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

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

Σιγουρευτεßτε üτι εγκαταστÞσετε γεßωση.

ΠοτÝ ìη το προσπαθÞσετε.

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

ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ
• ΖητÞστε απü τον εìπορικü σαò αντιπρüσωπο Þ εξουσιοδοτηìÝνο προσωπικü να εκτελÝσει εργασßα εγκατÜστασηò.

Μην προσπαθÞστε να εγκαταστÞσετε το κλιìατιστικü ìüνοι σαò. Τυχüν εσφαλìÝνη εργασßα εγκατÜστασηò ìπορεß να προκαλÝσει διαρροÞ νεροý, ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.

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

• Σιγουρευθεßτε üτι χρησιìοποιÞσατε ìüνο τα υποδεικνυüìενα εξαρτÞìατα και ìÝρη για την εργασßα εγκατÜστασηò.

ΠαρÜλειψη να χρησιìοποιÞσετε τα υποδεικνυüìενα ìÝρη ìπορεß να προκαλÝσει πτþση τηò ìονÜδαò, διαρροÞ νεροý, ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.

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

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

• ΧρησιìοποιÞστε Ýνα καλþδιο κατÜλληλου ìÞκουò.

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

• Σιγουρευτεßτε üτι üλη η καλωδßωση Ýχει σταθεροποιηθεß στη θÝση τηò, τα υποδεικνυüìενα καλþδια
χρησιìοποιοýνται, και üτι δεν υπÜρχει καìßα πßεση στιò συνδÝσειò ακροδεκτþν Þ τα καλþδια.

ΕσφαλìÝνεò συνδÝσειò Þ εσφαλìÝνη σταθεροποßηση των καλωδßων ìπορεß να προκαλÝσει ασυνÞθιστη υπερθÝρìανση Þ πυρκαγιÜ.

• ΚατÜ την καλωδßωση παροχÞò ρεýìατοò και τη σýνδεση τηò καλωδßωσηò ìεταξý των εσωτερικþν και εξωτερικþν
ìονÜδων, τοποθετÞστε τα καλþδια Ýτσι þστε το κÜλυììα του κιβωτßου ελÝγχου να ìπορεß να στερεωθεß ìε ασφÜλεια.

Η εσφαλìÝνη τοποθÝτηση του καλýììατοò κιβωτßου ελÝγχου ìπορεß να προκαλÝσει ηλεκτροπληξßα, πυρκαγιÜ Þ υπερθÝρìανση των ακροδεκτþν.

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

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

• ΚατÜ την εγκατÜσταση Þ ìεταφορÜ του κλιìατιστικοý, βεβαιωθεßτε üτι ρÝει το κýκλωìα ψυκτικοý για να
σιγουρευτεßτε üτι εßναι ελεýθερο αÝροò, και χρησιìοποιÞστε ìüνο το υποδεικνυüìενο ψυκτικü (R410A).

Η παρουσßα αÝρα Þ Üλλου ξÝνου αντικειìÝνου στο κýκλωìα ψυκτικοý προκαλεß ασυνÞθιστη αýξηση πßεσηò, η οποßα ßσωò οδηγÞσει σε ζηìιÜ στην συσκευÞ και ακüìη και σε τραυìατισìü.

• ΚατÜ την εγκατÜσταση, στερεþστε ìε ασφÜλεια τη σωλÞνωση ψυκτικοý πριν λειτουργÞσετε τον συìπιεστÞ.

Αν οι ψυκτικοß σωλÞνεò δεν Ýχουν στερεωθεß και η βαλβßδα αποìüνωσηò παραìÝνει ανοιχτÞ üταν ο συìπιεστÞò εßναι ενεργοποιηìÝνοò, θα απορροφηθεß
αÝραò δηìιουργþνταò ασυνÞθιστη πßεση στον κýκλο ψýξηò, η οποßα ßσωò οδηγÞσει σε ζηìιÜ στην συσκευÞ και ακüìη και σε τραυìατισìü.

• ΚατÜ την εκκÝνωση, σταìατÞστε τον συìπιεστÞ πριν αφαιρÝσετε τη σωλÞνωση ψυκτικοý.

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

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

• Βεβαιωθεßτε να εγκαταστÞσετε Ýνα διακüπτη διαρροÞò προò την γη.

ΕÜν δεν εγκατασταθεß Ýναò διακüπτηò διαρροÞò προò την γη, ìπορεß να προκληθεß ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.

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

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

• Σφßξτε το ρακüρ σýìφωνα ìε την υποδεικνυüìενη ìÝθοδο, üπωò ìε κλειδß καστÜνιαò.

ΕÜν το ρακüρ εßναι πολý σφικτü, ìπορεß να σπÜσει ìετÜ απü την παρατεταìÝνη χρÞση, προκαλþνταò διαρροÞ ψυκτικοý.

• Βεβαιωθεßτε üτι Ýχετε λÜβει επαρκÞ ìÝτρα þστε να ìην εßναι δυνατü να χρησιìοποιηθεß η εξωτερικÞ ìονÜδα απü ìικρÜ ζþα ωò φωλιÜ.

ΕÜν Ýλθουν ìικρÜ ζþα σε επαφÞ ìε ηλεκτροφüρα τìÞìατα, ìποροýν να προκαλÝσουν βλÜβεò, καπνü Þ φωτιÜ. ΖητÞστε απü τον πελÜτη να διατηρÞσει καθαρü το χþρο γýρω απü τη ìονÜδα.

• Η θερìοκρασßα του κυκλþìατοò ψυκτικοý θα εßναι υψηλÞ, κρατÞστε την καλωδßωση σýνδεσηò ìονÜδων ìακριÜ
απü τουò χαλκοσωλÞνεò που δεν εßναι θερìικÜ ìονωìÝνοι.

1
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Παρελκüìενα
Παρελκüìενα που παραδßδονται ìε την εξωτερικÞ ìονÜδα:
(A) Εγχειρßδιο εγκατÜστασηò

1
(B) Πþìα αποστρÜγγισηò
(ΜοντÝλο αντλßαò θÝρìανσηò)

(C) ΕτικÝτα πλÞρωσηò ψυκτικοý

1
1
ΥπÜρχει στο κÜτω ìÝροò τηò συσκευασßαò.

(D) Πολýγλωσση ετικÝτα φθοριοýχων αερßων
θερìοκηπßου
1

Υποδεßξειò για την επιλογÞ τηò τοποθεσßαò
1) ΕπιλÝξτε Ýνα ìÝροò που να εßναι αρκετÜ σταθερü για να αντÝχει το βÜροò και τουò κραδασìοýò τηò ìονÜδαò, üπου δεν θα
ενισχýεται ο θüρυβοò λειτουργßαò.
2) ΕπιλÝξτε Ýνα ìÝροò üπου ο ζεστüò αÝραò που βγαßνει απü τη ìονÜδα Þ ο θüρυβοò λειτουργßαò δεν θα ενοχλοýν τουò γεßτονεò.
3) Αποφεýγετε ìÝρη κοντÜ σε κρεβατοκÜìαρεò κτλ., οýτωò þστε να ìην ενοχλεß ο θüρυβοò λειτουργßαò.
4) ΠρÝπει να υπÜρχει επαρκÞò χþροò για τη ìεταφορÜ τηò ìονÜδαò προò και απü το χþρο εγκατÜστασηò.
5) ΠρÝπει να υπÜρχει επαρκÞò χþροò για την κυκλοφορßα του αÝρα χωρßò εìπüδια γýρω απü την εßσοδο και την Ýξοδο του αÝρα.
6) Στο χþρο εγκατÜστασηò δεν πρÝπει να υπÜρχει πιθανüτητα διαρροÞò εýφλεκτου αερßου κοντÜ στη ìονÜδα.
7) ΕγκαταστÞσετε τιò ìονÜδεò, τα καλþδια τροφοδοσßαò και την καλωδßωση σýνδεσηò ìονÜδων σε απüσταση τουλÜχιστον 3ì
ìακριÜ απü τηλεορÜσειò και ραδιüφωνα. ¸τσι αποφεýγετε παρεìβολÝò στην εικüνα Þ τον Þχο. (Οι θüρυβοι ìπορεß να
δηìιουργηθοýν ακüìη και απü ìεγαλýτερη απüσταση των 3ì, ανÜλογα ìε την κατÜσταση των ραδιοκυìÜτων.)
8) Σε παραθαλÜσσιεò περιοχÝò Þ περιοχÝò ìε αιωροýìενα Üλατα Þ θειικÜ αÝρια στην ατìüσφαιρα, η διÜβρωση ìπορεß να ìειþσει τη
ζωÞ του κλιìατιστικοý.
9) Εφ’ üσον απü την εξωτερικÞ ìονÜδα αποστραγγßζεται νερü, ìην τοποθετÞσετε κÜτω απü αυτÞν οτιδÞποτε δεν κÜνει να βραχεß.

ΣΗΜΕIÙΣΗ
Äεν ìπορεß να εγκατασταθεß ìε ανÜρτηση στην οροφÞ Þ σε στοßβα.

ΠΡΟΣΟΧΗ
¼ταν το κλιìατιστικü λειτουργεß σε χαìηλÞ εξωτερικÞ θερìοκρασßα
περιβÜλλοντοò, βεβαιωθεßτε üτι ακολουθεßτε τιò οδηγßεò που
      
περιγρÜφονται παρακÜτω.
   
• Για την αποφυγÞ Ýκθεσηò στον αÝρα, τοποθετÞστε την εξωτερικÞ
ìονÜδα ìε την πλευρÜ αναρρüφησηò προò τον τοßχο.
    
• ΠοτÝ ìην τοποθετεßτε την εξωτερικÞ ìονÜδα σε σηìεßο üπου η
       
πλευρÜ αναρρüφησηò εßναι Üìεσα εκτεθειìÝνη στον αÝρα.
    
• Για την αποφυγÞ Ýκθεσηò στον αÝρα, τοποθετÞστε Ýνα
προστατευτικü Ýλασìα στην πλευρÜ εξαγωγÞò αÝρα τηò εξωτερικÞò
ìονÜδαò.
• Σε περιοχÝò ìε ìεγÜλεò χιονοπτþσειò επιλÝξτε Ýνα χþρο εγκατÜστασηò üπου το χιüνι δεν θα επηρεÜζει τη λειτουργßα τηò
ìονÜδαò.

■ΕλληνικÜ
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ΣχεδιαγρÜììατα εγκατÜστασηò
εξωτερικÞò ìονÜδαò

**

*

4      



5     

 

4     !( 
0  )
(   &
(  !
$  .
   


 :

"& 

56 *  9

"&

56 * 78

 !

3 %  & & 
  &    
$      +

;1 <   $  

 ) (  !
; *+      ) &#   
11 3      &     # .
;   + ) ) $         %&  .
; ,5#  )  ) $       .
;       
 #  )       .
; $  
  /.
;   #  &   =>?@     && .
; #          

ÐÑÏÓÏ×Ç
112 )    
    #& 

&

-  .
#$

-  $$ .
 

 

3









,-#
&
 
 
 

.
/  & .
,0  
    
/

,#
  

    &
/  
&


" #   

  

 #
$   %&
  '  
!(  &  # 
 )    
*+    
    
 #&  !

 


0+     
& &&   
  & 

     
  
 

    !

■ΕλληνικÜ

07_EL_3P254362-4E.fm Page 4 Wednesday, December 8, 2010 10:31 PM

Οδηγßεò εγκατÜστασηò
• ¼ταν κÜποιοò τοßχοò Þ Üλλα εìπüδια βρßσκονται ìπροστÜ στη ροÞ αÝρα τηò εισüδου Þ τηò εξüδου τηò εξωτερικÞò ìονÜδαò,
ακολουθÞστε τιò παρακÜτω οδηγßεò εγκατÜστασηò.
• Για κÜθε Ýνα απü τα παρακÜτω δεßγìατα εγκατÜστασηò, το ýψοò του τοßχου στην πλευρÜ εισüδου πρÝπει να εßναι 1200χιλ. Þ
λιγüτερο
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ΠροφυλÜξειò κατÜ την εγκατÜσταση

20

• ΕλÝγξτε τη σταθερüτητα και την ευθυγρÜììιση του χþρου εγκατÜστασηò þστε η ìονÜδα να ìην προκαλεß κραδασìοýò Þ θüρυβο λειτουργßαò
ìετÜ την εγκατÜσταση.
• Σýìφωνα ìε το σχεδιÜγραììα θεìελßωσηò, στερεþστε τη ìονÜδα ìε ìπουλüνια αγκýρωσηò. (ΠροετοιìÜστε τÝσσερα σετ απü
ìπουλüνια αγκýρωσηò, παξιìÜδια και ροδÝλεò Μ8 Þ Μ10 τα üποια διατßθενται üλα στην αγορÜ.)
• Η καλýτερη λýση εßναι να βιδωθοýν τα ìπουλüνια αγκýρωσηò ìÝχρι να ìεßνουν Ýξω 20χιλ. απü την επιφÜνεια τηò θεìελßωσηò.

ΕγκατÜσταση εξωτερικÞò ìονÜδαò
1.

ΕγκατÜσταση τηò εξωτερικÞò ìονÜδαò
1) ¼ταν κÜνετε την εγκατÜσταση τηò εξωτερικÞò ìονÜδαò, ανατρÝξτε στην ενüτητα “Υποδεßξειò για την επιλογÞ τηò
τοποθεσßαò” και στην ενüτητα “ΣχεδιαγρÜììατα εγκατÜστασηò εξωτερικÞò ìονÜδαò”.
2) ΕÜν πρÝπει να γßνουν εργασßεò αποστρÜγγισηò, ακολουθÞστε τιò παρακÜτω διαδικασßεò.

2.

Εργασßεò αποστρÜγγισηò
1) Για την αποστρÜγγιση χρησιìοποιÞστε το πþìα αποστρÜγγισηò.
2) Αν η οπÞ αποστρÜγγισηò εßναι καλυììÝνη απü τη βÜση στερÝωσηò Þ απü την
επιφÜνεια του δαπÝδου, τοποθετÞστε πρüσθετεò βÜσειò ýψουò τουλÜχιστον
30χιλ. κÜτω απü τα πüδια τηò εξωτερικÞò ìονÜδαò.
3) Στιò ψυχρÝò περιοχÝò ìη χρησιìοποιÞσετε εýκαìπτο σωλÞνα αποστρÜγγισηò
ìε την εξωτερικÞ ìονÜδα. (ÄιαφορετικÜ, το νερü τηò αποστρÜγγισηò ìπορεß να
παγþσει, ελαττþνονταò την απüδοση τηò θÝρìανσηò.)

■ΕλληνικÜ
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ΕγκατÜσταση εξωτερικÞò ìονÜδαò
3.

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.

4.

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 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.

ÂÜëôå ëÜäé øýîçò óôçí åóùôåñéêÞ
åðéöÜíåéá ôçò åê÷åßëùóçò.

Ñáêüñ

Ìç âÜëåôå ëÜäé øýîçò óôï ñáêüñ êáé
ìç óößîåôå ìå õðåñâïëéêÝò óôñïöÝò.
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5.

ΕξαÝρωση και Ýλεγχοò διαρροÞò αερßου

• ¼ταν ολοκληρωθεß η σýνδεση των σωλÞνων, πρÝπει να γßνει εξαÝρωση και Ýλεγχοò διαρροÞò αερßου.

ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ
• Μην αναìεßξετε καìιÜ Üλλη ουσßα εκτüò απü το ενδεδειγìÝνο ψυκτικü (R410A) ìÝσα στον κýκλο ψýξηò.
• Σε περßπτωση διαρροÞò ψυκτικοý αερßου, αερßστε το δωìÜτιο το συντοìüτερο και περισσüτερο δυνατü.
• Το R410A, üπωò και τα Üλλα ψυκτικÜ, θα πρÝπει πÜντα να συλλÝγεται και να ìη διοχετεýεται απευθεßαò στο περιβÜλλον.
• ΧρησιìοποιÞστε ìια αντλßα κενοý αποκλειστικÜ για το R410A. Η χρÞση τηò ßδιαò αντλßαò κενοý για διαφορετικÜ ψυκτικÜ
ìπορεß να προκαλÝσει βλÜβη στην αντλßα κενοý Þ στη ìονÜδα.
• Αν χρησιìοποιÞσετε πρüσθετο ψυκτικü, εκτελÝστε την εξαÝρωση των σωλÞνων
ψυκτικοý και τηò εσωτερικÞò ìονÜδαò χρησιìοποιþνταò ìια αντλßα κενοý, και ìετÜ
πληρþστε ìε πρüσθετο ψυκτικü.
• ΧρησιìοποιÞστε Ýνα κλειδß ¢λεν (4χιλ.) για το χειρισìü του ìοχλοý τηò βαλβßδαò
διακοπÞò.
• ¼λεò οι συνδÝσειò των ψυκτικþν σωλÞνων θα πρÝπει να σφιχτοýν ìε Ýνα κλειδß
ροπÞò στην ενδεδειγìÝνη ροπÞ σýσφιγξηò.
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1) ΣυνδÝστε την ìπροστινÞ πλευρÜ του σωλÞνα πλÞρωσηò (ο οποßοò βγαßνει απü το ìετρητÞ πολλαπλÞò) ìε την εßσοδο σÝρβιò
τηò βαλβßδαò διακοπÞò αερßου.

2) Ανοßξτε πλÞρωò τη βαλβßδα χαìηλÞò πßεσηò του ìετρητÞ πολλαπλÞò (Lo) και κλεßστε τελεßωò τη βαλβßδα τηò υψηλÞò πßεσηò (Hi).
(Η βαλβßδα υψηλÞò πßεσηò στο εξÞò δεν απαιτεß καìßα χρÞση.)

3) ΕκτελÝστε την Üντληση κενοý και βεβαιωθεßτε üτι ο σýνθετοò ìετρητÞò πßεσηò δεßχνει –0,1MPa (–76cmHg).*1

4) Κλεßστε τη βαλβßδα χαìηλÞò πßεσηò (Lo) του ìετρητÞ πολλαπλÞò και σταìατÞστε την αντλßα κενοý.
(ΠεριìÝνετε για ìερικÜ λεπτÜ για να βεβαιωθεßτε üτι ο δεßκτηò του σýνθετου ìετρητÞ πßεσηò δεν επιστρÝφει πßσω.) *2

5) ΑφαιρÝστε τα καπÜκια απü τη βαλβßδα διακοπÞò υγροý και απü τη βαλβßδα διακοπÞò αÝρα.

6) ΠεριστρÝψτε το ìοχλü τηò βαλβßδαò διακοπÞò υγροý κατÜ 90 ìοßρεò αριστερüστροφα ìε Ýνα κλειδß ¢λεν για να ανοßξετε τη βαλβßδα.
Κλεßστε την ìετÜ απü 5 δευτερüλεπτα και ελÝγξετε για διαρροÞ αερßου.
Χρησιìοποιþνταò σαπουνüνερο, ελÝγξτε για διαρροÞ αερßου απü την εκχεßλωση τηò εσωτερικÞò ìονÜδαò και την εκχεßλωση και
τουò ìοχλοýò των βαλβßδων τηò εξωτερικÞò ìονÜδαò.
ΜετÜ την ολοκλÞρωση του ελÝγχου, σκουπßστε üλο το σαπουνüνερο.

7) ΑποσυνδÝστε το σωλÞνα πλÞρωσηò απü την εßσοδο σÝρβιò τηò βαλβßδαò διακοπÞò αερßου και ανοßξτε πλÞρωò τιò βαλβßδεò
διακοπÞò υγροý και αερßου. (Μην επιχειρÞσετε να περιστρÝψετε το ìοχλü τηò βαλβßδαò πÝρα απü το τÝρìα του.)

8) Σφßξτε τα καπÜκια των βαλβßδων και τα καπÜκια των εισüδων σÝρβιò για τιò βαλβßδεò διακοπÞò αερßου και υγροý ìε Ýνα κλειδß ροπÞò
στην ενδεδειγìÝνη ροπÞ.
*1. ΜÞκοò σωλÞναò Ýναντι χρüνου λειτουργßαò αντλßαò κενοý
ΜÞκοò σωλÞνα

ΜÝχρι 15ì

Περισσüτερο απü 15ì

Χρüνοò λειτουργßαò

¼χι λιγüτερο απü 10 λεπτÜ

¼χι λιγüτερο απü 15 λεπτÜ

*2. Αν ο δεßκτηò του σýνθετου ìετρητÞ πßεσηò επιστρÝψει πßσω, το ψυκτικü ενδÝχεται να περιÝχει νερü Þ ìπορεß να υπÜρχει ìια
χαλαρÞ Ýνωση σωλÞνα.
ΕλÝγξτε üλεò τιò ενþσειò των σωλÞνων και ξανασφßξτε τα παξιìÜδια αν αυτü απαιτεßται, ìετÜ επαναλÜβετε τα βÞìατα 2) Ýωò 4).

■ΕλληνικÜ
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ΕγκατÜσταση εξωτερικÞò ìονÜδαò
6.

ΕπαναπλÞρωση ψυκτικοý

ΕλÝγξτε τον τýπο ψυκτικοý που πρÝπει να χρησιìοποιηθεß στην ετικÝτα τεχνικþν πληροφοριþν τηò συσκευÞò.
ΠροφυλÜξειò κατÜ την προσθÞκη R410A
Γεìßστε απü το σωλÞνα υγροý σε υγρÞ ìορφÞ.
Πρüκειται για Ýνα ìßγìα ψυκτικοý και για αυτü η προσθÞκη του σε αÝρια ìορφÞ ìπορεß να ìεταβÜλλει τη σýστασÞ του,
εìποδßζονταò την κανονικÞ λειτουργßα.
1) Πριν γεìßσετε, ελÝγξτε εÜν η φιÜλη διαθÝτει σιφüνι Þ üχι. (Θα πρÝπει να υπÜρχει ìια Ýνδειξη παρüìοια ìε το “παρÝχεται ìε
σιφüνι πλÞρωσηò υγροý”.)
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• ΧρησιìοποιÞστε τα ειδικÜ εργαλεßα για το R410A þστε να εξασφαλιστεß η απαιτοýìενη πßεση και να προληφθεß η εισαγωγÞ
ξÝνων αντικειìÝνων.
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ΣΗΜΕIÙΣΗ
Η εφαρìογÞ σε εθνικü επßπεδο του κανονισìοý τηò EE σχετικÜ ìε ορισìÝνα φθοριοýχα αÝρια θερìοκηπßου ενδÝχεται να επιβÜλλει
την αναγραφÞ τηò σχετικÞò επßσηìηò γλþσσαò του κρÜτουò επÜνω στη ìονÜδα. Για αυτü το σκοπü, ìαζß ìε τη ìονÜδα παρÝχεται
ìια πρüσθετη πολýγλωσση ετικÝτα φθοριοýχων αερßων θερìοκηπßου.
Οι οδηγßεò τοποθÝτησηò απεικονßζονται στο πßσω ìÝροò αυτÞò τηò ετικÝταò.

7.

Εργασßεò σωλÞνωσηò ψυκτικοý

7-1 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.

7-2 ΕπιλογÞ του χαλκοý και των υλικþν θερìικÞò ìüνωσηò
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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

ΠλευρÜ υγροý

ΕΞ. Ä. 12,7χιλ.
ΕΞ. Ä. 6,4χιλ.
ΕλÜχιστη ακτßνα λυγßσìατοò
40χιλ. Þ
30χιλ. Þ
περισσüτερο
περισσüτερο
ΠÜχοò 0,8χιλ. (C1220T-O)

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

7



ΘερìικÞ ìüνωση
ΘερìικÞ ìüνωση
σωλÞνα αερßου
σωλÞνα υγροý
ΕΣ. Ä. 14-16χιλ.
ΕΣ. Ä. 8-10χιλ.
ΠÜχοò 10χιλ. ελαχ.

 
 
   



  

  
   

■ΕλληνικÜ

07_EL_3P254362-4E.fm Page 8 Wednesday, December 8, 2010 10:31 PM

Λειτουργßα εκκÝνωσηò αντλßαò
Για την προστασßα του περιβÜλλοντοò, φροντßστε να εκκενþσετε την αντλßα κατÜ τη ìετατüπιση Þ την
απüρριψη τηò ìονÜδαò.
1) ΑφαιρÝστε τα καπÜκια των βαλβßδων διακοπÞò υγροý και αερßου.
2) ΕκτελÝστε τη λειτουργßα εξαναγκασìÝνηò ψýξηò.
3) ΜετÜ απü 5 Ýωò 10 λεπτÜ, κλεßστε τη βαλβßδα διακοπÞò υγροý ìε Ýνα κλειδß
¢λεν.
4) ΜετÜ απü 2 Ýωò 3 λεπτÜ, κλεßστε τη βαλβßδα διακοπÞò αερßου και σταìατÞσετε
τη λειτουργßα αναγκαστικÞò ψýξηò.

Λειτουργßα εξαναγκασìÝνηò ψýξηò

   
 
 
 

 
  
  
■ ΧρÞση του διακüπτηò ΕΝΕΡΓΟΠ./ΑΝΕΝΕΡΓΟΝ. τηò εσωτερικÞò ìονÜδαò
  
ΠατÞστε το διακüπτηò ΕΝΕΡΓΟΠ./ΑΝΕΝΕΡΓΟΝ. τηò εσωτερικÞò ìονÜδαò για 5
δευτερüλεπτα. (Θα ξεκινÞσει η λειτουργßα.)
• Η λειτουργßα εξαναγκασìÝνηò ψýξηò θα σταìατÞσει αυτüìατα ìετÜ απü 15 λεπτÜ περßπου.
Για να εξαναγκÜσετε το σταìÜτηìα ìιαò δοκιìαστικÞò λειτουργßαò, πατÞστε το διακüπτηò ΕΝΕΡΓΟΠ./ΑΝΕΝΕΡΓΟΝ. τηò
εσωτερικÞò ìονÜδαò.
■ ΧρÞση του τηλεχειριστηρßου τηò κýριαò ìονÜδαò
1) ΠατÞστε το κουìπß “MODE” και επιλÝξτε τον τρüπο λειτουργßαò ψýξηò.
2) ΠατÞστε το κουìπß “ON/OFF” για να ενεργοποιηθεß το σýστηìα.
3) ΠατÞστε ταυτüχρονα και τα δυο κουìπιÜ “TEMP” και “MODE”.
4) ΠατÞστε δυο φορÝò το κουìπß “MODE”. (θα εìφανιστεß το
και η ìονÜδα θα ìπει στη δοκιìαστικÞ λειτουργßα.)
• Η δοκιìαστικÞ λειτουργßα θα σταìατÞσει αυτüìατα ìετÜ απü 30 λεπτÜ περßπου.
Για διακοπÞ τηò δοκιìαστικÞ λειτουργßαò, πιÝστε το κουìπß “ON/OFF”.
■ ΧρÞση του διακüπτη λειτουργßαò αναγκαστικÞò ψýξηò τηò εξωτερικÞò ìονÜδαò
ΠατÞστε το διακüπτη αναγκαστικÞò λειτουργßαò (SW1). (Θα ξεκινÞσει η λειτουργßα.)
• Η λειτουργßα εξαναγκασìÝνηò ψýξηò θα σταìατÞσει αυτüìατα ìετÜ απü 15 λεπτÜ περßπου.
Για να επιβÜλετε τη διακοπÞ τηò δοκιìαστικÞò λειτουργßαò, πατÞστε το διακüπτη εξαναγκασìÝνηò λειτουργßαò (SW1).

S102

S2

ON

A B CD

LED-A

SW4

SW1
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Kαλωδßωση
ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ
• Μη χρησιìοποιεßτε διÜτρητα, πλεγìÝνα καλþδια, καλþδια επÝκτασηò Þ σταυροειδεßò συνδÝσειò γιατß 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.
• Φροντßστε να εγκαταστÞσετε Ýναν ανιχνευτÞ διαρροÞò γεßωσηò. (¸ναν που ìπορεß να χειρßζεται υψηλÝò αρìονικÝò συχνüτητεò.)
(Σε αυτÞ τη ìονÜδα χρησιìοποιεßται ìετατροπÝαò (inverter), και για αυτü πρÝπει να υπÜρχει ανιχνευτÞò διαρροÞò γεßωσηò ικανüò
να χειρßζεται αρìονικÝò, þστε να αποφεýγεται η δυσλειτουργßα του ßδιου του ανιχνευτÞ.)
• ΧρησιìοποιÞστε Ýνα διακüπτη τýπου αποσýνδεσηò üλων των πüλων ìε τουλÜχιστον 3χιλ. στα διÜκενα των σηìεßων επαφÞò.
• Μην συνδÝεται το καλþδιο ισχýοò ìε την εσωτερικÞ ìονÜδα. ΕνδÝχεται να προκληθεß ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγßα.
• Το ìηχÜνηìα εßναι σε συììüρφωση ìε το πρüτυπο EN61000-3-12(1)
• Μην ανοßγετε το διακüπτη ασφαλεßαò ìÝχρι να
*'  +!   ' &  
& ,    ')
-&
ολοκληρωθοýν üλεò οι εργασßεò.
!
         ! 
1 23
LN
1) Γυìνþστε το καλþδιο απü τη ìüνωση (20χιλ.).  "# $% & &   ' & 
& ( #$&)
2) ΣυνδÝστε τα καλþδια σýνδεσηò ìεταξý τηò
εσωτερικÞò και τηò εξωτερικÞò ìονÜδαò ìε
1
τρüπο þστε οι αριθìοß των ακροδεκτþν να
- & 2
3
!
αντιστοιχοýν. Σφßξτε τιò βßδεò των ακροδεκτþν
καλÜ. Για το σφßξιìο των βιδþν συνιστÜται Ýνα
*'  +!   ' &  
 & ,    ')
ßσιο κατσαβßδι.
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ΣΗΜΕΙÙΣΗ
(1)

Ευρωπαϊκü/ÄιεθνÝò τεχνικü πρüτυπο που καθορßζει τα üρια αρìονικþν ρευìÜτων τα οποßα παρÜγονται απü τα ìηχανÞìατα που
εßναι συνδεδεìÝνα στα δηìüσια συστÞìατα παροχÞò χαìηλÞò τÜσηò ìε ρεýìα εισüδου >16 A και ≤75 A ανÜ φÜση.
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Τηρεßτε τιò σηìειþσειò που αναφÝρονται παρακÜτω üταν συνδÝετε στην
πλακÝτα ακροδεκτþν τροφοδοσßαò ισχýοò.
ΠροφυλÜξειò κατÜ τη σýνδεση των καλωδßων τροφοδοσßαò.
ΧρησιìοποιÞστε Ýναν ακροδÝκτη ìε δακτυλιοειδεßò σιαγüνεò για τη
σýνδεση στην πλακÝτα ακροδεκτþν τροφοδοσßαò. Σε περßπτωση που δεν
ìπορεß να χρησιìοποιηθεß για αναπüφευκτουò λüγουò, ακολουθÞστε τιò
παρακÜτω οδηγßεò.
ΤοποθετÞστε τον ακροδÝκτη ìε δακτυλιοειδεßò σιαγüνεò στα καλþδια Ýωò
το καλυììÝνο τìÞìα και στερεþστε τα σε αυτÞν τη θÝση.
• ΕγκατÜσταση ακροδÝκτη γεßωσηò
ΚατÜ την εγκατÜσταση του ακροδÝκτη ìε
δακτυλιοειδεßò σιαγüνεò ακολουθÞστε την παρακÜτω
διαδικασßα.
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ΠΡΟΣΟΧΗ
• ¼ταν συνδÝετε τα καλþδια σýνδεσηò στην πλακÝτα
ακροδεκτþν ìε καλþδιο ìονοý πυρÞνα, πρÝπει να λυγßζετε
την Üκρη του.
ΠροβλÞìατα ìε την εργασßα ìπορεß να προκαλÝσουν
υπερβολικÞ θÝρìανση και πυρκαγιÜ.

z

Γýìνωση καλωδßου στην πλακÝτα ακροδεκτþν

3) ΤραβÞξτε το καλþδιο για να βεβαιωθεßτε üτι δεν αποσυνδÝεται. Στη συνÝχεια στερεþστε το καλþδιο ìε Ýνα σφιγκτÞρα.

ÄοκιìαστικÞ λειτουργßα και Ýλεγχοò
1.

ÄοκιìαστικÞ λειτουργßα και Ýλεγχοò
1-1 ΜετρÞστε την τÜση του ρεýìατοò και σιγουρευτεßτε üτι βρßσκεται ìÝσα στο ενδεικνυüìενο üριο.
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 σε οποιονδÞποτε απü τουò δýο τρüπουò λειτουργßαò ανÜλογα ìε
τη θερìοκρασßα του δωìατßου.
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.

2.

Σηìεßα ελÝγχου
Σηìεßα ελÝγχου

Σýìπτωìα

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

Πτþση, δüνηση, θüρυβοò

Äεν υπÜρχουν διαρροÝò ψυκτικοý αερßου.

Μη επαρκÞ λειτουργßα
ψýξηò/ θÝρìανσηò

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

ÄιαρροÞ νεροý

Η γραììÞ αποστρÜγγισηò Ýχει εγκατασταθεß σωστÜ.

ÄιαρροÞ νεροý

Το σýστηìα εßναι κατÜλληλα γειωìÝνο.

ÄιαρροÞ ρεýìατοò

Τα ενδεδειγìÝνα καλþδια χρησιìοποιοýνται για τιò συνδÝσειò των καλωδßων
διασýνδεσηò.

Äεν λειτουργεß Þ ζηìιÜ απü
κÜψιìο

Η εßσοδοò 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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