Használati Útmutató
FALMEC
külső motoregységekhez
FIGYELEM
A motoregységek csatlakoztatását és beüzemelését, csak megfelelően képzett szakember végezheti.
Mielőtt a motoregységek elektromos csatlakoztatását elvégezné, győződjön meg arról, hogy a hálózati
feszültség megegyezik a készülék adattábláján található adatokkal.
A motor csak a 4 sebességes elektronikus vezérléssel használható, ami a páraelszívón található.
Ne csatlakoztassa a készüléket kéménybe, boiler, gázkazán
vagy egyéb más készülék csővezetékéhez.
Győződjön meg róla, hogy a csővezeték és a kivezetések nincsenek eltömődve.
Használja a gyári tartozékokat és átalakítókat a légtechnikai cső csatlakoztatásához. Ne használjon
kisebb átmérővel rendelkező csöveket, kerülje a könyökök használatát és törekedjen a lehető
legrövidebb csőszakasz kialakítására.
Győződjön meg a helység megfelelő szellőztetéséről és a megfelelő mennyiségű friss levegő
utánpótlásáról.
Ha a helységben olyan készülék, gáz boiler, gázkazán, kályha, tűzhely üzemel, ellenőrizze, hogy a
szellőztetés és levegő utánpótlás megfelel az érvényben lévő szabályoknak.
BIZTONSÁG
Ne hagyja a készüléket üzemeltetni kisgyermekek vagy hozzá nem értő személyek számára,
felügyelet nélkül vagy ha nincs a közelben olyan személy aki ismeri a készülék biztonságos
használatát. A páraelszívó a konyhában kialakult zsíros gőzök elszívására szolgál.
Mielőtt a készüléket tisztítaná vagy egyéb karbantartást végez, győződjön meg arról, hogy az le
legyen választva az elektromos hálózatról.
A gyártó nem vállal semmilyen felelősséget, a helytelen beüzemelésből vagy nem rendeltetésszerű
használatból adódó károkért és balesetekért.
GARANCIA
A készülék a jogszabályban előírt jótállással rendelkezik.
A jótállási feltételek a készülékhez adott garancialevélen találhatók.
1) A MOTOREGYSÉG ELHELYEZÉSE PADLÁSTÉRBEN (SOTTOTETTO SEM1)
A motoregység elhelyezhető falon, a mennyezeten vagy a talajon. (vízszintesen vagy függőlegesen
lásd az 1-2 ábrán)
1. Ha megválasztotta, hogy hova szeretné elhelyezni a készüléket, szerelje fel a rögzítéseket a
tartozék csavarokkal.
2. Helyezze a készüléket a felszerelés helyére, jelölje be a furatok helyét, fúrja ki a lyukakat és
helyezze be a megfelelő tipliket. Ügyeljen arra, hogy a tipliknek megfelelő furatokat készítsen.
(3. ábra)
3. Helyezze a rögzítéseket a furatokra és csavarja be a csavarokat.
4. Ellenőrizze a felfüggesztési pontokon, hogy a csavarok megfelelően meg vannak húzva a
készülék megtartásához.
5. Szerelje fel a páraelszívó műanyag burkolatára (4.ábra) a csőcsatlakozáshoz szükséges
karimát és rögzítse a csavarokkal majd kösse össze a csővezetéket a páraelszívó és a külső
motoregység között.
- Ne használjon 150 mm átmérőnél kisebb csővezetéket.
- Győződjön meg arról, hogy a légáramlás iránya a jelölésnek megfelelő.
- A motoregység csak a FALMEC által gyártott 4 sebességes elektronikus vezérléssel
használható.
6. Csatlakoztassa a 6 pólusú csatlakozót C1 a készülékhez C2 a páraelszívó elektronikus
vezérlőpanelen. Mielőtt csatlakoztatja, győződjön meg arról, hogy a hálózati csatlakozó
megfelelő és nincs csatlakoztatva az elektromos hálózathoz.
7. Csatlakoztassa a készüléket az előírásoknak megfelelő elektromos hálózathoz.
Figyelmeztetés: A SEM1 motoregység nem kültéri használatra készült. Elhelyezhető például
tetőtérben, külső helyiségben, de amennyiben olyan helyen kerül elhelyezésre, amely nem fűthető
akkor gondoskodni kell a légtechnikai csövek megfelelő szigeteléséről is, mert a kondenzvíz képződés
a motor meghibásodását okozhatja.

2) A MOTOREGYSÉG ELHELYEZÉSE KÜLSŐ FALON (ESTERNO SEM2)
A készülék felszerelését csak megfelelően képzett szakember végezheti. A motoregységet külső
függőleges falon lehet elhelyezni. (5. ábra) A motort védett helyen kell elhelyezni, úgy, hogy azt eső,
hó nagyobb szél ne érje, mert a víz és a pára károsodást okozhat.
1. Helyezze a motor felső peremét (F) a felszerelés helyére majd jelölje ki a furatok helyét
(F1…F8) fúrja ki a lyukakat és helyezze be a megfelelő tipliket. Ügyeljen arra, hogy a tipliknek
megfelelő furatokat készítsen. (6. ábra) Majd végezze el az alábbiakat: (7. ábra)
2. Csatlakoztassa a légtechnikai csövet a 200 mm csatlakozáshoz a falon.
3. Helyezzen be egy 60 mm-es műanyag csövet (nem tartozék) a falba (ez az elektromos
csatlakozó kábelek elvezetésére szolgál.
4. Csatlakoztassa a csővezetéket a páraelszívóhoz.
5. Húzza át az elektromos kábeleket a műanyag csövön.
6. Helyezze a motoregységet az előzőleg eltávolított fedél nélkül a falhoz. Illessze a felső
peremet a jelöléshez, ügyeljen arra, hogy a furatok megfelelően illeszkedjenek és rögzítse az
egységet a hozzáadott csavarokkal.
7. Helyezze vissza a fedelet, ügyeljen arra, hogy a rács a légáramlásnak megfelelően lefelé
legyen. (8. ábra)
8. Ellenőrizze, hogy a rögzítések megfelelőek a készülék megtartásához.
9. Helyezze fel a tartozék peremet a páraelszívó motoregységének műanyag burkolatára a
légtechnikai cső csatlakoztatásához, majd rögzítse azokat a mellékelt csavarokkal (4. ábra)
- Ne használjon 200 mm átmérőnél kisebb csővezetéket.
- Győződjön meg arról, hogy a légáramlás iránya a jelölésnek megfelelő.
- A motoregység csak a FALMEC által gyártott 4 sebességes elektronikus vezérléssel
használható.
10. Csatlakoztassa a 6 pólusú csatlakozót C1 a készülékhez C2 a páraelszívó elektronikus
vezérlőpanelen. Mielőtt csatlakoztatja, győződjön meg arról, hogy a hálózati csatlakozó
megfelelő és nincs csatlakoztatva az elektromos hálózathoz.
11. Csatlakoztassa a készüléket az előírásoknak megfelelő elektromos hálózathoz.
A szövegben található ábrákat és hivatkozásokat az eredeti használati útmutató tartalmazza.

Műszaki adatok:
230V ~ 50Hz
Lásd a készülék adattábláján.

Importőr:
MULTIKOMPLEX BUDAPEST KFT.
1211 Budapest, Bajáki Ferenc u. 27.
Tel.: +(36-1)427-0325
www.falmec.hu

