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05 Nota *

04 Bemerk *

03 Remarque *

02 Hinweis *

01 Note *

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:

delineato nel <A> e giudicato positivamente
da <B> secondo il Certificato <C>.
07 ™ËÌÂ›ˆÛË * ﬁˆ˜ Î·ıÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ <A> Î·È ÎÚ›ÓÂÙ·È ıÂÙÈÎ¿
·ﬁ ÙÔ <B> Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎﬁ <C>.
08 Nota *
tal como estabelecido em <A> e com o parecer
positivo de <B> de acordo com o Certificado <C>.
09 Примечание * как указано в <A> и в соответствии с
положительным решением <B> согласно
Свидетельству <C>.
10 Bemærk *
som anført i <A> og positivt vurderet af <B> i
henhold til Certifikat <C>.

06 Nota *

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:

as set out in <A> and judged positively by <B>
according to the Certificate <C>.
wie in der <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>.

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 ÌÂ Ù‹ÚËÛË Ùˆv ‰È·Ù¿ÍÂˆv Ùˆv:
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 Â›Ó·È Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ(·) ·ÎﬁÏÔ˘ıÔ(·) ÚﬁÙ˘Ô(·) ‹ ¿ÏÏÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ(·) Î·ÓÔÓÈÛÌÒÓ, ˘ﬁ ÙËÓ ÚÔ¸ﬁıÂÛË ﬁÙÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È
Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ Ì·˜:

* = , , 1, 2, 3, ..., 9

FDXS25E7VMB*, FDXS35E7VMB*, FDXS50C7VMB*, FDXS60C7VMB*,
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Jean-Pierre Beuselinck
General Manager
Ostend, 5th of April 2010

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>.

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 *

CE - ATITIKTIES-DEKLARACIJA
CE - ATBILSTĪBAS-DEKLARĀCIJA
CE - VYHLÁSENIE-ZHODY
CE - UYUMLULUK-BİLDİRİSİ

21 Забележка * както е изложено в <A> и оценено
положително от <B> съгласно
Cертификата <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.
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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 Değiştirilmiş halleriyle Yönetmelikler.

<B>

<A>

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 √‰ËÁÈÒv, ﬁˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÚÔÔÔÈËıÂ›.
08 Directivas, conforme alteração em.
09 Директив со всеми поправками.

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:

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

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 modeĮu 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 sorumluluğunda olmak üzere bu bildirinin ilgili olduğu klima modellerinin aşağıdaki gibi olduğunu beyan eder:

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

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
СЕ - ЗАЯВЛЕНИЕ-О-СООТВЕТСТВИИ
CE - OPFYLDELSESERKLÆRING
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 ‰ËÏÒÓÂÈ ÌÂ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ‹ ÙË˜ Â˘ı‡ÓË ﬁÙÈ Ù· ÌÔÓÙ¤Ï· ÙˆÓ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ Û˘ÛÎÂ˘ÒÓ ÛÙ· ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ë ·ÚÔ‡Û· ‰‹ÏˆÛË:
08 p declara sob sua exclusiva responsabilidade que os modelos de ar condicionado a que esta declaração se refere:
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CE - DECLARATION-OF-CONFORMITY
CE - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
CE - DECLARATION-DE-CONFORMITE
CE - CONFORMITEITSVERKLARING
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Το αγγλικό κείμενο είναι οι πρωτότυπες οδηγίες. Οι άλλες γλώσσες είναι μεταφράσεις των πρωτότυπων οδηγιών.
• Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ για να εξασφαλίσετε ότι θα γίνει σωστά η εγκατάσταση.
• Το εγχειρίδιο αυτό χωρίζει τις προτάσεις ασφαλείας σε ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ και ΠΡΟΣΟΧΗ.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε τηρήσει όλες τις προτάσεις ασφαλείας που ακολουθούν. Είναι όλες σημαντικές για την εξασφάλιση της ασφάλειας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ...... Αν αγνοήσετε την ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ, μπορεί να προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
ΠΡΟΣΟΧΗ................... Αν δεν δοθεί ΠΡΟΣΟΧΗ, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή βλάβες στον εξοπλισμό.

• Τα κάτωθι σύμβολα ασφαλείας χρησιμοποιούνται σε όλο το εγχειρίδιο:
Βεβαιωθείτε ότι έχετε τηρήσει αυτή την οδηγία.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει γείωση.

Μην το επιχειρήσετε ποτέ.

• Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, ελέγξτε τη μονάδα για να βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση έγινε σωστά. Δώστε επαρκείς οδηγίες στον πελάτη/
στην πελάτισσα για την λειτουργία και τη συντήρηση της μονάδας, σύμφωνα με τις Οδηγίες Χρήσης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Ζητήστε από τον εμπορικό σας αντιπρόσωπο ή από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό να εκτελέσει τις εργασίες εγκατάστασης.
Τυχόν εσφαλμένη εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

• Εκτελέστε τις εργασίες εγκατάστασης σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες εγκατάστασης.
Τυχόν εσφαλμένη εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

• Βεβαιωθείτε ότι έχετε χρησιμοποιήσει μόνο τα προδιαγραφόμενα παρελκόμενα και εξαρτήματα για τις εργασίες εγκατάστασης.
Αν δεν χρησιμοποιήσετε τα προδιαγραφόμενα εξαρτήματα, μπορεί να προκληθεί διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή πτώση της μονάδας.

• Τοποθετήστε το κλιματιστικό σε στερεή βάση που μπορεί να σηκώσει το βάρος της μονάδας.
Αν η βάση δεν είναι αρκετά ανθεκτική, μπορεί να προκληθεί πτώση της συσκευής και τραυματισμός.

• Οι ηλεκτρολογικές εργασίες πρέπει να γίνουν σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία, τους κανονισμούς και αυτές τις οδηγίες εγκατάστασης.
Αν η ισχύς της ηλεκτρικής τροφοδοσίας είναι ανεπαρκής ή οι ηλεκτρικές συνδέσεις είναι εσφαλμένες, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

• Βεβαιωθείτε ότι παρέχεται ένα ξεχωριστό κύκλωμα ηλεκτρικής τροφοδοσίας για αυτή τη μονάδα. Ποτέ μην
χρησιμοποιείτε ηλεκτρική τροφοδοσία μοιρασμένη μαζί με άλλη συσκευή.
• Για καλωδίωση, χρησιμοποιήστε καλώδιο αρκετά μεγάλο ώστε να καλύψει ολόκληρη την απόσταση χωρίς άλλη ενδιάμεση σύνδεση. Μην
χρησιμοποιήσετε καλώδιο επέκτασης. Μην βάλετε άλλα φορτία πάνω στην παροχή ρεύματος, χρησιμοποιήστε ένα ξεχωριστό κύκλωμα ρεύματος.
(Αν δεν το κάνετε αυτό ίσως προκληθεί αφύσικη θέρμανση, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.)

• Χρησιμοποιείστε τα προδιαγραφόμενα καλώδια για τις ηλεκτρικές συνδέσεις μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων.
Συνδέστε σωστά τα καλώδια διασύνδεσης ώστε να μην ασκούνται εξωτερικές πιέσεις στις συνδέσεις των ακροδεκτών ή στα καλώδια.Τυχόν εσφαλμένες συνδέσεις ή
εσφαλμένη εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσουν υπερθέρμανση των ακροδεκτών ή πυρκαγιά.

• Κατά την καλωδίωση της ηλεκτρικής τροφοδοσίας και την σύνδεση της καλωδίωσης μεταξύ της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας,
τοποθετήστε τα καλώδια έτσι ώστε να στερεωθεί σωστά το κάλυμμα του κιβωτίου διακοπτών. Τοποθετήστε τα καλύμματα πάνω από τα καλώδια. Τυχόν
εσφαλμένη τοποθέτηση του καλύμματος του κιβωτίου διακοπτών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή υπερθέρμανση των ακροδεκτών.

• Οταν εγκαθιστάτε το σύστημα ή το επανατοποθετείτε, βεβαιωθείτε ότι το κύκλωμα ψύξης δεν έρχεται σε επαφή με
ουσίες άλλες πλην του καθορισμένου ψυκτικού (R410A), όπως π.χ. με τον αέρα.
( Η παρουσία αέρα ή άλλης ξένης ουσίας στο κύκλωμα ψύξης μπορεί να προκαλέσει απότομη αύξηση της πίεσης ή ρήξη, με αποτέλεσμα να υπάρξει πιθανός τραυματισμός.)

• Αν διαρρέει ψυκτικό αέριο κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, εξαερίστε την περιοχή αμέσως.
(Μπορεί να παραχθούν τοξικά αέρια αν το ψυκτικό αέριο έρθει σε επαφή με μία εστία φωτιάς.)

• Αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες εγκατάστασης, βεβαιωθείτε ότι δεν διαρρέει ψυκτικό αέριο.
(Μπορεί να παραχθούν τοξικά αέρια αν το ψυκτικό αέριο έρθει σε επαφή με μία εστία φωτιάς.)

• Κατά τη διάρκεια άντλησης, σταματήστε το συμπιεστή πριν αφαιρέσετε τη σωλήνωση ψύξης.
Αν ο συμπιεστής συνεχίζει να λειτουργεί και η βαλβίδα διακοπής είναι ανοιχτή κατά τη διάρκεια άντλησης, με την αφαίρεση της σωλήνωσης θα
αναρροφηθεί αέρας προκαλώντας ασυνήθιστη πίεση στον κύκλο ψύξης που θα οδηγήσει σε ζημιά και ενδεχομένως τραυματισμό.

• Κατά τη διάρκεια εγκατάστασης, συνδέστε τη σωλήνωση ψύξης πριν θέσετε σε λειτουργία το συμπιεστή.
Αν ο συμπιεστής δεν είναι συνδεδεμένος και η βαλβίδα διακοπής είναι ανοιχτή κατά τη διάρκεια άντλησης, ο αέρας θα αναρροφηθεί μέσα ενώ
ο συμπιεστής θα λειτουργεί, προκαλώντας ασυνήθιστη πίεση στον κύκλο ψύξης προκαλώντας ζημιά και ενδεχομένως τραυματισμό.

• Όταν κάνετε τη σύνδεση των σωληνώσεων, δώστε την απαραίτητη προσοχή ώστε να μην αφήσετε αεριώδεις ουσίες, εκτός από το υποδεικνυόμενο ψυκτικό,
να εισχωρήσουν στο κύκλωμα ψύξης. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να προκληθεί μείωση της ικανότητας, υπερβολικά υψηλή πίεση στο κύκλωμα ψύξης, έκρηξη ή τραυματισμό.
• Γειώστε την συσκευή κλιματισμού. Μην συνδέετε το καλώδιο γείωσης σε σωλήνες αερίου ή υγρού, σε αλεξικέραυνο ή σε καλώδιο γείωσης τηλεφώνου.
Η ατελής γείωση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Ρεύμα υψηλής τάσης από κεραυνό ή άλλες πηγές μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην συσκευή κλιματισμού.

• Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει ένα διακόπτη διαρροής προς την γη.
Αν δεν εγκατασταθεί ένα διακόπτης διαρροής προς την γη, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Μην κάνετε εγκατάσταση της κλιματιστικής συσκευής σε θέσεις όπου υπάρχει κίνδυνος έκθεσης σε διαρροή εύφλεκτων αερίων.
Αν υπάρξει διαρροή αερίου και συγκέντρωσή του γύρω από τη συσκευή, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.

• Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης αυτού του εγχειριδίου εγκατάστασης, για την εγκατάσταση της σωλήνωσης αποστράγγισης.
Τυχόν ακατάλληλη σωλήνωση αποστράγγισης μπορεί να προκαλέσει διαρροή νερού.

• Σφίξτε το ρακόρ σύμφωνα με την υποδεικνυόμενη μέθοδο, όπως για παράδειγμα με δυναμομετιρκό κλειδί σύσφιξης.
Εάν σφίξετε το ρακόρ πολύ δυνατά, με τον καιρό μπορεί να σπάσει και να προκαλέσει διαρροή ψυκτικού υγρού.

Ελληνικά
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ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
Μεταλλικός Μονωτικό υλικό
σφιγκτήρας για τοποθέτηση
1 τεμ.

1 έκαστο

Μεγάλο και μικρό 3 τεμ. (μόνο για
1 έκαστο
τον τύπο 50-60)

Για σωλήνα αερίου

Για σωλήνα υγρού

1 τεμ.

8 τεμ.

1 τεμ.

1 τεμ.

6 τεμ.

1 σετ

1 σετ

4 τεμ.

24 τεμ.

Μόνωση
αναρτήρα
(δεξιός)

Μικρό Βρίσκεται στον ανεμιστήρα του στομίου εξόδου

Ασύρματο
Βάση
Μπαταρίες ΑΑΑ
τηλεχειριστήριο τηλεχειριστηρίου ξηρού τύπου

1 τεμ.

2 τεμ.

2 μεγάλα
Μεγάλο
1 μικρό

Φίλτρο αέρα

Εύκαμπτος σωλήνας
Ροδέλα για το
Υλικό
Ροδέλα πλάκας Βίδες για φλάντζες
αποστράγγισης προσάρτημα ανάρτησης στεγανοποίησης Σφιγκτήρας στερέωσης
αεραγωγών

Στεγανοποιητικό υλικό

1 τεμ.

1 σετ

Κιτ δέκτη
1 τεμ.

1 τεμ.

Πλαίσιο
προσάρτησης

Διακοσμητικό
κάλυμμα

[ Αλλα ]

2 τεμ.

• Οδηγίες
χρήσης

Βίδες
M4 x 25

• Οδηγίες
εγκατάστασης

2 τεμ.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
• Επιλέξτε ένα χώρο εγκατάστασης τον οποίο εγκρίνει ο πελάτης.
Εσωτερική μονάδα

Προσοχή
• Όταν μετακινείτε τη μονάδα κατά τη διάρκεια ή μετά την αφαίρεση της συσκευασίας, να τη σηκώνετε χρησιμοποιώντας τους
ειδικούς κρίκους. Μην εξασκείται πίεση σε άλλα τμήματα, ιδιαίτερα στις σωλήνωσεις ψύξης, αποστράγγισης και στις φλάντζες.
Φορέστε προστατευτικο ιματισμό (γάντια κ.ο.κ.) κατά την εγκατάσταση της μονάδας.
• Αν πιστεύετε ότι η υγρασία στην οροφή μπορεί να ξεπεράσει το 80% με θερμοκρασία τους 30°C, ενισχύστε τη μόνωση στις εσωτερικές σωληνώσεις της μονάδας.
Χρησιμοποιήστε υαλοβάμβακα ή πολυαιθυλένιο ώστε το πάχος να είναι μεγαλύτερο από 10mm και να προσαρμόζει στο εσωτερικό άνοιγμα της οροφής.

300 ή
περισσότερο
Χώρος για
συντήρηση

Οροφή

υπάρχει οροφή

20 ή περισσότερο

*H=
2500 ή περισσότερο 240 ή
περισσότερο
Εάν δεν

Κουτί ελέγχου

200

Εξασφαλίζεται άριστη κατανομή του αέρα.
Τίποτα δεν εμποδίζει τη διέλευση του αέρα.
Το συμπύκνωμα μπορεί να αποστραγγίζεται σωστά.
Η οροφή είναι αρκετά ανθεκτική για να αντέξει το βάρος της εσωτερικής μονάδας.
Η ψευδοροφή δεν έχει αισθητή κλίση.
Μπορεί να εξασφαλιστεί αρκετός κενός χώρος για συντήρηση και σέρβις.
Η σωλήνωση μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας είναι δυνατή μέσα στα
επιτρεπτά όρια. (Συμβουλευτείτε τις οδηγίες εγκατάστασης της εξωτερικής μονάδας.)
• Διατηρείτε την εσωτερική μονάδα, την εξωτερική μονάδα, τις καλωδιώσεις ηλεκτρικής
τροφοδοσίας και μετάδοσης, σε απόσταση τουλάχιστο 1 μέτρο από τηλεοράσεις και
ραδιόφωνα. Αυτό γίνεται για την αποφυγή δημιουργίας παράσιτων στην εικόνα και θορύβου σε
αυτές τις ηλεκτρικές συσκευές. (Θόρυβος μπορεί να δημιουργηθεί ανάλογα με τις συνθήκες
κάτω από τις οποίες παράγονται ηλεκτρικά κύματα, ακόμα και αν διατηρήσετε το 1 μέτρο.)
• Ο εξοπλισμός δεν προορίζεται για χρήση σε περιβάλλον όπου ενδέχεται να προκληθούν
εκρήξεις.

•
•
•
•
•
•
•

Επιφάνεια πατώματος
(Μήκος : mm)

 Χρησιμοποιήστε μπουλόνια ανάρτησης (στριφόνια) για την εγκατάσταση. Βεβαιωθείτε
ότι η οροφή είναι αρκετά ανθεκτική για να αντέξει το βάρος της μονάδας. Αν υπάρχει
κάποιος κίνδυνος, ενισχύστε την οροφή προτού εγκαταστήσετε τη μονάδα.
Ελέγξτε τη διάσταση *H έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η δημιουργία κεκλιμένης επιφάνειας 1/100 όπως
φαίνεται στις “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ”.
• Για την αποφυγή επαφής με τον ανεμιστήρα, πρέπει να τηρηθεί μία από τις ακόλουθες προφυλάξεις:
- Εγκαταστήστε τη μονάδα όσο το δυνατόν ψηλότερα, σε ελάχιστο ύψος 2,7 m από το κάτω μέρος της.
- Εγκαταστήστε τη μονάδα όσο το δυνατόν ψηλότερα, σε ελάχιστο ύψος 2,5 m από το κάτω μέρος της στην περίπτωση
που ο ανεμιστήρας καλύπτεται εξωτερικά από εξαρτήματα που μπορούν να αφαιρεθούν χωρίς τη βοήθεια εργαλείων
(π.χ. ψευδοροφή, γρίλια ....).
- Εγκαταστήστε τη μονάδα με αγωγούς και γρίλιες που μπορούν να αφαιρεθούν μόνο με τη βοήθεια εργαλείων.
Θα πρέπει να εγκατασταθεί έτσι ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής προστασία από τυχόν επαφή με τον ανεμιστήρα.
Αν υπάρχει πίνακας συντήρησης στους αγωγούς, ο πίνακας θα πρέπει να μπορεί να αφαιρεθεί μόνο με τη βοήθεια
εργαλείων ώστε να αποφευχθεί τυχόν επαφή με τον ανεμιστήρα. Η προστασία θα πρέπει να είναι σύμφωνη προς
τους σχετικούς Ευρωπαϊκούς και τοπικούς κανονισμούς. Δεν υπάρχουν περιορισμοί ως προς το ύψος εγκατάστασης.
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ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
 Επιλέξτε το μέρος για την τοποθέτηση του δέκτη σηματοδοσίας σύμφωνα με τις παρακάτω συνθήκες:
• Εγκαταστήστε τον δέκτη σηματοδοσίας, που έχει ενσωματωμένο αισθητήρα θερμοκρασίας, κοντά στο στόμιο εισόδου
όπου υπάρχει κατακόρυφη μεταφορά αέρα και μπορεί να κάνει ακριβή ανίχνευση της θερμοκρασίας του δωματίου. Αν
το στόμιο εισόδου βρίσκεται σε άλλο δωμάτιο ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο η μονάδα δεν μπορεί να εγκατασταθεί
κοντά στο στόμιο εισόδου, εγκαταστήστε την 1,5μ. πάνω από ΄δάπεδο σε τοίχο όπου υπάρχει κατακόρυφη μεταφορά.
• Για να είναι ακριβής η ανίχνευση της θερμοκρασίας του δωματίου, εγκαταστήστε τον δέκτη σηματοδοσίας σε μέρος
όπου δεν εκτίθεται άμεσα σε κρύο ή θερμό αέρα από τη γρίλια εκροής αέρα του κλιματιστικού ή στο φως του ήλιου.
• Ο δέκτης διαθέτει έναν ενσωματωμένο δέκτη φωτός για να λαμβάνει σήματα από ασύρματα τηλεχειριστήρια. Για το
λόγο αυτό μην τον τοποθετείτε σε θέση όπου το σήμα μπορεί να παρεμποδίζεται από μία κουρτίνα, κ.λπ.

Γρίλια εκροής αέρα:
Συνιστάται ξύλινη ή πλαστική γρίλια, γιατί
μπορεί να υπάρξει συμπύκνωση, ανάλογα
με τις συνθήκες υγρασίας.

Προσοχή
Αν ο δέκτης σηματοδοσίας δεν εγκατασταθεί σε μέρος όπου υπάρχει κατακόρυφη μεταφορά αέρα, μπορεί να μην είναι σε θέση να κάνει ακριβή ανίχνευση της θερμοκρασίας του δωματίου.

Ασύρματο τηλεχειριστήριο
• Ανοίξτε όλες τις λάμπες φθορισμού στο δωμάτιο, αν βεβαίως διαθέτετε τέτοιες και εντοπίστε το σημείο, όπου τα σήματα του
τηλεχειριστηρίου λαμβάνονται όπως πρέπει από την εσωτερική μονάδα (εντός 4 μέτρων).
Εξωτερική μονάδα
• Για την εγκατάσταση της εξωτερικής μονάδας, συμβουλευτείτε τις οδηγίες εγκατάστασης που παρέχονται μαζί με την εξωτερική μονάδα.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
 Σχέση της μονάδας προς τις θέσεις των μπουλονιών ανάρτησης.
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• Τοποθετήστε το άνοιγμα ελέγχου στην πλευρά του κουτιού
ελέγχου όπου θα είναι εύκολη η συντήρηση και η επιθεώρηση
του κουτιού ελέγχου. Επίσης, τοποθετήστε το άνοιγμα ελέγχου
στο χαμηλότερο σημείο της μονάδας.

Είσοδος αέρα

 Εγκατάσταση των μπουλονιών ανάρτησης.
(Χρησιμοποιήστε W3/8 στα μπουλόνια ανάρτησης M10.)
Για υπάρχουσες οροφές, χρησιμοποιήστε ένα άγκιστρο οπής, ένα
ούπα, ένα βυθισμένο άγκιστρο και ένα άγκιστρο οπής, ένα ούπα ή
άλλο εξάρτημα από την τοπική αγορά για να ενισχύσετε την
οροφή ώστε να συγκρατήσει το βάρος της μονάδας.
(Δείτε την Εικ.)

Ελληνικά

Οροφή
ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
620

A

Κουτί ελέγχου

 Ανοίξτε την οπή εγκατάστασης. (Ψευδοροφές)
• Αφού ανοίξετε την οπή εγκατάστασης στην οροφή, στο σημείο που
πρόκειται να τοποθετηθεί η μονάδα, περάστε τους σωλήνες ψύξης, τους
σωλήνες αποστράγγισης, την καλωδίωση μετάδοσης και την καλωδίωση
της συσκευής τηλεχειρισμού (απαιτείται να χρησιμοποιείτε μια ασύρματη
συσκευή τηλεχειρισμού) στα άκρα των σωληνώσεων της μονάδας.
Οπές καλωδίωσης. Δείτε “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΨΥΚΤΙΚΟΥ”,
“ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ” και “ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ”.
• Αφού ανοίξετε την οπή στην οροφή, βεβαιωθείτε ότι η οροφή είναι
επίπεδη όπως απαιτείται. Μπορεί να χρειαστεί να ενισχύσετε το πλαίσιο
της οροφής ώστε να μην προκαλούνται κραδασμοί. Για περισσότερες
λεπτομέρειες συμβουλευτείτε έναν αρχιτέκτονα ή έναν μαραγκό.

B

Εκκένωση αέρα

(Κλίση μπουλονιού ανάρτησης)

(Δείτε τα τεχνικά έντυπα για το όριο ρύθμισης της εξωτερικής στατικής πίεσης.)

(Μήκος : mm)

Κλίση μπουλονιού
ανάρτησης

A

 Βεβαιωθείτε ότι δεν υπερβαίνετε το όριο εξωτερικής
στατικής πίεσης της μονάδας.

500

450×450
(Μέγεθος
ανοίγματος
επιθεώρησης)

Μοντέλο
τύπος 25 · 35
τύπος 50
τύπος 60

(Μήκος :mm)
B
A
740
700
940
900
1140
1100

Επιτρέψτε την προβολή
Θύρα επιθεώρησης
(Άνοιγμα οροφής)

Πλάκα οροφής
Μπουλόνι αγκύρωσης
Μακρύ παξιμάδι ή σφικτήρας
Μπουλόνι ανάρτησης
Εσωτερική μονάδα
Σημείωση: Η προμήθεια όλων των παραπάνω εξαρτημάτων
γίνεται από την τοπική αγορά.
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 Τοποθετήστε το καπάκι του θαλάμου και
το φίλτρο αέρα (αξεσουάρ).

(1)

Σε περίπτωση αναρρόφησης από το κάτω μέρος.
(1)Βγάλτε το καπάκι του θαλάμου. (7 θέσεις)
(2)Επανατοποθετήστε τον θάλαμο που
αφαιρέθηκε προς την κατεύθυνση που
φαίνεται στην Εικ. (7 θέσεις)
(3)Τοποθετήστε το στεγανοποιητικό υλικό όπως
φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. (Βρίσκεται
στον ανεμιστήρα του στομίου εξόδου)
(μόνο για τον τύπο 50-60) (Όταν ο αέρας
εισέρχεται από την οροφή και όχι από έξω,
δεν είναι αναγκαίο να τοποθετήσετε τη
μόνωση του αναρτήρα.)
• Τοποθετήστε το επίθεμα
στεγανοποίησης (αξεσουάρ) στά
(3)
μεταλλικά τμήματα της πλάκας που
δεν είναι καλυμμένα με υλικό
αντιεφίδρωσης.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν κενά
ανάμεσα στα διάφορα κομμάτια
στεγανοποιητικό υλικού.

(2)
Είσοδος αέρα

Καπάκι θαλάμου
Καπάκι θαλάμου
Εκκένωση αέρα

Εκκένωση αέρα

Στεγανοποιητικό υλικό (Μικρό)
(αξεσουάρ)

Είσοδος αέρα

Στεγανοποιητικό υλικό (Μικρό)
(αξεσουάρ)
Είσοδος αέρα

Είσοδος
αέρα
Στεγανοποιητικό
υλικό (Μεγάλο)
(αξεσουάρ)
Το υλικό αντιεφίδρωσης
περιλαμβάνεται στο προϊόν

Εκκένωση
αέρα

Για τύπο με πίσω είσοδο

Εκκένωση
αέρα

Στεγανοποιητικό
υλικό (Μεγάλο)
(αξεσουάρ)
Το υλικό αντιεφίδρωσης
περιλαμβάνεται στο προϊόν
Για τύπο με κάτω είσοδο

(4)Στερεώστε τη μόνωση αναρτήρα (δεξιός) στον δεξί αναρτήρα. (Βρίσκεται στον ανεμιστήρα του στομίου εξόδου)
(Δείτε την παρακάτω εικόνα για τη βασική γραμμή στερέωσης)

Γάντζος (δεξιός)

Μόνωση αναρτήρα (δεξιός)

Εγκοπή
Βασ

ική

γρ

ή
αμμ

στε

ρέω

σης

ΑΠΟΨΗ ΒΕΛΟΥΣ

(5)Τοποθετήστε το φίλτρο αέρα (προαιρετικό) με τον τρόπο που φαίνεται στο σχεδιάγραμμα.

Σε περίπτωση κάτω πλευράς.

Σε περίπτωση οπίσθιας πλευράς.
Κύρια μονάδα

Δύναμη

Φίλτρο
Δύναμη

4

Τοποθετήστε το
φίλτρο στην κύρια
μονάδα ενώ θα
πιέζετε κάτω το
λύγισμα.
(2 λυγίσματα για
τον τύπο 25-35,
3 λυγίσματα για
τον τύπο 50-60)

Ελληνικά

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
 Όταν δύο εσωτερικές μονάδες είναι εγκατεστημένες σε ένα δωμάτιο, ένα από τα δύο ασύρματα
τηλεχειριστήρια μπορεί εύκολα να ρυθμιστεί σε μία άλλη διεύθυνση.

PCB (Πίνακας Τυπωμένου Κυκλώματος) στην εσωτερική μονάδα
• Κόψτε το βραχυκυκλωτήρα
JA στο PCB (Πίνακας
Τυπωμένου Κυκλώματος).

Ασύρματο τηλεχειριστήριο
• Κόψτε το βραχυκυκλωτήρα J4.

1

2

J4
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Ασύρματο
τηλεχειριστήριο

JA

ADDRESS

JB
JC

ADDRESS: JA
EXIST 1
CUT
2

J4
ADDRESS
EXIST
1
CUT
2

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
〈〈 Όσον αφορά τα τμήματα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τις εργασίες εγκατάστασης, βεβαιωθείτε ότι
χρησιμοποιείτε τα προμηθευόμενα εξαρτήματα και τα προβλεπόμενα εξαρτήματα που έχουν σχεδιαστεί από
την εταιρία μας. 〉〉
 Εγκαταστήστε την εσωτερική μονάδα προσωρινά.
• Βάλτε το γάντζο στο μπουλόνι ανάρτησης. Βεβαιωθείτε ότι το
στερεώσατε καλά χρησιμοποιώντας ένα παξιμάδι και μία ροδέλα
στην επάνω και κάτω πλευρά του γάντζου. (Δείτε την Εικ.)

[Ασφάλιση του γάντζου]

[Πώς θα ασφαλίσετε τις ροδέλες]

Εξάρτημα που θα προμηθευτείτε
από την τοπική αγορά

[ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ]
Επειδή η μονάδα χρησιμοποιεί ένα πλαστικό δοχείο
αποστράγγισης, εμποδίστε την είσοδο κομματιών μετάλλου από
τη συγκόλληση να μπουν στην οπή εισόδου κατά τη διάρκεια
εγκατάστασης.

Ροδέλα για το προσάρτημα
ανάρτησης
(αξεσουάρ)
Γάντζος
Σφίξτε
(διπλό παξιμάδι)

Παρέμβλημα κάτω
από τη ροδέλα
Ροδέλα πλάκας
στερέωσης
(αξεσουάρ)

 Ρυθμίστε το ύψος της μονάδας.
 Ελέγξτε ώστε η μονάδα να είναι αλφαδιασμένη
οριζόντια.

Επίπεδο

Σωλήνας βινυλίου

Προσοχή
Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι σε επίπεδη θέση χρησιμοποιώντας ένα αλφάδι ή έναν πλαστικό σωλήνα γεμάτο νερό. Όταν χρησιμοποιείτε
πλαστικό σωλήνα αντί για οριζόντιο, προσαρμόστε την πάνω επιφάνεια της μονάδας στην επιφάνεια του νερού και στα δύο άκρα του
πλαστικού σωλήνα και προσαρμόστε τη μονάδα οριζόντια. (Ένα πράγμα που πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα είναι αν η μονάδα έχει
εγκατασταθεί έτσι ώστε ή κλίση να μην είναι προς την κατεύθυνση της σωλήνωσης αποστράγγισης, γιατί αυτό μπορεί να προκαλέσει διαρροή.)

 Σφίξτε το επάνω παξιμάδι.
 Τοποθέτηση του δέκτη.
Τοποθετήστε τον δέκτη με τον τρόπο που φαίνεται πιο κάτω.

1 Πιέστε τον δέκτη σήματος μέσα
στο πλείσιο προσάρτησης.

2 Τοποθετήστε το ολοκληρωμένο
συγκρότημα χρησιμοποιώντας δύο βίδες.

3 Πιέστε το διακοσμητικό καπάκι
στο πλαίσιο προσάρτησης.

Σημείωση) Τοποθετήστε το καλώδιο του τηλεχειριστήριου αρκετά μακριά από ισχυρά ηλεκτρικά καλώδια (όπως τα καλώδια διανομής για ηλεκτρικά
φώτα, συσκευές κλιματισμού κλπ.) και από ασθενή ηλεκτρικά σύρματα (όπως τα τηλεφωνικά καλώδια, καλώδια ιντερκόμ κλπ.).

Ελληνικά
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Για την αντλία θερμότητας: Αν αισθάνεστε κρύα τα πόδια σας όταν χρησιμοποιείτε
τη λειτουργία θέρμανσης, συνιστάται να τοποθετήσετε
τη γρίλια εκροής αέρα όπως φαίνεται παρακάτω.
45°
(Ρυθμιζόμενη
γωνία)

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
Εγκαταστήστε όπως περιγράφεται στις οδηγίες εγκατάστασης που παρέχονται με την εξωτερική μονάδα.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΨΥΚΤΙΚΟΥ
Για την εξωτερική μονάδα, συμβουλευτείτε τις οδηγίες εγκατάστασης που παρέχονται με την εξωτερική μονάδα.

1.

ΕΚΧΕΙΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΤΟΥ
ΣΩΛΗΝ
1) Κόψτε το άκρο του σωλήνα με έναν κόφτη για
σωλήνες.
2) Αφαιρέστε τα ρινίσματα με την κομμένη επιφάνεια
στραμμένη προς τα κάτω ώστε να μην μπούν στο
εσωτερικό του σωλήνα.
3) Τοποθετήστε το ρακόρ στο σωλήνα.
4) Εκχειλώστε το σωλήνα.
5) Βεβαιωθείτε ότι η εκχείλωση είναι σωστή.

Καθαρίστε τα ρινίσματα

(Κόψτε στις σωστές γωνίες με ακρίβεια.)

Εκχείλωση

Τοποθετήστε ακριβώς στη θέση που δείχνεται τταρακάτω.
A
Καλούπι

A

Εργαλείο διαμμόρφωσης κωνικού
κολλάρου (εκχείλωση) R410A

Συμβατικό εργαλείο διαμόρφωσης
κωνικού κολλάρoυ (εκχείλωση)

Τύπος με σύμπλεξη

Τύπος με σύμπλεξη (Σκληρός τύπος) Τύπος με πεταλούδα (Τύπος imperial)

0-0,5mm

1,0-1,5mm

1,5-2,0mm

Ελέγξτε
Η εσωτερική επιφάνεια
της μούφας δεν πρέπει
να έχει ελαττώματα.

Το άκρο του σωλήνα πρέπει
να εκχειλωθεί ομαλά
σχηματίζοντας τέλειο κύκλο.
Βεβαιωθείτε ότι το
ρακόρ έχει τοποθετηθεί.

Προειδοποίηση
Μη χρησιμοποιείτε ορυκτέλαιο για το κωνικό κολλάρo (χειλάκι).
Εμποδίστε την είσοδο ορυκτελαίου στο σύστημα γιατί αυτό μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής των μονάδων.
Ποτέ μη χρησιμοποιείτε διασωλήνωση που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί σε προηγούμενες εγκαταστάσεις. Χρησιμοποιήστε μόνο τα
εξαρτήματα που προμηθεύονται με τη μονάδα.
Ποτέ μην τοποθετείτε ξηραντήρα στη μονάδα R410A έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η διάρκειά της στο χρόνο.
Το ξηραντικό προϊόν μπορεί να προκαλέσει οξείδωση και να καταστρέψει το σύστημα.
Η ατελής εκχείλωση μπορεί να προκαλέσει τη διαρροή ψυκτικού.

2.

ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ
1) Για να αποφύγετε την διαρροή αερίου, αλείψτε το εκχειλωμένο
άκρο από την εσωτερική και την εξωτερική πλευρά με ψυκτέλαιο
μηχανής. (Χρησιμοποιείστε ψυκτικό λάδι για R410A)
2) Ευθυγραμμίστε τα κέντρα και των δύο εκχειλωμένων άκρων και
σφίξτε τα ρακόρ κατά 3 ή 4 περιστροφές με το χέρι. Επειτα σφίξτε
τα μέχρι το τέρμα με τα ροπόκλειδα.
• Οταν σφίγγετε τα ρακόρ χρησιμοποιήστε ροπόκλειδα για να
εμποδίσετε την πρόκληση βλάβης στα ρακόρ και την διαρροή
αερίου.

Ροπή σύσφιξης για το ρακόρ
Πλευρά αερίου
Ø9,5
Ø12,7
33-39N•m
50-60N•m

Πλευρά υγρού
Ø6,4
15-17N•m

Προσοχή
Το υπερβολικό σφίξιμο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην εκχείλωση και να προκαλέσει διαρροές.
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΨΥΚΤΙΚΟΥ
3) Μετά το τέλος της εργασίας, βεβαιωθείτε ότι ελέγξατε ότι δεν
υπάρχει διαρροή αερίου.

Επικαλύψτε εδώ με
λάδι ψύξης

Ροπόκλειδο

Κλειδί

Ρακόρ

Ενωση
σωλήνα

4) Αφού κάνετε έλεγχο για διαρροή αερίου, μην παραβλέψετε να στεγανοποιήσετε τις συνδέσεις των σωλήνων.
• Στεγανοποιήστε χρησιμοποιώντας το στεγανοποιητικό που προμηθεύεται με τους σωλήνες υγρού και αερίου. Επίσης,
βεβαιωθείτε ότι οι αρμοί του στεγανοποιητικού των σωλήνων υγρού και αερίου είναι γυρισμένοι προς τα πάνω.
(Σφίξτε και τις δύο άκρες με ένα σφιγκτήρα.)
• Για τη σωλήνωση αερίου, τυλίξτε το μεσαίο επίστρωμα στεγανοποίησης επάνω από τη μόνωση προσαρμογής (πλευρά
ρακόρ).
Διαδικασία μόνωσης σωλήνωσης αερίου
Μετρήστε το μήκος του σωλήνα
Υλικό μόνωσης σωλήνωσης Μονωτικό υλικό για τοποθέτηση αερίου γιατί θα χρειαστεί να τον
(αξεσουάρ)
καλύψετε με κολλητική ταινία.
(κύρια μονάδα)
Σύνδεση ρακόρ
Μικρό στεγανοποιητικό υλικό
Συνδέστε τη βάση
Γυρίστε τους αρμούς προς τα επάνω
(αξεσουάρ)
Κύρια
Κύρια μονάδα
μονάδα
Τυλίξτε το
Σφιγκτήρας
Υλικό μόνωσης σωλήνωσης
σωλήνα αερίου
(αξεσουάρ)
με μονωτική ταινία.
(Από την τοπική αγορά)

Διαδικασία μόνωσης της σωλήνωσης υγρού
Υλικό μόνωσης σωλήνωσης
(κύρια μονάδα)

Σύνδεση ρακόρ

Συνδέστε τη βάση

Σωλήνας
υγρού
Σωλήνας αερίου

Μονωτικό υλικό για τοποθέτηση
(αξεσουάρ)

Κύρια μονάδα

Γυρίστε τους αρμούς προς τα επάνω

Σφιγκτήρας (αξεσουάρ)

Υλικό μόνωσης σωλήνωσης
(Από την τοπική αγορά)

Προσοχή
Βεβαιωθείτε ότι μονώσατε όλες τις σωληνώσεις σε όλο το μήκος μέχρι τις συνδέσεις των σωλήνων μέσα στη μονάδα. Ένας
ακάλυπτος σωλήνας μπορεί να προκαλέσει τη δημιουργία συμπυκνώματος ή να καείτε εάν τον ακουμπίσετε.

Προφυλάξεις κατά τον χειρισμό των σωλήνων
• Προστατέψτε το ανοιχτό άκρο του σωλήνα από τη σκόνη και την
υγρασία.
(Σφίξτε και τις δύο άκρες με ένα σφιγκτήρα.)
• Ολα τα καμπύλα τμήματα του σωλήνα πρέπει να είναι όσο το δυνατό
πιο ομαλά. Χρησιμοποιήστε έναν κουρμπαδόρο σωλήνων για το
λύγισμα.
(Η ακτίνα καμπυλότητας πρέπει να είναι 30 ως 40mm ή μεγαλύτερη.)

Βεβαιωθείτε ότι θα
τοποθετήσετε ένα κάλυμμα.
Βροχή

Τοίχος

Αν δεν υπάρχει διαθέσιμο
ένα κάλυμμα μούφας,
καλύψτε το στόμιο της
μούφας με ταινία για να
εμποδίσετε την είσοδο
βρομιάς ή νερού.

Επιλογή Χαλκού και θερμομονωτικών υλικών
Οταν χρησιμοποιείτε χαλκοσωλήνες και χάλκινους συνδέσμους του εμπορίου, εφαρμόστε τα ακόλουθα:
• Μονωτικό υλικό: Αφρός πολυεθυλενίου
Ρυθμός μεταφοράς θερμότητας: 0,041 ως 0,052W/mK (0,035 ως 0,045kcal/mh°C)
Η θερμοκρασία της επιφάνειας των σωλήνων του ψυκτικού αερίου φτάνει το πολύ τους 110°C.
Επιλέξτε θερμομονωτικά υλικά που αντέχουν σε αυτή τη θερμοκρασία.
• Βεβαιωθείτε ότι θα μονώσετε και τις σωληνώσεις αερίου και τις σωληνώσεις υγρού και ότι οι διαστάσεις της μόνωσης θα είναι
οι παρακάτω.

Πλευρά αερίου
Κατηγορία 25/35

Κατηγορία 50/60

O.D. 9,5mm

O.D. 12,7mm
Πάχος 0,8mm

Πλευρά υγρού
O.D. 6,4mm

Θερμομόνωση σωλήνωσης αερίου
Κατηγορία 25/35

Κατηγορία 50/60

I.D. 12-15mm

I.D. 14-16mm

Θερμομόνωση
σωλήνωσης υγρού
I.D. 8-10mm

Πάχος 10mm Ελάχ.

Επίσης, όταν η υγρασία στο χώρο είναι υψηλή, η θερμομόνωση των
Καλωδίωση μεταξύ των μονάδων
σωληνώσεων ψύξης (οι σωλήνες της μονάδας και οι διακλαδώσεις)
Σωλήνας αερίου
Σωλήνας υγρού
πρέπει να ενισχυθεί περισσότερο.
Ενισχύστε τη μόνωση όταν η εγκατάσταση της μονάδας γίνεται κοντά
σε λουτρό, κουζίνα ή άλλους παρόμοιους χώρους.
Μόνωση
σωλήνα αερίου
Ανατρέξτε στα παρακάτω:
Μόνωση σωλήνα υγρού
• 30°C, πάνω από 75% Σ.Υ.: 20mm Ελάχ. πάχος
Ταινία
τελειώματος
Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης
Εάν η μόνωση δεν είναι επαρκής, ενδέχεται να σχηματιστεί υγρασία
στην επιφάνεια του μονωτικού υλικού.
• Χρησιμοποιήστε ξεχωριστούς θερμομονωτικούς σωλήνες για τις σωληνώσεις αερίου και υγρού ψυκτικού.

Ελληνικά
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ
Προσοχή
Φροντίστε να έχει αφαιρεθεί όλο το νερό πριν τη σύνδεση του αγωγού.

 Τοποθετήστε το σωλήνα αποστράγγισης.

Οπή σύνδεσης σωλήνα αποστράγγισης

• Βεβαιωθείτε ότι η αποστράγγιση λειτουργεί κανονικά.
• Η διάμετρος του σωλήνα αποστράγγισης πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή
ίση με τη διάμετρο του σωλήνα σύνδεσης (σωλήνας βινυλίου, μέγεθος
σωλήνα, 20mm, εξωτερική διάσταση: 26mm).

Συνδέστε το σωλήνα αποστράγγισης
αφού αφαιρέσετε το ελαστικό καπάκι
και τον προμηθευόμενο σωλήνα
μόνωσης που είναι τοποθετημένος
στην οπή σύνδεσης.

Σωλήνες ψύξης

• Φροντίστε ο σωλήνας αποστράγγισης να είναι κοντός και με κλίση
προς τα κάτω 1/100 για να προλαμβάνεται ο σχηματισμός
αεροθυλάκων.

Προσοχή
Το νερό που συσσωρεύεται στο σωλήνα αποστράγγισης μπορεί να προκαλέσει μπούκωμα.
• Για να αποφύγετε το κρέμασμα του σωλήνα αποστράγγισης, τοποθετήστε τα σημεία σύνδεσης σε απόσταση 1 έως 1,5m.
• Χρησιμοποιήστε τον εύκαμπτο σωλήνας αποστράγγισης και τον μεταλλικό σφιγκτήρα. Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα
αποστράγγισης στην υποδοχή αποστράγγισης και σφίξτε το μεταλλικό σφιγκτήρα με το άνω τμήμα της ταινίας στο άκρο του
εύκαμπτου σωλήνα. Σφίξτε το μεταλλικό σφιγκτήρα μέχρις ότου το κεφάλι της βίδας να βρίσκεται λιγότερο από 4mm από τον
εύκαμπτο σωλήνα.
• Οι δύο παρακάτω χώροι πρέπει να μονόνωνται γιατί η υγρασία που μπορεί να σχηματιστεί μπορεί να προκαλέσει διαρροή νερού.
• Πέρασμα σωλήνων
Μεγάλο
αποστράγγισης μέσα
στεγανοποιητικό υλικό
Μεταλλικός σφιγκτήρας
• Υποδοχές αποστράγγισης
(αξεσουάρ)
(αξεσουάρ)
Ακολουθώντας την παρακάτω εικόνα,
μονώστε το μεταλλικό σφιγκτήρα και
Μεταλλικός σφιγκτήρας
τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης
(αξεσουάρ)
χρησιμοποιώντας την προμηθευόμενη
φαρδιά επίστρωση στεγανοποίησης.
Εύκαμπτος σωλήνας
Ταινία
αποστράγγισης

≤4mm

〈 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 〉
Συνδέσεις σωλήνωσης αποστράγγισης
• Μη συνδέετε το σωλήνα αποστράγγισης απευθείας στους σωλήνες αποστράγγισης που μυρίζουν αμμωνία. Η αμμωνία στα
λύματα μπορεί να μπει στην εσωτερική μονάδα μέσα από τους σωλήνες αποστράγγισης και να διαβρώσει τον εναλλακτή
θερμότητας.
• Μην στρεβλώνετε ούτε να λυγίζετε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης, έτσι ώστε να μην εξασκείται μεγάλη δύναμη επάνω
τους.
(Αυτό μπορεί να προκαλέσει διαρροή)

 Αφού τελειώσει η εργασία σωλήνωσης, ελέγξτε εάν η
αποστράγγιση γίνεται ομαλά.
• Βαθμιαία τοποθετήστε περίπου 1L νερό μέσα στο δοχείο
αποστράγγισης για να ελέγξετε την αποστράγγιση σύμφωνα με τον
τρόπο που περιγράφεται παρακάτω.
• Βαθμιαία ρίξτε περίπου 1L νερό από την οπή εξόδου μέσα στο
δοχείο αποστράγγισης για να ελέγξετε την αποστράγγιση.
• Ελέγξτε την αποστράγγιση.

Έξοδος αέρα
Φορητή αντλία

Δοχείο

Σωλήνες ψυκτικού
υγρού
Έξοδος αποστράγγισης
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ
Συνδέστε τον αγωγό που θα προμηθευτείτε από την τοπική αγορά.
Πλευρά εισόδου αέρα
• Τοποθετήστε τον αγωγό και τη φλάντζα στην πλευρά εισόδου (από την τοπική αγορά)
• Συνδέστε τη φλάντζα στην κύρια μονάδα με τις βοηθητικές βίδες (σε 16, 20 or 24 θέσεις).
• Τυλίξτε την φλάντζα της πλευράς εισόδου και το σημείο σύνδεσης του αγωγού με ταινία αλουμινίου ή κάτι παρόμοιο για να
προληφθεί η διαφυγή αέρα.

Προσοχή
Όταν συνδέετε έναν αγωγό στην πλευρά εισόδου, να βεβαιώνεστε ότι συνδέσατε ένα φίλτρο αέρα στη δίοδο του αέρα στην
πλευρά εισόδου. (Χρησιμοποιείστε ένα φίλτρο αέρα του οποίου η αποτελεσματικότητα συγκράτησης σκόνης είναι τουλάχιστον
50% με σταθμομετρική τεχνική)

Πλευρά εξόδου
• Συνδέστε τον αγωγό ανάλογα με το εσωτερικό της φλάντζας της εξωτερικής πλευράς.
• Τυλίξτε τη φλάντζα της πλευράς εξόδου και το σημείο σύνδεσης του αγωγού με ταινία ταινία αλουμινίου ή κάτι παρόμοι για να
προληφθεί η διαφυγή αέρα.

Φλάντζα
(Από την τοπική αγορά)
Βίδα σύνδεσης
(αξεσουάρ)

Κύρια μονάδα

Φλάντζα

Υλικό μόνωσης
(Από την τοπική αγορά )

Ταινία αλουμινίου
(Από την τοπική αγορά)
Ταινία αλουμινίου
(Από την τοπική αγορά)

Πλευρά εισόδου αέρα

Πλευρά εξόδου

Προσοχή
• Βεβαιωθείτε ότι μονώσατε τον αγωγό για να προληφθεί ο σχηματισμός υγρασίας. (Υλικό: υαλοβάμβακας ή αφρός
πολυαιθυλενίου, πάχος 25mm)
• Χρησιμοποιήστε ηλεκτρολογικό μονωτικό ανάμεσα στον αγωγό και στον τοίχο όταν χρησιμοποιείτε μεταλλικούς αγωγούς για
να περάσουν τα μεταλλικά πηχάκια σχήματος διχτυού ή πλέγματος ή μεταλικής πλάκας στα ξύλινα κτήρια.

Ελληνικά
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ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ
Για την εξωτερική μονάδα, συμβουλευτείτε τις οδηγίες εγκατάστασης που παρέχονται με την εξωτερική μονάδα.
 ΠΩΣ ΘΑ ΣΥΝΔΕΣΕΤΕ ΤΙΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ.
• Συνδέστε μόνο μετά την αφαίρεση του καπακιού από το κουτί ελέγχου όπως φαίνεται στην Εικ.
Καπάκι κουτιού ελέγχου

• Βεβαιωθείτε ότι αφήσατε ένα καλώδιο να περάσει μέσα από το σημείο
δυείσδυσης καλωδίου.
• Μετά την καλωδίωση, μονώστε το καλώδιο και το σημείο εισόδου του
καλωδίου για να εμποδιστεί ο σχηματισμός υγρασίας και η είσοδος
ζωϋφίων από την εξωτερική πλευρά.
• Τυλίξτε τις γραμμές υψηλής και χαμηλής τάσης με μονωτικό υλικό όπως
φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. (Διαφορετικά, η υγρασία ή μικρά ζωΰφια
και έντομα από έξω μπορεί να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα στο
εσωτερικό του κουτιού ελέγχου.)
Συνδέστε σωστά ώστε να μην υπάρχουν κενά.

Καλωδίωση ηλεκτρικής τροφοδοσίας
Καλώδιο γείωσης

Σχεδιάγραμμα συνδεσμολογίας
(Πίσω)
∗Καλωδίωση συσκευής
τηλεχειρισμού

Το μονωτικό υλικό
(αξεσουάρ)

(Πλευρά κουτιού ελέγχου)
Καλωδίωση

Οπή καλωδίωσης

Αγκράφα

(Πλευρά ηλεκτρικής τροφοδοσίας)

Σφιγκτήρας
(για στερέωση στη θέση του)
(αξεσουάρ)

Καλώδιο
Έξω από τη Μέσα στη
μονάδα
μονάδα
[Τρόπος εφαρμογής του]

Προσοχή
• Όταν σφίγγετε την καλωδίωση, χρησιμοποιείστε τα προμηθευόμενα υλικά σύσφιξης όπως φαίνεται στην Εικ. για να
αποφευχθεί η υπερβολική εξωτερική πίεση στις συνδέσεις των καλωδίων σφίξτε τα καλά.
• Όταν τακτοποιείτε την καλωδίωση, φροντίστε τα καλώδια να μην μπλεχτούν και κολλήσει το καπάκι του κουτιού και στη
συνέχεια κλείστε το καπάκι καλά. Όταν τοποθετείτε το καπάκι του κουτιού, βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν πιαστεί τα καλώδια.
• Έξω από το μηχάνημα, διαχωρίστε τα καλώδια χαμηλής ισχύος (καλωδίωση συσκευής τηλεχειρισμού) και τα καλώδια υψηλής
ισχύος (καλώδια γείωσης και καλώδια ηλεκτρικής τροφοδοσίας) σε απόσταση τουλάχιστον 50mm έτσι ώστε να μην περάσουν
από το ίδιο σημείο. Η εγγύτητα μπορεί να προκαλέσει ηλεκτρικές παρεμβολές, δυσλειτουργίες και βλάβη.

[ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ]
• Δείτε επίσης “Πλακέτα σχεδιαγράμματος ηλεκτρικής καλωδίωσης" όταν συνδέετε την καλωδίωση ηλεκτρικής τροφοδοσίας της μονάδας.

[Σύνδεση ηλεκτρικής καλωδίωσης]

Tερματικό μπλοκ (4P)

• Καλώδιο παροχής ισχύος και καλώδιο Γείωσης

Καλωδίωση ηλεκτρικής
τροφοδοσίας
Καλώδιο γείωσης

Βγάλτε το καπάκι από το κουτί ελέγχου.
Στη συνέχεια, τραβήξτε τα καλώδια μέσα στη μονάδα μέσα από την οπή
και συνδέστε τα στην πλακέτα ακροδεκτών της καλωδίωσης ισχύος (4Ρ).
Βάλτε το τμήμα του θωρακισμένου καλωδίου βυνιλίου μέσα στο κουτί
ελέγχου.

Οπή καλωδίωσης

Πλακέτα PC
εσωτερικής
(ASSY)

Καλωδίωση ηλεκτρικής
τροφοδοσίας
Καλώδιο γείωσης
Σφιγκτήρας (για στερέωση στη θέση του)
(αξεσουάρ)

Προειδοποίηση
Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά σύρματα, γυμνά άκρα καλωδίων, καλώδια επέκτασης ή συνδέσεις πολλαπλών καλωδίων,
επειδή μπορεί να προκαλέσουν υπερθέρμανση, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Προς την εξωτερική
μονάδα
Οταν το μήκος του καλωδίου
υπερβαίνει τα 10m,
χρησιμοποιήστε καλώδια
2,0mm.
1
Εσωτερική 2
3
μονάδα
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1,6mm ή 2,0mm

H05VV
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ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ
Δοκιμαστική λειτουργία και έλεγχος
(1) Μετρήστε την τάση τροφοδοσίας και βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται μέσα στην προδιαγραφόμενη περιοχή.
(2) Η δοκιμαστική λειτουργία πρέπει να εκτελεστεί είτε στη λειτουργία ψύξης ή στη λειτουργία θέρμανσης.
Δοκιμαστική λειτουργία από το τηλεχειριστήριο
(1) Πιέστε το πλήκτρο ON/OFF (ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) για να θέσετε σε λειτουργία το σύστημα.
(2) Πατήστε ταυτόχρονα το κέντρο του κουμπιού TEMP και του κουμπιού MODE.
(3) Πιέστε δύο φορές το πλήκτρο ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.
(Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη “ ” υποδεικνύοντας ότι έχει επιλεγεί η Δοκιμαστική Λειτουργία.)
(4) Η δοκιμαστική λειτουργία σταματάει σε περίπου 30 δευτερόλεπτα και επανέρχεται η κανονική λειτουργία. Για να
διακόψετε τη δοκιμαστική λειτουργία, πιέστε το πλήκτρο ON/OFF.

 Για την αντλία θερμότητας.
Στη λειτουργία ψύξης, επιλέξτε την χαμηλότερη προγραμματιζόμενη θερμοκρασία. Στη λειτουργία θέρμανσης, επιλέξτε την
υψηλότερη προγραμματιζόμενη θερμοκρασία.
• Η δοκιμαστική λειτουργία μπορεί να απενεργοποιηθεί σε κάθε λειτουργία ανάλογα με τη θερμοκρασία δωματίου.
• Οταν ολοκληρωθεί η δοκιμαστική λειτουργία, ρυθμίστε τη θερμοκρασία σε ένα κανονικό επίπεδο (26°C ως 28°C στη
λειτουργία ψύξης, 20°C ως 24°C στη λειτουργία θέρμανσης).
• Για λόγους προστασίας, το σύστημα απενεργοποιεί τη λειτουργία επανεκκίνησης για 3 λεπτά όταν τεθεί εκτός λειτουργίας.
 Μόνο για ψύξη.
Επιλέξτε τη χαμηλότερη προγραμματιζόμενη θερμοκρασία.
• Η δοκιμαστική λειτουργία στη λειτουργία ψύξης μπορεί να απενεργοποιηθεί ανάλογα με τη θερμοκρασία δωματίου.
Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για τη δοκιμαστική λειτουργία όπως περιγράφεται παρακάτω.
• Οταν ολοκληρωθεί η δοκιμαστική λειτουργία, ρυθμίστε τη θερμοκρασία σε ένα κανονικό επίπεδο (26°C ως 28°C).
• Για λόγους προστασίας, το σύστημα απενεργοποιεί τη λειτουργία επανεκκίνησης για 3 λεπτά όταν τεθεί εκτός λειτουργίας.
(3) Εκτελέστε το τεστ λειτουργίας σύμφωνα με το εγχειρίδιο λειτουργίας για να βεβαιωθείτε ότι όλες οι λειτουργίες και τα
εξαρτήματα λειτουργούν κανονικά.
* Η συσκευή κλιματισμού απαιτεί ένα μικρό ποσό ισχύος όταν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Αν το σύστημα δεν πρόκειται
να χρησιμοποιηθεί για αρκετό καιρό έπειτα από την εγκατάσταση, κλείστε το διακόπτη κυκλώματος για να μειώσετε την
κατανάλωση ενέργειας.
* Εάν ο διακόπτης κυκλώματος αποσυνδέεται για να διακόψει την ισχύ στο κλιματιστικό, το σύστημα θα επαναφέρει τον αρχικό
τρόπο λειτουργίας όταν θα επανασυνδεθεί ο διακόπτης κυκλώματος.

Σημεία ελέγχου

Σημεία ελέγχου
Η εσωτερική και η εξωτερική μονάδα έχουν εγκατασταθεί
σωστά πάνω σε σταθερές βάσεις.
Δεν υπάρχει διαρροή ψυκτικού αερίου.
Οι σωληνώσεις ψυκτικού αερίου και υγρού και η προέκταση του
εσωτερικού σωλήνα αποστράγγισης είναι θερμικά μονωμένες.
Η γραμμή αποστράγγισης έχει εγκατασταθεί σωστά.
Το σύστημα έχει γειωθεί σωστά.
Χρησιμοποιούνται τα προδιαγραφόμενα καλώδια για τις
καλωδιώσεις μεταξύ των μονάδων.
Η διαδρομή της εισροής ή εκροής αέρα της εσωτερικής ή
εξωτερικής μονάδας δεν παρεμποδίζεται.
Οι βαλβίδες διακοπής είναι ανοιχτές.
Η εσωτερική μονάδα λαμβάνει σωστά τις εντολές του
τηλεχειριστηρίου.

Ελληνικά

Σύμπτωμα (διαγνωστική
ένδειξη στο τηλεχειριστήριο)

Ελέγξτε

Πτώση, κραδασμοί, θόρυβος
Η λειτουργία ψύξης/θέρμανσης
δεν γίνεται σωστά
Διαρροή νερού
Διαρροή νερού
Διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος
Δεν λειτουργεί ή έχει
προκληθεί βλάβη από κάψιμο
Η λειτουργία
ψύξης/θέρμανσης δεν γίνεται
σωστά
Δεν λειτουργεί
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