
 Kiirkasutusjuhend
Palun lugege üksikasjalikku teavet täielikust 
kasutusjuhendist.

Suurbritannia
Täielik paigaldus- ja hooldusjuhend on saadaval 
veebilehel www.zehnderpassivehouse.co.uk või 
+44 (0) 01276 605800.

Itaalia
Täielik paigaldus- ja hooldusjuhend on saadaval 
veebilehel www.zehnder.it või +39 059 978 62 00.

 Ohutusjuhised
■ Seadet võib kasutada ainult siis, kui see 

on õigesti paigaldatud vastavalt seadme 
paigaldusjuhendis antud juhistele ja 
normidele.

■ Ärge avage seadme korpusekatet. 
Paigaldaja kontrollib, et kõik osad, 
mis võivad põhjustada kehavigastuse, 
jääksid seadme korpusekatte taha.

■ Seadet võivad kasutada:
 - lapsed alates 8. eluaastast;
 -  vähenenud füüsiliste võimetega isikud;
 - vähenenud tajumisvõimetega isikud;
 -  vähenenud vaimsete võimetega isikud;
 -  isikud, kellel puuduvad vastavad 

kogemused ja teadmised,
 eeldusel et nad kasutavad seadet 

järelevalve all või neile on antud juhiseid 
seadme ohutuks kasutamiseks ning nad 
teavad sellega kaasnevaid ohtusid.

■ Lapsed ei tohi seadmega mängida.
■ Lapsed ei tohi seadet puhastada ega 

teha kasutajapoolset hooldust ilma 
järelevalveta.

Kui te kahtlustate, et seadmel on 
defekt, siis palun järgige allpool antud 
ettevaatusabinõusid.
1. Ärge kunagi avage seadet. Seadet võib 

remontida ainult vastava volitusega 
paigaldaja/seadistaja.

2. Seade sisaldab jahutusainet (R134a). 
Jahutusaine on värvitu ja mittesüttiv 
ning see pole mürgine. Jahutusaine 
maht seadmes on nii väike, et see ei 
saa tekitada ohtlikke kontsentratsioone 
teie elamus. Seade on konstrueeritud 
selliselt, et jahutusaine lekkimine 
normaalsete töötingimuste korral on 
välistatud.

Kui tunnete nõrka eetrisarnast lõhna, siis 
toimige alljärgnevalt.
■ Ärge puudutage seadet vähemalt üks 

tund.
■ Avage seadme asukoha ruumi aknad ja 

uksed vähemalt üheks tunniks.
■ Võtke ühendust oma paigaldajaga.



 Käitamine

 Seadet juhitakse selle alla ühendatud ventilatsiooniseadme kaudu.
 Aktiveeritud seade tekitab sellist müra nagu külmik.

   = See sümbol näitab, et seade on aktiveeritud.
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Soojustagastusseade koos 
  ventilatsiooniseadmega Soojustagastusseadme ComfoSense C Juhtimisrakendus
      ComfoCool Q600 näidik

 Hooldus
Palun laske kindlasti oma ventilatsioonisüsteemi 
ComfoCool Q600 iga nelja aasta järel paigaldajal 
kontrollida ja puhastada.
Märkus. Seadet võib lahti monteerida ja puhastada 
ainult volitatud jahutustehnoloogia paigaldaja.



 Ohutusjuhised
■ Järgige alati siinses dokumendis antud 

ohutuseeskirju, hoiatusi, märkusi ja 
juhiseid. Kui siinses dokumendis antud 
ohutuseeskirju, hoiatusi, märkusi ja 
juhiseid eiratakse, võib tagajärjeks olla 
kehavigastus või seadme kahjustus.

■ Järgige alati kohaliku omavalitsuse, 
elektri- ja veevarustusettevõtte ning 
teiste ametiasutuste üldisi ja kohalikke 
ehitus-, ohutus- ja paigalduseeskirju.

■ Ühendage alati vähemalt 900 mm 
pikkused õhukanalid seadmega enne 
toite ühendamist seadmega. See tagab, 
et mootorit ei saa puudutada sel ajal, kui 
seade on aktiveeritud.

■ Pärast paigaldust peavad kõik osad, 
mis võivad põhjustada kehavigastust, 
jääma kindlalt seadme korpusekatte 
alla. Korpusekatte avamiseks on vaja 
kasutada tööriistu.

■ Seadme paigaldust, kasutuselevõttu ja 
hooldust peab tegema sertifitseeritud 
insener, kui just teisiti ei ole juhendis 
ette nähtud. Sertifitseerimata insener 
võib põhjustada kehavigastuse või 
kahjustada ventilatsioonisüsteemi 
toimivust.

■ Ärge muutke seadet ega siinses 
dokumendis esitatud spetsifikatsioone. 
Seadme muutmine võib põhjustada 
kehavigastuse või kahjustada 
ventilatsioonisüsteemi toimivust.

■ Enne ventilatsioonisüsteemi kallal 
töötamist lülitage alati terve seade 
vooluvõrgust välja. Seade võib 
põhjustada kehavigastuse, kui see 
on käitamise ajal avatud. Veenduge, 
et keegi ei saa seadet juhuslikult 
vooluvõrku tagasi lülitada. 

■ AElektroonikaga tegelemisel kasutage 
staatiliste elektrilaengute vältimiseks 
alati sobivad ettevaatusabinõusid, 
näiteks kandke antistaatilist 
randmepaela. Staatilised elektrilaengud 
võivad elektroonikat kahjustada.

■ Jahutussüsteemi kallal võib töötada 
ainult volitatud jahutustehnoloogia 
paigaldaja.

■ Seade sisaldab jahutusainet R134a. 
Jahutusaine ei ole süttiv ning see pole 
mürgine. Käsitsege jahutussüsteemi 
paigaldus- ja hooldustööde tegemise 
ajal väga ettevaatlikult, et vältida 
jahutusaine lekkimist. Kõik isikud, kes 
on seotud toote hoolduse, remontimise 
või utiliseerimisega, peaksid nimetatud 
tööde tegemise ajal pidevalt kandma 
kindaid ja silmakaitsevahendeid.

■ Kui keevitate või joodate jahutusaine 
lähedal, siis kandke alati filtriga 
varustatud hingamisvahendit. Filter 
peaks tagama kaitse juhuslike 
laguproduktide eest.

■ IKui jahutusaine lekib defekti või mõne 
muu kahjustuse tõttu, siis toimige 
alljärgnevalt:

 -  avage seadme asukoha ruumi aknad 
ja uksed vähemalt üheks tunniks;

 -  seade sisaldab 0,5 kg 
(toatemperatuuril umbes 0,2 m3) 
jahutusainet;

 -  jahutusaine on õhust raskem ja 
kontsentreerub põrandale;

 -  ärge kunagi püüdke süsteemist 
väljapääsenud gaasi kontrolli all hoida 
ning vältige selle sissehingamist;

 -  nahale või silma sattumisel loputage 
nahka või silmi vähemalt 20 minutit 
leige veega ja pöörduge oma arsti 
poole.



 Kiirpaigaldusjuhend
Palun lugege üksikasjalikku teavet paigalduse, 
kasutuselevõtu ja hoolduse kohta täielikust paigaldus- ja 
hooldusjuhendist.

Suurbritannia
Täielik paigaldus- ja hooldusjuhend on saadaval veebilehel 
www.zehnderpassivehouse.co.uk või 
+44 (0) 01276 605800.
Itaalia
Täielik paigaldus- ja hooldusjuhend on saadaval 
veebilehel www.zehnder.it või +39 059 978 62 00.
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Kondensaadi äravoolude paigaldus Ventilatsiooniseadme paigaldus
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Jahutuse tehnilised andmed

Jahutusaine-R134a

Jahutusaine mahtkg0,5

Kliimatsoon-N

Muud tehnilised andmed

Õhuliitmike Ømm180

Kondensaadi äravoolu  Ømm32

Masskg47

ComfoNeti koormusmA0


