
Remove outer  
plastic panelling

Remove the circuit  
board. The circuit  

board might contain 
harmful substances!

Extract the refrigerant at the  
lowest point and separate the oil  

and the refrigerant using the appro-
priate equipment. Refrigerants are 
harmful substances. Do not release  

them into the atmosphere!

Remove the  
compressor (with all  

its components)

Extract the fan  
and the e-motor

Remove the  
heat exchanger

Identify and extract the  
capacitor. Capacitors might 
contain harmful substances!

Remove the
transformer

Cut all visible  
protruding parts
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Fill out the desired  
information in the template 
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Appropriate Dismantling of Air Conditioners
11 steps to consider for technicians and  
operators of WEEE * management companies
 *  WEEE: Waste of electrical and electronic equipment

Considering these steps,  
you contribute to your  
health protection, the  
protection of the ozone  
layer and avoid global  
warming!

 Remove all 
visible cables

For more information,  
please check the Guideline  
on the Manual Dismantling  
of Refrigerators and  
Air Conditioners!

Remember  

to put  

your personal  

protection  

elements !
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Записка
Օդորակիչների պատշաճ օգտահանում

User
Записка
11 քայլ, որոնք պետք է կիրառվեն ԷԷՍԹ-ի կառավարման ընկերությունների օպերատորների ու տեխնիկների կողմից
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Записка
* ԷԷՍԹ՝ Էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքավորումների թափոններ
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Մի՛ մոռացեք կրել անհատական պաշտպանության միջոցներ
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Հեռացրե՛ք արտաքին պլաստիկ կաղապարը:
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Հեռացրե՛ք կառավարման վահանակը։ Այն կարող է պարունակել վնասակար նյութեր:
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Հեռացրե՛ք սառնագենտը հնարավոր ամենացածր կետից և համապատասխան սարքավորումների կիրառմամբ տարանքջատե՛ք յուղը սառնագենտից։ Սառնագենտը վնասակար նյութ է։ Մի՛ արտանետեք այն դեպի մթնոլորտ։
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Հեռացրե՛ք կոմպրեսորը (բոլոր բաղադրիչներով հանդերձ):
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Կտրե՛ք բոլոր դուրս ցցված տեսանելի մասերը:
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Հեռացրե՛ք ջերմափոխանակիչը:
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Հեռացրե՛ք հովհարը և էլեկտրական շարժիչը:
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Հեռացրե՛ք բոլոր տեսանելի մալուխները:
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Գտե՛ք և հեռացրե՛ք կոնդենսատորը։ Այն կարող է պարունակել վնասակար նյութեր:
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Հեռացրե՛ք տրանսֆորմատորը:
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Գրանցամատյանում լրացրե՛ք անհրաժեշտ տեղեկատվությունը:
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Տվյալ քայլերի իրագործմամբ դուք նպաստում եք ձեր առողջության պահպանմանը, օզոնային շերտի պահպանությանը և գլոբալ տաքացման կանխարգելմանը:
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Լրացուցիչ տեղեկությունների համար տե՛ս Սառնարանների և օդորակիչների օգտահանման ուղեցույցը 




