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DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER

ΕΓΧΕΙΡΊ∆ΙΟ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ

R410A Split Series

MODELS
FTXG25JV1BW FTXG25JV1BA
FTXG35JV1BW FTXG35JV1BA
FTXG50JV1BW FTXG50JV1BA

FTXG25JV1BB
FTXG35JV1BB
FTXG50JV1BB

CE - DECLARACION-DE-CONFORMIDAD
CE - DICHIARAZIONE-DI-CONFORMITA
CE - ∆HΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

FTXG25JV1BB, FTXG35JV1BB, FTXG50JV1BB,

2.

10

09

08

07

19 ob upoštevanju določb:
20 vastavalt nõuetele:
21 следвайки клаузите на:
22 laikantis nuostatų, pateikiamų:
23 ievērojot prasības, kas noteiktas:
24 održiavajúc ustanovenia:
25 bunun koşullarına uygun olarak:

07 **
08 **
09 **
10 **
11 **
12 **

11 Information * enligt <A> och godkänts av <B> enligt
Certifikatet <C>.
12 Merk *
som det fremkommer i <A> og gjennom positiv
bedømmelse av <B> ifølge Sertifikat <C>.
13 Huom *
jotka on esitetty asiakirjassa <A> ja jotka <B> on
hyväksynyt Sertifikaatin <C> mukaisesti.
14 Poznámka * jak bylo uvedeno v <A> a pozitivně zjištěno <B>
v souladu s osvědčením <C>.
15 Napomena * kako je izloženo u <A> i pozitivno ocijenjeno
od strane <B> prema Certifikatu <C>.

Takayuki Fujii
Managing director
Pilsen, 1st of Jan 2014

13 **
14 **
15 **
16 **
17 **
18 **

CE - ATITIKTIES-DEKLARACIJA
CE - ATBILSTĪBAS-DEKLARĀCIJA
CE - VYHLÁSENIE-ZHODY
CE - UYGUNLUK-BEYANI

DICz*** on valtuutettu laatimaan Teknisen asiakirjan.
Společnost DICz*** má oprávnění ke kompilaci souboru technické konstrukce.
DICz*** je ovlašten za izradu Datoteke o tehničkoj konstrukciji.
A DICz*** jogosult a műszaki konstrukciós dokumentáció összeállítására.
DICz*** ma upoważnienie do zbierania i opracowywania dokumentacji konstrukcyjnej.
DICz*** este autorizat să compileze Dosarul tehnic de construcţie.

19 **
20 **
21 **
22 **
23 **
24 **
25 **

2.

1.

DEKRA (NB0344)

DAIKIN.TCF.015P19/11-2013
DEKRA (NB0344)
74736-KRQ/EMC97-4957

<A>
<B>
<C>

74736-KRQ/EMC97-4957

<B>
<C>

DAIKIN.TCF.015P1/11-2011

<A>

19 Direktive z vsemi spremembami.
20 Direktiivid koos muudatustega.
21 Директиви, с техните изменения.
22 Direktyvose su papildymais.
23 Direktīvās un to papildinājumos.
24 Smernice, v platnom znení.
25 Deǧiştirilmiş halleriyle Yönetmelikler.

DICz*** je pooblaščen za sestavo datoteke s tehnično mapo.
DICz*** on volitatud koostama tehnilist dokumentatsiooni.
DICz*** е оторизирана да състави Акта за техническа конструкция.
DICz*** yra įgaliota sudaryti šį techninės konstrukcijos failą.
DICz*** ir autorizēts sastādīt tehnisko dokumentāciju.
Spoločnosť DICz*** je oprávnená vytvoriť súbor technickej konštrukcie.
DICz*** Teknik Yapı Dosyasını derlemeye yetkilidir.

21 Забележка * както е изложено в <A> и оценено положително
от <B> съгласно Сертификата <C>.
22 Pastaba *
kaip nustatyta <A> ir kaip teigiamai nuspręsta <B>
pagal Sertifikatą <C>.
23 Piezīmes *
kā norādīts <A> un atbilstoši <B> pozitīvajam
vērtējumam saskaņā ar sertifikātu <C>.
24 Poznámka * ako bolo uvedené v <A> a pozitívne zistené <B>
v súlade s osvedčením <C>.
25 Not *
<A>’da belirtildiği gibi ve <C> Sertifikasına göre
<B> tarafından olumlu olarak değerlendirildiği gibi.

10 Direktiver, med senere ændringer.
11 Direktiv, med företagna ändringar.
12 Direktiver, med foretatte endringer.
13 Direktiivejä, sellaisina kuin ne ovat muutettuina.
14 v platném znění.
15 Smjernice, kako je izmijenjeno.
16 irányelv(ek) és módosításaik rendelkezéseit.
17 z późniejszymi poprawkami.
18 Directivelor, cu amendamentele respective.

16 megfelelnek az alábbi szabvány(ok)nak vagy egyéb irányadó dokumentum(ok)nak, ha azokat előírás szerint használják:
17 spełniają wymogi następujących norm i innych dokumentów normalizacyjnych, pod warunkiem że używane są zgodnie z naszymi
instrukcjami:
18 sunt în conformitate cu următorul (următoarele) standard(e) sau alt(e) document(e) normativ(e), cu condiţia ca acestea să fie utilizate în
conformitate cu instrucţiunile noastre:
19 skladni z naslednjimi standardi in drugimi normativi, pod pogojem, da se uporabljajo v skladu z našimi navodili:
20 on vastavuses järgmis(t)e standardi(te)ga või teiste normatiivsete dokumentidega, kui neid kasutatakse vastavalt meie juhenditele:
21 съответстват на следните стандарти или други нормативни документи, при условие, че се използват съгласно нашите
инструкции:
22 atitinka žemiau nurodytus standartus ir (arba) kitus norminius dokumentus su sąlyga, kad yra naudojami pagal mūsų nurodymus:
23 tad, ja lietoti atbilstoši ražotāja norādījumiem, atbilst sekojošiem standartiem un citiem normatīviem dokumentiem:
24 sú v zhode s nasledovnou(ými) normou(ami) alebo iným(i) normatívnym(i) dokumentom(ami), za predpokladu, že sa používajú v súlade
s našim návodom:
25 ürünün, talimatlarımıza göre kullanılması koşuluyla aşağıdaki standartlar ve norm belirten belgelerle uyumludur:

01 Directives, as amended.
02 Direktiven, gemäß Änderung.
03 Directives, telles que modifiées.
04 Richtlijnen, zoals geamendeerd.
05 Directivas, según lo enmendado.
06 Direttive, come da modifica.
07 Οδηγιών, όπως έχουν τροποποιηθεί.
08 Directivas, conforme alteração em.
09 Директив со всеми поправками.

16 Megjegyzés * a(z) <A> alapján, a(z) <B> igazolta a megfelelést,
a(z) <C> tanúsítvány szerint.
17 Uwaga *
zgodnie z dokumentacją <A>, pozytywną opinią
<B> i Świadectwem <C>.
18 Notă *
aşa cum este stabilit în <A> şi apreciat pozitiv
de <B> în conformitate cu Certificatul <C>.
19 Opomba *
kot je določeno v <A> in odobreno s strani <B>
v skladu s certifikatom <C>.
20 Märkus *
nagu on näidatud dokumendis <A> ja heaks
kiidetud <B> järgi vastavalt sertifikaadile <C>.

LOW VOLTAGE 2006/95/EC
ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY 2004/108/EC *
MACHINERY 2006/42/EC **

CE - IZJAVA O SKLADNOSTI
CE - VASTAVUSDEKLARATSIOON
CE - ДЕКЛАРАЦИЯ-ЗА-ϹЪОТВЕТСТВИЕ

17 m deklaruje na własną i wyłączną odpowiedzialność, że modele klimatyzatorów, których dotyczy niniejsza deklaracja:
18 r declară pe proprie răspundere că aparatele de aer condiţionat la care se referă această declaraţie:
19 o z vso odgovornostjo izjavlja, da so modeli klimatskih naprav, na katere se izjava nanaša:
20 x kinnitab oma täielikul vastutusel, et käesoleva deklaratsiooni alla kuuluvad kliimaseadmete mudelid:
21 b декларира на своя отговорност, че моделите климатична инсталация, за които се отнася тази декларация:
22 t visiška savo atsakomybe skelbia, kad oro kondicionavimo prietaisų modeliai, kuriems yra taikoma ši deklaracija:
23 v ar pilnu atbildību apliecina, ka tālāk uzskaitīto modeļu gaisa kondicionētāji, uz kuriem attiecas šī deklarācija:
24 k vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že tieto klimatizačné modely, na ktoré sa vzťahuje toto vyhlásenie:
25 w tamamen kendi sorumluluǧunda olmak üzere bu bildirinin ilgili olduǧu klima modellerinin aşaǧıdaki gibi olduǧunu beyan eder:

CE - IZJAVA-O-USKLAĐENOSTI
CE - MEGFELELŐSÉGI-NYILATKOZAT
CE - DEKLARACJA-ZGODNOŚCI
CE - DECLARAŢIE-DE-CONFORMITATE

08 estão em conformidade com a(s) seguinte(s) norma(s) ou outro(s) documento(s) normativo(s), desde que estes sejam utilizados de
acordo com as nossas instruções:
09 соответствуют следующим стандартам или другим нормативным документам, при условии их использования согласно нашим
инструкциям:
10 overholder følgende standard(er) eller andet/andre retningsgivende dokument(er), forudsat at disse anvendes i henhold til vore
instrukser:
11 respektive utrustning är utförd i överensstämmelse med och följer följande standard(er) eller andra normgivande dokument, under
förutsättning att användning sker i överensstämmelse med våra instruktioner:
12 respektive utstyr er i overensstemmelse med følgende standard(er) eller andre normgivende dokument(er), under forutssetning av at
disse brukes i henhold til våre instrukser:
13 vastaavat seuraavien standardien ja muiden ohjeellisten dokumenttien vaatimuksia edellyttäen, että niitä käytetään ohjeidemme
mukaisesti:
14 za předpokladu, že jsou využívány v souladu s našimi pokyny, odpovídají následujícím normám nebo normativním dokumentům:
15 u skladu sa slijedećim standardom(ima) ili drugim normativnim dokumentom(ima), uz uvjet da se oni koriste u skladu s našim uputama:

Η DICz*** είναι εξουσιοδοτημένη να συντάξει τον Τεχνικό φάκελο κατασκευής.
A DICz*** está autorizada a compilar a documentação técnica de fabrico.
Компания DICz*** уполномочена составить Комплект технической документации.
DICz*** er autoriseret til at udarbejde de tekniske konstruktionsdata.
DICz*** är bemyndigade att sammanställa den tekniska konstruktionsfilen.
DICz*** har tillatelse til å kompilere den Tekniske konstruksjonsfilen.

delineato nel <A> e giudicato positivamente
da <B> secondo il Certificato <C>.
Σημείωση * όπως καθορίζεται στο <A> και κρίνεται θετικά από
το <B> σύμφωνα με το Πιστοποιητικό <C>.
Nota *
tal como estabelecido em <A> e com o parecer
positivo de <B> de acordo com o Certificado <C>.
Примечание * как указано в <A> и в соответствии
с положительным решением <B> согласно
Свидетельству <C>.
Bemærk *
som anført i <A> og positivt vurderet af <B>
i henhold til Certifikat <C>.

06 Nota *

DICz*** is authorised to compile the Technical Construction File.
DICz*** hat die Berechtigung die Technische Konstruktionsakte zusammenzustellen.
DICz*** est autorisé à compiler le Dossier de Construction Technique.
DICz*** is bevoegd om het Technisch Constructiedossier samen te stellen.
DICz*** está autorizado a compilar el Archivo de Construcción Técnica.
DICz*** è autorizzata a redigere il File Tecnico di Costruzione.

as set out in <A> and judged positively by <B>
according to the Certificate <C>.
wie in <A> aufgeführt und von <B> positiv beurteilt
gemäß Zertifikat <C>.
tel que défini dans <A> et évalué positivement par
<B> conformément au Certificat <C>.
zoals vermeld in <A> en positief beoordeeld door
<B> overeenkomstig Certificaat <C>.
como se establece en <A> y es valorado
positivamente por <B> de acuerdo con el
Certificado <C>.

10 under iagttagelse af bestemmelserne i:
11 enligt villkoren i:
12 gitt i henhold til bestemmelsene i:
13 noudattaen määräyksiä:
14 za dodržení ustanovení předpisu:
15 prema odredbama:
16 követi a(z):
17 zgodnie z postanowieniami Dyrektyw:
18 în urma prevederilor:

***DICz = Daikin Industries Czech Republic s.r.o.

01 **
02 **
03 **
04 **
05 **
06 **

05 Nota *

04 Bemerk *

03 Remarque *

02 Hinweis *

01 Note *

01 following the provisions of:
02 gemäß den Vorschriften der:
03 conformément aux stipulations des:
04 overeenkomstig de bepalingen van:
05 siguiendo las disposiciones de:
06 secondo le prescrizioni per:
07 με τήρηση των διατάξεων των:
08 de acordo com o previsto em:
09 в соответствии с положениями:

EN60335-2-40

01 are in conformity with the following standard(s) or other normative document(s), provided that these are used in accordance with our
instructions:
02 der/den folgenden Norm(en) oder einem anderen Normdokument oder -dokumenten entspricht/entsprechen, unter der Voraussetzung,
daß sie gemäß unseren Anweisungen eingesetzt werden:
03 sont conformes à la/aux norme(s) ou autre(s) document(s) normatif(s), pour autant qu'ils soient utilisés conformément à nos instructions:
04 conform de volgende norm(en) of één of meer andere bindende documenten zijn, op voorwaarde dat ze worden gebruikt overeenkomstig
onze instructies:
05 están en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de acuerdo con
nuestras instrucciones:
06 sono conformi al(i) seguente(i) standard(s) o altro(i) documento(i) a carattere normativo, a patto che vengano usati in conformità alle
nostre istruzioni:
07 είναι σύμφωνα με το(α) ακόλουθο(α) πρότυπο(α) ή άλλο έγγραφο(α) κανονισμών, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούνται σύμφωνα
με τις οδηγίες μας:

FTXG25JV1BA, FTXG35JV1BA, FTXG50JV1BA,

1.

CE - ERKLÆRING OM-SAMSVAR
CE - ILMOITUS-YHDENMUKAISUUDESTA
CE - PROHLÁŠENÍ-O-SHODĚ

09 u заявляет, исключительно под свою ответственность, что модели кондиционеров воздуха, к которым относится настоящее заявление:
10 q erklærer under eneansvar, at klimaanlægmodellerne, som denne deklaration vedrører:
11 s deklarerar i egenskap av huvudansvarig, att luftkonditioneringsmodellerna som berörs av denna deklaration innebär att:
12 n erklærer et fullstendig ansvar for at de luftkondisjoneringsmodeller som berøres av denne deklarasjon, innebærer at:
13 j ilmoittaa yksinomaan omalla vastuullaan, että tämän ilmoituksen tarkoittamat ilmastointilaitteiden mallit:
14 c prohlašuje ve své plné odpovědnosti, že modely klimatizace, k nimž se toto prohlášení vztahuje:
15 y izjavljuje pod isključivo vlastitom odgovornošću da su modeli klima uređaja na koje se ova izjava odnosi:
16 h teljes felelőssége tudatában kijelenti, hogy a klímaberendezés modellek, melyekre e nyilatkozat vonatkozik:

CE - DECLARAÇÃO-DE-CONFORMIDADE
CE - ЗАЯВЛЕНИЕ-О-СООТВЕТСТВИИ
CE - OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
CE - FÖRSÄKRAN-OM-ÖVERENSTÄMMELSE

01 a declares under its sole responsibility that the air conditioning models to which this declaration relates:
02 d erklärt auf seine alleinige Verantwortung daß die Modelle der Klimageräte für die diese Erklärung bestimmt ist:
03 f déclare sous sa seule responsabilité que les appareils d'air conditionné visés par la présente déclaration:
04 l verklaart hierbij op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de airconditioning units waarop deze verklaring betrekking heeft:
05 e declara baja su única responsabilidad que los modelos de aire acondicionado a los cuales hace referencia la declaración:
06 i dichiara sotto sua responsabilità che i condizionatori modello a cui è riferita questa dichiarazione:
07 g δηλώνει με αποκλειστική της ευθύνη ότι τα μοντέλα των κλιματιστικών συσκευών στα οποία αναφέρεται η παρούσα δήλωση:
08 p declara sob sua exclusiva responsabilidade que os modelos de ar condicionado a que esta declaração se refere:

Daikin Industries Czech Republic s.r.o.

CE - DECLARATION-OF-CONFORMITY
CE - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
CE - DECLARATION-DE-CONFORMITE
CE - CONFORMITEITSVERKLARING

2P362060-1

FTXG25JV1BW, FTXG25JV1BS, FTXG35JV1BW, FTXG35JV1BS,
CTXG50JV1BW, CTXG50JV1BS, FTXG50JV1BW, FTXG50JV1BS

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

,

,

Shinri Sada
Manager Quality Control Department

Low Voltage 2006/95/EC
Electromagnetic Compatibility 2004/108/EC *

Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

74736-KRQ/EMC97-4957

KEMA Quality B.V.

DAIKIN.TCF.015 N9/01-2011
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Shinri Sada
Manager Quality Control Department

Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan
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CAUTION / ACHTUNG / ATTENTION / VOORZORGSMAATREGELEN / PRECAUCIÓN / ATTENZIONE /
ΠΡΟΣΟΧΗ / PRECAUÇÃO / ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ / İKAZ
EN

● Sound pressure level is less than 70 dB (A).
● This appliance is intended to be used by expert or trained users in shops, in light industry and on farms, or for commercial and
household use by lay persons.

DE

● Der Schalldruckpegel liegt unter 70 dB (A).
● Diese Anlage ist konzipiert für die Benutzung durch Experten oder geschulte Benutzer in Geschäftsstellen, in der Leichtindustrie
und in landwirtschaftlichen Betrieben sowie zur kommerziellen Verwendung oder in Haushalten durch Laien.

FR

● Le niveau de pression sonore est inférieur à 70 dB (A).
● Ces appareil est destiné à être utilisé par des utilisateurs experts ou formés dans des ateliers, l'industrie légère et les fermes
ou à des fins commerciales et domestiques par des profanes.

NL

● Geluidsdrukniveau lager dan 70 dB(A).
● Dit apparaat is bedoeld voor gebruik door expert of opgeleide gebruikers in winkels, lichte industrie en op boerderijen, of voor
commercieel en huishoudelijk gebruik door niet-deskundigen.

ES

● El nivel de presión sonora es inferior a 70 dB (A).
● Este aparato está diseñado para ser utilizado por usuarios expertos o cualificados en tiendas, industria ligera o granjas o por
personas no versadas para uso comercial y doméstico.

IT

● Il livello di pressione sonora è inferiore a 70 dB (A).
● Questo apparecchio è destinato ad essere utilizzato da utenti esperti o qualificati nei negozi, nell’industria leggera e nelle fattorie,
o per uso commerciale e domestico da persone non esperte.

EL

●
●

PT

● O nível de pressão sonora é inferior a 70 dB (A).
● Este aparelho destina-se a utilizadores especialistas ou com formação própria, em lojas, pequenas indústrias e explorações
agrícolas; ou para utilização comercial e doméstica por pessoas sem formação específica.

RU

●
●

TR

●
●
NOTE / HINWEIS / REMARQUE / OPMERKING / NOTA / NOTA / ΣΗΜΕΙΩΣΗ / NOTA / ПРИМЕЧАНИЕ /
AÇIKLAMA

EN
DE

● The English text is the original instruction. Other languages are translations of the original instructions.
● Bei der englischen Fassung der Anleitung handelt es sich um das Original. Bei den Anleitungen in anderen Sprachen handelt

FR
NL
ES
IT
EL

● Le texte anglais correspond aux instructions d’origine. Les autres langues sont les traductions des instructions d’origine.
● De Engelse tekst is de oorspronkelijke versie. Andere talen zijn vertalingen van de oorspronkelijke instructies.
● Las instrucciones originales están en inglés. Los demás idiomas son traducciones de las instrucciones originales.
● Il testo in inglese corrisponde alle istruzioni originali. Le altre lingue sono traduzioni delle istruzioni originali.
●

PT
RU

● As instruções foram redigidas originalmente em inglês. As versões noutras línguas são traduções da redacção original.
●

TR

●

es sich um Übersetzungen des Originals.
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ΠροφυλÜξειò ασφαλεßαò
• Οι προφυλÜξειò που περιγρÜφονται εδþ χαρακτηρßζονται ωò ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ και ΠΡΟΣΟΧΗ. Και οι δυο περιÝχουν
σηìαντικÝò πληροφορßεò σχετικÜ ìε την ασφÜλεια. Σιγουρευτεßτε üτι ακολουθεßτε üλεò τιò προφυλÜξειò χωρßò παρÜληψη.
• Σηìασßα των ειδοποιÞσεων ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ και ΠΡΟΣΟΧΗ
ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ ........ ΠαρÜλειψη να ακολουθÞσετε αυτÝò τιò οδηγßεò σωστÜ, ìπορεß να προκαλÝσει ατοìικü
τραυìατισìü Þ απþλεια ζωÞò.
ΠΡΟΣΟΧΗ ...................... ΠαρÜλειψη να τηρÞσετε αυτÝò τιò οδηγßεò σωστÜ, ìπορεß να προκαλÝσει ζηìιÜ σε περιουσιακü
στοιχεßο Þ ατοìικü τραυìατισìü, ο οποßοò να εßναι σοβαρüò ανÜλογα ìε τιò περιστÜσειò.

• Τα σÞìατα ασφαλεßαò που εìφανßζονται σε αυτü το εγχειρßδιο Ýχουν τιò ακüλουθεò Ýννοιεò:
Σιγουρευτεßτε üτι ακολουθεßτε τιò οδηγßεò.

Σιγουρευτεßτε üτι εγκαταστÞσετε γεßωση.

ΠοτÝ ìη το προσπαθÞσετε.

• ΜετÜ την ολοκλÞρωση τηò εγκατÜστασηò, κÜνετε ìια δοκιìαστικÞ λειτουργßα για να ελÝγξετε αν υπÜρχουν λÜθη και
εξηγÞστε στον πελÜτη πþò να λειτουργÞσει και φροντßσει το κλιìατιστικü ìε την βοÞθεια του εγχειρßδιου λειτουργßαò.

ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ
• ΖητÞστε απü τον εìπορικü σαò αντιπρüσωπο Þ εξουσιοδοτηìÝνο προσωπικü να εκτελÝσει εργασßα εγκατÜστασηò.
Μην προσπαθÞστε να εγκαταστÞσετε το κλιìατιστικü ìüνοι σαò. Τυχüν εσφαλìÝνη εργασßα εγκατÜστασηò ìπορεß να προκαλÝσει διαρροÞ
νεροý, ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.

• ΕγκαταστÞστε το κλιìατιστικü σýìφωνα ìε τιò οδηγßεò σε αυτü το εγχειρßδιο εγκατÜστασηò.
Τυχüν εσφαλìÝνη εργασßα εγκατÜστασηò ìπορεß να προκαλÝσει διαρροÞ νεροý, ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.

• Σιγουρευθεßτε üτι χρησιìοποιÞσατε ìüνο τα υποδεικνυüìενα εξαρτÞìατα και ìÝρη για την εργασßα εγκατÜστασηò.
ΠαρÜλειψη να χρησιìοποιÞσετε τα υποδεικνυüìενα ìÝρη ìπορεß να προκαλÝσει πτþση τηò ìονÜδαò, διαρροÞ νεροý, ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.

• ΕγκαταστÞστε το κλιìατιστικü σε κÜποια βÜση αρκετÜ ισχυρÞ þστε να αντÝχει το βÜροò τηò ìονÜδαò.
Μια βÜση ανεπαρκοýò ισχýοò ìπορεß να προκαλÝσει πτþση τηò συσκευÞò και τραυìατισìü.

• Η ηλεκτρικÞ εργασßα πρÝπει να εκτελεßται σýìφωνα ìε τη σχετικÝò τοπικÝò και εθνικÝò νοìοθεσßεò και ìε τιò οδηγßεò σε
αυτü το εγχειρßδιο εγκατÜστασηò. Σιγουρευθεßτε üτι χρησιìοποιÞσατε ξεχωριστÞ γραììÞ παροχÞò ρεýìατοò και ìüνο.
Η ìη επαρκÞò χωρητικüτητα κυκλþìατοò ισχýοò και εσφαλìÝνη εργασßα ìπορεß να προκαλÝσει ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.

• ΧρησιìοποιÞστε Ýνα καλþδιο κατÜλληλου ìÞκουò.
Μην χρησιìοποιÞστε καλþδια ìε συνδÝσειò Þ Ýνα καλþδιο επÝκτασηò, γιατß αυτü ìπορεß να προκαλÝσει υπερθÝρìανση, ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.

• Σιγουρευτεßτε üτι üλη η καλωδßωση Ýχει σταθεροποιηθεß στη θÝση τηò, τα υποδεικνυüìενα καλþδια
χρησιìοποιοýνται, και üτι δεν υπÜρχει καìßα πßεση στιò συνδÝσειò ακροδεκτþν Þ τα καλþδια.
ΕσφαλìÝνεò συνδÝσειò Þ εσφαλìÝνη σταθεροποßηση των καλωδßων ìπορεß να προκαλÝσει ασυνÞθιστη υπερθÝρìανση Þ πυρκαγιÜ.

• ΚατÜ την καλωδßωση παροχÞò ρεýìατοò και τη σýνδεση τηò καλωδßωσηò ìεταξý των εσωτερικþν και εξωτερικþν
ìονÜδων, τοποθετÞστε τα καλþδια Ýτσι þστε το κÜλυììα του κιβωτßου ελÝγχου να ìπορεß να στερεωθεß ìε ασφÜλεια.
Η εσφαλìÝνη τοποθÝτηση του καλýììατοò κιβωτßου ελÝγχου ìπορεß να προκαλÝσει ηλεκτροπληξßα, πυρκαγιÜ Þ υπερθÝρìανση των ακροδεκτþν.

• Αν διαρρεýσει ψυκτικü αÝριο κατÜ τη διÜρκεια τηò εργασßαò εγκατÜστασηò, αερßστε την περιοχÞ αìÝσωò.
Τοξικü αÝριο ìπορεß να παραχθεß εÜν το ψυκτικü Ýρθει σε επαφÞ ìε φλüγα.

• ΜετÜ απü την ολοκλÞρωση τηò εγκατÜστασηò, ελÝγξτε για διαρροÞ ψυκτικοý αερßου. Τοξικü αÝριο ìπορεß να
παραχθεß εÜν το ψυκτικü αÝριο διαρρεýσει στο δωìÜτιο και Ýρθει σε επαφÞ ìε κÜποια πηγÞ θερìüτηταò, üπωò θερìÜστρα ìε ανεìιστÞρα, σüìπα Þ κουζßνα.

• ΚατÜ την εγκατÜσταση Þ ìεταφορÜ του κλιìατιστικοý, βεβαιωθεßτε üτι ρÝει το κýκλωìα ψυκτικοý για να
σιγουρευτεßτε üτι εßναι ελεýθερο αÝροò, και χρησιìοποιÞστε ìüνο το υποδεικνυüìενο ψυκτικü (R410A).
Η παρουσßα αÝρα Þ Üλλου ξÝνου αντικειìÝνου στο κýκλωìα ψυκτικοý προκαλεß ασυνÞθιστη αýξηση πßεσηò, η οποßα ßσωò οδηγÞσει σε ζηìιÜ
στην συσκευÞ και ακüìη και σε τραυìατισìü.

• ΚατÜ την εγκατÜσταση, στερεþστε ìε ασφÜλεια τη σωλÞνωση ψυκτικοý πριν λειτουργÞσετε τον συìπιεστÞ.
Αν οι ψυκτικοß σωλÞνεò δεν Ýχουν στερεωθεß και η βαλβßδα αποìüνωσηò παραìÝνει ανοιχτÞ üταν ο συìπιεστÞò εßναι ενεργοποιηìÝνοò, θα απορροφηθεß
αÝραò δηìιουργþνταò ασυνÞθιστη πßεση στον κýκλο ψýξηò, η οποßα ßσωò οδηγÞσει σε ζηìιÜ στην συσκευÞ και ακüìη και σε τραυìατισìü.

• ΚατÜ την εκκÝνωση, σταìατÞστε τον συìπιεστÞ πριν αφαιρÝσετε τη σωλÞνωση ψυκτικοý.
Αν ο συìπιεστÞò ακüìα λειτουργεß και η βαλβßδα αποìüνωσηò παραìÝνει ανοιχτÞ κατÜ τη διÜρκεια εκκÝνωσηò, θα απορροφηθεß αÝραò üταν η σωλÞνωση
ψυκτικοý αφαιρεßται, δηìιουργþνταò ασυνÞθιστη πßεση στο κýκλωìα ψυκτικοý, το οποßο ßσωò οδηγÞσει σε ζηìιÜ στην συσκευÞ και ακüìη και σε τραυìατισìü.

• Βεβαιωθεßτε üτι γειþσατε το κλιìατιστικü. Μη γειþσετε τη ìονÜδα σε σωλÞνα παροχÞò, αλεξικÝραυνου Þ τηλεφωνικÞò
γεßωσηò. ΑκατÜλληλη γεßωση ìπορεß να προκαλÝσει ηλεκτροπληξßα.

• Βεβαιωθεßτε να εγκαταστÞσετε Ýνα διακüπτη διαρροÞò προò την γη.
ΕÜν δεν εγκατασταθεß Ýναò διακüπτηò διαρροÞò προò την γη, ìπορεß να προκληθεß ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Μη εγκαταστÞστε το κλιìατιστικü σε κÜποιο ìÝροò üπου υπÜρχει κßνδυνοò διαρροÞò εýφλεκτου αερßου.
Σε περßπτωση διαρροÞò αερßου, η συγκÝντρωση του αερßου κοντÜ στο κλιìατιστικü ìπορεß να προκαλÝσει πυρκαγιÜ.

• Ενþ ακολουθεßτε τιò οδηγßεò αυτοý του εγχειρßδιου εγκατÜστασηò, εγκαταστÞστε σωλÞνα αποστρÜγγισηò για να
εξασφαλßσετε κατÜλληλη αποστρÜγγιση και ìονþστε την σωλÞνωση για να αποτρÝψετε συìπýκνωση.
ΑκατÜλληλη σωλÞνωση αποστρÜγγισηò ìπορεß να προκαλÝσει διαρροÞ νεροý στο εσωτερικü και ζηìιÜ σε περιουσιακü στοιχεßο.

• Σφßξτε το ρακüρ σýìφωνα ìε την υποδεικνυüìενη ìÝθοδο, üπωò ìε κλειδß καστÜνιαò.
ΕÜν το ρακüρ εßναι πολý σφικτü, ìπορεß να σπÜσει ìετÜ απü την παρατεταìÝνη χρÞση, προκαλþνταò διαρροÞ ψυκτικοý.
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Παρελκüìενα




A – J ,

A ΒÜση στÞριξηò

D ΒÜση
τηλεχειριστηρßου
1

1

G Εγχειρßδιο
λειτουργßαò
1

B Φωτοκαταλυτικü φßλτρο καθαρισìοý
αÝρα απü τιτÜνιο ìε επικÜλυψη απατßτη

H Εγχειρßδιο
εγκατÜστασηò

E ΞηρÞ ìπαταρßα AAA. LR03
(αλκαλικÞ)
2

2

J Μοτßβο χαρτιοý

C Ασýρìατο
τηλεχειριστÞριο

(Το ìοτßβο χαρτιοý βρßσκεται ìεταξý τηò
τελευταßαò σελßδαò και τηò εσωτερικÞò
πλευρÜò του πßσω εξþφυλλου. Äεßτε τη
σελßδα 10 για τη χρÞση του ìοτßβου χαρτιοý.)

F Βßδα στερÝωσηò εσωτερικÞò
ìονÜδαò (M4 × 12L)
1

1

2

ÊÜôù áñéóôåñÜ

ÊÜôù äåîéÜ

ΕξαρτÞìατα σÝρβιò
• Προìηθευτεßτε τα εξαρτÞìατα σÝρβιò που εßναι απαραßτητα.
• Αν απαιτεßται κÜποιο εξÜρτηìα σÝρβιò, προìηθευτεßτε και εγκαταστÞστε το εξÜρτηìα üπωò υποδεικνýεται απü τον αριθìü
εξαρτÞìατοò που αντιστοιχεß στο üνοìα ìοντÝλου τηò ìονÜδαò.

K Πλευρικü κÜλυììα για σωλÞνωση δεξιÜò πλευρÜò

L Πλευρικü κÜλυììα για σωλÞνωση αριστερÞò πλευρÜò

¼νοìα ìοντÝλου ¼νοìα εξαρτÞìατοò ¼νοìα ìοντÝλου ¼νοìα εξαρτÞìατοò

¼νοìα ìοντÝλου ¼νοìα εξαρτÞìατοò ¼νοìα ìοντÝλου ¼νοìα εξαρτÞìατοò

FTXG25JV1BW
FTXG35JV1BW
FTXG50JV1BW

FTXG25JV1BW
FTXG35JV1BW
FTXG50JV1BW

5003651

FTXG25JV1BA
FTXG35JV1BA
FTXG50JV1BA

5003653

5003652

FTXG25JV1BA
FTXG35JV1BA
FTXG50JV1BA

5003654

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΕλληνικÜ

• Στο K πλευρικü κÜλυììα για σωλÞνωση δεξιÜò πλευρÜò υπÜρχει ìια ετικÝτα ìε πληροφορßεò σχετικÜ ìε τα ισχýοντα
πρüτυπα ασφαλεßαò. ΚατÜ την αντικατÜσταση του καλýììατοò τηò δεξιÜò πλευρÜò ìε το K πλευρικü κÜλυììα για
σωλÞνωση δεξιÜò πλευρÜò, τοποθετÞστε το κÜλυììα σωστÜ χωρßò να αφαιρÝσετε αυτÞν την ετικÝτα.

ΕπιλογÞ του χþρου εγκατÜστασηò
• Πριν επιλÝξετε το χþρο εγκατÜστασηò, λÜβετε την Ýγκριση του χρÞστη.

1.

ΕσωτερικÞ ìονÜδα
• Η εσωτερικÞ ìονÜδα πρÝπει να εγκατασταθεß σε Ýνα χþρο üπου:
1) πληροýνται οι περιορισìοß κατÜ την εγκατÜσταση που καθορßζονται στα σχεδιαγρÜììατα εγκατÜτασηò εσωτερικÞò ìονÜδαò,
2) η εßσοδοò αÝρα και η Ýξοδοò αÝρα εßναι ελεýθερεò,
3) η ìονÜδα δεν εκτßθεται στο Üìεσο ηλιακü φωò,
4) η ìονÜδα βρßσκεται ìακριÜ απü πηγÞ θερìüτηταò Þ ατìοý,
5) δεν υπÜρχει πηγÞ ατìþν λαδιοý ìηχανÞò (αυτü ìπορεß να ελαττþσει τη διÜρκεια ζωÞò τηò εσωτερικÞò ìονÜδαò),
6) ο ψυχρüò (θερìüò) αÝραò κυκλοφορεß ìÝσα σε üλο το δωìÜτιο,
7) η ìονÜδα βρßσκεται ìακριÜ απü λÜìπεò φθορισìοý τýπου ηλεκτρονικÞò ανÜφλεξηò (τýπου αναστροφÝα Þ γρÞγορηò
εκκßνησηò) καθþò ìπορεß να ìειþσουν την ακτßνα δρÜσηò του τηλεχειριστηρßου,
8) η ìονÜδα βρßσκεται τουλÜχιστον 1ì ìακριÜ απü τηλεορÜσειò Þ ραδιüφωνα (η ìονÜδα ìπορεß να προκαλÝσει παρεìβολÞ ìε την εικüνα Þ τον Þχο),
9) εγκαταστÞστε στο συνιστþìενο ýψοò (1,8ì),
10) δεν βρßσκεται εξοπλισìüò πλυσßìατοò ροýχων.

2.

Ασýρìατο τηλεχειριστÞριο
• ΑνÜψτε üλουò τουò λαìπτÞρεò φθορισìοý του δωìατßου, αν υπÜρχουν, και βρεßτε το ìÝροò απü üπου τα σÞìατα του
τηλεχειριστηρßου λαìβÜνονται σωστÜ απü την εσωτερικÞ ìονÜδα (εντüò 6ì).

■ΕλληνικÜ
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ΣχεδιαγρÜììατα εγκατÜστασηò
εσωτερικÞò ìονÜδαò
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ΑισθητÞραò ΕΞΥΠΝΟΥ ΜΑΤΙΟΥ
ΠΡΟΣΟΧΗ
• Μη χτυπÜτε δυνατÜ η πιÝζετε τον αισθητÞρα ΕΞΥΠΝΟΥ ΜΑΤΙΟΥ. Μπορεß να προκληθεß ζηìιÜ Þ δυσλειτουργßα.
• Μην τοποθετεßτε ìεγÜλα αντικεßìενα κοντÜ στον αισθητÞρα. Επßσηò, διατηρεßτε τιò ìονÜδεò θÝρìανσηò και τουò υγραντÞρεò
εκτüò τηò περιοχÞò ανßχνευσηò του αισθητÞρα.
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Προετοιìασßα πριν απü την εγκατÜσταση
1.

Αφαßρεση και εγκατÜσταση του ìπροστινοý καλýììατοò
• ΜÝθοδοò αφαßρεσηò
1) Αγκιστρþστε τα δÜχτυλα στιò εσοχÝò στην αριστερÞ και δεξιÜ
πλευρÜ τηò εσωτερικÞò ìονÜδαò και ανοßξτε το ìπροστινü
κÜλυììα σε θÝση υψηλüτερη απü το οριζüντιο επßπεδο.
2) Σηκþστε τα γλωσσßδια ασφÜλισηò του ìπροστινοý καλýììατοò
στην αριστερÞ και δεξιÜ πλευρÜ και στη συνÝχεια σýρετε τιò
ασφÜλειεò του ìπροστινοý καλýììατοò προò τα επÜνω.
3) ΑφαιρÝστε τουò Üξονεò καλýììατοò και στιò δýο πλευρÝò
απü τιò οπÝò Üξονα και αφαιρÝστε το ìπροστινü κÜλυììα.

• ΜÝθοδοò εγκατÜστασηò
1) ΕισαγÜγετε τουò Üξονεò καλýììατοò και στιò δýο πλευρÝò του ìπροστινοý καλýììατοò στιò οπÝò Üξονα.
2) Σýρετε τιò ασφÜλειεò του ìπροστινοý καλýììατοò προò τα κÜτω και ασφαλßστε τιò ασφÜλειεò ìπροστινοý καλýììατοò ìε τα γλωσσßδια στραììÝνα προò τα Ýξω.
3) Κλεßστε το ìπροστινü κÜλυììα αφοý ελÝγξετε üτι το ìπροστινü κÜλυììα εßναι καλÜ τοποθετηìÝνο.
(a)
(a)

#

 

!" 



    
  

   

 !" 

(b)

   
   
  

(b)

   

   

  & 

     #   
  

 
 
  
'(     
  
'(    )  *  +      
      * ,    + 
$ %% 

Αφαßρεση και εγκατÜσταση τηò ìπροστινÞò γρßλιαò
• ΜÝθοδοò αφαßρεσηò
1) ΑφαιρÝστε το ìπροστινü κÜλυììα και
τα φßλτρα αÝρα.
2) ΑφαιρÝστε το κÜλυììα σÝρβιò.
(ΑνατρÝξτε στη ìÝθοδο ανοßγìατοò στη
σελßδα 3.)
3) ΑποσυνδÝστε την πλεξοýδα καλωδßων απü
το σφιγκτÞρα καλωδßων και αφαιρÝστε την
πλεξοýδα καλωδßων απü το συνδετÞρα.
4) ΑφαιρÝστε το κÜλυììα τηò δεξιÜò
πλευρÜò. (2 βßδεò)
5) ΠεριστρÝψτε το πτερýγιο (ìεγÜλο)
και αφαιρÝστε το πτερýγιο (ìικρü).
6) Ανοßξτε τα 2 καλýììατα βιδþν και
αφαιρÝστε 4 βßδεò απü την
ìπροστινÞ γρßλια.
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Προετοιìασßα πριν απü την εγκατÜσταση
7) ΦορÝστε προστατευτικÜ γÜντια και τοποθετÞστε και τα δýο χÝρια κÜτω
απü την ìπροστινÞ γρßλια üπωò φαßνεται στην εικüνα.
8) ΑφαιρÝστε την ìπροστινÞ γρßλια απü τα 3 Üνω Üγκιστρα σπρþχνονταò
την πÜνω πλευρÜ τηò ìπροστινÞò γρßλιαò, τραβÞξτε την ìπροστινÞ
γρßλια προò το ìÝροò σαò κρατþνταò και τα δýο Üκρα τηò ìπροστινÞò
γρßλιαò και αποìακρýνετε την ìπροστινÞ γρßλια.

1) 

 



  


2)

    
   

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Φροντßστε να φορÜτε προστατευτικÜ γÜντια.

• ΜÝθοδοò εγκατÜστασηò
1) ΕγκαταστÞστε την ìπροστινÞ γρßλια και δεσìεýστε σταθερÜ τα Üνω
Üγκιστρα (3 θÝσειò).
2) ΤοποθετÞστε τιò 4 βßδεò στην ìπροστινÞ γρßλια και κλεßστε τα 2
καλýììατα βιδþν.
3) ΤοποθετÞστε το πτερýγιο (ìικρü) και επαναφÝρετε τα πτερýγια στιò
προηγοýìενεò θÝσειò τουò.
4) ΤοποθετÞστε το κÜλυììα τηò δεξιÜò πλευρÜò. (ΑνατρÝξτε στην εικüνα.)
5) ΣυνδÝστε την πλεξοýδα καλωδßων στο συνδετÞρα και στερεþστε την
πλεξοýδα καλωδßων ìε το σφιγκτÞρα καλωδßων.
6) ΕγκαταστÞστε το φßλτρο αÝρα και Ýπειτα αναρτÞστε το ìπροστινü κÜλυììα.

3.

Τρüποò ρýθìισηò των διαφορετικþν διευθýνσεων
¼ταν γßνεται εγκατÜσταση δýο εσωτερικþν
ìονÜδων σε Ýνα δωìÜτιο, τα δýο ασýρìατα
τηλεχειριστÞρια ìποροýν να ρυθìιστοýν για
διαφορετικÝò διευθýνσειò.
1) ΑφαιρÝστε το ìπροστινü κÜλυììα και την
ìπροστινÞ γρßλια. (4 βßδεò)
2) Κüψτε τον βραχυκυκλωτÞ διεýθυνσηò (JA)
στην πλακÝτα τυπωìÝνου κυκλþìατοò.
3) Κüψτε τον βραχυκυκλωτÞ διεýθυνσηò στο
τηλεχειριστÞριο.





JA

$#%&'
1
$#%&#!
  ' 2

ΚατÜ τη σýνδεση ìε Ýνα σýστηìα HA
(ενσýρìατο τηλεχειριστÞριο, κεντρικü τηλεχειριστÞριο, κ.λπ.)
• ΜÝθοδοι αφαßρεσηò των καλυììÜτων
   
ìεταλλικÞò πλÜκαò τηò ηλεκτρικÞò καλωδßωσηò      
1) ΑφαιρÝστε το ìπροστινü κÜλυììα και την
ìπροστινÞ γρßλια. (4 βßδεò)
2) ΑφαιρÝστε το κουτß ηλεκτρικÞò
καλωδßωσηò. (1 βßδα)
3) ΑφαιρÝστε τα 4 γλωσσßδια και αφαιρÝστε το
κÜλυììα ìεταλλικÞò πλÜκαò τηò ηλεκτρικÞò
καλωδßωσηò (Α).
4) ΤραβÞξτε προò τα κÜτω το Üγκιστρο στο
κÜλυììα ìεταλλικÞò πλÜκαò των
ηλεκτρικþν καλωδßων (Β) και αφαιρÝστε το
ìονü γλωσσßδι.
5) ΑφαιρÝστε τα 2 γλωσσßδια στο πÜνω ìÝροò
και αφαιρÝστε το κÜλυììα ìεταλλικÞò
πλÜκαò τηò ηλεκτρικÞò καλωδßωσηò (Β).

5



ADDRESS : JA
EXIST : 1
CUT : 2
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• ΜÝθοδοι τοποθÝτησηò του καλωδßου σýνδεσηò
1) ΑφαιρÝστε το κÜλυììα ìεταλλικÞò πλÜκαò τηò ηλεκτρικÞò
καλωδßωσηò.
(ΑνατρÝξτε στην ενüτητα ΜÝθοδοι αφαßρεσηò των
καλυììÜτων ìεταλλικÞò πλÜκαò τηò ηλεκτρικÞò
καλωδßωσηò.)
2) Προσαρìüστε το καλþδιο σýνδεσηò στο συνδετÞρα S21, και
τραβÞξτε Ýξω την πλεξοýδα των καλωδßων ìÝσα απü το
τìÞìα ìε την εγκοπÞ üπωò φαßνεται στην εικüνα.
3) ΒÜλτε πÜλι το κÜλυììα τηò ηλεκτρικÞò καλωδßωσηò στη
θÝση του, και τραβÞξτε την πλεξοýδα περιìετρικÜ üπωò
φαßνεται στην εικüνα.







• ΜÝθοδοι τοποθÝτησηò των καλυììÜτων ìεταλλικÞò
πλÜκαò τηò ηλεκτρικÞò καλωδßωσηò

 
    
 

1) Αγκιστρþστε το πÜνω ìÝροò του καλýììατοò ìεταλλικÞò
πλÜκαò τηò ηλεκτρικÞò καλωδßωσηò (Β) στα 2 γλωσσßδια.
2) ΠιÝστε προò τα ìÝσα στο κÜτω ìÝροò για να ασφαλßσει το
ìονü γλωσσßδι και τοποθετÞστε το κÜλυììα ìεταλλικÞò
πλÜκαò των ηλεκτρικþν καλωδßων (Β).
3) ΕισαγÜγετε το συνδετÞρα στην οπÞ και αγκιστρþστε και
τοποθετÞστε το κÜλυììα ìεταλλικÞò πλÜκαò τηò
ηλεκτρικÞò καλωδßωσηò (Α) στα 4 γλωσσßδια.

 
  
 
 

Εργασßεò σωλÞνωσηò ψυκτικοý
Ìå ìéá ðïëëáðëÞ åóùôåñéêÞ ìïíÜäá , κÜνετε την εγκατÜσταση üπωò περιγρÜφεται στο εγχειρßδιο
εγκατÜστασηò που παρÝχεται ìε την πολλαπλÞ εξωτερικÞ ìονÜδα.
Εκχεßλωση του Üκρου του
σωλÞνα
1) Κüψτε το Üκρο του σωλÞνα ìε Ýναν κüπτη σωλÞνα.
2) ΑφαιρÝστε τα ρινßσìατα ìε την επιφÜνεια κοπÞò να
βλÝπει προò τα κÜτω Ýτσι þστε τα ρινßσìατα να ìην
ìπουν ìÝσα στο σωλÞνα.
3) ΒÜλτε το ρακüρ πÜνω στο σωλÞνα.
4) Εκχειλþστε το σωλÞνα.
5) ΕλÝγξτε üτι η εκχεßλωση Ýχει γßνει σωστÜ.
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ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ
• Μη χρησιìοποιεßτε ορυκτÝλαιο στην εκχεßλωση.
• Εìποδßστε την εßσοδο ορυκτελαßου στο σýστηìα γιατß αυτü ìπορεß να ìειþσει τη διÜρκεια ζωÞò των ìονÜδων.
• ΠοτÝ ìη χρησιìοποιεßτε σωλÞνωση που Ýχει Þδη χρησιìοποιηθεß σε προηγοýìενεò εγκαταστÜσειò. ΧρησιìοποιÞστε ìüνο τα
εξαρτÞìατα που παρÝχονται ìε τη ìονÜδα.
• ΠοτÝ ìην τοποθετÞσετε αφυγραντÞρα στη ìονÜδα R410A Ýτσι þστε να εξασφαλιστεß η διÜρκεια ζωÞò τηò.
• Το υλικü αφýγρανσηò ìπορεß να ρευστοποιηθεß και να καταστρÝψει το σýστηìα.
• Η ατελÞò εκχεßλωση ìπορεß να προκαλÝσει διαρροÞ ψυκτικοý αερßου.

■ΕλληνικÜ
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Εργασßεò σωλÞνωσηò ψυκτικοý
2.

ΣωλÞνωση ψυκτικοý
ΠΡΟΣΟΧΗ
• ΧρησιìοποιÞστε το ρακüρ που εßναι στερεωìÝνο στην κεντρικÞ ìονÜδα. (Για την αποφυγÞ σχηìατισìοý ρωγìþν στο ρακüρ
λüγω φθορÜò του χρüνου.)
• Για την αποφυγÞ διαρροÞò αερßου, βÜλτε λÜδι ψýξηò ìüνο στην εσωτερικÞ επιφÜνεια τηò εκχεßλωσηò. (ΧρησιìοποιÞστε λÜδι
ψýξηò για το R410A.)
• ΧρησιìοποιÞστε κλειδιÜ ροπÞò üταν σφßγγετε τα ρακüρ για την αποφυγÞ πρüκλησηò βλÜβηò στα ρακüρ και τη διαρροÞ
αερßου.
Ευθυγραììßστε τα κÝντρα και των δýο εκχειλþσεων και σφßξτε τα ρακüρ ìε 3 Þ 4 περιστροφÝò ìε το χÝρι. ΜετÜ σφßξτε τα
πλÞρωò ìε τα κλειδιÜ ροπÞò.

[ÂÜëôå ëÜäé]
Ìç âÜëåôå ëÜäé øýîçò
óôçí åîùôåñéêÞ åðéöÜíåéá.
Ñáêüñ

[Óößîôå]

ÂÜëôå ëÜäé øýîçò
óôçí åóùôåñéêÞ
åðéöÜíåéá ôçò
åê÷åßëùóçò.

Êëåéäß ñïðÞò
Ãåñìáíéêü
êëåéäß
¸íùóç
óùëÞíá

Ìç âÜëåôå ëÜäé øýîçò óôï
ñáêüñ êáé ìç óößîåôå ìå
õðåñâïëéêÝò óôñïöÝò.

Ñáêüñ
ΡοπÞ σýσφιγξηò ρακüρ
ΠλευρÜ αερßου

ΠλευρÜ υγροý

3/8 ßντσεò

1/2 ßντσεò

1/4 ßντσεò

32,7-39,9N•m
(330-407kgf•cm)

49,5-60,3N•m
(505-615kgf•cm)

14,2-17,2N•m
(144-175kgf•cm)

2-1. Σηìεßα προσοχÞò κατÜ το χειρισìü του σωλÞνα
1) ΠροστατÝψτε το ανοικτü Üκρο του σωλÞνα απü τη σκüνη και την
υγρασßα.
2) ¼λα τα λυγßσìατα των σωλÞνων θα πρÝπει να γßνονται üσο το
δυνατüν προσεκτικüτερα. ΧρησιìοποιÞστε Ýνα εργαλεßο
λυγßσìατοò σωλÞνων για το λýγισìα.

" 
    
!



        
     
     
       
      

2-2. ΕπιλογÞ του χαλκοý και των υλικþν θερìικÞò ìüνωσηò
• ¼ταν κÜνετε χρÞση χαλκοσωλÞνων και εξαρτηìÜτων του εìπορßου,
ακολουθÞσετε τα παρακÜτω:
1) Υλικü ìüνωσηò: Αφρüò πολυαιθυλενßου
Ταχýτητα ìετÜδοσηò θερìüτηταò: 0,041 Ýωò 0,052W/mK (0,035 Ýωò 0,045kcal/mh°C)
Η θερìοκρασßα τηò επιφÜνειαò του σωλÞνα του ψυκτικοý αερßου φτÜνει τουò
110°C ìεγ.
ÄιαλÝξτε υλικÜ για τη θερìοìüνωση που αντÝχουν σε αυτÞν τη θερìοκρασßα.

2) Φροντßστε να ìονþσετε τη σωλÞνωση αερßου αλλÜ και τη σωλÞνωση υγροý
και να παρÜσχετε τιò ακüλουθεò διαστÜσειò ìüνωσηò.
ΠλευρÜ αερßου
ΚλÜση 25/35

ΚλÜση 50

ΕΞ. Ä. 9,5χιλ.

ΕΞ. Ä. 12,7χιλ.

ΠλευρÜ υγροý
ΕΞ. Ä. 6,4χιλ.

ΕλÜχιστη ακτßνα λυγßσìατοò

   
 


 
 

   

ΘερìικÞ ìüνωση σωλÞνα αερßου
ΚλÜση 25/35

ΚλÜση 50

ΕΣ. Ä. 12-15χιλ.

ΕΣ. Ä. 14-16χιλ.



 
 

  

   

ΘερìικÞ ìüνωση
σωλÞνα υγροý
ΕΣ. Ä. 8-10χιλ.

ΠÜχοò 10χιλ. ελαχ.

30χιλ. Þ περισσüτερο 40χιλ. Þ περισσüτερο 30χιλ. Þ περισσüτερο
ΠÜχοò 0,8mm (C1220T-O)

3) ΧρησιìοποιÞστε ξεχωριστοýò σωλÞνεò θερìικÞò ìüνωσηò για τιò σωληνþσειò του ψυκτικοý αερßου και υγροý.

7
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ΕγκατÜσταση εσωτερικÞò ìονÜδαò
1.

ΕγκατÜσταση τηò βÜσηò στÞριξηò
• Η βÜση στÞριξηò πρÝπει να εγκατασταθεß σε Ýνα τοßχο ο οποßοò ìπορεß να στηρßξει το βÜροò τηò εσωτερικÞò ìονÜδαò.
1) Στερεþστε προσωρινÜ τη βÜση στÞριξηò πÜνω στον τοßχο, βεβαιωθεßτε üτι η ìονÜδα εßναι απüλυτα οριζüντια και
σηìαδÝψτε τα σηìεßα διÜτρησηò στον τοßχο.
2) Στερεþστε τη βÜση στÞριξηò στον τοßχο ìε τιò βßδεò.

Συνιστþìενα σηìεßα συγκρÜτησηò τηò βÜσηò στÞριξηò και διαστÜσειò
# $   "  % &
 ' % ( &
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¢νοιγìα οπÞò στον τοßχο και τοποθÝτηση εντοιχισìÝνου σωλÞνα
• Στουò τοßχουò οι οποßοι περιÝχουν ìεταλλικÜ πλαßσια Þ ìεταλλικÝò
ρÜβδουò, φροντßστε να χρησιìοποιÞσετε Ýναν εντοιχισìÝνο σωλÞνα και
κÜλυììα τοßχου στη διαìπερÞ οπÞ για την αποφυγÞ πιθανÞò
θÝρìανσηò, ηλεκτροπληξßαò Þ πυρκαγιÜò.
• Φροντßστε να στεγανοποιÞσετε τα κενÜ γýρω απü τουò σωλÞνεò ìε
υλικü στεγανοποßησηò για την αποφυγÞ διαρροÞò νεροý.
1) Ανοßξτε ìια διαìπερÞ οπÞ 65χιλ. στον τοßχο ìε κλßση προò τα κÜτω
προò το εξωτερικü.
2) ΕισαγÜγετε Ýναν σωλÞνα τοßχου ìÝσα στην οπÞ.
3) ΕισαγÜγετε Ýνα κÜλυììα τοßχου ìÝσα στο σωλÞνα τοßχου.
4) ΜετÜ την ολοκλÞρωση τηò σωλÞνωσηò ψυκτικοý, τηò καλωδßωσηò και τηò
σωλÞνωσηò αποστρÜγγισηò, στεγανοποιÞστε το κενü τηò οπÞò ìε στüκο.

3.
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2.

 

φ65

 

   

   
   

Καλωδßωση σýνδεσηò ìονÜδων
1) Ανοßξτε το ìπροστινü κÜλυììα και στη συνÝχεια
αφαιρÝστε το κÜλυììα σÝρβιò.
2) ΠερÜστε το καλþδιο σýνδεσηò ìονÜδων τηò εξωτερικÞò
ìονÜδαò απü τη διαìπερÞ οπÞ του τοßχου και στη συνÝχεια
ìÝσα απü το πßσω ìÝροò τηò εσωτερικÞò ìονÜδαò.
ΤραβÞξτε τα απü την ìπροστινÞ πλευρÜ. Λυγßστε τα Üκρα
των συνδετικþν καλωδßων προò τα πÜνω για να εßναι
ευκολüτερη η προþθησÞ τουò. (Αν πρüκειται τα Üκρα του
καλωδßου σýνδεσηò ìονÜδων να γυìνωθοýν πρþτα,
τυλßξτε τα Üκρα του καλωδßου ìε αυτοκüλλητη ταινßα.)
3) ΠιÝστε και ìε τα δýο χÝρια το κÜτω πλαßσιο τηò
εσωτερικÞò ìονÜδαò για να το στερεþσετε πÜνω στα
Üγκιστρα τηò βÜσηò στÞριξηò. Βεβαιωθεßτε üτι τα
καλþδια δεν εßναι πιασìÝνα στο Üκρο τηò εσωτερικÞò
ìονÜδαò.

■ΕλληνικÜ
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ΕγκατÜσταση εσωτερικÞò ìονÜδαò
4.

ΤοποθÝτηση σωλÞνωσηò, σωλÞνων και καλωδßωσηò
• Η συνιστþìενη ìÝθοδοò εγκατÜστασηò εßναι η πßσω σωλÞνωση.
• ¼ταν πραγìατοποιεßτε πλευρικÞ σωλÞνωση (b), ανατρÝξτε στην
ενüτητα 5. ΠλευρικÞ σωλÞνωση στη σελßδα 10.
Στην περßπτωση κÜτω σωλÞνωσηò (c), ανατρÝξτε στην ενüτητα 6.
ΚÜτω σωλÞνωση στη σελßδα 10.

   
        
          

4-1. ΣωλÞνωση πßσω δεξιÜ
1) ΣυνδÝστε τον εýκαìπτο σωλÞνα αποστρÜγγισηò στο κÜτω ìÝροò
των σωλÞνων ψυκτικοý ìε αυτοκüλλητη ταινßα βινυλßου.
2) Τυλßξτε ìαζß την καλωδßωση σýνδεσηò ìονÜδων, τουò σωλÞνεò
ψυκτικοý και τον εýκαìπτο σωλÞνα αποστρÜγγισηò ìε ìονωτικÞ ταινßα.
(a) Πßσω σωλÞνωση ΚανονικÞ εγκατÜσταση ΑνατρÝξτε στη σελßδα 9

(b)

(b)
(a)

(a)
(c)




(c)

(b) ΠλευρικÞ σωλÞνωση ΧρÞση εξαρτηìÜτων σÝρβιò ΑνατρÝξτε στη σελßδα 10

 


(c) ΚÜτω σωλÞνωση ΧρÞση ìοτßβου χαρτιοý ΑνατρÝξτε στη σελßδα 10

3) ΠερÜστε την καλωδßωση σýνδεσηò ìονÜδων, τον εýκαìπτο σωλÞνα
αποστρÜγγισηò και τουò σωλÞνεò ψυκτικοý ìÝσα απü την οπÞ του τοßχου και
τοποθετÞστε την εσωτερικÞ ìονÜδα πÜνω στα Üγκιστρα τηò βÜσηò στÞριξηò
χρησιìοποιþνταò τα σηìÜδια
που βρßσκονται στην κορυφÞ τηò εσωτερικÞò
ìονÜδαò σαν οδηγü.

A

ÂÜóç óôÞñéîçò

4-2. ΣωλÞνωση πßσω αριστερÜ
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1) ΑντικαταστÞστε το πþìα αποστρÜγγισηò και τον εýκαìπτο
         
σωλÞνα αποστρÜγγισηò.
Ìç âÜëåôå ëéðáíôéêü ëÜäé (ëÜäé
íá
ÊáåííüÝ
2) ΣυνδÝστε τον εýκαìπτο σωλÞνα αποστρÜγγισηò στο κÜτω
øýîçò) êáôÜ ôçí åéóáãùãÞ.
ê
ìÝροò των σωλÞνων ψυκτικοý ìε αυτοκüλλητη ταινßα βινυλßου.
Ç åðÜëåéøç ðñïêáëåß ôç öèïñÜ êáé
äéáññïÞ ôçò áðïóôñÜããéóçò áðü ôï
3) Φροντßστε να συνδÝσετε τον εýκαìπτο σωλÞνα
ðþìá.
αποστρÜγγισηò στην οπÞ αποστρÜγγισηò στη θÝση του
ÂÜëôå Ýíá êëåéäß ¢ëåí (4÷éë.).
πþìατοò αποστρÜγγισηò.
4) ΤακτοποιÞστε το σωλÞνα ψυκτικοý κατÜ ìÞκοò τηò διαδροìÞò σωλÞνα που εßναι σηìαδεìÝνη πÜνω στη βÜση στÞριξηò.
5) ΠερÜστε τον εýκαìπτο σωλÞνα αποστρÜγγισηò και τουò σωλÞνεò ψυκτικοý ìÝσα απü την οπÞ του τοßχου και τοποθετÞστε την εσωτερικÞ ìονÜδα
πÜνω στα Üγκιστρα τηò βÜσηò στÞριξηò, χρησιìοποιþνταò τα σηìÜδια που βρßσκονται στην κορυφÞ τηò εσωτερικÞò ìονÜδαò σαν οδηγü.
6) ΤραβÞξτε ìÝσα το καλþδιο σýνδεσηò
ìονÜδων.
7) ΣυνδÝστε τιò σωλÞνεò σýνδεσηò
ìονÜδων.


  
8) Στην περßπτωση τοποθÝτησηò του
A    
εýκαìπτου σωλÞνα αποστρÜγγισηò απü
 
        
     !  
το πßσω ìÝροò τηò εσωτερικÞò ìονÜδαò,
 
 
  
           
περιτυλßξτε ìε ìονωτικÞ ταινßα τα σηìεßα
   
 "         
σýνδεσηò των σωλÞνων ψυκτικοý και
αποστρÜγγισηò, üπωò φαßνεται στην
εικüνα δεξιÜ.

9
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9) ΠροσÝχονταò þστε το καλþδιονδεσηò ìονÜδων να ìην πιαστεß
απü την εσωτερικÞ ìονÜδα, πιÝστε το κÜτω Üκρο τηò
εσωτερικÞò ìονÜδαò και ìε τα δýο χÝρια ìÝχρι να πιαστεß καλÜ
απü τα Üγκιστρα τηò βÜσηò στÞριξηò. Στερεþστε την εσωτερικÞ
ìονÜδα στη βÜση στÞριξηò ìε βßδεò στερÝωσηò εσωτερικÞò
ìονÜδαò (M4 × 12L).

&  
 
   
   

ΑκολουθÞστε τιò οδηγßεò που δßνονται στην ενüτητα
σωλÞνωση πßσω αριστερÜ.
ΤοποθετÞστε τον εýκαìπτο σωλÞνα αποστρÜγγισηò σε
αυτü το βÜθοò Ýτσι þστε να ìην ìπορεß να βγει Ýξω απü
το σωλÞνα αποστρÜγγισηò.

F

ΠλευρικÞ σωλÞνωση



      
   ! × "#$% # %

 

    
 
    
 ! "  
    !#  
   

  
 

   


# 
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4-3. ΕντοιχισìÝνη σωλÞνωση

A

φ30  

• ΣωλÞνωση δεξιÜò πλευρÜò Þ αριστερÞò πλευρÜò

  
    



1) ΑφαιρÝστε το κÜλυììα τηò δεξιÜò Þ αριστερÞò πλευρÜò. (2 βßδεò)
2) ΤοποθετÞστε το K πλευρικü κÜλυììα για σωλÞνωση δεξιÜò πλευρÜò
(εξαρτÞìατα σÝρβιò) Þ το L πλευρικü κÜλυììα για σωλÞνωση
αριστερÞò πλευρÜò (εξαρτÞìατα σÝρβιò).

  
     
  


   

6.

ΚÜτω σωλÞνωση
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3) ΑκολουθÞστε τη διαδικασßα που περιγρÜφεται στην ενüτητα 4-1.
ΣωλÞνωση πßσω δεξιÜ στην περßπτωση τοποθÝτησηò τηò σωλÞνωσηò
στη δεξιÜ πλευρÜ και τη διαδικασßα που περιγρÜφεται στην ενüτητα 4-2.
ΣωλÞνωση πßσω αριστερÜ στην περßπτωση τοποθÝτησηò τηò
σωλÞνωσηò στην αριστερÞ πλευρÜ. Στη συνÝχεια, εισαγÜγετε τον
εýκαìπτο σωλÞνα αποστρÜγγισηò και τουò σωλÞνεò ψυκτικοý στην οπÞ
του τοßχου αφοý τουò Ýχετε εισαγÜγει στην οπÞ του καλýììατοò
σωλÞνωσηò δεξιÜò Þ αριστερÞò πλευρÜò.

 

• ΣωλÞνωση κÜτω δεξιÜ Þ κÜτω αριστερÜ
1) Κüψτε το ìοτßβο χαρτιοý κατÜ ìÞκοò τηò
γραììÞò κοπÞò και σχεδιÜστε ìια
γραììÞ κατÜ ìÞκοò του ìοτßβου χαρτιοý
αφοý το ευθυγραììßσετε ìε τη θÝση
αναφορÜò του κÜτω πλαισßου τηò
ìονÜδαò. Το ìοτßβο χαρτιοý βρßσκεται
ìεταξý τηò τελευταßαò σελßδαò και τηò
   
  
εσωτερικÞò πλευρÜò του πßσω
     
  
εξþφυλλου.
2) Κüψτε τη γρßλια κατÜ ìÞκοò των γραììþν και ανοßξτε ìια οπÞ για την κÜτω σωλÞνωση.
3) ΑκολουθÞστε τη διαδικασßα που περιγρÜφεται στην ενüτητα 4-1. ΣωλÞνωση πßσω δεξιÜ
στην περßπτωση τοποθÝτησηò τηò σωλÞνωσηò κÜτω δεξιÜ και τη διαδικασßα που
περιγρÜφεται στην ενüτητα 4-2. ΣωλÞνωση πßσω αριστερÜ στην περßπτωση
τοποθÝτησηò τηò σωλÞνωσηò κÜτω αριστερÜ. Στη συνÝχεια, εισαγÜγετε τον εýκαìπτο
σωλÞνα αποστρÜγγισηò και τουò σωλÞνεò ψυκτικοý στην οπÞ του τοßχου αφοý τουò
Ýχετε εισαγÜγει στην οπÞ σωλÞνωσηò που Ýχετε ανοßξει.

■ΕλληνικÜ
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ΕγκατÜσταση εσωτερικÞò ìονÜδαò
7.

Καλωδßωση

Ìå ìéá ðïëëáðëÞ åóùôåñéêÞ ìïíÜäá

, κÜνετε την εγκατÜσταση üπωò περιγρÜφεται στο εγχειρßδιο
εγκατÜστασηò που παρÝχεται ìε την πολλαπλÞ εξωτερικÞ ìονÜδα.
1) Γυìνþστε τα Üκρα των καλωδßων (15χιλ.).
2) Αντιστοιχßστε τα χρþìατα των καλωδßων ìε τουò αριθìοýò των ακροδεκτþν τηò εσωτερικÞò και εξωτερικÞò ìονÜδαò και
βιδþστε γερÜ τα καλþδια στουò αντßστοιχουò ακροδÝκτεò.
3) ΣυνδÝστε τα καλþδια γεßωσηò στουò αντßστοιχουò ακροδÝκτεò.
4) ΤραβÞξτε τα καλþδια για να σιγουρευτεßτε üτι Ýχουν στερεωθεß γερÜ και στη συνÝχεια συγκρατÞστε τα καλþδια ìε ìια αντιστÞριξη καλωδßων.
5) Σε περßπτωση σýνδεσηò σε σýστηìα προσαρìογÝα. ΠερÜστε το καλþδιο του τηλεχειριστηρßου και συνδÝστε το S21.
6) ΤακτοποιÞστε τα καλþδια Ýτσι þστε το κÜλυììα σÝρβιò να προσαρìüζει καλÜ, και ìετÜ κλεßστε το κÜλυììα σÝρβιò.

1 2

3

 !    
  "     
       
      
  

  
   
!      
 "  #$  

     
      
        
   
      

# 
 
1 23

LN

#  123
 
 !    
  "     

H05RN

ΠΡΟΣΟΧΗ
• ¼ταν συνδÝετε τα καλþδια σýνδεσηò στην πλακÝτα ακροδεκτþν ìε καλþδιο
ìονοý νÞìατοò, πρÝπει να λυγßζετε την Üκρη του.
ΠροβλÞìατα ìε την εργασßα ìπορεß να προκαλÝσουν υπερβολικÞ θÝρìανση και
πυρκαγιÜ.

<Óùóôü>

<ËÜèïò>

ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ
• Μη χρησιìοποιÞσετε διÜτρητα καλþδια, πλεγìÝνα καλþδια, καλþδια επÝκτασηò, Þ σταυροειδεßò συνδÝσειò, επειδÞ ìπορεß να
προκαλÝσουν υπερθÝρìανση, ηλεκτροπληξßα, Þ πυρκαγιÜ.
• Μη χρησιìοποιεßτε στο εσωτερικü του προϊüντοò ηλεκτρικÜ ìÝρη απü την τοπικÞ αγορÜ. (Μη διακλαδþσετε την τροφοδοσßα
για την αντλßα αποστρÜγγισηò, κ.λπ. απü την πλακÝτα ακροδεκτþν.) ΕνδÝχεται να προκληθεß ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.
• Μην συνδÝεται το καλþδιο ισχýοò ìε την εσωτερικÞ ìονÜδα. ΕνδÝχεται να προκληθεß ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγßα.

8.

ΣωλÞνωση αποστρÜγγισηò

Ï åýêáìðôïò óùëÞíáò áðïóôñÜããéóçò
ðñÝðåé íá Ý÷åé êëßóç ðñïò ôá êÜôù.
Äåí åðéôñÝðïíôáé ðáãßäåò.
Ìçí âÜëåôå ôï Üêñï ôïõ
óùëÞíá óå íåñü.

1) ΣυνδÝστε τον εýκαìπτο σωλÞνα αποστρÜγγισηò, üπωò περιγρÜφεται δεξιÜ.

2) ΑφαιρÝστε τα φßλτρα αÝρα και ρßξτε λßγο νερü ìÝσα στο δοχεßο αποστρÜγγισηò
για να ελÝγξετε αν το νερü ρÝει οìαλÜ.

11
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4) ¼ταν συνδÝετε Ýναν Üκαìπτο σωλÞνα πολυβινυλοχλωριδßου
(ονοìαστικÞ διÜìετροò 13χιλ.) απευθεßαò στον εýκαìπτο σωλÞνα
αποστρÜγγισηò, που εßναι συνδεδεìÝνοò ìε την εσωτερικÞ
ìονÜδα ìÝσω εντοιχισìÝνηò σωλÞνωσηò, χρησιìοποιÞστε για τη
σýνδεση ìια οποιαδÞποτε υποδοχÞ σωλÞνα (ονοìαστικÞ
διÜìετροò 13χιλ.) που εßναι διαθÝσιìη στο εìπüριο.


 
   
   

φ18

3) Αν ο εýκαìπτοò σωλÞναò αποστρÜγγισηò απαιτεß επÝκταση, προìηθευτεßτε
Ýνα σωλÞνα που εßναι διαθÝσιìο στο εìπüριο.
Φροντßστε να ìονþσετε θερìικÜ το τìÞìα τηò επÝκτασηò σωλÞνα που
βρßσκεται στο εσωτερικü.



    
    

   
   
 
     !
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ÄοκιìαστικÞ λειτουργßα και Ýλεγχοò
1.

ÄοκιìαστικÞ λειτουργßα και Ýλεγχοò
1-1 ΜετρÞστε την τÜση του ρεýìατοò και βεβαιωθεßτε üτι βρßσκεται ìÝσα στα καθορισìÝνα üρια.
1-2 Η δοκιìαστικÞ λειτουργßα θα πρÝπει να πραγìατοποιηθεß στον τρüπο λειτουργßαò ψýξηò Þ θÝρìανσηò.
• Στον τρüπο λειτουργßαò ψýξηò, επιλÝξετε τη χαìηλüτερη θερìοκρασßα που ìπορεß να προγραììατιστεß. Στον τρüπο
λειτουργßαò θÝρìανσηò, επιλÝξετε την υψηλüτερη θερìοκρασßα που ìπορεß να προγραììατιστεß.
1) Η δοκιìαστικÞ λειτουργßα ìπορεß να καταστεß αδýνατη σε οποιονδÞποτε απü τουò δýο τρüπουò λειτουργßαò ανÜλογα ìε
τη θερìοκρασßα του δωìατßου.
ΧρησιìοποιÞστε το τηλεχειριστÞριο για τη δοκιìαστικÞ λειτουργßα üπωò περιγρÜφεται παρακÜτω.
2) ΜετÜ την ολοκλÞρωση τηò δοκιìαστικÞò λειτουργßαò, ρυθìßστε τη θερìοκρασßα σε κανονικü επßπεδο (26°C Ýωò 28°C
στον τρüπο λειτουργßαò ψýξηò, 20°C Ýωò 24°C στον τρüπο λειτουργßαò θÝρìανσηò).
3) Για προστασßα, η ìονÜδα απενεργοποιεß τη λειτουργßα επανεκκßνησηò για 3 λεπτÜ ìετÜ το κλεßσιìü τηò.

1-3 ΕκτελÝστε τη δοκιìαστικÞ λειτουργßα σýìφωνα ìε το εγχειρßδιο λειτουργßαò για να βεβαιωθεßτε üτι üλεò οι
λειτουργßεò και τα εξαρτÞìατα, üπωò η κßνηση των περσßδων, λειτουργοýν κανονικÜ.
• Το κλιìατιστικü απαιτεß ìια ìικρÞ ποσüτητα ηλεκτρικÞò ενÝργειαò üταν βρßσκεται σε κατÜσταση αναìονÞò. Αν το
σýστηìα δεν πρüκειται να χρησιìοποιηθεß για κÜποιο χρονικü διÜστηìα ìετÜ την εγκατÜσταση, κλεßστε το διακüπτη
του κυκλþìατοò για να εξαλεßψετε την Üσκοπη κατανÜλωση ρεýìατοò.
• Αν ο διακüπτηò του κυκλþìατοò διακüψει το ρεýìα στο κλιìατιστικü, το σýστηìα θα επαναφÝρει την αρχικÞ
κατÜσταση λειτουργßαò üταν ο διακüπτηò του κυκλþìατοò ανοιχτεß ξανÜ.
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Σηìεßα ελÝγχου
Σηìεßα ελÝγχου

Σýìπτωìα (διαγνωστικÞ
Ýνδειξη στο τηλεχειριστÞριο)

Η εσωτερικÞ και η εξωτερικÞ ìονÜδα Ýχουν εγκατασταθεß σωστÜ πÜνω σε
σταθερÝò βÜσειò.

Πτþση, δüνηση, θüρυβοò

Äεν υπÜρχουν διαρροÝò ψυκτικοý αερßου.

Μη επαρκÞ λειτουργßα ψýξηò/
θÝρìανσηò

Οι σωλÞνεò του ψυκτικοý αερßου και υγροý και η προÝκταση του
εýκαìπτου σωλÞνα αποστρÜγγισηò εßναι θερìικÜ ìονωìÝνεò.

ÄιαρροÞ νεροý

Η γραììÞ αποστρÜγγισηò Ýχει εγκατασταθεß σωστÜ.

ÄιαρροÞ νεροý

Το σýστηìα εßναι κατÜλληλα γειωìÝνο.

ÄιαρροÞ ρεýìατοò

Τα ενδεδειγìÝνα καλþδια χρησιìοποιοýνται για τιò συνδÝσειò των
καλωδßων διασýνδεσηò.

Äεν λειτουργεß Þ ζηìιÜ απü
κÜψιìο

Η εßσοδοò αÝρα και η Ýξοδοò αÝρα τηò εξωτερικÞò ìονÜδαò δεν εßναι
ìπλοκαρισìÝνεò.
Οι βαλβßδεò διακοπÞò εßναι ανοικτÝò.

Μη επαρκÞ λειτουργßα ψýξηò/
θÝρìανσηò

Η εσωτερικÞ ìονÜδα λαìβÜνει σωστÜ τιò εντολÝò του τηλεχειριστηρßου.

Äεν λειτουργεß

■ΕλληνικÜ
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PAPER PATTERN FOR BOTTOM PIPING

<Cut line>

RIGHT BOTTOM
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