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ΠΡOΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΠΡOΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

• Πριν απ� την εγκατάσταση, δια.άστε πρ�σεκτικά αυτές τις πρ��υλά�εις 
για την ασ�άλεια.

• Ακ�λ�υθήστε τις πρ��υλά�εις π�υ παρέ��νται εδώ για την απ��υγή 
κινδύνων ασ�αλείας. Τα σύμ.�λα και �ι σημασίες τ�υς παρατίθενται 
παρακάτω.

ΠΡ�ΕΙΔ�Π�ΙΗΣΗ : Δηλώνει �τι η εσ�αλμένη �ρήση της μ�νάδας μπ�ρεί να 
πρ�καλέσει σ�.αρ� τραυματισμ� ή θάνατ�.  

ΠΡOΦΥΛΑ�Η : Δηλώνει �τι η εσ�αλμένη �ρήση της μ�νάδας μπ�ρεί 
να πρ�καλέσει πρ�σωπικ� τραυματισμ� (*1) ή 4ημιά σε 
περι�υσία (*2).

 *1:  Πρ�σωπικ�ς τραυματισμ�ς σημαίνει ένα μικρ� 
ατύ�ημα, έγκαυμα ή ηλεκτρ�πλη�ία π�υ δεν 
απαιτεί την εισαγωγή ή επανειλημμένη θεραπεία σε 
ν�σ�κ�μεί�.

 *2:  6ημιά σε περι�υσία σημαίνει μεγαλύτερη 4ημιά π�υ 
επηρεά4ει τα περι�υσιακά στ�ι�εία ή τ�υς π�ρ�υς.

Για γενική κ�ινή �ρήση
Το καλώδιο ρεύματος και το καλώδιο σύνδεσης της συσκευής πρέπει να είναι 
τουλάχιστον εύκαμπτο καλώδιο με περίβλημα πολυχλωροπρενίου (σχέδιο 
H07RN-F) ή καλώδιο με χαρακτηρισμό 60245 IEC66. (Η τ�π�θέτηση θα πρέπει 
να γίνει σύμ�ωνα με τ�ν εθνικ� καν�νισμ� π�υ α��ρά τις καλωδιώσεις.)

Η συσκευή αυτή θα πρέπει να συνδεθεί στην παρ��ή ρεύματ�ς μέσω 
ασ�αλει�διακ�πτη ή διακ�πτη με δια�ωρισμ� επα�ής τ�υλά�ιστ�ν 3 mm, 
σε �λ�υς τ�υς π�λ�υς. 

ΠΡOΦΥΛΑ�Η Για να απ�συνδέσετε τη συσκευή απ) την ηλεκτρική παρ��ή

Διαβάστε προσεκτικά τις 
προφυλάξεις σε αυτό το 
εγχειρίδιο πριν θέσετε σε 
λειτουργία τη μονάδα.

Η συσκευή περιέχει R32.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ R32 ή R410A
Αυτό το κλιματιστικό χρησιμοποιεί το ψυκτικό HFC (R32 ή R410A) το οποίο δεν 
καταστρέφει το στρώμα του όζοντος.
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KINΔΥNOΣ
• ΓΙΑ XΡΗΣΗ ΜOΝO ΑΠO ΑΡΜOΔΙOΥΣ ΤΕXΝΙΚOΥΣ.
• ΑΠΕΝΕΡΓOΠOΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡOXΗ ΠΡOΤOΥ ΚΑΤΑΦΥΓΕΤΕ 

ΣΕ OΠOΙΑΔΗΠOΤΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕ OΤΙ OΛOΙ OΙ 
ΔΙΑΚOΠΤΕΣ ΙΣXΥOΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓOΠOΙΗΜΕΝOΙ. ΕΑΝ ΑΥΤO ΔΕΝ 
ΠΡΑΓΜΑΤOΠOΙΗΘΕΙ ΜΠOΡΕΙ ΝΑ ΠΡOΚΛΗΘΕΙ ΗΛΕΚΤΡOΠΛΗBΙΑ.

• ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΣΩΣΤΑ ΤO ΚΑΛΩΔΙO ΣΥΝΔΕΣΗΣ. ΕΑΝ ΤO ΚΑΛΩΔΙO ΣΥΝΔΕΣΗΣ 
ΣΥΝΔΕΘΕΙ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΑ, ΜΠOΡΕΙ ΝΑ ΠΡOΚΛΗΘΕΙ ΒΛΑΒΗ ΣΤΑ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕBΑΡΤΗΜΑΤΑ.

• ΕΛΕΓBΤΕ OΤΙ ΤO ΚΑΛΩΔΙO ΓΕΙΩΣΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚOΜΜΕΝO Η 
ΑΠOΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝO ΠΡΙΝ BΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.

• ΜΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΚOΝΤΑ ΣΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΕΥΦΛΕΚΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 
Η ΑΤΜΩΝ ΑΕΡΙΩΝ.
ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΚOΛOΥΘΗΣΕΤΕ ΤΗΝ OΔΗΓΙΑ ΑΥΤΗ ΜΠOΡΕΙ ΝΑ ΠΡOΚΛΗΘΕΙ 
ΠΥΡΚΑΓΙΑ Ή ΕΚΡΗBΗ.

• ΓΙΑ ΝΑ ΑΠOΤΡΕΨΕΤΕ ΤΗΝ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜOΝΑΔΑΣ 
ΚΑΙ ΤOΝ ΚΙΝΔΥΝO ΠΡOΚΛΗΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ, ΤOΠOΘΕΤΗΣΤΕ ΤΗ ΜOΝΑΔΑ ΣΕ 
ΑΡΚΕΤΗ ΑΠOΣΤΑΣΗ (ΤOΥΛΑXΙΣΤOΝ 2 Μ) ΑΠO ΠΗΓΕΣ ΘΕΡΜOΤΗΤΑΣ OΠΩΣ 
Π.X. ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ, ΘΕΡΜΑΣΤΡΕΣ, ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ, ΣOΜΠΕΣ Κ.Λ.Π.

• ΕΑΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤO ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚO ΓΙΑ ΕΚ ΝΕOΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΣΕ ΑΛΛO ΣΗΜΕΙO, ΠΡOΣΕBΤΕ ΠOΛΥ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤO ΨΥΚΤΙΚO 
ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΑZΙ ΜΕ ΤO ΨΥΚΤΙΚO (R32 ή R410A) ΜΕΣO ΚΑΙ OΠOΙOΔΗΠOΤΕ 
ΑΛΛO ΑΕΡΙO ΜΕΣO. ΕΑΝ ΑΝΑΜΙXΘΕΙ ΑΕΡΑΣ Η ΑΛΛO ΑΕΡΙO ΜΑZΙ ΜΕ ΤO 
ΨΥΚΤΙΚO ΜΕΣO, Η ΠΙΕΣΗ ΤOΥ ΑΕΡΙOΥ ΣΤO ΨΥΚΤΙΚO ΚΥΚΛΩΜΑ ΓΙΝΕΤΑΙ 
ΕBΑΙΡΕΤΙΚΑ ΥΨΗΛΗ ΚΑΙ ΕXΕΙ ΩΣ ΑΠOΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΝ ΕΚΡΗBΗ ΤΩΝ 
ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤOΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜO ΑΝΘΡΩΠΩΝ.

• ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠOΥ ΔΙΑΡΡΕΥΣΕΙ ΤO ΨΥΚΤΙΚO ΑΕΡΙO ΑΠO ΤΗ 
ΣΩΛΗΝΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΕΡΙΣΤΕ 
ΑΜΕΣΑ ΜΕ ΦΡΕΣΚO ΑΕΡΑ ΤO XΩΡO. ΕΑΝ ΤO ΨΥΚΤΙΚO ΑΕΡΙO ΘΕΡΜΑΝΘΕΙ 
ΑΠO ΦΛOΓΑ Η ΑΠO ΚΑΤΙ ΑΛΛO, ΠΑΡΑΓΕΙ ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΔΗ ΑΕΡΙΑ.
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ΠΡOΕΙΔOΠOΙΗΣΗ
• Μη τρ�π�π�ιήσετε π�τέ τη μ�νάδα αυτή α�αιρώντας κάπ�ι� απ� τα μέσα 

πρ�στασίας ή παρακάμπτ�ντας κάπ�ι�ν απ� τ�υς διακ�πτες ασ�αλείας.
• Μην εγκαταστήσετε σε σημεί� π�υ δεν αντέ�ει τ� .άρ�ς της μ�νάδας.

Εάν η μ�νάδα πέσει, μπ�ρεί να πρ�κληθεί τραυματισμ�ς ανθρώπ�υ και 
καταστρ��ή ιδι�κτησίας.

• Πρ�τ�ύ �εκινήσετε τις ηλεκτρικές εργασίες, συνδέστε ένα εγκεκριμέν� 
�ις στ� καλώδι� παρ��ής ισ�ύ�ς.
Βε.αιωθείτε επίσης �τι η συσκευή γειώνεται σωστά.

• Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί σύμ�ωνα με τ�υς εθνικ�ύς 
καν�νισμ�ύς ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
Εάν ανι�νεύσετε �π�ιαδήπ�τε .λά.η, μην εγκαταστήσετε τη μ�νάδα. 
Επικ�ινωνήστε αμέσως με την αντιπρ�σωπία.

• Να �ρησιμoπoιείτε απoκλειστικά και μ�νo τo καθoρισμένo ψυκτικ� για 
συμπλήρωση ή αντικατάσταση.
Σε δια�oρετική περίπτωση, ενδέ�εται να πρoκληθεί αφύσικα υψηλή πίεση 
στoν κύκλo ψύ�ης, η oπoία μπoρεί να oδηγήσει σε αστo�ία ή έκρη�η τoυ 
πρoϊ�ντoς ή στoν σωματικ� τραυματισμ� τoυ �ρήστη.

• Μη χρησιμοποιείτε μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης ή για 
καθαρισμό, εκτός από αυτά που προτείνονται από τον κατασκευαστή.

• Η συσκευή θα πρέπει να φυλάσσεται σε δωμάτιο χωρίς συνεχείς πηγές 
ανάφλεξης (για παράδειγμα: γυμνές φλόγες, μια συσκευή αερίου σε λειτουργία ή 
μια ηλεκτρική θερμάστρα σε λειτουργία).

• Σημειώστε ότι τα ψυκτικά μπορεί να είναι άοσμα.
• Μην τρυπάτε και μην καίτε καθώς η συσκευή είναι υπό πίεση. Μην εκθέτετε τη 
συσκευή σε θερμότητα, φλόγα, σπίθες ή άλλες πηγές ανάφλεξης. Διαφορετικά 
μπορεί να εκραγεί και να προκαλέσει τραυματισμό ή θάνατο.

• Για την εγκατάσταση απαιτείται ειδικό εργαλείο για το ψυκτικό R32 ή R410A.
• Το πάχος των σωλήνων χαλκού που χρησιμοποιούνται με το R32 πρέπει να 
υπερβαίνει τα 0,8 mm. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε σωλήνες χαλκού λεπτότερους 
από 0,8 mm.

• Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης ή του σέρβις, βεβαιωθείτε ότι δεν 
υπάρχει διαρροή του ψυκτικού αερίου. Μπορεί να δημιουργηθούν τοξικά αέρια 
όταν το ψυκτικό έρθει σε επαφή με φωτιά.

• Όταν η εσωτερική μονάδα είναι συνδεδεμένη με εξωτερική μονάδα πολλαπλών 
κλιματιστικών R32, μοντέλο 3M26, 4M27 και 5M34.

 Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης της εξωτερικής μονάδας IMS και 
επικοινωνήστε με την αντιπροσωπεία σχετικά με το ελάχιστο εμβαδό δαπέδου.

• Ακολουθείτε τους εθνικούς κανονισμούς για το αέριο.
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ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡOΣ ΤΗΝ ΤOΠΙΚΗ ΕΠΙXΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜOΥ
Θα πρέπει �πωσδήπ�τε να �ρ�ντίσετε να ανα�έρετε την εγκατάσταση της 
συσκευής αυτής στην τ�πική επι�είρηση ηλεκτρισμ�ύ. Στην περίπτωση π�υ 
αντιμετωπίσετε �π�ι�δήπ�τε πρ�.λημα ή η επι�είρηση δεν εγκρίνει την 
εγκατάσταση, η υπηρεσία σέρ.ις θα πρ�.εί στα κατάλληλα αντίμετρα.

■ Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το χρησιμοποιούμενο ψυκτικό μέσο
 Το προϊόν αυτό περιέχει φθοριούχα αέρια που προκαλούν το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου. 

 Μην εκκενώνετε αέρια στην ατμόσφαιρα.
 Τύπος ψυκτικού μέσου: R32
 Τιμή GWP(1): 675 * (π.χ. R32 αναφ. AR4)
 (1)GWP = δυναμικό πλανητικής αύξησης της θερμοκρασίας
 Η ποσότητα του ψυκτικού μέσου αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών 
της μονάδας.

 * Η τιμή αυτή βασίζεται στον κανονισμό 517/2014 περί φθοριούχων αερίων

ΠΡOΦΥΛΑ�Η
• Η έκθεση της μ�νάδας στ� νερ� ή στην υγρασία πριν απ� την 

εγκατάσταση μπ�ρεί να �δηγήσει σε ηλεκτρ�πλη�ία.
Μην απ�θηκεύετε σε υγρά υπ�γεια και μην εκθέτετε σε .ρ��ή ή νερ�.

• Α��ύ απ�συσκευάσετε τη μ�νάδα, ε�ετάστε την πρ�σεκτικά για πιθανές 
4ημιές.

• Μην εγκαθιστάτε τη μονάδα σε μέρος όπου μπορεί να λάβει χώρα διαρροή 
εύφλεκτου αερίου. Σε περίπτωση που συσσωρεύονται γύρω από τη μονάδα 
αέρια από διαρροή, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.

• Μην εγκαταστήσετε σε σημεί� π�υ μπ�ρεί να αυ�ήσει τ�υς κραδασμ�ύς 
της μ�νάδας. Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε σημεί� �π�υ ενδέ�εται να 
ενισ�υθεί η ένταση τ�υ θ�ρύ.�υ της μ�νάδας ή �π�υ � θ�ρυ.�ς και � 
ε�ερ��μεν�ς αέρας μπ�ρ�ύν να εν��λήσ�υν τ�υς γείτ�νες.

• Για να απ��ύγετε τραυματισμ�ύς, πρ�σέ�ετε �ταν �ειρί4εστε ε�αρτήματα 
με αι�μηρά άκρα.

• Παρακαλ�ύμε δια.άστε τ� εγ�ειρίδι� εγκατάστασης πρ�σεκτικά πριν 
εγκαταστήσετε τη μ�νάδα. Περιέ�ει επιπρ�σθετες σημαντικές �δηγίες 
για τη σωστή εγκατάσταση.

• O κατασκευαστής απoπoιείται κάθε ευθύνη για 4ημιές πoυ τυ��ν 
πρoκύψoυν λ�γω της μη τήρησης των oδηγιών τoυ παρ�ντoς εγ�ειριδίoυ.
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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΕΞΠΛΙΣΜOΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤAΣΤΑΣΗ ΕΞΑΡΤHΜΑΤΩΝ

Αρ. Όνoμα εξαρτήματoς (Π�σ)τητα) Αρ. Όνoμα εξαρτήματoς (Π�σ)τητα)

1

Πλάτη εγκατάστασης* × 1
2

Ασύρματ τηλεχειριστήριo* × 1

3

Μπαταρία × 2
4

Βάση τηλεχειριστηρίoυ* × 1

5

Φίλτρo**
6

Φίλτρo**

7
Βίδες εγκατάστασης** Ø4 × 25R× 8

8
Ξυλόβιδα επίπεδης κεφαλής Ø3,1 × 16R× 2

9

Μονωτικό φύλλο × 1 (μνo για oρισμένα μoντέλα)
!

Mαστός απoστράγγισης*** × 1 (μνα για τα μoντέλα θέρμανσης)

"

Υδατoστεγές καπάκι*** × 2 (μνo για oρισμένα μoντέλα)
#

Εγχειρίδιo χρήσης

$

Εγχειρίδιo εγκατάστασης

%

Ετικέτα B × 2 (για τo μoντέλo Multi)

* Τo εξάρτημα μπoρεί να διαέρει απ αυτ πoυ απεικoνίεται.
** Oαριθμς των εξαρτημάτων μπoρεί να διαέρει ανά μoντέλo.
*** Τo εξάρτημα είναι συσκευασμέν μαί με την εξωτερική μoνάδα.

Φίλτρα αέρα
Καθαρίζετε τα κάθε 2 εβδoμάδες.
 1. Ανoίξτε τη γρίλια εισαγωγής αέρα.
 2. Αφαιρέστε τα φίλτρα αέρα.
 3. Καθαρίστε τα με την ηλεκτρική σκoύπα ή πλύνετε τα και έπειτα στεγνώστε τα.
 4. Εγκαταστήστε τα ψίλτρα ξανά και κλείστε τη γρίλια εισαγωγής αέρα.

Φίλτρo
Συντήρηση & Διάρκεια ζωής
Καθαρίστε κάθε 3-6 μήνες όταν η σκόνη μπαίνει μέσα στo ψίλτρo ή τo καλύπτει.
 1. Συνιστάται η χρήση ηλεκτρικής αναρρoψητικής σκoύπας για τoν καθαρισμό ώστε να απoρρoψώνται oι σκόνες πoυ κoλλάνε στo ψίλτρo ή πoυ 

μπαίνoυν μέσα σε αυτό καθώς και η χρήση ψυσητήρα ώστε να παρασυρθεί η σκόνη από τo ρεύμα τoυ αέρα και να βγει έξω από τo ψίλτρo.
 2. Αν χρειάζεται να χρησιμoπoιηθεί νερό για τoν καθαρισμό, χρησιμoπoιήστε απλά τo νερό της βρύσης για να πλύνετε τo ψίλτρo, στεγνώστε στo ηλιακό 

ψως για 3-4 ώρες ή έως oτoυ στεγνώσει τελείως. Μπoρείτε επίσης να χρησιμoπoιήστε ένα στεγνωτήρι μαλλιών για να τo στεγνώσετε. Ωστόσo, η 
έκπλυση με νερό μπoρεί να μειώσει την απόδoση τoυ ψίλτρoυ.

 3. Αντικαταστήστε κάθε 2 χρόνια ή νωρίτερα. (Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας για αγορά νέου φίλτρου.) (P/N : RB-A620DE)
Σημείωση: Η διάρκεια ζωής τoυ ψίλτρoυ εξαρτάται από τo επίπεδo των ρύπων στo περιβάλλoν στo oπoίo τo λειτoυργείτε. Σε μεγαλύτερα επίπεδα ρύπων 

μπoρεί να απαιτείται πιo συχνός καθαρισμός και αντικατάσταση. Σε κάθε περίπτωση, συνιστoύμε ένα πρόσθετo σετ ψίλτρων για να βελτιωθεί η 
απόδoση τoυ κλιματιστικoύ σας στoν καθαρισμό και στην απoμάκρυνση oσμών.

Φίλτρo
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Κωδικ)ς
ε-αρτήματ�ς

.ν�μα ε-αρτήματ�ς Π�σ)τητα

A

Σωλήνωση ψυκτικ�ύ
Γραμμή υγρ�ύ : Ø6,35 mm
Γραμμή αερί�υ : Ø9,52 mm
  (RAS-B10, 13U2FVG-E1)
 : Ø12,7 mm
  (RAS-B18U2FVG-E1)

Ένα τ� 
καθένα

B
Υλικ� μ�νωσης σωλήνων
(α�ρώδες π�λυαιθυλένι� πά��υς 8 mm)

1

C Στ�κ�ς, ταινίες PVC
Ένα τ� 
καθένα

ΔΙΆΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΉΣ ΜOΝΆΔΑΣΔΙΆΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΉΣ ΜOΝΆΔΑΣ

Πρ�αιρετικά E-αρτήματα Eγκατάστασης

 2

3

Oι ψυκτικ�ί σωλήνες πρέπει να 
μ�νών�νται � καθένας �ωριστά 
και ��ι �λ�ι μα4ί.

Θερμ�μ�νωτικ� α�ρώδες
π�λυαιθυλένι� πά��υς 8 mm

1

Μπαταρίες

8
Ξυλόβιδα επίπεδης 
κεφαλής 4 Βάση τηλεχειριστηρίoυ

Ταινία .ινυλί�υ
Ε�αρμ�στε α��ύ
πρώτα εκτελέσετε
έλεγ�� απ�στράγγισης.

Ασύρματ� τηλε�ειριστήρι�

Σκέπαστρ�

Πρ�έκταση σωλήνα
απ�στράγγισης
(Δεν είναι διαθέσιμ�ς,
παρέ�εται απ� τ�ν
τε�νικ� π�υ κάνει την
εγκατάσταση)

Σωλήνας πρ�στασίας

Φίλτρ� αέρα Πλάτη
εγκατάστασης

60
0 

m
m

 ή
 π

ερ
ισ

σ
�

τε
ρ

�

100 mm ή περισσ�τερ�

600 mm ή περισσ�τερ�

600 mm ή περισσ�τερ�

Σε περίπτωση σύνδεσης της
σωλήνωσης δεξιά ή αριστερά

Κόψτε στην 
περιοχή της 
διακεκομμένης
γραμμής

Δε�ιά

Πίσω
δε�ιά

Κάτω 
δε�ιά

Πίσω
αριστερά

Κάτω αριστερά

Αριστερά

Η πρ�σθετη σωλήνωση μπ�ρεί 
να συνδεθεί στα αριστερά, πίσω 
αριστερά, πίσω δε�ιά, δε�ιά, κάτω 
δε�ιά ή κάτω αρίστερά.

Ε�ασ�αλίστε ελα�ριά καθ�δική 
κλίση στ� σωλήνα απ�στράγγισης.

Μην α�ήσετε τ� σωλήνα 
απ�στράγγισης να �αλαρώσει.

Κ�ψτε ελα�ρώς
λ��ά τη τρύπα
της σωλήνωσης.

 ΠΡOΦΥΛΑ�Η
Εγκαταστήστε σε χώρους με όγκο 
13 m³ ή μεγαλύτερο. Σε περίπτωση 
διαρροής ψυκτικού αερίου εντός του 
χώρου, μπορεί να προκληθεί έλλειψη 
οξυγόνου.

5Φίλτρo

70
 m

m
 ή

 π
ερ

ισ
σ

�
τε

ρ
�

50 mm ή περισσ�τερ�

50 mm ή περισσ�τερ�

6Φίλτρo

7 Βίδες εγκατάστασης 9 Μονωτικό φύλλο

100 mm ή 

περισσ�τερ�

• Ασ�αλίστε την ε�ωτερική μ�νάδα με τ�υς κ��λίες και τα πα�ιμάδια 
στερέωσης εάν υπάρ�ει πιθαν�τητα να εκτεθεί η μ�νάδα σε ισ�υρ� 
άνεμ�.

• Xρησιμ�π�ιήστε κ��λίες και πα�ιμάδια των Ø8 mm. ή Ø10 mm.
• Εάν απαιτείται απ�στράγγιση τ�υ νερ�ύ απ�ψυ�ης, συνδέστε τ� μαστ� 

απ�στράγγισης ! και τ� υδατ�στεγές καπάκι " στην κάτω πλάκα 
της ε�ωτερικής μ�νάδας πριν απ� την εγκατάστασή της.     

Διάτα-η κ��λιών στερέωσης ε-ωτερικής μ�νάδας

w Κατά τη χρήση εξωτερικής μονάδας πολλαπλού συστήματος, ανατρέξτε 
στο εγχειρίδιο εγκατάστασης που συνοδεύει το σχετικό μοντέλο.

Έ��δ�ς απ�στράγγισης

Είσ�δ�ς αέρα

Έ��δ�ς αέρα

108 mm

28 mm

600 mm

32
0 

m
m

125 mm

86
 m

m

10
2 

m
m

90 mm

Ø25
 m

m

34
0 

m
m * Η απόληξη και το 

αδιάβροχο καπάκι 
αποστράγγισης είναι 
συσκευασμένα στην 
εξωτερική μονάδα.
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΜOΝΆΔΑΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΜOΝΆΔΑ

Σημεί� Eγκατάστασης

    Τηλε�ειριστήρι�
• Ένα σημεί� �π�υ δεν παρεμ.άλλ�νται εμπ�δια �πως μια κ�υρτίνα 

π�υ μπ�ρεί να παρεμπ�δί4�υν τη λήψη τ�υ σήματ�ς απ� την 
τηλε�ειριστήρι�.

• Μην εγκαταστήσετε τ� τηλε�ειριστήρι� σε σημεί� εκτεθειμέν� στ� 
άμεσ� ηλιακ� �ως ή κ�ντά σε πηγή θερμ�τητας, �πως ηλεκτρικ�ς 
��ύρν�ς.

• Κρατήστε τ� τηλε�ειριστήρι� σε απ�σταση τ�υλά�ιστ�ν 1 m απ� 
την πλησιέστερη τηλε�ραση ή στερε��ωνικ� συγκρ�τημα. (Είναι 
απαραίτητ� για να μην πρ�καλ�ύνται διαταρα�ές στην εικ�να ή 
παράσιτα στ�ν ή��.)

• Η τ�π�θεσία τ�υ τηλε�ειριστηρί�υ πρέπει να καθ�ριστεί �πως 
�αίνεται ακ�λ�ύθως.

Κ)ψιμ� Τρύπας και Τ�π�θέτηση
Πλάτης Εγκατάστασης

ΣΗΜΕIΩΣΗ
• Qταν τρυπάτε τ�ί�� π�υ περιέ�ει μεταλλικ� πλέγμα, πλέγμα 

καλωδί�υ ή μεταλλική πλάκα ε�ασ�αλίστε τη �ρήση τ�υ ειδικ�ύ 
δα�τυλιδι�ύ π�υ απαιτείται και τ� �π�ί� πωλείται �ωριστά.

    Κ)ψιμ� τρύπας

: Oπή σωλήνα (Ø65 mm)

100 60

(Πίσω σωλήνωση)

(Κάτω σωλήνωση)

(Πλευρική σωλήνωση)

45 45 45

45

10
060

100 70

1. Αφότου καθορίσετε τη θέση της οπής του σωλήνα, ανοίξτε με τρυπάνι την 
οπή του σωλήνα (Ø65 mm) με ελαφριά κλίση προς τα κάτω, προς την 
εξωτερική. 

    Τ�π�θέτηση της πλάτης εγκατάστασης

.ταν η πλάτη εγκατάστασης τ�π�θετείται 
απευθείας στ�ν τ�ί��

1. Τ�π�θετείστε σταθερά την πλάτη εγκατάστασης .ιδών�ντας τη 
στα πάνω και κάτω τμήματα της για να αναρτήσετε την εσωτερική 
μ�νάδα.

2. Για να τ�π�θετήσετε την πλάτη της εγκατάστασης πάνω σε τ�ί�� 
απ� σκυρ�δεμα με κ��λίες αγκύρωσης, �ρησιμ�π�ιήστε τις �πές 
των κ��λίων αγκύρωσης, �πως υπ�δεικνύεται στην εικ�να.

3. Τ�π�θετήστε σε �ρι4�ντια θέση την πλάτη στ�ν τ�ί��.

• Ένα σημεί� π�υ δημι�υργεί τα κενά γύρω απ� την εσωτερική 
μ�νάδα, �πως �αίνεται στ� διάγραμμα.

• Ένα σημεί� �π�υ δεν υπάρ��υν εμπ�δια κ�ντά στην εισαγωγή και 
την έ��δ� τ�υ αέρα.

• Ένα σημεί� π�υ επιτρέπει την εύκ�λη εγκατάσταση της σωλήνωσης 
πρ�ς την ε�ωτερική μ�νάδα.

• Ένα σημεί� π�υ επιτρέπει τ� άν�ιγμα τ�υ μπρ�στιν�ύ καλύμματ�ς.   

ΠΡOΦΥΛΑ�Η

• Στην περίπτωση τ�ι��π�ιίας με τ�ύ.λα ή σκυρ�δεμα ή παρ�μ�ι�υς 
τ�ί��υς κάντε στ�ν τ�ί�� τρύπες Ø5 mm.

• Τ�π�θετήστε �ύπατ για τις κατάλληλες .ίδες 7.

ΠΡOΦΥΛΑ�Η

• Να απ��εύγεται η έκθεση τ�υ δέκτη τ�υ τηλε�ειριστηρί�υ της 
εσωτερικής μ�νάδας σε άμεσ� ηλιακ� �ως.

• O μικρ�επε�εργαστής της εσωτερικής μ�νάδας δεν πρέπει να 
.ρίσκεται π�λύ κ�ντά σε πηγές θ�ρύ.�υ ραδι�συ�ν�τητας (RF).

 (Για λεπτ�μέρειες .λέπε τ� εγ�ειρίδι� �ρήσης.)    

Η ��ι σταθερή εγκατάσταση της μ�νάδας μπ�ρεί να πρ�καλέσει 
τραυματισμ�ύς και 4ημιές σε περίπτωση π�υ πέσει η μ�νάδα.

(Πλαϊνή �ψη) (Κάτ�ψη)

* : Αξονική απόσταση

Ε
ύρ�ς λήψ

ης

Τηλε�ειριστήρι�

Τηλε�ειριστήρι�

Εύρ�ς λήψης

Ε
σ

ω
τε

ρ
ικ

ή
 μ

�
νά

δ
α

80°

90
°

7 m
7 m

45° 45°

(Mονάδα : mm)
(700)

150

230

670(6
00

)

15

15

59
0

56
0

27
2

15

15

90(2
05

)

Δάπεδο

Τoιχος

7

Πλάτη εγκατάστασης
(Διατηρήστε σε �ρι4�ντια θέση.)

Τρύπα Ø5 mm

Tύπατ
(τ�πικά ε�αρτήματα)

Βίδες εγκατάστασης
Ø4 mm × 25R 

Στρι��νι

Πρ�έκταση 15 mm 
ή λιγ�τερ�
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1. Αφαιρέστε τη γρίλια εισαγωγής. Ανοίξτε τη γρίλια εισαγωγής και 
αφαιρέστε τον ιμάντα.

2. Αφαιρέστε το μπροστινό κάλυμμα (Αφαιρέστε τις 4 βίδες).

Μπροστινό κάλυμμα

Αγκιστρo

Σχάρα εισόδου
αέρα

Επεξεργασία της σύνδεσης σωλήνωσης

Διάταξη της σωλήνωσης σύνδεσης

1) Ελέγξτε τις συνδέσεις ρακόρ για διαρροή αερίου με ανιχνευτή διαρροής ή 
με σαπουνόνερο.

2) Για να αποφύγετε το διάκενο στη σχισμή, δέστε το επάνω και κάτω μέρος 
με ταινία.

3) Η σχισμή είναι καλυμμένη με ταινία.
4) Στερεώστε με το παρεχόμενο μονωτικό φύλλο για να αποφύγετε το 

διάκενο στο επάνω μέρος της σχισμής.

Έλεγχος
διαρροής
αερίου

Ταινία

Κόψτε τo

Ταινία

9 Μονωτικό φύλλο
Απoστράγγιση

1. Τoπoθετήστε τo σωλήνα απoστράγγισης με καθoδική κλίση.

ΣΗΜΕIΩΣΗ
• Η τρύπα στην ε�ωτερική πλευρά πρέπει να αν�ι�τεί με ελα�ρώς 

καθoδική κλίση.

Μη δώσετε στo σωλήνα 
απoστράγγισης
κυματoειδή μoρ�ή.

Μην ανυψώνετε
τo σωλήνα
απoστράγγισης.

Μην τoπoθετήσετε
την άκρη τoυ σωλήνα
απoστράγγισης μέσα
σε νερ�.

Μην τoπoθετήσετε
την άκρη τoυ σωλήνα
απoστράγγισης μέσα σε 
�ρεάτιo απo�έτευσης.

2. Βάλτε νερ� στη λεκάνη απ�στράγγισης και σιγ�υρευτείτε �τι τ� 
νερ� απ�στραγγί4εται σε ε�ωτερικ� �ώρ�.

3. Qταν συνδέετε πρ�έκταση στ� σωλήνα απ�στράγγισης, μ�νώστε 
τ� τμήμα σύνδεσης της πρ�έκτασης με σωλήνα πρ�στασίας.

Σωλήνας πρoστασίας

Eσωτερικoύ 
�ώρoυ

Σωλήνας 
απoστράγγισης

Πρoέκταση σωλήνα
απoστράγγισης

100 58

4085

542

6

R
45

11
2

14
8

120°

64

Ø
40

29

85

108

49

6

21
0

16
3

49

47

Σωλήνωση σύνδεσης

Η συνδεσμολογία του καλωδίου σύνδεσης είναι απαραίτητη για την
αφαίρεση του μπροστινού καλύμματος.
1. Αφαιρέστε τo κάλυμμα ακρoδεκτών και τo σφικτήρα τoυ καλωδίoυ.
2. Εισάγετε τo καλώδιo σύνδεσης (σύμφωνα με τoυς τoπικoύς κανoνισμoύς) 

στην τρύπα τoυ σωλήνα στoν τoίχo.
3. Περάστε τo καλώδιo σύνδεσης μέσα από τη σχισμή καλωδίoυ στo πίσω 

κάλυμμα, έτσι ώστε να πρoεξέχει από την πρόσοψη κατά 50 cm περίπου.
4. Εισάγετε καλά το καλώδιο σύνδεσης στη βάση ακροδεκτών και 

στερεώστε το βιδώνοντάς το σφικτά.
5. Ροπή σύσφιξης : 1,2 N·m (0,12 kgf·m).
6. Ασφαλίστε το καλώδιο σύνδεσης με το σφικτήρα του καλωδίου.
7. Στερεώστε το κάλυμμα ακροδεκτών, εγκαταστήστε το μπροστινό κάλυμμα 

και τη γρίλια εισαγωγής.

Σύνδεση kαλωδίωσης

ΣΗΜΕIΩΣΗ
• Xρησιμοποιήστε αποκλειστικά καλώδιο με νήματα.
• Τύπος καλωδίου : H07RN-F ή 60245 IEC66 (1,0 mm² ή περισσότερο)

Γραμμή 
γείωσης

Βάση
ακροδεκτών

Βίδα

Σφικτήρας
καλωδίου

Βίδα γείωσης

Βίδα

Κα
π
άκ
ι α
κρ
οδ
εκ
τώ
ν

Αγκιστρο

430 mm

110 mm Γραμμή 
γείωσης

50 mm

20 mm

10 mm

Μήκος απογύμνωσης καλωδίου σύνδεσης

ΠΡOΦΥΛΑ�Η
Τoπoθετήστε τo σωλήνα απoστράγγισης έτσι ώστε να εκρέει σωστά τo 
νερ� απ� τη μoνάδα. 
Λανθασμένη απoστράγγιση μπoρεί να πρoκαλέσει εμ�άνιση υγρασίας 
στo εσωτερικ�.

Πώς να Eγκαταστήσετε την
Eσωτερική μονάδα

ΠΡOΦΥΛΑ�Η
• Σιγουρευτείτε ότι έχετε συμβουλευτεί το διάγραμμα της καλωδίωσης 
του συστήματος στην πινακίδα στο εσωτερικό του μπροστινού 
καλύμματος.

• Ελέγξτε τα ηλεκτρικά καλώδια της υπάρχουσας εγκατάστασης καθώς 
και τυχόν ειδικούς κανονισμούς ή περιορισμούς σχετικά με την 
καλωδίωση.



9

GR

Τοποθέτηση απευθείας στο δάπεδο.
1) Στερεώστε το πέλμα της εσωτερικής μονάδας στο δάπεδο με 2 βίδες 

τοποθέτησης.
2) Στερεώστε το επάνω τμήμα της εσωτερικής μονάδας στον τοίχο με 

4 βίδες τοποθέτησης.

(Εγκατάσταση δαπέδου)

6 bίδα
(M4 × 25L)

Κόψτε τo

ΣΗΜΕIΩΣΗ
• Στην περίπτωση που η βάση είναι στερεωμένη στον τοίχο, φροντίστε να 
κόψετε τη σχισμή στο αριστερό και δεξί τμήμα του κυρίως εξαρτήματος.

Κόψτε στην περιοχή της 
διακεκομμένης γραμμής

Εγκατάσταση στον τοίχο
1) Στερεώστε την πλάτη εγκατάστασης στον τοίχο με τις 4 βίδες 

τοποθέτησης.
2) Τοποθετήστε την εσωτερική μονάδα στην πλάτη εγκατάστασης.
3) Στερεώστε το επάνω τμήμα της εσωτερικής μονάδας στον τοίχο με 

4 βίδες τοποθέτησης.

(Εγκατάσταση τοίχου)

4 bίδα
(M4 × 25L)

15

4 bίδα
(M4 × 25L)

10
00
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m

 ή
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ιγ
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230

670

15

40
28

8

150

Κρυφή Εγκατάσταση
Εδώ παρουσιάζεται η ειδική μέθοδος εγκατάστασης της εσωτερικής 
μονάδας μέσα στον τοίχο.
Φροντίστε να αλλάξετε σε τρόπο λειτουργίας εντοιχισμένου.
1. Για να αλλάξετε σε τρόπο λειτουργίας εντοιχισμένου
 Για να αλλάξετε σε τρόπο λειτουργίας εντοιχισμένου, πατήστε 

και κρατήστε πατημένο το κουμπί AIR OUTLET SELECT επί 20 
δευτερόλεπτα.

 - Όταν η λειτουργία ρυθμιστεί θα ακουστούν 5 μπιπ. Έπειτα ένδειξη σε Η 
ένδειξη θερμοκρασίας θα ανάψει για 5 δευτερόλεπτα.

 - Για ακύρωση, πατήστε το κουμπί AIR OUTLET SELECT για 20 
δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, θα ακουστούν 5 μπιπ. Έπειτα, η 
ένδειξη στην ένδειξη θερμοκρασίας θα αναβοσβήνει για 5 δευτερόλεπτα.

 - Για να αποτρέψετε την πτώση σταγόνων υγρασίας, η γωνία της επάνω 
πλάτης πρέπει να είναι οξεία.

Για την αποτροπή πτώσης
σταγόνων υγρασίας

Τρόπος λειτουργίας
εντοιχισμένου

2. Μέγεθος οπής τοίχου
 Το μέγεθος της οπής τοίχου πρέπει να είναι αρκετά μεγάλο για να 

υπάρχει απόσταση με την εσωτερική μονάδα, όπως φαίνεται στην 
επόμενη εικόνα.

(Πρόσοψη) (Πλαϊνή όψη)(Μονάδα : mm)

70 ή περισσότερο

800 ή περισσότερο

(700)

240 σε 250

Τo
ιχ
ος

Δάπεδο

20 σε 30

Τo
ιχ
ος

Δάπεδο50 ή περισσότεροΕσωτερική 
μoνάδα

50 ή περισσότερο

67
0 
ή 
π
ερ
ισ
σό
τε
ρο

(6
00

)

3. Εγκατάσταση με τη χρήση της πλάκας υποστήριξης
 • Για εγκατάσταση στην υπάρχουσα οπή τοίχου, εάν είναι αδύνατη η 

δημιουργία βάθους 20-30 mm, χρησιμοποιήστε την πλάκα στήριξης για 
να εξασφαλίσετε την απαιτούμενη απόσταση.

 • Τοποθετήστε τις βίδες και την πλάκα στήριξης με τον τρόπο που 
φαίνεται στην εικόνα.

 • Φροντίστε να μεταβείτε σε τρόπο λειτουργίας εντοιχισμένου. 

(Θέσεις πίσω βιδών) (Πλαϊνή όψη)
(Παρέχονται από
τον πελάτη)

(Π
αρ
έχ
ον
τα
ι α
π
ό 
το
ν 
π
ελ
άτ
η)

: Οπές βιδών (Μονάδα : mm)

670 27
2

24
0

34
0

56
0ΠΡOΦΥΛΑ�Η

Φροντίστε να στερεώσετε στην καθορισμένη θέση με τις βίδες.
Σε αντίθετη περίπτωση ενδεχομένως να προκληθεί βλάβη στη σωλήνωση
λόγω ανατροπής ενός συνόλου.
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΉ ΜOΝΆΔΑΕΞΩΤΕΡΙΚΉ ΜOΝΆΔΑ

Σημείo Εγκατάστασης

• Ένα σημείo πoυ δημιoυργεί τα κενά γύρω απ� την ε�ωτερική μoνάδα, 
�πως �αίνεται στo διάγραμμα.

• Ένα σημεί� π�υ να αντέ�ει τ� .άρ�ς της ε�ωτερικής μoνάδας και π�υ 
να μην πρ�καλεί αύ�ηση τ�υ επίπεδ�υ θ�ρύ.�υ και των κραδασμών.

• Ένα σημεί� �π�υ � θ�ρυ.�ς λειτ�υργίας και � αέρας απ�ρριψης 
δεν εν��λ�ύν τ�υς γείτ�νες.

• Ένα σημεί� π�υ δεν είναι εκτεθειμέν� σε ισ�υρ�ύς ανέμ�υς.
• Ένα σημεί� �π�υ δεν παρατηρoύνται διαρρoές εύ�λεκτων αερίων.
• Ένα σημεί� �πoυ δεν παρεμπoδί4ετε η διέλευση.
• Qταν η ε�ωτερική μoνάδα πρ�κειται να εγκατασταθεί σε 

υπερυψωμένη θέση, σιγoυρευτείτε �τι έ�ετε στερεώσει τη .άση 
της.

• Το επιτρεπτό μήκος του αγωγού σύνδεσης.

Μοντέλα 10k 13k 18k
Χωρίς πλήρωση Λιγότερο από 15 m Λιγότερο από 15 m Λιγότερο από 15 m

Μέγιστο μήκος 20 m 20 m 20 m

Πλήρωση πρόσθετου 
ψυκτικού

16 - 20 m 
(20g / 1m)

16 - 20 m 
(20g / 1m)

16 - 20 m 
(20g / 1m)

• Το επιτρεπτό ύψος του χώρου εγκατάστασης της εξωτερικής μονάδας.

Μοντέλα 10k 13k 18k
Μέγιστο ύψος 10 m 10 m 10 m

• Ένα σημείo �πoυ η απoστράγγιση τoυ νερoύ δεν πρoκαλεί 
πρo.λήματα.

• Μη �ρησιμ�π�ιείτε τ� παρε��μεν� στ�μι� απ�στράγγισης για την 
απ�στράγγιση νερ�ύ. Απ�στραγγίστε τ� νερ� απευθείας απ� �λες 
τις �πές απ�στράγγισης.

• Για να πρ�στατεύσετε την ε�ωτερική μ�νάδα απ� τη συσσώρευση 
�ι�νι�ύ, εγκαταστήστε ένα πλαίσι� συγκράτησης και επικ�λλήστε 
ένα κάλυμμα και μια πλάκα πρ�στασίας απ� τ� �ι�νι.

*  Μη �ρησιμ�π�ιήσετε ένα σ�έδι� διπλής στ�ί.α�ης.

Πλάκα πρ�στασίας απ� τ� �ι�νι

Κάλυμμα πρ�στασίας απ� τ� �ι�νι

Γραμμή συσσώρευσης �ι�νι�ύ

Πλαίσι� συγκράτησης 

Τ�υλά�ιστ�ν 
50 cm

Εγκαταστήστε τ�υλά�ιστ�ν 
50 cm πάνω απ� τη γραμμή 
συσσώρευσης �ι�νι�ύ.

Κ��λίες 
αγκίστρωσης

Εμπρ�ς

Προφυλάξεις για την προσθήκη ψυκτικού μέσου
• Χρησιμοποιήστε ζυγαριά με ακρίβεια τουλάχιστον 10 g ανά γραμμή δείκτη 
κατά την προσθήκη του ψυκτικού μέσου.

 Μη χρησιμοποιείτε ζυγαριά μπάνιου ή παρόμοιο όργανο.
• Χρησιμοποιείτε υγρό ψυκτικό μέσο κατά την αναπλήρωση του ψυκτικού 
μέσου.

 Καθώς το ψυκτικό μέσο είναι σε υγρή μορφή, μπορεί να γεμίσει γρήγορα.
 Συνεπώς, πραγματοποιείτε την εργασία πλήρωσης με προσοχή και 
προσθέτετε το ψυκτικό μέσο σταδιακά.

Πρ�5υλά-εις σ�ετικά με την 
εγκατάσταση σε περι��ές με �ι�ν)πτωση 

και �αμηλές θερμ�κρασίες

4. Σε περίπτωση εγκατάστασης πλέγματος
 • Ακολουθήστε την παρακάτω εικόνα, φροντίστε να διατηρήσετε αρκετή 

απόσταση μεταξύ του πλέγματος, του πλαισίου και του τοίχου.
 • Φροντίστε να μεταβείτε σε τρόπο λειτουργίας εντοιχισμένου.
 • Το πλέγμα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από ξύλο.
 • Μεταξύ της εισαγωγής και της εξαγωγής αέρα πρέπει να υπάρχει ένα 

διαχωριστικό πλαίσιο.
 • Φροντίστε να αφήσετε ανοικτό τμήμα για το δέκτη.
 • Το ανοικτό τμήμα του πλέγματος πρέπει να ανοίγει κατά 70% ή 

περισσότερο της οπής του τοίχου.
 • Το ανοικτό τμήμα του πλέγματος πρέπει να έχει ομοιόμορφη διάταξη.

(Κάτoψη) (Μονάδα : mm)

Διαχωριστικό πλαίσιο

(Πρόσοψη) 70 ή περισσότερο
800 ή περισσότερο

Άνοιγμα για το δέκτη

Διαχωριστικό πλαίσιο

67
0 
ή 
π
ερ
ισ
σό
τε
ρο

50 ή περισσότερο 50 ή περισσότερο

(Πλαϊνή όψη)

20 σε 30

Άνοιγμα για το δέκτη

Διαχωριστικό πλαίσιο

50
0

14
0

• Κατά τη χρήση εξωτερικής μονάδας πολλαπλού συστήματος, ανατρέξτε 
στο εγχειρίδιο εγκατάστασης που συνοδεύει το σχετικό μοντέλο.

ΠΡOΦΥΛΑ�Η
Όταν η εξωτερική μονάδα είναι εγκατεστημένη σε μέρος όπου μπορεί να
δημιουργηθούν προβλήματα από το νερό απορροής, σφραγίστε το 
σημείο διαρροής νερού γερά χρησιμοποιώντας σιλικόνη ή συνθετικό 
στεγάνωσης.
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1. Εγκαταστήστε την ε�ωτερική μ�νάδα σε τ�π�θεσία �π�υ δεν 
υπάρ��υν εμπ�δια κ�ντά στην εισαγωγή και την έ��δ� τ�υ αέρα.

2. Qταν η ε�ωτερική μ�νάδα εγκαθίσταται σε τ�π�θεσία π�υ είναι 
εκτεθειμένη συνε�ώς σε ισ�υρ�ύς ανέμ�υς �πως σε μια ακτή ή 
σε υψηλ� �ρ��� κτιρί�υ, ε�ασ�αλίστε την καν�νική λειτ�υργία 
τ�υ ανεμιστήρα �ρησιμ�π�ιώντας έναν αγωγ� ή πρ�στατευτικ� 
αέρα.

3. Ειδικά σε περι��ές με άνεμ�, εγκαταστήστε τη μ�νάδα με 
τέτ�ι� τρ�π� ώστε να μην επιτρέπεται η είσ�δ�ς τ�υ ανέμ�υ.

4. Η εγκατάσταση στα παρακάτω σημεία μπ�ρεί να πρ�καλέσει 
πρ�.λήματα. Μην εγκαταστήσετε τη μ�νάδα σε τέτ�ια σημεία.

 • Σε σημεί� γεμάτ� με λάδι μη�ανής.
 • Σε περι��ή με αλμύρα �πως η ακτή.
 • Σε σημεί� γεμάτ� θει�ύ�� αέρι�.
 • Σε σημεί� �π�υ υπάρ�ει 

πιθαν�τητα δημι�υργίας 
κυμάτων υψηλής συ�ν�τητας, 
�πως απ� ε��πλισμ� ή��υ, 
��υγ�ν�κ�λληση και ιατρικ� 
ε��πλισμ�.

Εκκένωση

Μετά τη σύνδεση των σωληνώσεων με την εσωτερική μονάδα, μπορείτε να 
κάνετε ταυτόχρονα την εκκένωση και στις δύο γραμμές.

ΕΚΚΕΝΩΣΗ
Εκκενώστε τoν αέρα απ� τ�υς σωλήνες σύνδεσης και απ� 
την εσωτερική μ�νάδα με τη �ρήση αντλίας κεν�ύ. Μη 
�ρησιμ�π�ιήσετε τ� ψυκτικ� στην ε�ωτερική μ�νάδα. Για 
λεπτ�μέρειες, δείτε τ� εγ�ειρίδι� της αντλίας κεν�ύ.

ΠΡOΦΥΛΑ�Η Σύνδεση Ψυκτικών Σωληνώσεων

1. Κ�ψτε τo σωλήνα με έναν κ��τη σωλήνων.
2. Αφαιρέστε τα γρέζια από το εσωτερικό του άκρου του σωλήνα.
 Φροντίστε τα γρέζια που αφαιρείτε να μην εισέλθουν στο εσωτερικό του 

σωλήνα.
3. Αφαιρέστε τα παξιμάδια ρακόρ που παρέχονται στην εσωτερική και 

εξωτερική μονάδα και τοποθετήστε τα στο σωλήνα.
4. Διευρύνετε το σωλήνα.
 Θα πρέπει να ελεγχθεί το περιθώριο προβολής του σωλήνα.
5. Βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση έχει το κατάλληλο σχήμα.

90 Μεκλίση Σκληρ�τητα Παραμ�ρ�ωση

A
B C

Μήτρα Σωλήνας

    Διεύρυνση

ΠΡOΦΥΛΑ�Η
• Μη γρατζουνίσετε την εσωτερική επιφάνεια του μέρους του στομίου 
κατά την αφαίρεση των γρεζιών.   

• Η επεξεργασία του στομίου όταν υπάρχουν γρατζουνιές στην 
εσωτερική επιφάνεια του τμήματος επεξεργασίας στομίου θα 
προκαλέσει διαρροή του ψυκτικού αερίου.

Ισ�υρoί
άνεμoι

Αποστράγγιση νερού
• Στην πλάκα βάσης της μονάδας εξωτερικού χώρου διατίθενται οπές για 
να διασφαλιστεί ότι το νερό απόψυξης που παράγεται κατά τις λειτουργίες 
θέρμανσης αποστραγγίζεται αποτελεσματικά.

 Εάν απαιτείται κεντρική αποχέτευση κατά την εγκατάσταση της μονάδας 
σε μπαλκόνι ή σε τοίχο, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για την 
αποστράγγιση του νερού.

1. Προβείτε σε αδιαβροχοποίηση, εγκαθιστώντας τα ελαστικά καλύμματα 
στις 2 επιμήκεις οπές της πλάκας βάσης της μονάδας εξωτερικού χώρου.

 [Τρόπος εγκατάστασης των ελαστικών αδιάβροχων καλυμμάτων]
 1) Τοποθετήστε τέσσερα δάκτυλα σε κάθε κάλυμμα και εισαγάγετε τα 

καλύμματα στις οπές αποστράγγισης, ωθώντας τα στη θέση τους από 
την κάτω πλευρά της πλάκας βάσης.

 2) Πιέστε προς τα κάτω τις εξωτερικές περιφέρειες των καλυμμάτων για 
να διασφαλίσετε ότι τοποθετήθηκαν σωστά.

  (Εάν δεν τοποθετηθούν σωστά μπορεί να προκληθεί διαρροή νερού, 
εάν η εξωτερικές περιφέρειες ανασηκωθούν ή εάν τα καλύμματα 
στερεωθούν ή εμπλακούν με κάποιο αντικείμενο.)

Ελαστικά αδιάβροχα καλύμματα
(παρέχονται με τη μονάδα εξωτερικού χώρου)

Πλάκα βάσης

Ακροφύσιο αποστράγγισης

2. Τοποθετήστε το ακροφύσιο αποστράγγισης και έναν εύκαμπτο σωλήνα 
αποστράγγισης του εμπορίου (με εσωτερική διάμετρο 16 mm) και 
αποστραγγίστε το νερό.

 (Για τη θέση τοποθέτησης του ακροφυσίου αποστράγγισης ανατρέξτε στο 
διάγραμμα των μονάδων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.)

 • Ελέγξτε ότι η μονάδα εξωτερικού χώρου είναι οριζόντια και 
δρομολογήστε το σωλήνα αποστράγγισης με καθοδική κλίση, 
διασφαλίζοντας τη σταθερή του σύνδεση.

Πλάκα βάσης Ακροφύσιο αποστράγγισης

Εμπορικά διαθέσιμος
εύκαμπτος σωλήνας
αποστράγγισης

Μην χρησιμοποιείτε τυπικό εύκαμπτο σωλήνα κήπου αλλά σωλήνα που
μπορεί να επιπεδοποιηθεί για να αποτραπεί η αποστράγγιση του νερού.

Σωλήνας A B Παξιμάδι ρακόρ

Εξωτερική
διάμετρος Πάχος

RIDGID 
εργαλείο 
(τύπου

συμπλέκτη)
R32 ή R410A

IMPERIAL 
εργαλείο 
(τύπου

πεταλούδας)
R32 ή R410A

C Ροπή σύσφιξης

mm mm mm mm mm mm N·m kgf·m

6,35 0,8 0 σε 0,5 1,5 σε 2,0 9,1 17 14 σε 18 1,4 σε 1,8

9,52 0,8 0 σε 0,5 1,5 σε 2,0 13,2 22 33 σε 42 3,3 σε 4,2

12,7 0,8 0 σε 0,5 2,0 σε 2,5 16,6 26 50 σε 62 5,0 σε 6,2

• Ρoπή σύσφιξης για τη σύνδεση του σωλήνα στoμίoυ
Η πίεση τoυ R32 ή R410A είναι 
υψηλότερη από R22 (Περίπoυ 1,6 
φoρές). Για τo λόγo αυτό, σφίξτε 
γερά τoυς σωλήνες στoμίoυ πoυ 
συνδέoυν την εξωτερική μoνάδα 
και την εσωτερική μoνάδα με την 
καθoρισμένη ρoπή σύσφιξης
χρησιμoπoιώντας ένα κλειδί ρoπής.
Αν ένας σωλήνας με σχήμα κώνoυ
συνδεθεί εσφαλμένα, μπoρεί να
πρoκαλέσει όχι μόνo διαρρoή αερίoυ
αλλά και πρόβλημα στoν κύκλo 
ψύξης.

Εκτόνωση στην
πλευρά της
εσωτερικής
μoνάδας

Εκτόνωση στην
πλευρά της
εξωτερικής
μoνάδας
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Ε�ασ�αλίστε τη �ρήση αντλίας κενoύ με .αλ.ίδα αντεπιστρo�ής 
ώστε τo λάδι της αντλίας να μην εισρρεύσει αντίστρ��α εντ�ς των 
σωλήνων τ�υ κλιματιστικ�ύ �ταν σταματήσει η αντλία.
(Εάν λάδι από το εσωτερικό της αντλίας κενού εισέλθει στο 
κλιματιστικό, το οποίο χρησιμοποιεί R32 ή R410A, μπορεί να υπάρξει 
πρόβλημα στον ψυκτικό κύκλο.)
1. Συνδέστε τ�ν (εύκαμπτ�) σωλήνα πλήρωσης απ� τη π�λλαπλή 

.αλ.ίδα στην υπ�δ��ή πλήρωσης της .αλ.ίδας της γραμμής αερί�υ.
2. Συνδέστε τ� σωλήνα πλήρωσης στην υπ�δ��ή της αντλίας κεν�ύ.
3. Αν�ί�τε τελείως τ� διακ�πτη �αμηλής πίεσης της π�λλαπλής 

.αλ.ίδας μετρητή.
4. Λειτ�υργείστε την αντλία κεν�ύ για να αρ�ίσει η εκκένωση.
 Εκκενώστε για 15 λεπτά περίπ�υ ε��σ�ν τ� μήκ�ς των 

σωληνώσεων είναι 20 μέτρα. (15 λεπτά για 20 μέτρα) (θεωρώντας 
την απ�δ�ση της αντλίας στα 27 λίτρα ανά λεπτ�) Στη συνέ�εια 
επι.ε.αιώστε �τι � μετρητής πίεσης δεί�νει –101 kPa (–76 cmHg).

5. Κλείστε τ� διακ�πτη �αμηλής πίεσης της π�λλαπλής .αλ.ίδας 
μετρητή.

6. Αν�ί�τε τελείως τις .αλ.ίδες (και στη γραμμή Αερί�υ και στη 
γραμμή Υγρ�ύ).

7. Α�αιρέστε τ� σωλήνα πλήρωσης απ� την υπ�δ��ή πλήρωσης.
8. Σ�ί�τε σταθερά τα καπάκια των .αλ.ίδων.

    Xρησιμoπoιήστε μια αντλία κενoύ

ΠΡOΦΥΛΑ�Η
• 6 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠOΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙΤΕ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ.
 (1) Απ�μακρύνετε τη σκ�νη και την υγρασία (απ� τo εσωτερικ� 

των σωλήνων σύνδεσης).
 (2) Σ�ικτές συνδέσεις (μετα�ύ σωλήνων και μoνάδας).
 (3) Εκκενώστε τoν αέρα στις σωλήνες σύνδεσης 

�ρησιμoπoιώντας ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝOΥ.
 (4) Ελέγ�τε για διαρρoές αερίoυ (σημεία σύνδεσης).
 (5) Σιγoυρευτείτε �τι ανoίγετε τελείως τις συσκευασμένες 

.αλ.ίδες πριν τη λειτoυργία.
 (6) Δεν επιτρέπεται η χρήση σε εσωτερικό χώρο 

επαναχρησιμοποιήσιμων μηχανικών συνδετήρων και 
συνδέσμων με αναδίπλωση. Όταν οι μηχανικοί συνδετήρες 
επαναχρησιμοποιούνται σε εσωτερικό χώρο, πρέπει να 
ανανεώνονται τα μέρη στεγανοποίησης. Όταν οι σύνδεσμοι με 
αναδίπλωση επαναχρησιμοποιούνται σε εσωτερικό χώρο, το 
μέρος του στομίου πρέπει να ανακατασκευάζεται.

    Πρo5υλά-εις στoν �ειρισμ) των 9αλ9ίδων

• Αν�ί�τε τ� στέλε��ς της .αλ.ίδας μέ�ρι να ακ�υμπήσει τ�ν 
αναστ�λέα. Μ�λις έρθει σε επα�ή με τ�ν αναστ�λέα, μην ασκήσετε 
περισσ�τερη δύναμη απ� �τι είναι απαραίτητη.

• Σ�ί�τε γερά τ� κάλυμμα τ�υ στελέ��υς της .αλ.ίδας με ρ�πή 
σύμ�ωνα με τ�ν παρακάτω πίνακα:

Γραμμή αερίoυ
(Ø12,70 mm)

50 σε 62 N·m
(5,0 σε 6,2 kgf·m)

 

Απαιτείται
ε�αγωνικ� κλειδί.

4 mm
Γραμμή αερίoυ
(Ø9,52 mm)

33 σε 42 N·m
(3,3 σε 4,2 kgf·m)

Γραμμή υγρoύ
(Ø6,35 mm)

14 σε 18 N·m
(1,4 σε 1,8 kgf·m)

Yπoδoχή 
πλήρωσης

14 σε 18 N·m
(1,4 σε 1,8 kgf·m)

Βαλ.ίδα γραμμής υγρ�ύ

Υπ�δ��ή πλήρωσης (Εσωτερικ� τμήμα .αλ.ίδας 
(Πείρ�ς ρύθμισης))

Βαλ.ίδα γραμμής αερί�υ

Αντλία
κενoύ

Διάτα�η πρ�σαρμ�γής σε
αντλία κεν�ύ για απ�τρ�πή
αντίστρ��ής ρ�ής

Σωλήνας πλήρωσης

Διακ�πτης υψηλής
(Σιατηρήστε τελείως κλειστ�)

Πoλλαπλή .αλ.ίδα

Μετρητής πίεσηςΣύνθετoς μετρητής πίεσης

Διακ�πτης �αμηλής

Σωλήνας πλήρωσης

Σωλήνας σύνδεσης

–101 kPa (–76 cmHg)

L N1 2 3Βάση
ακρoδεκτών

Καλώδιo σύνδεσης Καλώδιo σύνδεσηςΚαλώδιo ρεύματoς Καλώδιo ρεύματoς

Γραμμή γείωσης

30 30
40 4010 10

10 10

Σύνδεση Καλωδίωσης

Ηλεκτρικές Εργασίες

1. Α�αιρέστε τ� κάλυμμα της .αλ.ίδας, τ� κάλυμμα των ηλεκτρικών 
ε�αρτημάτων και τ� σ�ιγκτήρα τ�υ καλωδί�υ απ� την ε�ωτερική 
μ�νάδα.

2. Συνδέστε τ� καλώδι� σύνδεσης με τ�υς ακρ�δέκτες �πως �ρί4εται 
απ� τ�υς αντίστ�ι��υς αριθμ�ύς στη .άση ακρ�δεκτών της 
εσωτερικής και ε�ωτερικής μ�νάδας.

3. Τ�π�θετήστε τ� καλώδι� ρεύματ�ς και τ� καλώδι� σύνδεσης 
πρ�σεκτικά στη μ�νάδα τ�υ τερματικ�ύ και σφί�τε τ� καλά με 
.ίδες.

4. Yρησιμ�π�ιήστε ταινία .ινιλί�υ, κλπ. για τη μ�νωση των καλωδίων 
π�υ δε θα �ρησιμ�π�ιηθ�ύν. Τ�π�θετήστε τα έτσι ώστε να μην 
ακ�υμπ�ύν ηλεκτρικά ή μεταλλικά μέρη.

5. Στερεώστε τ� καλώδι� τρ���δ�σίας και τ� καλώδι� σύνδεσης με 
τ� σ�ιγκτήρα τ�υ καλωδί�υ.

6. Συνδέστε τ� κάλυμμα των ηλεκτρικών ε�αρτημάτων και τ� 
κάλυμμα της .αλ.ίδας στην ε�ωτερική μ�νάδα.

1. Η τάση τρ���δ�σίας πρέπει να είναι ίδια με την �ν�μαστική τάση 
τ�υ κλιματιστικ�ύ.

2. Πρ�ετ�ιμάστε την πηγή ισ�ύ�ς για απ�κλειστική �ρήση με τ� 
κλιματιστικ�.

Μοντέλα 10k 13k 18k

Τρoφδoσία
ρεύματoς 220–240V ~ 50Hz 220–240V ~ 50Hz 220–240V ~ 50Hz

Mέγιστη ένταση
ρεύματoς 7,60A 8,25A 10,60A

Oνoμαστική
τιμή πρίζας και
ασφάλειας

9,5A 10,5A 13,5A

Καλώδιo ρεύματoς H07RN-F ή 60245 IEC66 
(1,5 mm2 ή περισσότερο)

H07RN-F ή 60245 
IEC66 (2,5 mm2 ή 
περισσότερο)

Καλώδιo σύνδεσης H07RN-F ή 60245 IEC66 
(1,5 mm2 ή περισσότερο)

w Κατά τη χρήση εξωτερικής μονάδας πολλαπλού συστήματος, ανατρέξτε 
στο εγχειρίδιο εγκατάστασης που συνοδεύει το σχετικό μοντέλο.

Μήκoς απoγύμνωσης καλωδίoυ σύνδεσης

ΠΡOΦΥΛΑ�Η
• Η λανθασμένη σύνδεση καλωδίων μπoρεί να πρoκαλέσει τo 

κάψιμo oρισμένων ηλεκτρικών μερών.
• Βε.αιωθείτε �τι συμμ�ρ�ώνεστε με τ�υς τ�πικ�ύς καν�νες 

σ�ετικά με τη σύνδεση τ�υ καλωδί�υ απ� την εσωτερική μ�νάδα 
πρ�ς την ε�ωτερική μ�νάδα (μέγεθ�ς καλωδί�υ και μέθ�δ�ς 
καλωδίωσης, κλπ.).

• Qλα τα καλώδια πρέπει να είναι συνδεδεμένα σταθερά.
• Εάν γίνει εσ�αλμένη ή ημιτελής καλωδίωση, θα πρ�κληθεί 

ανά�λε�η ή καπν�ς.
• Πρ�ετ�ιμάστε την παρ��ή ρεύματ�ς για απ�κλειστική �ρήση με 

τ� κλιματιστικ� μη�άνημα.
• Αυτ� τ� πρ�ϊ�ν μπ�ρεί να συνδεθεί στην κεντρική παρ��ή.
 Σύνδεση σε σταθερή καλωδίωση : Στη σταθερή καλωδίωση θα 

πρέπει να ενσωματωθεί ένας διακ�πτης o oπoίoς απoσυνδέει 
�λoυς τoυς π�λoυς και διαθέτει δια�ωρισμ� επα�ών τoυλά�ιστoν 
3 mm.
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ΛOΙΠΑΛOΙΠΑ

Έλεγ�oς Διαρρoής Αερίoυ

Επιλ�γή Α-Β τoυ τηλε�ειριστηρίoυ

Για τη �έ�ωρη �ρήση τ�υ τηλε�ειριστηρί�υ για κάθε εσωτερική μ�νάδα 
σε περίπτωση π�υ δύ� (2) κλιματιστικά έ��υν εγκατασταθεί κ�ντά.

Ρύθμιση τηλε�ειριστηρί�υ B.
1. Πατήστε και κρατήστε τ� πλήκτρ�  πάνω στ� τηλε�ειριστήρι� 

με τη μύτη εν�ς μ�λυ.ι�ύ. Η ένδει�η “00” θα εμ�ανιστεί πάνω στην 
�θ�νη. (Εικ�να 1)

2. Πατήστε  ενώ πατάτε  . Η ένδει�η “B” θα εμφανιστεί πάνω 
στην �θ�νη και η ένδει�η “00” θα σ.ήσει ενώ τ� κλιματιστικ� θα 
σ.ήσει. Τ� τηλε�ειριστήρι� απ�θηκεύεται στη μνήμη. (Εικ�να 2)

Σημείωση : 1. Επαναλά.ατε τ� παραπάνω .ήμα για να επανα�έρετε 
τ� τηλε�ειριστήρι� στ� A.

  2. Τ� τηλε�ειριστήρι� Α δεν έ�ει �θ�νη “A”.
  3. Η πρ�επιλεγμένη ρύθμιση τ�υ τηλε�ειριστηρί�υ απ� τ� 

εργ�στάσι� είναι η Α.

1 2

Auto Restart Ρύθμιση

    Πως να ρυθμίσετε τo Auto Restart

Τo πρoϊ�ν αυτ� έ�ει σ�εδιαστεί ώστε, μετά απ� μια διακoπή 
ρεύματoς, να μπoρεί να επανεκκινεί αυτoμάτως στoν ίδια τρ�πoς 
λειτoυργίας �πως και πριν απ� τη διακoπή τoυ ρεύματoς.

1. Πιέστε και κρατήστε πατημέν� τ� κ�υμπί OPERATION στην 
εσωτερική μ�νάδα για 3 δευτερ�λεπτα για να ρυθμίσετε τη 
λειτ�υργία (Ακ�ύγεται ένας �αρακτηριστικ�ς ή��ς (μπιπ) 
3 ��ρές και η λυ�νία OPERATION ανα.�σ.ήνει 5 ��ρές/δευτ. για 
5 δευτερ�λεπτα).

2. Πατήστε και κρατήστε πατημέν� τ� κ�υμπί OPERATION στην 
εσωτερική μ�νάδα για 3 δευτερ�λεπτα για να ακυρώσετε τη 
λειτ�υργία (Ακ�ύγεται ένας �αρακτηριστικ�ς ή��ς (μπιπ) 3 ��ρές 
αλλά η λυ�νία OPERATION δεν ανα.�σ.ήνει).

 • Εάν ο χρονοδιακόπτης ON ή ο χρονοδιακόπτης OFF έχουν ρυθμιστεί, 
δεν ενεργοποιείται. 

Πληρo5oρία
Τo πρoϊ�ν αυτ� .γήκε απ� τ� εργoστάσιo με τη λειτoυργία Auto 
Restart απενεργoπoιημένη. Ενεργoπoιήστε τη σύμ�ωνα με τις 
απαιτήσεις σας.

• Ελέγ�τε τις συνδέσεις 
των ρακ�ρ για τυ��ν 
διαρρoή αερίoυ 
�ρησιμoπoιώντας 
ανι�νευτή διαρρoής 
αερίoυ ή νερ� με 
σαπoύνι.

Ελέγξτε τα σημεία των συνδέσεων
παξιμαδιών ρακόρ (Eσωτερική μονάδα)

Κάλυμμα βαλβίδας

Ελέγξτε τα σημεία για την εξωτερική μονάδα.

• Qταν δύo εσωτερικές μoνάδες είναι εγκατεστημένες στo ίδιo 
δωμάτιo ή σε δύo διπλανά δωμάτια, εάν στείλετε εντoλή πρoς 
μία μoνάδα oι δύo μoνάδες ενδέ�εται να λά.�υν ταυτ��ρoνα τo 
σήμα τo τηλε�ειριστηρίoυ και να εκτελoύν την εντoλή. Σε αυτή 
την περίπτωση, η λειτoυργία μπ�ρεί να διατηρηθεί ρυθμί4�ντας 
μία απ� τις δυ� εσωτερικές μ�νάδες και ένα τηλε�ειριστήρι� 
στη ρύθμιση Β (Και �ι δύ� έ��υν τη ρύθμιση Α κατά την 
απ�στ�λή απ� τ� εργ�στάσι�).

•  Τo σήμα τoυ τηλε�ειριστηρίoυ δεν λαμ.άνεται �ταν �ι ρυθμίσεις της 
εσωτερικής μ�νάδας και τ�υ τηλε�ειριστηρί�υ είναι δια��ρετικές.

• Δεν υπάρ�ει σ�έση μετα�ύ της ρύθμισης Α/της ρύθμισης Β 
και τ�υ δωματί�υ Α/τ�υ δωματί�υ Β κατά τη σύνδεση της 
σωλήνωσης και των καλωδίων.

Ρύθμιση τoυ Διακόπτη Επιλoγής
Τηλεχειριστηρίoυ

Διακόπτης επιλoγής τηλεχειριστηρίoυ

Όταν δύo εσωτερικές μoνάδες είναι εγκατεστημένες σε απoμακρυσμένα 
δωμάτια, δεν χρειάζεται αλλαγή των διακoπτών επιλoγής.

Δoκιμή Λειτoυργίας

Για να επιλέ�ετε τη λειτoυργία TEST RUN (COOL), πατήστε τo κoυμπί 
OPERATION για 10 δευτερ�λεπτα. (O .oμ.ητής θα η�ήσει σύντoμα 
μία �oρά.)

Ρύθμιση μονάδας B.
 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί MODE επί περισσότερο από 

20 δευτερόλεπτα.
 Όταν η ρύθμιση A αλλάξει σε ρύθμιση B : θα ακουστούν 5 ήχοι μπιπ και η 

λυχνία λειτουργίας θα αναβοσβήνει επί 5 δευτερόλεπτα.
 Όταν η ρύθμιση Β αλλάξει σε ρύθμιση Α : θα ακουστούν 5 ήχοι μπιπ.
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