
Kezelési útmutató
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Veszélyes hulladékot jelöl, ezért csak szelektíven gy jtheű -
t és speciális ártalmatlanítást igényel.ő

Jegyezze fel..................................................................3. oldal
Figyelmeztetés......................................................6 - 10. oldal
A készülék felépítése..................................................11. oldal
A távirányító használata......................................12 - 17. oldal
Kénysszerített üzemeltetés........................................18. oldal
Tisztítás és karbantartás.....................................19 - 20. oldal
Hibaelhárítás.......................................................21 - 22. oldal
Jótállás................................................................23 - 28. oldal
Műszaki adatok................................................. ..........29 odal

Ez tiltást jelent Ez okvetlen betartandó
dolgot jelent

A kezelési utasításban az alábbi szimbólumokat használjuk:

TARTALOM

 
 

 

 
 

TARTALOM



A hűtőközeg

WARNING：

A berendezés speciális hűtőközeggel üzemel. Ez a hűtőközeg az R32.

Ez a hűtőközeg gyúlékony és szagtalan. Bizonyos körülmények között robbanás-
veszélyes lehet.!

Az R32 nem ózonromboló. Az üvegházhatása is alacsony, miközben meglehető-
sen kedvező termodinamikai tulajdonságokkal rendelkezik.
Emiatt a berendezés hatékony működéséhez kisebb töltet is elegendő.

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!

A berendezés gyúlékony R32 hűtőközeggel üzemel!

Mielőtt használatba venné a berendeezést, figyelmesen olvassa el 
a használati útmutatót!

FigyelmeztetésFi
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Figyelmeztetés  
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Ha a készülék 

kell alkalmaz



Figyelmeztetés  
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Figyelmeztetés  
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Figyelmeztetés  
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A készülék felépítése
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Távirányító

A kijelző
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ON/OFF (Be/Ki) gomb

MODE (üzemmód) gomb

FAN (ventilátor) gomb

SWING (legyezés) gomb

TURBO gomb

TEMP (hőmérséklet) gomb

I FEEL gomb

LIGHT (világítás) gomb

CLOCK (óra) gomb

TIMER ON / TIMER OFF
(időzítés be/időzítés ki) gomb

SLEEP (alvás) gomb

▲/     gomb

▲

signál küldés
Turbo mód
8℃ temperálás
beállított hőmérséklet

Idő beállítás
TIMER ON /
TIMER OFF
gyerekzár

Up & down (le/fel) legyezés

ventilátor seebesség

világítás

hőmérséklet   típus
:beállított.
:kültér

:szoba

alvás mód
óra

fűtés
ventilátor
párátlanítás
hűtés
automatikus

üzemmód

I feel

ez a funkció nem minden 
típusnál érhető el
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A távirányító működése



látható az AIR gomb megnyomásakor
A gomb újbóli megnyomásakor eltű-
nik az ikon.

AIR  (levegő) ikon:25

Itt látjuk a beállított hőmérsékletet.
SAVE (takarékos) módban,"SE" lát-
ható.

DIGITAL display:24

LOCK (zár) ikon:
ikon látható a “+” és “-” gombok
együttes lenyomásakor. Újbóli
megnyomásra az ikon eltűnik.

22

LIGHT (világítás) ikon:
      ikon látható a gomb megnyo-
másakor. Újbóli megnyomásra el-
tűnik az ikon.

19

Üzemmód
A MODE gomb megnyomásakor
az aktuális üzemmód ikonja látható

(A UTO),  ( hűtés),          (szárítás)
   ,   (ventilátor)                  (fűtés)

17

ikon látható a gomb megnyomá-
sakor. Újbóli megnyomásra el-
tűnik az ikon.

21 Up & down (legyezés) ikon:

A TIMER (óra) megnyomásakor  HOUR
ON vagy OFF villog. Ezen a felületen
látjuk a beállított értéket. 

SET TIME (idő beállítás) ikon:23

Megnyomására:
beállított hőmérséklet
beltéri hőmérséklet
kültéri hőmérséklet
és üres látható felváltva.

TEMP (hőmérséklet) ikon:20

SLEEP (alvás) ikon :
           ikon látható a gomb megnyo-
másakor. Újbóli megnyomásra el-
tűnik az ikon. 

18

17

22

23

25

24

A távirányító működése

18 19 20 21
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I FEEL  (”érezlek”) ikon:30

ikon látható a kijelzőn a gomb
megnyomására. Újbóli meg-
nyomásra az ikon eltűnik.

HEALTH  (egészség) ikon:26

TURBO  icon:28 8℃ Heating  (fűtés) ikon:31

ikon látható a kijelzőn a gomb
megnyomására. Újbóli meg-
nyomásra az ikon eltűnik.

ikon látható a kijelzőn a TEMP és
CLOCK gomb együttes megnyo-
másakor fűtés módban

ikon látható a kijelzőn a gomb
megnyomására. Újbóli meg-
nyomásra az ikon eltűnik.

ikon látható a kijelzőn a gomb
megnyomására. Újbóli meg-
nyomásra az ikon eltűnik.

 

X-FAN  icon:27

A gomb megnyomásával választ-
ható a kívánt fordulatszám (AUTO-
Low-Med-High)(auto-alacsony-közepes.

FAN SPEED (ventilátor) display:29

2930

26
2731

28

A távirányító működése

-magas) Az auto kivételével ezt a ki-
jelzőn is látjuk.

14



6
Ezzel a gombbal kapcsolható be-, és ki a zsalu legyező mozgása

OFF

8

A gomb megnyomására a berendezés automatikusan állítja a hőmérsékletet az érzé-
kelt hőmérséklet alapján. Ismételt megnyomással lehet kikapcsolni a funkciót.

I FEEL (”érezlek”):

SWING (legyezés):

7

Távirányító

ON/OFF :

: )dómmezü( EDOM

:

Ezzel a gombbal állítható be a kívánt fordulatszám: AUTO,
majd ismét AUTO

,
, ,

FAN  (ventilátor):

1

4

3

2

5

A távirányító működése

A gomb megnyomásával be, ismételt megnyomásával kikapcsolható a készülék.

Ezzel a gombbal csökkenthető a beállított hőmérséklet. Lenyomva tartva gyorsan
csökken az érték.. AUTO módban a hőmérséklet nem állítható.

Ezzel a gombbal növelhető a beállított hőmérséklet. Lenyomva tartva gyorsan
növekszik az érték.. AUTO módban a hőmérséklet nem állítható.

t

Auto

alacsony magasközepes

A gomb megnyomásakor az alábbi sorrendben változik az üzemmód: AUTO,
COOL (hűtés),DRY (szárítás), FAN (ventilátor),és HEAT (fűtés)*

AUTO COOL DRY FAN HEAT *

Az auto mód az alapértelmezett. Ebben a módban nincs hőmérséklet kijelzés és a
hőmérsékletet a berendezés automatikusan határozza meg a környezeti hőmér-
séklet alapján.

15

     ▲

▲

Amennyiben a távirányítón van WIFI gomb, akkor ez a funkció a “      ” és MODE gomb
együttes lenyomva tartásával aktiválható és deaktiválható.

     ▲



LIGHT (világítás):15
A gomb megnyomásával kapcsolható be-, és ki a kijelző világítása.

 Bekapcsolt állapotba a kijelzőn                                            ikon látható

SLEEP (alvás):9

A gomb megnyomásával kapcsolható be-, és ki az éjszakai üzemmód. Ez a funkció
csak hűtés és fűtés módban üzemel.  

villog. Ezután 5 mp.-en belül a + és - gombokkal meg kell
kezdeni az idő beállítását.

Megnyomására
: )aró( KCOLC

A gomb lenyomva tartásával a léptetés felgyorsul. A beállítás végén a CLOCK gombbal 
nyugtázni kell a beállítást. Innentől kezdve az           ikon folyamatosan látható a kijelzőn. 

12

TI ME R ON (időzítés be):

TIME R OFF (időzítés ki) ::

11

13

TURBO:

10

14

A távirányító működése

TEMP (hőmérséklet):

A gomb megnyomásával be lehet lépni az időzítés bekapcsolás menübe. Ismételt megnyomás-
sal ki lehet lépni a menüből.
Megnyomásra ,   ikon látható és "ON villog, ill.                          .0 0:00 látható a kijelzőn.
% mp.-en belül a + és - gombokkal el kell kezdeni az időzítés beállítását.  Minden megnyo-
1 percet léptet. Lenyomva tartva a gombot, a léptetés felgyorsul.
A beállítás végén 5 mp.-en belül nyugtázzon a TIMER ON gomb megnyomásával.

X-FAN (öntisztítás):16

Megnyomásakor a következő ikon jelenik meg a kijelzőn:
Ekkor a ventilátor 10 percig üzemel, hogy kiszárítsa a beltéri egységben lévő nedvességet.
A ventilátor akkor is jár, ha közben kikapcsoljuk a készüléket!
AUTO,FAN (ventilátor) vagy HEAT (fűtés) módban a funkció nem aktív.
Ha a távirányítón nincs külön ilyen gomb, akkor a “FAN” gomb 2 mp.-ig tartó lenyomásával 
érhető el a funkció (hűtés és szárítás üzemmódban).

 (beáll. hőm. ),           (beltéri hőmérséklet ) és
 (kültéri hőmérséklet ) és üres  jelenik meg felváltva. A TEMP gomb gasználatakor a 

Megjegyzés: a kültéri hőmérséklet kijelzése nem minden típusnál lehetséges

A gomb megnyomásával indítjuk a Turbo módot, amellyel a berendezés a lehető legrövi-
debb idő alatt igyekszik elérni a beállított hőmérsékletet. Hűtés/fűtés módban nagy sebességgel 
fújja be a nagyon hideg/meleg levegőt. 

A beállítás menete azonos a bekapcsolás időzítés beállításával.

A gomb megnyomásakor

beállított hőmérséklet kijeleztethető.
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1.Vegye le az elemtartó fedelét

(lásd ábra)

2.Vegye ki az elemeket

3.Helyezze be az új AAA1.5V szárazelemeket polaritás helyesen

4. Tegye vissza az elemtartó fedelét

Soha ne használjon régi és/vagy eltérő típusú elemeket!

Ha a távirányítót hosszabb ideig nem használja, akkor vegye ki
belőle az elemeket arra az időre.

Működés csak a hatótávolságon belül várható.

A TV, HI-FI, stb zavarhatja a távirányító működését.

Ha a távirányító rendellenesen üzemel, vegye ki az elemeket és kb.

30 mp. múlva tegye vissza azokat. Ha így már működik, akkor 

Notes:

cserélje ki az elemeket.

A távirányító működése

Sketch map for 
replacing batteries

Elemcsere

A      és      együttes lenyomásával lezárható a billentyűzet. ekkor ikon jelenik meg.
Utána a gombok lenyomásakor ez az ikonvillog, de a távirányító nem küld utasítást. 

A      és      kombinációja: billentyűzár 17

Kijelző háttérvilágítás21

A MODE és a        gomb együttes lenyomásával lehet váltani Celsius és Fahrenheit között a
gép kikapcsolt állapotában.

18 

 
Nixie tube on the remote controller displays “SE”. Repeat the operation to quit the function.  

Hűtés módban a TEMP és CLOCK gomb együttes lenyomásával lehet energiatakarékos
módba kapcsolni (és vissza). Ilyenkor a kijelzőn SE felirat jelenik meg.

19

Az első bekapcsoláskor 4 mp.-ig világít a kijelző, majd ezután minden gombnyomáskor
3 mp.-ig.

 

8℃ Heating F unction : fűtés módban nyomja le egyszerre a TEMP és CLOCK gombokat a20

funkció indításához (leállításhoz is). A kijelzőn           ikon és a beállított hőmérséklet
látható. 

17

▲▲

▲ ▲

▲



 ledoM edoM Temperature setting rate
AUTO COOLING 25 ( COOL,FAN) AUTO
AUTO HEAT

℃
℃

℃

 PUMP 25 ( COOL,FAN) AUTO
AUTO HEAT PUMP 20 ( HEA T) AUTO

Kényszer üzem

Ha a távirányító elvész, vagy időlegesen
üzemképtelen, akkor a berendezés a kézi
nyomógombbal AUTO módban beindítható.
Ilyenkor sem a hőmérséklet, sem a ventilátor
nem állítható.

kézi kapcsoló

A működési értékek az alábbi táblázatban láthatók:●

18



Tisztítás és karbantartás

súlyos balesetet okozhat! 

)

Mosás

19



Tisztítás és karbantartás

Tisztítás

20



Hibaelhárítás

21

TÜNET



Hibaelhárítás

22

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: 
 ..................................................................................................................................................

Import r neve és címe:  
Friotech kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2040 Budaörs, Vasút u. 9. 

Gyártó neve és címe:

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
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: 

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 javítást végz  bélyegz je, aláírása

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: 

A javítás módja: 

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 javítást végz  bélyegz je, aláírása

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: 

A javítás módja: 

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 javítást végz  bélyegz je, aláírása

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: 

A javítás módja: 

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 javítást végz  bélyegz je, aláírása

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: 

A javítás módja: 

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 javítást végz  bélyegz je, aláírása

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: 

A javítás módja: 

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 javítást végz  bélyegz je, aláírása
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TÁJÉKOZTATÓ  
A KÖTELEZ  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. 



Műszaki adatok:

Típus CWH09VW CWH12VW CWH18VW CWH24VW

Hűtőteljesítmény (min/névleges/max) kW       2,6      3,5      5,1

Fűtőteljesítmény (min/névleges/max) kW       2,8       3,67      5,3

Hatékonysági mutató SEER/SCOP W/W 6,1/4,0 6,1/4,0 6,1/4,0

Energia osztály, hűtés/fűtés A++/A+ A++/A+ A++/A+

Tápfeszültség Ph/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50

Áramfelvétel, hűtés/fűtés A 3,9/3,4 5,0/4,5 7,0/6,3

Betáp kültéri egység kültéri egység kültéri egység

BELTÉRI EGYSÉG

Légszállítás m³/óra 560/490/430/330 680/590/490/420 850/720/610/520

Hangnyomás szint dB(A) 39/36/32/28 42/38/34/31 49/44/39/34

Hangteljesítmény szint dB(A) 55/52/44/38 57/52/48/45 59/54/49/44

Befoglaló méretek (szélxmagxmély) mm 790*275*200 845*289*209 970*300*224

Tömeg kg 9 10,5 13,5

KÜLTÉRI EGYSÉG

Légszállítás m³/óra 1600 2200 2400

Hangnyomás szint dB(A) 52 53 56

Hangteljesítmény szint dB(A) 61 62 64

Befoglaló méretek (szélxmagxmély) mm 776*540*320 848*596*320 899*596*378

Kompresszor Gree Gree Gree

Tömeg kg 29,5 31 39

Standard csőhossz m 5 5 5

Max. megengedett csőhossz m 15 20 25

Max. megengedett szintkülönbség m 10 10 10

Cső átmérő, folyadék/gáz mm 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/12,7

Hűtőközeg / alaptöltet kg R32 / 0,6 R32 / 0,7 R32 / 0,9

Üzemi tartomány, hűtés/fűtés ˚C -15-+43 / -22-+24 -15-+43 / -22-+24 -15-+43 / -22-+24

VISION
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