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1 ■ΕλληνικÜ

Μετρα Ασφαλειαò
• ÄιαβÜστε αυτÜ τα ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ìε προσοχÞ για την εξασφÜλιση τηò σωστÞò εγκατÜστασηò.
• Αυτü το εγχειρßδιο κατατÜσσει τα ìÝτρα ασφαλεßαò στιò κατηγορßεò ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ και ΠΡΟΣΟΧΗ.
Βεβαιωθεßτε να ακολουθÞσετε üλα τα παρακÜτω ìÝτρα ασφαλεßαò: εßναι üλα σηìαντικÜ για την εξασφÜλιση τηò ασφÜλειαò.

ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ ..... Η ìη τÞρηση κÜποιου στοιχεßου που αναφÝρεται στην ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ εßναι πολý πιθανü να 

προκαλÝσει τιò θλιβερÝò συνÝπειεò του θανÜτου Þ του σοβαροý τραυìατισìοý.

ΠΡΟΣΟΧΗ ................ Αν δεν τηρÞσετε οποιαδÞποτε απü τιò οδηγßεò ΠΡΟΣΟΧΗΣ, σε ìερικÝò περιπτþσειò οι συνÝπειεò 
ìπορεß να εßναι σοβαρÝò.

• Τα παρακÜτω σýìβολα ασφαλεßαò χρησιìοποιοýνται σε αυτü το εγχειρßδιο:

• ΜετÜ την ολοκλÞρωση τηò εγκατÜστασηò, κÜνετε δοκιìÞ στη ìονÜδα για να ελÝγξετε αν υπÜρχουν λÜθη στην εγκατÜσταση. Äþστε 
στον χρÞστη επαρκεßò οδηγßεò που αφοροýν τη χρÞση και τον καθαρισìü τηò ìονÜδαò σýìφωνα ìε το Εγχειρßδιο Λειτουργßαò.

Βεβαιωθεßτε να τηρÞσετε αυτÞ την οδηγßα. Βεβαιωθεßτε να δηìιουργÞσετε γεßωση. ΠοτÝ να ìην επιχειρÞσετε.

ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ

• Η εγκατÜσταση πρÝπει να γßνει απü τον αντιπρüσωπο Þ κÜποιο Üλλο επαγγελìατßα.
Η ακατÜλληλη εγκατÜσταση ìπορεß να προκαλÝσει τη διαρροÞ νεροý, ηλεκτροπληξßα Þ φωτιÜ.

• ΕγκαταστÞστε το κλιìατιστικü σýìφωνα ìε τιò οδηγßεò που δßνονται σε αυτü το εγχειρßδιο.
Η ατελÞò εγκατÜσταση ìπορεß να προκαλÝσει τη διαρροÞ νεροý, ηλεκτροπληξßα Þ φωτιÜ.

• Σιγουρευτεßτε να χρησιìοποιÞσετε τα παρεχüìενα Þ τα υποδεικνυüìενα εξαρτÞìατα εγκατÜστασηò.
Η χρÞση Üλλων εξαρτηìÜτων ìπορεß να προκαλÝσει την καταστροφÞ τηò ìονÜδαò, διαρροÞ νεροý, ηλεκτροπληξßα Þ φωτιÜ.

• ΤοποθετÞστε το κλιìατιστικü σε στερεÞ βÜση που ìπορεß να σηκþσει το βÜροò τηò ìονÜδαò.
Η ακατÜλληλη βÜση Þ η ατελÞò εγκατÜσταση ìπορεß να προκαλÝσει τραυìατισìü στην περßπτωση που η ìονÜδα πÝσει κÜτω απü τη βÜση.

• Η ηλεκτρικÞ εργασßα πρÝπει να γßνει σýìφωνα ìε το εγχειρßδιο εγκατÜστασηò και ìε τουò εθνικοýò κανüνεò ηλεκτρικÞò
καλωδßωσηò Þ τη συνÞθη πρακτικÞ. Η ìη επαρκÞò χωρητικüτητα και η ατελÞò εργασßα στα ηλεκτρικÜ ìπορεß να προκαλÝσουν ηλεκτροπληξßα Þ φωτιÜ.

• Βεβαιωθεßτε να χρησιìοποιÞσετε Ýνα ξεχωριστü ηλεκτρικü κýκλωìα. ΠοτÝ ìην χρησιìοποιÞσετε ìια ηλεκτρικÞ παροχÞ κοινÞ ìε Üλλη συσκευÞ.
• Για καλωδßωση, χρησιìοποιÞστε καλþδιο αρκετÜ ìεγÜλο þστε να καλýψει ολüκληρη την απüσταση χωρßò Üλλη ενδιÜìεση 
σýνδεση. Μην χρησιìοποιÞσετε καλþδιο επÝκτασηò. Μην βÜλετε Üλλα φορτßα πÜνω στην παροχÞ ρεýìατοò, χρησιìοποιÞστε 
Ýνα ξεχωριστü κýκλωìα ρεýìατοò. (Αν δεν το κÜνετε αυτü ìπορεß να προκληθεß ασυνÞθιστη θÝρìανση, ηλεκτροπληξßα Þ φωτιÜ).

• ΧρησιìοποιÞστε τουò υποδεικνυüìενουò τýπουò καλωδßων για τιò ηλεκτρικÝò συνδÝσειò ανÜìεσα στην εσωτερικÞ και την εξωτερικÞ ìονÜδα. Ενþστε σταθερÜ 
τα αλληλοσυνδεüìενα καλþδια Ýτσι þστε τα Üκρα τουò να ìην υπüκεινται σε εξωτερικÝò πιÝσειò. Οι ατελεßò συνδÝσειò Þ η σýσφιγξη ìπορεß να προκαλÝσουν την υπερθÝρìανση των Üκρων Þ φωτιÜ.

• ΜετÜ την Ýνωση των αλληλοσυνδεüìενων καλωδßων και του καλωδßου παροχÞò ρεýìατοò σιγουρευτεßτε να διαìορφþσετε τα 
καλþδια Ýτσι þστε να ìην ασκοýν υπερβολικÞ δýναìη στα ηλεκτρικÜ καλýììατα Þ στουò πßνακεò. ΕγκαταστÞστε τα καλýììατα 
πÜνω απü τα καλþδια. Η ατελÞò εγκατÜσταση των καλυììÜτων ìπορεß να προκαλÝσει υπερθÝρìανση των Üκρων των καλωδßων, ηλεκτροπληξßα Þ φωτιÜ.

• Αν το ψυκτικü διαρρεýσει Ýξω κατÜ τη διÜρκεια τηò εργασßαò εγκατÜστασηò, αερßστε το δωìÜτιο.
(Το ψυκτικü παρÜγει Ýνα τοξικü αÝριο αν εκτεθεß στιò φλüγεò.)

• ΜετÜ το τÝλοò τηò εγκατÜστασηò, ελÝγξετε για να βεβαιωθεßτε üτι το ψυκτικü δεν διαρρÝει Ýξω.
(Το ψυκτικü παρÜγει Ýνα τοξικü αÝριο αν εκτεθεß στιò φλüγεò.)

• ΚατÜ την εγκατÜσταση Þ την ìετατüπιση του συστÞìατοò, βεβαιωθεßτε να κρατÞσετε το κýκλωìα του ψυκτικοý 
ελεýθερο απü Üλλα στοιχεßα, εκτüò απü το υποδεικνυüìενο ψυκτικü (R410A), üπωò ο αÝραò. (Η οποιαδÞποτε παρουσßα 
αÝρα Þ Üλλων ξÝνων στοιχεßων στο κýκλωìα του ψυκτικοý προκαλεß ανþìαλη αýξηση τηò πßεσηò Þ διÜρρηξη, προκαλþνταò το τραυìατισìü.)

• ΚατÜ τη διαδικασßα εκκÝνωσηò, σταìατÞστε τον συìπιεστÞ προτοý αφαιρÝσετε τη σωλÞνωση φρÝον.
Αν κατÜ την εκκÝνωση ο συìπιεστÞò λειτουργεß ακüìα και η βαλβßδα αποìüνωσηò παραìÝνει ανοιχτÞ, θα απορροφηθεß αÝραò κατÜ την αφαßρεση 
τηò σωλÞνωσηò φρÝον, ìε αποτÝλεσìα ανωìαλßα στην πßεση του κýκλου ψýξηò, η οποßα θα οδηγÞσει σε θραýση Þ ακüìα και σε τραυìατισìü. 

• ΚατÜ την εγκατÜσταση, συνδÝστε γερÜ τη σωλÞνωση φρÝον προτοý θÝσετε σε λειτουργßα τον συìπιεστÞ.
Αν κατÜ την εκκÝνωση ο συìπιεστÞò δεν Ýχει συνδεθεß και η βαλβßδα αποìüνωσηò παραìÝνει ανοιχτÞ, θα απορροφηθεß αÝραò üσο λειτουργεß 
ο συìπιεστÞò, ìε αποτÝλεσìα ανωìαλßα στην πßεση του κýκλου ψýξηò, η οποßα θα οδηγÞσει σε θραýση Þ ακüìα και σε τραυìατισìü.

• Βεβαιωθεßτε να δηìιουργÞσετε γεßωση. Μη γειþσετε τη ìονÜδα σε σωλÞνα παροχÞò, συλλÝκτεò, Þ τηλεφωνικÞ γεßωση.
Η ατελÞò γεßωση ìπορεß να προκαλÝσει ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ. Ρεýìα υψηλÞò Ýντασηò απü κεραυνοýò Þ Üλλεò πηγÝò ìπορεß να προκαλÝσει ζηìιÜ στο κλιìατιστικü.

• Βεβαιωθεßτε üτι Ýχετε εγκαταστÞσει Ýνα διακüπτη διαρροÞò προò την γη.
Αν δεν εγκατασταθεß Ýνα διακüπτηò διαρροÞò προò την γη, ìπορεß να προκληθεß ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Μην εγκαταστÞσετε το κλιìατιστικü σε ìÝροò üπου υπÜρχει κßνδυνοò Ýκθεσηò σε διαρρÝον εýφλεκτο αÝριο.
Αν το αÝριο διαρρεýσει και συγκεντρωθεß γýρω απü τη ìονÜδα, ìπορεß να προκαλÝσει φωτιÜ.

• ΕγκαταστÞσετε ìια σωλÞνα σýìφωνα ìε τιò οδηγßεò αυτοý του εγχειριδßου.Η ακατÜλληλη σωλÞνωση ìπορεß να προκαλÝσει πληììýρα.

• Σηìεßωση για την εγκατÜσταση τηò εξωτερικÞò ìονÜδαò. (Μüνο για το ìοντÝλο ìε αντλßα θερìüτητοò.) Σε περιοχÝò üπου η εξωτερικÞ θερìοκρασßα πÝφτει κÜτω Þ ακριβþò στο σηìεßο ψýξηò για 
ìερικÝò ìÝρεò, η αποστρÜγγιση τηò εξωτερικÞò ìονÜδαò ìπορεß να παγþσει. Σ'αυτÞν την περßπτωση συνιστÜται η εγκατÜσταση ενüò ηλεκτρικοý θερìαντÞρα για την προστασßα τηò αποστρÜγγισηò απü το πÜγωìα.

• Σφßξτε το ρακüρ σýìφωνα ìε την υποδεικνυüìενη ìÝθοδο, üπωò για παρÜδειγìα ìε δυναìοìετιρκü κλειδß 
σýσφιξηò. ΕÜν σφßξετε το ρακüρ πολý δυνατÜ, ìε τον καιρü ìπορεß να σπÜσει και να προκαλÝσει διαρροÞ ψυκτικοý υγροý.
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■ΕλληνικÜ 2

Εξαρτηìατα

ΕπιλογÞ του Τüπου ΕγκατÜστασηò
• Πριν επιλÝξετε το χþρο εγκατÜστασηò, πÜρτε την Ýγκριση του χρÞστη.

1. ΕσωτερικÞ ìονÜδα.
• Η εσωτερικÞ ìονÜδα πρÝπει να εγκατασταθεß σε Ýνα χþρο üπου: 

1) οι προϋποθÝσειò για την εγκατÜσταση που καθορßζονται στα σχεδιαγρÜììατα τηò εσωτερικÞò ìονÜδαò εκπληροýνται,
2) η διεýθυνση εισüδου και εξüδου του αÝρα εßναι ελεýθερεò,
3) η ìονÜδα δεν βρßσκεται πÜνω στη κατεýθυνση του απευθεßαò ηλιακοý φωτüò,
4) η ìονÜδα βρßσκεται ìακριÜ απü πηγÞ θερìüτηταò Þ ατìοý,
5) δεν υπÜρχει πηγÞ ατìþν ìηχανικþν λαδιþν (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) επειδÞ ìικραßνουν την ακτßνα δρÜσηò του τηλεχειριστηρßου,
8) η ìονÜδα βρßσκεται τουλÜχιστον 1 ìÝτρο ìακριÜ απü οποιαδÞποτε τηλεüραση Þ ραδιüφωνο (η ìονÜδα ìπορεß να 

προκαλÝσει παρεìβολÞ ìε την εικüνα Þ τον Þχο),
9) εγκαταστÞστε στο συνιστþìενο ýψοò (1,8m).

2. Ασýρìατο ΤηλεχειριστÞριο.
1) ΑνÜψτε üλουò τουò λαìπτÞρεò φθορισìοý του δωìατßου, αν υπÜρχουν, και βρεßτε το ìÝροò απ’ üπου τα σÞìατα του 

τηλεχειριστηρßου λαìβÜνονται κατÜλληλα απü την εσωτερικÞ ìονÜδα (ìÝσα στα 7 ìÝτρα).

Σχεδιαγραììατα Εγκαταστασηò Τηò Εσωτερικηò Μοναδαò
1. ΜÝτρα προφýλαξηò για τιò εργασßεò εγκατÜστασηò του εýκαìπτου 

σωλÞνα ýγρανσηò.
• ΚατÜ την απüκρυψη του εýκαìπτου σωλÞνα ýγρανσηò:

1) Äεν ìπορεß να εγκατασταθεß στην υπÜρχουσα κρυφÞ σωλÞνωση. Εßναι απαραßτητο να γßνουν ξεχωριστÝò εργασßεò.
• Το ìÞκοò του εýκαìπτου σωλÞνα ýγρανσηò αναγρÜφεται επÜνω στο υλικü συσκευασßαò του εýκαìπτου σωλÞνα.

1) ΧρησιìοποιÞστε προÝκταση εýκαìπτου σωλÞνα (πωλεßται ξεχωριστÜ) üταν προεκτεßνετε τον εýκαìπτο σωλÞνα 
ýγρανσηò.

2) Το ìÞκοò του εýκαìπτου σωλÞνα ýγρανσηò πρÝπει να τοποθετεßται ìε τρüπο þστε να εξασφαλßζει την ικανüτητα 
ýγρανσηò. Κüψτε το επιπλÝον κοììÜτι του εýκαìπτου σωλÞνα. 
ΧρησιìοποιÞστε το τηλεχειριστÞριο για την επιλογÞ του ìÞκουò του εýκαìπτου σωλÞνα. (ΑνατρÝξτε στη σελßδα 12.)

• ΕÜν εßναι απαραßτητο να κοπεß ο εýκαìπτοò σωλÞναò ýγρανσηò για να τοποθετηθεß, κüψτε τον, τοποθετÞστε τον και 
συνδÝστε τον χρησιìοποιþνταò το ρακüρ Þ τη γωνßα σýνδεσηò που παρÝχεται ìε την εξωτερικÞ ìονÜδα. ¼ταν κÜνετε 
αυτÞν την εργασßα, τυλßξτε τον ìε την ταινßα που προìηθεýετε ìε την εξωτερικÞ ìονÜδα για να αποφýγετε διαρροÝò. 
(ΑνατρÝξτε στη σελßδα 9.)

• ¼ταν τοποθετεßται τον εýκαìπτο σωλÞνα ýγρανσηò ìÝσα στον τοßχο, κλεßστε τα Üκρα του εýκαìπτου σωλÞνα ìε ταινßα Þ 
κÜτι παρüìοιο για να ìην ìπει νÝρü Þ οτιδÞποτε Üλλο ìÝχρι να συνδεθεß στουò αγωγοýò τηò εσωτερικÞò και εξωτερικÞò 
ìονÜδαò.

• Μη λυγßζετε τον εýκαìπτο σωλÞνα ýγρανσηò περισσüτερο απü 90°.

 ΒÜση στÞριξηò 1  Πλαßσιο φßλτρου παροχÞò αÝρα 1  ΑΑΑ ξηρÝò ìπαταρßεò 2

 Αποσìητικü φßλτρο για το 

streamer
1  Βßδεò στερÝωσηò εσωτερικÞò 

ìονÜδαò (M4 × 12L)
3  Εγχειρßδιο Λειτουργßαò 1

 Φßλτρο καθαρισìοý αÝρα ìε 

φωτοκαταλýτη απü απατßτη 
τιτανßου

1  Ασýρìατο τηλεχειριστÞριο 1  Εγχειρßδιο ΕγκατÜστασηò 1

 Φßλτρο παροχÞò αÝρα 1  ΘÞκη τηλεχειριστηρßου 1

A E J

B F
K

C
G L

D H
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3 ■ΕλληνικÜ

Σχεδιαγραììατα Εγκαταστασηò Τηò Εσωτερικηò Μοναδαò

2. Αφαßρεση και εγκατÜσταση εσωτερικÞò ìονÜδαò. 
• ΜÝθοδοò εγκατÜστασηò 

1) Με τα σηìÜδια  (3 θÝσειò) στην κορυφÞ τηò 
εσωτερικÞò ìονÜδαò, τοποθετÞστε τουò γÜντζουò τηò 

βÜση στÞριξηò  επÜνω στην εσωτερικÞ ìονÜδα. 
2) ΤοποθετÞστε τα γλωσσßδια στο κÜτω πλαßσιο 

επÜνω στην βÜση στÞριξηò . ΕÜν τα γλωσσßδια 
δεν γαντζþσουν επÜνω στην πλÜκα, αφαιρÝστε το 
πρüσθιο φÜτνωìα για να τιò γαντζþσετε. (ΕλÝγξτε 
üτι τα γλωσσßδια Ýχουν γαντζþσει καλÜ.)

• ΜÝθοδοò αφαßρεσηò 
ΠιÝστε προò τα επÜνω το σηìεßο ìε το σηìÜδι στο 
κÜτω ìÝροò του πρüσθιου φατνþìατοò, αφÞστε τα 
γλωσσßδια και στη συνÝχεια αφαιρÝστε τη ìονÜδα 
σηκþνοντÜò την. 
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■ΕλληνικÜ 4

Συìβουλεò Για Την Εγκατασταση
1. Αφαιρþνταò και εγκαθιστþνταò τον εìπρüσθιο πßνακα.

• ΜÝθοδοò αφαßρεσηò 
1) Ανοßξτε το ìπροστινü φÜτνωìα.
2) Ανοßξτε την οπÞ του Üξονα στην αριστερÞ πλευρÜ 

και αφαιρÝστε τον περιστρεφüìενο Üξονα. 
Ανοßξτε την οπÞ του Üξονα και στη δεξιÜ πλευρÜ και 
αφαιρÝστε τον περιστρεφüìενο Üξονα.

• ΜÝθοδοò εγκατÜστασηò 
ΕισÜγετε ττον δεξιü και τον αριστερü περιστρεφüìενο 
Üξονα στο πρüσθιο φÜτνωìα ìε´σα στιò οπÝò του 
Üξονα, Ýναν κÜθε φορÜ, και κλεßστε αργÜ το φÜτνωìα. 
(ΠιÝστε και στιò δýο πλευρÝò του πρüσθιου 
φατνþìατοò.)

2. Αφαßρεση και εγκατÜσταση του Üνω φατνþìατοò.
• ΜÝθοδοò αφαßρεσηò 

1) ΑφαιρÝστε το πρüσθιο φÜτνωìα και το φßλτρο αÝρα.
2) ΚρατÞστε και τραβÞξτε ìπροστÜ τα 2 γλωσσßδια 

στιò δýο πλευρÝò για να τα αποδευσìÝυσετε, 
αποδευσìεýστε το κεντρικü γλωσσßδιο και στη 
συνÝχεια σηκþστε το επÜνω φÜτνωìα.

• ΜÝθοδοò εγκατÜστασηò 
1) ΠιÝστε στο επÜνω φÜτνωìα κατÜ ìÞκοò του οδηοý 

στην κορυφÞ τηò πρüσθιαò γρßλιαò και εισÜγετε τα 3 
γλωσσßδια στιò εγκοπÝò στην πρüσθια γρßλια.

2) ΠιÝστε το επÜνω φÜτνωìα κÜτω ìÝχρι να κÜνει κλικ.
3) ΤοποθετÞστε το φßλτρο αÝρα και το πρüσθιο φÜτνωìα.
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5 ■ΕλληνικÜ

Συìβουλεò Για Την Εγκατασταση

3. Αφαιρþνταò και εγκαθιστþνταò την εìπρüσθια γρßλια.
• ΜÝθοδοò αφαßρεσηò 

1) ΑφαιρÝστε το πρüσθιο φÜτνωìα, το φßλτρο αÝρα και 
το επÜνω φÜτνωìα.

2) Ανοßξτε εντελþò το επÜνω και το κÜτω στüìιο 
εξüδου αÝρα. (Äεßτε την Εικ. 1.)

3) ΑφαιρÝστε τιò 3 βßδεò στην πρüσθια γρßλια.
4) Σηκþστε τουò γÜντζουò (3 θÝσειò) στην πρüσθια 

γρßλια ìε Ýνα επßπεδο κατσαβßδι για να 
αποδεσεìυθεß το γλωσσßδι. (ΨÜξτε το σÞìα .) 
(Äεßτε την Εικ. 2.)

5) ΠιÝστε ìπροστÜ την πρüσθια γρßλια για να την 
αφαιρÝσετε.

• ΜÝθοδοò εγκατÜστασηò 
1) Ανοßξτε το επÜνω στüìιο εξüδου αÝρα εντελþò και 

κλεßστε εντελþò το κÜτω στüìιο εξüδου αÝρα. 
2) ΤοποθετÞστε τον βραχßονα του κουτιοý ìε τα 

γρανÜζια στην πρüσθια γρßλια. (Äεßτε την Εικ. 3.)
3) ΤοποθετÞστε την πρüσθια γρßλια στο κατþτερο 

σηìεßο τηò ìονÜδαò. (Äþστε προσοχÞ þστε να ìην 
πιÝσετε το οριζüντιο στüìιο αÝρα.)

4) ΜπλοκÜρετε καλÜ τουò επÜνω γÜντζουò (3 θÝσειò). 
5) Σφßξτε βιδþνονταò τιò 3 βßδεò τηò πρüσθιαò γρßλιαò. 
6) ΤοποθετÞστε το επÜνω φÜτνωìα, το φßλτρο αÝρα 

και το κÜτω φÜτνωìα.

4. ΕγκαταστÞστε το φßλτρο εισαγωγÞò αÝρα.
1) Ανοßξτε το πρüσθιο φÜτνωìα για να αφαιρÝσετε το 

αριστερü φßλτρο αÝρα. 

2) ΤακτοποιÞστε το φßλτρο για την εßσοδο αÝρα  στο 

πλαßσιο του φßλτρο εισüδου αÝρα .

3) ΤοποθετÞστε το πλαßσιο του φßλτορυ εισüδου αÝρα .
4) ΑντικαταστÞστε το αριστερü φßλτρο ÜÝρα στην 

αρψικÞ του θÝση και στη συνÝχεια κλεßστε το 
πρüσθιο φÜτνωìα.

5. Πþò θα τοποθετÞσετε το φωτοκαταλυτικü φßλτρο καθαρισìοý αÝρα απü 
τιτÜνιο ìε επικÜλυψη απατßτη και το αποσìητικü φßλτρο για το streamer.

1) Ανοßξτε το πρüσθιο φÜτνωìα για να τραβÞξετε Ýξω 
το φßλτρο αÝρα. 

2) ΤοποθετÞστε το φωτοκαταλυτικü φßλτρο καθαρισìοý 

αÝρα απü τιτÜνιο ìε επικÜλυψη απατßτη .

3) ΤοποθετÞστε το αποσìητικü φßλτρο για το streamer .
4) ΕπανατοποθετÞστε το φßλτρο üπωò Þταν και κλεßστε 

το πρüσθιο φÜτνωìα.
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■ΕλληνικÜ 6

6. Πþò θα αντικαταστÞσετε την τÜπα αποστρÜγγισηò και τον εýκαìπτο 
σωλÞνα αποστρÜγγισηò.
• ΑντικατÜσταση στην αριστερÞ πλευρÜ 

1) ΑφαιρÝστε τιò βßδεò που στερεþνουν το ìονωτικü δεξιÜ 
για να αφαιρÝστε τον εýκαìπτο σωλÞνα αποχÝτευσηò.

2) ΕπανατοποθετÞστε τη βßδα στερÝωσηò του 
ìονωτικοý δεξιÜ Ýτσι üπωò Þταν πριν.
*(ΕÜν ξεχÜσετε να το κÜνετε αυτü ενδÝχεται να 
υπÜρξουν διαρροÝò.)

3) ΑφαιρÝστε την τÜπα εκκÝνωσηò στην αριστερÞ 
πλευρÜ και τοποθετÞστε την στη δεξιÜ πλευρÜ.

4) ΕισÜγετε τον εýκαìπτο σωλÞνα και σφßξτε ìε την 
παρεχüìενη βßδα στερÝωσηò τηò εσωτερικÞò 

ìονÜδαò .

7. Πþò να ρυθìßσετε τιò διαφορετικÝò διευθýνσειò.
• ¼ταν 2 εσωτερικÝò ìονÜδεò τοποθετοýνται σε Ýνα 
δωìÜτιο, τα 2 ασýρìατα τηλεχειριστÞρια ìποροýν να 
ρυθìιστοýν σε διαφορετικÝò διευθýνσειò. 

1) ΑφαιρÝστε την εìπρüσθια γρßλια. (3 βßδεò)
2) Κüψτε τη γÝφυρα στη διεýθυνση “JA”. 

(Äεßτε την Εικ. 1.)

3) ΑφαιρÝστε το καπÜκι του τηλεχειριστηρßου και κüψτε 
τη γÝφυρα τηò διεýθυνσηò “J4”. (Äεßτε την Εικ. 2.) 
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7 ■ΕλληνικÜ

ΕγκατÜσταση ΕσωτερικÞò ΜονÜδαò
1. ΕγκατÜσταση τηò βÜση στÞριξη.

• Η βÜση στÞριξηò  πρÝπει να εγκατασταθεß σε τοßχο που να ìπορεß να κρατÞσει το βÜροò τηò εσωτερικÞò ìονÜδαò.

1) Στερεþστε προσωρινÜ την βÜση στÞριξηò  στον τοßχο, βεβαιωθεßτε üτι το φÜτνωìα εßναι εντελþò επßπεδο και 
σηìαδÝψτε στον τοßχο τα σηìεßα üπου θα τρυπÞσετε.

2) Στερεþστε τη βÜση στÞριξηò  στον τοßχο ìε τιò βßδεò.

Συνιστþìενα σηìεßα συγκρÜτησηò τηò βÜση στÞριξηò και ÄιαστÜσειò 

2. Ανοιγìα τρυπαò στον τοιχο και τοποθετηση εντοιχισìενηò σωληναò.
• Στουò τοßχουò οι οποßοι περιÝχουν ìεταλλικÜ πλαßσια Þ ìεταλλικÝò ρÜβδουò, 
σιγουρευτεßτε να χρησιìοποιÞσετε ìια εντοιχισìÝνη σωλÞνα και κÜλυììα τοßχου στη 
διαìπερÞ τρýπα για την αποφυγÞ τηò πιθανÞò θÝρìανσηò, ηλεκτροπληξßαò Þ φωτιÜò. 

• Σιγουρευτεßτε να στεγανοποιÞσετε τα κενÜ γýρω απü τιò σωλÞνεò ìε Ýνα υλικü 
στεγανοποßησηò για την αποφυγÞ τηò διαρροÞò νεροý.

1) Ανοßξτε ìια διαìπερÞ τρýπα στον τοßχο των 70χιλ. ìε κλßση προò τα κÜτω 
προò το εξωτερικü.

2) ΒÜλτε τη σωλÞνα τοßχου ìÝσα στην τρýπα.
3) ΒÜλτε Ýνα κÜλυììα τοßχου ìÝσα στην σωλÞνα του τοßχου.
4) ΜετÜ την ολοκλÞρωση τηò σωλÞνωσηò αποστρÜγγισηò, στεγανοποιÞστε το 

κενü τηò τρýπαò ìε στüκο.

3. ΕγκατÜσταση καλωδßωσηò ìεταξý των ìονÜδων.
1) ΑφαιρÝστε το εìπρüσθιο φÜτνωìα και τα φÜτνωìα 

υπηρεσßαò. 
2) ΤραβÞξτε Ýξω την καλωδßωση για τιò συνδÝσειò 

ìεταξý των ìονÜδων απü την πßσω στην  εìπρüσθια 
πλευρÜ τηò εσωτερικÞò ìονÜδαò.  Η εξαγωγÞ εßναι 
πιο εýκολη εÜν λυγßσετε προò τα επÜνω την Üκρη 
των καλωδßων.

3) Για σýνδεση τηò καλωδßωσηò ìεταξý των ìονÜδων 
ìετÜ την ανÜρτηση τηò ìονÜδαò στη βÜση 

στÞριξη , συνδÝστε την καλωδßωση ìε τον τρüπο 
που φαßνεται στην εικüνα δεξιÜ.
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■ΕλληνικÜ 8

4. ΤοποθÝτηση σωληνþσεων, εýκαìπτων σωλÞνων και καλωδιþσεων.
• ΣυνδÝστε τον εýκαìπτο σωλÞνα ýγρανσηò στον αγωγü 
τηò εσωτερικÞò ìονÜδαò. ΒλÝπε 5. Εργασßεò 
εγκατÜστασηò εýκαìπτου σωλÞνα ýγρανσηò για 
λεπτοìÝρειεò. 

• ΤοποθετÞστε τη σωλÞνωση, τον εýκαìπτο σωλÞνα 
αποστρÜγγισηò και τον εýκαìπτο σωλÞνα ýγρανσηò 
σýìφωνα ìε την κατεýθυνση τηò σωλÞνωσηò που 
βγαßνει απü τη ìονÜδα, üπωò φαßνεται πιο κÜτω.

• Βεβαιωθεßτε üτι ο σωλÞναò αποστρÜγγισηò εßναι 
γυρισìÝνοò προò τα κÜτω.

• Τυλßξτε τη σωλÞνωση, τον εýκαìπτο σωλÞνα 
αποστρÜγγισηò και τον εýκαìπτο σωλÞνα ýγρανσηò 
χρησιìοποιþντα ìονωτικÞ ταινßα.

4-1.ÄεξιÜ πλευρü, δεξιü πßσω, Þ δεξιü κüτω σωλÞνωση. 

1) Τυλßξτε τη σωλÞνωση, τον εýκαìπτο σωλÞνα και την καλωδßωση ìεταξý των ìονÜδων χρησιìοποιþνταò ìονωτικÞ 
ταινßα üπωò φαßνεται στο σχεδιÜγραììα τυλßγìατοò σωλÞνων.

2) ΠερÜστε üλουò τουò σωλÞνεò απü την οπÞ στον τοßχο και γαντζþστε την εσωτερικÞ ìονÜδα στην βÜση στÞριξηò .
3) ΣυνδÝστε τουò σωλÞνεò.

4-2.ΑριστερÞ πλευρü, αριστερÞ πßσω, Þ αριστερÞ κüτω σωλÞνωση. 

1) ΑντικαταστÞστε την τÜπα αποστρÜγγισηò και τον εýκαìπτο σωλÞνα 
αποστρÜγγισηò. 
(Πþò θα αντικαταστÞσετε την τÜπα αποστρÜγγισηò και τον 
εýκαìπτο σωλÞνα αποστρÜγγισηò.) 

2) ΤραβÞξτε τη σωλÞνωση ψýξηò και ακουìπÞστε την ìε τρüπο þστε να 

ταιριÜζει ìε τη σωλÞνωση του υγροý και του αερßου στη βÜση στÞριξηò .

3) Γαντζþστε την εσωτερικÞ ìονÜδα στην βÜση στÞριξηò .
4) ΣυνδÝστε τουò σωλÞνεò. ΕÜν εßναι δýσκολο να γßνει, αφαιρÝστε πρþτα 

το εìπρüσθιο φÜτνωìα.
5) Τυλßξτε τη ìüνωση στη σωλÞνωση ìε ìονωτικÞ ταινßα. ΕÜν δεν 

αντικαταστÞσετε τον εýκαìπτο σωλÞνα αποστρÜγγισηò, φυλÜξτε τον 
στη θÝση που υποδεικνýεται παρακÜτω.

4-3.Πßσω αριστερÞ σωλÞνωση. 
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9 ■ΕλληνικÜ

ΕγκατÜσταση ΕσωτερικÞò ΜονÜδαò
4-4.ΕντοιχισìÝνη σωλÞνωση. 

ΑκολουθÞστε τιò οδηγßεò που δßνονται παρακÜτω 

.

1) ΒÜλτε το λÜστιχο αποστρÜγγισηò σε αυτü το βÜθοò Ýτσι 
þστε να ìην ìπορεß να βγει Ýξω απü τη σωλÞνα 
αποστρÜγγισηò.

ΠΡΟΕΙÄΟΠΟIΗΣΗ
Το καλþδιο τροφοδοσßαò δεν πρÝπει να τυλßγεται ìε σφιγκτÞρα στερÝωσηò, Ýνα σýνδεσìο Þ Üλλο τρüπο. 
ΕνδÝχεται να προκληθεß θερìüτητα, ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.

5. Εργασßεò εγκατÜστασηò εýκαìπτου σωλÞνα ýγρανσηò.

5-1.Σýνδεση στην εσωτερικÞ ìονÜδα. 
• ΣυνδÝστε την πλευρÜ του ρακüρ του εýκαìπτου σωλÞνα ýγρανσηò στον αγωγü τηò εσωτερικÞò ìονÜδαò. 

ΠΡΟΣΟΧH
Äþστε προσοχÞ για να ìην παραìορφωθεß το ρακüρ üταν τοποθετεßτε τον εýκαìπτο σωλÞνα ýγρανσηò.

5-2.Σýνδεση κοììÝνων εýκαìπτων σωλÞνων.
• ΚατÜ την εγκατÜσταση των κοììÝνων εýκαìπτων σωλÞνων ýγρανσηò, ακολουθÞστε τιò παρακÜτω οδηγßεò.

• ΧρησιìοποιÞστε üχι περισσüτερεò απü δýο γωνßεò για την εξασφÜλιση τηò ικανüτηταò ýγρανσηò.
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■ΕλληνικÜ 10

6. Καλωδιωση.
1) Γυìνþστε τα Üκρα των καλωδßων (15χιλ.).
2) ΤαιριÜστε τα χρþìατα των καλωδßων ìε τουò αριθìοýò των τερìατικþν των ακροδεκτþν τηò εσωτερικÞò και εξωτερικÞò 

ìονÜδαò και βιδþστε γερÜ τα καλþδια στα αντßστοιχα τερìατικÜ.
3) ΣυνδÝστε τα καλþδια γεßωσηò στα αντßστοιχα τερìατικÜ.
4) ΤραβÞξτε τα καλþδια για να σιγουρευτεßτε üτι Ýχουν γερÜ στερεωθεß, ìετÜ συγκρατÞστε τα καλþδια ìε Ýνα στηρικτικü 

καλωδßων.
5) Στην περßπτωση σýνδεσηò σε σýστηìα προσαρìογÝα. ΠερÜστε το καλþδιο τηλεχειρισìοý και κÜντε σýνδεση ìε S21. 

(Äεßτε 7. Σýνδεση στο σýστηìα ΗΑ.)
6) ΦτιÜξτε τα καλþδια Ýτσι þστε το κÜλυììα του σÝρβιò να προσαρìüζει καλÜ, και ìετÜ κλεßστε το κÜλυììα του σÝρβιò. 

ΠΡΟΕΙÄΟΠΟIΗΣΗ
1) Μην χρησιìοποιÞσετε διακλαδοýìενα καλþδια, πιεζοìετρικÜ καλþδια, καλþδια επÝκτασηò, Þ σταυρωτÝò συνδÝσειò, επειδÞ 

ìπορεß να προκαλÝσουν υπερθÝρìανση, ηλεκτροπληξßα, Þ φωτιÜ.
2) 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, τüτε, να προκληθεß ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.

7. Σýνδεση στο σýστηìα ΗΑ.
1) ΑφαιρÝστε την εìπρüσθια γρßλια. 

(3 βßδεò) 
2) ΑφαιρÝστε τα εξαρτÞìατα συναρìογÞò 

του επιβραδυντÞ. (1 βßδα) 
2-1) ΑφαιρÝστε τιò βßδεò των 

εξαρτηìÜτων συναρìογÞò του 
επιβραδυντÞ. (Äεßτε την Εικ. 1.)

2-2) ΑφαιρÝστε τη σýνδεση των 
εξαρτηìÜτων συναρìογÞò του 
επιβραδυντÞ. ΑφαιρÝστε πιÝζονταò 
στα γλωσσßδια στο κÜτω ìÝροò του 
συνδετÞρα. 
(Äεßτε το σχεδιÜγραììα θÝσηò 
γλωσσιδßων 1)

3) ΑφαιρÝστε το κουτß ηλεκτρικþν 
εξαρτηìÜτων. (1 βßδα, 2 γλωσσßδια)
3-1) ΑφαιρÝστε τηò βßδα στερÝωσηò του 

κουτιοý ηλεκτρικþν εξαρτηìÜτων.
3-2) τραβÞξτε το κουτß ηλεκτρικþν 

εξαρτηìÜτων προò την πλευρÜ σαò 
και αποδεσìεýστε το γλωσσßδιο 2.
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11 ■ΕλληνικÜ

ΕγκατÜσταση ΕσωτερικÞò ΜονÜδαò
4) ΑφαιρÝστε το ηλεκτρικü κουτß. 

(3 γλωσσßδια) (ΑνατρÝξτε στην Εικ. 2) 
4-1) Αποδεσìεýστε το γλωσσßδι 3.
4-2) ΤραβÞξτε αργÜ προò τα επÜνω το 

κÜλυììα του κουτιοý ηλεκτρικþν 
εξαρτηìÜτων, αποδεσìεýστε το 
γλωσσßδιο 4, σýρετε προò τα επÜνω 
και αποδεσìεýστε το γλωσσßδιο 5.

5) ΤοποθετÞστε το καλþδιο σýνδεσηò στο 
συνδετÞρα HA “S21”.

6) ΤοποθετÞστε το καλþδιο σýνδεσηò ìε 
τον τα´ροπο που φÜινεται στην “Εικ. 3”. 

7) ΑντικαταστÞστε το καπÜκι του κουτιοý 
ηλεκτρικþν εξαρτηìÜτων και το κουτß 
ηλεκτρικþν εξαρτηìÜτων Ýτσι üπωò Þταν.

8) ΤοποθετÞστε το εξÜρτηìα του 
επιβραδυντÞ κατÜ ìÞκοò του οδηγοý. 
(ΑνατρÝξτε στην Εικ. 3)

9) ΤοποθετÞστε την εìπρüσθια γρßλια.

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

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

3) Αν το λÜστιχο αποστρÜγγισηò απαιτεß επÝκταση, προìηθευτεßτε Ýνα λÜστιχο που 
εßναι διαθÝσιìο στο εìπüριο.
Βεβαιωθεßτε να ìονþσετε θερìικÜ το τìÞìα του λÜστιχου που βρßσκεται στο 
εσωτερικü. 

4) Οταν συνδÝετε ìια Üκαìπτη σωλÞνα πολυβινυλοχλωρßου 
(κανονικÞ διÜìετρο 13χιλ.) απευθεßαò στο λÜστιχο 
αποστρÜγγισηò, που εßναι συνδεδεìÝνο ìε την εσωτερικÞ 
ìονÜδα καθþò επßσηò και ìε την εντοιχισìÝνη 
σωλÞνωση, χρησιìοποιÞστε για την Ýνωση ìια 
οποιαδÞποτε υποδοχÞ σωλÞναò (κανονικÞ διÜìετρο 
13χιλ.) που εßναι διαθÝσιìη στο εìπüριο. 

9. Βελτßωση τηò δýναìηò τηò εγκατÜστασηò.
• Συνιστοýìε το βßδωìα τηò εσωτερικÞò ìονÜδαò 

επÜνω στην βÜση στερÝωσηò  προκειìÝνου να 
ενισχυθεß η εγκατÜσταση. 

1) ΑφαιρÝστε την εìπρüσθια γρßλια.
2) Βιδþστε την εσωτερικÞ ìονÜδα ìε βßδεò 

στερÝωσηò .
3) ΤοποθετÞστε την πρüσθια γρßλια.
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■ΕλληνικÜ 12

Ρýθìιση Του ΜÞκουò Του Εýκαìπτου 
ΣωλÞνα ¾γρανσηò
1. Ρýθìιση του ìÞκουò του εýκαìπτου σωλÞνα ýγρανσηò. 

• Ρυθìßστε το ìÞκοò του Ýυκαìπτου σωλÞνα ýγρανσηò προκειìÝνου να διασφαλιστεß η 
ικανüτητα ýγρανσηò. 
ΧρησιìοποιÞστε το τηλεχειριστÞριο για την επιλογÞ του ìÞκουò του εýκαìπτου 
σωλÞνα. 
¼ταν κÜνετε αυτÞν την εργασßα, τροφοδοτÞστε τη ìονÜδα γιατß προσδιορßζεται η 
επικοινωνßα ανÜìεσα στη ìονÜδα και στο τηλεχειριστÞριο. 
(Το ìÞκοò του εýκαìπτου σωλÞνα ýγρανσηò περιλαìβÜνει το πßσω ìεροò τηò 
εσωτερικÞò ìονÜδαò.)

1) ΚρατÞστε πατηìÝνο το “Κουìπß ΡΟΛΟΪ” για περισσüτερο απü 5 δευτερüλεπτα. 
(Για ακýρωση, ìην πατÜτε το κουìπß για 10 δευτερüλεπτα. Η οθüνη θα επιστρÝψει 
στην κανονικÞ τηò κατÜσταση.) 

2) ΠιÝστε το “Κουìπß ΕΠΙΛΟΓΗΣ ” 

ΕπιλÝξτε “ ”. 

3) ΠιÝστε το “Κουìπß ΡΟΛΟΪ” για να ενεργοποιηθεß η λειτουργßα ρýθìισηò ìÞκουò του 
εýκαìπτου σωλÞνα. 
(Βεβαιωθεßτε üτι το τηλεχειριστÞριο εßναι γυρισìÝνο προò την κýρια ìονÜδα üταν το 
χρησιìοποιεßτε.) 
Στην οθüνη θα εìφανιστεß η τρÝχουσα ρýθìιση ìÞκουò του εýκαìπτου σωλÞνα. 
(Äεν υπÜρχει προεπιλογÞ ρýθìισηò.) 

4) ΠιÝστε το “Κουìπß ΕΠΙΛΟΓΗΣ ” για να ρυθìßσετε το ìÞκοò του εýκαìπτου σωλÞνα 
ýγρανσηò. 

ΠιÝζονταò το “Κουìπß ΕΠΙΛΟΓΗΣ ” το ìÞκοò του εýκαìπτου σωλÞνα αλλÜζει. 
Μπορεòßτε να επιλÝξετε το ìÞκοò του εýκαìπτου σωλÞνα σε 5 επßπεδα, ~3M, 
3,1~4M, 4,1~6M, 6,1~8M, 8,1~10M.

5) ΠιÝστε το “Κουìπß ΡΟΛΟΪ” ìετÜ την επιλογÞ του ìÞκουò του εýκαìπτου σωλÞνα. 
(Γυρßστε το τηλεχειριστÞριο προò την κýρια ìονÜδα üταν το χρησιìοποιεßτε.) 

6) ΚρατÞστε πατηìÝνο το “Κουìπß ΡΟΛΟΪ” για περισσüτερο απü 5 δευτερüλεπτα. 
Η ρýθìιση του ìÞκουò του εýκαìπτου σωλÞνα Ýχει ολοκληρωθεß. 

ΕÜν κÜνετε λÜθοò ρýθìισηò του ìÞκουò του εýκαìπτου σωλÞνα ýγρανσηò, ακυρþστε τη 

ρýθìιση που εìφανßζεται “ ” ìε το βÞìα 4) λειτουργßαò και ìηδενßστε την.

2. ¼ταν η ìονÜδα δεν ìπορεß να τροφοδοτηθεß.
• ¼ταν ρυθìßζετε το ìÞκοò του εýκαìπτου σωλÞνα, στην οθüνη εìφανßζεται η Ýνδειξη “ ” ìε το βÞìα 5) 

λειτουργßαò που φαßνεται πιο πÜνω αλλÜ το τηλεχειριστÞριο θυìÜται το ρυθìισìÝνο ìÞκοò του εýκαìπτου σωλÞνα. 
(¼ταν ο πελÜτηò χρησιìοποιεß τη ìονÜδα, οι πληροφορßεò σχετικÜ ìε το ìÞκοò του εýκαìπτου σωλÞνα ìεταβιβÜζονται 
στην εσωτερικÞ ìονÜδα προò ρýθìιση.)
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13 ■ΕλληνικÜ

Εργασßεò ΣωλÞνωσηò Ψυκτικοý

1. Εκχειλωση του ακρου τηò 
σωληναò.
1) Κüψτε το Üκρο τηò σωλÞναò ìε Ýνα κüπτη σωλÞναò.
2) ΑφαιρÝστε τα ρινßσìατα ìε την επιφÜνεια κοπÞò να 

βλÝπει προò τα κÜτω Ýτσι þστε τα ρινßσìατα να ìην 
ìποýν ìÝσα στη σωλÞνα.

3) ΒÜλτε το παξιìÜδι εκχεßλωσηò πÜνω στη σωλÞνα.
4) Εκχειλþστε τη σωλÞνα.
5) ΕλÝγξτε üτι η εκχεßλωση Ýχει γßνει κατÜλληλα.

ΠΡΟΕΙÄΟΠΟIΗΣΗ
1) Μη χρησιìοποιεßτε ορυκτÝλαιο για το κωνικü κολλÜρo (χειλÜκι).
2) Εìποδßστε την εßσοδο ορυκτελαßου στο σýστηìα γιατß αυτü ìπορεß να ìειþσει τη διÜρκεια ζωÞò των ìονÜδων.
3) ΠοτÝ ìη χρησιìοποιεßτε διασωλÞνωση που Ýχει Þδη χρησιìοποιηθεß σε προηγοýìενεò εγκαταστÜσειò. ΧρησιìοποιÞστε ìüνο 

τα εξαρτÞìατα που προìηθεýονται ìε τη ìονÜδα.
4) ΠοτÝ ìην τοποθετεßτε ξηραντÞρα στη ìονÜδα R410A Ýτσι þστε να εξασφαλιστεß η διÜρκειÜ τηò στο χρüνο.
5) Το ξηραντικü προϊüν ìπορεß να προκαλÝσει οξεßδωση και να καταστρÝψει το σýστηìα.
6) Η ατελÞò εκχεßλωση ìπορεß να προκαλÝσει τη διαρροÞ ψυκτικοý.

2. Σωληνωση ψυκτικου. 
1) Ευθυγραììßστε τα κÝντρα και των δýο εκχειλþσεων και 

σφßξτε τα παξιìÜδια εκχεßλωσηò ìε 3 ωò 4 περιστροφÝò 
ìε το χÝρι. ΜετÜ σφßξτε τα πλÞρωò ìε τα κλειδιÜ ροπÞò.
• ΧρησιìοποιÞστε κλειδιÜ ροπÞò üταν σφßγγετε τα 
παξιìÜδια εκχεßλωσηò για την αποφυγÞ τηò 
καταστροφÞò των παξιìαδιþν εκχεßλωσηò και την 
διαφυγÞ αερßου.

2) Για να αποφýγετε τη διαρροÞ αερßου, βÜλτε λÜδι ψýξηò 
στην εσωτερικÞ και στην εξωτερικÞ επιφÜνεια του 
ρακüρ. (Για τη ìονÜδα R410A χρησιìοποιÞστε ψυκτικü 
λÜδι.)

2-1.Σηìεßα προσοχÞò κατÜ το χειρισìü τηò σωλÞναò. 
1) ΠροστατÝψτε το ανοικτü Üκρο τηò σωλÞναò απü τη σκüνη και την 

υγρασßα. 
2) Ολα τα λυγßσìατα των σωλÞνων θα πρÝπει να γßνονται üσο το 

δυνατüν προσεκτικüτερα. ΧρησιìοποιÞστε Ýνα εργαλεßο λυγßσìατοò 
σωλÞνων για το λýγισìα. (Η ακτßνα θα πρÝπει να εßναι 30 ìε 40 εκ. Þ 
ìεγαλýτερη.)

2-2.ΕπιλογÞ του χαλκοý και των υλικþν θερìικÞò ìüνωσηò.
• Οταν κÜνετε χρÞση χαλκοσωλÞνων και εξαρτηìÜτων του εìπορßου, ακολουθÞσετε τα παρακÜτω: 

1) Υλικü ìüνωσηò: Αφρüò πολυαιθυλενßου
Ταχýτητα ìετÜδοσηò θερìüτηταò: 0,041 ìÝχρι 0,052W/mK (0,035 ìÝχρι 0,045kcal (mh•°C)).
Η θερìοκρασßα τηò επιφÜνειαò τηò σωλÞναò του ψυκτικοý αερßου φτÜνει τουò 110°C ìεγ.
ÄιαλÝξτε υλικÜ για τη θερìοìüνωση που αντÝχουν σε αυτÞ τη θερìοκρασßα.

2) Βεβαιωθεßτε να ìονþσετε την σωλÞνωση αÝρα αλλÜ και τη σωλÞνωση υγροý και 
να παρÜσχετε τιò ακüλουθεò διαστÜσειò ìüνωσηò. 

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

ΠλευρÜ αερßου ΠλευρÜ υγροý
ΘερìικÞ ìüνωση 
του σωλÞνα αερßου

ΘερìικÞ ìüνωση 
του σωλÞνα υγροý

ΕΣ. Ä.9,5mm ΕΣ. Ä.6,4mm ΕΞ. Ä. 12-15mm ΕΞ. Ä. 8-10mm
ΠÜχοò 0,8mm ΠÜχοò 10mm Ελαχ.
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■ΕλληνικÜ 14

Äοκιìαστικη Λειτουργια και Ελεγχοò

1. ÄοκιìαστικÞ λειτουργßα και Ýλεγχοò.

1-1.ΜετρÞστε την τÜση του ρεýìατοò και σιγουρευτεßτε üτι βρßσκεται ìÝσα στο ενδεικνυüìενο διÜστηìα.

1-2.Η δοκιìαστικÞ λειτουργßα θα πρÝπει να πραγìατοποιηθεß στον τρüπο λειτουργßαò ψýξηò Þ θÝρìανσηò.
• Στον τρüπο λειτουργßαò ψýξηò επιλÝξετε την 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 στον οποιοδÞποτε απü τουò δýο τρüπουò λειτουργßαò 
εξαρτþìενη απü 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 ìÝχρι 28°C 
στον τρüπο λειτουργßαò ψýξηò, 20°C ìÝχρι 24°C στον τρüπο λειτουργßαò θÝρìανσηò.)

3) Για προστασßα, η ìονÜδα απενεργοποιεß τη λειτουργßα επανεκκßνησηò για 3 λεπτÜ ìετÜ το κλεßσιìü τηò.

1-3. Για να κÜνετε ìια δοκιìαστικÞ λειτουργßα ýγρανσηò, ενεργοποιÞστε τη λειτουργßα δοκιìÞò απü 
το τηλεχειριστÞριο ακολουθþνταò τιò παρακÜτω οδηγßεò και πιÝστε το κουìπß “ΥΓΡΑΝΣΗ”.

1-4. ΛειτουργÞστε τη ìονÜδα σýìφωνα ìε το εγχειρßδιο λειτουργßαò προκειìÝνου να ελÝγξετε αν λειτουργεß σωστÜ.
• Ακüìα και üταν δεν λειτουργεß, το κλιìατιστικü καταναλþνει ηλεκτρικü ρεýìα. ΕÜν ο πελÜτηò δεν πρüκειται να 
χρησιìοποιÞσει τη ìονÜδα αìÝσωò ìετÜ την εγκατÜσταση, κλεßστε το διακüπτη για να ìη γßνεται σπατÜλη ενÝργειαò.

2. Σηìεßα ελÝγχου. 

Σηìεßα ελÝγχου
Σýìπτωìα 

(διαγνωστικÞ Ýνδειξη στο RC)
Ελεγχοò

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

Πτþση, δüνηση, θüρυβοò

ΤοποθετÞσατε το φßλτρο παροχÞò αÝρα; Θüρυβοò, διαρροÞ νεροý

ΤοποθετÞσατε το αποσìητικü φßλτρο για το streamer και το φωτοκαταλυτικü 
φßλτρο καθαρισìοý αÝρα απü τιτÜνιο ìε επικÜλυψη απατßτη;

Θüρυβοò, διαρροÞ νεροý

¸χετε πραγìατοποιÞσει δοκιìÞ διαρροÞò αερßου; ΑτελÞò λειτουργßα ψýξηò/θÝρìανσηò

Το ψυκτικü δεν διαρρÝει. ΑτελÞò λειτουργßα ψýξηò/θÝρìανσηò

Οι σωλÞνεò του ψυκτικοý αερßου και των υγρþν και η προÝκταση του 
λÜστιχου αποστρÜγγισηò εßναι θερìικÜ ìονωìÝνεò.

ÄιαρροÞ νεροý

Η γραììÞ αποστρÜγγισηò Ýχει κατÜλληλα εγκατασταθεß. ÄιαρροÞ νεροý

ΜÞπωò ο εýκαìπτοò σωλÞναò αποστρÜγγισηò κÜνει περßεργο θüρυβο 
(ζωηρü θüρυβο) üταν χρησιìοποιεßτε τον ανεìιστÞρα Þ Üλλο;

ΧρÞση τηò τÜπαò αποστρÜγγισηò 
κοπÞò αÝρα, που πωλεßται ξεχωριστÜ.

Το σýστηìα εßναι κατÜλληλα γειωìÝνο. ÄιαρροÞ ρεýìατοò

Τα ενδεδειγìÝνα καλþδια χρησιìοποιοýνται για τιò αλληλοσυνδÝσειò καλωδßων. ΑδρανÞò Þ ζηìιÜ απü κÜψιìο

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

ΑτελÞò λειτουργßα ψýξηò/θÝρìανσηò

Η εσωτερικÞ ìονÜδα λαìβÜνει σωστÜ τιò εντολÝò του τηλεχειριστηρßου. ΑδρανÞò

ΕλÝγξατε τιò ρυθìßσειò των διευθýνσεων; ΑδρανÞò

Ρυθìßσατε το ìÞκοò του εýκαìπτου σωλÞνα ýγρνασηò;

• Με την ενεργοποßηση η ενδ. Λυχνßα 
αναβοσβÞνει.

• Ο βοìβητÞò ηχεß κατÜ τη διÜρκεια τηò 
δοκιìαστικÞò λειτουργßαò.

• ΧαìηλÞ απüδοση και θüρυβοò.
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