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MANUAL

Models
FWT02BATNMV1
FWT03BATNMV1
FWT04BATNMV1
FWT05BATNMV1
FWT06BATNMV1

Εγχειρίδιο εγκατάστασης
Μονάδες Πηνίου Του Ανεμιστήρα Υια Το Παγωμένο Νερ
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FWT03BATNMV1/

λες οι διαστάσεις είναι σε mm/ (in)

899

260

198

590

246

FWT04BATNMV1 (35,4) (10,2) (7,8) (23,2) (9,7)

(0,3) (2,2)
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Μετάφραση της αρχικής οδηγίας
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ΕΞΟΔΟΣ ΝΕΡΟΥ

Εσωτερική μονάδα
A
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Γραμμή κέντρου
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Διάσταση

λες οι διαστάσεις είναι σε mm/ (in)
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1060

310

220

912

294

99

FWT06BATNMV1

(41,7) (12,2) (8,6) (35,9) (11,6) (3,9)

G
51
(2,0)

H

I

J

K

L

M

8

48

43

369
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(0,3) (1,9) (1,7) (14,5) (17,8) (6,3)
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O

138

160

(5,4)

(6,3)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Το παρν εγχειρίδιο παραθέτει τις διαδικασίες εγκατάστασης με σκοπ τη διασφάλιση της ασφαλούς και
καλής λειτουργίας της μονάδας κλιματισμού.
Ενδέχεται να χρειαστούν ειδικές ρυθμίσεις για να ικανοποιηθούν οι τοπικές απαιτήσεις.
Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικ, διαβάστε προσεκτικά το παρν εγχειρίδιο οδηγιών και φυλάξετε το
για μελλοντική χρήοη.
Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση απ ειδικούς ή εκπαιδευμένους χρήστες σε καταστήματα, στην ελαφρά
βιομηχανία και σε αγροκτήματα, ή για εμπορική χρήση απ νομικά πρσωπα.

! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

! ΠΡΟΣΟΧΗ

• Η εγκατάσταση και η συντήρηση πρέπει να γίνονται
απ+ εξουσιοδοτημένα άτομα, τα οποία είναι
εξοικειωμένα με τον τοπικ+ κώδικα και τις ρυθμίσεις
και έχουν εμπειρία με συσκευές αυτού του τύπου.
• 6λες οι εξωτερικές καλωδιώσεις πρέπει να γίνονται
σύμφωνα με τις εθνικές ρυθμίσεις περί
καλωδιώσεων.
• Βεβαιωθείτε +τι η τάση που αναφέρεται στη
συσκευή σας αντιστοιχεί με εκείνη που
αναγράφεται στη πλάκα του ον+ματος προτού
ξεκινήσετε την εργασία καλωδίωσης σύμφωνα με
το αντίστοιχο διάγραμμα.
• Η μονάδα πρέπει να είναι ΓΕΙΩΜΕΝΗ ώστε να
αποφευχθεί οποιοσδήποτε πιθαν+ς κίνδυνος λ+γω
σφάλματος της μ+νωσης.
• 6λες οι ηλεκτρικές καλωδιώσεις δεν πρέπει να
αγγίζουν τις σωληνώσεις νερού καθώς και άλλα
κινητά μέρη των κινητήρων του ανεμιστήρα.
• Επιβεβαιωθείτε +τι η μονάδα είναι ΣΒΗΣΤΗ προτού
την εγκαταστήσετε ή κάνετε σέρβις σε αυτή.
• Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, μπορεί να προκληθεί
τραυματισμ+ς ή θάνατος. Αποσυνδέστε +λα τα
τροφοδοτικά ρεύματος πριν απ+ το σέρβις.
• ΜΗ τραβάτε έξω το καλώδιο τροφοδοσίας +ταν η
συσκευή είναι ΑΝΑΜΜΕΝΗ. Μια τέτοια ενέργεια
μπορεί να επιφέρει ηλεκτρικές εκκενώσεις οι οποίες
μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά.
• Κρατείστε τις μονάδες εσωτερικού και εξωτερικού
χώρου, το καλώδιο τροφοδοσίας και τη
συνδεσμολογία μετάδοσης, σε απ+σταση
τουλάχιστον 1 μέτρου απ+ τηλεοράσεις και
ραδι+φωνα, για να αποφύγετε παραμορφωμένες
εικ+νες και παράσιτα. (Ανάλογα με τον τύπο και τη
πηγή των ηλεκτρικών κυμάτων, τα παράσιτα μπορεί
να ακουστούν ακ+μα και απ+ 1 μέτρο μακριά).

Παρακαλείστε να σημειώσετε τα επμενα σημεία κατά
την εγκατάσταση.
• Βεβαιωθείτε τι η σωλήνωση αποχέτευσης έχει
συνδεθεί σωστά.
Αν η σωλήνωση αποχέτευσης δεν έχει
συνδεθεί σωστά, μπορεί να προκληθεί διαρροή
νερού που θα βρέξει τα έπιπλα.
• Βεβαιωθείτε τι ο πίνακας της μονάδας είναι
κλειστς μετά το σέρβις ή την εγκατάσταση.
Πίνακες που δεν έχουν κλείσει καλά θα
προκαλέσουν θορύβους κατά τη λειτουργία
της συσκευής.
• Οι κοφτερές άκρες και οι επιφάνειες πηνίων
αποτελούν τις πιθανές θέσεις, οι οποίες ελλοχεύουν
κινδύνους τραυματισμού. Αποφύγετε την επαφή με
αυτά τα μέρη.
• Πριν να σβήσετε τη τάση τροφοδοσίας, ρυθμίστε
τον διακπτη ON/OFF του τηλεχειριστηρίου σας στη
θέση “OFF” ώστε να αποφευχθεί η παρενοχλητική
θέση σε λειτουργία της μονάδας. Αν αυτ+ δεν γίνει,
οι ανεμιστήρες της μονάδας θα αρχίσουν να
περιστρέφονται αυτ+ματα +ταν επανέλθει η τάση ,
προκαλώντας κίνδυνο στο προσωπικ+ του σέρβις ή
στον χρήστη.
• Μην έχετε σε λειτουργία οποιαδήποτε θερμαντική
συσκευή πολύ κοντά στη μονάδα του κλιματιστικού.
Μια τέτοια προσέγγιση μπορεί να επιφέρει τη τήξη
ή τη παραμ+ρφωση του πλαστικού πίνακα σαν
αποτέλεσμα της υπερβολικής θερμ+τητας.
• Βεβαιωθείτε τι το χρώμα των καλωδίων της
εξωτερικής μονάδας και οι επισημάνσεις του
τερματικού είναι το ίδιο με εκείνο της εσωτερικής
αντίστοιχα.
• ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΤΕ Ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ
ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΕ ΔΩΜΑΤΙΟ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ.
• Αποφύγετε την άμεση επαφή τυχν καθαριστικών
επεξεργασίας πηνίου στα πλαστικά. Αυτ ενδέχεται
να προκαλέσει την αλλοίωση των πλαστικών ως
αποτέλεσμα της χημικής αντίδρασης.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΚΑΤΩΘΙ
Προϋποθέσεις απρριψης
Το κλιματιστικ+ σας επισημαίνεται με αυτ+ το σύμβολο. Αυτ+ σημαίνει +τι οι ηλεκτρικές και
ηλεκτρονικές συσκευές πρέπει να απορρίπτονται χωριστά απ+ τα οικιακά απορρίμματα.
Μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε μ+νοι σας το σύστημα: Η αποσυναρμολ+γηση της
μονάδας κλιματισμού, ο χειρισμ+ς του ψυκτικού μέσου, του λαδιού και των άλλων μερών θα πρέπει
να γίνεται απ+ κάποιο ειδικευμένο τεχνικ+, σύμφωνα με τη σχετική τοπική και εθνική νομοθεσία.
Για την εκ νέου χρήση, την ανακύκλωση και την επισκευή, οι μονάδες κλιματισμού θα πρέπει να
υφίστανται επεξεργασία σε ειδικές εγκαταστάσεις. Επιβεβαιώνοντας +τι αυτ+ το προï+ν απορρίπτεται
σωστά, θα αποφύγετε ενδεχ+μενες αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την υγεία. Παρακαλώ
επικοινωνήστε με τον τεχνικ+ εγκατάστασης ή τις τοπικές αρχές για περισσ+τερες πληροφορίες.
Οι μπαταρίες θα πρέπει να αφαιρούνται απ+ το τηλεχειριστήριο και να απορρίπτονται ξεχωριστά,
σύμφωνα με τη σχετική τοπική και εθνική νομοθεσία.
3
7 WMGW-1205(1) GR DAIKIN

3

4/5/10, 4:48 PM

Ελληνικά

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
Η εσωτερική μονάδα πρέπει να εγκατασταθεί κατά ένα τέτοιο
τρ+πο ώστε να αποφευχθεί τυχ+ν ηλεκτρική εκκένωση απ+ του
ψυχρού εκφορτισμένου αέρα με τον καυτ+ επιστρέφοντα αέρα.
Παρακαλείστε να ακολουθήσετε τα διάκενα εγκατάστασης που
δείχνονται στο σχήμα. Μη τοποθετείτε την εσωτερική μονάδα
σε άπλετο ηλιακ+ φως. Η θέση επίσης, πρέπει να είναι
κατάλληλη για σωλήνωση και αποχέτευση και να βρίσκεται
μακριά απ+ π+ρτες και παράθυρα.

Εσωτερική πλευρά

Εξωτερική πλευρά

50,0 mm

50,0 mm

50,0 mm

Οπή με κωνικ
τρυπητήρι

Γαντζώστε την εσωτερική μονάδα στο ανώτερο τμήμα της πλάκας
εγκατάστασης (Συμπλέξτε τα δύο αγκίστρια στο πίσω άκρο της
εσωτερικής μονάδας με την ανώτερη ακμή της πλάκας
εγκατάστασης). Βεβαιωθείτε +τι θα αγκίστρια “κάθονται” καλά
πάνω στη πλάκα εγκατάστασης μετακινώντας την δεξιά-αριστερά.

Υψηλ+τερα απ+
το επίπεδο των
οφθαλμών

Κατεύθυνση
της ροής
του αέρα

Τοποθετείστε Tη Mονάδα Πάνω Στην Πλάκα
Eγκατάστασης

Συντήρηση &
χώρος σέρβις

Βιδώστε τη θέση στον τοίχο
Γραμμή κέντρου

72,0

1. Γαντζώστε τη μονάδα πάνω στη πλάκα
εγκατάστασης.

Σωλήνωση Aποχέτευσης Nερού

Οπή Ø 65,0 mm στον τοίχο

Ο εσωτερικ+ς σωλήνας αποχέτευσης πρέπει να έχει μια προς τα κάτω
κλίση για μια ομαλά διεξαγ+μενη αποχέτευση. Αποφύγετε καταστάσεις
στις οποίες υπάρχει περίπτωση να υπάρξει διαρροή νερού.

Βιδώστε τη θέση στον τοίχο

Αποχέτευση νερού

Κατακράτηση
νερού

Οπή Ø 65,0 mm στον τοίχο

! ΠΡΟΣΟΧΗ

Διαρροή
νερού

Διαρροή
νερού

Διαρροή
νερού

Άκρο
εμβαπτισμένο
στο νερ+

• Μην εγκαθιστάτε τη μονάδα σε ύψος άνω των 2000m.
Σωστ+

Λάθος

Λάθος

Λάθος

Αποχέτευση

Σύνδεση της σωλήνωσης του νερού
Η εσωτερική μονάδα είναι εξοπλισμένη με μια νηματοειδή σύνδεση για την είσοδο και για την έξοδο του νερού.
Υπάρχει διάταξη εξαερισμού για τον καθαρισμ+ του αέρα, η οποία είναι προσαρμοσμένη στην έξοδο του νερού.
Απαιτείται μια τριών οδών για την αποφυγή κίνηση προς τα έξω ή τη παράκαμψη του ψυχθέντος νερού.
Για την εγκατάσταση σε ανοιχτ+ χώρο συνιστούνται: Μαύρος σωλήνας απ+ ατσάλι, σωλήνας απ+ polyethrene,
σωλήνας απ+ πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC ) και σωλήνας χαλκού.
6λοι οι τύποι των σωληνώσεων και των συνδέσεων πρέπει να έχουν μονωθεί με πολυουρεθάνη (τύπου ARMAFLEX
ή ισοδύναμου) για να αποφευχθεί τυχ+ν συμπύκνωση.
Μην χρησιμοποιείτε μολυσμένες ή χαλασμένες σωληνώσεις και ρακ+ρ για την εγκατάσταση.
Ορισμένα συνδετικά εξαρτήματα απαιτούνται στο σύστημα για να βελτιωθεί η χωρητικ+τητα του και να διευκολυνθεί
το σέρβις, +πως: βάνα διαφράγματος, ισοζυγισμένη βάνα, 2 ή 3 οδών, φίλτρο, σίτα κ.λ.π.

Βάνα
διαφράγματος

Βάνα
διαφράγματος

Βάνα τριών οδών

Βάνα δύο οδών
Βάνα διαφράγματος

Βάνα διαφράγματος

Ψύκτης

FCU

Βάνα διαφράγματος

FCU

FCU

Βάνα διαφράγματος

Καλ+ς έλεγχος

Κακ+ς έλεγχος
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Ο χείριστος έλεγχος

ΣΥΝΔΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ
ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΑ ΕΞΗΣ : Οι τιμές που δείχνονται στον πίνακα δίνονται μ+νο για ενημερωτικούς λ+γους.
Πρέπει να ελεγχθούν και να επιλεγούν έτσι ώστε να συμμορφώνονται με τους
τοπικούς/εθνικούς κώδικες και τις τοπικές/εθνικές ρυθμίσεις, πράγμα που υπ+κειται
στον τύπο της εγκατάστασης και των χρησιμοποιούμενων αγωγών.
Ένας κεντρικ+ς διακ+πτης ή άλλο μέσο αποσύνδεσης, το οποίο φέρει
διαχωρισμ+ της επαφής σε +λους τους π+λους, πρέπει να ενσωματωθεί
στην σταθερή καλωδίωση σύμφωνα με τη σχετική τοπική και εθνική
νομοθεσία.
Μοντέλο

FWT02BATNMV1 /
FWT03BATNMV1 /
FWT04BATNMV1

Περιοχή τάσης

220V – 240V/1Ph / 50Hz +

Μέγεθος καλωδίου τροφοδοσίας
Αριθμς καλωδίων
Συνιστώμενη ασφάλεια

•
•
•
•

FWT05BATNMV1 /
FWT06BATNMV1

mm2
A

6λα τα καλώδια πρέπει να είναι σταθερά συνδεδεμένα.
6λα τα καλώδια δεν πρέπει να αγγίζουν τις σωληνώσεις
του νερού καθώς και οποιαδήποτε άλλα κινητά μέρη
του κινητήρα του ανεμιστήρα.
Τα συνδέοντας καλώδια στην εσωτερική μονάδα πρέπει
να στερεωθούν στους σφιγκτήρες καλωδίων +πως
φαίνεται στον αριθμ+.
Tο καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να είναι ισοδύναμο με
το H05VV-F (60227 IEC 52 ή 60227 IEC 53), πράγμα που
αποτελεί την ελάχιστη απαίτηση, και πρέπει να
χρησιμοποιείται μέσα σε προστατευτικ+ σωλήνα.

1,5
3

1,5
3

2

2

Σφιγκτήρας
καλωδίου
Καλώδιο
ενδοσύνδεσης

Καλώδιο
τροφοδοσίας

FWT02~06BATNMV1

VALVE N1

FCU 2

N L

VALVE N1

3WV

FCU 1

N L

VALVE N1

3WV

N L

3WV

x1

N
T
S
R

x2

x3

3WV

Ψύκτης

x1, x2, x3
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βxάνα 3 οδών
Ρελέ (220-240V, 10A)

Μοντέλο: FWT02BATNMV1/FWT03BATNMV1/FWT04BATNMV1 (IΟΝΙΣΤΉΣ)
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ (ΧΑΜ)
ΚΑΦΕ (ΜΕΣ)

FM

ΜΑΥΡΟ (ΥΨ)

VALVE

IΟΝΙΣΤΉΣ

HEAT

N1

N2

ΜΠΛΕ

TAG SWITCH

ΜΠΛΕ

AS

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
ΠΥΚΝΩΤΗΣ

ΚΟΚΚΙΝΟ

NEUTRAL ION
F1

ION-240V VALVE

E1

CN1

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΗΝΙΟΥ

ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

TRANSFORMER

ID ROOM

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

CN2

SLEEP COOL/HEAT TIMER

ΚΟΚΚΙΝΟ

ION

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ

ΠΟΡΦΥΡΟ

ΜΠΛΕ
ΜΠΛΕ

ΠΡΟΣΟΧΗ !

ΚΙΤΡΙΝΟ/ΠΡΑΣΙΝΟ

FM : ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
AS : ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ
HEAT - ΜΕ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ
- ΔΙΧΩΣ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΨΥΞΗ
VALVE

VALVE N1

N

L

- ΜΕ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΤΗΡΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΒΑΝΑΣ
- ΧΩΡΙΣ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΤΗΡΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΧΩΣ ΒΑΝΕΣ

L
N
E

Στη 3 τρ+πος βαλβίδα

ΑΡΙΘ. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ: 08 02 4 091934A

220 - 240V AC
1ΦΑΣΗ
50Hz.

Μοντέλο: FWT05BATNMV1/FWT06BATNMV1 (IΟΝΙΣΤΉΣ)
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ (ΧΑΜ)
ΚΑΦΕ (ΜΕΣ)

FM

ΜΑΥΡΟ (ΥΨ)

VALVE

AS

IΟΝΙΣΤΉΣ
LIVE
ION

ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

HI MED LOW

HEAT

VALVE

LIVE

ΜΠΛΕ
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
ΠΥΚΝΩΤΗΣ
ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΗΝΙΟΥ
ΚΟΚΚΙΝΟ

CN2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ

N2
N3

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

N1

ID
ROOM
SLEEP COOL/HEAT TIMER

ION

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ

ΚΙΤΡΙΝΟ/ΠΡΑΣΙΝΟ

ΠΡΟΣΟΧΗ !
FM : ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
AS : ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ
HEAT - ΜΕ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΧΑΝΤΛΙΑ
- ΩΡΙΣ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΤΗΡΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΒΑΝΑΣ
- ΜΕ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΤΗΡΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΒΑΝΑΣ
VALVE - ΧΩΡΙΣ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΤΗΡΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΧΩΣ ΒΑΝΕΣ

VALVE

N1

N

L
L
N
E

Στη 3 τρ+πος βαλβίδα

ΑΡΙΘ. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ: 08 02 4 091938A

Σημείωση: H μονάδα διαθέτει θερμική αντλία και για εφαρμογή της βάνας.
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220 - 240V AC
1ΦΑΣΗ
50Hz.

ΦΩΤΑ ΔΕΙΚΤΗ
Δέκτης Σημάτων IR
6ταν ένα υπέρυθρο σήμα έχει μεταδοθεί απ+ το
τηλεχειριστήριο, ο δέκτης σημάτων της εσωτερικής
μονάδας θα κάνει ένα <μπιπ> για να επιβεβαιώσει την
αποδοχή της μετάδοσης του σήματος.

Δέκτης IR
Φώτα δείκτη LED

Μονάδα ψύξης / Μονάδα άντλησης θερμτητας

Φώτα δείκτη LED για τη μονάδα ψύξης / μονάδα
άντλησης θερμτητας

Ο πίνακας δείχνει τα φώτα των δεικτών LED για τη μονάδα
του κλιματιστικού κάτω απ+ κανονικές συνθήκες
λειτουργίας και σφαλμάτων.
Τα φώτα των δεικτών LED είναι τοποθετημένα στο μέσο
της συσκευής του κλιματιστικού.

Λειτουργία ύπνου Ψύξη

Χρονοδιακ+πτης Ιονιστής

Φώτα δείκτη LED : Normal Συνθήκες κανονικής λειτουργίας και σφαλμάτων για τη
μονάδα ψύξης / μονάδα άντλησης θερμτητας
Ένδειξη κανονικής / Εσφαλμένης λειτουργίας

Ενέργεια

ΨΥΞΗ/ΘΕΡΜΑΝΣΗ
(ΠΡΑΣΙΝΟ/ΚΟΚΚΙΝΟ)

Κ+κκινο

Λειτουργία ψύξης

–

Λειτουργία θέρμανσης

–

Ενεργοποίηση χρονοδιακ+πτη

–

Ενεργοποίηση λειτουργίας ύπνου

–

Ενεργοποίηση ιονιστή

–

Ενεργοποίηση λειτουργίας του ανεμιστήρα

–

Ενεργοποίηση στεγνής λειτουργίας

–

Επαφή του αισθητήρα αέρα
δωματίου χαλαρή / ανεπαρκής
Επαφή αισθητήρα εσωτερικού πηνίου
χαλαρή/ανεπαρκής

1 φορά

2 φορές

3 φορές

1 φορά

Φωνάξτε τον αντιπρ+σωπο σας
Φωνάξτε τον αντιπρ+σωπο σας

Ανεπαρκής θερμοκρασία του σωλήνα του νερού

Φωνάξτε τον αντιπρ+σωπο σας

Κακή θερμοκρασία του σωλήνα του νερού

Φωνάξτε τον αντιπρ+σωπο σας

Άναμμα
Άναμμα ή Σβήσιμο
Σημείωση: O ιονιστής είναι προαιρετικ+ς ανάλογα με τη διαθεσιμ+τητα.

Αναβοσβήνοντας

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ
Στεγνή λειτουργία

Ταχύτητα ανεμιστήρα και διαβαθμισμένη ισχύς ψύξης

• 6ταν η υγρασία του αέρα είναι υψηλή, η μονάδα μπορεί να
λειτουργήσει με στεγν+ τρ+πο λειτουργίας. Πατήστε το πλήκτρο
<MODE> και επιλέξτε <DRY>.
• Αν η θερμοκρασία του δωματίου είναι υψηλ+τερη κατά 2°C/35,6°F
απ+ τη ρυθμισθείσα θερμοκρασία, το κλιματιστικ+ θα λειτουργεί
σε τρ+πο λειτουργίας ψύξης έως +του βρεθεί στο διάστημα της
διαφοράς των 2°C/35,6°F σε σύγκριση με τη ρυθμισθείσα
θερμοκρασία πριν να μεταβεί στον τρ+πο στεγνής λειτουργίας.
• Αν η θερμοκρασία του δωματίου βρίσκεται μέσα στο διάστημα της
διαφοράς των 2°C/35,6°F σε σύγκριση με τη ρυθμισθείσα θερμοκρασία,
θα λειτουργήσει απευθείας με τρ+πο στεγνής λειτουργίας.
• Η μονάδα θα λειτουργήσει σε ΧΑΜΗΛΗ ταχύτητα κάτω απ+ τον
τρ+πο στεγνής λειτουργίας.

• Η διαβαθμισμένη ισχύς ψύξης παρέχεται στη μέγιστη ταχύτητα
του ανεμιστήρα.
• Η ισχύς ψύξης είναι χαμηλ+τερη +ταν η μονάδα λειτουργεί
με ΜΕΣΑΙΑ και με ΧΑΜΗΛΗ ταχύτητα ανεμιστήρα.

Ξηρή ψύξη

Οριζ+ντια

25°C / 77°F

Έλεγχος οριζντιας ροής του αέρα
• Για πλέον αποτελεσματική κυκλοφορία του αέρα, μπορείτε να
ρυθμίσετε με το χέρι τη γρίλια εκφ+ρτισης του αέρα απ+ αριστερά
ή δεξιά.
• Κατά τη λειτουργία ψύξης καθώς και κατά τη στεγνή λειτουργία,
μη κατευθύνετε τη περσίδα εκφ+ρτισης του αέρα προς τα κάτω
για ένα παρατεταμένο χρονικ+ διάστημα. Αν η λειτουργία
συνεχίζεται με αυτ+ν τον τρ+πο, μπορεί να λάβει χώρα συμπύκνωση
πάνω στη περσίδα, με αποτέλεσμα την εμφάνιση σταγονιδίων.
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Ελληνικά

Πράσινο

ΕΥΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ρια λειτουργίας:
Θερμικ+ς φορέας : Νερ+
Θερμοκρασία νερού : 5 ~50°C
Μέγιστη πίεση νερού : 16 bar
Θερμοκρασία αέρα : (+πως αναφέρεται κατωτέρω)
δροσερς μοντέλο
Θερμοκρασία
Ελάχιστη εσωτερική
θερμοκρασία
Μέγιστη εσωτερική
θερμοκρασία
Ελάχιστη εξωτερική
θερμοκρασία
Μέγιστη εξωτερική
θερμοκρασία

Ts °C/°F

Th °C/°F

16,0 / 60,8

11,0 / 51,8

32,0 / 89,6

23,0 / 73,4

16,0 / 60,8

-

46,0 / 114,8

-

Τρπος θέρμανσης
Θερμοκρασία
Ελάχιστη εσωτερική
θερμοκρασία
Μέγιστη εσωτερική
θερμοκρασία
Ελάχιστη εξωτερική
θερμοκρασία
Μέγιστη εξωτερική
θερμοκρασία

Ts °C/°F

Th °C/°F

16,0 / 60,8

-

30,0 / 86,0

-

-5,0 / 23,0

-6,0 / 21,2

24,0 / 75,2

18,0 / 64,4

Ts: Θερμοκρασία στεγνής λυχνίας.
Th: Θερμοκρασία υγρής λυχνίας.

! ΠΡΟΣΟΧΗ
1. Ο ηλεκτροστατικ+ς καθαρισμ+ς του αέρα και το
αποσμητικ+ φίλτρο πρέπει να αντικαθίστανται
μια φορά κάθε 6 μήνες ή +ταν το χρώμα του
φίλτρου γίνεται καφετί, οποιοδήποτε συμβεί
πρώτα.
2. Τα χρησιμοποιημένα σκονισμένα φίλτρα πρέπει
να πετιώνται και να μη ξαναχρησιμοποιούνται,
ακ+μα και αν έχουν καθαριστεί και πλυθεί.

3. Το φίλτρο είναι αναλώσιμο και μπορείτε να το
προμηθευθείτε απ+ τον αντιπρ+σωπο του
κλιματιστικού σας.
4. Χρησιμοποιείστε το καινούργιο φίλτρο αμέσως
μ+λις το βγάλετε έξω απ+ τη σφραγισμένη
συσκευασία. Μην αποσυσκευάζετε το καινούργιο
φίλτρο αν δεν πρ+κειται να το χρησιμοποιήσετε
γιατί μπορεί να μειωθεί το αποσμητικ+ του
αποτέλεσμα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
Αν υπάρξει διακοπή ρεύματος κατά υξ λειτουργία της συσκευής, θα ξαναρχίσει αυτ+ματα με τον ίδιο
τρ+πο λειτουργίας +ταν το ρεύμα επανέλθει. (Μπορεί να εφαρμοστεί μ+νο σε μονάδες που διαθέτουν
αυτ+ το χαρακτηριστικ+.)

ΣΕΡΒΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Μέρη που
επιδέχονται σέρβις
Εσωτερικ
φίλτρο αέρα

Εσωτερική
μονάδα

Διαδικασίες συντήρησης
1. Αφαιρέστε οποιαδήποτε σκ+νη που είναι προσκολλημένη πάνω στο φίλτρο
χρησιμοποιώντας ένα απορροφητικ+ σκουπάκι ή πλύντε το με χλιαρ+ νερ+ (σε
θερμοκρασία κάτω των 40°C/104°F) που περιέχει ένα ουδέτερο απορρυπαντικ+
καθαρισμού.
2. Ξεπλύνατε καλά το φίλτρο και στεγνώσετε πριν το βάλετε πάλι στη μονάδα.
3. Μη χρησιμοποιείτε βενζίνη, πτητικές ουσίες ή χημικά προϊ+ντα για να καθαρίσετε
το φίλτρο.
1. Καθαρίστε κάθε ρύπο ή σκ+νη που βρίσκονται πάνω στον πίνακα
σκουπίζοντας τον με ένα μαλακ+ ύφασμα βρεγμένο με χλιαρ+ νερ+ (σε
θερμοκρασία κάτω των 40°C/104°F) και ένα ουδέτερο απορρυπαντικ+
καθαρισμού.
2. Μη χρησιμοποιείτε βενζίνη, πτητικές ουσίες ή χημικά προϊ+ντα για να καθαρίσετε
την εσωτερική μονάδα.
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1
2
3
4
5

Σβήστε την μονάδα.
Ξεβιδώστε το περίβλημα εκφ+ρτισης του αέρα.
Ανοίξτε το περίβλημα εκφ+ρτισης του αέρα κτυπώντας το ελαφρ.
Καθαρίστε τον ανεμιστήρα.
Κλείστε το περίβλημα εκφ+ρτισης του αέρα και σφίγξτε το με τη βίδα.

! ΠΡΟΣΟΧΗ
• Μην έχετε οποιαδήποτε θερμαντική συσκευή πολύ κοντά στη μονάδα του κλιματιστικού. Μια τέτοια
προσέγγιση μπορεί να επιφέρει τη τήξη ή τη παραμ+ρφωση του πλαστικού πίνακα σαν αποτέλεσμα της
υπερβολικής θερμ+τητας.

Βγάλτε το καλώδιο
τροφοδοσίας απ+ την πρίζα.
Αν χρησιμοποιείτε ένα
ανεξάρτητο ηλεκτρικ+
κύκλωμα για τη μονάδα σας,
διακ+ψτε τη παροχή ρεύματος.
Αφαιρέστε τις μπαταρίες του
τηλεχειριστηρίου.

Βάλτε σε λειτουργία τη
συσκευή με την ακ+λουθη
ρύθμιση.
Τρ+πος λειτουργίας: Ψύξη
Θερμοκρασία : 30°C/86°F
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Ελληνικά

ταν δεν πρκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για ένα παρατεταμένο χρονικ διάστημα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ
Για τυχν ερωτήματα σχετικά με τα ανταλλακτικά, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο
αντιπρσωπ σας. Αν παρατηρηθεί οποιαδήποτε δυσλειτουργία του κλιματιστικού σας, διακψτε
αμέσως τη τάση τροφοδοσίας της συσκευής. Ελέγξτε τις επμενες περιπτώσεις και αιτίες
σφάλματος εφαρμζοντας μερικές απλές συμβουλές αποκατάστασης βλαβών.
Βλάβη

Αιτίες

1. Ο συμπιεστής δεν λειτουργεί για 3 λεπτά αφού
τεθεί σε λειτουργία το κλιματιστικ+.

- Προστασία κατά της συχνής έναρξης. Αναμείνατε 3
έως 4 λεπτά έως +του ο συμπιεστής τεθεί ξανά σε
λειτουργία.

2. Η μονάδα του κλιματιστικού δεν λειτουργεί.

- Διακοπή ρεύματος ή ανάγκη αντικατάστασης της
ασφάλειας.
- Το καλώδιο δεν είναι στην πρίζα.
- Πιθανή εσφαλμένη ρύθμιση του χρονοδιακ+πτη
καθυστέρησης.
- Αν η βλάβη παραμένει ύστερα απ+ +λες αυτές τις
εξακριβώσεις, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με
τον υπεύθυνο εγκατάστασης της μονάδας του
κλιματιστικού σας.
- Το φίλτρο του αέρα είναι βρώμικο.

3. Η ροή του αέρα είναι πολύ χαμηλή.

- Οι π+ρτες ή τα παράθυρα είναι ανοικτά.
- Η αναρρ+φηση και η εκφ+ρτιση του αέρα είναι
φραγμένες.
- Η ρυθμισθείσα θερμοκρασία δεν είναι αρκετά υψηλή.
- Η μπαταρία είναι (πεσμένη).

4. Η οθ+νη του τηλεχειριστηρίου είναι σκοτεινή.

- Οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί λάθος.
5. Η εξερχ+μενη ροή του αέρα έχει άσχημη μυρωδιά.

- Οι μυρωδιές μπορεί να προκαλούνται απ+ τσιγάρα,
σωματίδια καπνού, αρώματα κλπ. τα οποία μπορεί
να έχουν προσκολληθεί πάνω στο πηνίο.

6. Συμπύκνωση στη μπροστινή γρίλια του αέρα της
εσωτερικής μονάδας.

- Αυτ+ οφείλεται στην υγρασία του αέρα μετά απ+
μια εκτεταμένη περίοδο λειτουργίας.
- Η ρυθμισθείσα θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή,
αυξήστε τη ρύθμιση της θερμοκρασίας και
λειτουργείστε τη μονάδα σε υψηλή ταχύτητα
ανεμιστήρα.
- Eλέγξτε τη συμπυκνωμένη εκκένωση.

7. Τρέχει νερ+ απ+ τη μονάδα του κλιματιστικού.

Αν η βλάβη παραμένει παρακαλείστε να καλέσετε τον τοπικ σας αντιπρσωπο /
υπεύθυνο σέρβις για τη συσκευή.
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CE - DECLARACION-DE-CONFORMIDAD
CE - DICHIARAZIONE-DI-CONFORMITA
CE - ¢H§ø™H ™YMMOPºø™H™

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

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>.

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

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

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

Jiro Tomita
Vice President
Ostend, 26th of April 2010

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

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

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

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

Intertek Semko AB (NB0413)
906605T/04-2010

<C>

DAIKIN.TCF.502
<B>

<A>

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

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

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.

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.

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
Machinery 2006/42/EC **
Electromagnetic Compatibility 2004/108/EC *

∏ Daikin Europe N.V. Â›Ó·È ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙËÌ¤ÓË Ó· Û˘ÓÙ¿ÍÂÈ ÙÔÓ ∆Â¯ÓÈÎﬁ Ê¿ÎÂÏÔ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹˜.
A Daikin Europe N.V. está autorizada a compilar a documentação técnica de fabrico.
Компания Daikin Europe N.V. уполномочена составить Комплект технической документации.
Daikin Europe N.V. er autoriseret til at udarbejde de tekniske konstruktionsdata.
Daikin Europe N.V. är bemyndigade att sammanställa den tekniska konstruktionsfilen.
Daikin Europe N.V. har tillatelse til å kompilere den Tekniske konstruksjonsfilen.

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:

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

05 Nota *

04 Bemerk *

03 Remarque *

02 Hinweis *

01 Note *

01 following the provisions of:
02 gemäß den Vorschriften der:
03 conformément aux stipulations des:
04 overeenkomstig de bepalingen van:
05 siguiendo las disposiciones de:
06 secondo le prescrizioni per:
07 ÌÂ Ù‹ÚËÛË Ùˆv ‰È·Ù¿ÍÂˆv Ùˆv:
08 de acordo com o previsto em:
09 в соответствии с положениями:

EN60335-2-40,

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

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:

FWT02BATNMV1, FWT03BATNMV1, FWT04BATNMV1, FWT05BATNMV1, FWT06BATNMV1,

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·˜:

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

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

CE - DECLARAÇÃO-DE-CONFORMIDADE
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:

Daikin Europe N.V.

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