
Instrukcja montażu w klimatyzatorze ściennym

     Widok typowej instalacji Mini UV LED® w mini split

Fresh-Aire Mini UV LED poprawia 
jakość powietrza w pomieszczeniach i 
zwalcza zanieczyszczenia biologiczne 
wewnątrz mini-szczelin, szczególnie 
na wirniku dmuchawy..

Uwagi dotyczące instalacji
Mini UV LED jest zwykle używany w systemach typu mini split i innych 
zastosowaniach o ograniczonej przestrzeni. Ze względu na niewielką ilość miejsca 
najlepszym miejscem do zamontowania świateł LED jest zwykle otwór 
wentylacyjny, a światło padające na wirnik dmuchawy (które jest podatne na 
najgorszy rozwój pleśni).

3. Wywierć otwór 1/2 ”, aby przejść
aby w razie potrzeby 
przeprowadzić kabel 
łączący z tyłu urządzenia.

1.  Określ najlepsze miejsce na pasek LED i 
wyczyść ten obszar gazikiem 
nasączonym alkoholem.

2.  W razie potrzeby skróć pasek LED o 4 
”segmenty (przecinaj tylko między 
miedzianymi kwadratami na pasku).

3. Przełóż kabel łączący przez wywiercony 
otwór.

4. Odklej papier z samoprzylepnego 
podłoża na pasku LED na kilka 
centymetrów i dociśnij go mocno do 
czystej powierzchni. 
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1. Zdejm obudowę

2a.Odłącz miskę ściekową, aby uzyskać dostęp 
do miejsca z tyłu.

2b. W przypadku systemów z nie zdejmowaną tacą 
ociekową należy usunąć żaluzje i przegrody, aby uzyskać 
dostęp do obszaru z tyłu.
 

Części  zestawu
A Zasilacz
B Pasek Led
C  Wkręty
D Opaski zaciskowe
E Uchwyt opaski
F Konektor oczkowy

G  Czyścik  alkoholowy
H  Taśma przylepna
I  Naklejka ostrzegawcza

  WAŻNE !
• Tylko wykwalifikowani technicy powinni instalować ten produkt
• Instalować zgodnie z odpowiednimi przepisami budowlanymi
• Przeczytaj uważnie instrukcje, w tym ostrzeżenia dotyczące 

bezpieczeństwa 

WAŻNE !
Umieść pasek LED tak, aby światło świeciło na wirniku dmuchawy i obszarach 

podatnych na pleśń, 
 NIE NA POMIESZCZENIE !!! 

WAŻNE !
Zamontuj pasek LED tak, aby światło wpadało do systemu wentylacyjnego,   

a nie do pomieszczenia
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UWAGA ŚWIATŁO UV LED
Długotrwała ekspozycja na bezpośrednie światło LED UV może być szkodliwa 

dla oczu i skóry. Odłącz zasilanie przed serwisowaniem. 
Pośrednia ekspozycja (niebieska poświata) nie jest szkodliwa.

Przygotowanie do montażu

Montaż taśmy LED
TUV-MINI-LED-MAN 3.12.19© Fresh-Aire UV

   Długotrwała ekspozycja na bezpośrednie światło UV LED
  może być szkodliwy dla oczu i skóry 

  To urządzenie jest wyposażone w system dezynfekcji światłem UV LED.
Odłącz zasilanie przed serwisowaniem.  

Pośrednia ekspozycja (niebieska poświata) nie jest szkodliwa

WWW.FRESHAIREUV.EU

UWAGA  
ŚWIATŁO UV LED 



1. Zdejmij pokrywę skrzynki sterowniczej 
i podłącz wiązkę przewodów, jak 
pokazano. Okablowanie sterownika LED
     • Czarny lub gorący zacisk
     • Od białego do neutralnego
     (zazwyczaj L1 i N2

3. Włóż złącza i okablowanie kabla lampy UV
złącze wiązki przewodów do zasilacza.

4. Umieść zasilacz za 
klimatyzatorem lub umieść go  
w innym bezpiecznym miejscu

5. Włącz zasilanie systemu i 
sprawdź, czy działa Mini UV LED.

6. Umieść naklejkę ostrzegawczą 
UV w odpowiednim miejscu.

2. Schemat połączeń *

* Mini UV LED jest dostarczany z zasilaczem120, 208, 240 VAC 

Uwaga:  Niektóre systemy 
wewnętrzne mogą wymagać 
dodatkowego okablowania, 
aby zapewnić napięcie 
sieciowe do zasilacza Mini UV 
LED.

PRZEWÓD OD ZASILACZA PRZEWÓD PASKA LED  

ZASILACZ
(POWER SUPPLY)

LED STRIP

POŁĄCZENIA

CZARNY
BIAŁY

. . . . . . . .

Instalacja Zasilacza
Niniejsza gwarancja zastępuje i zastępuje wszelkie oświadczenia gwarancyjne złożone ustnie przez sprzedawcę, 
dystrybutora lub dealera lub zawarte w pisemnych instrukcjach lub innych broszurach lub dokumentach informacyjnych 
dotyczących tego produktu. Niniejsza gwarancja przyznaje Ci określone prawa, ale możesz mieć również inne prawa, które 
różnią się w zależności od stanu.

Co obejmuje ta gwarancja ? Gwarancja obejmuje wszelkie wady lub usterki materiału i wykonania podczas normalnego 
użytkowania i obsługi, gdy urządzenie jest obsługiwane i konserwowane zgodnie z instrukcjami producenta przez cały okres 
eksploatacji urządzenia.

Jak długo trwa gwarancja ? 1) Fresh-Aire Mini UV LED jest objęty pięcioletnią gwarancją od daty instalacji. Niniejsza 
gwarancja nie podlega przeniesieniu.

Co zrobi Triatomic Environmental, Inc. ? Triatomic Environmental, Inc. bezpłatnie wymieni każdą wadliwą lub 
nieprawidłowo działającą część. Musisz zapłacić wszelkie koszty robocizny i koszty wysyłki wadliwego produktu do naszego 
działu gwarancyjnego.

Czego nie obejmuje ta gwarancja ? PRODUKT NIE JEST PRZEZNACZONY DO NABYWANIA I INSTALACJI PRZEZ 
NIELICENCJONOWANYCH WYKONAWCÓW HVAC LUB ELEKTRYCZNYCH. Niniejsza gwarancja nie obejmuje produktów ani 
części zakupionych z innego źródła niż licencjonowani wykonawcy instalacji HVAC lub elektrycznych. Niniejsza gwarancja 
nie obejmuje części zainstalowanych przez nielicencjonowanych wykonawców HVAC lub elektrycznych. Niniejsza gwarancja 
nie obejmuje części uszkodzonych w wyniku niewłaściwego użycia, nadużycia lub innego użycia niż przeznaczenie, 
wypadku, działań niepożądanych, zaniedbania lub niewłaściwej obsługi, konserwacji, instalacji, modyfikacji lub regulacji. 
Triatomic Environmental, Inc. oraz Freshaireuv Polska nie ponosi odpowiedzialności za opłaty poniesione przez klienta w 
związku z instalacją lub usunięciem elementów objętych gwarancją.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje części ani wyposażenia używanego z systemem Fresh-Aire UV, które nie zostały 
wyprodukowane przez Triatomic Environmental, Inc. i dystrybuowane przez Freshaireuv Polska

Niniejsza gwarancja nie obejmuje szkód następczych i przypadkowych. Producent i  Freshaireuv Polska nie ponosi żadnej 
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą wystąpić w wyniku użytkowania niniejszego sprzętu i nie ponosi 
odpowiedzialności za szkody następcze lub inne szkody, niezależnie od tego, czy są one spowodowane zaniedbaniem 
producenta, czy też wynikają z jakiejkolwiek wyraźnej lub dorozumianej gwarancji lub jej naruszenia. . Szkody następcze dla 
celów niniejszej gwarancji obejmują między innymi utratę użytkowania, dochodu lub utratę zdrowia lub uszkodzenie mienia 
lub obrażenia ciała lub śmierć osób lub zwierząt spowodowane lub wynikające z działania, użytkowania, obsługi, instalacji, 
naprawy lub wymiany sprzętu lub w inny sposób. 

Nie ma żadnych gwarancji wykraczających poza opis tej Gwarancji.

Jak otrzymujesz usługę ? Aby móc skorzystać z serwisu w ramach niniejszej gwarancji, MUSISZ zwrócić kartę rejestracji 
gwarancji lub zarejestrować się online na stronie www.freshaireuv. eu. Jeśli coś jest nie tak z produktem, zadzwoń do 
wykonawcy instalacji, aby otrzymać upoważnienie do zwrotu towaru (RMA) i instrukcje dotyczące zwrotu produktu do 
licencjonowanego dystrybutora w Twojej okolicy lub do dystrybutora a ostatecznie do producenta.

Po zwrocie produktu sprawdzimy Twój produkt i skontaktujemy się z Tobą w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania 
produktu, aby przedstawić wyniki naszej kontroli. Jeśli ustalimy, że produkt jest objęty niniejszą gwarancją, wyślemy do 
Ciebie część zamienną bez dodatkowych kosztów. Części zamienne mogą podlegać regeneracji. Jeśli ustalimy, że produkt 
nie jest objęty niniejszą gwarancją lub że gwarancja jest nieważna, produkt zostanie odesłany za pobraniem. Nie ma opłaty 
za kontrolę. Jak ma zastosowanie prawo stanowe? Niniejsza gwarancja daje Ci określone prawa, ale możesz mieć również 
inne prawa, które różnią się w zależności od kraju.

                                                                           www.freshaireuv.eu 

                                               biuro@freshaireuv.eu

  

GWARANCJA PRODUCENTA :

PASEK  LED




