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Μετρα Ασφαλειασ
• ÄιαβÜστε αυτÜ τα ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ìε προσοχÞ για την εξασφÜλιση τηò σωστÞò εγκατÜστασηò.
• Αυτü το εγχειρßδιο κατατÜσσει τα ìÝτρα ασφαλεßαò στιò κατηγορßεò ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ και ΠΡΟΣΟΧΗ.
Βεβαιωθεßτε να ακολουθÞσετε üλα τα παρακÜτω ìÝτρα ασφαλεßαò: εßναι üλα σηìαντικÜ για την εξασφÜλιση τηò ασφÜλειαò.
ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ ..... Η ìη τÞρηση κÜποιου στοιχεßου που αναφÝρεται στην ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ εßναι πολý πιθανü να
προκαλÝσει τιò θλιβερÝò συνÝπειεò του θανÜτου Þ του σοβαροý τραυìατισìοý.
ΠΡΟΣΟΧΗ ................ Αν δεν τηρÞσετε οποιαδÞποτε απü τιò οδηγßεò ΠΡΟΣΟΧΗΣ, σε ìερικÝò περιπτþσειò οι συνÝπειεò
ìπορεß να εßναι σοβαρÝò.

• Τα παρακÜτω σýìβολα ασφαλεßαò χρησιìοποιοýνται σε αυτü το εγχειρßδιο:
Βεβαιωθεßτε να τηρÞσετε αυτÞ την οδηγßα.

Βεβαιωθεßτε να δηìιουργÞσετε γεßωση.

ΠοτÝ να ìην επιχειρÞσετε.

• ΜετÜ την ολοκλÞρωση τηò εγκατÜστασηò, κÜνετε δοκιìÞ στη ìονÜδα για να ελÝγξετε αν υπÜρχουν λÜθη στην εγκατÜσταση. Äþστε
στον χρÞστη επαρκεßò οδηγßεò που αφοροýν τη χρÞση και τον καθαρισìü τηò ìονÜδαò σýìφωνα ìε το Εγχειρßδιο Λειτουργßαò.

ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ
• Η εγκατÜσταση πρÝπει να γßνει απü τον αντιπρüσωπο Þ κÜποιο Üλλο επαγγελìατßα.
Η ακατÜλληλη εγκατÜσταση ìπορεß να προκαλÝσει τη διαρροÞ νεροý, ηλεκτροπληξßα Þ φωτιÜ.

• ΕγκαταστÞστε το κλιìατιστικü σýìφωνα ìε τιò οδηγßεò που δßνονται σε αυτü το εγχειρßδιο.
Η ατελÞò εγκατÜσταση ìπορεß να προκαλÝσει τη διαρροÞ νεροý, ηλεκτροπληξßα Þ φωτιÜ.

• Σιγουρευτεßτε να χρησιìοποιÞσετε τα παρεχüìενα Þ τα υποδεικνυüìενα εξαρτÞìατα εγκατÜστασηò.
Η χρÞση Üλλων εξαρτηìÜτων ìπορεß να προκαλÝσει την καταστροφÞ τηò ìονÜδαò, διαρροÞ νεροý, ηλεκτροπληξßα Þ φωτιÜ.

• ΤοποθετÞστε το κλιìατιστικü σε στερεÞ βÜση που ìπορεß να σηκþσει το βÜροò τηò ìονÜδαò.

Η ακατÜλληλη βÜση Þ η ατελÞò εγκατÜσταση ìπορεß να προκαλÝσει τραυìατισìü στην περßπτωση που η ìονÜδα πÝσει κÜτω απü τη βÜση.

• Η ηλεκτρικÞ εργασßα πρÝπει να γßνει σýìφωνα ìε το εγχειρßδιο εγκατÜστασηò και ìε τουò εθνικοýò κανüνεò ηλεκτρικÞò
καλωδßωσηò Þ τη συνÞθη πρακτικÞ. Η ìη επαρκÞò χωρητικüτητα και η ατελÞò εργασßα στα ηλεκτρικÜ ìπορεß να προκαλÝσουν ηλεκτροπληξßα Þ φωτιÜ.
• Βεβαιωθεßτε να χρησιìοποιÞσετε Ýνα ξεχωριστü ηλεκτρικü κýκλωìα. ΠοτÝ ìην χρησιìοποιÞσετε ìια ηλεκτρικÞ παροχÞ κοινÞ ìε Üλλη συσκευÞ.
• Για καλωδßωση, χρησιìοποιÞστε καλþδιο αρκετÜ ìεγÜλο þστε να καλýψει ολüκληρη την απüσταση χωρßò Üλλη ενδιÜìεση
σýνδεση. Μην χρησιìοποιÞσετε καλþδιο επÝκτασηò. Μην βÜλετε Üλλα φορτßα πÜνω στην παροχÞ ρεýìατοò, χρησιìοποιÞστε
Ýνα ξεχωριστü κýκλωìα ρεýìατοò. (Αν δεν το κÜνετε αυτü ìπορεß να προκληθεß ασυνÞθιστη θÝρìανση, ηλεκτροπληξßα Þ φωτιÜ).
• ΧρησιìοποιÞστε τουò υποδεικνυüìενουò τýπουò καλωδßων για τιò ηλεκτρικÝò συνδÝσειò ανÜìεσα στην εσωτερικÞ και την εξωτερικÞ ìονÜδα. Ενþστε σταθερÜ
τα αλληλοσυνδεüìενα καλþδια Ýτσι þστε τα Üκρα τουò να ìην υπüκεινται σε εξωτερικÝò πιÝσειò. Οι ατελεßò συνδÝσειò Þ η σýσφιγξη ìπορεß να προκαλÝσουν την υπερθÝρìανση των Üκρων Þ φωτιÜ.

• ΜετÜ την Ýνωση των αλληλοσυνδεüìενων καλωδßων και του καλωδßου παροχÞò ρεýìατοò σιγουρευτεßτε να διαìορφþσετε τα
καλþδια Ýτσι þστε να ìην ασκοýν υπερβολικÞ δýναìη στα ηλεκτρικÜ καλýììατα Þ στουò πßνακεò. ΕγκαταστÞστε τα καλýììατα
πÜνω απü τα καλþδια. Η ατελÞò εγκατÜσταση των καλυììÜτων ìπορεß να προκαλÝσει υπερθÝρìανση των Üκρων των καλωδßων, ηλεκτροπληξßα Þ φωτιÜ.
• Αν το ψυκτικü διαρρεýσει Ýξω κατÜ τη διÜρκεια τηò εργασßαò εγκατÜστασηò, αερßστε το δωìÜτιο.
(Το ψυκτικü παρÜγει Ýνα τοξικü αÝριο αν εκτεθεß στιò φλüγεò.)

• ΜετÜ το τÝλοò τηò εγκατÜστασηò, ελÝγξετε για να βεβαιωθεßτε üτι το ψυκτικü δεν διαρρÝει Ýξω.
(Το ψυκτικü παρÜγει Ýνα τοξικü αÝριο αν εκτεθεß στιò φλüγεò.)

• ΚατÜ την εγκατÜσταση Þ την ìετατüπιση του συστÞìατοò, βεβαιωθεßτε να κρατÞσετε το κýκλωìα του ψυκτικοý
ελεýθερο απü Üλλα στοιχεßα, εκτüò απü το υποδεικνυüìενο ψυκτικü (R410A), üπωò ο αÝραò. (Η οποιαδÞποτε παρουσßα
αÝρα Þ Üλλων ξÝνων στοιχεßων στο κýκλωìα του ψυκτικοý προκαλεß ανþìαλη αýξηση τηò πßεσηò Þ διÜρρηξη, προκαλþνταò το τραυìατισìü.)

• ΚατÜ τη διαδικασßα εκκÝνωσηò, σταìατÞστε τον συìπιεστÞ προτοý αφαιρÝσετε τη σωλÞνωση φρÝον.

Αν κατÜ την εκκÝνωση ο συìπιεστÞò λειτουργεß ακüìα και η βαλβßδα αποìüνωσηò παραìÝνει ανοιχτÞ, θα απορροφηθεß αÝραò κατÜ την αφαßρεση
τηò σωλÞνωσηò φρÝον, ìε αποτÝλεσìα ανωìαλßα στην πßεση του κýκλου ψýξηò, η οποßα θα οδηγÞσει σε θραýση Þ ακüìα και σε τραυìατισìü.

• ΚατÜ την εγκατÜσταση, συνδÝστε γερÜ τη σωλÞνωση φρÝον προτοý θÝσετε σε λειτουργßα τον συìπιεστÞ.

Αν κατÜ την εκκÝνωση ο συìπιεστÞò δεν Ýχει συνδεθεß και η βαλβßδα αποìüνωσηò παραìÝνει ανοιχτÞ, θα απορροφηθεß αÝραò üσο λειτουργεß
ο συìπιεστÞò, ìε αποτÝλεσìα ανωìαλßα στην πßεση του κýκλου ψýξηò, η οποßα θα οδηγÞσει σε θραýση Þ ακüìα και σε τραυìατισìü.

• Βεβαιωθεßτε να δηìιουργÞσετε γεßωση. Μη γειþσετε τη ìονÜδα σε σωλÞνα παροχÞò, συλλÝκτεò, Þ τηλεφωνικÞ γεßωση.
Η ατελÞò γεßωση ìπορεß να προκαλÝσει ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ. Ρεýìα υψηλÞò Ýντασηò απü κεραυνοýò Þ Üλλεò πηγÝò ìπορεß να προκαλÝσει ζηìιÜ στο κλιìατιστικü.

• Βεβαιωθεßτε üτι Ýχετε εγκαταστÞσει Ýνα διακüπτη διαρροÞò προò την γη.

Αν δεν εγκατασταθεß Ýνα διακüπτηò διαρροÞò προò την γη, ìπορεß να προκληθεß ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Μην εγκαταστÞσετε το κλιìατιστικü σε ìÝροò üπου υπÜρχει κßνδυνοò Ýκθεσηò σε διαρρÝον εýφλεκτο αÝριο.
Αν το αÝριο διαρρεýσει και συγκεντρωθεß γýρω απü τη ìονÜδα, ìπορεß να προκαλÝσει φωτιÜ.

• ΕγκαταστÞσετε ìια σωλÞνα σýìφωνα ìε τιò οδηγßεò αυτοý του εγχειριδßου.Η ακατÜλληλη σωλÞνωση ìπορεß να προκαλÝσει πληììýρα.
• Σφßξτε το ρακüρ σýìφωνα ìε την υποδεικνυüìενη ìÝθοδο, üπωò για παρÜδειγìα ìε δυναìοìετιρκü κλειδß
σýσφιξηò. ΕÜν σφßξετε το ρακüρ πολý δυνατÜ, ìε τον καιρü ìπορεß να σπÜσει και να προκαλÝσει διαρροÞ ψυκτικοý υγροý.

1

■ΕλληνικÜ
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Βßδεò στερÝωσηò εσωτερικÞò
ìονÜδαò (M4 × 12L)

2

Επιλογη του Χωρου
• Πριν επιλÝξετε το χþρο εγκατÜστασηò, πÜρτε την Ýγκριση του χρÞστη.

1.

ΕσωτερικÞ ìονÜδα.
• Η εσωτερικÞ ìονÜδα πρÝπει να εγκατασταθεß σε Ýνα χþρο üπου:
1) οι προϋποθÝσειò για την εγκατÜσταση που καθορßζονται στα σχεδιαγρÜììατα τηò εσωτερικÞò ìονÜδαò εκπληροýνται,
2) η διεýθυνση εισüδου και εξüδου του αÝρα εßναι ελεýθερεò,
3) η ìονÜδα δεν βρßσκεται πÜνω στη κατεýθυνση του απευθεßαò ηλιακοý φωτüò,
4) η ìονÜδα βρßσκεται ìακριÜ απü πηγÞ θερìüτηταò Þ ατìοý,
5) δεν υπÜρχει πηγÞ ατìþν ìηχανικþν λαδιþν (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) επειδÞ ìικραßνουν την ακτßνα δρÜσηò του τηλεχειριστηρßου,
8) η ìονÜδα βρßσκεται τουλÜχιστον 1 ìÝτρο ìακριÜ απü οποιαδÞποτε τηλεüραση Þ ραδιüφωνο (η ìονÜδα ìπορεß να
προκαλÝσει παρεìβολÞ ìε την εικüνα Þ τον Þχο),
9) δεν βρßσκεται εξοπλισìüò πλυσßìατοò ροýχων.

2.

Ασýρìατο τηλεχειριστÞριο.
1) ΑνÜψτε üλουò τουò λαìπτÞρεò φθορισìοý του δωìατßου, αν υπÜρχουν, και βρεßτε το ìÝροò απ’ üπου τα σÞìατα του
τηλεχειριστηρßου λαìβÜνονται κατÜλληλα απü την εσωτερικÞ ìονÜδα (ìÝσα στα 7 ìÝτρα).

Συìβουλεσ για την Εγκατασταση
1.

Αφαιρþνταò και εγκαθιστþνταò τον εìπρüσθιο πßνακα.
• ΜÝθοδοò αφαßρεσηò
Αγκιστρþστε τα δÜχτυλα πÜνω στιò προεξοχÝò του πßνακα στην αριστερÞ
και τη δεξιÜ πλευρÜ του κυρßου σþìατοò, και Ýπειτα ανοßξτε ìÝχρι να
σταìατÞσει ο πßνακαò. Σýρετε τον εìπρüσθιο πßνακα πλαγßωò για να
αποδεσìεýσετε το περιστρεφüìενο στÝλεχοò. Τüτε τραβÞξτε τον
εìπρüσθιο πßνακα προò το ìÝροò σαò για να τον αφαιρÝσετε.

• ΜÝθοδοò εγκατÜστασηò
Ευθυγραììßστε τα γλωσσßδια του εìπρüσθιου πßνακα ìε τιò εγκοπÝò, και πιÝστε
να ìπουν καλÜ ìÝσα. ΜετÜ κλεßστε αργÜ. ΠιÝστε σταθερÜ το κÝντρο τηò
χαìηλüτερηò επιφÜνειαò του πßνακα για να δεσìεýσετε τιò εγκοπÝò.

■ΕλληνικÜ
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Συìβουλεσ για την Εγκατασταση
2.

Αφαιρþνταò και εγκαθιστþνταò την εìπρüσθια γρßλια.

  

    ¡¡¡
  

• ΜÝθοδοò αφαßρεσηò
1) ΑφαιρÝστε τον εìπρüσθιο πßνακα για να αφαιρÝσετε το φßλτρο αÝρα.
2) ΑφαιρÝστε την εìπρüσθια γρßλια. (3 βßδεò)
3) ΜπροστÜ απü το σηìÜδι {{{ τηò εìπρüσθιαò γρßλιαò, υπÜρχουν 3 ανþτερα
Üγκιστρα. ΤραβÞξτε ελαφρÜ την εìπρüσθια γρßλια προò το ìÝροò σαò ìε το Ýνα
χÝρι, και πιÝστε προò τα κÜτω πÜνω στα Üγκιστρα ìε τα δÜχτυλα του Üλλου σαò
χεριοý.

    
    
       
      
      
    !"
#

& ' 

$
  %
 

& ' 

¼ταν δεν υπÜρχει καθüλου χþροò εργασßαò λüγω του üτι η ìονÜδα εßναι κοντÜ στο ταβÜνι
ΠΡΟΣΟΧΗ
Φροντßστε να φορÜτε προστατευτικÜ γÜντια.
ΤοποθετÞστε και τα δýο χÝρια στο κÝντρο τηò εìπρüσθιαò γρßλιαò, και ενþ πιÝζετε
προò τα επÜνω, τραβÞξτε το προò το ìÝροò σαò.

1)

    

• ΜÝθοδοò εγκατÜστασηò
1) ΕγκαταστÞστε την εìπρüσθια γρßλια και δεσìεýστε σταθερÜ τα ανþτερα Üγκιστρα
(3 τοποθεσßεò).
2) ΕγκαταστÞστε 3 βßδεò στην εìπρüσθια γρßλια.
3) ΕγκαταστÞστε το φßλτρο αÝρα και Ýπειτα αναρτÞστε τον εìπρüσθιο πßνακα.

3.

2)     
   

Πþò να ρυθìßσετε τιò διαφορετικÝò διευθýνσειò.

JA

Address

¼ταν δýο εσωτερικÝò ìονÜδεò εγκαθßστανται σε Ýνα δωìÜτιο, τα δýο ασýρìατα
τηλεχειριστÞρια ìποροýν να ρυθìιστοýν σε διαφορετικÝò διευθýνσειò.
1) ΚατÜ τον ßδιο τρüπο, üταν εγκαθιστÜτε Ýνα σýστηìα ΗΑ, αφαιρÝστε το
ìεταλλικü καπÜκι των ηλεκτρικþν καλωδßων.
2) Κüψτε τη δροìικÞ διεýθυνση (JA).
3) Κüψτε τη δροìικÞ διεýθυνση (J4).

JA Address
EXIST
CUT

1
2

J4

J4 Address
EXIST
CUT

3

1
2
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Σχεδιαγραììατα Εγκαταστασησ τησ
Εσωτερικησ Μοναδασ
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ΑισθητÞραò Ανθρþπου (Μüνο FTXS, FTX, FTKS)
ΠΡΟΣΟΧΗ
1) Μη χτυπατε δυνατÜ η πιÝζετε τον αισθητÞρα ανθρþπου. Αυτü ìπορεß να προκαλÝσει ζηìιÜ Þ δυσλειτουργßα.
2) Μην τοποθετεßτε ìεγÜλα αντικεßìενα κοντÜ στον αισθητÞρα. Επßσηò, διατηρÞστε τιò ìονÜδεò θÝρìανσηò και τουò υγροποιητÝò
Ýξω απü την περιοχÞ ανßχνευσηò του αισθητÞρα.

■ΕλληνικÜ

4

07_EL_3P190114-1D.fm Page 5 Monday, August 23, 2010 3:49 PM

ΕγκατÜσταση ΕσωτερικÞò ΜονÜδαò
1.

ΕγκατÜσταση τηò βÜση στÞριξη.
• Η πλÜκα στερÝωσηò θα πρÝπει να εγκατασταθεß σε Ýνα τοßχο ο οποßοò ìπορεß να υποστηρßξει το βÜροò τηò εσωτερικÞò
ìονÜδαò.
1) ΠροσωρινÜ στερεþστε τη πλÜκα στερÝωσηò πÜνω στον τοßχο, σιγουρευüìενοι üτι η πλÜκα εßναι απüλυτα οριζüντια
σηìαδεýστε τα σηìεßα στα οποßα θα ανοιχτοýν οι τρýπεò στον τοßχο.
2) Στερεþστε τη πλÜκα στερÝωσηò στον τοßχο ìε τιò βßδεò.

Συνιστþìενα σηìεßα συγκρÜτησηò τηò πλÜκαò στερÝωσηò και ÄιαστÜσειò
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2.

Ανοιγìα τρυπασ στον τοιχο και τοποθετηση εντοιχισìενησ σωληνασ.
• Στουò τοßχουò οι οποßοι περιÝχουν ìεταλλικÜ πλαßσια Þ ìεταλλικÝò ρÜβδουò,
σιγουρευτεßτε να χρησιìοποιÞσετε ìια εντοιχισìÝνη σωλÞνα και κÜλυììα
τοßχου στη διαìπερÞ τρýπα για την αποφυγÞ τηò πιθανÞò θÝρìανσηò,
ηλεκτροπληξßαò Þ φωτιÜò.
• Σιγουρευτεßτε να στεγανοποιÞσετε τα κενÜ γýρω απü τιò σωλÞνεò ìε Ýνα
υλικü στεγανοποßησηò για την αποφυγÞ τηò διαρροÞò νεροý.
1) Ανοßξτε ìια διαìπερÞ τρýπα στον τοßχο των 80χιλ. ìε κλßση προò τα κÜτω
προò το εξωτερικü.
2) ΒÜλτε τη σωλÞνα τοßχου ìÝσα στην τρýπα.
3) ΒÜλτε Ýνα κÜλυììα τοßχου ìÝσα στην σωλÞνα του τοßχου.
4) ΜετÜ την ολοκλÞρωση τηò σωλÞνωσηò αποστρÜγγισηò, στεγανοποιÞστε
το κενü τηò τρýπαò ìε στüκο.

3.

     
    




 


φ80

  
    
    

   
 
    

Εγκατασταση τησ εσωτερικησ ìοναδασ.
3-1. ÄεξιÜ ΠλευρÜ, ÄεξιÜ Πßσω, Þ ÄεξιÜ ΚÜτω ΣωλÞνωση
1) ΣυνδÝστε το λÜστιχο αποστρÜγγισηò στο κÜτω ìÝροò των
σωληνþσεων ψυκτικοý ìε κολλητικÞ ταινßα βινυλßου.
2) Περιτυλßξτε ìε ìονωτικÞ ταινßα τα σηìεßα σýνδεσηò των σωλÞνων
ψυκτικοý υγροý ìε το σωλÞνα αποστρÜγγισηò.

     
!       
  
            
      !  
           

3) ΠερÜστε τη σωλÞνα αποστρÜγγισηò και τιò σωλÞνεò ψυκτικοý
ìÝσα απü την τρýπα του τοßχου, ìετÜ τοποθετÞστε την εσωτερικÞ
ìονÜδα πÜνω στουò γÜντζουò τηò πλÜκαò στερÝωσηò
χρησιìοποιþνταò τα
σηìÜδια που βρßσκονται στην κορυφÞ τηò
εσωτερικÞò ìονÜδαò σαν οδηγü.

4) Ανοßξτε την ìπροστινü φÜτνωìα και στη συνÝχεια ανοßξτε το
καπÜκι ελÝγχου. (ΒλÝπε Συìβουλεσ για την Εγκατασταση.)
5) ΠερÜστε τα αλληλοσυνδεüìενα καλþδια τηò εξωτερικÞò
ìονÜδαò απü τη διαìπερÞ τρýπα του τοßχου και ìετÜ απü το
πßσω ìÝροò τηò εσωτερικÞò ìονÜδαò. ΤραβÞξτε τα απü την
ìπροστινÞ πλευρÜ. Λυγßστε τα Üκρα των καλωδßων
σýνδεσηò προò τα επÜνω απü πριν για ευκολüτερη εργασßα.
(Αν πρüκειται τα Üκρα των αλληλοσυνδεüìενων καλωδßων
να γυìνωθοýν πρþτα, τυλßξτε τα ìε κολλητικÞ ταινßα.)
6) ΠατÞστε το κÜτω πλαßσιο τηò εσωτερικÞò ìονÜδαò ìε τα δýο
σαò χÝρια για να το βÜλετε πÜνω στουò γÜντζουò τηò πλÜκαò
στερÝωσηò. Σιγουρευτεßτε üτι τα καλþδια δεν εßναι πιασìÝνα
στο Üκρο τηò εσωτερικÞò ìονÜδαò.

■ΕλληνικÜ

    
     
   
 
   
    

A ÂÜóç óôÞñéîçò

ÊñåìÜóôå ôï ãÜíôæï ôçò åóùôåñéêÞò ìïíÜäáò åäþ.

A ÂÜóç
óôÞñéîçò
Ïôáí ðñïçãïõìÝíùò
Ý÷åôå ãõìíþóåé ôá Üêñá
ôùí áëëçëïóõíäåüìåíùí
êáëùäßùí, äÝóôå ôá äåîéÜ
Üêñá ôùí êáëù.

Áëëçëïóõíäåüìåíá
êáëþäéá
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ΕγκατÜσταση ΕσωτερικÞò ΜονÜδαò
3-2. ΑριστερÞ ΠλευρÜ, ΑριστερÞ Πßσω, Þ
ΑριστερÞ ΚÜτω ΣωλÞνωση
1) ΣυνδÝστε το σωλÞνα αποστρÜγγισηò στο κÜτω ìÝροò των
σωληνþσεων ψυκτικοý ìε κολλητικÞ ταινßα βινυλßου.

   
     
  

 
 
 
     

     
  
  

2) Σιγουρευτεßτε να συνδÝσετε το σωλÞνα αποστρÜγγισηò στην
εßσοδο τηò αποστρÜγγισηò στη θÝση του βýσìατοò
αποστρÜγγισηò.

3) ΤακτοποιÞστε τη σωλÞνα ψυκτικοý κατÜ
τη διεýθυνση τηò σωλÞναò που εßναι
σηìαδεìÝνη πÜνω στην πλÜκα
στερÝωσηò.
4) ΠερÜστε τη σωλÞνα αποστρÜγγισηò και
τιò σωλÞνεò ψυκτικοý ìÝσα απü την
τρýπα του τοßχου, ìετÜ τοποθετÞστε την
εσωτερικÞ ìονÜδα πÜνω στουò γÜντζουò
τηò πλÜκαò στερÝωσηò χρησιìοποιþνταò

Ðþò íá ôïðïèåôÞóåôå ôï âýóìá áðïóôñÜããéóçò
íü

íá êå

ÊáíÝ

Ìçí åðáëåßøåôå ëéðáíôéêü ëÜäé
(ìç÷áíéêü ëÜäé øõêôéêïý)
üôáí ôï åéó÷ùñåßôå ìÝóá.
Ç åðÜëåéøç ðñïêáëåß ôç
öèïñÜ êáé äéáññïÞ ôçò
áðïóôñÜããéóçò áðü ôï âýóìá.
ÂÜëôå Ýíá åîÜãùíï êëåéäß (4÷éë.)
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σηìÜδια που βρßσκονται στην
τα
κορυφÞ τηò εσωτερικÞò ìονÜδαò σαν
οδηγü.
5) ΤραβÞξτε ìÝσα τα αλληλοσυνδεüìενα καλþδια.
6) ΣυνδÝστε τουò σωλÞνεò ìεταξý των δýο ìονÜδων.

7) Στην περßπτωση τοποθÝτησηò του σωλÞνα αποστρÜγγισηò πßσω απü την
εσωτερικÞ ìονÜδα, περιτυλßξτε ìε ìονωτικÞ ταινßα τα σηìεßα σýνδεσηò
των σωλÞνων ψυκτικοý υγροý και αποστρÜγγισηò, üπωò φαßνεται στην
εικüνα δεξιÜ.
8) ΠροσÝχονταò þστε τα καλþδια διασýνδεσηò να ìην ακουìπÜνε στην
εσωτερικÞ ìονÜδα, πιÝστε το κÜτω Üκρο τηò εσωτερικÞò ìονÜδαò και ìε
τα δýο χÝρια ìÝχρι να πιαστεß καλÜ απü τουò γÜντζουò του πλακιδßου
προσÜρτησηò. Στερεþστε την εσωτερικÞ ìονÜδα στο πλακßδιο ανÜρτησηò
ìε βßδεò (M4 × 12L).
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3-3. ΕντοιχισìÝνη ΣωλÞνωση
ΑκολουθÞστε τιò οδηγßεò που δßνονται παρακÜτω
ΑριστερÞ ΠλευρÜ, ΑριστερÞ Πßσω, Þ ΑριστερÞ ΚÜτω ΣωλÞνωση.
1) ΒÜλτε το λÜστιχο αποστρÜγγισηò σε αυτü το βÜθοò Ýτσι þστε να ìην
ìπορεß να βγει Ýξω απü τη σωλÞνα αποστρÜγγισηò.
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4.

Καλωδιωση.

Ìå ìéá ÐïëëáðëÞ åóùôåñéêÞ ìïíÜäá

, κÜνετε την εγκατÜσταση üπωò περιγρÜφεται στο εγχειρßδιο εγκατÜστασηò
που παρÝχεται ìε την ΠολλαπλÞ εξωτερικÞ ìονÜδα.
1) Γυìνþστε τα Üκρα των καλωδßων (15χιλ.).
2) ΤαιριÜστε τα χρþìατα των καλωδßων ìε τουò αριθìοýò των τερìατικþν των ακροδεκτþν τηò εσωτερικÞò και εξωτερικÞò
ìονÜδαò και βιδþστε γερÜ τα καλþδια στα αντßστοιχα τερìατικÜ.
3) ΣυνδÝστε τα καλþδια γεßωσηò στα αντßστοιχα τερìατικÜ.
4) ΤραβÞξτε τα καλþδια για να σιγουρευτεßτε üτι Ýχουν γερÜ στερεωθεß, ìετÜ συγκρατÞστε τα καλþδια ìε Ýνα στηρικτικü καλωδßων.
5) Στην περßπτωση σýνδεσηò σε σýστηìα προσαρìογÝα. ΠερÜστε το καλþδιο τηλεχειρισìοý και κÜντε σýνδεση ìε S21.
(Äεßτε 5. ¼ταν συνδÝεστε ìε Ýνα Σýστηìα HA.)
6) ΦτιÜξτε τα καλþδια Ýτσι þστε το κÜλυììα του σÝρβιò να προσαρìüζει καλÜ, και ìετÜ κλεßστε το κÜλυììα του σÝρβιò.
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ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ
1) Μην χρησιìοποιÞσετε διακλαδοýìενα καλþδια, πιεζοìετρικÜ καλþδια, καλþδια επÝκτασηò, Þ σταυρωτÝò συνδÝσειò, επειδÞ
ìπορεß να προκαλÝσουν υπερθÝρìανση, ηλεκτροπληξßα, Þ φωτιÜ.
2) 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, τüτε, να προκληθεß ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.
3) Μην συνδÝεται το καλþδιο ισχýοò ìε την εσωτερικÞ ìονÜδα. ΕνδÝχεται να προκληθεß ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγßα.

5.

¼ταν συνδÝεστε ìε Ýνα σýστηìα HA.
1)
2)
3)
4)

ΑφαιρÝστε την εìπρüσθια γρßλια. (3 βßδεò)
ΑφαιρÝστε το κουτß για την ηλεκτρικÞ καλωδßωση. (1 βßδα)
ΑφαιρÝστε το ìεταλλικü καπÜκι για την ηλεκτρικÞ καλωδßωση. (4 γλωσσßδια)
Προσαρìüστε το καλþδιο σýνδεσηò στον συνδετÞρα S21, και τραβÞξτε Ýξω την πλεξοýδα των καλωδßων ìÝσα απü το
χαραγìÝνο τìÞìα στο σχÞìα.
5) ΒÜλτε πÜλι το καπÜκι τηò ηλεκτρικÞò καλωδßωσηò στη θÝση του, και τραβÞξτε την πλεξοýδα περιìετρικÜ üπωò φαßνεται στο σχÞìα.

 


&'% %%



 




 %

1 2.   % !
"# '  $
$   $0

■ΕλληνικÜ



 ! "#
$  
 


(  %!   $
   +  ,-
- $ "-    %
"!  /'% %%  /%0

) # "#  "# $ $  
$ $ *$  +  ,-
$ "-  " % # !"
.  /%0

8

07_EL_3P190114-1D.fm Page 9 Monday, August 23, 2010 3:49 PM

ΕγκατÜσταση ΕσωτερικÞò ΜονÜδαò
6.

Σωληνωση αποστραγγισησ.

Ôï ëÜóôé÷ï áðïóôñÜããéóçò
ðñÝðåé íá Ý÷åé êëßóç ðñïò ôá êÜôù.

1) ΣυνδÝστε τον εýκαìπτο σωλÞνα αποστρÜγγισηò, üπωò περιγρÜφεται δεξιÜ.
ÊáíÝíá åìðüäéï äåí åðéôñÝðåôáé.
Ìçí âÜëåôå ôï Üêñï ôïõ
ëÜóôé÷ïõ ìÝóá óôï íåñü.

2) ΑφαιρÝστε τα φßλτρα αÝρα και ρßξτε λßγο νερü ìÝσα στο αυλÜκι αποστρÜγγισηò για
να ελÝγξετε αν το νερü ρÝει οìαλÜ.

   
!   "

φ"

4) Οταν συνδÝετε ìια Üκαìπτη σωλÞνα
πολυβινυλοχλωρßου (κανονικÞ διÜìετρο 13χιλ.)
απευθεßαò στο λÜστιχο αποστρÜγγισηò, που
εßναι συνδεδεìÝνο ìε την εσωτερικÞ ìονÜδα
    
    
καθþò επßσηò και ìε την εντοιχισìÝνη
  
σωλÞνωση, χρησιìοποιÞστε για την Ýνωση ìια
οποιαδÞποτε υποδοχÞ σωλÞναò (κανονικÞ
διÜìετρο 13χιλ.) που εßναι διαθÝσιìη στο εìπüριο.

  
    

φ

3) Αν το λÜστιχο αποστρÜγγισηò απαιτεß επÝκταση, προìηθευτεßτε Ýνα λÜστιχο που
    
εßναι διαθÝσιìο στο εìπüριο.
   
Βεβαιωθεßτε να ìονþσετε θερìικÜ το τìÞìα του λÜστιχου που βρßσκεται στο
εσωτερικü.

    
   
  

      
   !
   

Εργασßεò ΣωλÞνωσηò Ψυκτικοý
Ìå ìéá ÐïëëáðëÞ åóùôåñéêÞ ìïíÜäá , εγκαταστÞσετε üπωò περιγρÜφεται στο εγχειρßδιο εγκατÜστασηò που
παρÝχεται ìε την ΠολλαπλÞ εξωτερικÞ ìονÜδα.

1.

Εκχειλωση του ακρου τησ
σωληνασ.
1) Κüψτε το Üκρο τηò σωλÞναò ìε Ýνα κüπτη σωλÞναò.
2) ΑφαιρÝστε τα ρινßσìατα ìε την επιφÜνεια κοπÞò να
βλÝπει προò τα κÜτω Ýτσι þστε τα ρινßσìατα να ìην
ìποýν ìÝσα στη σωλÞνα.
3) ΒÜλτε το παξιìÜδι εκχεßλωσηò πÜνω στη σωλÞνα.
4) Εκχειλþστε τη σωλÞνα.
5) ΕλÝγξτε üτι η εκχεßλωση Ýχει γßνει κατÜλληλα.
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ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ
1) Μη χρησιìοποιεßτε ορυκτÝλαιο για το κωνικü κολλÜρo (χειλÜκι).
2) Εìποδßστε την εßσοδο ορυκτελαßου στο σýστηìα γιατß αυτü ìπορεß να ìειþσει τη διÜρκεια ζωÞò των ìονÜδων.
3) ΠοτÝ ìη χρησιìοποιεßτε διασωλÞνωση που Ýχει Þδη χρησιìοποιηθεß σε προηγοýìενεò εγκαταστÜσειò. ΧρησιìοποιÞστε ìüνο
τα εξαρτÞìατα που προìηθεýονται ìε τη ìονÜδα.
4) ΠοτÝ ìην τοποθετεßτε ξηραντÞρα στη ìονÜδα R410A Ýτσι þστε να εξασφαλιστεß η διÜρκειÜ τηò στο χρüνο.
5) Το ξηραντικü προϊüν ìπορεß να προκαλÝσει οξεßδωση και να καταστρÝψει το σýστηìα.
6) Η ατελÞò εκχεßλωση ìπορεß να προκαλÝσει τη διαρροÞ ψυκτικοý.

9
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2.

Σωλ3ηνωση ψυκτικου.
ΠΡΟΣΟΧΗ

1) ΧρησιìοποιÞστε το ρακüρ που εßναι στερεωìÝνο στη κεντρικÞ ìονÜδα. (Για να αποφýγουìε σκÜσιìο του ρακüρ ìε την φθορÜ
του χρüνο.)
2) Για να αποφýγετε την διαφυγÞ αερßου, βÜλτε λÜδι ψýξηò ìüνο στην εσωτερικÞ επιφÜνεια τηò εκχεßλωσηò (ΧρησιìοποιÞστε
λÜδι ψýξηò για το R410A ).
3) ΧρησιìοποιÞστε κλειδιÜ ροπÞò üταν σφßγγετε τα ρακüρ για την αποφυγÞ τηò καταστροφÞò του ρακüρ και την διαφυγÞ αερßου.
Ευθυγραììßστε τα κÝντρα και των δýο εκχειλþσεων και σφßξτε τα ρακüρ ìε 3 Þ 4 περιστροφÝò ìε το χÝρι. ΜετÜ σφßξτε τα
πλÞρωò ìε τα κλειδιÜ ροπÞò.

[ÂÜëôå ëÜäé]
Ìç âÜëôå ëÜäé øýîçò óôç
åîùôåñéêÞ åðéöÜíåéá.

[Óößîôå]

âÜëôå ëÜäé øýîçò óôç
åóùôåñéêÞ åðéöÜíåéá ôçò
åê÷åßëùóçò.

Ñáêüñ

Ñïðüêëåéäï
Êëåéäß
Åíùóç
óùëÞíá

Ìç âÜëôå ëÜäé øýîçò óôï
ñáêüñ êáé ìç óößîôå ìå
õðåñâïëéêÝò óôñïöÝò.

Ñáêüñ
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2-1. Σηìεßα ΠροσοχÞò κατÜ το Χειρισìü τηò ΣωλÞναò
1) ΠροστατÝψτε το ανοικτü Üκρο τηò σωλÞναò απü τη σκüνη και την υγρασßα.
2) Ολα τα λυγßσìατα των σωλÞνων θα πρÝπει να γßνονται üσο το δυνατüν "
προσεκτικüτερα. ΧρησιìοποιÞστε Ýνα εργαλεßο λυγßσìατοò σωλÞνων
για το λýγισìα.
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2-2. ΕπιλογÞ του Χαλκοý και των υλικþν ΘερìικÞò Μüνωσηò
• Οταν κÜνετε χρÞση χαλκοσωλÞνων και εξαρτηìÜτων του εìπορßου,
    
ακολουθÞσετε τα παρακÜτω:
 

1) Υλικü ìüνωσηò: Αφρüò πολυαιθυλενßου

Ταχýτητα ìετÜδοσηò θερìüτηταò: 0,041 ìÝχρι 0,052W/mK (0,035 ìÝχρι
0,045kcal/mh°C).
Η θερìοκρασßα τηò επιφÜνειαò τηò σωλÞναò του ψυκτικοý αερßου φτÜνει τουò 110°C ìεγ.
 
ÄιαλÝξτε υλικÜ για τη θερìοìüνωση που αντÝχουν σε αυτÞ τη θερìοκρασßα.
 
 
2) Βεβαιωθεßτε να ìονþσετε την σωλÞνωση αÝρα αλλÜ και τη σωλÞνωση υγροý και  
 


να παρÜσχετε τιò ακüλουθεò διαστÜσειò ìüνωσηò.
ΘερìικÞ
ΠλευρÜ
ΘερìικÞ ìüνωση του
ΠλευρÜ αερßου
ìüνωση του
υγροý
σωλÞνα αερßου
σωλÞνα υγροý
50/60 κλÜση 71 κλÜση 50/60/71 κλÜση 50/60 κλÜση 71 κλÜση 50/60/71 κλÜση
ΕΣ. Ä.12,7mm ΕΣ. Ä.15,9mm ΕΣ. Ä.6,4mm ΕΞ. Ä. 14-16mm ΕΞ. Ä. 16-20mm ΕΞ. Ä. 8-10mm
ΕλÜχιστη ακτßνα καìπýληò
ΠÜχοò 10mm Ελαχ.
40mm Þ
50mm Þ
30mm Þ
περισσüτερο περισσüτερο περισσüτερο
ΠÜχοò 0,8mm ΠÜχοò 1,0mm ΠÜχοò 0,8mm
(C1220T-O)
(C1220T-O)
(C1220T-O)

     
   

3) ΧρησιìοποιÞστε ξεχωριστÝò σωλÞνεò ìüνωσηò για τιò σωληνþσειò του αερßου και του υγροý ψυκτικοý.

■ΕλληνικÜ
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Äοκιìαστικη Λειτουργια και
Ελεγχοσ
1.

ÄοκιìαστικÞ λειτουργßα και Ýλεγχοò.
1-1 ΜετρÞστε την τÜση του ρεýìατοò και σιγουρευτεßτε üτι βρßσκεται ìÝσα στο ενδεικνυüìενο διÜστηìα.
1-2 Η δοκιìαστικÞ λειτουργßα θα πρÝπει να πραγìατοποιηθεß στον τρüπο λειτουργßαò ψýξηò Þ θÝρìανσηò.
■ Για την αντλßα θερìüτηταò
• Στον τρüπο λειτουργßαò ψýξηò επιλÝξετε την χαìηλüτερη θερìοκρασßα που ìπορεß να προγραììατιστεß: στον τρüπο
λειτουργßαò θÝρìανσηò, επιλÝξετε την υψηλüτερη θερìοκρασßα που ìπορεß να προγραììατιστεß.
1) Η δοκιìαστικÞ λειτουργßα ìπορεß να καταστεß αδýνατη στον οποιοδÞποτε απü τουò δýο τρüπουò λειτουργßαò
εξαρτþìενη απü τη θερìοκρασßα του δωìατßου.
ΧρησιìοποιÞστε το τηλεχειριστÞριο για τη δοκιìαστικÞ λειτουργßα üπωò περιγρÜφεται παρακÜτω.
2) ΜετÜ την ολοκλÞρωση τηò δοκιìαστικÞò λειτουργßαò, ρυθìßστε τη θερìοκρασßα σε κανονικü επßπεδο (26°C ìÝχρι 28°C
στον τρüπο λειτουργßαò ψýξηò, 20°C ìÝχρι 24°C στον τρüπο λειτουργßαò θÝρìανσηò).
3) Για προστασßα, η ìονÜδα απενεργοποιεß τη λειτουργßα επανεκκßνησηò για 3 λεπτÜ ìετÜ το κλεßσιìü τηò.
■ Μüνο για τη ψýξη
• ΕπιλÝξτε τη χαìηλüτερη θερìοκρασßα που ìπορεß να προγραììατιστεß.
1) Η δοκιìαστικÞ λειτουργßα στον τρüπο λειτουργßαò ψýξηò ìπορεß να καταστεß αδýνατη εξαρτþìενη απü τη θερìοκρασßα
του δωìατßου.
ΧρησιìοποιÞστε το τηλεχειριστÞριο για τη δοκιìαστικÞ λειτουργßα üπωò περιγρÜφεται παρακÜτω.
2) ΜετÜ την ολοκλÞρωση τηò δοκιìαστικÞò λειτουργßαò, ρυθìßστε τη θερìοκρασßα στο κανονικü επßπεδο (26°C ìÝχρι
28°C).
3) Για προστασßα, η ìονÜδα απενεργοποιεß τη λειτουργßα επανεκκßνησηò για 3 λεπτÜ ìετÜ το κλεßσιìü τηò.

1-3 ΕκτελÝστε τη δοκιìαστικÞ λειτουργßα σýìφωνα ìε το Εγχειρßδιο Οδηγιþν για να βεβαιþσετε üτι üλεò οι
λειτουργßεò και τα εξαρτÞìατα, üπωò η κßνηση του αεραγωγοý, λειτουργοýν κανονικÜ.
• Το κλιìατιστικü απαιτεß ìια ìικρÞ ποσüτητα ηλεκτρικÞò ενÝργειαò üταν βρßσκεται στη θÝση ετοιìüτηταò (standby). Αν
το σýστηìα δεν πρüκειται να χρησιìοποιηθεß για κÜποιο χρονικü διÜστηìα ìετÜ την εγκατÜσταση, κλεßστε το διακüπτη
του κυκλþìατοò για να εξαλεßψετε την Üσκοπη κατανÜλωση ρεýìατοò.
• Αν ο διακüπτηò του κυκλþìατοò διακüψει το ρεýìα στο κλιìατιστικü, το σýστηìα θα επαναφÝρει τον αρχικü τρüπο
λειτουργßαò üταν ο διακüπτηò του κυκλþìατοò ανοιχτεß ξανÜ.
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2.

Σηìεßα ελÝγχου.
Σηìεßα ΕλÝγχου

Σýìπτωìα
(διαγνωστικÞ Ýνδειξη στο RC)

Η εσωτερικÞ και η εξωτερικÞ ìονÜδα Ýχουν εγκατασταθεß κατÜλληλα πÜνω
σε σταθερÝò βÜσειò.

Πτþση, δüνηση, θüρυβοò

Το ψυκτικü δεν διαρρÝει.

ΑτελÞò λειτουργßα ψýξηò/
θÝρìανσηò

Οι σωλÞνεò του ψυκτικοý αερßου και των υγρþν και η προÝκταση του
λÜστιχου αποστρÜγγισηò εßναι θερìικÜ ìονωìÝνεò.

ÄιαρροÞ νεροý

Η γραììÞ αποστρÜγγισηò Ýχει κατÜλληλα εγκατασταθεß.

ÄιαρροÞ νεροý

Το σýστηìα εßναι κατÜλληλα γειωìÝνο.

ÄιαρροÞ ρεýìατοò

Τα ενδεδειγìÝνα καλþδια χρησιìοποιοýνται για τιò αλληλοσυνδÝσειò καλωδßων.

ΑδρανÞò Þ ζηìιÜ απü κÜψιìο

Η εßσοδοò και η Ýξοδοò αÝρα τηò εξωτερικÞò ìονÜδαò δεν εßναι
ìπλοκαρισìÝνεò.
Οι βαλβßδεò διακοπÞò εßναι ανοικτÝò.

ΑτελÞò λειτουργßα ψýξηò/
θÝρìανσηò

Η εσωτερικÞ ìονÜδα λαìβÜνει κατÜλληλα τιò εντολÝò του τηλεχειριστηρßου.

ΑδρανÞò

11

Ελεγχοò

■ΕλληνικÜ
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