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1 ΕλληνικÜ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
• ÄιαβÜστε προσεκτικÜ αυτÝò τιò ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ για να εξασφαλßσετε üτι θα γßνει σωστÜ η εγκατÜσταση.
• Το εγχειρßδιο αυτü χωρßζει τιò προτÜσειò ασφαλεßαò σε ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ και ΠΡΟΣΟΧΗ.
Βεβαιωθεßτε üτι Ýχετε τηρÞσει üλεò τιò προτÜσειò ασφαλεßαò που ακολουθοýν. Εßναι üλεò σηìαντικÝò για την εξασφÜλιση τηò ασφÜλειαò.

ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ ......Αν αγνοÞσετε την ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ, ìπορεß να προκληθεß θÜνατοò Þ σοβαρüò τραυìατισìüò.

ΠΡΟΣΟΧΗ ...................Αν δεν δοθεß ΠΡΟΣΟΧΗ, ìπορεß να προκληθεß τραυìατισìüò Þ βλÜβεò στον εξοπλισìü.

• Τα κÜτωθι σýìβολα ασφαλεßαò χρησιìοποιοýνται σε üλο το εγχειρßδιο:

• ΜετÜ την ολοκλÞρωση τηò εγκατÜστασηò, ελÝγξτε τη ìονÜδα για να βεβαιωθεßτε üτι η εγκατÜσταση Ýγινε σωστÜ. Äþστε επαρκεßò οδηγßεò στον πελÜτη/
στην πελÜτισσα για την λειτουργßα και τη συντÞρηση τηò ìονÜδαò, σýìφωνα ìε τιò Οδηγßεò ΧρÞσηò.

Βεβαιωθεßτε üτι Ýχετε τηρÞσει αυτÞ την οδηγßα. Βεβαιωθεßτε üτι Ýχετε κÜνει γεßωση. Μην το επιχειρÞσετε ποτÝ.

ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ

• ΖητÞστε απü τον εìπορικü σαò αντιπρüσωπο Þ απü το εξουσιοδοτηìÝνο προσωπικü να εκτελÝσει τιò εργασßεò εγκατÜστασηò.
Τυχüν εσφαλìÝνη εγκατÜσταση ìπορεß να προκαλÝσει διαρροÞ νεροý, ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.

• ΕκτελÝστε τιò εργασßεò εγκατÜστασηò σýìφωνα ìε αυτÝò τιò οδηγßεò εγκατÜστασηò.
Τυχüν εσφαλìÝνη εγκατÜσταση ìπορεß να προκαλÝσει διαρροÞ νεροý, ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.

• Βεβαιωθεßτε üτι Ýχετε χρησιìοποιÞσει ìüνο τα προδιαγραφüìενα παρελκüìενα και εξαρτÞìατα για τιò εργασßεò εγκατÜστασηò.
Αν δεν χρησιìοποιÞσετε τα προδιαγραφüìενα εξαρτÞìατα, ìπορεß να προκληθεß διαρροÞ νεροý, ηλεκτροπληξßα, πυρκαγιÜ Þ πτþση τηò ìονÜδαò.

• ΤοποθετÞστε το κλιìατιστικü σε στερεÞ βÜση που ìπορεß να σηκþσει το βÜροò τηò ìονÜδαò.
Αν η βÜση δεν εßναι αρκετÜ ανθεκτικÞ, ìπορεß να προκληθεß πτþση τηò συσκευÞò και τραυìατισìüò.

• Οι ηλεκτρολογικÝò εργασßεò πρÝπει να γßνουν σýìφωνα ìε την τοπικÞ νοìοθεσßα, τουò κανονισìοýò και αυτÝò τιò οδηγßεò εγκατÜστασηò.
Αν η ισχýò τηò ηλεκτρικÞò τροφοδοσßαò εßναι ανεπαρκÞò Þ οι ηλεκτρικÝò συνδÝσειò εßναι εσφαλìÝνεò, ìπορεß να προκληθεß ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.

• Βεβαιωθεßτε üτι παρÝχεται Ýνα ξεχωριστü κýκλωìα ηλεκτρικÞò τροφοδοσßαò για αυτÞ τη ìονÜδα. ΠοτÝ ìην 
χρησιìοποιεßτε ηλεκτρικÞ τροφοδοσßα ìοιρασìÝνη ìαζß ìε Üλλη συσκευÞ.

• Για καλωδßωση, χρησιìοποιÞστε καλþδιο αρκετÜ ìεγÜλο þστε να καλýψει ολüκληρη την απüσταση χωρßò Üλλη ενδιÜìεση σýνδεση. Μην 
χρησιìοποιÞσετε καλþδιο επÝκτασηò. Μην βÜλετε Üλλα φορτßα πÜνω στην παροχÞ ρεýìατοò, χρησιìοποιÞστε Ýνα ξεχωριστü κýκλωìα ρεýìατοò.
(Αν δεν το κÜνετε αυτü ßσωò προκληθεß αφýσικη θÝρìανση, ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.)

• Χρησιìοποιεßστε τα προδιαγραφüìενα καλþδια για τιò ηλεκτρικÝò συνδÝσειò ìεταξý των εσωτερικþν και εξωτερικþν ìονÜδων.
ΣυνδÝστε σωστÜ τα καλþδια διασýνδεσηò þστε να ìην ασκοýνται εξωτερικÝò πιÝσειò στιò συνδÝσειò των ακροδεκτþν Þ στα καλþδια.Τυχüν εσφαλìÝνεò συνδÝσειò Þ 
εσφαλìÝνη εγκατÜσταση ìπορεß να προκαλÝσουν υπερθÝρìανση των ακροδεκτþν Þ πυρκαγιÜ.

• ΚατÜ την καλωδßωση τηò ηλεκτρικÞò τροφοδοσßαò και την σýνδεση τηò καλωδßωσηò ìεταξý τηò εσωτερικÞò και εξωτερικÞò ìονÜδαò, 
τοποθετÞστε τα καλþδια Ýτσι þστε να στερεωθεß σωστÜ το κÜλυììα του κιβωτßου διακοπτþν. ΤοποθετÞστε τα καλýììατα πÜνω απü τα καλþδια. Τυχüν 
εσφαλìÝνη τοποθÝτηση του καλýììατοò του κιβωτßου διακοπτþν ìπορεß να προκαλÝσει ηλεκτροπληξßα, πυρκαγιÜ Þ υπερθÝρìανση των ακροδεκτþν.

• Οταν εγκαθιστÜτε το σýστηìα Þ το επανατοποθετεßτε, βεβαιωθεßτε üτι το κýκλωìα ψýξηò δεν Ýρχεται σε επαφÞ ìε 
ουσßεò Üλλεò πλην του καθορισìÝνου ψυκτικοý (R410A), üπωò π.χ. ìε τον αÝρα.
( Η παρουσßα αÝρα Þ Üλληò ξÝνηò ουσßαò στο κýκλωìα ψýξηò ìπορεß να προκαλÝσει απüτοìη αýξηση τηò πßεσηò Þ ρÞξη, ìε αποτÝλεσìα να υπÜρξει πιθανüò τραυìατισìüò.)

• Αν διαρρÝει ψυκτικü αÝριο κατÜ τη διÜρκεια τηò εγκατÜστασηò, εξαερßστε την περιοχÞ αìÝσωò.
(Μπορεß να παραχθοýν τοξικÜ αÝρια αν το ψυκτικü αÝριο Ýρθει σε επαφÞ ìε ìßα εστßα φωτιÜò.)

• Αφοý ολοκληρωθοýν οι εργασßεò εγκατÜστασηò, βεβαιωθεßτε üτι δεν διαρρÝει ψυκτικü αÝριο.
(Μπορεß να παραχθοýν τοξικÜ αÝρια αν το ψυκτικü αÝριο Ýρθει σε επαφÞ ìε ìßα εστßα φωτιÜò.)

• ΚατÜ τη διÜρκεια Üντλησηò, σταìατÞστε το συìπιεστÞ πριν αφαιρÝσετε τη σωλÞνωση ψýξηò.
Αν ο συìπιεστÞò συνεχßζει να λειτουργεß και η βαλβßδα διακοπÞò εßναι ανοιχτÞ κατÜ τη διÜρκεια Üντλησηò, ìε την αφαßρεση τηò σωλÞνωσηò θα 
αναρροφηθεß αÝραò προκαλþνταò ασυνÞθιστη πßεση στον κýκλο ψýξηò που θα οδηγÞσει σε ζηìιÜ και ενδεχοìÝνωò τραυìατισìü.

• ΚατÜ τη διÜρκεια εγκατÜστασηò, συνδÝστε τη σωλÞνωση ψýξηò πριν θÝσετε σε λειτουργßα το συìπιεστÞ.
Αν ο συìπιεστÞò δεν εßναι συνδεδεìÝνοò και η βαλβßδα διακοπÞò εßναι ανοιχτÞ κατÜ τη διÜρκεια Üντλησηò, ο αÝραò θα αναρροφηθεß ìÝσα ενþ 
ο συìπιεστÞò θα λειτουργεß, προκαλþνταò ασυνÞθιστη πßεση στον κýκλο ψýξηò προκαλþνταò ζηìιÜ και ενδεχοìÝνωò τραυìατισìü.

• ¼ταν κÜνετε τη σýνδεση των σωληνþσεων, δþστε την απαραßτητη προσοχÞ þστε να ìην αφÞσετε αεριþδειò ουσßεò, εκτüò απü το υποδεικνυüìενο ψυκτικü, 
να εισχωρÞσουν στο κýκλωìα ψýξηò. Σε αντßθετη περßπτωση, ìπορεß να προκληθεß ìεßωση τηò ικανüτηταò, υπερβολικÜ υψηλÞ πßεση στο κýκλωìα ψýξηò, Ýκρηξη Þ τραυìατισìü.

• Γειþστε την συσκευÞ κλιìατισìοý. Μην συνδÝετε το καλþδιο γεßωσηò σε σωλÞνεò αερßου Þ υγροý, σε αλεξικÝραυνο Þ σε καλþδιο γεßωσηò τηλεφþνου.
Η ατελÞò γεßωση ìπορεß να προκαλÝσει ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ. Ρεýìα υψηλÞò τÜσηò απü κεραυνü Þ Üλλεò πηγÝò ìπορεß να προκαλÝσει βλÜβη στην συσκευÞ κλιìατισìοý.

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

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Μην κÜνετε εγκατÜσταση τηò κλιìατιστικÞò συσκευÞò σε θÝσειò üπου υπÜρχει κßνδυνοò Ýκθεσηò σε διαρροÞ εýφλεκτων αερßων. 
Αν υπÜρξει διαρροÞ αερßου και συγκÝντρωσÞ του γýρω απü τη συσκευÞ, υπÜρχει κßνδυνοò πυρκαγιÜò.

• ΑκολουθÞστε τιò οδηγßεò χρÞσηò αυτοý του εγχειριδßου εγκατÜστασηò, για την εγκατÜσταση τηò σωλÞνωσηò αποστρÜγγισηò.
Τυχüν ακατÜλληλη σωλÞνωση αποστρÜγγισηò ìπορεß να προκαλÝσει διαρροÞ νεροý.

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

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΧÙΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
• ΕπιλÝξτε Ýνα χþρο εγκατÜστασηò τον οποßο εγκρßνει ο πελÜτηò.

ΠροσοχÞ
• ¼ταν ìετακινεßτε τη ìονÜδα κατÜ τη διÜρκεια Þ ìετÜ την αφαßρεση τηò συσκευασßαò, να τη σηκþνετε χρησιìοποιþνταò τουò 
ειδικοýò κρßκουò. Μην εξασκεßται πßεση σε Üλλα τìÞìατα, ιδιαßτερα στιò σωλÞνωσειò ψýξηò, αποστρÜγγισηò και στιò φλÜντζεò.
ΦορÝστε προστατευτικο ιìατισìü (γÜντια κ.ο.κ.) κατÜ την εγκατÜσταση τηò ìονÜδαò.

• Αν πιστεýετε üτι η υγρασßα στην οροφÞ ìπορεß να ξεπερÜσει το 80% ìε θερìοκρασßα τουò 30°C, ενισχýστε τη ìüνωση στιò εσωτερικÝò σωληνþσειò τηò ìονÜδαò. 
ΧρησιìοποιÞστε υαλοβÜìβακα Þ πολυαιθυλÝνιο þστε το πÜχοò να εßναι ìεγαλýτερο απü 10mm και να προσαρìüζει στο εσωτερικü Üνοιγìα τηò οροφÞò.

• Εξασφαλßζεται Üριστη κατανοìÞ του αÝρα.
• Τßποτα δεν εìποδßζει τη διÝλευση του αÝρα.
• Το συìπýκνωìα ìπορεß να αποστραγγßζεται σωστÜ.
• Η οροφÞ εßναι αρκετÜ ανθεκτικÞ για να αντÝξει το βÜροò τηò εσωτερικÞò ìονÜδαò.
• Η ψευδοροφÞ δεν Ýχει αισθητÞ κλßση.
• Μπορεß να εξασφαλιστεß αρκετüò κενüò χþροò για συντÞρηση και σÝρβιò.
• Η σωλÞνωση ìεταξý εσωτερικÞò και εξωτερικÞò ìονÜδαò εßναι δυνατÞ ìÝσα στα 
επιτρεπτÜ üρια. (Συìβουλευτεßτε τιò οδηγßεò εγκατÜστασηò τηò εξωτερικÞò ìονÜδαò.)

• Äιατηρεßτε την εσωτερικÞ ìονÜδα, την εξωτερικÞ ìονÜδα, τιò καλωδιþσειò ηλεκτρικÞò 
τροφοδοσßαò και ìετÜδοσηò, σε απüσταση τουλÜχιστο 1 ìÝτρο απü τηλεορÜσειò και 
ραδιüφωνα. Αυτü γßνεται για την αποφυγÞ δηìιουργßαò παρÜσιτων στην εικüνα και θορýβου σε 
αυτÝò τιò ηλεκτρικÝò συσκευÝò. (Θüρυβοò ìπορεß να δηìιουργηθεß ανÜλογα ìε τιò συνθÞκεò 
κÜτω απü τιò οποßεò παρÜγονται ηλεκτρικÜ κýìατα, ακüìα και αν διατηρÞσετε το 1 ìÝτρο.)

ΧρησιìοποιÞστε ìπουλüνια ανÜρτησηò (στριφüνια) για την εγκατÜσταση. Βεβαιωθεßτε 
üτι η οροφÞ εßναι αρκετÜ ανθεκτικÞ για να αντÝξει το βÜροò τηò ìονÜδαò. Αν υπÜρχει 
κÜποιοò κßνδυνοò, ενισχýστε την οροφÞ προτοý εγκαταστÞσετε τη ìονÜδα.
 (Η κλßση τοποθÝτησηò σηìειþνεται στο χÜρτινο κουτß εγκατÜστασηò. ΑνατρÝξτε σ’αυτü για να ελÝγξετε 
τα σηìεßα που απαιτοýν ενßσχυση.) ΕλÝγξτε τη διÜσταση *H Ýτσι þστε να εξασφαλιστεß η δηìιουργßα 
κεκλιìÝνηò επιφÜνειαò 1/100 üπωò φαßνεται στιò “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣÙΛΗΝÙΣΕÙΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ”.
• Η κλßση τοποθÝτησηò αναγρÜφεται στο υλικü συσκευασßαò και πρÝπει να 
την ελÝγχετε πριν αποφασßσετε αν πρÝπει να ενισχυθεß Ýνα σηìεßο Þ üχι.
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3 ΕλληνικÜ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΧÙΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΕπιλÝξτε το ìÝροò για την τοποθÝτηση του δÝκτη σηìατοδοσßαò σýìφωνα ìε τιò παρακÜτω συνθÞκεò:
• ΕγκαταστÞστε τον δÝκτη σηìατοδοσßαò, που Ýχει ενσωìατωìÝνο αισθητÞρα θερìοκρασßαò, κοντÜ στο στüìιο εισüδου 

üπου υπÜρχει κατακüρυφη ìεταφορÜ αÝρα και ìπορεß να κÜνει ακριβÞ ανßχνευση τηò θερìοκρασßαò του δωìατßου. Αν 
το στüìιο εισüδου βρßσκεται σε Üλλο δωìÜτιο Þ για οποιονδÞποτε Üλλο λüγο η ìονÜδα δεν ìπορεß να εγκατασταθεß 
κοντÜ στο στüìιο εισüδου, εγκαταστÞστε την 1,5ì. πÜνω απü ´δÜπεδο σε τοßχο üπου υπÜρχει κατακüρυφη ìεταφορÜ.

• Για να εßναι ακριβÞò η ανßχνευση τηò θερìοκρασßαò του δωìατßου, εγκαταστÞστε τον δÝκτη σηìατοδοσßαò σε ìÝροò 
üπου δεν εκτßθεται Üìεσα σε κρýο Þ θερìü αÝρα απü τη γρßλια εκροÞò αÝρα του κλιìατιστικοý Þ στο φωò του Þλιου.

• Ο δÝκτηò διαθÝτει Ýναν ενσωìατωìÝνο δÝκτη φωτüò για να λαìβÜνει σÞìατα απü ασýρìατα τηλεχειριστÞρια. Για το 
λüγο αυτü ìην τον τοποθετεßτε σε θÝση üπου το σÞìα ìπορεß να παρεìποδßζεται απü ìßα κουρτßνα, κ.λπ.

ΠροσοχÞ
Αν ο δÝκτηò σηìατοδοσßαò δεν εγκατασταθεß σε ìÝροò üπου υπÜρχει κατακüρυφη ìεταφορÜ αÝρα, ìπορεß να ìην εßναι σε θÝση να κÜνει ακριβÞ ανßχνευση τηò θερìοκρασßαò του δωìατßου.

• Ανοßξτε üλεò τιò λÜìπεò φθορισìοý στο δωìÜτιο, αν βεβαßωò διαθÝτετε τÝτοιεò και εντοπßστε το σηìεßο, üπου τα σÞìατα 
του τηλεχειριστηρßου λαìβÜνονται üπωò πρÝπει απü την εσωτερικÞ ìονÜδα (εντüò 4 ìÝτρων).

• Για την εγκατÜσταση τηò εξωτερικÞò ìονÜδαò, συìβουλευτεßτε τιò οδηγßεò εγκατÜστασηò που παρÝχονται ìαζß ìε την εξωτερικÞ ìονÜδα.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣχÝση τηò ìονÜδαò προò τιò θÝσειò των ìπουλονιþν ανÜρτησηò.
• ΤοποθετÞστε το Üνοιγìα ελÝγχου στην πλευρÜ του κουτιοý 
ελÝγχου üπου θα εßναι εýκολη η συντÞρηση και η επιθεþρηση 
του κουτιοý ελÝγχου. Επßσηò, τοποθετÞστε το Üνοιγìα ελÝγχου 
στο χαìηλüτερο σηìεßο τηò ìονÜδαò.

Βεβαιωθεßτε üτι δεν υπερβαßνετε το üριο εξωτερικÞò 
στατικÞò πßεσηò τηò ìονÜδαò.
(Äεßτε τα τεχνικÜ Ýντυπα για το üριο ρýθìισηò τηò εξωτερικÞò στατικÞò πßεσηò.)

Ανοßξτε την οπÞ εγκατÜστασηò. (ΨευδοροφÝò)
• Αφοý ανοßξετε την οπÞ εγκατÜστασηò στην οροφÞ, στο σηìεßο που 
πρüκειται να τοποθετηθεß η ìονÜδα, περÜστε τουò σωλÞνεò ψýξηò, τουò 
σωλÞνεò αποστρÜγγισηò, την καλωδßωση ìετÜδοσηò και την καλωδßωση 
τηò συσκευÞò τηλεχειρισìοý (απαιτεßται να χρησιìοποιεßτε ìια ασýρìατη 
συσκευÞ τηλεχειρισìοý) στα Üκρα των σωληνþσεων τηò ìονÜδαò.
ΟπÝò καλωδßωσηò. Äεßτε “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣÙΛΗΝÙΣΕÙΝ ΨΥΚΤΙΚΟΥ”, 
“ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣÙΛΗΝÙΣΕÙΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ” και “ΚΑΛÙÄΙÙΣΗ”.

• Αφοý ανοßξετε την οπÞ στην οροφÞ, βεβαιωθεßτε üτι η οροφÞ εßναι 
επßπεδη üπωò απαιτεßται. Μπορεß να χρειαστεß να ενισχýσετε το πλαßσιο 
τηò οροφÞò þστε να ìην προκαλοýνται κραδασìοß. Για περισσüτερεò 
λεπτοìÝρειεò συìβουλευτεßτε Ýναν αρχιτÝκτονα Þ Ýναν ìαραγκü.

ΕγκατÜσταση των ìπουλονιþν ανÜρτησηò.
(ΧρησιìοποιÞστε W3/8 στα ìπουλüνια ανÜρτησηò M10.)
Για υπÜρχουσεò οροφÝò, χρησιìοποιÞστε Ýνα Üγκιστρο οπÞò, Ýνα 
οýπα, Ýνα βυθισìÝνο Üγκιστρο και Ýνα Üγκιστρο οπÞò, Ýνα οýπα Þ 
Üλλο εξÜρτηìα  απü την τοπικÞ αγορÜ για να ενισχýσετε την 
οροφÞ þστε να συγκρατÞσει το βÜροò τηò ìονÜδαò. 
(Äεßτε την Εικ.)
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ΕλληνικÜ 4

ΤοποθετÞστε το καπÜκι του θαλÜìου και 
το φßλτρο αÝρα (αξεσουÜρ).
Για το κÜτω στüìιο, αντικαταστÞστε το καπÜκι 
του θαλÜìου και το προστατευτικü πλÝγìα 
(ìüνο για τον τýπο 25-35) ìε τη διαδικασßα που 
αναφÝρεται στην Εικ.
(1)ΑφαιρÝστε το προστατευτικü πλÝγìα. 

(ìüνο για τον τýπο 25-35, 6 θÝσειò)
ΒγÜλτε το καπÜκι του θαλÜìου. (7 θÝσειò)

(2)ΕπανατοποθετÞστε τον θÜλαìο που 
αφαιρÝθηκε προò την κατεýθυνση που 
φαßνεται στην Εικ. (7 θÝσειò)
ΕπανατοποθετÞστε το προστατευτικü πλÝγìα που αφαιρÝθηκε προò την κατεýθυνση που δεßχνει η Εικ. (ìüνο για τον τýπο 25-35, 6 θÝσειò)
ΑνατρÝξτε στην Εικ.  Για την κατεýθυνση του προστατευτικοý πλÝγìατοò.

(3)ΤοποθετÞστε το στεγανοποιητικü υλικü üπωò φαßνεται στην παρακÜτω εικüνα. (Βρßσκεται στον ανεìιστÞρα του στοìßου εξüδου)
(ìüνο για τον τýπο 50-60) (¼ταν ο αÝραò εισÝρχεται απü την οροφÞ και üχι απü Ýξω, δεν εßναι αναγκαßο να τοποθετÞσετε τη 
ìüνωση του αναρτÞρα.)
• ΤοποθετÞστε το επßθεìα 
στεγανοποßησηò (αξεσουÜρ) στÜ 
ìεταλλικÜ τìÞìατα τηò πλÜκαò που 
δεν εßναι καλυììÝνα ìε υλικü 
αντιεφßδρωσηò. 

• Βεβαιωθεßτε üτι δεν υπÜρχουν κενÜ 
ανÜìεσα στα διÜφορα κοììÜτια 
στεγανοποιητικü υλικοý.

(4)Στερεþστε τη ìüνωση αναρτÞρα (δεξιüò) στον δεξß αναρτÞρα. (Βρßσκεται στον ανεìιστÞρα του στοìßου εξüδου)
(Äεßτε την παρακÜτω εικüνα για τη βασικÞ γραììÞ στερÝωσηò) 

(5)ΤοποθετÞστε το φßλτρο αÝρα (προαιρετικü) ìε τον τρüπο που φαßνεται στο σχεδιÜγραììα.

������� ��	�

������� ��	�

(1)


���� �������

(2)

������ ��	������� ��	�


���� �������

�	���������� ������

�	���������� ������

������� ��	�


��

������
��	�

������
��	�

�������
��	�

�� ���� ��������	����
��	����������� ��� �	����

�� ���� ��������	����
��	����������� ��� �	����

�������������� ���� 
 �	��

!�� �"�� �� ���� ������

��������������
���� 
 ������

�������������� ���� 
 �	��


�#�����	� 
�#�����	�

��������������
���� 
 ������


�#�����	� 
�#�����	�

!�� �"�� �� ��� ������

������ ����	
�� �������

�����


��
���

 �
���
�

�	
���
���

���	��� �������

��� ! ��"�#$

�� ��������	 
��� ������� �� ��������	 �������� �������

�����	

�����	

������

����� ������

����������� ��

������ ��	� 
����

������ ��� ��

��� ��� 
��� ��

��!����� "

#$ �!������ !��

��� ���� $%&'%( "

' �!������ !��

��� ���� %)&*)+

07_EL_3P132003-3N.fm  Page 4  Tuesday, December 5, 2006  9:31 AM



5 ΕλληνικÜ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
¼ταν δýο εσωτερικÝò ìονÜδεò εßναι εγκατεστηìÝνεò σε Ýνα δωìÜτιο, Ýνα απü τα δýο ασýρìατα 
τηλεχειριστÞρια ìπορεß εýκολα να ρυθìιστεß σε ìßα Üλλη διεýθυνση.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣÙΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑÄΑΣ
〈〈 ¼σον αφορÜ τα τìÞìατα που πρÝπει να χρησιìοποιηθοýν για τιò εργασßεò εγκατÜστασηò, βεβαιωθεßτε üτι 
χρησιìοποιεßτε τα προìηθευüìενα εξαρτÞìατα και τα προβλεπüìενα εξαρτÞìατα που Ýχουν σχεδιαστεß 
απü την εταιρßα ìαò. 〉〉

ΕγκαταστÞστε την εσωτερικÞ ìονÜδα προσωρινÜ.
• ΒÜλτε το γÜντζο στο ìπουλüνι ανÜρτησηò. Βεβαιωθεßτε üτι το 
στερεþσατε καλÜ χρησιìοποιþνταò Ýνα παξιìÜδι και ìßα ροδÝλα 
στην επÜνω και κÜτω πλευρÜ του γÜντζου. (Äεßτε την Εικ.)

[ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ]
ΕπειδÞ η ìονÜδα χρησιìοποιεß Ýνα πλαστικü δοχεßο 
αποστρÜγγισηò, εìποδßστε την εßσοδο κοììατιþν ìετÜλλου απü 
τη συγκüλληση να ìπουν στην οπÞ εισüδου κατÜ τη διÜρκεια 
εγκατÜστασηò.

Ρυθìßστε το ýψοò τηò ìονÜδαò.

ΕλÝγξτε þστε η ìονÜδα να εßναι αλφαδιασìÝνη 
οριζüντια.

ΠροσοχÞ
Βεβαιωθεßτε üτι η ìονÜδα εßναι σε επßπεδη θÝση χρησιìοποιþνταò Ýνα αλφÜδι Þ Ýναν πλαστικü σωλÞνα γεìÜτο νερü. ¼ταν χρησιìοποιεßτε 
πλαστικü σωλÞνα αντß για οριζüντιο, προσαρìüστε την πÜνω επιφÜνεια τηò ìονÜδαò στην επιφÜνεια του νεροý και στα δýο Üκρα του 
πλαστικοý σωλÞνα και προσαρìüστε τη ìονÜδα οριζüντια. (¸να πρÜγìα που πρÝπει να προσÝξετε ιδιαßτερα εßναι αν η ìονÜδα Ýχει 
εγκατασταθεß Ýτσι þστε Þ κλßση να ìην εßναι προò την κατεýθυνση τηò σωλÞνωσηò αποστρÜγγισηò, γιατß αυτü ìπορεß να προκαλÝσει διαρροÞ.)

Σφßξτε το επÜνω παξιìÜδι.

ΤοποθÝτηση του δÝκτη.
ΤοποθετÞστε τον δÝκτη ìε τον τρüπο που φαßνεται πιο κÜτω. 
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ΕλληνικÜ 6

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞÙΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑÄΑΣ
ΕγκαταστÞστε üπωò περιγρÜφεται στιò οδηγßεò εγκατÜστασηò που παρÝχονται ìε την εξωτερικÞ ìονÜδα.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣÙΛΗΝÙΣΕÙΝ ΨΥΚΤΙΚΟΥ
Για την εξωτερικÞ ìονÜδα, συìβουλευτεßτε τιò οδηγßεò εγκατÜστασηò που παρÝχονται ìε την εξωτερικÞ ìονÜδα.

1. ΕΚΧΕΙΛÙΣΗ ΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΤΟΥ 
ΣÙΛΗΝ
1) Κüψτε το Üκρο του σωλÞνα ìε Ýναν κüφτη για 

σωλÞνεò.
2) ΑφαιρÝστε τα ρινßσìατα ìε την κοììÝνη επιφÜνεια 

στραììÝνη προò τα κÜτω þστε να ìην ìποýν στο 
εσωτερικü του σωλÞνα.

3) ΤοποθετÞστε το ρακüρ στο σωλÞνα.
4) Εκχειλþστε το σωλÞνα.
5) Βεβαιωθεßτε üτι η εκχεßλωση εßναι σωστÞ.

Προειδοποßηση
Μη χρησιìοποιεßτε ορυκτÝλαιο για το κωνικü κολλÜρo (χειλÜκι).
Εìποδßστε την εßσοδο ορυκτελαßου στο σýστηìα γιατß αυτü ìπορεß να ìειþσει τη διÜρκεια ζωÞò των ìονÜδων.
ΠοτÝ ìη χρησιìοποιεßτε διασωλÞνωση που Ýχει Þδη χρησιìοποιηθεß σε προηγοýìενεò εγκαταστÜσειò. ΧρησιìοποιÞστε ìüνο τα 
εξαρτÞìατα που προìηθεýονται ìε τη ìονÜδα.
ΠοτÝ ìην τοποθετεßτε ξηραντÞρα στη ìονÜδα R410A Ýτσι þστε να εξασφαλιστεß η διÜρκειÜ τηò στο χρüνο.
Το ξηραντικü προϊüν ìπορεß να προκαλÝσει οξεßδωση και να καταστρÝψει το σýστηìα. 
Η ατελÞò εκχεßλωση ìπορεß να προκαλÝσει τη διαρροÞ ψυκτικοý.

2. ΣÙΛΗΝÙΣΕΙΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ
1) Για να αποφýγετε την διαρροÞ αερßου, αλεßψτε το εκχειλωìÝνο 

Üκρο απü την εσωτερικÞ και την εξωτερικÞ πλευρÜ ìε ψυκτÝλαιο 
ìηχανÞò. (Χρησιìοποιεßστε ψυκτικü λÜδι για R410A)

2) Ευθυγραììßστε τα κÝντρα και των δýο εκχειλωìÝνων Üκρων και 
σφßξτε τα ρακüρ κατÜ 3 Þ 4 περιστροφÝò ìε το χÝρι. Επειτα σφßξτε 
τα ìÝχρι το τÝρìα ìε τα ροπüκλειδα.
• Οταν σφßγγετε τα ρακüρ χρησιìοποιÞστε ροπüκλειδα για να 
εìποδßσετε την πρüκληση βλÜβηò στα ρακüρ και την διαρροÞ 
αερßου.

ΠροσοχÞ
Το υπερβολικü σφßξιìο ìπορεß να προκαλÝσει ζηìιÜ στην εκχεßλωση και να προκαλÝσει διαρροÝò.
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7 ΕλληνικÜ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣÙΛΗΝÙΣΕÙΝ ΨΥΚΤΙΚΟΥ
3) ΜετÜ το τÝλοò τηò εργασßαò, βεβαιωθεßτε üτι ελÝγξατε üτι δεν 

υπÜρχει διαρροÞ αερßου.

4) Αφοý κÜνετε Ýλεγχο για διαρροÞ αερßου, ìην παραβλÝψετε να στεγανοποιÞσετε τιò συνδÝσειò των σωλÞνων.
• ΣτεγανοποιÞστε χρησιìοποιþνταò το στεγανοποιητικü που προìηθεýεται ìε τουò σωλÞνεò υγροý και αερßου. Επßσηò, 
βεβαιωθεßτε üτι οι αρìοß του στεγανοποιητικοý των σωλÞνων υγροý και αερßου εßναι γυρισìÝνοι προò τα πÜνω.
(Σφßξτε και τιò δýο Üκρεò ìε Ýνα σφιγκτÞρα.)

• Για τη σωλÞνωση αερßου, τυλßξτε το ìεσαßο επßστρωìα στεγανοποßησηò επÜνω απü τη ìüνωση προσαρìογÞò (πλευρÜ 
ρακüρ).

ΠροσοχÞ
Βεβαιωθεßτε üτι ìονþσατε üλεò τιò σωληνþσειò σε üλο το ìÞκοò ìÝχρι τιò συνδÝσειò των σωλÞνων ìÝσα στη ìονÜδα. ¸ναò 
ακÜλυπτοò σωλÞναò ìπορεß να προκαλÝσει τη δηìιουργßα συìπυκνþìατοò Þ να καεßτε εÜν τον ακουìπßσετε.

ΠροφυλÜξειò κατÜ τον χειρισìü των σωλÞνων
• ΠροστατÝψτε το ανοιχτü Üκρο του σωλÞνα απü τη σκüνη και την 
υγρασßα.
(Σφßξτε και τιò δýο Üκρεò ìε Ýνα σφιγκτÞρα.)

• Ολα τα καìπýλα τìÞìατα του σωλÞνα πρÝπει να εßναι üσο το δυνατü 
πιο οìαλÜ. ΧρησιìοποιÞστε Ýναν κουρìπαδüρο σωλÞνων για το 
λýγισìα. 
(Η ακτßνα καìπυλüτηταò πρÝπει να εßναι 30 ωò 40mm Þ ìεγαλýτερη.)

ΕπιλογÞ Χαλκοý και θερìοìονωτικþν υλικþν
Οταν χρησιìοποιεßτε χαλκοσωλÞνεò και χÜλκινουò συνδÝσìουò του εìπορßου, εφαρìüστε τα ακüλουθα:
• Μονωτικü υλικü: Αφρüò πολυεθυλενßου
Ρυθìüò ìεταφορÜò θερìüτηταò: 0,041 ωò 0,052W/mK (0,035 ωò 0,045kcal/mh°C)
Η θερìοκρασßα τηò επιφÜνειαò των σωλÞνων του ψυκτικοý αερßου φτÜνει το πολý τουò 110°C.
ΕπιλÝξτε θερìοìονωτικÜ υλικÜ που αντÝχουν σε αυτÞ τη θερìοκρασßα.

• Βεβαιωθεßτε üτι θα ìονþσετε και τιò σωληνþσειò αερßου και τιò σωληνþσειò υγροý και üτι οι διαστÜσειò τηò ìüνωσηò θα εßναι 
οι παρακÜτω.

Επßσηò, üταν η υγρασßα στο χþρο εßναι υψηλÞ, η θερìοìüνωση των 
σωληνþσεων ψýξηò (οι σωλÞνεò τηò ìονÜδαò και οι διακλαδþσειò) 
πρÝπει να ενισχυθεß περισσüτερο.
Ενισχýστε τη ìüνωση üταν η εγκατÜσταση τηò ìονÜδαò γßνεται κοντÜ 
σε λουτρü, κουζßνα Þ Üλλουò παρüìοιουò χþρουò.
ΑνατρÝξτε στα παρακÜτω:

• 30°C, πÜνω απü 75% Σ.Υ.: 20mm ΕλÜχ. πÜχοò
ΕÜν η ìüνωση δεν εßναι επαρκÞò, ενδÝχεται να σχηìατιστεß υγρασßα 
στην επιφÜνεια του ìονωτικοý υλικοý.

• ΧρησιìοποιÞστε ξεχωριστοýò θερìοìονωτικοýò σωλÞνεò για τιò σωληνþσειò αερßου και υγροý ψυκτικοý.
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ΕλληνικÜ 8

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣÙΛΗΝÙΣΕÙΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ
ΠροσοχÞ

Φροντßστε να Ýχει αφαιρεθεß üλο το νερü πριν τη σýνδεση του αγωγοý.

ΤοποθετÞστε το σωλÞνα αποστρÜγγισηò. 
• Βεβαιωθεßτε üτι η αποστρÜγγιση λειτουργεß κανονικÜ.
• Η διÜìετροò του σωλÞνα αποστρÜγγισηò πρÝπει να εßναι ìεγαλýτερη Þ 

ßση ìε τη διÜìετρο του σωλÞνα σýνδεσηò (σωλÞναò βινυλßου, ìÝγεθοò 
σωλÞνα, 20mm, εξωτερικÞ διÜσταση: 26mm). 

• Φροντßστε ο σωλÞναò αποστρÜγγισηò να εßναι κοντüò και ìε κλßση 
προò τα κÜτω 1/100 για να προλαìβÜνεται ο σχηìατισìüò 
αεροθυλÜκων.

ΠροσοχÞ
Το νερü που συσσωρεýεται στο σωλÞνα αποστρÜγγισηò ìπορεß να προκαλÝσει ìποýκωìα.

• Για να αποφýγετε το κρÝìασìα του σωλÞνα αποστρÜγγισηò, τοποθετÞστε τα σηìεßα σýνδεσηò σε απüσταση 1 Ýωò 1,5m. 
• ΧρησιìοποιÞστε τον εýκαìπτο σωλÞναò αποστρÜγγισηò και τον ìεταλλικü σφιγκτÞρα. ΤοποθετÞστε τον εýκαìπτο σωλÞνα 
αποστρÜγγισηò στην υποδοχÞ αποστρÜγγισηò και σφßξτε το ìεταλλικü σφιγκτÞρα ìε το Üνω τìÞìα τηò ταινßαò στο Üκρο του 
εýκαìπτου σωλÞνα. Σφßξτε το ìεταλλικü σφιγκτÞρα ìÝχριò üτου το κεφÜλι τηò βßδαò να βρßσκεται λιγüτερο απü 4mm απü τον 
εýκαìπτο σωλÞνα.

• Οι δýο παρακÜτω χþροι πρÝπει να ìονüνωνται γιατß η υγρασßα που ìπορεß να σχηìατιστεß ìπορεß να προκαλÝσει διαρροÞ νεροý.
• ΠÝρασìα σωλÞνων 
αποστρÜγγισηò ìÝσα

• ΥποδοχÝò αποστρÜγγισηò
Ακολουθþνταò την παρακÜτω εικüνα, 
ìονþστε το ìεταλλικü σφιγκτÞρα και 
τον εýκαìπτο σωλÞνα αποστρÜγγισηò 
χρησιìοποιþνταò την προìηθευüìενη 
φαρδιÜ επßστρωση στεγανοποßησηò.

〈 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 〉
ΣυνδÝσειò σωλÞνωσηò αποστρÜγγισηò
• Μη συνδÝετε το σωλÞνα αποστρÜγγισηò απευθεßαò στουò σωλÞνεò αποστρÜγγισηò που ìυρßζουν αììωνßα. Η αììωνßα στα 
λýìατα ìπορεß να ìπει στην εσωτερικÞ ìονÜδα ìÝσα απü τουò σωλÞνεò αποστρÜγγισηò και να διαβρþσει τον εναλλακτÞ 
θερìüτηταò.

• Μην στρεβλþνετε οýτε να λυγßζετε τον εýκαìπτο σωλÞνα αποστρÜγγισηò, Ýτσι þστε να ìην εξασκεßται ìεγÜλη δýναìη επÜνω 
τουò.
(Αυτü ìπορεß να προκαλÝσει διαρροÞ)

Αφοý τελειþσει η εργασßα σωλÞνωσηò, ελÝγξτε εÜν η 
αποστρÜγγιση γßνεται οìαλÜ. 
• Βαθìιαßα τοποθετÞστε περßπου 1L νερü ìÝσα στο δοχεßο 
αποστρÜγγισηò για να ελÝγξετε την αποστρÜγγιση σýìφωνα ìε τον 
τρüπο που περιγρÜφεται παρακÜτω.

• Βαθìιαßα ρßξτε περßπου 1L νερü απü την οπÞ εξüδου ìÝσα στο 
δοχεßο αποστρÜγγισηò για να ελÝγξετε την αποστρÜγγιση.

• ΕλÝγξτε την αποστρÜγγιση.
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9 ΕλληνικÜ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓÙΓΟΥ
ΣυνδÝστε τον αγωγü που θα προìηθευτεßτε απü την τοπικÞ αγορÜ.
ΠλευρÜ εισüδου αÝρα

• ΤοποθετÞστε τον αγωγü και τη φλÜντζα στην πλευρÜ εισüδου (απü την τοπικÞ αγορÜ)
• ΣυνδÝστε τη φλÜντζα στην κýρια ìονÜδα ìε τιò βοηθητικÝò βßδεò (σε 16, 20 or 24 θÝσειò).
• Τυλßξτε την φλÜντζα τηò πλευρÜò εισüδου και το σηìεßο σýνδεσηò του αγωγοý ìε ταινßα αλουìινßου Þ κÜτι παρüìοιο για να 
προληφθεß η διαφυγÞ αÝρα.

ΠροσοχÞ
¼ταν συνδÝετε Ýναν αγωγü στην πλευρÜ εισüδου, να βεβαιþνεστε üτι συνδÝσατε Ýνα φßλτρο αÝρα στη δßοδο του αÝρα στην 
πλευρÜ εισüδου. (Χρησιìοποιεßστε Ýνα φßλτρο αÝρα του οποßου η αποτελεσìατικüτητα συγκρÜτησηò σκüνηò εßναι τουλÜχιστον 
50% ìε σταθìοìετρικÞ τεχνικÞ)

ΠλευρÜ εξüδου
• ΣυνδÝστε τον αγωγü ανÜλογα ìε το εσωτερικü τηò φλÜντζαò τηò εξωτερικÞò πλευρÜò.
• Τυλßξτε τη φλÜντζα τηò πλευρÜò εξüδου και το σηìεßο σýνδεσηò του αγωγοý ìε ταινßα ταινßα αλουìινßου Þ κÜτι παρüìοι για να 
προληφθεß η διαφυγÞ αÝρα.

ΠροσοχÞ
• Βεβαιωθεßτε üτι ìονþσατε τον αγωγü για να προληφθεß ο σχηìατισìüò υγρασßαò.  (Υλικü: υαλοβÜìβακαò Þ αφρüò 
πολυαιθυλενßου, πÜχοò 25mm)

• ΧρησιìοποιÞστε ηλεκτρολογικü ìονωτικü ανÜìεσα στον αγωγü και στον τοßχο üταν χρησιìοποιεßτε ìεταλλικοýò αγωγοýò για 
να περÜσουν τα ìεταλλικÜ πηχÜκια σχÞìατοò διχτυοý Þ πλÝγìατοò Þ ìεταλικÞò πλÜκαò στα ξýλινα κτÞρια.
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ΕλληνικÜ 10

ΚΑΛÙÄΙÙΣΗ
Για την εξωτερικÞ ìονÜδα, συìβουλευτεßτε τιò οδηγßεò εγκατÜστασηò που παρÝχονται ìε την εξωτερικÞ ìονÜδα.

ΠÙΣ ΘΑ ΣΥΝÄΕΣΕΤΕ ΤΙΣ ΚΑΛÙÄΙÙΣΕΙΣ. 
• ΣυνδÝστε ìüνο ìετÜ την αφαßρεση του καπακιοý απü το κουτß ελÝγχου üπωò φαßνεται στην Εικ.

ΠροσοχÞ
• ¼ταν σφßγγετε την καλωδßωση, χρησιìοποιεßστε τα προìηθευüìενα υλικÜ σýσφιξηò üπωò φαßνεται στην Εικ. για να 
αποφευχθεß η υπερβολικÞ εξωτερικÞ πßεση στιò συνδÝσειò των καλωδßων σφßξτε τα καλÜ.

• ¼ταν τακτοποιεßτε την καλωδßωση, φροντßστε τα καλþδια να ìην ìπλεχτοýν και κολλÞσει το καπÜκι του κουτιοý και στη 
συνÝχεια κλεßστε το καπÜκι καλÜ. ¼ταν τοποθετεßτε το καπÜκι του κουτιοý, βεβαιωθεßτε üτι δεν Ýχουν πιαστεß τα καλþδια.

• ¸ξω απü το ìηχÜνηìα, διαχωρßστε τα καλþδια χαìηλÞò ισχýοò (καλωδßωση συσκευÞò τηλεχειρισìοý) και τα καλþδια υψηλÞò 
ισχýοò (καλþδια γεßωσηò και καλþδια ηλεκτρικÞò τροφοδοσßαò) σε απüσταση τουλÜχιστον 50mm Ýτσι þστε να ìην περÜσουν 
απü το ßδιο σηìεßο. Η εγγýτητα ìπορεß να προκαλÝσει ηλεκτρικÝò παρεìβολÝò, δυσλειτουργßεò και βλÜβη.

[ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ] 
• Äεßτε επßσηò “ΠλακÝτα σχεδιαγρÜììατοò ηλεκτρικÞò καλωδßωσηò" üταν συνδÝετε την καλωδßωση ηλεκτρικÞò τροφοδοσßαò τηò ìονÜδαò.

[Σýνδεση ηλεκτρικÞò καλωδßωσηò] 

• Καλþδιο παροχÞò ισχýοò και καλþδιο Γεßωσηò
ΒγÜλτε το καπÜκι απü το κουτß ελÝγχου.
Στη συνÝχεια, τραβÞξτε τα καλþδια ìÝσα στη ìονÜδα ìÝσα απü την οπÞ 
και συνδÝστε τα στην πλακÝτα ακροδεκτþν τηò καλωδßωσηò ισχýοò (4Ρ).
ΒÜλτε το τìÞìα του θωρακισìÝνου καλωδßου βυνιλßου ìÝσα στο κουτß 
ελÝγχου.

Προειδοποßηση
Μη χρησιìοποιεßτε αιχìηρÜ σýρìατα, γυìνÜ Üκρα καλωδßων, καλþδια επÝκτασηò Þ συνδÝσειò πολλαπλþν καλωδßων, 
επειδÞ ìπορεß να προκαλÝσουν υπερθÝρìανση, ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.
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11 ΕλληνικÜ

ÄΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ
(1) ΜετρÞστε την τÜση τροφοδοσßαò και βεβαιωθεßτε üτι βρßσκεται ìÝσα στην προδιαγραφüìενη περιοχÞ.
(2) Η δοκιìαστικÞ λειτουργßα πρÝπει να εκτελεστεß εßτε στη λειτουργßα ψýξηò Þ στη λειτουργßα θÝρìανσηò.

Για την αντλßα θερìüτηταò.
Στη λειτουργßα ψýξηò, επιλÝξτε την χαìηλüτερη προγραììατιζüìενη θερìοκρασßα. Στη λειτουργßα θÝρìανσηò, επιλÝξτε την 
υψηλüτερη προγραììατιζüìενη θερìοκρασßα.

• Η δοκιìαστικÞ λειτουργßα ìπορεß να απενεργοποιηθεß σε κÜθε λειτουργßα ανÜλογα ìε τη θερìοκρασßα δωìατßου.
• Οταν ολοκληρωθεß η δοκιìαστικÞ λειτουργßα, ρυθìßστε τη θερìοκρασßα σε Ýνα κανονικü επßπεδο (26°C ωò 28°C στη 
λειτουργßα ψýξηò, 20°C ωò 24°C στη λειτουργßα θÝρìανσηò).

• Για λüγουò προστασßαò, το σýστηìα απενεργοποιεß τη λειτουργßα επανεκκßνησηò για 3 λεπτÜ üταν τεθεß εκτüò λειτουργßαò.

Μüνο για ψýξη.
ΕπιλÝξτε τη χαìηλüτερη προγραììατιζüìενη θερìοκρασßα.

• Η δοκιìαστικÞ λειτουργßα στη λειτουργßα ψýξηò ìπορεß να απενεργοποιηθεß ανÜλογα ìε τη θερìοκρασßα δωìατßου.
ΧρησιìοποιÞστε το τηλεχειριστÞριο για τη δοκιìαστικÞ λειτουργßα üπωò περιγρÜφεται παρακÜτω.

• Οταν ολοκληρωθεß η δοκιìαστικÞ λειτουργßα, ρυθìßστε τη θερìοκρασßα σε Ýνα κανονικü επßπεδο (26°C ωò 28°C).
• Για λüγουò προστασßαò, το σýστηìα απενεργοποιεß τη λειτουργßα επανεκκßνησηò για 3 λεπτÜ üταν τεθεß εκτüò λειτουργßαò.

(3) ΕκτελÝστε το τεστ λειτουργßαò σýìφωνα ìε το εγχειρßδιο λειτουργßαò για να βεβαιωθεßτε üτι üλεò οι λειτουργßεò και τα 
εξαρτÞìατα λειτουργοýν κανονικÜ.
* Η συσκευÞ κλιìατισìοý απαιτεß Ýνα ìικρü ποσü ισχýοò üταν βρßσκεται σε κατÜσταση αναìονÞò. Αν το σýστηìα δεν πρüκειται 
να χρησιìοποιηθεß για αρκετü καιρü Ýπειτα απü την εγκατÜσταση, κλεßστε το διακüπτη κυκλþìατοò για να ìειþσετε την 
κατανÜλωση ενÝργειαò.

* ΕÜν ο διακüπτηò κυκλþìατοò αποσυνδÝεται για να διακüψει την ισχý στο κλιìατιστικü, το σýστηìα θα επαναφÝρει τον αρχικü 
τρüπο λειτουργßαò üταν θα επανασυνδεθεß ο διακüπτηò κυκλþìατοò.
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