
 Інструкція монтажу в настінному кондиціонері

Перегляд типової установки Mini UV LED® в міні-спліт

Fresh-Aire Мінi UV LED покращує 
якість повітря в приміщенні і 
бореться з біологічним 
забрудненням всередині міні-
прорізів, особливо на роторі 
вентилятора.

Примітки щодо встановлення
Міні УФ світлодіод (LED) зазвичай використовується в міні-спліт системах та 
інших обмежених місцях. Через невелику кількість місця найкращим місцем 
для встановлення світлодіоднього світла зазвичай є вентиляційний отвір і 
світло, що падає на колесо повітродувки (що сприймає найгірший ріст цвілі).

3. Просвердлите отвір 1/2 ",
щоб пройти, щоб пропустити
з'єднувальний кабель
через задню частину пристрою,
якщо це необхідно.

1.

2.

Визначте найкраще місце для 
світлодіодної стрічки та очистіть цю 
ділянку спиртовим тампоном.
Якщо необхідно, скоротіть світлодіодну 
смугу на 4 ”сегменти (виріжте лише між 
мідними квадратиками на смузі).

3. Пропустіть з'єднувальний кабель через
просвердлений отвір.

4. Зніміть папір з самоклеющейся
підкладки на світлодіодній смузі на
кілька сантиметрів і міцно натисніть на
чисту поверхню.

1.

2.

4.

1. Зніміть кришку

2a. Від'єднайте зливний посуд, щоб отримати доступ до   
задньої області 

2b. Для систем із незнімним лотком для 
крапельниць повинні бути видалені жалюзі та 
перегородки, щоб отримати доступ до   задньої 
області.

Включені елементи

A  Джерело живлення

B  Світлодіодна смужка

C  Гвинти

D  Кабельна стяжка

E  Ручка пов'язки

F Накінечник кільцевий 

G   Очищувач з алкоголем  

h  Клейка стрічка

I    Попереджувальна   

наклейка

ВАЖЛИВО!
Розмістіть світлодіодну стрічку таким чином, щоб світло блищало на
роторі вентилятора і на ділянках, схильних до цвілі, 

   НЕ НА ПРИМІЩЕНІ!

ВАЖЛИВО
Встановіть світлодіодну стрічку так, щоб світло потрапляв у   

вентиляційну систему, а не в приміщення.
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УВАГА СВІТЛО УФ LED
Тривалий вплив прямого ультрафіолетового світла LED може бути 
шкідливим для очей та шкіри. Перед обслуговуванням відключіть 
живлення. Непряме опромінення (синє світіння) не 
шкідливо.

Підготовка до складання

Монтаж світлодіодної смуги (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 

Важливо!
* Тільки кваліфіковані особи можуть встановити цей пристрій.
* Треба інсталювати відповідно до чинного законодавства
про будівництво.
* Уважно прочитайте інструкцію, включаючи інструкції з безпеки.



1. Зніміть кришку коробки управління і
підключіть джгути, як показано.
2. Проводка контролера LED.

• Чорний або гарячий затискач
• Від білого до нейтрального
(зазвичай L1 і N2)

3. Вставте роз'єми та джгути кабелю УФ-лампи, роз'єм
джгута для живлення.

4. Поставте адаптер змінного
струму за кондиціонер або
зберігайте його в іншому
безпечному місці.

5. Увімкніть систему та
перевірте, чи працює Міні УФ
LED

6. Помістіть УФ-
попереджувальну наклейку у
відповідне місце.

2. Монтажна схема

*Міні УФ LED поставляється з джерелом живлення 120, 208, 240 В змінного струму

Увага: У деяких внутрішніх 
системах може 
знадобитися додаткова 
електропроводка, щоб 
забезпечити мережеве 
напруга до джерела 
живлення Міні УФ LED.

Кабелі від джерела живлення Світлодіодний стрічковий кабель  

LED STRIP

З'ЄДНАННЯ

ЧОРНИЙ
БІЛИЙ

. . . . . . . .

Інсталяція блоку живлення

 Ця гарантія замінює будь-які гарантійні заяви, зроблені усно продавцем, дистриб'ютором, дилером 
або містяться в письмових інструкціях, інших брошурах чи інформаційних документах щодо цього 
товару. Ця гарантія надає конкретні юридичні права, а також ви можете мати інші права, які 
залежать від штату до штату. 
 Що стосується цієї гарантії? Обмежена довічна гарантія цього виробника поширюється на будь-які 
дефекти або дефекти в матеріалі та виготовленні при звичайному використанні та обслуговуванні 
при експлуатації та обслуговуванні відповідно до інструкцій виробника щодо терміну служби 
пристрою. 
Як довго є гарантія? 1) ) Fresh-Aire Міні UV LED має 5-річну гарантію з моменту встановлення. Ця 
гарантія не підлягає передачі. Що робитиме Triatomic Environmental, Inc. ? Triatomic Environmental, 
Inc. замінити будь-яку несправну або несправну деталь безкоштовно. Ви повинні сплатити всі 
витрати на оплату праці та доставки за бракований товар у нашому гарантійному відділі.
Що ця гарантія не покриває?  Ця гарантія не поширюється на продукти або деталі, придбані у 
іншого джерела, відмінного від ліцензованого HVAC або електроустановок. Ця гарантія не 
поширюється на деталі, встановлені неліцензованими HVAC або електричними підрядниками. 
Ця гарантія не поширюється на частини, пошкоджені внаслідок неправильного використання, 
зловживання чи будь-якого іншого використання, крім призначеного використання, аварії, аварії, 
нехтування або неналежного користування, обслуговування, встановлення, модифікації чи 
налаштування. Triatomic Environmental, Inc. не несе відповідальності за стягнення замовника за 
встановлення або видалення компонентів, на які поширюється гарантія. Ця гарантія не 
поширюється на частини та обладнання, що використовуються із УФ-системою Fresh-Aire Польща, 
які не виробляються Triatomic Environmental, Inc. 
Ця гарантія не покриває наслідкові або випадкові пошкодження. Ця гарантія недійсна, якщо з цим 
пристроєм використовуються ультрафіолетові лампи, що не належать до Triatomic Environment, Inc 
Постійні та випадкові пошкодження за цією гарантією не повертаються. Виробник не несе 
відповідальності за будь-які збитки, які можуть виникнути в результаті використання пристрою в 
цьому документі, і не нестиме відповідальності за наслідкові або інші збитки, спричинені 
недбалістю виробника або наслідком явної чи непрямої гарантії чи порушення. Послідовні збитки в 
межах цієї гарантії включають, але не обмежуються цим, втрату використання, дохід або прибуток 
чи збиток або збиток майну чи тілесні ушкодження чи смерть осіб або тварин, спричинені або 
виникли внаслідок експлуатації, використання, обслуговування, встановлення, ремонту або заміни 
обладнання чи іншим чином. Поза описом цієї Гарантії немає жодних гарантій. Як ви отримуєте 
послугу? Щоб мати право на обслуговування за цією гарантією, Ви ОБОВ'ЯЗКОВЕ повернути 
гарантійну реєстраційну картку або зареєструватися онлайн на веб-сайті www.freshaireuv.eu. Якщо з 
продуктом щось не так, зателефонуйте підряднику установки для отримання дозволу на 
повернення товару (RMA) та інструкцій щодо повернення продукту ліцензованому дистриб'ютору у 
вашому регіоні або дистриб'ютору та, зрештою, виробнику. Після повернення товару ми 
перевіримо ваш товар і зв’яжемося з вами протягом 10 робочих днів з моменту отримання товару, 
щоб надати вам результати нашої перевірки. Якщо ми визначимо, що на товар поширюється ця 
гарантія, ми надішлемо вам заміну частину без додаткових витрат. Запчастини можна регенерувати. 
Якщо ми визначимо, що на даний товар не поширюється ця гарантія або гарантія недійсна, продукт  
буде відправлений назад готівкою при доставці.
Плата за інспекцію не передбачена. Як застосовується державне законодавство? Ця гарантія надає 
конкретні юридичні права, а також ви можете мати інші права, які залежать від країни.

www.freshaireuv.eu 

 biuro@freshaireuv.eu

 Гарантія виробника

PASEK  LED

ДЖЕРЕЛО 
ЖИВЛЕННЯ

(POWER SUPPLY)
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