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Προφυλάξεις ασφάλειας
• Οι προφυλάξεις που περιγράφονται στο παρόν ταξινομούνται στις κατηγορίες ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ και ΠΡΟΣΟΧΗ. Και 
οι δυο κατηγορίες περιέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια. Σιγουρευτείτε ότι ακολουθείτε όλες τις 
προφυλάξεις χωρίς παράλειψη.

• Σημασία των ανακοινώσεων ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΠΡΟΣΟΧΗΣ

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ .....Η παράλειψη σωστής τήρησης αυτών των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό 
ή θάνατο.

ΠΡΟΣΟΧΗ..................Η παράλειψη σωστής τήρησης αυτών των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές 
ή τραυματισμό, τα οποία ενδέχεται να είναι σοβαρά ανάλογα με τις περιστάσεις.

• Τα σύμβολα για την ασφάλεια που εμφανίζονται στο παρόν εγχειρίδιο έχουν την ακόλουθη σημασία:

• Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, εκτελέστε μια δοκιμαστική λειτουργία για να ελέγξετε αν υπάρχουν λάθη και 
εξηγήστε στον πελάτη πώς να χειρίζεται και να συντηρεί το κλιματιστικό με τη βοήθεια του εγχειριδίου λειτουργίας.

• Το αγγλικό κείμενο είναι οι πρωτότυπες οδηγίες. Οι άλλες γλώσσες είναι μεταφράσεις των πρωτότυπων οδηγιών.

Τηρείτε οπωσδήποτε τις οδηγίες. ∆ημιουργήστε οπωσδήποτε μια 
σύνδεση γείωσης. 

Μην επιχειρήσετε ποτέ την 
αναφερόμενη ενέργεια. 

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

• Ζητήστε από τον αντιπρόσωπο ή το εξουσιοδοτημένο προσωπικό να εκτελέσει τις εργασίες εγκατάστασης.
Μην προσπαθήσετε να εγκαταστήσετε μόνοι σας το κλιματιστικό. Τυχόν εσφαλμένη εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει διαρροή νερού, 
ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. 

• Εγκαταστήστε το κλιματιστικό σύμφωνα με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο εγκατάστασης.
Τυχόν εσφαλμένη εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. 

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

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

• Οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς και 
τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο εγκατάστασης. Χρησιμοποιήστε ξεχωριστή γραμμή παροχής ρεύματος και μόνο.
Η μη επαρκής χωρητικότητα κυκλώματος ισχύος και η εσφαλμένη εργασία μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. 

• Χρησιμοποιήστε καλώδιο με κατάλληλο μήκος.
Μην χρησιμοποιείτε κομμένα καλώδια ή ένα καλώδιο επέκτασης, επειδή ενδέχεται να προκληθεί υπερθέρμανση, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. 

• Σιγουρευτείτε ότι όλη η καλωδίωση έχει ασφαλιστεί σταθερά, τα υποδεικνυόμενα καλώδια χρησιμοποιούνται, και ότι 
δεν υπάρχει καμία πίεση στις συνδέσεις ακροδεκτών ή τα καλώδια.
Εσφαλμένες συνδέσεις ή εσφαλμένη ασφάλιση των καλωδίων μπορεί να προκαλέσει ασυνήθιστη υπερθέρμανση ή πυρκαγιά. 

• Κατά τη σύνδεση με την παροχή ισχύος και τη σύνδεση των καλωδίων μεταξύ των εσωτερικών και των εξωτερικών 
μονάδων, τοποθετήστε τα καλώδια έτσι ώστε το κάλυμμα του κιβωτίου ελέγχου να μπορεί να κλείσει με ασφάλεια.
Η λανθασμένη θέση του καλύμματος του κιβωτίου ακροδεκτών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή υπερθέρμανση στους ακροδέκτες. 

• Αν διαρρεύσει ψυκτικό αέριο κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, αερίστε την περιοχή αμέσως.
Μπορεί να παραχθούν τοξικά αέρια αν το ψυκτικό έρθει σε επαφή με φωτιά. 

• Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, ελέγξτε για διαρροή ψυκτικού αερίου.
Μπορεί να παραχθούν τοξικά αέρια αν το ψυκτικό αέριο διαρρεύσει στο χώρο και έρθει σε επαφή με μία εστία φωτιάς όπως ένα αερόθερμο, 
μια σόμπα ή κουζίνα.

• Κατά την εγκατάσταση ή την αλλαγή της θέσης του κλιματιστικού, εξαερώστε το κύκλωμα ψυκτικού για να 
εξασφαλίσετε ότι δεν περιέχει αέρα και χρησιμοποιήστε μόνο το προδιαγραφόμενο ψυκτικό (R410A).
Η παρουσία αέρα ή άλλου ξένου σώματος στο κύκλωμα ψυκτικού θα προκαλέσει μη φυσιολογική αύξηση πίεσης, η οποία ενδέχεται να προκαλέσει 
βλάβη στον εξοπλισμό ή ακόμα και τραυματισμό.

• Κατά την εγκατάσταση, συνδέστε σωστά τις σωληνώσεις ψυκτικού πριν να θέσετε σε λειτουργία το συμπιεστή.
Αν ο συμπιεστής δεν έχει συνδεθεί σωστά και η βάνα διακοπής είναι ανοιχτή κατά τη λειτουργία του συμπιεστή, θα γίνει αναρρόφηση αέρα 
προκαλώντας μη φυσιολογική πίεση στον ψυκτικό κύκλο, η οποία ενδέχεται να οδηγήσει σε βλάβη στον εξοπλισμό ή ακόμα και τραυματισμό. 

• Κατά τη λειτουργία εκκένωσης, διακόψτε τη λειτουργία του συμπιεστή πριν από την αφαίρεση των σωληνώσεων 
ψυκτικού.
Εάν ο συμπιεστής λειτουργεί ακόμη και η βάνα διακοπής είναι ανοιχτή κατά τη λειτουργία εκκένωσης, θα γίνει αναρρόφηση αέρα μόλις αφαιρεθούν 
οι σωληνώσεις ψυκτικού, γεγονός που θα προκαλέσει μη φυσιολογική πίεση στον ψυκτικό κύκλο με αποτέλεσμα να προκληθεί βλάβη στον 
εξοπλισμό ή ακόμη και τραυματισμός. 

• Γειώστε οπωσδήποτε το κλιματιστικό.
Μην γειώνετε τη μονάδα σε σωλήνα παροχής, αγωγό αλεξικέραυνου ή καλώδιο γείωσης τηλεφωνικής γραμμής. Η εσφαλμένη γείωση μπορεί 
να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
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● Το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας (εξωτερική θερμοκρασία) κυμαίνεται 
σε 18 - 43°C για την ψύξη και -10 - 24°C για τη θέρμανση.

• Τοποθετήστε οπωσδήποτε έναν διακόπτη γείωσης.
Αν δεν τοποθετήσετε διακόπτη γείωσης, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. 

• Μην αγγίζετε τα ηλεκτρονικά τμήματα ή τους ακροδέκτες όταν η μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία, έχει σταματήσει 
ή έχει απενεργοποιηθεί για λιγότερο από 30 λεπτά, προκειμένου να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας!

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Μην εγκαθιστάτε το κλιματιστικό σε θέση όπου υπάρχει κίνδυνος διαρροής εύφλεκτου αερίου.
Σε περίπτωση διαρροής αερίου, η συγκέντρωση αερίου κοντά στο κλιματιστικό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

• Ακολουθώντας τις οδηγίες χρήσης αυτού του εγχειριδίου εγκατάστασης, εγκαταστήστε την σωλήνωση αποστράγγισης 
για να εξασφαλιστεί σωστή αποστράγγιση και μονώστε τη σωλήνωση για την αποφυγή δημιουργίας συμπυκνώματος.
Η ακατάλληλη σωλήνωση αποστράγγισης μπορεί να προκαλέσει διαρροή νερού σε εσωτερικό χώρο και υλικές φθορές.

• Σφίξτε το ρακόρ εκχείλωσης σύμφωνα με την προδιαγραφόμενη μέθοδο, π.χ. με ένα ροπόκλειδο.
Αν το ρακόρ εκχείλωσης είναι πολύ σφιχτό, ενδέχεται να σπάσει μετά από παρατεταμένη χρήση προκαλώντας διαρροή ψυκτικού.

• Βεβαιωθείτε ότι έχετε λάβει επαρκή μέτρα ώστε να αποτρέψετε τη χρήση της εξωτερικής μονάδας ως φωλιάς από 
μικρά ζώα.
Εάν έλθουν μικρά ζώα σε επαφή με ηλεκτροφόρα τμήματα ενδέχεται να προκληθούν βλάβες, καπνός ή πυρκαγιά. Ζητήστε από τον πελάτη να 
διατηρεί καθαρό το χώρο γύρω από τη μονάδα.

• Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση τόσο από εξειδικευμένους ή καταρτισμένους χρήστες σε καταστήματα, στην 
ελαφρά βιομηχανία και σε αγροκτήματα όσο και για εμπορική και οικιακή χρήση από μη ειδικούς.

• Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μικρότερη από 70 dB(A).

• ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η γείωση του κινητήρα ισχύει μόνο για το περίβλημα από σίδηρο του κινητήρα.

• Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές 
ή πνευματικές ικανότητες, ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώσεις, εκτός εάν τη χειρίζονται κατόπιν οδηγιών 
σχετικά με τη χρήση της συσκευής ή υπό την επίβλεψη κάποιου ατόμου υπεύθυνου για την ασφάλειά τους.
Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να εξασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

Εσωτερική πλευρά 
DB/WB(°C)

Εξωτερική πλευρά 
DB/WB(°C)

Μέγιστη θερμοκρασία 
ψύξης 32/23 43/26

Μέγιστη θερμοκρασία 
θέρμανσης 27/- 24/18

Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας
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Ονόματα εξαρτημάτων
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Εξωτερική μονάδα
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∆ιάγραμμα διαστάσεων εγκατάστασης
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αποστράγγισης

Το
υλ

άχ
ιστ

ον
 25

0 c
m

Το
υλ

άχ
ιστ

ον
 15

 cm

Το
υλ

άχ
ιστ

ον
 50

 cm

Τουλάχιστον 50 cm

Τουλάχιστον

30 cm

Τουλάχιστον 300 cm

Τουλάχιστον 200 cm

Α
π

όσ
τα

ση
 α

π
ό 

το
 ε

μπ
όδ

ιο

Απόσταση από το εμπόδιο

Απόσταση από το

εμπόδιο

Απ
όσ

τα
ση

 α
π

ό 
το

 τα
βά

νι

Απ
όσ

τα
ση

 α
π

ό 
το

 π
άτ

ω
μα

Απόσταση από το εμπόδιο

Απόσταση από το εμ
πόδιο

Τουλάχιστον 30 cm

Τουλάχιστον 15 cm
Τουλάχιστον 15 cm

Απόσταση από τον τοίχο

Απόσταση από τον τοίχο

Απόσταση από 
τον τοίχο
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Εργαλεία για την εγκατάσταση

Επιλογή του χώρου εγκατάστασης

1 Αλφάδι 2 Κατσαβίδι 3 Παλμικό κατσαβίδι
4 Τρυπάνι 5 ∆ιαστολέας σωλήνων 6 Ροπόκλειδο
7 Κλειδί ανοικτού τύπου 8 Κόφτης σωλήνων 9 Ανιχνευτής διαρροών
10 Αντλία κενού 11 Μανόμετρο 12 Πολύμετρο γενικής χρήσης
13 Κλειδί άλεν 14 Μετροταινία

● Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για την εγκατάσταση.
● Μην χρησιμοποιείτε ακατάλληλο καλώδιο ρεύματος.

Σημείωση:

Βασικές προϋποθέσεις Εσωτερική μονάδα

Η εγκατάσταση της μονάδας στα 
ακόλουθα σημεία μπορεί να προκαλέσει 
δυσλειτουργία. Αν δεν μπορείτε να 
αποφύγετε την εγκατάσταση σε αυτό το 
σημείο, συμβουλευτείτε τον τοπικό σας 
αντιπρόσωπο:
1. Σημείο με ισχυρές πηγές θερμότητας, 
ατμούς, εύφλεκτα ή εκρηκτικά αέρια 
ή πτητικές ουσίες στον αέρα.

2. Σημείο με συσκευές υψηλής 
συχνότητας (όπως μηχανή 
συγκόλλησης, ιατρικός εξοπλισμός).

3. Σημείο κοντά σε ακτή.
4. Σημείο με πετρέλαιο ή αναθυμιάσεις 
στον αέρα.

5. Σημείο με θειούχο αέριο.
6. Άλλα σημεία με ειδικές συνθήκες.
7. Η συσκευή δεν πρέπει να 
τοποθετείται σε χώρο πλυντηρίου.

1. ∆εν πρέπει να υπάρχουν εμπόδια 
κοντά στην είσοδο και την έξοδο αέρα.

2. Επιλέξτε μια θέση όπου το νερό από 
τη συμπύκνωση υγρασίας μπορεί να 
αποστραγγίζεται εύκολα χωρίς να 
επηρεάζει άλλα άτομα.

3. Επιλέξτε μια θέση κατάλληλη για 
σύνδεση της εξωτερικής μονάδας 
και κοντά σε πρίζα.

4. Επιλέξτε μια θέση όπου δεν μπορούν 
να φτάσουν τα παιδιά.

5. Η θέση θα πρέπει να αντέχει το βάρος 
της εσωτερικής μονάδας και να μην 
αυξάνει το θόρυβο και τις δονήσεις.

6. Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται 
2,5 m πάνω από το πάτωμα

7. Μην τοποθετείτε την εσωτερική 
μονάδα από ηλεκτρική συσκευή.

8. Προσπαθήστε να τοποθετήσετε τη 
μονάδα όσο το δυνατό μακρύτερα 
από λάμπες φθορισμού.

Εξωτερική μονάδα

1. Επιλέξτε μια θέση όπου ο θόρυβος και η έξοδος αέρα από την εξωτερική μονάδα 
δεν θα ενοχλεί τη γειτονιά.

2. Η θέση θα πρέπει να είναι καλά αεριζόμενη και στεγνή, και η εξωτερική μονάδα 
δεν θα πρέπει να εκτίθενται άμεσα στο ηλιακό φως ή σε ισχυρό άνεμο.

3. Η θέση θα πρέπει να αντέχει το βάρος της εξωτερικής μονάδας.
4. Βεβαιωθείτε ότι η τοποθέτηση τηρεί τις απαιτήσεις του διαγράμματος 
διαστάσεων τοποθέτησης.

5. Επιλέξτε μια θέση όπου δεν μπορούν να φτάσουν τα παιδιά και βρίσκεται μακριά 
από ζώα ή φυτά. Αν δεν γίνεται διαφορετικά, προσθέστε τον φράχτη ασφαλείας.
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Απαιτήσεις ηλεκτρικής σύνδεσης

1. Κατά την εγκατάσταση της μονάδας πρέπει να τηρούνται οι κανονισμοί 
ηλεκτρικής ασφάλειας.

2. Χρησιμοποιήστε κατάλληλο κύκλωμα παροχής και διακόπτη, σύμφωνα με 
τους τοπικούς κανονισμούς ασφάλειας.

3. Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ρεύματος συμφωνεί με τις απαιτήσεις του 
κλιματιστικού. Ασταθής παροχή ρεύματος ή εσφαλμένη καλωδίωση μπορεί να 
προκαλέσει ηλεκτροπληξία, κίνδυνο πυρκαγιάς ή δυσλειτουργία. Εγκαταστήστε 
κατάλληλα καλώδια τροφοδοσίας προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό.

4. Συνδέστε σωστά τα καλώδια φάσης, ουδετέρου και γείωσης της πρίζας.
5. Βεβαιωθείτε ότι έχετε διακόψει την τροφοδοσία προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε 
εργασία σχετίζεται με τον ηλεκτρισμό και την ασφάλεια.

6. Μην επαναφέρετε την τροφοδοσία προτού ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.
7. Εάν το παρεχόμενο καλώδιο είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από 
τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο συντήρησης ή ομοίως εξειδικευμένα άτομα, 
προς αποφυγή κινδύνου.

8. Η θερμοκρασία του κυκλώματος ψυκτικού μέσου θα είναι υψηλή, επομένως 
κρατήστε το καλώδιο διασύνδεσης μακριά από τον χάλκινο σωλήνα.

9. Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς 
καλωδίωσης.

1. Το κλιματιστικό είναι ηλεκτρική συσκευή κατηγορίας Ι. Πρέπει να γειωθεί 
κατάλληλα με ειδική συσκευή γείωσης από επαγγελματία. Βεβαιωθείτε ότι 
η συσκευή είναι πάντοτε καλά γειωμένη, διαφορετικά ενδέχεται να προκαλέσει 
ηλεκτροπληξία.

2. Το κίτρινο-πράσινο καλώδιο στο κλιματιστικό είναι το καλώδιο της γείωσης, 
το οποίο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κανέναν άλλο σκοπό.

3. Η αντίσταση γείωσης πρέπει να συμφωνεί με τους εθνικούς κανονισμούς 
ηλεκτρικής ασφάλειας.

4. Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε η πρίζα να είναι προσβάσιμη.
5. Ένας διακόπτης όλων των πόλων με απόσταση επαφών τουλάχιστον 3 mm 
σε όλους τους πόλους θα πρέπει να εγκατασταθεί στη μόνιμη καλωδίωση.

6. Φροντίστε να εγκαταστήσετε διακόπτη γείωσης που μπορεί να αντέξει το μέγιστο 
ονομαστικό ρεύμα. (Έναν διακόπτη που μπορεί να αντέξει υψηλότερες 
αρμονικές.)

Προφυλάξεις ασφάλειας

Απαιτήσεις γείωσης
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Εγκατάσταση της εσωτερικής μονάδας
Βήμα ένα: επιλογή θέσης εγκατάστασης
Προτείνετε τη θέση εγκατάστασης στον πελάτη και, στη συνέχεια, επιβεβαιώστε τη 
θέση μαζί του.

Βήμα δύο: εγκατάσταση επιτοίχιου πλαισίου
1. Κρεμάστε το επιτοίχιο πλαίσιο στον τοίχο. Προσαρμόστε το σε οριζόντια θέση με 
το αλφάδι και κατόπιν σημαδέψτε τις οπές για τις βίδες στερέωσης στον τοίχο.

2. Ανοίξτε με κρουστικό τρυπάνι τις οπές για τις βίδες στερέωσης στον τοίχο 
(η διάσταση της μύτης του τρυπανιού πρέπει να είναι ίδια με αυτήν του ούπα) και, 
στη συνέχεια τοποθετήστε τα ούπα στις οπές.

3. Τοποθετήστε το επιτοίχιο πλαίσιο στον τοίχο με βίδες (ST4,2X25TA) και στη 
συνέχεια ελέγξτε αν το πλαίσιο είναι καλά τοποθετημένο τραβώντας το. Αν το 
ούπα είναι χαλαρό, ανοίξτε άλλη οπή σε κοντινή θέση.

Βήμα τρία: άνοιγμα οπής σωλήνωσης
1. Επιλέξτε τη θέση της οπής σωλήνωσης ανάλογα με την κατεύθυνση του σωλήνα 
εξόδου. Η θέση της οπής σωλήνωσης πρέπει να είναι λίγο χαμηλότερα από το 
επιτοίχιο πλαίσιο, όπως φαίνεται παρακάτω.

2. Ανοίξτε μια οπή σωλήνωσης με διάμετρο Ø55 ή Ø70 στην επιλεγμένη θέση για τον 
σωλήνα εξόδου. Προκειμένου να εξασφαλίσετε ομαλή αποστράγγιση, δώστε στην 
οπή σωλήνωσης μια ελαφριά κλίση 5-10° προς τα κάτω στην εξωτερική πλευρά.

 

  

  

 

Αριστερά

Τοίχος

ø55 mm
Δεξιά

Βάλτε σημάδι στη μέση Αλφάδι

(Πίσω οπή σωλήνων)

Τοίχος

ø55 mm
(Πίσω οπή σωλήνων)

Απόσταση
από τον

τοίχο
πάνω 
από

150 mm

Απόσταση
από τον

τοίχο
πάνω 
από

150 mm

Κλάση 25 και 35:

Αριστερά

Τοίχος

ø70 mm
Δεξιά

Βάλτε σημάδι στη μέση Αλφάδι

(Πίσω οπή σωλήνων)

Τοίχος

ø70 mm
(Πίσω οπή σωλήνων)

Απόσταση
από τον

τοίχο
πάνω 
από

150 mm

Απόσταση
από τον

τοίχο
πάνω 
από

150 mm

Κλάση 60:

Αριστερά

Τοίχος

ø55 mm
Δεξιά

Βάλτε σημάδι στη μέση Αλφάδι

(Πίσω οπή σωλήνων)

Τοίχος

ø55 mm
(Πίσω οπή σωλήνων)

Απόσταση
από τον

τοίχο
πάνω 
από

150 mm

Απόσταση
από τον

τοίχο
πάνω 
από

150 mm

Κλάση 50:
7



Εγκατάσταση της εσωτερικής μονάδας

Βήμα τέσσερα: σωλήνας εξόδου

Βήμα πέντε: σύνδεση του σωλήνα της εσωτερικής μονάδας
1. Τοποθετήστε τον σύνδεσμο του σωλήνα 
στο αντίστοιχο στόμιο.

2. Σφίξτε αρχικά το παξιμάδι ρακόρ με το 
χέρι.

3. Ρυθμίστε τη ροπή σύσφιξης σύμφωνα με το ακόλουθο φύλλο. Τοποθετήστε το 
γερμανικό κλειδί στο σύνδεσμο του σωλήνα και το ροπόκλειδο στο παξιμάδι 
ρακόρ. Σφίξτε το παξιμάδι ρακόρ με το ροπόκλειδο.

Οπή 
σωλήνων

Μοντέλο

Ø55 Απόδοση ψύξης < 6000 W

Ø70 Απόδοση ψύξης ≥ 6000 W

5-10
ø55/
ø70

Σημείωση:
● Φροντίστε να αποφύγετε τη σκόνη 
και λάβετε τα κατάλληλα μέτρα 
ασφαλείας κατά το άνοιγμα της οπής.

● Τα ούπα δεν παρέχονται και πρέπει 
να αγοραστούν από την τοπική 
αγορά.

πίσω 
αριστερά

πίσω δεξιά
 αριστ

ερά

δεξιά

1. Ο σωλήνας μπορεί να οδηγηθεί έξω 
με κατεύθυνση δεξιά, πίσω δεξιά, 
αριστερά ή πίσω αριστερά.

2. Αν επιλέξετε την έξοδο του σωλήνα 
από τα αριστερά ή από τα δεξιά, 
αποκόψτε την αντίστοιχη οπή στο 
κάτω μέρος του περιβλήματος.

αποκόψτε
την οπή

αριστερά δεξιά

σωλήναςπαξιμάδι 
ρακόρ

σύνδεσμος σωλήνα
8



Εγκατάσταση της εσωτερικής μονάδας

4. Περιτυλίξτε τον εσωτερικό σωλήνα και 
το σύνδεσμο με μονωτικό σωλήνα και, 
στη συνέχεια, περιτυλίξτε τον με 
ταινία.

Βήμα έξι: εγκατάσταση εύκαμπτου 
σωλήνα αποστράγγισης
1. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης 
στο σωλήνα εξόδου της εσωτερικής μονάδας.

2. Τυλίξτε το σύνδεσμο 
με ταινία.                       

Βήμα επτά: σύνδεση του καλωδίου της εσωτερικής μονάδας

1. Ανοίξτε το πλαίσιο, αφαιρέστε τη βίδα 
του καλύμματος καλωδίωσης και 
κατόπιν αφαιρέστε το κάλυμμα.

∆ιάμετρος εξαγωνικού 
παξιμαδιού

Ροπή σύσφιγξης 
(N·m)

Ø 6 15~20

Ø 9,52 30~40

Ø 12 40~55

Ø 16 60~65

Ø 19 70~75

ροπόκλειδο

εσωτερικός σωλήνας

παξιμάδι ρακόρ

σωλήνας

γερμανικό 
κλειδί

μονωτικός σωλήνας

εύκαμπτος 
σωλήνας 
αποστ-
ράγγισης

σωλήνας
εξόδου

εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης
σωλήνας εξόδου

ταινία

εύκαμπτος 
σωλήνας 
αποστράγγισης

μονωτικός 
σωλήνας

Σημείωση:
● Προσθέστε μονωτικό σωλήνα 
στον εύκαμπτο σωλήνα 
αποστράγγισης της εσωτερικής 
μονάδας για να αποφύγετε τη 
συμπύκνωση υγρασίας.

πλαίσιο βίδα

κάλυμμα καλωδίωσης
9



Εγκατάσταση της εσωτερικής μονάδας

2. Περάστε το καλώδιο σύνδεσης ρεύματος 
μέσω της οπής περάσματος καλωδίων 
στο πίσω μέρος της εσωτερικής μονάδας 
και, στη συνέχεια, τραβήξτε το έξω από 
την μπροστινή πλευρά.

3. Αφαιρέστε το κλιπ καλωδίου. Συνδέστε 
το καλώδιο σύνδεσης ρεύματος στον 
ακροδέκτη καλωδίωσης σύμφωνα με το 
χρώμα. Σφίξτε τη βίδα και κατόπιν 
στερεώστε το καλώδιο σύνδεσης ρεύματος με το κλιπ καλωδίου.

4. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της καλωδίωσης και σφίξτε τη βίδα.
5. Κλείστε το πλαίσιο.

Σημείωση:
● Όλα τα καλώδια της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας πρέπει 
να συνδέονται από επαγγελματία.

● Αν το μήκος του καλωδίου σύνδεσης ρεύματος δεν επαρκεί (δείτε τον παρακάτω 
πίνακα), επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για να ζητήσετε ένα καινούργιο. 
Αποφύγετε να κάνετε προέκταση του καλωδίου μόνοι σας.

● Θα πρέπει να εγκατασταθεί ασφαλειοδιακόπτης για το κλιματιστικό σε σειριακή 
σύνδεση.

Κλάση: Μήκος καλωδίου σύνδεσης (mm)
25 1500

35 1500

50 1800

60 1800

οπή περάσματος 
καλωδίων

καλώδιο σύνδεσης 
ρεύματος

N(1) 2 3

2N(1) 3

πλακέτα καλωδίωσης καλώδιο
γείωσης

κλιπ καλωδίου

Σημείωση: η εικονιζόμενη πλακέτα καλωδίωσης 
είναι μόνο για αναφορά, ανατρέξτε στην 
πραγματική πλακέτα.

Σύνδεση εξωτερικής μονάδας
(για αναφορά)

μπλε μαύρο καφέ κίτρινο-
πράσινο
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Εγκατάσταση της εσωτερικής μονάδας
Βήμα οκτώ: δέσιμο σωλήνα

Βήμα εννέα: ανάρτηση της εσωτερικής μονάδας
1. Τοποθετήστε τους δεμένους σωλήνες στο σωλήνα τοίχου και κατόπιν 
περάστε τους μέσα από την οπή του τοίχου.

2. Κρεμάστε την εσωτερική μονάδα στο επιτοίχιο πλαίσιο.
3. Γεμίστε το κενό ανάμεσα στου σωλήνες και τον τοίχο με μονωτική κόλλα.
4. Στερεώστε το σωλήνα τοίχου.
5. Ελέγξτε αν η εσωτερική μονάδα έχει τοποθετηθεί σταθερά και κοντά στον τοίχο.

1. ∆έστε το σωλήνα σύνδεσης, το 
καλώδιο ρεύματος και τον εύκαμπτο 
σωλήνα αποστράγγισης με την ταινία.

2. Φυλάξτε ένα ορισμένο μήκος του 
εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης 
για εγκατάσταση κατά το δέσιμο. Όταν 
προχωρήσετε το δέσιμο σε κάποιο βαθμό, 
διαχωρίστε το καλώδιο της εσωτερικής 
μονάδας και κατόπιν διαχωρίστε τον 
εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης.

εσωτερική 
μονάδα

καλώδιο ρεύματος
εσωτερικής και εξωτερικής 
μονάδας

ταινία
εύκαμπτος σωλήνας 
αποστράγγισης

σωλήνας 
υγρού

σωλήνας
αερίου

3. ∆έστε τα ομοιόμορφα.
4. Ο σωλήνας υγρού και ο σωλήνας 
αερίου πρέπει να δεθούν στο τέλος 
ξεχωριστά.

σωλήνας σύνδεσης εύκαμπτος σωλήνας 
αποστράγγισης ταινία

καλώδιο ρεύματος εσωτερικής μονάδας

Σημείωση:
● Το καλώδιο ρεύματος και το καλώδιο 

ελέγχου δεν πρέπει να διασταυρωθούν 
ή να περιελιχθούν.

● Ο σωλήνας υγρού και ο σωλήνας αερίου 
πρέπει να δεθούν στο κάτω μέρος.

εξωτερικόεσωτερικό

σωλήνας 
τοίχου

μονωτική 
κόλλα

επάνω 
άγκιστρο

κάτω άγκιστρο
επιτοίχιου πλαισίου

Σημείωση:
● Μην λυγίζετε υπερβολικά τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης για να 
αποφύγετε τυχόν φράξιμο.
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Εγκατάσταση της εξωτερικής μονάδας
Βήμα ένα: στερεώστε το στήριγμα της εξωτερικής μονάδας

(επιλέξτε στήριγμα ανάλογα με τις συγκεκριμένες 
συνθήκες εγκατάστασης)

1. Επιλέξτε τη θέση εγκατάστασης ανάλογα με τη διαμόρφωση της οικίας.
2. Στερεώστε το στήριγμα της εξωτερικής μονάδας στην επιλεγμένη θέση με βίδες 
διαστολής.

Σημείωση:
● Λάβετε επαρκή προστατευτικά μέτρα κατά 
την εγκατάσταση της εξωτερικής μονάδας.

● Βεβαιωθείτε ότι το στήριγμα μπορεί να 
αντέξει τουλάχιστον τέσσερις φορές το 
βάρος της μονάδας.

● Η εξωτερική μονάδα πρέπει να τοποθετηθεί 
τουλάχιστον 3 cm πάνω από το πάτωμα 
προκειμένου να τοποθετηθεί ο σύνδεσμος 
αποστράγγισης.

● Για τη μονάδα με απόδοση ψύξης 2300 W 
~5000 W, απαιτούνται 6 βίδες διαστολής. 
Για τη μονάδα με απόδοση ψύξης 6000 W 
~8000 W, απαιτούνται 8 βίδες διαστολής. 
Για τη μονάδα με απόδοση ψύξης 10000 W 
~16000 W, απαιτούνται 10 βίδες διαστολής.

τουλάχιστον 3 cm πάνω από το 
πάτωμα

Βήμα δύο: τοποθέτηση 
συνδέσμου αποστράγγισης 
(Μόνο για μονάδα ψύξης και 
θέρμανσης)
1. Συνδέστε το σύνδεσμο αποστράγγισης 

εξωτερικής μονάδας στην οπή του 
πλαισίου όπως υποδεικνύεται στην 
παρακάτω εικόνα.

2. Συνδέστε το σωλήνα αποστράγγισης 
στο στόμιο αποστράγγισης.

πλαίσιο

σύνδεσμος αποστράγγισης 
εξωτερικής μονάδας

Εύκαμπτος σωλήνας 
αποστράγγισης

στόμιο 
αποστράγγισης

Βήμα τρία: στερέωση 
εξωτερικής μονάδας
1. Τοποθετήστε την εξωτερική μονάδα 
πάνω στο στήριγμα.

2. Στερεώστε τις οπές των ποδιών της 
εξωτερικής μονάδας με μπουλόνια.

οπές ποδιών

οπές ποδιών
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Εγκατάσταση της εξωτερικής μονάδας
Βήμα τέσσερα: σύνδεση εσωτερικών και εξωτερικών σωλήνων
1. Αφαιρέστε τη βίδα από τη δεξιά λαβή 
της εξωτερικής μονάδας και κατόπιν 
αφαιρέστε τη λαβή.

2. Αφαιρέστε το βιδωτό πώμα της 
βάνας και τοποθετήστε το σύνδεσμο 
του σωλήνα στο στόμιο του σωλήνα.

βίδα

λαβή

βάνα αερίου

σωλήνας 
αερίου

σωλήνας 
υγρού

βάνα 
υγρού

3. Σφίξτε αρχικά το παξιμάδι ρακόρ με 
το χέρι.

4. Σφίξτε το παξιμάδι ρακόρ με το 
ροπόκλειδο με ροπή σύσφιξης 
σύμφωνα με το ακόλουθο φύλλο.

∆ιάμετρος 
εξαγωνικού 
παξιμαδιού

Ροπή σύσφιγξης 
(N·m)

Ø 6 15~20

Ø 9,52 30~40

Ø 12 40~55

Ø 16 60~65

Ø 19 70~75

yellow-
green

σύνδεσμος 
σωλήνα

παξιμάδι ρακόρ

1. Αφαιρέστε το κλιπ καλωδίου. 
Συνδέστε το καλώδιο σύνδεσης 
ρεύματος και το καλώδιο ελέγχου 
σήματος (μόνο για μονάδα ψύξης 
και θέρμανσης) στον ακροδέκτη 
καλωδίωσης σύμφωνα με το χρώμα. 
Στερεώστε τα με βίδες.

2N(1) 3

πλακέτα καλωδίωσης καλώδιο 
γείωσης

κλιπ καλωδίουλαβή

Σύνδεση εσωτερικής μονάδας
(για αναφορά)

μπλε μαύρ καφέ κίτρινο-
πράσινο

Βήμα πέντε: σύνδεση της εξωτερικής ηλεκτρικής καλωδίωσης
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Εγκατάσταση της εξωτερικής μονάδας
2. Στερεώστε το καλώδιο σύνδεσης ρεύματος και το καλώδιο ελέγχου σήματος με 
το κλικ καλωδίου (μόνο για μονάδα ψύξης και θέρμανσης).

Βήμα έξι: τακτοποίηση των σωλήνων
1. Οι σωλήνες πρέπει να τοποθετούνται κατά 
μήκος του τοίχου, να κάμπτονται σε λογικά 
πλαίσια και να κρύβονται αν είναι δυνατό. 
Η ελάχιστη ημιδιάμετρος κάμψης των 
σωλήνων είναι 10 cm.

2. Αν η εξωτερική μονάδα βρίσκεται υψηλότερα 
από την οπή του τοίχου, πρέπει να 
διαμορφώσετε ένα σχήμα U στο σωλήνα πριν 
από το πέρασμα του σωλήνα στο χώρο, ώστε 
να μην εισέρχεται το νερό της βροχής μέσα στο 
χώρο.

Σημείωση:
● Αφού σφίξετε το βίδα, τραβήξτε ελαφρά το καλώδιο για να ελέγξετε ότι είναι 
σταθερό.

Καμπύλη σχήματος U

εύκαμπτος σωλήνας 
αποστράγγισης

τοίχος

Σημείωση:
● Το πέρασμα από τον τοίχο του 
εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης 
δεν πρέπει να είναι υψηλότερα από 
την οπή του σωλήνα εξόδου της 
εσωτερικής μονάδας.

● Η έξοδος νερού δεν πρέπει να 
τοποθετηθεί μέσα σε νερό για τη 
διασφάλιση ομαλής αποστράγγισης.

ο εύκαμπτος 
σωλήνας 
αποστράγγισης
δεν πρέπει να 
κατευθύνεται
προς τα πάνω

Η έξοδος νερού δεν 
πρέπει να τοποθετηθεί 
μέσα σε νερό

● ∆ώστε στον εύκαμπτο σωλήνα 
αποστράγγισης μια ελαφριά κλίση 
προς τα κάτω. Ο εύκαμπτος 
σωλήνας αποστράγγισης δεν 
πρέπει να κάμπτεται, να ανυψώνεται 
ή να έχει κυματισμούς.

Ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης δεν 
πρέπει να έχει κυματισμούς

Ο εύκαμπτος 
σωλήνας αποστ-
ράγγισης δεν πρέπει 
να έχει κυματισμούς Η έξοδος νερού 

δεν πρέπει να έχει 
κυματισμούς
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Αντλία κενού

1. Αφαιρέστε τα πώματα 
από τη βάνα υγρού και 
τη βάνα αερίου και το 
παξιμάδι από το στόμιο 
πλήρωσης ψυκτικού.

2. Συνδέστε τον εύκαμπτο 
σωλήνα πλήρωσης του 
πιεζόμετρου στο στόμιο 
πλήρωσης ψυκτικού της 
βάνας αερίου και κατόπιν 
συνδέστε τον άλλον 
εύκαμπτο σωλήνα 
πλήρωσης στην αντλία 
κενού.

3. Ανοίξτε πλήρως το 
πιεζόμετρο και θέστε το 
σε λειτουργία για 10-15 
λεπτά για να ελέγξετε αν 
η πίεση του πιεζόμετρου 
παραμένει -0,1 MPa.

4. Κλείστε την αντλία κενού 
και διατηρήστε την 
κατάστασή της για 1-2 λεπτά για να ελέγξετε αν η πίεση του πιεζόμετρου 
παραμένει -0,1 MPa. Αν η πίεση ελαττώνεται, ενδέχεται να υπάρχει διαρροή.

5. Αφαιρέστε το πιεζόμετρο, ανοίξτε πλήρως τον πυρήνα της βαλβίδας της βάνας 
υγρού και της βάνας αερίου με κλειδί άλεν.

6. Σφίξτε τα βιδωτά καλύμματα στις βάνες και το στόμιο της πλήρωσης ψυκτικού.

Ανίχνευση διαρροής
1. Με ανιχνευτή διαρροών:
Ελέγξτε αν υπάρχει διαρροή με ανιχνευτή διαρροών.

2. Με σαπουνόνερο:
Αν δεν διαθέτετε ανιχνευτή διαρροών, χρησιμοποιήστε σαπουνόνερο για την 
ανίχνευση διαρροών. Απλώστε σαπουνόνερο στο πιθανό σημείο διαρροής και 
αφήστε το για περισσότερο από 3 λεπτά. Αν εμφανιστούν φυσαλίδες από το 
σημείο, υπάρχει διαρροή.

Χρήση αντλίας κενού

Lo Hiβάνα υγρού

βάνα αερίου

στόμιο πλήρωσης
ψυκτικού

παξιμάδι στομίου 
πλήρωσης ψυκτικού

πώμα βάνας

αντλία κενού

πιεζόμετρο

κλειδί
άλεν

κλείσιμο
άνοιγμα
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Έλεγχος μετά την εγκατάσταση
● Ελέγξτε τις ακόλουθες απαιτήσεις μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης.

∆οκιμαστική λειτουργία
1. Προετοιμασία δοκιμαστικής λειτουργίας

● Ο πελάτης εγκρίνει το κλιματιστικό.
● Υποδείξτε τις σημαντικές σημειώσεις για το κλιματιστικό στον πελάτη.

2. Μέθοδος δοκιμαστικής λειτουργίας
● Συνδέστε την τροφοδοσία και πατήστε το κουμπί ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ στο τηλεχειριστήριο για να ξεκινήσετε τη λειτουργία.

● Πατήστε το κουμπί MODE για να επιλέξετε AUTO, COOL, DRY, FAN και 
HEAT για να ελέγξετε ότι η λειτουργία εκτελείται κανονικά.

Στοιχεία που πρέπει 
να ελέγξετε

Πιθανή δυσλειτουργία

Έχει η μονάδα εγκατασταθεί σταθερά; Η μονάδα ενδέχεται να πέσει, 
να πάλλεται ή να κάνει θόρυβο.

Έχετε πραγματοποιήσει δοκιμή 
διαρροής ψυκτικού;

Ενδέχεται να προκληθεί ανεπαρκής 
απόδοση ψύξης (θέρμανσης).

Είναι επαρκής η θερμομόνωση της 
σωλήνωσης;

Μπορεί να προκληθεί συμπύκνωση 
υγρασίας και στάξιμο νερού.

Πραγματοποιείται καλή αποστράγγιση 
του νερού;

Μπορεί να προκληθεί συμπύκνωση 
υγρασίας και στάξιμο νερού.

Συμφωνεί η τάση του ρεύματος 
τροφοδοσίας με την τάση που 
αναγράφεται στην πινακίδα;

Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία 
ή ζημιά εξαρτημάτων.

Έχουν εγκατασταθεί σωστά η ηλεκτρική 
καλωδίωση και οι σωληνώσεις;

Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία 
ή ζημιά εξαρτημάτων.

Είναι η μονάδα γειωμένη σωστά; Μπορεί να προκληθεί διαρροή 
ρεύματος.

Ακολουθεί το καλώδιο ρεύματος τις 
προδιαγραφές;

Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία 
ή ζημιά εξαρτημάτων.

Υπάρχει κάποιο εμπόδιο στην είσοδο 
ή την έξοδο αέρα;

Ενδέχεται να προκληθεί ανεπαρκής 
απόδοση ψύξης (θέρμανσης).

Έχει αφαιρεθεί η σκόνη και διάφορα 
τυχόν άλλα μικροαντικείμενα που 
προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια της 
εγκατάστασης;

Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία 
ή ζημιά εξαρτημάτων.

Είναι πλήρως ανοικτές οι βάνες αερίου 
και υγρού του σωλήνα σύνδεσης;

Ενδέχεται να προκληθεί ανεπαρκής 
απόδοση ψύξης (θέρμανσης).
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∆ιαμόρφωση σωλήνα σύνδεσης

1. Το ελάχιστο μήκος του σωλήνα σύνδεσης είναι 3 m.

2. Μέγιστο μήκος του σωλήνα σύνδεσης και μέγιστη διαφορά ύψους.

3. Το πρόσθετο ψυκτικό λάδι και η πλήρωση ψυκτικού που απαιτούνται μετά 
την επιμήκυνση σωλήνα σύνδεσης
● Μέθοδος υπολογισμού της πρόσθετης ποσότητας πλήρωσης ψυκτικού 

(με βάση το σωλήνα υγρού):
Πρόσθετη ποσότητα πλήρωσης ψυκτικού = πρόσθετο μήκος σωλήνα 
υγρού × πρόσθετη ποσότητα πλήρωσης ψυκτικού ανά μέτρο

● Όταν το μήκος του σωλήνα σύνδεσης είναι πάνω από 10 m, προσθέστε ψυκτικό 
ανάλογα με το πρόσθετο μήκος του σωλήνα υγρού. Η πρόσθετη ποσότητα 
πλήρωσης ψυκτικού ανά μέτρο διαφέρει ανάλογα με τη διάμετρο του σωλήνα 
υγρού. Συμβουλευτείτε το παρακάτω φύλλο.

● Πρόσθετη ποσότητα πλήρωσης ψυκτικού για R22, R407C, R410A και R134a

Απόδοση 
ψύξης

Μέγιστο μήκος 
σωλήνα 
σύνδεσης

Μέγιστη 
διαφορά ύψους

Κλάση 25 
9000 Btu/h 
(2637 W)

15 10

Κλάση 35 
12000 Btu/h 

(3516 W)
15 10

Κλάση 50 
18000 Btu/h 

(5274 W)
25 10

Κλάση 60 
24000 Btu/h 

(7032 W)
25 10

∆ιάμετρος σωλήνα σύνδεσης Βαλβίδα εξωτερικής μονάδας

Σωλήνας υγρού 
(mm)

Σωλήνας αερίου 
(mm) Μόνο ψύξη (g/m) Ψύξη και θέρμανση (g/m)

Ø6 Ø9,52 ή Ø12 15 20

Ø6 ή Ø9,52 Ø16 ή Ø19 15 50

Ø12 Ø19 ή Ø22,2 30 120
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Μέθοδος επέκτασης σωλήνα
Σημείωση:
Η εσφαλμένη επέκταση σωλήνα αποτελεί την κύρια αιτία διαρροής ψυκτικού μέσου. 
Επεκτείνετε τον σωλήνα ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:
Α: Κόψτε το σωλήνα
● Ελέγξτε το μήκος του σωλήνα 
ανάλογα με την απόσταση της 
εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας.

● Κόψτε τον απαιτούμενο σωλήνα με 
κόφτη σωλήνων.

Β: Αφαιρέστε τα γρέζια
● Αφαιρέστε τα γρέζια με λίμα και αποφύγετε 

την είσοδο των γρεζιών στο σωλήνα.

Γ: Τοποθετήστε κατάλληλο μονωτικό 
σωλήνα
∆: Τοποθετήστε το παξιμάδι ρακόρ
● Αφαιρέστε το παξιμάδι ρακόρ από το 
σωλήνα της εσωτερικής μονάδας και 
την εξωτερική βάνα. Τοποθετήστε το 
παξιμάδι ρακόρ στο σωλήνα.

κόφτης 
σωλήνων

σωλήνας

κλίση ανώμαλο γρέζι

σωλήνας

λίμα

προς τα 
κάτω

παξιμάδι ρακόρ

σωλήνας

Ε: Επεκτείνετε το άνοιγμα
● Επεκτείνετε το άνοιγμα με διαστολέα.

Σημείωση:
● Το "Α" είναι διαφορετικό ανάλογα με 
τη διάμετρο. Ανατρέξτε στο 
παρακάτω φύλλο:

ΣΤ: Επιθεώρηση
● Ελέγξτε την ποιότητα της επέκτασης 
του ανοίγματος. Αν υπάρχουν 
ατέλειες, επεκτείνετε το άνοιγμα ξανά 
ακολουθώντας τα παραπάνω βήματα.

Εξωτερική 
διάμετρος

(mm)

A (mm)

Μέγ. Ελάχ.

Ø6 - 6,35(1/4") 1,3 0,7

Ø9,52(3/8") 1,6 1,0

Ø12 - 12,7(1/2") 1,8 1,0

Ø15,8 - 16(5/8") 2,4 2,2

διαστο-
λέας

σκληρή 
μήτρα

σωλήνας

ομαλή επιφάνεια

το μήκος είναι ίσο

εσφαλμένη επέκταση

κλίση αλλοιωμένη 
επιφάνεια

ράγισμα ανώμαλο 
πάχος
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Κουμπιά στο τηλεχειριστήριο

Εισαγωγή στα εικονίδια της οθόνης

Κουμπί ON/OFF

Κουμπί MODE

Κουμπί +/-

Κουμπί FAN

Κουμπί SWING

Κουμπί SAVE

Κουμπί X-FAN

Κουμπί TIMER

Κουμπί TURBO

Κουμπί SLEEP

Κουμπί LIGHT

Κλείδωμα για παιδιά

Λειτουργία αφύγρανσης
Αυτόματη λειτουργία

Λειτουργία ψύξης
Λειτουργία θέρμανσης

Λειτουργία ανεμιστήρα
Πρόσθετη λειτουργία ανεμιστήρα

Ρύθμιση ώρας

ON/OFF χρονοδιακόπτη Ταχύτητα ανεμιστήρα

Ρύθμιση θερμοκρασίας

Κίνηση περσίδας επάνω/
κάτω

Αναστολή λειτουργίας
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Εισαγωγή στα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου
Σημείωση:
● Μετά τη σύνδεση της τροφοδοσίας, το κλιματιστικό θα εκπέμψει ένα ηχητικό σήμα 
και η ένδειξη λειτουργείς " " θα ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ (κόκκινη ένδειξη). Μπορείτε 
να χειριστείτε το κλιματιστικό μέσω του τηλεχειριστηρίου.

● Στην κατάσταση ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ, μόλις πιέσετε ένα κουμπί του 
τηλεχειριστηρίου το εικονίδιο σήματος " " στο τηλεχειριστήριο θα αναβοσβήσει 
μία φορά. Το κλιματιστικό θα εκπέμψει ένα ηχητικό σήμα, το οποίο υποδεικνύει 
ότι έχει σταλεί το σήμα στο κλιματιστικό.

● Στην κατάσταση ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ, η οθόνη του τηλεχειριστηρίου εμφανίζει 
την καθορισμένη θερμοκρασία. Στην κατάσταση ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ, η οθόνη του 
τηλεχειριστηρίου εμφανίζει το αντίστοιχο εικονίδιο έναρξης λειτουργίας.

Πατήστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το 
κλιματιστικό. Μόλις ενεργοποιήσετε τη μονάδα, η ένδειξη λειτουργίας " " στην 
εσωτερική μονάδα ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ (μπλε ένδειξη. Το χρώμα μπορεί να διαφέρει 
για διαφορετικά μοντέλα) και η εσωτερική μονάδα εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα.

Πατήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε τη λειτουργία που επιθυμείτε.

● Αν επιλέξετε την αυτόματη λειτουργία, το κλιματιστικό θα λειτουργήσει αυτόματα 
ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Η καθορισμένη θερμοκρασία δεν 
μπορεί να προσαρμοστεί και δεν εμφανίζεται. Πατήστε το κουμπί "FAN" για να 
ρυθμίσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα. Πατήστε το κουμπί "SWING" για να 
ρυθμίσετε τη γωνία της κινούμενης περσίδας.

● Αν επιλέξετε τη λειτουργία ψύξης, το κλιματιστικό θα τεθεί στη λειτουργία ψύξης. Η 
ένδειξη ψύξης " " της εσωτερικής μονάδας είναι ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ. Μπορείτε 
να πατήσετε τα κουμπιά "+" ή "-" για να ρυθμίσετε την καθορισμένη θερμοκρασία. 
Πατήστε το κουμπί "FAN" για να ρυθμίσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα. Πατήστε 
το κουμπί "SWING" για να ρυθμίσετε τη γωνία της κινούμενης περσίδας.

● Αν επιλέξετε τη λειτουργία αφύγρανσης, το κλιματιστικό θα τεθεί στη λειτουργία 
αφύγρανσης σε χαμηλή ταχύτητα. Η ένδειξη αφύγρανσης " " της εσωτερικής 
μονάδας είναι ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ. Στη λειτουργία αφύγρανσης, δεν είναι 
δυνατή η ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα. Πατήστε το κουμπί "SWING" 
για να ρυθμίσετε τη γωνία της κινούμενης περσίδας.

1 Κουμπί ON/OFF

2 Κουμπί MODE
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Εισαγωγή στα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου
● Αν επιλέξετε τη λειτουργία ανεμιστήρα, το κλιματιστικό θα τεθεί στη λειτουργία 
ανεμιστήρα σε χαμηλή ταχύτητα. Οι ενδείξεις των άλλων λειτουργιών της 
εσωτερικής μονάδας θα είναι ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ. Πατήστε το κουμπί 
"FAN" για να ρυθμίσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα. Πατήστε το κουμπί 
"SWING" για να ρυθμίσετε τη γωνία της κινούμενης περσίδας.

● Αν επιλέξετε τη λειτουργία θέρμανσης, το κλιματιστικό θα τεθεί στη λειτουργία 
θέρμανσης. Η ένδειξη θέρμανσης " " της εσωτερικής μονάδας είναι 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ. Μπορείτε να πατήσετε τα κουμπιά "+" ή "-" για να 
ρυθμίσετε την καθορισμένη θερμοκρασία. Πατήστε το κουμπί "FAN" για να 
ρυθμίσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα. Πατήστε το κουμπί "SWING" για να 
ρυθμίσετε τη γωνία της κινούμενης περσίδας. (Η μονάδα που διαθέτει μόνο 
λειτουργία ψύξης δεν λαμβάνει το σήμα λειτουργίας θέρμανσης.)

Σημείωση:
Το κλιματιστικό έχει σχεδιαστεί ώστε να αρχίζει να εξάγει αέρα μόνον όταν φτάσει σε 
μια ορισμένη θερμοκρασία κατά τη λειτουργία θέρμανσης (συνήθως μετά από 
1-5 λεπτά, ανάλογα με την εσωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος). Εύρος ρύθμισης 
θερμοκρασίας στο τηλεχειριστήριο: 16°C-30°C. Εύρος ρύθμισης ταχύτητας 
ανεμιστήρα: αυτόματη, χαμηλή ταχύτητα, μέση ταχύτητα, υψηλή ταχύτητα.

● Κάθε πάτημα του κουμπιού "+" ή "-" αυξάνει ή μειώνει την καθορισμένη 
θερμοκρασία κατά 1°C. Κρατήστε πατημένο το κουμπί "+" ή "-" για τουλάχιστον 2 
δευτερόλεπτα για να αλλάξετε γρήγορα την καθορισμένη θερμοκρασία στο 
τηλεχειριστήριο. Μόλις φτάσετε στην θερμοκρασία που επιθυμείτε, αφήστε το 
κουπί. Η ένδειξη θέρμανσης της εσωτερικής μονάδας θα αλλάξει αντίστοιχα. (Η 
θερμοκρασία δεν είναι δυνατό να ρυθμιστεί στην αυτόματη λειτουργία).

● Στη ρύθμιση ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗ 
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ή ρύθμισης ρολογιού, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί "+" 
ή "-" για να καθορίσετε την ώρα. (Ανατρέξτε στο κουμπί TIMER για λεπτομέρειες)

Πατήστε αυτό κουμπί για να επιλέξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα με την ακόλουθη 
σειρά: αυτόματη (AUTO), χαμηλή ταχύτητα ( ), μέση ταχύτητα ( ), υψηλή 
ταχύτητα ( ).

Σημείωση:
● Στην αυτόματη λειτουργία, το κλιματιστικό θα επιλέξει αυτόματα την κατάλληλη 
ταχύτητα ανεμιστήρα σύμφωνα με τις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

● Χαμηλή ταχύτητα στη λειτουργία αφύγρανσης.

3 Κουμπί "+" ή "-"

4 Κουμπί FAN
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Εισαγωγή στα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου

● Πατήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε την κίνηση της περσίδας πάνω ή κάτω. 
Στη λειτουργία αυτόματης κίνησης περσίδας, η οριζόντια γρίλια του κλιματιστικού 
κινείται αυτόματα πάνω κάτω με τη μεγαλύτερη γωνία. Αυτή η λειτουργία 
υποδεικνύεται στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου με ένα εικονίδιο.

● Πατώντας ξανά "SWING" στο τηλεχειριστήριο η οριζόντια γρίλια του κλιματιστικού 
θα σταματήσει να κινείται και θα παραμείνει σταθερή στη γωνία που βρίσκεται 
εκείνη τη στιγμή. Σε αυτήν τη λειτουργία, το εικονίδιο στο τηλεχειριστήριο 
εξαφανίζεται.

Λειτουργία SAVE:
Στη λειτουργία ψύξης, πατήστε το κουμπί SAVE ώστε η μονάδα να τεθεί στη 
λειτουργία SAVE. Το τηλεχειριστήριο θα εμφανίσει την ένδειξη "SE" και το 
κλιματιστικό θα λειτουργήσει με αυτόματη ταχύτητα. Η καθορισμένη θερμοκρασία 
δεν μπορεί να ρυθμιστεί. Πατήστε ξανά το κουμπί SAVE για να τερματίσετε τη 
λειτουργία SAVE. Το κλιματιστικό θα επιστρέψει στην αρχική ρύθμιση ταχύτητας 
και θερμοκρασίας.
● Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένα μοντέλα.

Αν πατήσετε αυτό το κουμπί στη λειτουργία ψύξης ή αφύγρανσης, το 
τηλεχειριστήριο εμφανίζει το εικονίδιο "X-FAN" και ξεκινά η λειτουργία X-FAN. 
Πατήστε ξανά αυτό το κουμπί για να ακυρώσετε τη λειτουργία X-FAN. Το εικονίδιο 
"X-FAN" θα εξαφανιστεί.

Σημείωση:
● Αν ξεκινήσετε τη λειτουργία X-FAN, όταν απενεργοποιήσετε τη μονάδα, 
ο εσωτερικός ανεμιστήρας θα συνεχίσει να λειτουργεί για λίγη ώρα σε χαμηλή 
ταχύτητα ώστε να στεγνώσει το νερό που απομένει στο εσωτερικό της 
εσωτερικής μονάδας.

● Όταν η μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία X-FAN, πατήστε το κουμπί "X-FAN" 
για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία X-FAN. Ο εσωτερικός ανεμιστήρας θα 
σταματήσει να λειτουργεί αμέσως.

5 Κουμπί SWING

6 Κουμπί SAVE

7 Κουμπί X-FAN
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Εισαγωγή στα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου

● Στην κατάσταση ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ, πατήστε αυτό το κουμπί μία φορά για 
να ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ το ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗ. Θα αναβοσβήσουν οι 
χαρακτήρες HOUR και ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ. Πατήστε το κουμπί "+" ή "-" μέσα 
στα επόμενα 5 δευτερόλεπτα για να ρυθμίσετε την ώρα του ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗ 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ. Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί "+" ή "-" ο χρόνος 
αυξάνεται ή ελαττώνεται κατά μισή ώρα. Αν κρατήσετε πατημένο το κουμπί "+" 
ή "-" για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα, η ώρα θα αρχίσει να αλλάζει γρήγορα ώστε 
να καθορίσετε την επιθυμητή ώρα. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί "TIMER" για 
επιβεβαίωση. Θα σταματήσουν να αναβοσβήνουν οι χαρακτήρες HOUR και 
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ. Ακύρωση ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ: 
Πατήστε ξανά το κουμπί "TIMER" στην κατάσταση ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗ 
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ.

● Στην κατάσταση ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ, πατήστε αυτό το κουμπί μία φορά για να 
ρυθμίσετε τον ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ. Ανατρέξτε στη λειτουργία 
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ για λεπτομέρειες.
Ακύρωση ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ: Πατήστε ξανά το κουμπί 
"TIMER" στην κατάσταση ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ.

Σημείωση:
● Εύρος ρύθμισης χρόνου: 0,5-24 ώρες.
● Το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο χειρισμών δεν μπορεί να ξεπερνά τα 

5 δευτερόλεπτα, διαφορετικά το τηλεχειριστήριο θα τερματίσει την 
κατάσταση ρύθμισης αυτόματα.

● Η λειτουργία ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ επαναρρυθμίζεται 
όταν η λειτουργία ΚΛΕΙ∆ΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ κατά του παγώματος είναι 
ξεκλειδωμένη.

8 Κουμπί TIMER
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Εισαγωγή στα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου

Αν πατήσετε αυτό το κουμπί στη λειτουργία ψύξης ή θέρμανσης, το κλιματιστικό 
θα μεταβεί σε λειτουργία γρήγορης ψύξης ή γρήγορης θέρμανσης. Εμφανίζεται 
το εικονίδιο "TURBO" στο τηλεχειριστήριο. Πατήστε ξανά αυτό το κουμπί για να 
τερματίσετε τη λειτουργία turbo. Το εικονίδιο "TURBO" θα εξαφανιστεί από το 
τηλεχειριστήριο.

Πατήστε αυτό το κουμπί στη λειτουργία ψύξης, θέρμανσης ή αφύγρανσης για 
να ξεκινήσετε την αναστολή λειτουργίας. Εμφανίζεται το εικονίδιο " " στο 
τηλεχειριστήριο. Πατήστε ξανά αυτό το κουμπί για να ακυρώσετε την αναστολή 
λειτουργίας. Εμφανίζεται το εικονίδιο " " στο τηλεχειριστήριο.

Πατήστε αυτό το κουμπί για να απενεργοποιήσετε το φως της οθόνης της 
εσωτερικής μονάδας. Πατήστε ξανά αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε 
το φως της οθόνης της εσωτερικής μονάδας.

Εισαγωγή στις λειτουργίες των κουμπιών 
συνδυασμού

Πατώντας ταυτόχρονα τα κουμπιά "+" και "-" μπορείτε να ενεργοποιήσετε και 
να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος για παιδιά. Όταν ξεκινήσει 
η λειτουργία κλειδώματος για παιδιά, εμφανίζεται το εικονίδιο " " στο 
τηλεχειριστήριο. Αν στη συνέχεια πατηθούν κουμπιά στο τηλεχειριστήριο, το 
εικονίδιο " " θα αναβοσβήσει τρεις φορές, ενώ το τηλεχειριστήριο δεν θα στείλει 
κανένα σήμα.

Αφού απενεργοποιήσετε τη μονάδα με το τηλεχειριστήριο, πατήστε το κουμπί "-" και 
το κουμπί "MODE" ταυτόχρονα για εναλλαγή μεταξύ κλίμακας °C και °F.

9 Κουμπί TURBO

10 Κουμπί SLEEP

11 Κουμπί LIGHT

Λειτουργία κλειδώματος για παιδιά

Λειτουργία εναλλαγής εμφάνισης θερμοκρασίας
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Οδηγός λειτουργίας
1. Μετά τη σύνδεση της τροφοδοσίας, πατήστε το κουμπί " " στο 
τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε το κλιματιστικό.

2. Πατήστε το κουμπί " " για να επιλέξετε τη λειτουργία που επιθυμείτε: AUTO, 
COOL, DRY, FAN, HEAT.

3. Πατήστε τα κουμπιά "+" ή "-" για να ρυθμίσετε την απαιτούμενη θερμοκρασία. 
(Η θερμοκρασία δεν είναι δυνατό να ρυθμιστεί στην αυτόματη λειτουργία).

4. Πατήστε το κουμπί " " για να ρυθμίσετε την απαιτούμενη ταχύτητα του 
ανεμιστήρα: αυτόματη, χαμηλή, μέση και υψηλή.

5. Πατήστε το κουμπί " " για να ρυθμίσετε τη γωνία εξαγωγής αέρα του 
ανεμιστήρα.

Αντικατάσταση των μπαταριών του τηλεχειριστηρίου

1. Πατήστε την πίσω πλευρά του τηλεχειριστηρίου 
που επισημαίνεται με " ", όπως φαίνεται στην 
εικόνα και, στη συνέχεια, σπρώξτε προς τα έξω το 
κάλυμμα του διαμερίσματος μπαταριών προς την 
κατεύθυνση του βέλους.

2. Τοποθετήστε δύο ξηρές μπαταρίες 7# (AAA 1,5V) 
και βεβαιωθείτε ότι οι πόλοι "+" και "-" έχουν 
τοποθετηθεί σωστά.

3. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα του διαμερίσματος 
μπαταριών.

πομπός 
σήματος μπαταρία

επανατο-
ποθέτηση

αφαίρεση

Κάλυμμα διαμερίσματος 
μπαταριών

● Κατά τη λειτουργία, στρέψτε τον πομπό σήματος του τηλεχειριστηρίου προς το 
παράθυρο λήψης της εσωτερικής μονάδας.

● Η απόσταση μεταξύ του πομπού σήματος και του παραθύρου λήψης δεν 
πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 8 m και δεν πρέπει να υπάρχουν εμπόδια 
μεταξύ των δύο.

● Το σήμα μπορεί να υποστεί εύκολα παρεμβολές στο χώρο όταν υπάρχουν 
λάμπες φθορισμού ή ασύρματο τηλέφωνο. Το τηλεχειριστήριο πρέπει να 
βρίσκεται κοντά στην εσωτερική μονάδα κατά το χειρισμό.

● Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με μπαταρίες ίδιου τύπου όταν απαιτείται 
αντικατάσταση.

● Όταν δεν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα, 
αφαιρέστε τις μπαταρίες.

Σημείωση:
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Λειτουργία έκτακτης ανάγκης

Καθαρισμός και συντήρηση

Όταν η επιφάνεια της εσωτερικής μονάδας είναι βρώμικη, συνιστάται να τη 
σκουπίζετε με μαλακό στεγνό ή βρεγμένο πανί.

Σημείωση:
● Μην αφαιρείτε το πλαίσιο κατά τον καθαρισμό.

Αν το τηλεχειριστήριο χαθεί ή υποστεί ζημιά, χρησιμοποιήστε το βοηθητικό 
κουμπί για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το κλιματιστικό. Οι 
λεπτομέρειες της χρήσης του κουμπιού είναι οι εξής: Όπως υποδεικνύεται στην 
εικόνα, ανοίξτε το πλαίσιο, πατήστε το βοηθητικό κουμπί για να ενεργοποιήσετε 
ή να απενεργοποιήσετε το κλιματιστικό. Όταν το κλιματιστικό ενεργοποιείται. 
τίθεται σε αυτόματη λειτουργία.

βοηθητικό 
κουμπί

πλαίσιο

■ Απενεργοποιήστε το κλιματιστικό και αποσυνδέστε την τροφοδοσία πριν από 
τον καθαρισμό του κλιματιστικού για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας.

■ Μην πλένετε το κλιματιστικό με νερό για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας.

■ Μη χρησιμοποιείτε πτητικά υγρά για τον καθαρισμό του κλιματιστικού.

Σημείωση:

Καθαρισμός της επιφάνειας της εσωτερικής μονάδας
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Καθαρισμός και συντήρηση

Καθαρίστε το φίλτρο

Ανοίξτε το πλαίσιο
Τραβήξτε το πλαίσιο σε μια 
ορισμένη γωνία όπως φαίνεται 
στην εικόνα.

1 Καθαρίστε το φίλτρο
●Χρησιμοποιήστε ηλεκτρική 
σκούπα ή νερό για να καθαρίσετε 
το φίλτρο

●Όταν το φίλτρο είναι πολύ 
βρώμικο, χρησιμοποιήστε νερό 
(με θερμοκρασία μικρότερη από 
45°C) για να το καθαρίσετε και 
κατόπιν τοποθετήστε το σε 
σκιερό και δροσερό μέρος για 
να στεγνώσει.

3

Αφαιρέστε το φίλτρο
Αφαιρέστε το φίλτρο όπως 
φαίνεται στην εικόνα.

2

Τοποθετήστε το φίλτρο
Τοποθετήστε το φίλτρο και κατόπιν 
κλείστε καλά το πλαίσιο.

4

■ Το φίλτρο πρέπει να καθαρίζεται κάθε τρεις μήνες. Αν υπάρχει αρκετή βρωμιά 
στο περιβάλλον λειτουργίας, η συχνότητα καθαρισμού μπορεί να αυξηθεί.

■ Μετά την αφαίρεση του φίλτρου, μην ακουμπάτε τα πτερύγια για την αποφυγή 
τραυματισμού.

■ Μην χρησιμοποιείτε θερμότητα ή πιστολάκι για τα μαλλιά για να στεγνώσετε το 
φίλτρο για την αποφυγή παραμόρφωσης ή κινδύνου πυρκαγιάς.

Σημείωση:
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Καθαρισμός και συντήρηση

1. Ελέγξτε αν είναι φραγμένες οι είσοδοι και έξοδοι του αέρα.
2. Ελέγξτε αν ο διακόπτης, το φις και η πρίζα είναι σε καλή κατάσταση.
3. Ελέγξτε αν το φίλτρο είναι καθαρό.
4. Ελέγξτε αν ο βραχίονας στερέωσης της εξωτερικής μονάδας έχει υποστεί 
ζημιά ή διάβρωση. Αν έχει συμβεί αυτό, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο.

5. Ελέγξτε αν ο σωλήνας αποστράγγισης έχει υποστεί ζημιά.

Έλεγχοι πριν από την εποχή λειτουργίας

1. Αποσυνδέστε την τροφοδοσία ρεύματος.
2. Καθαρίστε το φίλτρο και το πλαίσιο της εσωτερικής μονάδας.
3. Ελέγξτε αν ο βραχίονας στερέωσης της εξωτερικής μονάδας έχει υποστεί 
ζημιά ή διάβρωση. Αν έχει συμβεί αυτό, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο.

Έλεγχοι μετά από την εποχή λειτουργίας

Σημείωση σχετικά με την ανακύκλωση
1. Πολλά υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα υλικά.
Απορρίψτε τα στην κατάλληλη μονάδα ανακύκλωσης.

2. Αν θέλετε να απορρίψετε το κλιματιστικό, επικοινωνήστε με τον τοπικό 
αντιπρόσωπο ή με το κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης για πληροφορίες 
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Ανάλυση δυσλειτουργίας

Ελέγξτε τα παρακάτω στοιχεία προτού ζητήσετε συντήρηση. Αν μετά τον έλεγχο 
η δυσλειτουργία παραμένει, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο 
ή καταρτισμένους επαγγελματίες.

Φαινόμενο Ελέγξτε τα στοιχεία Λύση

Η εσωτερική 
μονάδα δεν 
λαμβάνει το 
σήμα του 
τηλεχειριστ-
ηρίου ή το 
τηλεχειριστ-
ήριο δεν 
λειτουργεί.

● Υπάρχει σοβαρή παρεμβολή 
(όπως στατικός ηλεκτρισμός, 
σταθερή τάση);

● Απενεργοποιήστε τη μονάδα. 
Μετά από περίπου 3 λεπτά, 
ενεργοποιήστε ξανά τη μονάδα.

● Είναι το τηλεχειριστήριο εντός 
της εμβέλειας του δέκτη;

● Η εμβέλεια της λήψης 
σήματος είναι 8 m.

● Υπάρχουν εμπόδια; ● Αφαιρέστε τα εμπόδια.

● Είναι το τηλεχειριστήριο 
στραμμένο προς το 
παράθυρο λήψης;

● Επιλέξτε την κατάλληλη 
γωνία και στρέψτε το 
τηλεχειριστήριο προς το 
παράθυρο λήψης της 
εσωτερικής μονάδας.

● Είναι η απόκριση του 
χειριστηρίου χαμηλή, 
η οθόνη θολή ή η οθόνη 
απενεργοποιημένη;

● Ελέγξτε τις μπαταρίες. Αν 
η ισχύς των μπαταριών είναι 
πολύ χαμηλή, αντικαταστήστε 
τις μπαταρίες.

● Είναι σβηστή η οθόνη 
όταν χρησιμοποιείτε το 
τηλεχειριστήριο;

● Ελέγξτε αν το τηλεχειριστήριο 
έχει υποστεί ζημιά. Αν ναι, 
αντικαταστήστε το.

● Υπάρχει λάμπα φθορισμού 
στο χώρο;

● Μεταφέρετε το 
τηλεχειριστήριο κοντά στην 
εσωτερική μονάδα.

● Απενεργοποιήστε τη λάμπα 
φθορισμού και κατόπιν 
δοκιμάστε ξανά.

∆εν εξέρχεται 
αέρας από την 
εσωτερική 
μονάδα

● Μήπως είναι φραγμένη 
η είσοδος ή η έξοδος αέρα 
της εσωτερικής μονάδας;

● Αφαιρέστε τα εμπόδια.

● Στη λειτουργία θέρμανσης, 
η εσωτερική θερμοκρασία 
φτάνει στην καθορισμένη 
θερμοκρασία;

● Μόλις φτάσει στην 
καθορισμένη θερμοκρασία, 
η εσωτερική μονάδα σταματά 
να εξάγει αέρα.

● Η λειτουργία θέρμανσης 
ενεργοποιήθηκε μόλις τώρα;

● Προκειμένου να αποφευχθεί 
η εξαγωγή κρύου αέρα, 
η εσωτερική μονάδα θα 
ξεκινήσει μετά από λίγα 
λεπτά, γεγονός που δεν 
αποτελεί δυσλειτουργία.

Ανάλυση γενικών φαινομένων
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Ανάλυση δυσλειτουργίας

 

 

Φαινόμενο Ελέγξτε τα στοιχεία Λύση

Το 
κλιματιστικό 
δεν λειτουργεί

● Υπάρχει διακοπή ρεύματος; ● Περιμένετε μέχρι να 
επανέλθει η τροφοδοσία.

● Ο διακόπτης δυσλειτουργεί 
ή η ασφάλεια έχει καεί;

● Ζητήστε από επαγγελματία 
να αντικαταστήσει το 
διακόπτη ή την ασφάλεια.

● Υπάρχει δυσλειτουργία στην 
καλωδίωση;

● Ζητήστε από επαγγελματία 
να αντικαταστήσει την 
καλωδίωση.

● Έγινε επανεκκίνηση της 
μονάδας αμέσως μετά τη 
διακοπή της λειτουργίας;

● Περιμένετε για 3 λεπτά και 
κατόπιν ενεργοποιήστε ξανά 
τη μονάδα.

● Είναι σωστή η ρύθμιση 
λειτουργίας για το 
τηλεχειριστήριο;

● Επαναφέρετε τη λειτουργία.

Εξέρχεται 
νέφος από 
την έξοδο 
αέρα της 
εσωτερικής 
μονάδας

● Είναι υψηλή η εσωτερική 
θερμοκρασία και υγρασία;

● Οφείλεται στην ταχεία ψύξη 
του εσωτερικού αέρα. Μετά 
από λίγο, η εσωτερική 
θερμοκρασία και η υγρασία 
θα υποχωρήσουν και το 
νέφος θα εξαφανιστεί.

Η 
καθορισμένη 
θερμοκρασία 
δεν μπορεί 
να ρυθμιστεί

● Η μονάδα έχει τεθεί σε 
αυτόματη λειτουργία ή 
λειτουργία εξοικονόμησης;

● Η θερμοκρασία δεν είναι 
δυνατό να ρυθμιστεί στην 
αυτόματη λειτουργία και στη 
λειτουργία εξοικονόμησης. 
Αλλάξτε τη λειτουργία αν 
θέλετε να ρυθμίσετε τη 
θερμοκρασία.

● Η απαιτούμενη θερμοκρασία 
υπερβαίνει το εύρος 
ρύθμισης θερμοκρασίας;

● Εύρος ρύθμισης 
θερμοκρασίας: 
16°C~30°C .

Η απόδοση 
της ψύξης 
(θέρμανσης) 
δεν είναι καλή.

● Είναι η τάση υπερβολικά 
χαμηλή;

● Περιμένετε μέχρι να 
επανέλθει η τάση σε κανονικά 
επίπεδα.

● Είναι το φίλτρο βρώμικο; ● Καθαρίστε το φίλτρο.

● Είναι η ρύθμιση 
θερμοκρασίας εντός του 
κατάλληλου εύρους;

● Ρυθμίστε τη θερμοκρασία 
στο κατάλληλο εύρος.

● Είναι η πόρτα και τα 
παράθυρα ανοικτά;

● Κλείστε την πόρτα και τα 
παράθυρα.
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Ανάλυση δυσλειτουργίας

Φαινόμενο Ελέγξτε τα στοιχεία Λύση

Αναδύονται 
οσμές

● Υπάρχουν πηγές οσμών, 
όπως έπιπλα, τσιγάρα κλπ;

● Απομακρύνετε την πηγή 
της οσμής.

● Καθαρίστε το φίλτρο.

Το 
κλιματιστικό 
λειτουργεί 
ξαφνικά

● Υπάρχει παρεμβολή, όπως 
κεραυνοί, ασύρματες 
συσκευές κλπ;

● Αποσυνδέστε την 
τροφοδοσία, επανασυνδέστε 
την και, στη συνέχεια, 
ενεργοποιήστε ξανά τη 
μονάδα.

Η εξωτερική 
μονάδα έχει 
ατμούς

● Έχει ενεργοποιηθεί η 
λειτουργία θέρμανσης;

● Κατά την απόψυξη στη 
λειτουργία θέρμανσης μπορεί 
να δημιουργηθεί ατμός, 
γεγονός που δεν αποτελεί 
δυσλειτουργία.

Θόρυβος 
"ροής νερού"

● Το κλιματιστικό 
ενεργοποιήθηκε 
ή απενεργοποιήθηκε 
μόλις τώρα;

● Ο θόρυβος είναι ο ήχος του 
ψυκτικού που ρέει στο 
εσωτερικό της μονάδας, 
γεγονός που δεν αποτελεί 
δυσλειτουργία.

Θόρυβος 
σπασίματος

● Το κλιματιστικό 
ενεργοποιήθηκε 
ή απενεργοποιήθηκε 
μόλις τώρα;

● Αυτός είναι ο ήχος της τριβής 
που οφείλεται στη διαστολή ή/
και τη συστολή του πλαισίου 
ή άλλων εξαρτημάτων λόγω 
αλλαγής θερμοκρασίας.
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Ανάλυση δυσλειτουργίας

● Όταν η κατάσταση του κλιματιστικού δεν είναι φυσιολογική, η ένδειξη 
θερμοκρασίας της εσωτερικής μονάδας αναβοσβήνει για να εμφανίσει τον 
αντίστοιχο κωδικό σφάλματος. Ανατρέξτε στην παρακάτω λίστα για τον 
εντοπισμό του κωδικού σφάλματος.

Οι κωδικοί σφαλμάτων που καταγράφονται παρακάτω είναι μόνο παραδείγματα 
κωδικών σφαλμάτων. Ανατρέξτε στη λίστα κωδικών σφαλμάτων του εγχειριδίου 
συντήρησης για περισσότερες πληροφορίες.

Κωδικός σφάλματος Αντιμετώπιση προβλημάτων
Η ένδειξη θέρμανσης 

είναι ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 
για 10 δευτερόλεπτα και 
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 
για 0,5 δευτερόλεπτα

Υποδεικνύει κατάσταση απόψυξης. ∆εν αποτελεί 
δυσλειτουργία.

Η ένδειξη τροφοδοσίας αναβοσβήνει
5 φορές κάθε 3 δευτερόλεπτα

Μπορεί να εξαλειφθεί μετά από επανεκκίνηση της 
μονάδας. Αν δεν συμβεί αυτό, επικοινωνήστε με 
καταρτισμένους επαγγελματίες για συντήρηση.

Η ένδειξη τροφοδοσίας αναβοσβήνει
8 φορές κάθε 3 δευτερόλεπτα

Μπορεί να εξαλειφθεί μετά από επανεκκίνηση της 
μονάδας. Αν δεν συμβεί αυτό, επικοινωνήστε με 
καταρτισμένους επαγγελματίες για συντήρηση.

Η ένδειξη τροφοδοσίας αναβοσβήνει
17 φορές κάθε 3 δευτερόλεπτα

Μπορεί να εξαλειφθεί μετά από επανεκκίνηση της 
μονάδας. Αν δεν συμβεί αυτό, επικοινωνήστε με 
καταρτισμένους επαγγελματίες για συντήρηση.

Η ένδειξη τροφοδοσίας αναβοσβήνει
11 φορές κάθε 3 δευτερόλεπτα

Μπορεί να εξαλειφθεί μετά από επανεκκίνηση της 
μονάδας. Αν δεν συμβεί αυτό, επικοινωνήστε με 
καταρτισμένους επαγγελματίες για συντήρηση.

Η ένδειξη τροφοδοσίας αναβοσβήνει
15 φορές κάθε 3 δευτερόλεπτα

Επικοινωνήστε με καταρτισμένους επαγγελματίες 
για συντήρηση.

Η ένδειξη ψύξης αναβοσβήνει
1 φορά κάθε 3 δευτερόλεπτα

Επικοινωνήστε με καταρτισμένους επαγγελματίες 
για συντήρηση.

Η ένδειξη ψύξης αναβοσβήνει
Επικοινωνήστε με καταρτισμένους επαγγελματίες 
για συντήρηση.

∆υσλειτουργία

Εσωτερική 
οθόνη

Το διάγραμμα ενδείξεων στα 
αριστερά είναι μόνο για λόγους 
αναφοράς. Ανατρέξτε στο 
καθαυτό προϊόν για τις 
πραγματικές ενδείξεις και θέσεις.
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Καλωδίωση
● Μην ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ τον διακόπτη ασφαλείας μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι 
εργασίες.

1) Τόσο στην εξωτερική όσο και στην εσωτερική μονάδα, αφαιρέστε τη 
μόνωση από το σύρμα του καλωδίου (40 mm).

2) Συνδέστε το καλώδιο σύνδεσης μεταξύ της εσωτερικής και της 
εξωτερικής μονάδας, ώστε οι αριθμοί των ακροδεκτών να 
ταιριάζουν μεταξύ τους. Σφίξτε καλά τις βίδες των ακροδεκτών. 
Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε ένα απλό κατσαβίδι για να σφίξετε τις 
βίδες.

3) Για τη σύνδεση της εξωτερικής μονάδας στην εσωτερική μονάδα 
χρησιμοποιήστε το τυποποιημένο καλώδιο παροχής H05RN.

■ Όταν παρουσιάζεται το παρακάτω φαινόμενο, απενεργοποιήστε το 
κλιματιστικό και αποσυνδέστε αμέσως την τροφοδοσία. Στη συνέχεια, 
επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή με καταρτισμένους επαγγελματίες 
για συντήρηση.
● Το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υπερθερμανθεί ή έχει υποστεί ζημιά.
● Ακούγεται ασυνήθιστος ήχος κατά τη λειτουργία.
● Ο διακόπτης δυσλειτουργεί συχνά.
● Το κλιματιστικό αναδύει οσμή καμένου.
● Η εσωτερική μονάδα παρουσιάζει διαρροή.

■ Μην επισκευάσετε ή επανατοποθετήσετε το κλιματιστικό μόνοι σας.
■ Αν το κλιματιστικό λειτουργεί σε μη φυσιολογικές συνθήκες, ενδέχεται 
να προκληθεί δυσλειτουργία, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Προειδοποίηση

1
2
3

1 2 3

Διακόπτης
ασφαλείας

Διακόπτης
γείωσης

Γείωση

Όταν το μήκος των καλωδίων 
υπερβαίνει τα 10 m, χρησιμοποιήστε 
καλώδια διαμέτρου 2,0 mm.

H05RN

Εσωτερική 
μονάδα

Εξωτερική
μονάδα

Τροφοδοσία ρεύματος
50Hz 220-240V

Στερεώστε σταθερά τα καλώδια 
με τις βίδες των ακροδεκτών.

Στερεώστε σταθερά τα καλώδια 
με τις βίδες των ακροδεκτών.
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∆ιάγραμμα καλωδίωσης
Εσωτερική μονάδα

AP..............................................Πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος

TEM.Sensor...............................Αισθητήρας θερμοκρασίας

RT..............................................Αισθητήρας

W ...............................................Καλώδιο

DISP ..........................................Οθόνη

CN .............................................Συνδετήρας

AC-L ..........................................Γραμμή φάσης εναλλασσόμενου 

ρεύματος

K ................................................Ηλεκτρονόμος

PG .............................................Παλμογεννήτρια

PG .............................................Ανάδραση παλμογεννήτριας

M................................................Κινητήρας

L-OUT........................................Έξοδος γραμμής

COM-OUT .................................Έξοδος επικοινωνίας

N................................................Ουδέτερο

XT..............................................Μπλοκ ακροδεκτών

PE..............................................Προστατευτική γείωση

BN..............................................Καφέ

BU..............................................Μπλε

BK..............................................Μαύρο

YEGN ........................................ΚίτρινοΠράσινο

RD .............................................Κόκκινο

YE..............................................Κίτρινο

VT..............................................Μοβ

L.................................................Αγωγός φάσης

Jump Cap ..................................Το καπάκι του βραχυκυκλωτήρα

(U.D) ..........................................Πάνω, Κάτω

GN .............................................Πράσινο

Εξωτερική μονάδα

AP .............................................Πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος

TEM.Sensor ..............................Αισθητήρας θερμοκρασίας

RT .............................................Αισθητήρας

OVC-COMP ..............................Προστασία υπερφόρτωσης 

συμπιεστή

EKV...........................................Πηνίο ηλεκτρονικής βάνας 

εκτόνωσης

CN.............................................Συνδετήρας

AC-L.......................................... Γραμμή φάσης εναλλασσόμενου 

ρεύματος

AC-N .........................................Γραμμή ουδέτερου 

εναλλασσόμενου ρεύματος

YV ............................................. -οδη βάνα

OFAN........................................Εξωτερικός ανεμιστήρας

DC.............................................Συνεχές ρεύμα

WH............................................Λευκό

COM-OUT.................................Έξοδος επικοινωνίας

N ...............................................Ουδέτερο

XT .............................................Μπλοκ ακροδεκτών

PE .............................................Προστατευτική γείωση

BN.............................................Καφέ

BU.............................................Μπλε

BK .............................................Μαύρο

YEGN........................................ΚίτρινοΠράσινο

RD.............................................Κόκκινο

YE .............................................Κίτρινο

VT .............................................Μοβ

L................................................Αγωγός φάσης

4V .............................................Τετράοδη βάνα

COM .........................................Επικοινωνία

COMP .......................................Συμπιεστής

SAT...........................................Υπηρεσία προστασίας 

υπερφόρτωσης

OG ............................................Πορτοκαλί

FA .............................................∆ιασύνδεση ηλεκτρικής 

επέκτασης

INDC .........................................Θύρα αντιδραστήρα
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Οδηγία - Παράρτημα

Αυτή η μονάδα περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που καλύπτονται από το πρωτόκολλο του 
Κιότο. Οι διαδικασίες συντήρησης και απόρριψης πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από καταρτισμένα 
άτομα.

Ψυκτικό αέριο R410A, GWP=1975.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 842/2006 σχετικά με ορισμένα αέρια του θερμοκηπίου, σε περίπτωση 
πρόσθετης πλήρωσης ψυκτικού, είναι υποχρεωτικό να κάνετε τα εξής:

- Συμπληρώστε στην ετικέτα που συνοδεύει τη μονάδα αναφέροντας την εργοστασιακή ποσότητα του 
ψυκτικού μέσου (δείτε την πινακίδα τεχνικών στοιχείων), την πρόσθετη πλήρωση ψυκτικού μέσου και 
τη συνολική πλήρωση.

- τοποθετήστε την ετικέτα δίπλα στην πινακίδα τεχνικών στοιχείων πάνω στη μονάδα. Για κλιματιστικά 
διαιρούμενου τύπου τοποθετήστε την ετικέτα στην εξωτερική μονάδα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Για την εθνική εφαρμογή των κανονισμών της ΕΕ σχετικά με ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου 
ενδέχεται να απαιτείται αναγραφή των πληροφοριών στην ανάλογη επίσημη εθνική γλώσσα στη μονάδα. 
Ως εκ τούτου, με τη μονάδα παρέχεται και μια επιπρόσθετη πολύγλωσση ετικέτα για τα φθοριούχα αέρια 
θερμοκηπίου. Οι οδηγίες επικόλλησης περιγράφονται στο πίσω μέρος αυτής της ετικέτας.

Μέτρα απόρριψης
Το προϊόν και οι μπαταρίες που παρέχονται με το χειριστήριο έχουν σημανθεί με αυτό 
το σύμβολο. Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και 
μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από τα οικιακά απορρίμματα. Για τις μπαταρίες, 
ένα σύμβολο χημικού στοιχείου μπορεί να υπάρχει κάτω από το σύμβολο. Αυτό το σύμβολο 
του χημικού στοιχείου σημαίνει ότι η μπαταρία περιέχει ένα βαρύ μέταλλο σε μεγαλύτερη 
συγκέντρωση από ένα συγκεκριμένο ποσοστό. Τα πιθανά χημικά σύμβολα είναι τα εξής:

■ Pb: μόλυβδος (>0,004%)
Μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε μόνοι σας το προϊόν: Η αποσυναρμολόγηση του 
συστήματος, ο χειρισμός του ψυκτικού, του λαδιού και των άλλων τμημάτων θα πρέπει να γίνεται από 
κάποιο εξειδικευμένο εγκαταστάτη, σύμφωνα με τη σχετική τοπική και εθνική νομοθεσία. Οι μονάδες και 
τα απόβλητα μπαταριών θα πρέπει να υφίστανται ειδική επεξεργασία για την επαναχρησιμοποίησή τους, 
την ανακύκλωση και την αποκατάστασή τους. Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη, θα συμβάλλετε 
στην αποφυγή των πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. 
Επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη ή τις τοπικές αρχές για περισσότερες πληροφορίες.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ

την ποσότητα πλήρωσης ψυκτικού του προϊόντος από το εργοστάσιο,

τη συνολική ποσότητα πλήρωσης ψυκτικού
στην ετικέτα πλήρωσης ψυκτικού που παρέχεται με το προϊόν.

Σημαντικές πληροφορίες που αφορούν το ψυκτικό που χρησιμοποιείται

Τύπος ψυκτικού: R410A
GWP (1) τιμή: 1975

(1) GWP = δυναμικό θέρμανσης 
του πλανήτη

ποσότητα πλήρωσης ψυκτικού 
του προϊόντος από το εργοστάσιο:
ανατρέξτε στην πινακίδα ονομασίας
πρόσθετη ποσότητα ψυκτικού
που πληρώθηκε στο χώρο 
εγκατάστασης
συνολική ποσότητα πλήρωσης 
ψυκτικού
Περιέχει φθοριούχα αέρια του 
θερμοκηπίου που καλύπτονται 
από το Πρωτόκολλο του Κιότο

εξωτερική μονάδα

κύλινδρος ψυκτικού και 
πολλαπλή για πλήρωση

Πρέπει να κολλήσετε τη συμπληρωμένη ετικέτα
κοντά στη θύρα πλήρωσης του προϊόντος (π.χ. 
στο εσωτερικό του καλύμματος της βάνας διακοπής.)

Το συγκεκριμένο προϊόν περιέχει φθοριούχα αέρια του 
θερμοκηπίου που καλύπτονται από το πρωτόκολλο του Κιότο. 
Μην εκλύετε αέρια στην ατμόσφαιρα.

Συμπληρώστε με ανεξίτηλο μελάνι,

την πρόσθετη ποσότητα ψυκτικού που πληρώθηκε στο χώρο εγκατάστασης και
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