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Αυτή η συσκευή αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα (συμπεριλαμβάνονται τα παιδιά) με μειωμένες
κινητικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα που δεν διαθέτουν εμπειρία ή γνώση, εκτός
εάν επιβλέπονται ή τους παρέχονται οδηγίες από κάποιο άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
Τα παιδιά πρέπει να ελέγχονται ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι θα παραμείνουν μακριά από τη συσκευή.

Προφυλάξεις
Προειδοποιήσεις

Λειτουργία και συντήρηση
● Η συσκευή αυτή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από παιδιά κάτω των
8 ετών και από άτομα με μειωμένες κινητικές, αισθητηριακές ή
διανοητικές ικανότητες ή από άτομα που δεν διαθέτουν εμπειρία ή
γνώση, μόνο κάτω από επίβλεψη ή μετά από καθοδήγηση σχετικά με
τη χρήση της με ασφαλή τρόπο και αφού κατανοήσουν τους κινδύνους
σχετικά με αυτή.
● Τα παιδιά απαγορεύεται να παίζουν με τη συσκευή αυτή.
● Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά
χωρίς επίβλεψη
● Μη συνδέετε τη συσκευή σε πολύπριζο γιατί υπάρχει κίνδυνος
πυρκαγιάς.
● Να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από το ηλεκτρικό ρεύμα όταν την
καθαρίζετε. Διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
● Σε περίπτωση που το καλώδιο παροχής ρεύματος καταστραφεί,
πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το εξουσιοδοτημένο
σέρβις του ή από εξειδικευμένο προσωπικό. Διαφορετικά μπορεί να
προκληθεί ηλεκτροπληξία.
● Μη πλένετε ποτέ τη κλιματιστική συσκευή με νερό γιατί να προκαλέσετε
ηλεκτροπληξία.
● Μη ψεκάζετε ποτέ την εσωτερική μονάδα με νερό. Μπορεί να
προκληθεί ηλεκτροπληξία ή δυσλειτουργία.
● Αφού αφαιρέσετε τα φίλτρα μη πιάνετε με τα χέρια σας τα πτερύγια
γιατί μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.
● Μη χρησιμοποιείτε ποτέ φωτιά ή σεσουάρ για να στεγνώσετε τα φίλτρα.
Μπορεί να προκαλέσετε την παραμόρφωσή τους ή πυρκαγιά.

Προφυλάξεις
Προειδοποιήσεις

● Η συντήρηση πρέπει να γίνεται πάντα από εξειδικευμένο προσωπικό.
Διαφορετικά μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή βλάβη.
● Μην επισκευάζετε το κλιματιστικό μηχάνημα μόνοι σας. Μπορεί να
προκληθεί ηλεκτροπληξία ή βλάβη. Παρακαλούμε να επικοινωνείτε με
τον αντιπρόσωπο που προμηθευτήκατε το μηχάνημα ή με εξειδικευμένο
ψυκτικό.
● Μη βάζετε τα δάχτυλά σας στη εισαγωγή ή την εξαγωγή του αέρα.
Μπορεί να προκαλέσετε τον προσωπικό σας τραυματισμό ή ζημιά.
● Μην εμποδίζετε την κυκλοφορία του αέρα. Μπορεί να προκαλέσετε
δυσλειτουργία.
● Μην ρίχνετε νερό στο τηλεχειριστήριο, διαφορετικά μπορεί να
καταστραφεί.
● Σε περίπτωση που παρατηρήσετε να συμβαίνει κάποιο από τα
παρακάτω φαινόμενα κλείστε τη κλιματιστική συσκευή, αποσυνδέστε
τη αμέσως από τη παροχή ρεύματος και μετά επικοινωνήστε με
εξουσιοδοτημένο ή εξειδικευμένο συνεργείο
● Το καλώδιο παροχής ρεύματος υπερθερμαίνεται ή είναι
κατεστραμμένο.
● Ακούγεται κάποιος αφύσικος θόρυβος κατά τη λειτουργία του
μηχανήματος.
● Η ασφάλεια πέφτει συχνά
● Βγαίνει κάποια μυρωδιά καμμένου από τη κλιματιστική συσκευή.
● Υπάρχει διαρροή στην εσωτερική μονάδα.
● Αν η συσκευή λειτουργεί σε ανώμαλες συνθήκες μπορεί να
προκαλέσει δυσλειτουργία, βλάβη ή ηλεκτροπληξία.
● Σε περίπτωση που ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε τη συσκευή από το
βοηθητικό πλήκτρο ανάγκης, παρακαλούμε να πιέζετε το πλήκτρο με
κάποιο μονωμένο μη μεταλλικό αντικείμενο.
● Μη πατάτε πάνω στην εξωτερική μονάδα και μη τοποθετείτε βαριά
αντικείμενα πάνω της. Μπορείτε να προκληθεί βλάβη ή τραυματισμός.

Προφυλάξεις
Προειδοποιήσεις

Συμπληρωματικές πληροφορίες
● Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται πάντα από εξειδικευμένο προσωπικό.
Διαφορετικά μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή βλάβη.
● Όταν εγκαθιστάτε τη μονάδα, πρέπει να ακολουθείτε τους εθνικούς
κανονισμούς ασφαλείας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
● Η παροχή ρεύματος και η ασφάλεια πρέπει να είναι σύμφωνες με τους
εθνικούς κανονισμούς ασφαλείας.
● Να τοποθετείτε πάντα διακόπτη. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να
προκληθεί δυσλειτουργία.
● Σε περίπτωση που η συσκευή συνδεθεί απευθείας στο καλώδιο
παροχής, πρέπει να παρεμβληθεί διακόπτης πολυπολικός με
διαχωριστικό επαφών τουλάχιστον 3mm.
● Η ασφάλεια της γραμμής πρέπει να κατάλληλη για την ισχύ του
μηχανήματος. Ο διακόπτης ασφαλείας πρέπει να περιλαμβάνει
λειτουργία για μαγνητική και θερμική ασφάλεια ώστε το κύκλωμα να
προστατεύεται από βραχυκύκλωμα και από υπερφόρτωση.
● Οι κλιματιστικές συσκευές πρέπει πάντα να γειώνονται σωστά. Μη
σωστή γείωση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
● Δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείτε μη τυποποιημένα καλώδια
● Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ρεύματος είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις
του μηχανήματος. Μη σταθερή παροχή ρεύματος ή λανθασμένη
καλωδίωση μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργία. Παρακαλούμε
τοποθετείστε τα σωστά καλώδια παροχής ρεύματος προτού
λειτουργήσετε τη κλιματιστική συσκευή.
● Συνδέστε σωστά τη φάση, τον ουδέτερο και τη γείωση στη πρίζα του
μηχανήματος.
● Να κόβετε πάντα την παροχή ρεύματος προτού προβείτε σε
οποιαδήποτε εργασία που έχει σχέση με το ηλεκτρικό ρεύμα ή την
ασφάλεια.

Προφυλάξεις
Προειδοποιήσεις

● Να μη ενεργοποιείτε ποτέ τη παροχή ρεύματος προτού τελειώσει η
εγκατάσταση.
● Σε περίπτωση που καταστραφεί το καλώδιο παροχής ρεύματος, πρέπει
να αντικαθίσταται από τον κατασκευαστή, το εξουσιοδοτημένο σέρβις
του ή από εξειδικευμένο προσωπικό.
● Επειδή η θερμοκρασία των ψυκτικών σωληνώσεων είναι υψηλή,
παρακαλούμε κρατήστε τα καλώδια σύνδεσης μακριά από τις
σωληνώσεις.
● Η συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται σύμφωνα με τους εθνικούς
κανονισμούς ασφαλείας για τις ηλεκτρολογικές καλωδιώσεις.
● Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από εξειδικευμένο
προσωπικό σύμφωνα με τους εθνικούς και κοινοτικούς κανονισμούς.
● Η κλιματιστική συσκευή είναι ηλεκτρική συσκευή πρώτης κλάσης.
Πρέπει πάντα να γειώνεται σωστά, διαφορετικά μπορεί να προκαλέσει
ηλεκτροπληξία.
● Το πράσινο-κίτρινο καλώδιο στο κλιματιστικό είναι καλώδιο γειώσεως.
Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για άλλο σκοπό.
● Η αντίσταση της γείωσης πρέπει να είναι σύμφωνη με τους εθνικούς
κανονισμούς ασφαλείας.
● Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται με τέτοιο τρόπο ώστε η πρίζα να
είναι προσβάσιμη.
● Όλα τα καλώδια στην εσωτερική και την εξωτερική συσκευή πρέπει να
συνδεθούν από εξειδικευμένο επαγγελματία.
● Σε περίπτωση που το μήκος του καλωδίου σύνδεσης δεν είναι αρκετό,
επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας να σας προμηθεύσει ένα
μεγαλύτερο. Πρέπει να αποφεύγετε να κάνετε ματύσεις μόνοι σας.

Προφυλάξεις
Προειδοποιήσεις

● Για τις περιπτώσεις που το κλιματιστικό συνδέεται σε πρίζα, πρέπει η
πρίζα να είναι εύκολα προσβάσιμη..
● Για τις περιπτώσεις που το κλιματιστικό δεν συνδέεται σε πρίζα, πρέπει
να τοποθετείται ένας διακόπτης στη γραμμή παροχής ρεύματος.
● Σε περίπτωση που χρειαστείτε να αλλάξετε θέση στο κλιματιστικό σας
μηχάνημα, η εργασία πρέπει να γίνει αποκλειστικά από εξειδικευμένο
συνεργείο. Διαφορετικά μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή βλάβη.
● Για την εγκατάσταση του μηχανήματος, επιλέξτε ένα μέρος μη
προσβάσιμο από παιδιά και μακριά από ζώα ή φυτά. Αν αυτό δεν
είναι δυνατό, παρακαλούμε, για λόγους ασφαλείας, βάλτε ένα φράκτη.
● Η εσωτερική μονάδα πρέπει να τοποθετείται στον τοίχο.

Όρια θερμοκρασίας για λειτουργία
Όρια θερμοκρασίας για λειτουργία

Μέγιστη για ψύξη
Μέγιστη για θέρμανση

Εσωτερική DB/WB(oC)
32/23
27/-

Εξωτερική DB/WB(oC)
43/26
24/18

Σημείωση:
● Τα όρια λειτουργίας (εξωτερική θερμοκρασία) για τη ψύξη είναι -15 oC~43 oC. Τα όρια

λειτουργίας για τη θέρμανση για τα μοντέλα χωρίς θέρμανση του σασί είναι -15 oC~24 oC
ενώ για τα μοντέλα με θέρμανση του σασί είναι -20 oC~24 oC.

Ονομασία μερών

Εσωτερική μονάδα
εισαγωγή αέρα
κάλυμμα
φίλτρο
πλήκτρο ανάγκης

οριζόντια περσίδα
ένδειξη
ψύξης

ένδειξη
θέρμανσης

ένδειξη
λειτουργίας

δέκτης

εξαγωγή αέρα
ενδείξεις

ένδειξη
ένδειξη
θερμοκρασίας αφύγρανσης
τηλεχειριστήριο

Είναι πιθανόν η διάταξη ή το περιεχόμενο των ενδείξεων
να διαφέρουν από το παραπάνω γράφημα.

Σημείωση

Είναι πιθανόν το αληθινό προϊόν να διαφέρει ελαφρά από το παραπάνω γράφημα.
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Επεξηγήσεις για τα πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο
Σημείωση:

● Μόλις συνδέσουμε στο ρεύμα το κλιματιστικό μηχάνημα, θα ακουστεί ένας ήχος και θα
ανάψει το λαμπάκι λειτουργίας (κόκκινο). Μετά από αυτό η συσκευή είναι έτοιμη για
λειτουργία με τη χρήση του τηλεχειριστηρίου.
Ⴠ Όταν το μηχάνημα είναι σε λειτουργία, κάθε φορά που πατάμε κάποιο πλήκτρο του
και από το
τηλεχειριστηρίου, θα ανάβοσβήνει στις ενδείξεις του μια φορά το σύμβολο
μηχάνημα θα ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος που σημαίνει ότι το σήμα έχει σταλεί.
● Όταν το μηχάνημα είναι εκτός λειτουργίας, θα εμφανίζονται στις ενδείξεις του
τηλεχειριστηρίου η επιλεγμένη θερμοκρασία και το σύμβολο του ρολογιού (σε περίπτωση
που έχει επιλεγεί λειτουργία χρονοδιακόπτη για αυτόματο ξεκίνημα ή σταμάτημα ή
φωτισμός, τα αντίστοιχα σύμβολα θα εμφανίζονται τις ενδείξεις του τηλεχειριστηρίου). Όταν
το μηχάνημα είναι σε λειτουργία, θα εμφανίζονται οι επιλεγμένες ρυθμίσεις.

1

Πλήκτρο ON/OFF

Πατώντας το πλήκτρο αυτό ξεκινάμε ή σταματάμε τη λειτουργία του κλιματιστικού
μηχανήματος. Όταν ενεργοποιούμε το μηχάνημα, θα ανάψει η λυχνία λειτουργίας (πράσινο
χρώμα. Το χρώμα είναι πιθανόν να διαφέρει από μοντέλο σε μοντέλο) και θα ακουστεί ένας
χαρακτηριστικός ήχος από το μηχάνημα.

2

Πλήκτρο επιλογής είδους λειτουργίας

Πατώντας το πλήκτρο αυτό επιλέγετε το επιθυμητό είδος λειτουργίας σύμφωνα με τα
παρακάτω
ΑΥΤΟΜΑΤΟ

ΨΥΞΗ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ

● Όταν επιλέξουμε την αυτόματη λειτουργία, το κλιματιστικό μηχάνημα θα λειτουργήσει με
βάση τις ρυθμίσεις του εργοστασίου. Η επιθυμητή θερμοκρασία δεν μπορεί να ρυθμιστεί
ούτε θα εμφανίζεται στις ενδείξεις του τηλεχειριστηρίου. Πατώντας το πλήκτρο FAN
μπορούμε να ρυθμίσουμε την ταχύτητα του ανεμιστήρα. Πατώντας το πλήκτρο SWING
μπορούμε να ρυθμίσουμε την κλίση τις περσίδας.
● Όταν επιλέξουμε τη λειτουργία για ψύξη το κλιματιστικό θα λειτουργήσει σε ψύξη. Στην
οθόνη του μηχανήματος εμφανίζεται η ένδειξη τις ψύξης. Πατώντας το πλήκτρο + ή ρυθμίζουμε τη θερμοκρασία. Πατώντας το πλήκτρο FAN επιλέγουμε την επιθυμητή
ταχύτητα του ανεμιστήρα. Πατώντας το πλήκτρο SWING ρυθμίζουμε την κλίση τις περσίδας.
● Όταν επιλέξουμε λειτουργία αφύγρανσης, το κλιματιστικό μηχάνημα θα λειτουργεί σε
αφύγρανση με χαμηλή ταχύτητα ανεμιστήρα. Στην οθόνη του μηχανήματος εμφανίζεται η
ένδειξη τις αφύγρανσης. Κατά τη λειτουργία σε αφύγρανση η ταχύτητα του ανεμιστήρα δεν
μπορεί να ρυθμιστεί. Πατώντας το πλήκτρο SWING ρυθμίζουμε την κλίση τις περσίδας.
● Όταν επιλέξουμε την επιλογή ανακυκλοφορία, το κλιματιστικό μηχάνημα θα λειτουργεί
σαν ανεμιστήρας μόνο, ούτε θέρμανση ούτε ψύξη. Πατώντας το πλήκτρο FAN επιλέγουμε
την επιθυμητή ταχύτητα του ανεμιστήρα. Πατώντας το πλήκτρο SWING ρυθμίζουμε την
κλίση τις περσίδας.

Επεξηγήσεις για τα πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο
● Όταν επιλέξουμε τη λειτουργία για θέρμανση το κλιματιστικό θα λειτουργήσει σε
θέρμανση. Στην οθόνη του μηχανήματος εμφανίζεται η ένδειξη τις θέρμανσης. Πατώντας το
πλήκτρο + ή - ρυθμίζουμε τη θερμοκρασία. Πατώντας το πλήκτρο FAN επιλέγουμε την
επιθυμητή ταχύτητα του ανεμιστήρα. Πατώντας το πλήκτρο SWING ρυθμίζουμε την κλίση
τις περσίδας.
Σημείωση:
● Κατά τη λειτουργία σε θέρμανση, ο εσωτερικός ανεμιστήρας θα καθυστερήσει να
ξεκινήσει για περίπου 1-5 λεπτά. Αυτό γίνεται προκειμένου να αποφευχθεί η διανομή κρύου
αέρα (ο χρόνος καθυστέρησης εξαρτάται από την εσωτερική και την εξωτερική
θερμοκρασία).
Ⴠ Η επιθυμητή θερμοκρασία που μπορεί να επιλεγεί κυμαίνεται από 16 ως 30οC. Η
ταχύτητα ανεμιστήρα : αυτόματη, χαμηλή, μεσαία και υψηλή.
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Πλήκτρο



4
6

Πλήκτρο



● Πιέζοντας το πλήκτρο + ή - μια φορά η επιλεγμένη θερμοκρασία αυξάνεται ή
μειώνεται κατά 1οC.
Κρατώντας παρατεταμένα πατημένο το πλήκτρο + ή - , 2sec αργότερα, η επιλεγμένη
θερμοκρασία αλλάζει γρήγορα. Όταν φτάσετε στην επιθυμητή θερμοκρασία αφήστε το
πλήκτρο και η ένδειξη της θερμοκρασίας στην οθόνη του μηχανήματος θα αλλάξει
αντίστοιχα (η θερμοκρασία δεν είναι δυνατόν να ρυθμιστεί κατά την αυτόματη λειτουργία).
● Προκειμένου να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη για αυτόματο ξεκίνημα ή σταμάτημα ή να
ρυθμίσετε το ρολόι, πιέστε το πλήκτρο + ή - (παρακαλούμε κοιτάξτε τις παραγράφους
πλήκτρο ρολογιού και πλήκτρο χρονοδιακόπτη).

5
3

Πλήκτρο επιλογής ταχύτητας ανεμιστήρα

Πατώντας το πλήκτρο αυτό διαδοχικά μπορούμε να επιλέξουμε την επιθυμητή ταχύτητα
ανεμιστήρα: αυτόματη (AUTO), χαμηλή

μεσαία

υψηλή

.

Σημείωση:
● Όταν επιλεγεί η αυτόματη ταχύτητα το μηχάνημα επιλέγει την ταχύτητα του ανεμιστήρα
σύμφωνα με τις εργοστασιακές ρυθμίσεις
● Η ταχύτητα του ανεμιστήρα κατά τη λειτουργία τις αφύγρανσης είναι η χαμηλή.




ǼʌİȟȘȖȒıİȚȢȖȚĮĲĮʌȜȒțĲȡĮıĲȠĲȘȜİȤİȚȡȚıĲȒȡȚȠ






ȆȜȒțĲȡȠțȓȞȘıȘȢȠȡȚȗȩȞĲȚĮȢʌİȡıȓįĮȢ

ȆĮĲȫȞĲĮȢĲȠʌȜȒțĲȡȠĮȣĲȩȡȣșȓȗȠȣİĲȘțȓȞȘıȘĲȚȢʌİȡıȓįĮȢʌȐȞȦțȐĲȦǾțȜȓıȘĲȚȢ
ʌİȡıȓįĮȢʌȠȡİȓȞĮİʌȚȜİȖİȓıȪĳȦȞĮİĲȠʌĮȡĮțȐĲȦȖȡȐĳȘĮ



țĮȓĮȑȞįİȚȟȘȘʌİȡıȓįĮıĲĮĮĲȐİȚıĲȘȞĲȡȑȤȠȣıĮșȑıȘ 




ƔǵĲĮȞİʌȚȜȑȟȠȣİȘʌİȡıȓįĮțȚȞİȓĲĮȚıȣȞİȤȫȢʌȐȞȦțȐĲȦıĲĮȩȡȚĮĲȦȞ
İʌȚĲȡİʌȩİȞȦȞșȑıİȦȞ
ƔǵĲĮȞİʌȚȜȑȟȠȣİĲȚȢșȑıİȚȢȘʌİȡıȓįĮʌĮȡĮȑȞİȚıĲĮșİȡȐ
ıĲȘȞİʌȚȜİȖȑȞȘșȑıȘ
ƔǵĲĮȞİʌȚȜȑȟȠȣİȘʌİȡıȓįĮțȚȞİȓĲĮȚıİıȣȖțİțȡȚȑȞĮȩȡȚĮ

ƔȆȡȠțİȚȑȞȠȣȞĮİʌȚȜȑȟİĲİȚĮİʌȚșȣȘĲȒșȑıȘĲȘȢʌİȡıȓįĮȢțȡĮĲȒıĲİʌĮĲȘȑȞȠĲȠ
ʌȜȒțĲȡȠȖȚĮĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞVHFȂȩȜȚȢȘʌİȡıȓįĮĳĲȐıİȚıĲȘȞİʌȚșȣȘĲȒșȑıȘ
 ĮʌİȜİȣșİȡȫıĲİĲȠʌȜȒțĲȡȠ


ȈȘİȓȦıȘ
ǼȓȞĮȚʌȚșĮȞȩȞȠȚİʌȚȜȠȖȑȢȞĮȘȞİȓȞĮȚįȚĮșȑıȚİȢıĲȘıȣıțİȣȒıĮȢ
ȈĲȘʌİȡȓʌĲȦıȘĮȣĲȒȘʌİȡıȓįĮșĮțȚȞİȓĲĮȚĮȣĲȩĮĲĮ




ȆȜȒțĲȡȠțȓȞȘıȘȢțĮĲĮțȩȡȣĳȘȢʌİȡıȓįĮȢ

ǾȜİȚĲȠȣȡȖȓĮįİȞİȓȞĮȚįȚĮșȑıȚȝȘ



ȆȜȒțĲȡȠİȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘȢȤȡȠȞȠįȚĮțȩʌĲȘ

ȆȚȑȗȠȞĲĮȢĲȠʌȜȒțĲȡȠ7,0(5ȩĲĮȞȘȝȠȞȐįĮȜİȚĲȠȣȡȖİȓİȚıȑȡȤİıșİıĲȠȝİȞȠȪĲȠȣ
ȤȡȠȞȠįȚĮțȩʌĲȘĮʌİȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘȢȉȠİȚțȠȞȓįȚȠ+2852))șĮĮȞĮȕȠıȕȒȞİȚ
ǼȞĲȩȢįİȣĲİȡȠȜȑʌĲȦȞțĮȚȝİĲȘȞȤȡȒıȘĲȦȞʌȜȒțĲȡȦȞ±İʌȚȜȑȟĲİĲȠȞȤȡȩȞȠ
ĮʌİȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘȢȆȚȑȗȠȞĲĮȢĲȠʌȜȒțĲȡȠ7,0(5ȟĮȞȐȠȜȠțȜȘȡȫȞİĲİțĮȚĮʌȠșȘțİȪİĲİĲȘȞ
ȡȪșȝȚıȘİʌȚĲȣȤȫȢİȞȫʌȚȑȗȠȞĲĮȢĲȠȟĮȞȐĲȘȞĮțȣȡȫȞİĲİ
ȆȚȑȗȠȞĲĮȢĲȠʌȜȒțĲȡȠ7,0(5ȩĲĮȞȘȝȠȞȐįĮİȓȞĮȚĮʌİȞİȡȖȠʌȠȚȘȝȑȞȘİȚıȑȡȤİıșİıĲȠ
ȝİȞȠȪĲȠȣȤȡȠȞȠįȚĮțȩʌĲȘİȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘȢȉȠİȚțȠȞȓįȚȠ+28521șĮĮȞĮȕȠıȕȒȞİȚ
ǼȞĲȩȢįİȣĲİȡȠȜȑʌĲȦȞțĮȚȝİĲȘȞȤȡȒıȘĲȦȞʌȜȒțĲȡȦȞ±İʌȚȜȑȟĲİĲȠȞȤȡȩȞȠ
İȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘȢȆȚȑȗȠȞĲĮȢĲȠʌȜȒțĲȡȠ7,0(5ȟĮȞȐȠȜȠțȜȘȡȫȞİĲİțĮȚĮʌȠșȘțİȪİĲİĲȘȞ
ȡȪșȝȚıȘİʌȚĲȣȤȫȢİȞȫʌȚȑȗȠȞĲĮȢȟĮȞȐĲȘȞĮțȣȡȫȞİĲİ






ǼʌİȟȘȖȒıİȚȢȖȚĮĲĮʌȜȒțĲȡĮıĲȠĲȘȜİȤİȚȡȚıĲȒȡȚȠ





ȆȜȒțĲȡȠȚȠȞȚıĲȒȠȚțȠȞȠȝȚțȒȢȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ

ȆȚȑȗȠȞĲĮȢĲȘȞĮȡȚıĲİȡȒʌȜİȣȡȐĲȠȣʌȜȒțĲȡȠȣİȞİȡȖȠʌȠȚİȓĲİȒĮʌİȞİȡȖȠʌȠȚİȓĲİĲȘȞ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮĲȠȣȚȠȞȚıĲȒĲȘȢȝȠȞȐįĮȢǵĲĮȞȠȚȠȞȚıĲȒȢİȓȞĮȚİȞİȡȖȠʌȠȚȘȝȑȞȠȢıĲȘȞ
ȠșȩȞȘĲȠȣȤİȚȡȚıĲȘȡȓȠȣİȝĳĮȞȓȗİĲİȘȑȞįİȚȟȘ+($/7+
ȆȚȑȗȠȞĲĮȢĲȠʌȜȒțĲȡȠĮʌȩĲȘȞįİȟȚȐʌȜİȣȡȐİȞİȡȖȠʌȠȚİȓĲİȒĮʌİȞİȡȖȠʌȠȚİȓĲİĲȘ
ȠȚțȠȞȠȝȚțȒȜİȚĲȠȣȡȖȓĮĲȠȣȝȘȤĮȞȒȝĮĲȠȢǵĲĮȞȘȠȚțȠȞȠȝȚțȒȜİȚĲȠȣȡȖȓĮİȓȞĮȚ
İȞİȡȖȠʌȠȚȘȝȑȞȘıĲȘȞȠșȩȞȘİȝĳĮȞȓȗİĲĮȚĲȠ6$9(ȀĮĲȐĲȘȞȠȚțȠȞȠȝȚțȒȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȘ
șİȡȝȠțȡĮıȓĮțĮȚȘĲĮȤȪĲȘĲĮĲȠȣĮȞİȝȚıĲȒȡĮįİȞȡȣșȝȓȗȠȞĲĮȚĮȜȜȐȡȣșȝȓȗȠȞĲĮȚ
ĮȣĲȩȝĮĲĮ



 ȆȜȒțĲȡȠ%/2:
ȅıțȠʌȩȢĲȘȢȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢĮȣĲȒȢİȓȞĮȚȘĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘĲȘȢȣȖȡĮıȓĮȢĮʌȩĲȘȞİıȦĲİȡȚțȒ
ȝȠȞȐįĮȝİĲȐĲȘȞĮʌİȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘĲȘȢȝİıțȠʌȩĲȘȞĮʌȠĲȡȠʌȒįȘȝȚȠȣȡȖȓĮȢȝȠȪȤȜĮȢ
țĮȚȠıȝȫȞ
ǼȞİȡȖȠʌȠȚȫȞĲĮȢĲȘȞȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ%/2:ȝİĲȐĲȘȞĮʌİȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘĲȘȢȝȠȞȐįĮȢ
ʌȚȑȗȠȞĲĮȢĲȠʌȜȒțĲȡȠ212)) ȠİıȦĲİȡȚțȩȢĮȞİȝȚıĲȒȡĮȢșĮıȣȞİȤȓıİȚȞĮȜİȚĲȠȣȡȖİȓ
ȖȚĮʌİȡȓʌȠȣȜİʌĲȐıİȤĮȝȘȜȒĲĮȤȪĲȘĲĮȀĮĲȐĲȠįȚȐıĲȘȝĮĮȣĲȩʌȚȑıĲİĲȠʌȜȒțĲȡȠ
%/2:ȖȚĮȞĮıĲĮȝĮĲȒıİȚȐȝİıĮȠİıȦĲİȡȚțȩȢĮȞİȝȚıĲȒȡĮȢ
ǹʌİȞİȡȖȠʌȠȚȫȞĲĮȢĲȘȞȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ%/2:ȝİĲȐĲȘȞĮʌİȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘĲȘȢȝȠȞȐįĮȢ
ʌȚȑȗȠȞĲĮȢĲȠʌȜȒțĲȡȠ212)) ȘȝȠȞȐįĮșĮĮʌİȞİȡȖȠʌȠȚȘșİȓțĮȚȠİıȦĲİȡȚțȩȢ
ĮȞİȝȚıĲȒȡĮȢıĲĮȝĮĲȐĮȝȑıȦȢ
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8 Πλήκτρο θερμοκρασίας
Πατώντας το πλήκτρο αυτό εμφανίζεται στη οθόνη του μηχανήματος η επιθυμητή
εσωτερική θερμοκρασία, η εσωτερική θερμοκρασία ή η εξωτερική θερμοκρασία. Στο
τηλεχειριστήριο εμφανίζεται η αντίστοιχη επιλογή σύμφωνα με το παρακάτω κυκλικό
διάγραμμα.

● Όταν με το τηλεχειριστήριο επιλέξουμε
ή καμία ένδειξη, στην οθόνη του
μηχανήματος εμφανίζεται η επιλεγμένη επιθυμητή θερμοκρασία.
στην οθόνη του μηχανήματος εμφανίζεται η
● Όταν με το τηλεχειριστήριο επιλέξουμε
εσωτερική θερμοκρασία.
● Όταν με το τηλεχειριστήριο επιλέξουμε
στην οθόνη του μηχανήματος εμφανίζεται η
εξωτερική θερμοκρασία.
Σημείωση: Η ένδειξη της εξωτερικής θερμοκρασίας δεν είναι διαθέσιμη σε ορισμένα
μοντέλα. Στη περίπτωση αυτή, όταν δοθεί η εντολή
η οθόνη θα μας δείχνει την
επιλεγμένη εσωτερική θερμοκρασία.

Πλήκτρο turbo
12
5
Κατά τη λειτουργία σε ψύξη ή θέρμανση, πιέστε αυτό το πλήκτρο προκειμένου να επιτύχετε
γρήγορη απόδοση. Στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου εμφανίζεται η εικόνα
. Πατώντας
πάλι το πλήκτρο turbo η λειτουργία ακυρώνεται και η ένδειξη
σβήνει.


7

Πλήκτρο λειτουργίας ύπνου

Κατά τη λειτουργία σε ψύξη, θέρμανση ή αφύγρανση πιέστε αυτό το πλήκτρο προκειμένου
να ξεκινήσει η λειτουργία ύπνου. Στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου εμφανίζεται η εικόνα
Πατώντας πάλι το πλήκτρο αυτό, η λειτουργία ύπνου ακυρώνεται και η ένδειξη
σβήνει.

10


Πλήκτρο φωτισμού

Πατώντας το πλήκτρο αυτό σβήνουν οι ενδείξεις της οθόνης στο εσωτερικό μηχάνημα. Η
ένδειξη
στο τηλεχειριστήριο σβήνει. Προκειμένου να εμφανιστούν οι ενδείξεις πιέστε
πάλι το πλήκτρο. Τότε θα εμφανιστεί η ένδειξη
στο τηλεχειριστήριο.

ργ

Λειτουργίες με συνδυασμό πλήκτρων
Κλείδωμα για παιδιά
Πατώντας ταυτόχρονα τα πλήκτρα + και - ενεργοποιούμε το κλείδωμα για τα παιδιά.
Στο τηλεχειριστήριο θα ανάψει η ένδειξη
. Αν επιχειρήσουμε να λειτουργήσουμε το
τηλεχειριστήριο, θα αναβοσβήνει τρεις φορές στο τηλεχειριστήριο η ένδειξη
αλλά δεν
θα δίνει καμία εντολή στο μηχάνημα. Για να απενεργοποιήσετε την εντολή κλειδώματος
πιέστε πάλι ταυτόχρονα τα πλήκτρα + και - .
Αλλαγή στην ένδειξη θερμοκρασίας
Προκειμένου να αλλάξετε την ένδειξη της θερμοκρασίας από οC σε οFή αντίστροφα, πιέστε
ταυτόχρονα τα πλήκτρα - και MODE ενώ το μηχάνημα δεν είναι σε λειτουργία.

Τρόπος λειτουργίας
1. Αφού δώσουμε ρεύμα στο μηχάνημα πιέζουμε το πλήκτρο ON/OFF προκειμένου να

ξεκινήσει η λειτουργία του μηχανήματος
2. Πιέζοντας διαδοχικά το πλήκτρο MODE επιλέγουμε το επιθυμητό είδος λειτουργίας:
αυτόματο, ψύξη, αφύγρανση, ανακυκλοφορία αέρα, θέρμανση.
3. Πιέζοντας το πλήκτρο + ή - ρυθμίζουμε την επιθυμητή θερμοκρασία (σε περίπτωση
που έχει επιλεγεί αυτόματη λειτουργία, η θερμοκρασία δεν είναι δυνατόν να ρυθμιστεί).
4. Πιέζοντας διαδοχικά το πλήκτρο FAN επιλέγουμε την επιθυμητή ταχύτητα ανεμιστήρα:
αυτόματη, χαμηλή, μεσαία, υψηλή.
5. Πιέζοντας το πλήκτρο SWING ρυθμίζουμε τη γωνία της περσίδας.

Εισαγωγή των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο
1.Πιέστε το πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου που έχει το
σημάδι
όπως φαίνεται στην εικόνα δίπλα και μετά
σπρώξτε το κάλυμμα των μπαταριών σύμφωνα με τα βέλη
2. Τοποθετήστε δύο μπαταρίες τύπου 7# (ΑΑΑ 1,5)
Βεβαιωθείτε ότι οι πολικότητες (+) και (-) είναι σωστές.
3. Τοποθετείστε το κάλυμμα στη θέση του.

πομπός

μπαταρίες

κλείσιμο

άνοιγμα
καπάκι μπαταριών

Σημείωση
● Προκειμένου να δώσετε εντολή στο μηχάνημα, σημαδεύετε τον δέκτη του μηχανήματος
με τον πομπό του τηλεχειριστηρίου.
● Η απόσταση μεταξύ του πομπού του τηλεχειριστηρίου και του δέκτη του μηχανήματος
δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 8 μέτρα. Επίσης δεν πρέπει να παρεμβάλλεται εμπόδιο.
● Χρήση λαμπτήρων φθορισμού ή ασύρματου τηλεφώνου μπορεί να παρεμποδίσει τη
μετάδοση του σήματος.
● Όταν αντικαθιστάτε τις μπαταρίες, πάντα να αλλάζετε και τις δύο ταυτόχρονα με ίδιου
τύπου.
● ‘Όταν δεν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα,
παρακαλούμε να βγάζετε τις μπαταρίες.
● Όταν οι ενδείξεις στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου είναι αχνές ή όταν δεν υπάρχει
καμία ένδειξη, να αλλάζετε τις μπαταρίες.

Λειτουργία ανάγκης

Σε περίπτωση που χαθεί η χαλάσει το τηλεχειριστήριο, προκειμένου να λειτουργήσετε το
μηχάνημα μπορείτε να χρησιμοποιείτε το πλήκτρο ανάγκης (AUX). Όπως φαίνεται στο
παρακάτω σχήμα, ανοίξτε το καπάκι του μηχανήματος και πιέστε το πλήκτρο ανάγκης.
Τότε το μηχάνημα θα λειτουργήσει στην αυτόματη θέση λειτουργίας.
καπάκι

πλήκτρο AUX

ΠΡΟΣΟΧΗ

Να χρησιμοποιείτε πάντα μονωμένα αντικείμενα προκειμένου να πιέσετε το
πλήκτρο ανάγκης (AUX)

Καθαρισμός και συντήρηση
ΠΡΟΣΟΧΗ------------------------------------------------------------------΄

■ Πριν καθαρίσετε το μηχάνημα πρέπει να το σβήνετε και να το αποσυνδέετε
από την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.
■ Μη πλένετε το μηχάνημα με νερό γιατί υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
■ Μη χρησιμοποιείτε πτητικά υγρά για τον καθαρισμό του μηχανήματος

Καθαρισμός της επιφάνειας του εσωτερικού μηχανήματος
Όταν η επιφάνεια του εσωτερικού μηχανήματος είναι βρώμικη, συνιστάται να την
καθαρίζεται με ένα απαλό πανάκι, στεγνό ή ελαφρά βρεγμένο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
● Μην αφαιρείτε το κάλυμμα όταν το καθαρίζετε

Καθαρισμός και συντήρηση
Καθαρισμός των φίλτρων

1

3

Κάλυμμα

Ανοίξτε το κάλυμμα μέχρι τη
τη γωνία, όπως φαίνεται στην εικόνα.

2

Αφαίρεση των
φίλτρων

Αφαιρέστε τα φίλτρα
όπως φαίνεται στην εικόνα

Καθαρισμός των φίλτρων

● Για τον καθαρισμό των φίλτρων

χρησιμοποιείστε μια ηλεκτρική
σκούπα ή νερό.
● Όταν τα φίλτρα είναι πολύ βρώμικα
ο
καθαρίστε τα με νερό (κάτω των 45 C)
και στεγνώστε τα σε σκιερό μέρος.

4

Τοποθέτηση των φίλτρων
Τοποθετήστε τα φίλτρα στη θέση τους
και κλείστε το κάλυμμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ
■ Τα φίλτρα πρέπει να καθαρίζονται κάθε τρεις μήνες, εκτός εάν υπάρχει πολλή
σκόνη στο περιβάλλον, οπότε πρέπει να καθαρίζονται συχνότερα.
■ Αφού αφαιρέσετε τα φίλτρα, μη πιάνετε τα πτερύγια με τα χέρια γιατί υπάρχει
κίνδυνος τραυματισμού.
■ Μη χρησιμοποιείτε φωτιά ή σεσουάρ για το στέγνωμα των φίλτρων γιατί υπάρχει
κίνδυνος να παραμορφωθούν

Καθαρισμός και συντήρηση
Έλεγχοι πριν την έναρξη της σαιζόν
1. Ελέγξτε μήπως υπάρχουν εμπόδια σε κάποιες εισόδους ή εξόδους του αέρα.
2. Ελέγξτε τη καλή κατάσταση της ασφάλειας, του διακόπτη και της πρίζας της παροχής ρεύματος.
3. Βεβαιωθείτε ότι τα φίλτρα είναι καθαρά.
4. Ελέγξτε ότι η βάση στήριξης του εξωτερικού μηχανήματος δεν είναι διαβρωμένη ή κατεστραμμένη.
5. Ελέγξτε την αποχέτευση του μηχανήματος.

Έλεγχοι στο τέλος της σαιζόν
1. Αποσυνδέστε το μηχάνημα από την παροχή ρεύματος.
2. Καθαρίστε τα φίλτρα και το κάλυμμα του μηχανήματος
3. Ελέγξτε ότι η βάση στήριξης του εξωτερικού μηχανήματος δεν είναι διαβρωμένη ή κατεστραμμένη.

Σημειώσεις για την ανακύκλωση
1. Πολλά μέρη της συσκευασίας είναι από ανακυκλώσιμα υλικά.
Παρακαλούμε απορρίψτε τα στα κατάλληλα μέρη.
2. Αν θέλετε να απορρίψετε τη κλιματιστική συσκευή παρακαλούμε επικοινωνήστε με
τον τοπικό αντιπρόσωπο για να σας υποδείξει τη σωστή μέθοδο.

Ανάλυση βλαβών
Γενικές πληροφορίες
Παρακαλούμε, πριν καλέστε το σέρβις ελέγξτε τα παρακάτω. Αν το πρόβλημα
εξακολουθεί μα υφίσταται καλέστε τον τοπικό αντιπρόσωπο ή εξειδικευμένο προσωπικό.
Πρόβλημα

Τι να ελέγξετε

Λύση

● Μήπως υπάρχει παρεμβολή (όπως
στατικός ηλεκτρισμός ή μήπως η τάση
δεν είναι σταθερή)

●Αποσυνδέστε το μηχάνημα από
το ρεύμα και συνδέστε πάλι μετά από
3 λεπτά

● Ελέγξτε μήπως το μηχάνημα είναι
πιο μακριά από την εμβέλεια του
τηλεχειριστηρίου
● Μήπως υπάρχουν εμπόδια

● Η εμβέλεια του τηλεχειριστηρίου
είναι 8 μέτρα

● Αφαιρέστε εμπόδια
Η εσωτερική
μονάδα δεν
λαμβάνει σήμα
● Βεβαιωθείτε ότι το τηλεχειριστήριο
● Επιλέξτε τη σωστή γωνία και
από το
σημαδεύει τον δέκτη του μηχανήματος. σημαδέψτε προς τον δέκτη του
τηλεχειριστήριο ή
μηχανήματος
το τηλεχειριστήριο ● Η ευαισθησία του τηλεχειριστηρίου
δείχνει να μη
είναι πολύ χαμηλή ή οι ενδείξεις της
● Ελέγξτε τις μπαταρίες. Ίσως.
λειτουργεί
οθόνης θολές ή καθόλου.
χρειάζονται αντικατάσταση
● Δεν υπάρχουν ενδείξεις στο
τηλεχειριστήριο

● Υπάρχει λαμπτήρας φθορισμού στο
δωμάτιο

● Ελέγξτε οπτικά το τηλεχειριστήριο
μήπως φαίνεται σπασμένο. Αν ναι,
αντικαταστήστε το.
● Φέρετε το τηλεχειριστήριο πιο κοντά
στην εσωτερική μονάδα.
● Σβήστε τον λαμπτήρα φθορισμού
και δοκιμάστε ξανά

● Η εισαγωγή ή η εξαγωγή του αέρα είναι ● Αφαιρέστε τα εμπόδια
μπλοκαρισμένες.
Δεν βγαίνει αέρας ● Κατά τη λειτουργία σε θέρμανση έχουμε ● Αφού φτάσουμε την επιθυμητή
από τον εσωτερικό φτάσει την επιθυμητή θερμοκρασία
θερμοκρασία σταματάει η λειτουργία
ανεμιστήρα
του εσωτερικού ανεμιστήρα
● Η λειτουργία σε θέρμανση έχει μόλις
τώρα ξεκινήσει.

● Προκειμένου να αποφευχθεί η
κυκλοφορία κρύου αέρα ο
εσωτερικός ανεμιστήρας θα ξεκινήσει
με κάποια καθυστέρηση.

Ανάλυση βλαβών
Πρόβλημα

Το κλιματιστικό
μηχάνημα δεν
λειτουργεί

Τι να ελέγξετε

Λύση

● Δεν έρχεται ρεύμα.

● Αποκαταστήστε την παροχή ρεύματος

● Δεν κάνει καλή επαφή το φις στη πρίζα.
● Ο διακόπτης είναι κατεβασμένος ή η
ασφάλεια καμμένη.

● Διορθώστε
● Ζητήστε από κάποιον επαγγελματία
να αλλάξει τον διακόπτη ή την ασφάλεια

● Κακή καλωδίωση.

● Διορθώστε την καλωδίωση

● Ξεκινήσατε τη λειτουργία της συσκευής
αμέσως μόλις τη σταματήσατε.

● Περιμένετε 3 λεπτά και μετά ξεκινήστε
πάλι τη συσκευή.

● Βεβαιωθείτε ότι έχετε βάλει τη σωστή
λειτουργία στο τηλεχειριστήριο.

● Προγραμματίστε σωστά

Εμφανίζεται αχνός
● Επειδή ο εσωτερικός αέρας ψύχεται
από στην έξοδο
● Η εσωτερική θερμοκρασία και η υγρασία γρήγορα, μετά από λίγο η θερμοκρασία
του εσωτερικού
είναι υψηλές.
και η υγρασία θα μειωθούν και η άχνα
μηχανήματος
θα εξαφανιστεί.

Η θερμοκρασία
δεν μπορεί να
ρυθμιστεί

● Το μηχάνημα λειτουργεί στο αυτόματο
είδος λειτουργίας.

● Η θερμοκρασία δεν είναι δυνατόν
να ρυθμιστεί όταν έχει επιλεγεί
η αυτόματη λειτουργία. Αν θέλετε να
ρυθμίσετε τη θερμοκρασία αλλάξτε το
είδος λειτουργίας

● Η επιθυμητή θερμοκρασία είναι εκτός
των ορίων επιλογής

● Τα όρια επιλογής θερμοκρασίας είναι
ο
ο
16 C~30 C.

● Η τάση της παροχής ρεύματος είναι
χαμηλή

● Περιμένετε μέχρι η τάση να πάρει
κανονική τιμή.

Η απόδοση σε
ψύξη ή θέρμανση ● Τα φίλτρα είναι βρώμικα
δεν είναι
ικανοποιητική
● Η ρύθμιση της θερμοκρασίας δεν είναι
σωστή
● Κάποια πόρτα ή παράθυρο είναι
ανοικτά

● Καθαρίστε τα φίλτρα
● Ρυθμίστε τη θερμοκρασία σωστά
● Κλείστε τη πόρτα ή το παράθυρο

.

Ανάλυση βλαβών
Πρόβλημα

Υπάρχουν οσμές

Τι να ελέγξετε

● Μήπως υπάρχει κάποια αιτία που
που παράγει οσμές όπως έπιπλα,
τσιγάρα κλπ

Λύση

● Εξαλείψτε την αιτία.
● Καθαρίστε τα φίλτρα.

Το μηχάνημα
● Μήπως υπάρχει παρεμβολή από
λειτουργεί ξαφνικά
κάποια άλλη ηλεκτρονική συσκευή.
από μόνο του

● Διακόψτε τη παροχή ρεύματος,
επαναφέρατε και λειτουργήστε πάλι
το μηχάνημα.

Υπάρχει ατμός
στην εξωτερική
μονάδα

● Η συσκευή λειτουργεί σε θέρμανση

● Κατά τη λειτουργία σε θέρμανση,
όταν γίνεται απόψυξη μπορεί να
υπάρχουν ατμοί στην εξωτερική
μονάδα. Αυτό είναι φυσιολογικό.

Θόρυβος σαν
νερό που ρέει

● Το μηχάνημα έχει μόλις ξεκινήσει τη
λειτουργία του.

Θόρυβος
ραγισμάτων

● Το μηχάνημα έχει μόλις ξεκινήσει

● Είναι ο ήχος της ροής του ψυκτικού
υγρού. Αυτό είναι φυσιολογικό.

● Αυτός είναι ο θόρυβος από την
τριβή τμημάτων του μηχανήματος
λόγω συστολών/διαστολών από τη
μεταβολή της θερμοκρασίας.

Ανάλυση βλαβών
Κωδικοί βλάβης
● Όταν κατά τη λειτουργία του μηχανήματος εντοπιστεί κάποια ανωμαλία, η ένδειξη της
θερμοκρασίας στη οθόνη του μηχανήματος θα αρχίσει να αναβοσβήνει και να δείχνει
κάποιο κωδικό βλάβης σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα

Κωδικός
βλάβης
E5
E8
U8

Είδος βλάβης
Μπορεί να εξαλειφθεί αν επανεκκινήσετε το μηχάνημα. Αν δεν εξαλειφθεί,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με κάποιο εξουσιοδοτημένο συνεργείο.
Μπορεί να εξαλειφθεί αν επανεκκινήσετε το μηχάνημα. Αν δεν εξαλειφθεί,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με κάποιο εξουσιοδοτημένο συνεργείο.
Μπορεί να εξαλειφθεί αν επανεκκινήσετε το μηχάνημα. Αν δεν εξαλειφθεί,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με κάποιο εξουσιοδοτημένο συνεργείο.

H6

Μπορεί να εξαλειφθεί αν επανεκκινήσετε το μηχάνημα. Αν δεν εξαλειφθεί,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με κάποιο εξουσιοδοτημένο συνεργείο.

C5

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με κάποιο εξουσιοδοτημένο συνεργείο

F1

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με κάποιο εξουσιοδοτημένο συνεργείο

F2

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με κάποιο εξουσιοδοτημένο συνεργείο

Σημείωση: Σε περίπτωση που στην οθόνη του μηχανήματος εμφανιστεί κάποιος άλλος
κωδικός βλάβης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με κάποιο εξουσιοδοτημένο συνεργείο.

ΠΡΟΣΟΧΗ
■ Σε περίπτωση που παρατηρήσετε κάποιο από τα παρακάτω φαινόμενα, παρακαλούμε
σβήστε το μηχάνημα, αποσυνδέστε το αμέσως από τη παροχή ρεύματος και καλέστε
κάποιο εξουσιοδοτημένο συνεργείο.
● Το καλώδιο παροχής ρεύματος υπερθερμαίνεται.
● Ακούγεται κάποιος αφύσικος θόρυβος κατά τη λειτουργία
● Η ασφάλεια του πίνακα πέφτει συχνά
● Υπάρχει μυρωδιά καμμένου
● Υπάρχει διαρροή νερού από το εσωτερικό μηχάνημα.
■ Μην επισκευάζεται ποτέ μόνοι σας το κλιματιστικό σας μηχάνημα, ούτε να βάζετε
μόνοι σας ψυκτικό υγρό.
■ Αν το κλιματιστικό σας μηχάνημα λειτουργεί σε ανώμαλες συνθήκες, μπορεί να
προκληθεί βλάβη, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Διάγραμμα εγκατάστασης
Απόσταση από την οροφή
τουλάχιστον 15cm

Απόσταση από τον τοίχο
τουλάχιστον 15cm

Απόσταση από τον τοίχο
τουλάχιστον 15cm

Απόσταση από εμπόδιο
τουλάχιστον 30cm
Απόσταση από το πάτωμα
τουλάχιστον 250cm

Εργαλεία για εγκατάσταση
1 Αλφάδι

2 Κατσαβίδια

3 Τρυπάνι

4 Κεφαλές τρυπανιού

5 Εκχειλωτικό

6 Δυναμόκλειδα

7 Κλειδιά

8 Σωληνοκόφτης

9 Διαρροής ψυκτικού υγρού

10 Αντλία κενού

11 Μανόμετρα

12 Πολύμετρο

13 Κλειδιά τύπου άλλεν
14 Μετροταινία
Προσοχή
● Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για την εγκατάσταση
● Να μη χρησιμοποιείτε αντικανονική καλωδίωση

Επιλογή του σημείου τοποθέτησης
Βασικές απαιτήσεις

Εσωτερική μονάδα

Η εγκατάσταση του κλιματιστικού μηχανήματος στα
παρακάτω μέρη μπορεί να προκαλέσει
δυσλειτουργία. Αν είναι αναπόφευκτο, παρακαλούμε
συμβουλευθείτε τον τοπικό αντιπρόσωπο:

1. Δεν πρέπει να υπάρχουν εμπόδια στην εισαγωγή
και την εξαγωγή του αέρα
2. Επιλέξτε ένα σημείο από το οποίο θα είναι εύκολη
η αποχέτευση των συμπυκνωμάτων και δεν θα
ενοχλούν τους γείτονες.
3. Επιλέξτε ένα σημείο το οποίο θα είναι βολικό για
την σύνδεση με το εξωτερικό μηχάνημα που θα είναι
κοντά σε παροχή ρεύματος.
4. Επιλέξτε ένα σημείο που δεν θα είναι προσβάσιμο
από παιδιά.
5. Το σημείο τοποθέτησης θα πρέπει να αντέχει το
βάρος της εσωτερικής μονάδας και δεν θα προκαλεί
αύξηση του θορύβου ή των κραδασμών.
6. Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται τουλαχιστον 2,5
μέτρα πάνω από το πάτωμα.
7. Μην τοποθετείτε την εσωτερική μονάδα ακριβώς
πάνω από καόποια ηλεκτρική συσκευή.
8. Προσπαθείτε πάντα η συσκευή να βρίσκεται
μακριά από λαμπτήτες φθορισμού.

1. Μέρη με μεγάλες πηγές θερμότητας, ατμούς,
εύφλεκτα ή εκρηκτικά αέρια, ή πτητικά αέρια.
2. Μέρη όπου λειτουργούν συσκευές με υψηλή
συχνότητα (όπως μηχανές συγκολλήσεως, ιατρικού
εξοπλισμού κλπ).
3. Περιοχές κοντά στη θάλασσα.
4. Περιοχές με ατμούς πετρελαίου ή καυσαέρια.
5. Περιοχές με αέρια θείου.
6. ‘Άλλες περιοχές ειδικών καταστάσεων.
7. Η κλιματιστική συσκευή δεν πρέπει να
εγκαθίσταται στο πλυντήριο.

Εξωτερική μονάδα
1. Επιλέξτε ένα σημείο όπου ο θόρυβος που προέρχεται από την εξωτερική μονάδα δεν θα ενοχλεί τους
γείτονες.
2. Η θέση πρέπει να αερίζεται καλά και να είναι ξηρή. Η εξωτερική μονάδα δεν πρέπει να είναι απ’
ευθείας εκτεθειμένη σε ηλιακή ακτινοβολία ή ισχυρό άνεμο.
3. Η θέση πρέπει να αντέχει το βάρος της εξωτερικής μονάδας.
4. Βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις του διαγράμματος αποστάσεων
5. Επιλέξτε ένα σημείο στο οποίο δεν θα μπορούν να το προσεγγίσουν τα παιδιά, επίσης να είναι
μακριά από ζώα ή φυτά. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, παρακαλούμε βάλτε μια περίφραξη για λόγους
ασφαλείας.

Απαιτήσεις για την ηλεκτρολογική σύνδεση
Προφυλάξεις ασφαλείας
1. ‘Όταν εγκαθίσταται η κλιματιστική συσκευή πρέπει να ακολουθούνται οι κανονισμοί ασφαλείας για
τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.
2. Πρέπει να χρησιμοποιούνται ασφάλειες και διακόπτες σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς
ασφαλείας.
3. Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ρεύματος είναι η κατάλληλη για τις απαιτήσεις της κλιματιστικής
συσκευής. Μη σταθερή παροχή ρεύματος ή λανθασμένη καλωδίωση μπορεί να προκαλέσουν
δυσλειτουργία. Παρακαλούμε να εγκαθιστάτε τα σωστά καλώδια παροχής ρεύματος πριν
λειτουργήσετε τη κλιματιστική συσκευή.
4. Συνδέστε σωστά τη φάση, τον ουδέτερο και τη γείωση στο φις.
5. Βεβαιωθείτε ότι διακόπτετε την παροχή ρεύματος κάθε φορά που πρέπει να κάνετε κάποια
εργασία που έχει σχέση με το ηλεκτρικό ρεύμα.
6. Μη ενεργοποιείτε ποτέ την παροχή ρεύματος προτού να τελειώσετε την εγκατάσταση.
7. Σε περίπτωση που το καλώδιο παροχής ρεύματος καταστραφεί, πρέπει να αντικατασταθεί από
εξειδικευμένο προσωπικό προκειμένου να αποφευχθεί ηλεκτροπληξία.
8.Επειδή η θερμοκρασία στις σωληνώσεις του ψυκτικού κυκλώματος μπορεί να ανέβει πολύ,
παρακαλούμε κρατείστε το καλώδιο εντολών μακριά από τη χαλκοσωλήνα.
9. Η συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς ασφαλείας.

Απαιτήσεις για τη γείωση
1. Η κλιματιστική συσκευή είναι ηλεκτρική συσκευή πρώτης κλάσης. Πρέπει πάντα να γειώνεται
σωστά, διαφορετικά μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
2. Το κίτρινο-πράσινο καλώδιο είναι το καλώδιο της γείωσης, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για
άλλο σκοπό.
3. Η αντίσταση της γείωσης πρέπει να είναι σε συμφωνία με τους εθνικούς κανονισμούς ασφαλείας.
4. Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται με τέτοιο τρόπο ώστε η πρίζα να είναι προσβάσιμη.
5. Σε περίπτωση που η συσκευή συνδεθεί απευθείας στο καλώδιο παροχής, πρέπει να
παρεμβληθεί διακόπτης πολυπολικός με διαχωριστικό επαφών τουλάχιστον 3mm.
6. Η ασφάλεια της γραμμής παροχής ρεύματος πρέπει να είναι σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.
Ο διακόπτης ασφαλείας πρέπει να περιλαμβάνει λειτουργία για μαγνητική και θερμική ασφάλεια
ώστε το κύκλωμα να προστατεύεται από βραχυκύκλωμα και από υπερφόρτωση. (Προσοχή:
παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε για προστασία μόνο την ασφάλεια

Εγκατάσταση της εσωτερικής μονάδας
Πρώτο βήμα: επιλογή του σημείου εγκατάστασης
Σε συνεννόηση με τον πελάτη επιλέξτε το κατάλληλο σημείο τοποθέτησης.
Δεύτερο βήμα : τοποθέτηση της εσωτερικής μονάδας
1. Κρεμάστε στον τοίχο τη μεταλική βάση στήριξης της εσωτερικής μονάδας. Με τη βοήθεια
του αλφαδειού φροντίστε να είναι σε οριζόντια θέση. Σημαδέψτε τα σημειία του τοίχου όπου
θα τοποθετηθούν οι βίδες.
2. Με τη βοήθεια του τρυπανιού τρυπήστε τον τοίχο και τοποθετήστε τα πλαστικά ούπα
3. Τοποθετήστε τη μεταλλική βάση στον τοίχο βιδώνοντας τις βίδες και μετά ελέξτε ότι είναι
σταθερά στερεωμένη. Σε περίπτωση που κάποιο ούπα είναι χαλαρό, τοποθετήστε ένα άλλο
σε κοντινή θέση./
Τρίτο βήμα: άνοιγμα της τρύπας για τις σωληνώσεις
1. Επιλέξτε το σημείο της τρύπας ανάλογα με τη κατεύθυνση των σωληνώσεων. Η τρύπα
πρέπει να βρίσκεται λίγο χαμηλώτερα από τη βάση στήριξης όπως φαίνεται παρακάτω.
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2. Ανοίξτε μια τρύπα διαμέτρου 55 ή 70mm στο σημείο που επιλέξατε. Προκειμένου να
υπάρχει ροή των συμπυκνωμάτων η τρύπα πρέπει να έχει κλίση 5-10ο προς τα έξω.

Εγκατάσταση της εσωτερικής μονάδας

Εσωτερικό

Εξωτερικό

Σημείωση
● Δώστε ιδιαίτερη προσοχή ώστε
να μη μπει σκόνη όταν ανοίγετε τη
τρύπα στον τοίχο.
● Τα ούπα δεν περιλαμβάνονται
στη συσκευασία. Πρέπει να
αγοράζονται ξεχωριστά

Τέταρτο βήμα
1. Η σωλήνα μπορεί να κατευθυνθεί προς
τα έξω από δεξιά, πίσω δεξιά, αριστερά ή
πίσω αριστερά.

2. Όταν επιλέγετε η σωλήνα να
κατευθυνθεί δεξιά ή αριστερά κόψτε
το αντίστοιχο τμήμα στο πλαστικό.
Αριστερά

Δεξιά

Πέμπτο βήμα: σύνδεση των σωληνώσεων στο εσωτερικό μηχάνημα
1. Κατευθύνετε το σύνδεσμο της αναμονής
προς το χείλος της σωλήνας.
2. Σφίξτε ελαφρά το ρακόρ.

σύνδεσμος

ρακόρ

3. Ρυθμίστε το δυναμόκλειδο σύμφωνα με το
παρακάτω πίνακα. Βάλτε το κλειδί στο σύνδεσμο της
αναμονής και το δυναμόκλειδο στο ρακόρ. Σφίξτε το ρακόρ με το δυναμόκλειδο.

σωλήνα

Εγκατάσταση της εσωτερικής μονάδας
κλειδί

Διατομή
ρακόρ

ρακόρ
δυναμόκλειδο

σωλήνα

εσωτ. σωλήνα

Φ6
Φ 9.52
Φ 12
Φ 16

Ροπή σφιξίματος
(N.m)
15~20
30~40
45~55
60~65

4. Τυλίξτε τη σωλήνα, το σύνδεσμο και το ρακόρ
με μόνωση και μετά με ταινία περιτυλίγματος.
Μόνωση

Έκτο βήμα: τοποθέτηση της αποχέτευσης
1. Συνδέστε την αναμονή αποχέτευσης στη
σωλήνα αποχέτευσης
αναμονή αποχέτευσης
αποχέτευση

2. Τυλίξτε την σύνδεση με ταινία

ταινία

Σημείωση:
● Πρέπει να βάζετε μόνωση στην εσωτερική
αποχέτευση προκειμένου να αποφευχθούν
συμπυκνώματα
● Τα ούπα δεν περιλαμβάνονται στη
συσκευασία

μόνωση

Έβδομο βήμα: σύνδεση των καλωδίων στην εσωτερική μονάδα
κάλυμμα

βίδα

1. Ανοίξτε το κάλυμμα, αφαιρέστε τη βίδα από το
καπάκι των καλωδίων και αφαιρέστε το.
καπάκι καλωδίων

Εγκατάσταση της εσωτερικής μονάδας
2. Περάστε το καλώδιο εντολών μέσα από την
ειδική οπή στο πίσω μέρος του εσωτερικού
μηχανήματος και μετά τραβήξτε το από εμπρός.

3. Αφαιρέστε το κλιπ της φίσας των καλωδίων.
Συνδέστε το καλώδιο σύνδεσης στο τερματικό των
καλωδίων σύμφωνα με τα χρώματα. Σφίξτε καλά
τη βίδα και μετά στερεώστε το καλώδιο με το κλιπ.

N(1)

2

3

μπλε μαύρο καφέ

κίτρινοπράσινο

Σύνδεση στην εξωτερική μονάδα

4. Βάλτε το καπάκι των καλωδίων στη θέση του και σφίξτε καλά τη βίδα.
5. Κλείστε το κάλυμμα του μηχανήματος.
Σημείωση:
● Όλα τα καλώδια στην εσωτερική και την εξωτερική μονάδα πρέπει να συνδέονται από
εξειδικευμένους επαγγελματίες.
● Αν το μήκος του καλωδίου δεν επαρκεί παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον προμηθευτή
σας να σας φέρει ένα μακρύτερο. Αποφεύγετε να το επιμηκύνετε μόνοι σας.
● Όταν το μηχάνημα συνδέεται σε πρίζα, πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη.
● Για όλα τα κλιματιστικά μηχανήματα που συνδέονται χωρίς πρίζα, πρέπει να παρεμβληθεί
διακόπτης πολυπολικός με διαχωριστικό επαφών τουλάχιστον 3mm.

Εγκατάσταση της εσωτερικής μονάδας
Όγδοο βήμα: τύλιγμα της σωλήνας
1. Τυλίξτε τη σωλήνα το καλώδιο και τη
σωλήνα αποχέτευσης με τη ταινία.
εσωτερική μονάδα

σωλήνα σύνδεσης

αποχέτευση

ταινία

καλώδιο
σωλήνα αερίου
καλώδιο παροχής

ταινία

σωλήνα αερίου
αποχέτευση

2. Αφήστε κάποιο επί πλέον μήκος για την
αποχέτευση και το καλώδιο παροχής
προκειμένου να συνδεθούν.

3. Τυλίξτε ομοιόμορφα.
4. Η σωλήνα υγρού και η σωλήνα αερίου
πρέπει να ξεχωρίζουν στο τέλος.
Σημείωση:
● Το καλώδιο παροχής και το καλώδιο
εντολών δεν επιτρέπεται να
διασταυρώνονται
● Η αποχέτευση πρέπει να μπαίνει στο
κάτω μέρος.

Ένατο βήμα: κρέμασμα της εσωτερικής μονάδας
1. Τοποθετήστε τη σωλήνωση μέσα στην ειδική υποδοχή για τον τοίχο. Μετά περάστε τη
μέσα από τη τρύπα.
2. Κρεμάστε την εσωτερική μονάδα στη μεταλλική βάση στήριξης.
3. Γεμίστε το κενό μεταξύ σωλήνωσης και τοίχου με μονωτικό υλικό.
4. Στερεώστε τη σωλήνα στον τοίχο.
5. Βεβαιωθείτε ότι η εσωτερική μονάδα είναι στέρεα συνδεδεμένη στον τοίχο.
εσωτερικό
υποδοχή τοίχου

εξωτερικό

πάνω άγκιστρο

μονωτικό υλικό

κάτω άγκιστρο

Προσοχή:
● Μη σφίγγετε υπερβολικά την αποχέτευση για να μη δημιουργηθεί εμπόδιο στη ροή των
συμπυκνωμάτων

Έλεγχοι μετά την εγκατάσταση
● Μετά το τέλος της εγκατάστασης, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία.

Σημεία προς έλεγχο
Είναι η μονάδα καλά στερεωμένη;
Έχετε κάνει έλεγχο διαρροής ψυκτικού
υγρού;
Είναι η μόνωση των ψυκτικών σωληνώσεων
ικανοποιητική;
Είναι η αποχέτευση σωστή:
Είναι η τάση παροχής ρεύματος σύμφωνη
με αυτή που αναφέρεται στο ταμπελάκι του
μηχανήματος;
Είναι οι σωληνώσεις και τα ηλεκτρικά
καλώδια συνδεδεμένα σωστά;

Πιθανό πρόβλημα
Υπάρχει κίνδυνος η μονάδα να πέσει κάτω,
να τρέμει ή να εκπέμπει υπερβολικό θόρυβο.
Η απόδοση του μηχανήματος είναι
ανεπαρκής
Μπορεί να προκαλέσει συμπυκνώματα και
στάξιμο νερού.
Μπορεί να προκαλέσει συμπυκνώματα και
στάξιμο νερού
Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία ή
βλάβη σε κάποια εξαρτήματα

Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία ή
βλάβη σε κάποια εξαρτήματα
Μπορεί να προκληθεί διαρροή ηλεκτρικού
Είναι η μονάδα σωστά γειωμένη;
ρεύματος
Το καλώδιο παροχής ρεύματος είναι
Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία ή
σύμφωνο με τις προδιαγραφές;
βλάβη σε κάποια εξαρτήματα
Μήπως υπάρχει εμπόδιο στην εισαγωγή ή
Η απόδοση του μηχανήματος είναι
την εξαγωγή του αέρα;
ανεπαρκής
Έχουν αφαιρεθεί η σκόνη και η βρωμιά που Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία ή
δημιουργήθηκαν κατά την εγκατάσταση;
βλάβη σε κάποια εξαρτήματα
Είναι εντελώς ανοιχτές οι βαλβίδες υγρού και Η απόδοση του μηχανήματος είναι
αερίου;
ανεπαρκής

Έλεγχοι λειτουργίας
1. Προετοιμασία για έλεγχο
● Ο πελάτης αποδέχεται τη κλιματιστική συσκευή.
● Εξηγείστε στον πελάτη τα βασικά σημεία σχετικά με τη λειτουργία του κλιματιστικού
μηχανήματος.
2. Μέθοδος για έλεγχο
● Ενεργοποιείστε τη παροχή ρεύματος, πιέστε το κουμπί ON/OFF στο τηλεχειριστήριο
προκειμένου να ξεκινήσει η λειτουργία
● Πατήστε το κουμπί MODE στο τηλεχειριστήριο προκειμένου να επιλέξετε το είδος
λειτουργίας (Αυτόματο, Ψύξη, Αφύγρανση, Ανεμιστήρας ή Θέρμανση)
● Αν η θερμοκρασία του χώρου είναι κάτω των 16oC δεν είναι δυνατή η λειτουργία σε ψύξη.

Πληροφορίες για τις σωληνώσεις
1. Στάνταρ μήκος των σωληνώσεων
● 5m, 7,5m, 8m.
2. Το ελάχιστο μήκος των σωληνώσεων πρέπει να είναι 3m.
3. Το μέγιστο μήκος των σωληνώσεων πρέπει να είναι σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.
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4. Συμπλήρωμα λαδιού και ψυκτικού υγρού σε περίπτωση επιμήκυνσης των σωληνώσεων
● Σε περίπτωση που το μήκος των σωληνώσεων επιμηκυνθεί κατά 10m σε σχέση με το
στάνταρ μήκος, πρέπει να προστίθενται 5ml ψυκτελαίου για κάθε 5m ψυκτικής σωλήνας
που επεκτείνεται.
● Ο τρόπος υπολογισμού του συμπληρώματος ψυκτικού υγρού (με βάση τη διατομή της
σωλήνας υγρού):
Συμπλήρωμα ψυκτικού υγρού = επιμήκυνση σωλήνας υγρού x απαιτούμενα βάρος
ψυκτικού υγρού ανά μέτρο
● Όταν το μήκος των σωληνώσεων είναι μεγαλύτερο των 5m, συμπληρώνετε με ψυκτικό
υγρό ανάλογα με το επιπλέον μήκος της σωλήνας υγρού. Το βάρος του απαιτούμενου
ψυκτικού υγρού διαφέρει ανάλογα με τη διατομή της σωλήνας. Συμβουλευθείτε τον
παρακάτω πίνακα.

Πληροφορίες για τις ψυκτικές σωληνώσεις
Συμπλήρωμα ψυκτικού υγρού για R22, R407C, R410A και R134a

Διατομή σωληνώσεων

Συμπλήρωμα ψυκτικού υγρού

Σωλήνα υγρού (mm)

Σωλήνα αερίου (mm)

Ψύξη μόνο (g/m)

Θέρμανση & ψύξη (g/m)

Φ6

Φ9,52 ή Φ12

15

20

Φ6 ή Φ9,52

Φ16 ή Φ19

15

50

Φ12

Φ19 ή Φ22

30

120

Φ16

Φ25,4 ή Φ31,8

60

120

Μέθοδος εκχείλωσης
Προσοχή :
Η κακή εκχείλωση είναι η κύρια αιτία για διαρροή ψυκτικού υγρού. Παρακαλούμε
προχωρήστε σύμφωνα σύμφωνα με τα παρακάτω βήματα:
Α: Κόφτε τη σωλήνα
● Βεβαιωθείτε ότι το μήκος της σωλήνας
είναι σύμφωνα με την απόσταση της
εσωτερικής με την εξωτερική μονάδα
● Κόφτε τη σωλήνα με τον σωληνοκόφτη.

Ε. Κάνετε την εκχείλωση
εκχειλωτικό

σωλήνα

σωλήνα

Προσοχή:
Το “Α” είναι διαφορετικό ανάλογα με τη
διατομή της σωλήνας σύμφωνα με τον
παρακάτω πίνακα

Σωληνοκόφτης

90

Ο

στραβή

άνιση

●

με γρέζι

Β: Αφαιρέστε τα γρέζια
● Με τη βοήθεια του εργαλείου λείανσης
αφαιρέστε τα γρέζια ώστε να μην εισέλθουν
μέσα στη σωλήνα.
Σωλήνα

Εξωτερική
διατομή σm)
Φ6 – 6,35 (1/4")
Φ9,52 (3/8")
Φ12-12,7 (1/2")
Φ15,8-16(5/8")

A(mm)
Max.
Min.
1,3
0,7
1,6
1,0
1,8
1,0
2,4
2,2

ΣΤ. Έλεγχος
● Ελέξτε την ποιότητα της εκχείλωσης. Αν
κρίνετε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα,
καλό είναι να την κάνετε πάλι.

εργαλείο λείανσης
κατεύθυνση
προς τα κάτω

Γ. Κόψτε τη μόνωση στο σωστό μήκος
Δ. Βάλτε το ρακόρ
● Αφαιρέστε το ρακόρ από την αναμονή
σωληνώσεων στην εσωτερική συσκευή και
από τις βάννες στην εξωτερική μονάδα

ρακόρ
σωλήνα

λεία επιφάνεια
κακή εκχείλωση

στραβή κατεστρομένη σπασμένη
επιφάνεια

το μήκος είναι ίσο

άνισο
πάχος
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ĭȍȉǿǹ
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ȖȓȞİĲĮȚįȚĮȤİȓȡȚıȒĲȠȣȄǼȋȍȇǿȈȉǹȕȐıȘĲȦȞĲȠʌȚțȫȞțĮȞȠȞȚıȝȫȞ
ǾȟİȤȦȡȚıĲȒıȣȜȜȠȖȒʌȡȠȦșİȓȠȚțȠȜȠȖȚțȒįȚĮȤİȓȡȚıȘĮȞĮțȪțȜȦıȘĲȦȞȣȜȚțȫȞțĮȚİȜĮȤȚıĲȠʌȠȓ
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ȖȚĮĲȘȞĮȞșȡȫʌȚȞȘȣȖİȓĮțĮȚĲȠʌİȡȚȕȐȜȜȠȞȜȩȖȦȠȡȚıȝȑȞȦȞȠȣıȚȫȞȂİĲĮĳȑȡİĲİĲȠȞȋȇǾȈǿ
ȂȅȆȅǿǾȂǼȃȅǼȄȅȆȁǿȈȂȅıİĲȠʌȚțȒıȣȞȒșȦȢįȘȝȠĲȚțȒİȖțĮĲȐıĲĮıȘıȣȜȜȠȖȒȢȩʌȠȣİȓȞĮȚ
įȚĮșȑıȚȝİȢĲȑĲȠȚİȢ
ǹĳĮȚȡȑıĲİĲȚȢȋȇǾȈǿȂȅȆȅǿǾȂǼȃǼȈȂȆǹȉǹȇǿǼȈĮʌȩĲȠȞİȟȠʌȜȚıȝȩțĮȚȝİĲĮĳȑȡİĲȑĲȚȢıİ
İȖțĮĲȐıĲĮıȘıȣȜȜȠȖȒȢȝʌĮĲĮȡȚȫȞıȣȞȒșȦȢıİıȘȝİȓȠıĲȠȠʌȠȓȠʌȦȜȠȪȞĲĮȚțĮȚȞȠȪȡȚİȢȝʌĮĲĮ
ȡȓİȢ
ǹȞȑȤİĲİĮȝĳȚȕȠȜȓİȢȖȚĮĲȘȞįȚĮįȚțĮıȓĮĮʌȩȡȡȚȥȘȢİʌȚțȠȚȞȦȞȒıĲİȝİĲȚȢĮȡȤȑȢȒĲȠȞĮȞĲȚʌȡȩıȦ
ʌȠțĮȚȡȦĲȒıĲİȖȚĮĲȘȞȠȡșȒįȚĮįȚțĮıȓĮĮʌȩȡȡȚȥȘȢ
ȂȅȃȅīǿǹȋȇǾȈȉǼȈȈȉǾȃǼȊȇȍȆǹȎȀǾǼȃȍȈǾȀǹĬȍȈȀǹǿȅȇǿȈȂǼȃǼȈǼȆǿȆȁǼȅȃ
ȋȍȇǼȈȅȆȍȈīǿǹȆǹȇǹǻǼǿīȂǹȉǾȃȃȅȇǺǾīǿǹȀǹǿȉǾȃǼȁǺǼȉǿǹǾıȣȝȝİĲȠȤȒıĮȢıİ
ȟİȤȦȡȚıĲȒıȣȜȜȠȖȒĮʌĮȚĲİȓĲĮȚĮʌȩĲȠȞȞȩȝȠ
ȉȠıȪȝȕȠȜȠʌȠȣĮʌİȚțȠȞȓȗİĲĮȚʌĮȡĮʌȐȞȦİȝĳĮȞȓȗİĲĮȚıİȘȜİțĲȡȚțȩțĮȚȘȜİțĲȡȠȞȚțȩİȟȠʌȜȚıȝȩ
țĮȚȝʌĮĲĮȡȓİȢ ȒĲȘȞıȣıțİȣĮıȓĮĲȠȣȢ ȖȚĮȞĮȣʌİȞșȣȝȓȗİȚıĲȠȣȢȤȡȒıĲİȢĲȠıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠǹȞ
ıĲȠıȪȝȕȠȜȠİȝĳĮȞȓȗİĲĮȚİȓĲİµ+J¶Ȓµ3E¶ĮȣĲȩıȘȝĮȓȞİȚȩĲȚȘȝʌĮĲĮȡȓĮʌİȡȚȑȤİȚȓȤȞȘȣįȡĮȡȖȪȡȠȣ
+J ȒȝȠȜȪȕįȠȣ 3E ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ
ȅȚȅǿȀǿǹȀȅǿȋȇǾȈȉǼȈʌĮȡĮțĮȜȠȪȞĲĮȚȩʌȦȢȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞȣĳȚıĲȐȝİȞİȢİȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢİʌȚ
ıĲȡȠĳȒȢĲȠȣȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘȝȑȞȠȣİȟȠʌȜȚıȝȠȪțĮȚĲȦȞȝʌĮĲĮȡȚȫȞĮȞĲȓıĲȠȚȤĮȅȚȝʌĮĲĮȡȓİȢıȣȜȜȑ
ȖȠȞĲĮȚıİıȘȝİȓĮʌȫȜȘıȘȢǾİʌȚıĲȡȠĳȒİȓȞĮȚįȦȡİȐȞ
ǹȞȠİȟȠʌȜȚıȝȩȢȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȒșȘțİȖȚĮǼȆǹīīǼȁȂǹȉǿȀȅȊȈȈȀȅȆȅȊȈʌĮȡĮțĮȜȠȪȝİİʌȚțȠȚ
ȞȦȞȒıĲİȝİĲȠȞĮȞĲȚʌȡȩıȦʌȠĲȘȢ6+$53ȝİĲȠȞȠʌȠȓȠıȣȞİȡȖĮıĲȒțĮĲİțĮȚȠȠʌȠȓȠȢșĮıĮȢ
ʌȜȘȡȠĳȠȡȒıİȚıȤİĲȚțȐȝİĲȘȞįȚĮįȚțĮıȓĮİʌȚıĲȡȠĳȒȢȆȚșĮȞȩȞȞĮȤȡİȦșİȓĲİȝİĲȠțȩıĲȠȢʌȠȣ
ʌȡȠțȪʌĲİȚĮʌȩĲȘȞįȚĮįȚțĮıȓĮİʌȚıĲȡȠĳȒȢȂȚțȡȠȪȝİȖȑșȠȣȢİȟȠʌȜȚıȝȩȢ țĮȚȝȚțȡȑȢʌȠıȩĲȘĲİȢ 
ʌȚșĮȞȩȞȞĮİʌȚıĲȡĮĳİȓıĲȘȞĲȠʌȚțȒİȖțĮĲȐıĲĮıȘıȣȜȜȠȖȒȢīȚĮĲȘȞǿıʌĮȞȓĮȆĮȡĮțĮȜȫİʌȚțȠȚ
ȞȦȞȒıĲİȝİĲȠʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȑȞȠıȪıĲȘȝĮıȣȜȜȠȖȒȢȒĲȘȞĲȠʌȚțȒĮȡȤȒİʌȚıĲȡȠĳȒȢĲȦȞȤȡȘıȚȝȠ
ʌȠȚȘȝȑȞȦȞʌȡȠȧȩȞĲȦȞıĮȢ
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