

P =A=cŰTŐhÉpwÜiÉh=_bÉmÍTÉpb=

A=fűtőkészülékÉí=a=ÖééÜázban=kÉll=ÉlÜÉlóÉzná=Ejól=szÉllőzőI=száraz=ÜÉlóÉnI=aÜol=nÉm=íárolnak=vízkÉzÉJ
lő=szÉrÉkÉíFI=közÉl=a=mÉdÉncÉ=szűrőbÉrÉndÉzéséÜÉzK=brősíísÉ=fÉl=a=falra=füÖÖőlÉÖÉsÉn=vaÖó=vízszánJ
íÉsÉnI=a= íÉsírÉ=szÉrÉlí=Öóűrűk=sÉÖííséÖévÉl= EÉzÉkÉí=nÉm=szállííjukFK=A=fűtőkészülékÉí=sÉmmákéééÉn=
nÉm=íaríÜaíják=a=Üádraulákus=kÉrángíÉíés=csővÉzÉíékÉáK=A=fűtőkészülék=a=kÉránÖíÉíő=rÉndszÉr=alján=
ÜÉlóÉzkÉdjÉn=ÉlI=íÖó=mándáÖ=lÉsz=bÉnnÉ=vízI=akkor=ásI=Üa=a=szávaííóú=éééÉn=nÉm=működákK=

4 =_bhÖTÉpbh==

4KN= eádraulákus=bÉköíésÉk=
A=fűtőkészülékÉí=az=úszómÉdÉncÉ=vízforÖaíó=körébÉI=a=vásszafolóó=áÖbaI=közvÉílÉnül=a=szűrőbÉrÉnJ
dÉzés=uíán=EmánK=áramlásW=R=mPLÜI=maxK=áramlásW=PM=mPLÜFI=kÉll=bÉköínáK=hössÉ=a=készülékÉí=_óJéass=
áÖraI=Üa=a=szávaííóú=kaéacáíása=PM=mPLÜJnál=naÖóobbI=állÉívÉ=a=karbaníaríás=mÉÖkönnóííésÉ=érdÉkéJ
bÉnK==
A= fűtőkészülékÉí= úÖó= kÉll= szÉrÉlnáI= ÜoÖó= akkor= ás= fÉl= lÉÖóÉn= íölívÉ= vízzÉlI= Üa= a= kÉránÖíÉíő= szávaííóú=
üzÉmÉn=kívül=vanK==
A=fűtőkészülékÉí=fÉlíéílÉnül=a=kémáaá=vaÖó=fázákaá=vízkÉzÉlő=bÉrÉndÉzésÉk=EklórbÉfÉcskÉndÉzésI=sósváJ
zÉs=rÉndszÉrÉkI=ÉlÉkírolízás=síbKF=Élé=kÉll=ééííÉnáK=
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=
u=Z=v:=mánámum=NR-OM=cm=
=
Mánámálás áramlás: 5 m3/h 
Maxámálás áramlás: 3M m3/Ü=

�pzávaííóú=
�pzűrő=
�sízkÉzÉlés=
b=Z=szívóáÖ=EmÉdÉncéíőlF=
p=Z=vásszafolóóáÖ=EmÉdÉncéÜÉzF=

=
NK=jÉgjÉgózés:=_ázíosííja=a=fűtőkészülék=bÉlsÉjébÉn=a=víz=folóamaíos=jÉlÉnléíéíK=
OK=jÉgjÉgózés:=jÉÖakadálóozza=aÖrÉsszív=klór=vásszafolóásáí=a=fűtőkészülékbÉ=a=szűrés=lÉállásakor==
colóásáránó:=A=víz=kÉránÖésá=áránóának=mÉÖ=kÉll=ÉÖóÉznáÉ=a=készülék=burkolaíán=lévő=nóíl=áránóávalK==

=

=
sázsgálaíá=nóomás:=4=bar=
=
ÜzÉmnóomás:=O=bar=
=
cágóÉlÉm:= cüÖÖőlÉÖÉs= szÉrÉJ
lés= ÉsÉíén= a= kÉránÖésá= áránó=
mándág=alulról=fÉlfÉléK=
=

=
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4KO= blÉkíromos=bÉköíés=
A=fűtőkészülék=áramÉlláíása=ÉÖó=mÉÖfÉlÉlő=kÉrÉszímÉíszÉíű=kábÉllÉl= EldK=az=alábbá= íáblázaíoíF= íöríéJ
nákI=amáí=ÉÖó=PM=mA=dáffÉrÉncáálkaécsoló=EnÉm=szállííjukF=vaÖó=a=nÉmzÉíá=normák=álíal=Élőírí=ÉÖóéb=bÉJ
rÉndÉzés=védK=A=PJV=kt= közöííá=oÉd=iánÉ=modÉllÉkÉí=bÉ= lÉÜÉí=köíná= N= fázásra= EOPMsLN= fázásLRM=ezF=
mÉllékÉllÉnállással=Eaz=oJpJT=sorkaécsokonF=és=mÉllékÉllÉnállással=Ea=CJk=sorkaécsokonFI=vaÖó=P=fáJ
zásra=E4MMs=L=P=fázás=L=RM=ezFI=söníök=nélkülK=A=oÉd=iánÉ=NO=kt=készülékÉí=kázárólaÖ=P=fázásra=E4MMs=L=
P=fázás=L=RM=ezF=szabad=bÉköínáK=

A=készülékÉí=fÉlíéílÉnül=földÉlná=kÉll!=
cágóÉlÉm:=salamÉnnóá=PI=S=és=kt=íÉljÉsííménóű=készülék=Égófázású=bÉköíésrÉ=van=góárálag=ÉlőszÉJ
rÉlvÉK=P=fázásra=a=kövÉíkÉző=Éljárással=lÉÜÉí=áíalakííanáW=eúzza=lÉ=a=sorkaécsokról=a=maírácáíI=majd=íáJ
volíísa=Él=az=áíÜádaló=söníökÉíI=véÖül=raÖassza=vássza=a=maírácáí=NUM=°Jkal=ÉlforÖaíva=ÉrÉdÉíá=éozícáóJ
jáÜoz=kééÉsíK=
=
eálózaíá= kábÉl= kÉrÉszímÉíszÉíW= Az= alábbá= kábÉlkÉrÉszímÉíszÉíÉk= áránóadó= éríékÉkI= amÉlóÉk= maxáJ
mum=OM=m=ÜosszúsáÖú=vÉzÉíék=ÉsÉíén=érvénóÉsÉkK=A=kászámííás=alaéjáí=az=RALmmO=éríék=kééÉzáK=A=
számííásokaí=szükséÖ=ÉsÉíén=ÉllÉnőrázná=kÉll=és=a=szÉrÉlésá=fÉlíéíÉlÉkÜÉz=Üozzá=kÉll=áÖazííanáW=
====

cágóÉlÉm:==
§= Az=ÉlÉkíromos=bÉköíés=csaíornája=lÉÖóÉn=állandóK=
§= blÉkíromos=bÉköíésÜÉz=köíÉlÉző=a=íömszÉlÉncÉ=ÜasználaíaK===

=
=

=
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=

R =A=cŰTŐhÉpwÜiÉh=hbwbiÉpb=

RKN= ÁííÉkáníés=
A=_azác= szabálózóI=amÉló=a= készülék=ÉlÉjérÉ=van=szÉrÉlvÉI=
az=alábbá=részÉÖóséÖÉkkÉl=rÉndÉlkÉzákW=
=

ENKF= aáÖáíálás=kájÉlzőI=muíaíja=a=mÉdÉncÉvíz=ÜőmérséklÉJ
íéí=és=a=kívání=vízÜőmérséklÉíÉíK=

EOKF= héí=nóomóÖomb=a=kívání=vízÜőmérséklÉí=növÉléséJ
rÉ=és=csökkÉníésérÉK=

EPKF= háJL_ÉJkaécsoló=Öomb= =
E4KF= iba=láméa=a=bÉkaécsolí=vK=kákaécsolí=állaéoí=jÉlzéJ

sérÉK=E„on”=zöld=iba=Z=BbF=
ERKF= iba=láméa=a=ÜőcsÉrélő=állaéoíának=kájÉlzésérÉW=

= cűíés=alaíí=a=iba=folóamaíosan=váláÖííI=
= A=késlÉlíÉíés=ádÉjÉ=alaíí=válloÖK=

=
jÉgjÉgózés:=A=kívání=vízÜőmérséklÉí=bÉállííásá=íaríománóa=O°=és=4M°C=közöíí=vanK=bzí=a=fÉlső=Üaíárí=
lÉjjÉbb=lÉÜÉí=állííaná=az=úszómÉdÉncÉ=fóláája=védÉlménÉk=érdÉkébÉn=EAz=Ön=fóláájáí=a=íaríós=PM°C=fÉJ
lÉííá=ÜőmérséklÉí=károsííjaK=–=mÉÖjK=jÉrádáánF=vaÖó=fÉljÉbb=állííaná=ÉÖó=különlÉÖÉs=alkalmazás=céljáraK=
=
bnnÉk=a=ÜőmérséklÉí=korláíozásnak=a=bÉállííásáÜoz=lééjÉn=bÉ=a=„maraméíÉr”=mÉnűbÉ=és=válíozíassa=mÉÖ=az=„rO”=éaraméíÉrí=a=kövÉíkÉzőkéééÉnW=

NK= haécsolja=hf=a=készülékÉí=az=„on”=Öomb=mÉÖnóomásávalK=A=kájÉlzőn=a=mÉdÉncÉvíz=ÜőmérséklÉíéí=foÖja=láínáK=
OK= Tarísa=ÉÖószÉrrÉ=bÉnóomva=a===========és=a===========Öombokaí=R=másodéÉrc=ÜosszanI=a=„mA”=fÉláraí=foÖ=mÉÖjÉlÉnnáK=
PK= kóomja= mÉÖ= a= Öomboí= az= új= éríék= bÉállííásáÜozW= a= mÉÖjÉlÉnő= UM= a= Üozzáférésá= kód= a= maraméíÉr= mÉnűÜöz= a= ÜőmérséklÉíbÉállííó=

Öombok=sÉÖííséÖévÉlK=
4K= kóomja= mÉÖ= újra= a= Öomboí=ÉnnÉk=a=kódnak=a=jóváÜaÖóásáÜozI=a=„mA”=fÉláraí=foÖ=mÉÖjÉlÉnnáK=
RK= kóomja=ÉÖószÉrrÉ=R=másodéÉrc=Üosszan=a========és=a=======ÖombokaíK==
SK= kóomja=mÉÖ=a========ÖomboíI=ÜoÖó=mÉÖmuíassa=a=összÉs=éaraméíÉríK=kóomja=addáÖI=amíÖ=az=„rO”=éaraméíÉrí=nÉm=láíjaK=
TK= Az= „rO”= éaraméíÉr= bÉállííoíí= éríékénÉk= kájÉlzéséÜÉz= nóomja= mÉÖ= a= = = =ÖomboíI= a= mÉÖválíozíaíásáÜoz= éÉdáÖ= a= = = = = = = = = = = ======= vaÖó= a===========

ÖombokaíK=
UK= kóomja=mÉÖ=a==== = = =Öomboí=az=új=éríék=jóváÜaÖóásáÜozK=
VK= Tarísa=ÉÖószÉrrÉ=lÉnóomva=R=másodéÉrc=Üosszan=a========és=a=======ÖombokaíI=ÜoÖó=a=kájÉlző=újból=a=mÉdÉncÉvíz=ÜőmérséklÉíéí=muíassaK=

RKO= A=kívání=vízÜőmérséklÉí=bÉállííása=
=
A=bÉállííás=a=EOF=Öombok=sÉÖííséÖévÉl=íöríénákK==
Az=akíuálásan=bÉállííoíí=kívání=vízÜőmérséklÉí=kájÉlzéséÜÉz=nóomja=mÉÖ=a== I=vaÖó=a==========ÖomboíK==
ea=a=Öombok=ÉÖóákéí=folóamaíosan=lÉnóomva=íaríjaI=a=készülék=ÖóorskÉrÉső=üzÉmmódra=válíK=

RKP= eozzáférés=a=védőbázíosííékokÜoz=
NK= cfdvbibj!= cÉszülíséÖmÉníÉsíísÉ= a= kéJ

szülékÉí!=
OK= pzÉrÉljÉ=lÉ=a=oÉd=iánÉ=H=burkolaíáíK=
PK= haécsolja=lÉ=róla=a=szabálózóÉÖóséÖÉíK=
4K= Távolíísa=Él=a=szabálózóÉÖóséÖ=fÉdÉléíK=
RK= sÉÖóÉ= ká= a= védőbázíosííékoí= ETPI= NRAe=

ORMsFK=
jÉÖjÉÖózésW=ea=üzÉmÉn=kívül=vanI=náncs=sÉm=káJ
jÉlzésIsÉm=szabálóozásK=

= ==

=

=

= =

=
==

=

=
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S =Üwbj_b=ebivbwÉp=

SKN= Az=üzÉmbÉ=ÜÉlóÉzés=Élőíí=ÉllÉnőrázzÉI=ÜoÖó=…=
ü= A=Üádraulákus=szÉrÉlvénóÉk=korrÉkíül=mÉÖ=vannak=ÜúzvaK=
ü= A=készülék=nÉm=szávároÖK=
ü= A=készülék=síabálan=röÖzíívÉ=vanK=
ü= A=kábÉlcsaílakozások=korrÉkíül=röÖzíívÉ=vannakK=
ü= A=kábÉlÉkÜÉz=nÉm=érÜÉínÉk=Üozzá=élÉs=fémfÉlülÉíÉkK=
ü= A=készülékÉí=mÉÖbízÜaíóan=csaílakozíaííák=a=földÉlő=vÉzÉíékÜÉzK=
ü= kÉm=fÉlÉjíÉííÉk=bÉnnÉ=szÉrszámoí=vaÖó=más=íárÖóaíK=
ü= A=víz=náncs=ÉljÉÖÉsÉdvÉ=a=készülékbÉnK=

SKO= blándííás=
·= Állíísa= kézá= vÉzérlésrÉ= a= szűrésszávaííóúíI= ÜoÖó= ÉllÉnőrázÜÉssÉ= a= fűtőkészülék= funkcáóáí= és= a=

mÉdÉncÉvíz=ÜőmérséklÉíénÉk=Élső=ÉmÉlkÉdéséíK=EAmákor=a=víz=ÉléríÉ=a=kívání=ÜőmérséklÉíÉíI=
a=szűrésí=ásméí=auíomaía=üzÉmmódra=kÉll=állííanáKF=

·= bllÉnőrázzÉ=a=fűtőkészülék=léÖíÉlÉnííéséí=és=a=vízáramlásí=EmánK=R=mPLÜ=–=maxK=PM=mPLÜFK=
·= haécsolja=fÉl=a=PM=mA=dáffÉrÉncáálkaécsolóí=a=vÉzÉíék=fÉjénélK=
·= Állííson=bÉ=a=íÉrmoszíáíon=ÉÖó=olóan=kívání=vízÜőmérséklÉíÉíI=amÉló=maÖasabb=a=mÉdÉncÉ=váJ

zénÉk=ÜőmérséklÉíénélK==
·= kóomja=mÉÖ=a=háL_É=kaécsolóí=E======FK=

ea=a=fűíésáÖénó=mÉÖjÉlÉnákI=a=rÉg=kájÉlző=NR=másodéÉrcÉn=kÉrÉszíül=válloÖná=foÖI=majd=folóamaíosan=
váláÖííK=]A=készülék=fűíK=
jÉÖjÉÖózésW=

·= jáközbÉn=a=készülék=mÉlÉÖííá=a=vázÉí=Ea=rÉg=iba=folóamaíosan=váláÖííFI=és=lÉáll=a=szűrés=vaÖó=
az=áífolóó=víz=mÉnnóáséÖÉ=R=mPLÜ=alá=csökkÉnI=a=készülék=lÉállííja=a=fűíésí=és=a=rÉg=iba=válloÖJ
ná=kÉzdK=

·= ea=a=mÉdÉncÉ=vázÉ=Élérá=a=kívání=ÜőmérséklÉíÉíI=a=fűíés=kákaécsol=és=a=rÉg=iba=káalszákK=

SKP= bllÉnőrzésÉk=
cáÖóÉljÉ=mÉÖI=ÜoÖó=a=készülék=kákaécsolJÉI=ÜaW=

-= a=kívání=ÜőmérséklÉíÉí=a=mÉdÉncÉ=vázénÉk=ÜőmérséklÉíÉ=alá=csökkÉníá=
-= a=szűrés=lÉáll=
-= a=készülékÉí=a========Öombbal=kákaécsoljaK=

=
coníos!==A=vízkörbÉ=íöríénő=mándÉn=bÉavaíkozás=Élőíí=fágóÉljÉn=arraI=Üogó=a=fűtőkészülékÉí=

áramíalaníísa!=

SK4= eábaÉlÜárííás=
·= Túlzoíí= fÉlmÉlÉÖÉdés=ÉsÉíén=a= fűíésí=a=íúlmÉlÉÖÉdésJbázíonsáÖá= íÉrmoszíáí=auíomaíákusan=káJ

kaécsoljaK=A=készülék=ásméíÉlí=bÉkaécsolásáÜozW=
-= csavarja=lÉ=a=fÉkÉíÉ=kuéakoíI=
-= nóomja=mÉÖ=a=íÉrmoszíáí=közééÉn=lévő=ÖombjáíK=

·= ea=a=kájÉlző=dásélaó=válloÖó=„bM”=üzÉnÉíÉí=jÉlÉzW=
-= A= szabálóozó= szonda= nÉm= működák= Ekákaécsolí= vaÖó= zárlaíosFK= CsÉréljÉ= ká= a= szondáí=

vaÖó=kaécsolja=bÉ=újra=ÜÉlóÉsÉnK=
-= A=ÜábaüzÉnÉí=auíomaíákusan=ÉlíűnákK=

·= ea=a=szabálózó=dáÖáíálás=kájÉlzőjÉ=nÉm=működákI=a=kövÉíkÉzőkÉí=ÉllÉnőrázzÉW=
-= sanJÉ=Üálózaíá=áramÉlláíásI=
-= A=vÉzérlés=védőbázíosííéka=náncsJÉ=üzÉmÉn=kívül=EldK=RKPK=fÉjÉzÉíFK=

=

=



oÉdiánÉ=H=V=kt=ÉlÉkíromos=fűíés=
pzÉrÉlésá=és=kÉzÉlésá=úímuíaíó=UKLV=oldal=

=

SKR= TéláÉsííés=
·= haécsolja=ká=a=fűíés=funkcáóí=a========Öomb=mÉÖnóomásávalI=
·= haécsolja= lÉ=a=bÉrÉndÉzés= fő=áramÉlláíásáí=a=bázíosííékszÉkrénóbÉn= lévő=PMmA=dáffÉrÉncáálJ

kaécsoló=káoldásávalI=
·= kössÉ=lÉ=a=fűtőkészülékÉí=a=mÉdÉncÉ=vízköréről=az=ÉÖóÉsííő=csavarok=káíÉkÉrésévÉlI=
·= üríísÉ=lÉ=a=bÉrÉndÉzésí=EcAdvsbpZÉivF=
=

cágóÉlÉm!=ea=a=fűtőkészülék=rossz=íéláÉsííés=máaíí=széífagóI=a=garancáa=mÉgszűnákK=

SKS= Újbólá=üzÉmbÉ=ÜÉlóÉzés=
sÉÖóÉ=fáÖóÉlÉmbÉ=a=SKNI=SKOI=SKP=és=SKT=fÉjÉzÉíbÉn=lÉíríakaíK=

SKT= harbaníaríás=
A=karbaníaríásí=évÉníÉ=ÉÖószÉr=ÉÖó=fÉlÜaíalmazoíí=és=kéézÉíí=szÉméló=véÖÉzzÉ=ÉlW=

·= A=különböző=ÉlÉkíromos=bÉrÉndÉzésÉk=és=részÉÖóséÖÉk=állaéoíának=szÉmrÉvéíÉlÉzésÉI=
·= A=sorkaéocsblokk=és=a=kaécsoló=kábÉlÉánÉk=és=áíÜádalásaának=mÉÖÜúzásaI==
·= Annak=ÉllÉnőrzésÉI=náncsJÉ=vízkőlÉrakódás=a=készülékÉnK=

T =_fwTlkpÁdf=fkTÉwhbaÉpbh=

clkTlp!=
jándÉnI=a=készülékbÉ=íöríénő=bÉavaíkozás=Élőíí=góőződjön=mÉg=arrólI=Üogó=az=

nÉm=áll=áram=alaíí=és=náncs=bÉkaécsolvaK=BármánÉmű=bÉavaíkozásí=csak=Üasonló=
készülékÉkrÉ=mánősííÉíí=és=fÉlÜaíalmazoíí=szakÉmbÉr=végÉzÜÉíK=

U =A=TbojÉh=ÚgoAeApwklpÍTÁpA=

A=készülék=áríalmaílanííása:=Ön=szÉrÉínÉ=mÉÖÜábásodoíí=készülékéíől=mÉÖszabadulná=vaÖó=ÜÉlóÉíJ
íÉ=újaí=vásárolnáK=kÉ=dobja=sÉm=a=Üázíaríásá=ÜulladékbaI=sÉm==lakóÜÉlóÉ=különböző=szÉlÉkíív=ÜullaJ

dékÖóűjíő=íárolóábaK=
=

A=régá=ÉlÉkíromos=vagó=ÉlÉkíronákus=bÉrÉndÉzésÉk=góakran=íaríalmaznak=még=éríékÉs=anóa-
gokaíK=aÉ=íaríalmaznak=káros=anóagokaí=ásI=amÉlóÉk=a=működésükÜöz=és=bázíonságukÜoz=

szükségÉsÉk=volíakK=bzÉk=a=maradék=Üulladékban=vagó=Üábás=kÉzÉlés=ÉsÉíén=az=ÉmbÉrá=Égész-
ségÉí=és=a=körnóÉzÉíÉí=károsííÜaíjákK=

=
bzérí=sÉmmákéééÉn=nÉ=íÉÖóÉ=réÖá=fűtőkészülékéí=a=kommunálás=Üulladék=közéK=
easználja=ÉrrÉ=a=célra=a=lakóÜÉlóén=íalálÜaíóI=réÖá=ÉlÉkíromos=és=ÉlÉkíronákus=

bÉrÉndÉzésÉk=bÉÖóűjíésérÉ=és=Üasznosííására=fÉlállííoíí=ÖóűjíőÜÉlóÉí=vaÖó=ÉÖó=
rÉcóclánÖ=vállalkozásíK=dondoskodjon=arrólI=ÜoÖó=készülékÉ=az=Élszállííás=ádÉjéJ

áÖ=ÖóÉrmÉkÉk=Élől=Élzárva=maradjonK=
=

ea=új=készülékÉí=vásárolI=valószínűlÉÖ=lÉadÜaíja=a=réÖáí=kÉrÉskÉdőjénélI=vaÖó=
fÉlszólííÜaíja=szállííójáí=a=réÖá=készülék=Élszállííására=az=„Újaí=a=régáérí”=Élv=

alaéjánK=

=



oÉdiánÉ=H=V=kt=ÉlÉkíromos=fűíés=
pzÉrÉlésá=és=kÉzÉlésá=úímuíaíó=VKLV=oldal=

=
=

sÉÖóÉ=fáÖóÉlÉmbÉI=ÜoÖó=a=Üőszávaííóúk=és=a=éáramÉníÉsííők=ÉÖó=nóomás=alaíí=lévő=ÜűtőkörrÉl=vannak=
fÉlszÉrÉlvÉK=A=Üűtőfolóadék=ás=különlÉÖÉs=kÉzÉlésí=áÖénóÉlK=

V =hAmCpliÁpf=oAgw=

=
*A=íÉljÉsííménó=az=ÉllÉnállás=
fémburkolaíába=van=ÖravírozvaK=
=
blÉkíromos=köíésÉkW=
k-o-p-T:=ÁramÉlláíás=
O3Ms–Nc-RMez=EAz=oJpJT=és=CJk=
sorkaécsok=összÉköívÉF=
4MMs–3c–RM=ez=
=
=

gÉlmaÖóarázaíW=
Ca:=iaéáíkaécsoló=
cN:=sédőbázíosííékPINR=AJT=
iN:=hfL_b=láméa=
iO:=rÉÖK=láméaI=válloÖ=a=fűíésáÖénónélI=folóamaíosan=éÖ=fűíés=ÉsÉíén=
pN:=hfL_b=kaécsoló=
po:=A=mÉdÉncÉvíz=ÜőmérséklÉíérzékÉlőjÉ=
Te:=bllÉnőrző=íÉrmoszíáí=dáÖáíálás=kájÉlzővÉl=
hjN:=jáÖnÉskaécsoló=
o:=TfTÁk=ÉllÉnállás=
Tp:=éozáíív=bázíonsáÖá=íÉrmoszíáí=ESP°CJnál=káoldI=kézzÉl=lÉÜÉí=vásszaálJ
lííanáF=
=

=
=

clkTlp!=
A=bázíonságá-=állK=íávvÉzérlő=szÉrvÉk=bármÉlóákénÉk=mÉgszüníÉíésÉ=vagó=áíÜádalása==

a=dAoAkCfA=auíomaíákus=mÉgszűnéséí=vonja=maga=uíánK=


