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Πληροφορίες για την κλιματιστική
μονάδα σας

Έχετε αγοράσει την κλιματιστική μονάδα FWF. Ο κωδικός στοιχείων
μοντέλου σημαίνει:

1

FW

F

1

FW

Κλιματιστική μονάδα νερού

1

F

Τύπος:
Κασέτα
F: 2x2

02

Συνολική απόδοση ψύξης (kW)

Β

Σημαντική αλλαγή μοντέλου

7

Μικρή αλλαγή μοντέλου

T

Τύπος στοιχείου:
T: 2 σωλήνων
F: 4 σωλήνων

V1

Μονοφασικό / 50 Hz / 220-240 V

Β

Παράγεται στην Ευρώπη
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V1

Β

Διατίθενται τα ακόλουθα μοντέλα:
■

5
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FWF02-03-04-05B7TV1B
Οι κλιματιστικές μονάδες 2 σωλήνων διαθέτουν έναν εναλλάκτη
θερμότητας μονού κυκλώματος. Η συσκευή μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για ψύξη ή θέρμανση.

■

FWF02-03-04-05B7FV1B
Οι κλιματιστικές μονάδες 4 σωλήνων διαθέτουν έναν εναλλάκτη
θερμότητας διπλού κυκλώματος. Οι μονάδες μπορούν να
συνδεθούν σε συστήματα ψύξης και θέρμανσης.
Χρησιμοποιήστε αυτόν τον τύπο, αν έχετε διαφορετική πηγή για
την ψύξη και διαφορετική για τη θέρμανση.

Εισαγωγή
Εισαγωγή

1

Εισαγωγή

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτήν την κλιματιστική
μονάδα DAIKIN.
Εισαγωγή

1.1.

Πληροφορίες για τις κλιματιστικές μονάδες

Μια κλιματιστική μονάδα παρέχει θέρμανση ή/και ψύξη σε
ανεξάρτητους χώρους. Δημιουργεί ένα άνετο περιβάλλον τόσο σε
εμπορικές όσο και σε οικιακές εφαρμογές. Οι κλιματιστικές μονάδες
χρησιμοποιούνται ευρέως για τον κλιματισμό γραφείων, ξενοδοχείων
και κατοικιών.
Τα βασικά εξαρτήματα των κλιματιστικών μονάδων είναι:
■

ένας ανεμιστήρας,

■

ένα εναλλάκτης θερμότητας.

Ο εναλλάκτης θερμότητας λαμβάνει ζεστό ή κρύο νερό από μια πηγή
θέρμανσης ή ψύξης.
Η DAIKIN προσφέρει ένα ευρύ φάσμα κλιματιστικών μονάδων, τόσο
για εντοιχισμένες όσο και για εμφανείς εφαρμογές. Συμβουλευτείτε τον
τεχνικό εγκατάστασης για έναν κατάλογο των σχετικών προϊόντων.

1.3.

Πληροφορίες για το παρόν έγγραφο

Το παρόν έγγραφο αποτελεί εγχειρίδιο χρήστη. Έχει συνταχθεί για το
άτομο στο οποίο ανήκει αυτή η κλιματιστική μονάδα και για το άτομο
που την χειρίζεται. Παρέχει πληροφορίες σχετικά με:
■

το ίδιο το προϊόν (“Εισαγωγή” στη σελίδα 1),

■

τι πρέπει να κάνετε πριν θέσετε σε λειτουργία την κλιματιστική
μονάδα σας (“Πριν τη λειτουργία” στη σελίδα 2),

■

τι πρέπει να κάνετε για βέλτιστη λειτουργία της κλιματιστικής
μονάδας σας (“Συμβουλές για βέλτιστη λειτουργία” στη σελίδα 4),

■

πώς πρέπει να καθαρίσετε την κλιματιστική μονάδα σας
(“Καθαρισμός της κλιματιστικής μονάδας σας” στη σελίδα 4),

■

τι πρέπει να κάνετε αν υπάρχει πρόβλημα με την κλιματιστική
μονάδα σας (“Επίλυση προβλημάτων της κλιματιστικής μονάδας
σας” στη σελίδα 4),

■

πώς πρέπει να πετάξετε την κλιματιστική μονάδα σας
(“Απόρριψη της κλιματιστικής μονάδας σας” στη σελίδα 5),

■

όρους, που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο χρήστη και
που ίσως χρειάζονται επεξήγηση (“Γλωσσάρι” στη σελίδα 5).

Εισαγωγή

Σημαντικό
Το παρόν εγχειρίδιο χρήστη δεν εξηγεί τον τρόπο
λειτουργίας της κλιματιστικής μονάδας σας. Η κλιματιστική
μονάδας σας μπορεί να λειτουργήσει μόνο μέσω ενός
χειριστηρίου. Κατά συνέπεια, οι οδηγίες λειτουργίας
εσωκλείονται στο κουτί του χειριστηρίου.
Διατηρείτε το παρόν εγχειρίδιο χρήστη σε σημείο εύκολης
πρόσβασης. Ίσως σας χρειαστεί στο μέλλον.
Τα πρωτότυπα έγγραφα έχουν συνταχθεί στα αγγλικά. Όλες οι άλλες
γλώσσες είναι μεταφράσεις των πρωτότυπων εγγράφων.
Εισαγωγή

Εγχειρίδιο χρήστη
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Πριν τη λειτουργία
1.3.1. Σημασία προειδοποιητικών ενδείξεων και
συμβόλων
Οι προειδοποιήσεις σε αυτό το εγχειρίδιο ταξινομούνται ανάλογα με τη
σοβαρότητα και την πιθανότητα παρουσίασής τους.
Κίνδυνος: Υποδηλώνει μια άμεσα επικίνδυνη κατάσταση,
η οποία εάν δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει θάνατο
ή σοβαρό τραυματισμό.

Μια επισκόπηση των διαθέσιμων τύπων:
Διακοσμητική
μάσκα

Κωδικός
αναγνώρισης

Διακοσμητική μάσκα

BYFQ60B

Διακοσμητική μάσκα για
την κλιματιστική μονάδα.

Διακοσμητικό
κάλυμμα πίνακα

KDBQ44B60

Διακοσμητικό κάλυμμα
πίνακα που γεμίζει το
κενό μεταξύ του πίνακα
και της μονάδας, όταν το
ύψος της αναρτημένης
οροφής είναι πολύ μικρό.

Προειδοποίηση: Υποδηλώνει μια πιθανόν επικίνδυνη
κατάσταση, η οποία εάν δεν αποφευχθεί, θα μπορούσε
να προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

Προσοχή: Υποδηλώνει μια πιθανόν επικίνδυνη
κατάσταση, η οποία εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται να
προκαλέσει ελαφρά ή απλή σωματική βλάβη.

Ειδοποίηση: Υποδηλώνει καταστάσεις, οι οποίες
ενδέχεται να προκαλέσουν μόνο βλάβες στον εξοπλισμό
ή περιουσιακές ζημίες.

Περιγραφή

Απαιτούμενος εξοπλισμός: Κάθε κλιματιστική μονάδα πρέπει
να συνδεθεί τουλάχιστον με ένα από τα παρακάτω αναφερόμενα
χειριστήρια.
Χειριστήρια
Ηλεκτρονικό
τηλεχειριστήριο –
ασύρματο (ψύξη και
θέρμανση)

Κωδικός
αναγνώρισης
BRC7E530

Πληροφορίες: Το σύμβολο αυτό υποδηλώνει χρήσιμες
πληροφορίες, αλλά όχι προειδοποιήσεις επικίνδυνων
καταστάσεων.

Περιγραφή
Ασύρματο
τηλεχειριστήριο
για τον έλεγχο κάθε
κλιματιστικής μονάδας
ξεχωριστά με λειτουργίες
ψύξης και θέρμανσης.
Παρατήρηση:
■

Ανατρέξτε στο
σύστημα VRV
στο εγχειρίδιο
λειτουργίας.

■

Η λειτουργία
“αυτόματη ταχύτητα
ανεμιστήρα” δεν
είναι διαθέσιμη.

Ορισμένοι τύποι κινδύνων απεικονίζονται με ειδικά σύμβολα:
Ηλεκτρικό ρεύμα

Κίνδυνος εγκαύματος

Ηλεκτρονικό
τηλεχειριστήριο –
ασύρματο (μόνο
ψύξη)

BRC7E531

Άλλα σύμβολα:
Αυτό το τμήμα του εγχειριδίου απευθύνεται στον τεχνικό
εγκατάστασης αυτού του προϊόντος.

Ασύρματο
τηλεχειριστήριο
για τον έλεγχο κάθε
κλιματιστικής μονάδας
ξεχωριστά με λειτουργία
μόνο ψύξης.
Παρατήρηση:
■

Ανατρέξτε στο
σύστημα VRV
στο εγχειρίδιο
λειτουργίας.

■

Η λειτουργία
“αυτόματη ταχύτητα
ανεμιστήρα” δεν
είναι διαθέσιμη.

Πριν τη λειτουργία
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Πριν τη λειτουργία

Πριν τη λειτουργία

2.1.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλον τον εξοπλισμό και
τα αντίστοιχα έγγραφα

Επιπλέον απαιτούμενος εξοπλισμός
Η κλιματιστική μονάδα πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με
πρόσθετο εξοπλισμό.
Αυτός ο εξοπλισμός πρέπει να αγοραστεί ξεχωριστά και απαιτείται για
την ασφαλή και άνετη λειτουργία της κλιματιστικής μονάδας.
Επισκόπηση του απαιτούμενου πρόσθετου εξοπλισμού:
■

διακοσμητική μάσκα,

■

χειριστήριο.

Ηλεκτρονικό
τηλεχειριστήριο –
ενσύρματο

BRC315D7

Ενσύρματο
τηλεχειριστήριο
για τον έλεγχο κάθε
κλιματιστικής μονάδας
ανεξάρτητα, με
λειτουργίες ψύξης
και θέρμανσης.

Κεντρικό
τηλεχειριστήριο

DCS302CA51

Τηλεχειριστήριο για
κεντρικό έλεγχο όλων
των συνδεδεμένων
μονάδων.

Έξυπνο χειριστήριο
αφής

DCS601C51C

Προηγμένο
τηλεχειριστήριο για
κεντρικό έλεγχο όλων
των συνδεδεμένων
μονάδων.

Ενοποιημένο
DCS301BA51
χειριστήριο
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

FWF

Κλιματιστικές μονάδες
4PW65028-1A – 05.2011

Τηλεχειριστήριο για
την ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
ή ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
όλων των συνδεδεμένων
μονάδων.

Εγχειρίδιο χρήστη
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Πριν τη λειτουργία
Επιπλέον προαιρετικός εξοπλισμός
Προαιρετικά μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετο εξοπλισμό για την
κλιματιστική μονάδα σας, ώστε να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής
του προϊόντος σας, να αυξήσετε το επίπεδο αυτοματισμού και να
βελτιώσετε την ευχρηστία της.
Επισκόπηση του προαιρετικού πρόσθετου εξοπλισμού για την
κλιματιστική μονάδα σας:
Μια επισκόπηση των διαθέσιμων τύπων:
■

προαιρετικά εξαρτήματα διαχείρισης αέρα,

■

αισθητήρας,

■

χρονοδιακόπτης,

■

βαλβίδες,

■

ηλεκτρονικά κυκλώματα (PCB).

Προαιρετικά
εξαρτήματα
διαχείρισης αέρα
Τμήμα
στεγανοποίησης της
εξόδου εκκένωσης
αέρα

Κωδικός
αναγνώρισης
KDBH44BA60

Περιγραφή
Εξαρτήματα
μπλοκαρίσματος
για το κλείσιμο μίας
ή περισσότερων εξόδων
αέρα της κλιματιστικής
μονάδας.

Φίλτρο
αντικατάστασης
μεγάλης διάρκειας
ζωής

KAFQ441BA60

Φίλτρο υψηλής
ποιότητας.

Κιτ εισόδου φρέσκου
αέρα

KDDQ44XA60

Κιτ που μπορεί να
συνδεθεί στο σύστημα
εξαερισμού, ώστε να
παρέχει φρέσκο αέρα
στην κλιματιστική
μονάδα.

Αισθητήρας
Αισθητήρας
θερμοκρασίας με
τηλεχειρισμό

Χρονοδιακόπτης
Χρονοδιακόπτης
προγραμματισμού

Βαλβίδες

Κωδικός
αναγνώρισης
KRCS01-1

Κωδικός
αναγνώρισης
DST301BA51

Κωδικός
αναγνώρισης

Ηλεκτρονικά
κυκλώματα

Κωδικός
αναγνώρισης

Περιγραφή

PCB ελέγχου
βαλβίδας

EKRP1C11

Το ηλεκτρονικό κύκλωμα
είναι υποχρεωτικό, όταν
χρησιμοποιείται 2-οδη
ή 3-οδη βαλβίδα.

Προαιρετική PCB
για σύνδεση μέσω
Modbus

EKFCMBCB7

Ηλεκτρονικό κύκλωμα με
συνδέσεις διασύνδεσης
Modbus.

Προσαρμογέας
καλωδίωσης
για ηλεκτρικά
παρελκόμενα

KRP4A(A)53
KRP2A52

Ηλεκτρονικό κύκλωμα με
πρόσθετες συνδέσεις για
εξωτερικά σήματα
εισόδου/εξόδου.

Κιτ
EKROROA
“ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ”
και “εξαναγκασμένης
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ”
μέσω τηλεχειρισμού

Σύνδεση για την
εκτέλεση της λειτουργίας
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ
με τηλεχειρισμό.

Πριν τη λειτουργία

2.2.

Διαβάστε τις προφυλάξεις ασφαλείας

Η κλιματιστική μονάδα σας έχει κατασκευαστεί ώστε να πληροί
όλες τις αναγνωρισμένες τεχνικές απαιτήσεις. Χρησιμοποιήστε την
κλιματιστική μονάδα σας σύμφωνα με τις οδηγίες των εγγράφων
που εσωκλείονται και τα εγχειρίδια του πρόσθετου εξοπλισμού (π.χ.
χειριστηρίου). Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται ακατάλληλη και
μπορεί να προκαλέσει περιουσιακή ζημιά, σοβαρό τραυματισμό
ή θάνατο. Τυχόν ζημιές που οφείλονται σε εσφαλμένη χρήση
αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του χρήστη και μόνο.
Για την πρόληψη οποιουδήποτε κινδύνου:
■

διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις ασφαλείας,

■

χρησιμοποιήστε την κλιματιστική μονάδα σας σύμφωνα με τα
έγγραφα.

Περιγραφή
Αισθητήρας
αντικατάστασης
για τη μέτρηση της
θερμοκρασίας από
απόσταση, από μια θέση
διαφορετική από εκείνην
όπου είναι
εγκατεστημένο
το χειριστήριο.

Περιγραφή
Χειριστήριο με λειτουργία
χρονοπρογραμματισμού.

Περιγραφή

2-οδη βαλβίδα (τύπου EKMV2C09B7
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ)

Ηλεκτρονική 2-οδη
βαλβίδα για τον έλεγχο
της παροχής νερού
(+EKRP1C11).

3-οδη βαλβίδα (τύπου EKMV3C09B7
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ)

Ηλεκτρονική 3-οδη
βαλβίδα για τον έλεγχο
της παροχής νερού
(+EKRP1C11).

Προφυλάξεις για την εγκατάσταση
Ο τεχνικός εγκατάστασης θα πρέπει να εγκαταστήσει και να συνδέσει
την κλιματιστική μονάδα σας όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο
εγκατάστασης. Σημειώστε ότι μόνο ο τεχνικός εγκατάστασης μπορεί
να εγκαταστήσει την κλιματιστική μονάδα σας:
■

σε κρυφή οροφή,

■

σε άριστη κατάσταση.

Προφυλάξεις πριν τη λειτουργία
Χρησιμοποιήστε την κλιματιστική μονάδα σας μόνο αφού
η εγκατάστασή της πραγματοποιηθεί από εξουσιοδοτημένο τεχνικό
εγκατάστασης. Βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση έχει ολοκληρωθεί,
ελέγχοντας ότι ο κατάλογος “Παράρτημα: Παράδοση της
εγκατάστασης στον χρήστη” στη σελίδα 6 έχει συμπληρωθεί πλήρως.

Προφυλάξεις για τη λειτουργία
Χρησιμοποιήστε μια κλιματιστική μονάδα μόνο αν γνωρίζετε τι κάνετε
και έχετε αντίληψη των ενεργειών σας.
Οι κλιματιστικές μονάδες δεν προορίζονται για χρήση από άτομα
με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες
ή άτομο που δεν έχουν ξαναχρησιμοποιήσει ποτέ την κλιματιστική
μονάδα ή παιδιά. Όταν αυτά τα άτομα θέλουν να χρησιμοποιήσουν
την κλιματιστική μονάδα, το άτομο που είναι αρμόδιο για την ασφάλειά
τους πρέπει να τα επιτηρεί ή να τα καθοδηγεί για τη χρήση της
κλιματιστικής μονάδας.
Επιτηρείτε τα παιδιά, ώστε να είστε βέβαιοι ότι δεν παίζουν με την
κλιματιστική μονάδα.
Αν δεν είστε σίγουρος για το πώς λειτουργεί η κλιματιστική μονάδα,
επικοινωνήστε με τον τεχνικό εγκατάστασης για συμβουλές και
πληροφορίες.
Συμβουλές για βέλτιστη λειτουργία

Εγχειρίδιο χρήστη
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Συμβουλές για βέλτιστη λειτουργία

■

Συμβουλές για βέλτιστη λειτουργία

Ρυθμίστε σωστά τη θερμοκρασία του δωματίου, για ένα άνετο
περιβάλλον. Αποφεύγετε την υπερβολική θέρμανση ή ψύξη.
Έχετε υπόψη σας ότι μπορεί να απαιτηθεί κάποιος χρόνος για
την επίτευξη της ρυθμισμένης θερμοκρασίας στο δωμάτιο.
Εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης των επιλογών ρυθμίσεων
χρονοδιακόπτη.

5

Επίλυση προβλημάτων της
κλιματιστικής μονάδας σας

Όταν η κλιματιστική μονάδα σας δεν λειτουργεί καλά, μπορείτε
να προσπαθήσετε να επιλύσετε οποιοδήποτε πρόβλημα με τις
διορθωτικές ενέργειες αυτού του κεφαλαίου.
Εάν το πρόβλημα παραμένει ή δεν αντιμετωπίζεται σε αυτό το
κεφάλαιο, επικοινωνήστε με τον τεχνικό εγκατάστασης ή την εταιρεία
συντήρησης.

■

Αποφεύγετε την είσοδο απευθείας ηλιακού φωτός σε ένα
δωμάτιο κατά τη λειτουργία ψύξης, χρησιμοποιώντας κουρτίνες
ή στόρια.

■

Αερίζετε τακτικά το δωμάτιο. Για τη χρήση της μονάδας για
μεγάλα χρονικά διαστήματα, απαιτείται προσεκτικός αερισμός
του δωματίου.

■

Διατηρείτε τις πόρτες και τα παράθυρα κλειστά, όταν η μονάδα
βρίσκεται σε λειτουργία. Εάν οι πόρτες και τα παράθυρα
παραμείνουν ανοιχτά, ο αέρας θα διαφεύγει και θα μειώνεται
το αποτέλεσμα της ψύξης και της θέρμανσης.

Μήπως η κλιματιστική μονάδα
έχει ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ;

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ την
κλιματιστική μονάδα.

Υπάρχει διακοπή ρεύματος;

Αποκαταστήστε το ρεύμα.

■

Σε καμία περίπτωση μην τοποθετείτε αντικείμενα κοντά στην
είσοδο αέρα και στην έξοδο αέρα της μονάδας. Κάτι τέτοιο μπορεί
να μειώσει την απόδοση ή να προκαλέσει διακοπή λειτουργίας
της μονάδας.

Έχει πέσει ο διακόπτης
ασφαλείας (η ασφάλεια);

Επικοινωνήστε με τον τεχνικό
εγκατάστασης ή την εταιρεία
συντήρησης.

■

Απενεργοποιήστε τον γενικό διακόπτη παροχής ρεύματος, όταν
δεν χρησιμοποιείτε την κλιματιστική μονάδα για μεγάλα χρονικά
διαστήματα. Για όσο χρόνο ο διακόπτης είναι ενεργοποιημένος,
καταναλώνεται ρεύμα. Κλείστε το γενικό διακόπτη παροχής
ρεύματος ώστε να εξοικονομείτε ενέργεια.

■

Χρησιμοποιείτε πλήρως τη λειτουργία ρύθμισης της κατεύθυνσης
ροής αέρα, εάν είναι διαθέσιμη. Επειδή ο κρύος αέρας
συγκεντρώνεται στο δάπεδο και ο θερμός αέρας στο ταβάνι,
συνιστάται να ρυθμίσετε την κατεύθυνση ροής του αέρα κατά
τη λειτουργία ψύξης παράλληλα με την οροφή και προς τα κάτω
κατά τη λειτουργία θέρμανσης. Φροντίστε να μην κατευθύνετε την
απευθείας ροή αέρα προς τους χρήστες του δωματίου.

Καθαρισμός της κλιματιστικής μονάδας σας
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Καθαρισμός της κλιματιστικής
μονάδας σας

Για να καθαρίσετε το εξωτερικό της κλιματιστικής μονάδας σας:
1

Απενεργοποιήστε την κλιματιστική μονάδα.

2

Καθαρίστε το εξωτερικό της κλιματιστικής μονάδας με ένα
μαλακό πανί.

Η κλιματιστική μονάδα σας δεν λειτουργεί
Εάν η κλιματιστική μονάδα σας δεν λειτουργεί:
Ελέγξτε:

Εάν ναι,

Η κλιματιστική μονάδα σας δεν δροσίζει ή δεν
θερμαίνει καλά
Εάν η κλιματιστική μονάδα σας δεν δροσίζει ή δεν θερμαίνει καλά:
Ελέγξτε:

Εάν ναι,

Υπάρχει εμπόδιο κοντά στην
είσοδο αέρα ή στην έξοδο αέρα;

Αφαιρέστε το εμπόδιο.

Μήπως υπάρχουν ανοικτές
πόρτες ή παράθυρα;

Κλείστε τις πόρτες και τα
παράθυρα.

Μήπως η κλιματιστική μονάδα
Επιλέξτε μεσαία ταχύτητα
λειτουργεί σε χαμηλή ταχύτητα; ή υψηλή ταχύτητα.
Μήπως είναι βρώμικα τα φίλτρα; Επικοινωνήστε με τον τεχνικό
εγκατάστασης ή την εταιρεία
συντήρησης.

Υπάρχει διαρροή νερού από την κλιματιστική
μονάδα σας
Διακόψτε τη λειτουργία της μονάδας και επικοινωνήστε με τον τεχνικό
εγκατάστασης ή την εταιρεία συντήρησης.
Απόρριψη της κλιματιστικής μονάδας σας

Ειδοποίηση
Μην ρίξετε οποιοδήποτε υγρό στην κλιματιστική μονάδα.
Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα εσωτερικά
εξαρτήματα.
Σε καμία περίπτωση μην καθαρίζετε την κλιματιστική μονάδα σας με:
■

οποιοδήποτε διαβρωτικό χημικό διαλυτικό,

■ νερό σε θερμοκρασία πάνω από 50°C.
Για τη συντήρηση της κλιματιστικής μονάδας σας, επικοινωνήστε με
τον τεχνικό εγκατάστασης ή την εταιρεία συντήρησης.
Επίλυση προβλημάτων της κλιματιστικής μονάδας σας
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Απόρριψη της κλιματιστικής
μονάδας σας

Απόρριψη της κλιματιστικής μονάδας σας

Η κλιματιστική μονάδα σας έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι φιλική προς
το περιβάλλον. Η DAIKIN συμμορφώνεται με τα πρότυπα απόρριψης
φιλικής προς το περιβάλλον. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να
απορρίψετε την κλιματιστική μονάδα σας σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία. Φροντίζοντας για τη σωστή διάθεση αυτού του προϊόντος,
μπορείτε να βοηθήσετε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών
επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Εικόνα 6.1: Σύμβολο WEEE
Η κλιματιστική μονάδα σας κατατάσσεται ως ηλεκτρικό και
ηλεκτρονικό προϊόν. Επισημαίνεται με το σύμβολο που φαίνεται στην
εικόνα “Σύμβολο WEEE” στη σελίδα 5. Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι
η κλιματιστική μονάδα σας πρέπει να ανακυκλωθεί και όχι να πεταχτεί
σε δημοτικά απορρίμματα που δεν υφίστανται διαλογή.
Για την απόρριψη της κλιματιστικής μονάδας σας, επικοινωνήστε με
τον τεχνικό εγκατάστασης. Ο τεχνικός εγκατάστασης και οι αρμόδιοι
φορείς:
■

θα αποσυναρμολογήσουν την κλιματιστική μονάδα,

■

θα ξαναχρησιμοποιήσουν, θα ανακυκλώσουν και θα ανακτήσουν
τμήματα της κλιματιστικής μονάδας.

7

Γλωσσάρι

Όρος

Σημασία

Ισχύουσα
νομοθεσία:

Όλοι οι διεθνείς, ευρωπαϊκοί, εθνικοί και τοπικοί
νόμοι, κανονισμοί και οδηγίες ή/και κώδικες που
σχετίζονται και εφαρμόζονται σε ένα
συγκεκριμένο προϊόν ή τομέα

Διακόπτης
ασφαλείας
(ασφάλεια):

Συσκευή ασφαλείας, που χρησιμοποιείται στις
ηλεκτρικές εγκαταστάσεις για την αποφυγή
ηλεκτροπληξίας

Τεχνικός
εγκατάστασης:

Εξειδικευμένος τεχνικός που έχει εξουσιοδοτηθεί
να εγκαθιστά τις κλιματιστικές μονάδες και τα
λοιπά προϊόντα της DAIKIN

Εταιρεία
συντήρησης:

Εξουσιοδοτημένη εταιρεία που μπορεί να
εκτελέσει ή να συντονίσει τις απαιτούμενες
εργασίες συντήρησης στην κλιματιστική μονάδα

Παράρτημα: Παράδοση της εγκατάστασης στον χρήστη

Προειδοποίηση
Σε καμία περίπτωση μην αποσυναρμολογείτε την
κλιματιστική μονάδα μόνοι σας.
Η DAIKIN και το περιβάλλον σας ευχαριστούν!
Γλωσσάρι

Εγχειρίδιο χρήστη
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Παράρτημα: Παράδοση της εγκατάστασης στον χρήστη
Παράρτημα: Παράδοση της εγκατάστασης
στον χρήστη
Για την συμπλήρωση από τον τεχνικό εγκατάστασης, αφού
ολοκληρωθεί η δοκιμαστική λειτουργία και η(οι) κλιματιστική(-ές)
μονάδα(-ες) λειτουργεί(-ούν) σωστά.
Σημειώστε με

 όταν ελέγξετε

Εξηγήστε στον χρήστη ποιο σύστημα έχει εγκατασταθεί
στον χώρο εγκατάστασης.
Συμπληρώστε τις παρακάτω κάρτες αναγνώρισης για κάθε
εγκατεστημένη κλιματιστική μονάδα. Αυτές οι πληροφορίες
μπορεί να χρησιμεύσουν για μελλοντική συντήρηση.
Συμπληρώστε τη θέση εγκατάστασης (δωμάτιο), το όνομα
του μοντέλου (βλ. πινακίδα της κλιματιστικής μονάδας) και
συμπληρώστε τον εγκατεστημένο προαιρετικό εξοπλισμό.

Κλιματιστική μονάδα 1

Κλιματιστική μονάδα 2

Θέση
εγκατάστασης:

Θέση
εγκατάστασης:

Όνομα
μοντέλου:

Όνομα
μοντέλου:

Προαιρετικός εξοπλισμός:

Προαιρετικός εξοπλισμός:

Κλιματιστική μονάδα 7

Κλιματιστική μονάδα 8

Θέση
εγκατάστασης:

Θέση
εγκατάστασης:

Όνομα
μοντέλου:

Όνομα
μοντέλου:

Προαιρετικός εξοπλισμός:

Προαιρετικός εξοπλισμός:

Σημειώστε με

 όταν ελέγξετε

Βεβαιωθείτε ότι ο χρήστης έχει στη διάθεσή του μια έντυπη
έκδοση του εγχειριδίου χρήστη και του εγχειριδίου
εγκατάστασης και ζητήστε του/της να τα φυλάξει για
μελλοντική αναφορά.

Εξηγήστε στον χρήστη τον τρόπο σωστής λειτουργίας
του συστήματος και το τι πρέπει να κάνει σε περίπτωση
προβλημάτων.

Δείξτε στον χρήστη ποιες εργασίες συντήρησης πρέπει να
κάνει σε σχέση με τον καθαρισμό της μονάδας.
Ημερομηνία:
Υπογραφή:
Κλιματιστική μονάδα 3

Κλιματιστική μονάδα 4

Θέση
εγκατάστασης:

Θέση
εγκατάστασης:

Όνομα
μοντέλου:

Όνομα
μοντέλου:

Προαιρετικός εξοπλισμός:

Προαιρετικός εξοπλισμός:

Κλιματιστική μονάδα 5

Κλιματιστική μονάδα 6

Θέση
εγκατάστασης:

Θέση
εγκατάστασης:

Όνομα
μοντέλου:

Όνομα
μοντέλου:

Προαιρετικός εξοπλισμός:

Προαιρετικός εξοπλισμός:
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Το προϊόν DAIKIN εγκαταστάθηκε από:
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