
GALLETTI ESTRO Fan-coil karbantartási műveletek: 
 
Tömítések vizsgálata, után húzása, melegedés ellenőrzése, szűrők ellenőrzése, 
tisztítása, cseréje 
 
KARBANTARTÁS: 
Biztonsági okok miatt, mielőtt bármilyen karbantartást vagy tisztítást végeznek el, 
kapcsolja ki a készüléket a leválasztó kapcsolónál “Leállás” fokozatra téve és a 
főkapcsolót a 0-ra (OFF). Kérjük, vigyázzon a karbantartási műveletek alatt: bizonyos 
fémrészek sebesülést okozhatnak: viseljen védőkesztyűt. Az Estro fan-coil-ok nem 
igényelnek különös karbantartást: elégséges a légszűrő időnkénti kitisztítása. 
Szükséges egy 100 órás működési bejáratás, hogy kiküszöböljük a motor összes 
kezdeti mechanikai súrlódását. Hajtsa végre az első bekapcsolást maximális 
sebességű működésen. Az estro fan coil-ok jó működése garantálásához kérjük, 
tartsa be az alábbi útmutatót: 
- tartsa tisztán a légszűrőt; 
- ne kerüljön folyadék a készülék belsejébe; 
- ne jussanak be fémrészek a légkivezető rácsba; 
- kerülje el a légkifújás illetve a légbefúvás akadályoztatását. 
- ha hosszú ideig nincs bekapcsolva, győződjön meg arról, hogy nincs levegő a 
hőcserélő  belsejében. 
Hűtési fázisban való működtetés előtt győződjön meg, hogy: 
- a kondenzvíz elvezetése akadálytalan 
- a hőcserélő  lemezkéit ne tömítse el szennyeződés. Esetleges tisztításukat sűrített 
levegővel vagy alacsony nyomású gőzzel végezze el, hogy a lemezkék ne 
károsodjanak.  
 
TISZTÍTÁS: 
Biztonsági okok miatt, mielőtt bármilyen karbantartást vagy tisztítást végeznek el, 
kapcsolja ki a készüléket a leválasztó kapcsolónál “Leállás” fokozatra téve és a 
főkapcsolót a 0-ra (OFF).  
Tisztítsa meg a légszűrőt legalább havonta egyszer, és minden használati periódus 
(a fűtési periódus és a légkondicionálási periódus) előtt. 
A légszűr  tisztításához a következő képpen járjon el: 
- FL változat: fordítsa el a csavarokat, melyek a szűrőt a fedőburkolathoz rögzítik, 
90°-kal, 1/4 fordulattal, és vegye ki a szűrőt 
- a beépítendő FC modellnél a fan coil a front panelen keresztül érhető  el, és vegye 
ki a szűrőt a rögzítő kengyelek 90°-kal való elfordítása után; 
- FU változat: vegye ki a fed burkolat elülső panelén elhelyezett légbeszívó rács 
belsejében elhelyezett levegőszűrőket 
- a szűrőt langyos vízzel tisztítsa vagy száraz porok esetén, sűrített levegővel, vagy 
porszívóval. 
- illessze vissza a szűrőt, miután megszáradt. 
Javasoljuk, hogy használattól fűggően 2-3 évente cserélje ki a légszűrőt, eredeti 
alkatrészek használatával; a fan coil modell azonosítható az azonosító táblácskán, 
amely a belső oldalon van elhelyezve. 
Abban az esetben, ha a burkolatot szükséges tisztítani: 
- használjon egy puha rongyot. 
- soha ne öntsön folyadékokat a készülékre, mivel áramütést okozhat és károsíthatja 
a belső részeket. 
- soha ne használjon agresszív vegyi oldóanyagokat; ne tisztítsa a légkimeneteli 
rácsot nagyon meleg vízzel. 


