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ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Насоките за безопасност по-долу имат за цел да предотвратят
непредвидени рискове или увреждане поради опасна или неправилна
употреба на продукта.
Насоките са разделени в графи „ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ" и „ВНИМАНИЕ",
както е описано по-долу.
Този символ е използван за посочване на фактори и употреби,
които могат да носят риск. Прочетете внимателно частта,
обозначена с този символ, и следвайте инструкциите, за да
избегнете рискове.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Това показва, че неспазването на инструкциите може да причини
сериозни наранявания или смърт.

ВНИМАНИЕ
Това показва, че неспазването на инструкциите може да причини
леки наранявания или да нанесе повреда продукта.

Следните символи са показани на вътрешните и външни тела. (за R32)
Този символ показва, че уредът използва запалим хладилен агент.
Ако има теч на хладилния агент и той бъде изложен на външен
източник на запалване, съществува риск от пожар.
Този символ показва, че ръководството за експлоатация трябва
да бъде прочетено внимателно.
Този символ показва, че с това оборудване трябва да работи
сервизен персонал по отношение на ръководството за инсталация.
Този символ показва, че е налична информация, например
ръководство за експлоатация или ръководство за инсталация.
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Важни инструкции за безопасност
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар, електрически удар или наранявания
на хора при употреба на продукта, трябва да се спазват основните
предпазни мерки, включително и следните.
Монтиране
• Nоддържайте вентилационните отвори свободни от запушвания. (за R32)
Техническа безопасност
• Всяко лице, което работи с хладилната система, трябва да притежава
валиден текущ сертификат от акредитирана за съответната област
оценяваща институция по запалими хладилни агенти, потвърждаващ
компетентността му за безопасна работа с хладилни агенти в съответствие
с методи за оценка, признати в сферата на дейността. (за R32)
• Обслужването трябва да се извършва единствено в съответствие с
препоръките на производителя на оборудването. Поддръжката и ремонтът,
изискващи намесата на друг опитен персонал, трябва да се извършват под
надзора на лице, квалифицирано в употребата на запалими хладилни
агенти. (за R32)
• Уредът трябва да бъде поставен в добре проветряемо помещение,
чийто размер отговаря на посочения за работа в спецификациите. (за R32)
• Уредът трябва да бъде поставен в помещение без непрекъснато действащи
открити пламъци (например работещ на газ уред) и източници на запалване
(например работещ електрически нагревател). (за R32)
• Уредът трябва да бъде поставен така, че да се избегне възникването на
механични увреждания. (за R32)
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