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1 ■ΕλληνικÜ

ΠροφυλÜξειò ασφαλεßαò
• Οι προφυλÜξειò που περιγρÜφονται εδþ χαρακτηρßζονται ωò ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ και ΠΡΟΣΟΧΗ. Και οι δυο περιÝχουν 
σηìαντικÝò πληροφορßεò σχετικÜ ìε την ασφÜλεια. Σιγουρευτεßτε üτι ακολουθεßτε üλεò τιò προφυλÜξειò χωρßò παρÜληψη.

• Σηìασßα των ειδοποιÞσεων ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ και ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ ......ΠαρÜλειψη να ακολουθÞσετε αυτÝò τιò οδηγßεò σωστÜ, ìπορεß να προκαλÝσει ατοìικü 

τραυìατισìü Þ απþλεια ζωÞò.

ΠΡΟΣΟΧΗ ...................ΠαρÜλειψη να τηρÞσετε αυτÝò τιò οδηγßεò σωστÜ, ìπορεß να προκαλÝσει ζηìιÜ σε περιουσιακü 
στοιχεßο Þ ατοìικü τραυìατισìü, ο οποßοò να εßναι σοβαρüò ανÜλογα ìε τιò περιστÜσειò.

• Τα σÞìατα ασφαλεßαò που εìφανßζονται σε αυτü το εγχειρßδιο Ýχουν τιò ακüλουθεò Ýννοιεò: 

• Αφοý ολοκληρþσετε την εγκατÜσταση, εκτελÝστε ìια δοκιìαστικÞ λειτουργßα για να ελÝγξετε για βλÜβεò και εξηγÞστε στον πελÜτη 
τον τρüπο λειτουργßαò και τη φροντßδα τηò ìονÜδαò ìε τη βοÞθεια του εγχειριδßου λειτουργßαò. 

Σιγουρευτεßτε üτι ακολουθεßτε τιò οδηγßεò. Σιγουρευτεßτε üτι εγκαταστÞσετε γεßωση. ΠοτÝ ìη το προσπαθÞσετε. 

ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ

• ΖητÞστε απü τον εìπορικü σαò αντιπρüσωπο Þ εξουσιοδοτηìÝνο προσωπικü να εκτελÝσει εργασßα εγκατÜστασηò. 
Μην προσπαθÞσετε να εγκαταστÞσετε τη ìονÜδα ìüνοι σαò. Τυχüν εσφαλìÝνη εργασßα εγκατÜστασηò ìπορεß να προκαλÝσει διαρροÞ νεροý, ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.

• ΕγκαταστÞστε τη ìονÜδα σýìφωνα ìε τιò οδηγßεò στο παρüν εγχειρßδιο εγκατÜστασηò. 
Τυχüν εσφαλìÝνη εργασßα εγκατÜστασηò ìπορεß να προκαλÝσει διαρροÞ νεροý, ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ. 

• Σιγουρευθεßτε üτι χρησιìοποιÞσατε ìüνο τα υποδεικνυüìενα εξαρτÞìατα και ìÝρη για την εργασßα εγκατÜστασηò.  
ΠαρÜλειψη να χρησιìοποιÞσετε τα υποδεικνυüìενα ìÝρη ìπορεß να προκαλÝσει πτþση τηò ìονÜδαò, διαρροÞ νεροý, ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.

• ΕγκαταστÞστε τη ìονÜδα σε βÜση αρκετÜ ισχυρÞ þστε να υποστηρßζει το βÜροò τηò ìονÜδαò.
Μια βÜση ανεπαρκοýò ισχýοò ìπορεß να προκαλÝσει πτþση τηò συσκευÞò και τραυìατισìü. 

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

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

• Σιγουρευτεßτε üτι üλη η καλωδßωση Ýχει σταθεροποιηθεß στη θÝση τηò, τα υποδεικνυüìενα καλþδια 
χρησιìοποιοýνται, και üτι δεν υπÜρχει καìßα πßεση στιò συνδÝσειò ακροδεκτþν Þ τα καλþδια.  
ΕσφαλìÝνεò συνδÝσειò Þ εσφαλìÝνη σταθεροποßηση των καλωδßων ìπορεß να προκαλÝσει ασυνÞθιστη υπερθÝρìανση Þ πυρκαγιÜ.

• ΚατÜ την καλωδßωση τηò παροχÞò ρεýìατοò και τη σýνδεση τηò καλωδßωσηò ìεταξý των ìονÜδων, τοποθετÞστε 
τα καλþδια Ýτσι þστε το κÜλυììα του κουτιοý ελÝγχου να ìπορεß να ασφαλßσει γερÜ.
Η εσφαλìÝνη τοποθÝτηση του καλýììατοò κιβωτßου ελÝγχου ìπορεß να προκαλÝσει ηλεκτροπληξßα, πυρκαγιÜ Þ υπερθÝρìανση των ακροδεκτþν.

• ΚατÜ τη σýνδεση τηò ìονÜδαò σε σýστηìα “altherma” Þ σε υδροδοχεßο, φροντßστε να απενεργοποιÞσετε τη 
ìονÜδα, το σýστηìα “altherma” Þ το υδροδοχεßο πριν ξεκινÞσετε τιò εργασßεò.
Η διαδικασßα αυτÞ περιλαìβÜνει τη σýνδεση καλωδßων υψηλÞò τÜσηò. Αν την εκτελÝσετε ενþ οι συσκευÝò εßναι ενεργοποιηìÝνεò, ìπορεß να προκληθεß ηλεκτροπληξßα, πυρκαγιÜ, τραυìατισìüò Þ θÜνατοò.

• Φροντßστε να γειþσετε τη ìονÜδα. 
Μη γειþσετε τη ìονÜδα σε σωλÞνα παροχÞò, αλεξικÝραυνου Þ τηλεφωνικÞò γεßωσηò. ΑκατÜλληλη γεßωση ìπορεß να προκαλÝσει ηλεκτροπληξßα.

• Βεβαιωθεßτε να εγκαταστÞσετε Ýνα διακüπτη διαρροÞò προò την γη.
ΕÜν δεν εγκατασταθεß Ýναò διακüπτηò διαρροÞò προò την γη, ìπορεß να προκληθεß  ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ. 

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Μην εγκαταστÞσετε τη ìονÜδα σε ìÝροò üπου υπÜρχει κßνδυνοò διαρροÞò εýφλεκτου αερßου.
Σε περßπτωση διαρροÞò αερßου, η συσσþρευση αερßου κοντÜ στη ìονÜδα ìπορεß να προκαλÝσει πυρκαγιÜ.

• Μην εγκαταστÞσετε τη ìονÜδα σε ìÝροò üπου Ýρχεται σε επαφÞ ìε ορυκτÝλαιο, ατìοýò Þ σπρÝι λαδιοý, Þ 
διαβρωτικü αÝριο Þ σε ìÝρη üπου υπÜρχουν ìηχανÞìατα που παρÜγουν ηλεκτροìαγνητικÞ ακτινοβολßα. 
Μπορεß να προκληθεß φθορÜ των πλαστικþν τìηìÜτων, διÜβρωση των χαλκοσωλÞνων και συγκολληìÝνων τìηìÜτων και δυσλειτουργßα του συστÞìατοò ελÝγχου. 

• Μην εγκαταστÞσετε τη ìονÜδα σε ìÝροò üπου ο αÝραò περιÝχει υψηλÜ επßπεδα αλατιοý üπωò κοντÜ σε 
ωκεανü και üπου υπÜρχουν διακυìÜνσειò τηò τÜσηò (π.χ. σε εργοστÜσια). Επßσηò σε οχÞìατα Þ πλοßα. 

• Μην εγκαταστÞσετε τα παρελκüìενα απευθεßαò στο περßβληìα. 
Το Üνοιγìα οπþν στο περßβληìα ìπορεß να προκαλÝσει βλÜβη στα ηλεκτρικÜ καλþδια και κατÜ συνÝπεια να προκληθεß πυρκαγιÜ.

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

• Σφßξτε το ρακüρ σýìφωνα ìε την υποδεικνυüìενη ìÝθοδο, üπωò ìε κλειδß καστÜνιαò.
Αν το ρακüρ εßναι πολý σφιχτü, ìπορεß να ραγßσει ìετÜ απü παρατεταìÝνη χρÞση, προκαλþνταò διαρροÞ νεροý. 

• ΠοτÝ ìη χρησιìοποιεßτε νερü που δεν πληροß τα πρüτυπα ποιüτηταò νεροý ανθρþπινηò κατανÜλωσηò τηò ΕΕ. Μη χρησιìοποιεßτε νερü απü πηγÜδι.
ÄιαφορετικÜ, η δεξαìενÞ ìπορεß να διαβρωθεß. (Η ποιüτητα του οικιακοý ζεστοý νεροý πρÝπει να εßναι σýìφωνη ìε την οδηγßα EN 98/83 ΕΚ.)

• Η θερìοκρασßα του νεροý που ρÝει στη ìονÜδα πρÝπει να διατηρεßται ìεταξý των 6°C και 60°C.
• Μην ακουìπÜτε το πτερýγια αλουìινßου. Μπορεß να τραυìατιστεßτε.
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■ΕλληνικÜ 2

Παρελκüìενα
  –  

* Για λεπτοìÝρειεò σχετικÜ ìε τη ìüνωση σωλÞνωσηò  , το στεγανοποιητικü δακτýλιο  και το σωλÞνα σýνδεσηò  , δεßτε 

το εγχειρßδιο εγκατÜστασηò του κιτ βαλβßδων.    

ΕπιλογÞ του χþρου εγκατÜστασηò
• Πριν επιλÝξετε το χþρο εγκατÜστασηò, λÜβετε την Ýγκριση του χρÞστη.

1. ΕσωτερικÞ ìονÜδα 
• Η εσωτερικÞ ìονÜδα πρÝπει να εγκατασταθεß σε Ýνα χþρο üπου:

1) πληροýνται οι περιορισìοß κατÜ την εγκατÜσταση που καθορßζονται στα σχεδιαγρÜììατα εγκατÜτασηò εσωτερικÞò 
ìονÜδαò,

2) η εßσοδοò αÝρα και η Ýξοδοò αÝρα εßναι ελεýθερεò,
3) η ìονÜδα δεν εκτßθεται στο Üìεσο ηλιακü φωò, 
4) η ìονÜδα βρßσκεται ìακριÜ απü πηγÞ θερìüτηταò Þ ατìοý,
5) δεν υπÜρχει πηγÞ ατìþν λαδιοý ìηχανÞò (αυτü ìπορεß να ελαττþσει τη διÜρκεια ζωÞò τηò εσωτερικÞò ìονÜδαò),
6) ο ψυχρüò (θερìüò) αÝραò κυκλοφορεß ìÝσα σε üλο το δωìÜτιο,
7) η ìονÜδα βρßσκεται ìακριÜ απü λÜìπεò φθορισìοý τýπου ηλεκτρονικÞò ανÜφλεξηò (τýπου αναστροφÝα Þ γρÞγορηò 

εκκßνησηò) καθþò ìπορεß να ìειþσουν την ακτßνα δρÜσηò του τηλεχειριστηρßου,
8) η ìονÜδα βρßσκεται τουλÜχιστον 1ì ìακριÜ απü τηλεορÜσειò Þ ραδιüφωνα (η ìονÜδα ìπορεß να προκαλÝσει παρεìβολÞ 

ìε την εικüνα Þ τον Þχο),
9) δεν βρßσκεται εξοπλισìüò πλυσßìατοò ροýχων.

2. Ασýρìατο τηλεχειριστÞριο 
■¸λεγχοι στιò ρυθìßσειò του τηλεχειριστηρßου

• Το τηλεχειριστÞριο αυτü εßναι κοινü για χρÞση θÝρìανσηò/ψýξηò και για 
χρÞση ìüνο ψýξηò. ΧρησιìοποιÞστε το ìικροδιακüπτη στο τηλεχειριστÞριο 
για να ρυθìßσετε τη χρÞση θÝρìανσηò/ψýξηò Þ τη χρÞση ìüνο ψýξηò. 

• ΑνατρÝξτε στην παρακÜτω επεξÞγηση και κÜντε τη ρýθìιση üπωò φαßνεται 
στην εικüνα.

• Για πελÜτεò τηò χρÞσηò θÝρìανσηò/ψýξηò: Ρυθìßστε το στη θÝση H/C
• Για πελÜτεò τηò χρÞσηò ìüνο θÝρìανσηò: Ρυθìßστε το στη θÝση H/Ο

 ΒÜση στÞριξηò 1  ΒÜση τηλεχειριστηρßου 1  Μüνωση σωλÞνωσηò 2

 Φωτοκαταλυτικü φßλτρο 

καθαρισìοý αÝρα απü τιτÜνιο 
ìε επικÜλυψη απατßτη

2  ΞηρÞ ìπαταρßα AAA. LR03 

(αλκαλικÞ) 
2  Στεγανοποιητικüò δακτýλιοò 4

 Εýκαìπτοò σωλÞναò  

αποστρÜγγισηò 
1  Εγχειρßδιο λειτουργßαò 1  ΣωλÞναò σýνδεσηò 2

 Μονωτικü φýλλο 2  Εγχειρßδιο εγκατÜστασηò 1

 Ασýρìατο τηλεχειριστÞριο 1  Ταινßα συγκρÜτησηò 1
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3 ■ΕλληνικÜ

ΣχεδιαγρÜììατα εγκατÜστασηò εσωτερικÞò ìονÜδαò
Η εσωτερικÞ ìονÜδα ìπορεß να τοποθετηθεß ìε οποιονδÞποτε απü τουò τρειò ακüλουθουò τρüπουò. 

ΘÝση στερÝωσηò του ελÜσìατοò εγκατÜστασηò. 
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■ΕλληνικÜ 4

ΣυìβουλÝò εγκατÜστασηò
1. Αφαßρεση και εγκατÜσταση του 

ìπροστινοý καλýììατοò 
• ΜÝθοδοò αφαßρεσηò

1) Σýρετε Ýωò üτου τα 2 στοπ να κουìπþσουν στη θÝση τουò. 
2) Ανοßξτε το ìπροστινü κÜλυììα προò τα εìπρüò και αφαιρÝστε 

το κορδüνι. 
3) ΑφαιρÝστε το ìπροστινü κÜλυììα.

• ΜÝθοδοò εγκατÜστασηò
1) ΤοποθετÞστε την ìπροστινÞ γρßλια και το ìπροστινü κÜλυììα 

αφοý τραβÞξετε το κορδüνι γýρω τουò.
2) Κλεßστε το ìπροστινü κÜλυììα και σýρετε ìÝχρι να 

κουìπþσουν εξωτερικÜ τα στοπ.

2. Αφαßρεση και εγκατÜσταση τηò ìπροστινÞò γρßλιαò 

• ΜÝθοδοò αφαßρεσηò
1) Ανοßξτε το ìπροστινü κÜλυììα.
2) ΑφαιρÝστε τιò 4 βßδεò και βγÜλτε την προσθια γρßλια 

τραβþνταò την προò τα εìπρüò (3 γλωσσßδια).

• ΜÝθοδοò εγκατÜστασηò
1) Στερεþστε την ìπροστινÞ γρßλια ìε τιò 4 βßδεò εγκατÜστασηò (3 γλωσσßδια).
2) ΕπαναφÝρετε το ìπροστινü κÜλυììα στην αρχικÞ του θÝση.

3. Τρüποò ρýθìισηò των διαφορετικþν διευθýνσεων
¼ταν γßνεται εγκατÜσταση δýο εσωτερικþν ìονÜδων σε Ýνα 
δωìÜτιο, τα δýο ασýρìατα τηλεχειριστÞρια ìποροýν να 
ρυθìιστοýν για διαφορετικÝò διευθýνσειò.

1) ΑφαιρÝστε την ìπροστινÞ γρßλια.
2) Σηκþστε την πλÜκα στερÝωσηò του αισθητÞρα και αφαιρÝστε το ìπροστινü ìεταλλικü κÜλυììα.
3) ΑφαιρÝστε τουò συνδετÞρεò 5P, 6P, και 7P. 
4) ΑφαιρÝστε το κουτß ηλεκτρικÞò καλωδßωσηò (1 βßδα).
5) ΑφαιρÝσετε το θερìßστορ. 
6) ΑφαιρÝστε το πλαϊνü ìεταλλικü κÜλυììα (7 γλωσσßδια).
7) Κüψτε τον βραχυκυκλωτÞ διεýθυνσηò (JA) στην πλακÝτα τυπωìÝνου κυκλþìατοò.
8) Κüψτε τον βραχυκυκλωτÞ διεýθυνσηò στο τηλεχειριστÞριο. 
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5 ■ΕλληνικÜ

ΕγκατÜσταση εσωτερικÞò ìονÜδαò (1)
ΕκτεθειìÝνη εγκατÜσταση
1. ΕγκατÜσταση εσωτερικÞò ìονÜδαò 

Προετοιìασßα
• Ανοßξτε το ìπροστινü κÜλυììα, αφαιρÝστε τιò 4 βßδεò και 
αποσυναρìολογÞστε την ìπροστινÞ γρßλια τραβþνταò προò 
τα εìπρüò.

• ΑκολουθÞστε την παρακÜτω διαδικασßα για να αφαιρÝσετε τα 
τìÞìατα ìε τιò εγκοπÝò.

■Για τα πλαßσια 

• ΑφαιρÝστε τουò στýλουò. (ΑφαιρÝστε τα τìÞìατα ìε τιò 
εγκοπÝò στο κÜτω πλαßσιο ìε ìια πÝνσα.)

■Για την πλαϊνÞ σωλÞνωση 

• ΑφαιρÝστε τουò στýλουò.

1) ΑφαιρÝστε τιò 7 βßδεò.
2) ΑφαιρÝστε το επÜνω περßβληìα (2 γλωσσßδια).
3) ΑφαιρÝστε το αριστερü και το δεξß περßβληìα (2 γλωσσßδια 

σε κÜθε πλευρÜ).
4) ΑφαιρÝστε τα τìÞìατα ìε τιò εγκοπÝò στο κÜτω πλαßσιο και 

στα περιβλÞìατα ìε ìια πÝνσα.
5) ΕπανεγκαταστÞστε ακολουθþνταò τα βÞìατα ìε 

αντßστροφη σειρÜ (3 > 2 > 1).  

2. ΤοποθÝτηση του σωλÞνα σýνδεσηò
• Για λεπτοìÝρειεò σχετικÜ ìε τη σωλÞνωση νεροý, δεßτε το εγχειρßδιο εγκατÜστασηò του κιτ βαλβßδων.

3. Σýνδεση του εýκαìπτου σωλÞνα αποστρÜγγισηò και τηò σωλÞνωσηò αποστρÜγγισηò

3-1. Σýνδεση του εýκαìπτου σωλÞνα αποστρÜγγισηò 
ΕισαγÜγετε τον παρεχüìενο 
εýκαìπτο σωλÞνα αποστρÜγγισηò 

 στην υποδοχÞ του δοχεßου 
αποστρÜγγισηò. 

ΕισαγÜγετε τον εýκαìπτο σωλÞνα 
αποστρÜγγισηò ìÝχρι το τÝρìα þστε 
να προσκολληθεß ìε τη στεγÜνωση 
τηò υποδοχÞò.   
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■ΕλληνικÜ 6

3-2. ΣωλÞνωση αποστρÜγγισηò
1) Για σωλÞνα αποστρÜγγισηò χρησιìοποιÞστε Üκαìπτο σωλÞνα πολυβινυλοχλωριδßου (σωλÞνα γενικÞò χρÞσηò 

VP 20, εξωτερικÞ διÜìετροò 26χιλ., εσωτερικÞ διÜìετροò 20χιλ.) του εìπορßου. 
2) Ο εýκαìπτοò σωλÞναò αποστρÜγγισηò (εξωτερικÞ διÜìετροò 18χιλ. στο Üκρο σýνδεσηò, ìÞκοò 220χιλ.) παρÝχεται 

ìε την εσωτερικÞ ìονÜδα. ΠροετοιìÜστε το σωλÞνα αποστρÜγγισηò üπωò φαßνεται στην παρακÜτω εικüνα.
3) Ο σωλÞναò αποστρÜγγισηò θα πρÝπει να Ýχει κλßση προò τα κÜτω þστε το νερü να ρÝει ελεýθερα χωρßò να 

συσσωρεýεται. (Να ìην υπÜρχει παγßδα.)
4) ΕισαγÜγετε τον εýκαìπτο σωλÞνα αποστρÜγγισηò σε αυτü το βÜθοò Ýτσι þστε να ìην ìπορεß να βγει Ýξω απü το 

σωλÞνα αποστρÜγγισηò.
5) Μονþστε τον εσωτερικü σωλÞνα αποστρÜγγισηò ìε θερìοìονωτικü υλικü πÜχουò τουλÜχιστον10χιλ., 

þστε να αποφýγετε τη συìπýκνωση υδρατìþν.
6) ΑφαιρÝστε τα φßλτρα αÝρα και ρßξτε λßγο νερü ìÝσα στο δοχεßο αποστρÜγγισηò για να ελÝγξετε αν το νερü ρÝει οìαλÜ. 

 ΠΡΟΣΟΧΗ
• Για συγκüλληση χρησιìοποιÞστε κüλλα PVC, διαφορετικÜ ìπορεß να προκληθεß διαρροÞ νεροý.

4. ΕγκατÜσταση
• Στερεþστε χρησιìοποιþνταò 6 βßδεò για επιδαπÝδιεò εγκαταστÜσειò. (Μην ξεχÜσετε να στερεþσετε στον πßσω τοßχο.)
• Για επιτοßχιεò εγκαταστÜσειò, ασφαλßστε τη βÜση στÞριξηò  ìε 5 βßδεò και την εσωτερικÞ ìονÜδα ìε 4 βßδεò.  
• Η βÜση στÞριξηò θα πρÝπει να εγκατασταθεß σε Ýνα τοßχο ο οποßοò ìπορεß να υποστηρßξει το βÜροò τηò εσωτερικÞò ìονÜδαò.

1) Στερεþστε προσωρινÜ τη βÜση στÞριξηò πÜνω στον τοßχο, βεβαιωθεßτε üτι η πλÜκα εßναι απüλυτα οριζüντια και 
σηìαδεýστε τα σηìεßα διÜτρησηò στον τοßχο.

2) Στερεþστε τη βÜση στÞριξηò στον τοßχο ìε τιò βßδεò. 

 ΠΡΟΣΟΧΗ
• Στερεþστε γερÜ τη ìονÜδα στον τοßχο þστε να ìην υπÜρχει κενü ìεταξý του πßσω ìÝρουò τηò ìονÜδαò και του τοßχου.  

3) Αφοý ολοκληρωθοýν οι συνδÝσειò, τοποθετÞστε και πÜλι το ìπροστινü κÜλυììα και την ìπροστινÞ γρßλια στην αρχικÞ τουò θÝση.
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7 ■ΕλληνικÜ

ΕγκατÜσταση εσωτερικÞò ìονÜδαò (1)
5. Καλωδßωση

• Σηκþστε την πλÜκα στερÝωσηò του αισθητÞρα, αφαιρÝστε το ìπροστινü ìεταλλικü κÜλλυìα και συνδÝστε στην πλακÝτα 
ακροδεκτþν τιò ηλεκτρικÝò διακλαδþσειò. 

1) Γυìνþστε τα Üκρα των καλωδßων (15χιλ.).
2) ΣυνδÝστε το καλþδιο ρεýìατοò ìε την πλακÝτα ακροδεκτþν του κýριου κουτιοý καλωδßωσηò. 
3) ΣυνδÝστε τα καλþδια γεßωσηò στουò αντßστοιχουò ακροδÝκτεò.
4) ΤραβÞξτε τα καλþδια για να σιγουρευτεßτε üτι Ýχουν στερεωθεß γερÜ και στη συνÝχεια συγκρατÞστε τα καλþδια ìε ìια αντιστÞριξη καλωδßων.
5) Βεβαιωθεßτε üτι τα σýρìατα δεν Ýρχονται σε επαφÞ ìε τον ìεταλλικü αγωγü για τον εναλλÜκτη θερìüτηταò. 

 ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ
• Μη χρησιìοποιÞσετε διÜτρητα καλþδια, πλεγìÝνα καλþδια, καλþδια επÝκτασηò, Þ σταυροειδεßò συνδÝσειò, επειδÞ ìπορεß 
να προκαλÝσουν υπερθÝρìανση, ηλεκτροπληξßα, Þ πυρκαγιÜ.

• Μη χρησιìοποιεßτε στο εσωτερικü του προϊüντοò ηλεκτρικÜ ìÝρη απü την τοπικÞ αγορÜ. (Μη διακλαδþσετε την τροφοδοσßα 
για την αντλßα αποστρÜγγισηò, κ.λπ. απü την πλακÝτα ακροδεκτþν.) ΕνδÝχεται να προκληθεß ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
• ÄροìολογÞστε προσεκτικÜ τα καλþδια που συνδÝονται ìε το δευτερεýον κουτß ηλεκτρικÞò καλωδßωσηò Ýτσι þστε τα καλþδια 
να ìην Ýρθουν σε επαφÞ ìε το χαλκοσωλÞνα. Αν τα καλþδια Ýρθουν σε επαφÞ ìε το χαλκοσωλÞνα, σταγüνεò νεροý ìπορεß 
να εισÝλθουν στο δευτερεýον κουτß ηλεκτρικÞò καλωδßωσηò και ìπορεß να προκληθεß δυσλειτουργßα τηò ìονÜδαò. 

• Βεβαιωθεßτε üτι Ýχετε συνδÝσει τα καλþδια σωστÜ. Μια εσφαλìÝνη 
σýνδεση ìπορεß να καταστρÝψει τα εξαρτÞìατα και να κÜνει αδýνατη τη 
λειτουργßα Þ χρÞση τηò ìονÜδαò. 

• ΧρησιìοποιÞστε Ýναν ακροδÝκτη ìε δακτυλιοειδεßò σιαγüνεò για τη 
σýνδεση στην πλακÝτα ακροδεκτþν του τροφοδοτικοý. Στην 
περßπτωση που αναπüφευκτα δεν ìπορεß να χρησιìοποιηθεß, ακολουθÞστε τιò παρακÜτω οδηγßεò.

• ΤοποθετÞστε τουò ακροδÝκτεò ìε δακτυλιοειδεßò σιαγüνεò στα καλþδια Ýωò το καλυììÝνο τìÞìα και στερεþστε τα σε αυτÞ τη θÝση.
• ΚατÜ τη σýνδεση των καλωδßων στην πλακÝτα ακροδεκτþν, φροντßστε να τυλßξετε τα Üκρα των καλωδßων üπωò 
απεικονßζεται στην παρακÜτω εικüνα και συνδÝστε κÜθε καλþδιο στον αντßστοιχο ακροδÝκτη απü την ßδια κατεýθυνση. 
Επßσηò, φροντßστε να διατηρÞσετε τιò σωστÝò διαστÜσειò τηò γýìνωσηò των Üκρων των καλωδßων. 
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■ΕλληνικÜ 8

6. ΚατÜ τη σýνδεση ìε το δευτερεýον κουτß ηλεκτρικÞò καλωδßωσηò
6-1. Äιαδικασßα για τη σýνδεση του 

κýριου κουτιοý ηλεκτρικÞò 
καλωδßωσηò ìε το δευτερεýον 
κουτß ηλεκτρικÞò καλωδßωσηò 
1) ΑπενεργοποιÞστε το σýστηìα “altherma” Þ 

το υδροδοχεßο πριν ξεκινÞσετε τιò εργασßεò.
2) ΑφαιρÝστε το κÜλυììα του δευτερεýοντοò 

κουτιοý ηλεκτρικÞò καλωδßωσηò (ìε 2 
γλωσσßδια) αφοý αφαιρÝσετε τη βßδα και 
αφαιρÝσετε το δευτερεýον κουτß ηλεκτρικÞò 
καλωδßωσηò απü το κÜτω πλαßσιο τηò ìονÜδαò 
(ανατρÝξτε στην Εικüνα 2, Εικüνα 3). 

3) ΣυνδÝστε τα καλþδια απü το 
δευτερεýον κουτß ηλεκτρικÞò 
καλωδßωσηò στουò ακροδÝκτεò Faston 1 και 2 τηò πλακÝταò ακροδεκτþν του κýριου κουτιοý ηλεκτρικÞò καλωδßωσηò. 

4) ΣυνδÝστε την καλωδßωση απü το κýριο κουτß ηλεκτρικÞò καλωδßωσηò ìε τουò συνδετÞρεò 2P και 4P του 
δευτερεýοντοò κουτιοý ηλεκτρικÞò καλωδßωσηò. ΕισαγÜγετε την ταινßα συγκρÜτησηò που συνδÝσατε προηγουìÝνωò 
στα καλþδια στο δευτερεýον κουτß ηλεκτρικÞò καλωδßωσηò και στερεþστε τα καλþδια (ανατρÝξτε στην Εικüνα 1).

5) ΤοποθετÞστε την ταινßα συγκρÜτησηò  στο δευτερεýον κουτß ηλεκτρικÞò καλωδßωσηò (ανατρÝξτε στην Εικüνα 4).

6) ΤοποθετÞστε πÜλι το ìπροστινü ìεταλλικü κÜλυììα και την πλÜκα στερÝωσηò αισθητÞρα του κýριου κουτιοý ηλεκτρικÞò καλωδßωσηò.

6-2. Äιαδικασßα για τη σýνδεση του δευτερεýοντοò κουτιοý ηλεκτρικÞò καλωδßωσηò 
ìε το υδροδοχεßο και τη βαλβßδα δýο οδþν
1) ΣυνδÝστε τα καλþδια απü τον ηλεκτρικü ενεργοποιητÞ στη βαλβßδα δýο οδþν ìε τουò ακροδÝκτεò 1 και 2 στην 

πλακÝτα ακροδεκτþν του δευτερεýοντοò κουτιοý ηλεκτρικÞò καλωδßωσηò (ανατρÝξτε στην Εικüνα 1).
2) ΣυνδÝστε τουò ακροδÝκτεò X2M 1 και 4 του υδροδοχεßου ìε τουò ακροδÝκτεò 5 και 6 στο δευτερεýον κουτß 

ηλεκτρικÞò καλωδßωσηò ìε τα καθορισìÝνα καλþδια. Παροìοßωò, συνδÝστε τουò ακροδÝκτεò X2M 6 και 7 ìε τουò 
ακροδÝκτεò 3 και 4 στο δευτερεýον κουτß ηλεκτρικÞò καλωδßωσηò (ανατρÝξτε στην Εικüνα 1).

3) ÄÝστε τα καλþδια σýνδεσηò τηò βαλβßδαò δýο οδþν και του υδροδοχεßου ìε την ταινßα συγκρÜτησηò  και κüψτε τυχüν πλεονÜζουσα ταινßα (ανατρÝξτε στην Εικüνα 5).

4) ΤοποθετÞστε πÜλι το κÜλυììα του δευτερεýοντοò κουτιοý ηλεκτρικÞò καλωδßωσηò (ανατρÝξτε στην Εικüνα 6). 
5) Στερεþστε το δευτερεýον κουτß ηλεκτρικÞò καλωδßωσηò στο κÜτω πλαßσιο (ανατρÝξτε στην Εικüνα 6).  

 ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ
• ΚατÜ τη σýνδεση τηò ìονÜδαò σε σýστηìα “altherma” Þ σε υδροδοχεßο, φροντßστε να απενεργοποιÞσετε τη ìονÜδα, το σýστηìα 

“altherma” Þ το υδροδοχεßο πριν ξεκινÞσετε τιò εργασßεò. Η διαδικασßα αυτÞ περιλαìβÜνει τη σýνδεση καλωδßων υψηλÞò τÜσηò. Αν την 
εκτελÝσετε ενþ οι συσκευÝò εßναι ενεργοποιηìÝνεò, ìπορεß να προκληθεß ηλεκτροπληξßα, πυρκαγιÜ, τραυìατισìüò Þ θÜνατοò.

1 4 6 7

1
2

3
4

5
6

���������� 	���


���	��	�� 	����
����

���	��� �	����	��� ��� ��� ��������
�

2P

4P

���� ��	�� ��� 	����
�� ���� ������

������ � ! ���

���	��	!

����"� ���� ���

#��#
�� ��� ����

• H05RN
• $����� �����
	����� 
0,75mm2. 
%���  �������&

[������ 1] ���� �� 	��� 	���


���	��	��

	����
����

' ! �� 	��� 	���


���	��	��

	����
����

K

K

������ ���	
����K

���������

[������ 4]

[������ 5] [������ 6]

����� �����
����������� �������

����� ������ ����
��  	��!����

"�#��� ���� ���	� ���  	��!���
����$% ��� �	
���	� 	�� �� �������
���	
���� !��� �� ��
��	����� �%��� ���� �	
���	��

&
������� !��� �� 	��!��� �� ��
������%� ����$% ���
�����
�%����� 	�����% ��	�
�	#�
	�������� 	�� ��� 	��%������
��� �����
�%����� 	�����%
��	�
�	#� 	�������� 	�� 	������
�� 	������ ���
� �� ' ���������
�� ���������� ��
� ���� �����

K

���������

[������ 2] [������ 3]

(���

(���

07_EL_3P257982-1.fm  Page 8  Tuesday, December 8, 2009  11:29 AM



9 ■ΕλληνικÜ

ΕγκατÜσταση εσωτερικÞò ìονÜδαò (1)
7. ΕξαÝρωση

■ΕξαÝρωση
• ΜερικÝò φορÝò σχηìατßζονται θýλακεò αÝρα στη σωλÞνωση 

κατÜ τη δοκιìαστικÞ λειτουργßα ìετÜ απü εργασßεò 
εγκατÜστασηò και κατÜ τη διÜρκεια τηò κανονικÞò λειτουργßαò. 
Για να αφαιρÝσετε τουò θýλακεò αÝρα απü το εσωτερικü τηò 
σωλÞνωσηò, ακολουθÞστε τα παρακÜτω βÞìατα για να 
εξαερþσετε τη ìονÜδα. Φροντßστε να πραγìατοποιÞσετε τον 
εξαερισìü üταν η ìονÜδα βρßσκεται σε λειτουργßα ψýξηò Þ 
θÝρìανσηò. 

1) ΑφαιρÝστε το ìπροστινü κÜλυììα και το φßλτρο αÝρα. 
2) Πατþνταò τη βαλβßδα εξαÝρωσηò ìε το Ýνα χÝρι, στρÝψτε το 

κουìπß τηò βαλβßδαò εξαÝρωσηò ìε το Üλλο χÝρι üπωò 
απεικονßζεται.

3) Ανοßξτε τη βαλβßδα, βεβαιωθεßτε üτι ο αÝραò Ýχει εκκενωθεß 
πλÞρωò και στη συνÝχεια κλεßστε γερÜ τη βαλβßδα.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
• ΥπÜρχει κßνδυνοò τραυìατισìοý αν ακουìπÞσετε τον εναλλÜκτη θερìüτηταò ìε γυìνÜ χÝρια.
• Φροντßστε να κλεßσετε τη βαλβßδα εξαÝρωσηò ìετÜ απü την εξαÝρωση.
Αν η  βαλβßδα εξαÝρωσηò ìεßνει ανοιχτÞ ìπορεß να προκληθεß διαρροÞ νεροý και ìειωìÝνη απüδοση.

• Πριν ξεκινÞσετε τη δοκιìαστικÞ λειτουργßα του συστÞìατοò, ελÝγχετε πÜντα üτι η βαλβßδα εßναι κλειστÞ.
• Μπορεß να υπÜρξει διαρροÞ νεροý αν η βαλβßδα εξαÝρωσηò εßναι χαλαρÞ. ΕλÝγξτε üτι το κουìπß εßναι σφιχτÜ κλειστü.

8. Ρυθìßσειò ìικροδιακüπτη ìε βÜση τιò συνθÞκεò του χþρου εγκατÜστασηò
Ρυθìßστε το ìικροδιακüπτη SW2-1 στη χρÞση θÝρìανσηò/ψýξηò Þ στη χρÞση ìüνο θÝρìανσηò ìε βÜση τιò προδιαγραφÝò 
τηò εξωτερικÞò ìονÜδαò. 

Αν η ìονÜδα θα συνδεθεß σε σýστηìα “altherma” και το ìÝροò * (βλ. το παρÜδειγìα ìοντÝλου) του αριθìοý ìοντÝλου στο 
υδροδοχεßο εßναι “BA” Þ νεüτερο, ρυθìßστε το ìικροδιακüπτη SW2-2 στη θÝση “ON”. 
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■ΕλληνικÜ 10

ΕγκατÜσταση εσωτερικÞò ìονÜδαò (2)
Ηìι-εντοιχισìÝνη εγκατÜσταση
Εδþ παρÝχονται στοιχεßα σχετικÜ ìüνο ìε αυτÞ τη ìÝθοδο εγκατÜστασηò. Για περισσüτερεò πληροφορßεò δεßτε την εκτεθειìÝνη 
εγκατÜσταση. 

1. ΟπÞ τοßχου 
• ΚÜντε ìια οπÞ στον τοßχο ìε το ìÝγεθοò που απεικονßζεται δεξιÜ.

2. ΕγκατÜσταση συìπληρωìατικÞò πλÜκαò για την προσÜρτηση τηò κýριαò ìονÜδαò
• Η πßσω πλευρÜ τηò ìονÜδαò ìπορεß να στερεωθεß ìε βßδεò στα σηìεßα που φαßνονται στην παρακÜτω εικüνα. Φροντßστε να 
εγκαταστÞσετε τη συìπληρωìατικÞ πλÜκα σýìφωνα ìε το βÜθοò του εσωτερικοý τοßχου. 

 ΠΡΟΣΟΧΗ
• Για την εγκατÜσταση τηò κýριαò ìονÜδαò πρÝπει να χρησιìοποιηθεß η συìπληρωìατικÞ πλÜκα, διαφορετικÜ θα παραìεßνει 

Ýνα κενü ìεταξý τηò ìονÜδαò και του τοßχου.

3. ΕγκατÜσταση εσωτερικÞò ìονÜδαò
1) ΑφαιρÝστε την ìπροστινÞ γρßλια.
2) ΑφαιρÝστε 7 βßδεò. 
3) ΑφαιρÝστε το επÜνω περßβληìα (2 γλωσσßδια).
4) ΑφαιρÝστε τα πλαϊνÜ περιβλÞìατα (2 γλωσσßδια σε κÜθε πλευρÜ). 
5) ΤοποθετÞστε την εσωτερικÞ ìονÜδα στον τοßχο και στερεþστε ìε βßδεò σε 6 θÝσειò (Μ4 × 25L). 

 ΠΡΟΣΟΧΗ
• ΧρησιìοποιÞστε το Üκρο του δοχεßου αποστρÜγγισηò για την ευθυγρÜììιση τηò εσωτερικÞò ìονÜδαò.
• ΕγκαταστÞστε την εσωτερικÞ ìονÜδα ισüπεδα ìε τον τοßχο.

ΣΗΜΕΙÙΣΗ:
Για εγκατÜσταση τηò εσωτερικÞò ìονÜδαò, τη σýνδεση του σωλÞνα σýνδεσηò, τη σýνδεση του εýκαìπτου σωλÞνα αποστρÜγγισηò 
και τηò σωλÞνωσηò αποστρÜγγισηò, την καλωδßωση, κατÜ τη σýνδεση ìε το δευτερεýον κουτß ηλεκτρικÞò καλωδßωσηò, την 
εξαÝρωση, τιò ρυθìßσειò ìικροδιακüπτη ìε βÜση τιò συνθÞκεò του χþρου εγκατÜστασηò, δεßτε την εκτεθειìÝνη εγκατÜσταση. 
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11 ■ΕλληνικÜ

ΕγκατÜσταση εσωτερικÞò ìονÜδαò (3)
ΕντοιχισìÝνη εγκατÜσταση
Εδþ παρÝχονται στοιχεßα σχετικÜ ìüνο ìε αυτÞ τη ìÝθοδο εγκατÜστασηò. Για περισσüτερεò πληροφορßεò δεßτε την εκτεθειìÝνη 
εγκατÜσταση.

ΤοποθετÞστε τη ìονÜδα σýìφωνα ìε τιò παρακÜτω οδηγßεò. Σε αντßθετη περßπτωση ìπορεß να προκληθεß αδυναìßα 
ψýξηò και θÝρìανσηò καθþò και δηìιουργßα συìπýκνωσηò ìÝσα στο σωλÞνα.

1) ΑφÞστε αρκετü χþρο ανÜìεσα στην κýρια ìονÜδα και στην οροφÞ για να ìην εìποδßζεται η ροÞ του ψυχροý/θερìοý 
αÝρα.

2) ΤοποθετÞστε ìια διαχωριστικÞ πλÜκα ìεταξý των τìηìÜτων εξüδου και εισüδου.
3) ΤοποθετÞστε ìια διαχωριστικÞ πλÜκα στη δεξιÜ πλευρÜ.
4) ΑλλÜξτε θÝση στον τερìατικü διακüπτη τηò ροÞò αÝρα προò τα επÜνω. 
5) Στην Ýξοδο του αÝρα χρησιìοποιÞστε κινοýìενεò περσßδεò, οι οποßεò επιτρÝπουν τη ρýθìιση τηò κατεýθυνσηò ροÞò του 

ψυχροý/θερìοý αÝρα.
6) Το ìÝγεθοò των περσßδων θα πρÝπει να εßναι ßσο Þ ìεγαλýτερο απü 70% του πλÞρουò ανοßγìατοò. 
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■ΕλληνικÜ 12

ΑλλαγÞ του ìικροδιακüπτη ροÞò αÝρα προò τα επÜνω
ΑλλÜξτε τη θÝση του 
ìικροδιακüπτη ροÞò αÝρα προò 
τα επÜνω (SW2-4) στη θÝση “ON” 
για να περιορßσετε τη ροÞ αÝρα 
προò τα επÜνω. 

1) ΑφαιρÝστε την ìπροστινÞ γρßλια.
2) ΘÝστε το ìικροδιακüπτη (SW2-4) 

στο PCB στο κουτß ηλεκτρικÞò 
καλωδßωσηò στη θÝση “ON”. 

 ΠΡΟΣΟΧΗ
• Μην παραλεßψετε να ενεργοποιÞσετε το διακüπτη τηò ροÞò αÝρα προò τα επÜνω. ÄιαφορετικÜ ìπορεß να προκληθεß 
ανεπαρκÞò ψýξη/θÝρìανση και συìπýκνωση υδρατìþν ìÝσα στο σπßτι.

ΣΗΜΕΙÙΣΗ:
Για εγκατÜσταση τηò εσωτερικÞò ìονÜδαò, τη σýνδεση του σωλÞνα σýνδεσηò, τη σýνδεση του εýκαìπτου σωλÞνα αποστρÜγγισηò 
και τηò σωλÞνωσηò αποστρÜγγισηò, την καλωδßωση, κατÜ τη σýνδεση ìε το δευτερεýον κουτß ηλεκτρικÞò καλωδßωσηò, την 
εξαÝρωση, τιò ρυθìßσειò ìικροδιακüπτη ìε βÜση τιò συνθÞκεò του χþρου εγκατÜστασηò, δεßτε την εκτεθειìÝνη εγκατÜσταση. 

¸λεγχοò
1. ¸λεγχοò

1-1 ΜετρÞστε την τÜση του ρεýìατοò και βεβαιωθεßτε üτι βρßσκεται ìÝσα στα καθορισìÝνα üρια.

1-2 Ρυθìßστε τη θερìοκρασßα του νεροý σε επαρκÞ θερìοκρασßα για θÝρìανση Þ ψýξη (6°C Ýωò 60°C).

1) Ο Ýλεγχοò ìπορεß να καταστεß αδýνατοò σε οποιαδÞποτε απü τιò δýο καταστÜσειò ανÜλογα ìε τη θερìοκρασßα του δωìατßου. 
2) ΜετÜ τον Ýλεγχο, ρυθìßστε τη θερìοκρασßα σε κανονικü επßπεδο (26°C Ýωò 28°C στην κατÜσταση ψýξηò, 20°C Ýωò 

24°C στην κατÜσταση θÝρìανσηò).

1-3 Η ποσüτητα τηò κυκλοφορßαò νεροý τηò ìονÜδαò πρÝπει να εßναι 3 λßτρα/λεπτü Ýωò 15 λßτρα/λεπτü.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
• Αν Ýναò ειδικüò εναλλÜκτηò θερìüτηταò Ýχει ενσωìατωθεß στη ìονÜδα, η κυκλοφορßα νεροý πρÝπει να βρßσκεται εντüò του 
εýρουò που καθορßζεται για αυτü το προϊüν.

• Αν η κυκλοφορßα νεροý εßναι πολý χαìηλÞ, θα συγκεντρωθεß ßζηìα λüγω στασιìüτηταò. Αν εßναι πολý υψηλÞ, ìπορεß να 
προκληθεß διÜβρωση του εναλλÜκτη θερìüτηταò λüγω τηò γρÞγορηò ροÞò και ìη φυσιολογικοß Þχοι και σχηìατισìüò 
ρωγìþν στουò σωλÞνεò λüγω δονÞσεων.

• Η ìÝγιστη επιτρεπüìενη πßεση τηò ìονÜδαò εßναι 1,18MPa.

2. Σηìεßα ελÝγχου 

Σηìεßα ελÝγχου Σýìπτωìα ¸λεγχοò 

Η εσωτερικÞ ìονÜδα Ýχει εγκατασταθεß σωστÜ πÜνω σε σταθερÝò βÜσειò. Πτþση, δüνηση, θüρυβοò

Ο σωλÞναò νεροý και η εσωτερικÞ προÝκταση του εýκαìπτου σωλÞνα 
αποστρÜγγισηò εßναι θερìικÜ ìονωìÝνεò.

ÄιαρροÞ νεροý

Η γραììÞ αποστρÜγγισηò Ýχει εγκατασταθεß σωστÜ. ÄιαρροÞ νεροý

Το σýστηìα εßναι κατÜλληλα γειωìÝνο. ÄιαρροÞ ρεýìατοò

Τα ενδεδειγìÝνα καλþδια χρησιìοποιοýνται για τιò συνδÝσειò τηò 
καλωδßωσηò σýνδεσηò ìονÜδων.

Äεν λειτουργεß Þ ζηìιÜ απü 
κÜψιìο

Η εßσοδοò και η Ýξοδοò αÝρα τηò εσωτερικÞò ìονÜδαò δεν εßναι 
ìπλοκαρισìÝνεò.

Μη επαρκÞ λειτουργßα ψýξηò/ 
θÝρìανσηò

Η εσωτερικÞ ìονÜδα λαìβÜνει σωστÜ τιò εντολÝò του τηλεχειριστηρßου. Äεν λειτουργεß
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