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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 ο συìπιεστÞò δεν Ýχει στερεωθεß και η βαλβßδα αποìüνωσηò παραìÝνει ανοιχτÞ üταν ο συìπιεστÞò εßναι ενεργοποιηìÝνοò, θα απορροφηθεß
αÝραò δηìιουργþνταò ασυνÞθιστη πßεση στο κýκλωìα ψυκτικοý, το οποßο 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.

1
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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

2

1

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
CTXG50JV1BW

FTXG25JV1BW
FTXG35JV1BW
CTXG50JV1BW

5003651

FTXG25JV1BS
FTXG35JV1BS
CTXG50JV1BS

5003653

5003652

FTXG25JV1BS
FTXG35JV1BS
CTXG50JV1BS

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.

3
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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)
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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
# $   "  % &
 ' % ( &
)  "  
260

    

200

    

100
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φ65
47

φ65
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% 0!
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100

. % !  &
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135
302

50

160

110

915

*  %  φ+,

¢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 την καλωδßωση σýνδεσηò ìονÜδων τηò
εξωτερικÞò ìονÜδαò απü τη διαìπερÞ οπÞ του τοßχου και
στη συνÝχεια 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 τηò
καλωδßωσηò σýνδεσηò ìονÜδων να γυìνωθοýν πρþτα,
τυλßξτε τα Üκρα των καλωδßων 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 την καλωδßωση σýνδεσηò
ìονÜδων.
7) ΣυνδÝστε τη σωλÞνωση 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 η καλωδßωση σýνδεσηò 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

 !    
  "     
       
      
  

  
   
!      
 "  #$  
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 !    
  "     
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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 τηò
καλωδßωσηò σýνδεσηò ìονÜδων.

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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Two-dimensional bar code is a code
for manufacturing.

3P255640-1A

M09B143A

(1010) HT

