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INSTALLATION MANUAL

English

Decoration Panel
Deutsch

MODELS

Français

BYBCQ40HW1
BYBCQ63HW1
BYBCQ125HW1

Español

Italiano

ÅëëçíéêÜ

CAREFULLY READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE INSTALLATION.
KEEP THIS MANUAL IN A HANDY PLACE FOR FUTURE REFERENCE.
LESEN SIE DIESE HINWEISE VOR DER INSTALLATION SORGFÄLTIG DURCH.
BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AN EINEM LEICHT ZUGÄNGLICHEN ORT FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUF.
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT L'INSTALLATION.
CONSERVEZ CE MANUEL EN LIEU SÛR POUR POUVOIR VOUS Y REPORTER
ULTÉRIEUREMENT.
LEA DETENIDAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE LA INSTALACIÓN
CONSERVE ESTE MANUAL PARA POSIBLES CONSULTAS FUTURAS.
PRIMA DELL'INSTALLAZIONE, LEGGERE ATTENTAMENTE LE PRESENTI ISTRUZIONI.
CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE IN UN LUOGO FACILMENTE ACCESSIBILE PER
RIFERIMENTO FUTURO.
ÄΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟÄΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙÄΙΟ ΣΕ ΒΟΛΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.
LEES DEZE INSTRUCTIES ZOGVULDIG DOOR VOORDAT MET DE INSTALLATIE WORDT
BEGONNEN.
BEWAAR DEZE HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK OP EEN GESCHIKTE
PLAATS ONDER HANDBEREIK.
LEIA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DA INSTALAÇÃO.
MANTENHA ESTE MANUAL NUM LOCAL DE FÁCIL ACESSO PARA CONSULTA.
ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ.
ХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО В ЛЕГКО ДОСТУПНОМ МЕСТЕ ДЛЯ ЕГО
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
MONTAJDAN ÖNCE BU YÖNERGELERÝ DÝKKATLÝCE OKUYUN.
DAHA SONRA BAKMAK ÜZERE BU KILAVUZU SAKLAYIN.

Nederlands

Portugues

Ðóññêèé
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BYBCQ40HW1
BYBCQ63HW1
BYBCQ125HW1

Διακοσμητικό καπάκι

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1.
2.
3.
4.
5.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ .........................................................................1
ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ............................................................1
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΥ ΚΑΠΑΚΙΟΥ........................................1
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΥ ΚΑΠΑΚΙΟΥ..................................................4
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΕΡΒΙΣ (ΚΙΒΩΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ)
ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ ..................................................................................10
6. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΠΑΚΙΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ...................................................11
Οι πρωτότυπες οδηγίες είναι γραμμένες στα αγγλικά. Όλες οι άλλες γλώσσες είναι μεταφράσεις
των πρωτότυπων οδηγιών.

1. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
1. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Συμβουλέψτε τον πελάτη να λειτουργήσει το κλιματιστικό κοιτώντας παράλληλα τα εγχειρίδια
λειτουργίας που παρέχονται μαζί με την εσωτερική μονάδα και το τηλεχειριστήριο. Δώστε
οδηγίες στον πελάτη σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του κλιματιστικού (ειδικά για καθαρισμό των φίλτρων αέρα, τις διαδικασίες λειτουργίας και τη ρύθμιση της θερμοκρασίας).

2. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Ανατρέξτε επίσης στο εγχειρίδιο εγκατάστασης που παρέχεται με την εσωτερική μονάδα.

3. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
(1) Βίδα στερέωσης καπακιού (M5  40)
BYBCQ40 · 63HW1................. 4 τεμ.
BYBCQ125HW1...................... 6 τεμ.
(2) Εγχειρίδιο εγκατάστασης

2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης που παρέχεται με την εσωτερική μονάδα.

3. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΥ ΚΑΠΑΚΙΟΥ
(1) Χειρίζεστε προσεκτικά το διακοσμητικό καπάκι.
ΠΡΟΣΟΧΗ
• Ποτέ μην τοποθετείτε το καπάκι με την εξωτερική πλευρά προς τα κάτω, μην το στηρίζετε πάνω
σε κάποιο άλλο αντικείμενο ή μην το αφήνετε πάνω σε προεξέχοντα αντικείμενα, διαφορετικά η
εξωτερική πλευρά θα καταστραφεί.
• Κατά την προετοιμασία ή τη μεταφορά του διακοσμητικού καπακιού, ποτέ μην αγγίζετε το οριζόντιο πτερύγιο ή ασκείτε δύναμη.
(Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο κινούμενο πτερύγιο.)
• Το διακοσμητικό καπάκι δεν προορίζεται για χρήση σε δυνητικώς εκρηκτική ατμόσφαιρα.
Ελληνικά
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(2) 1) Αφαιρέστε το υλικό απορρόφησης κραδασμών (2 σημεία) που είναι τοποθετημένο στο άκρο
του καπακιού αναρρόφησης.
2) Αφαιρέστε την ταινία μεταφοράς (4 σημεία). (Δείτε την Εικ. 1)
1) Υλικό απορρόφησης
κραδασμών
2) Ταινία μεταφοράς

Καπάκι αναρρόφησης
2) Ταινία μεταφοράς

1) Ταινία(για στερέωση
υλικού απορρόφησης
κραδασμών)

2) Ταινία
μεταφοράς

2) Ταινία μεταφοράς
1) Υλικό απορρόφησης
κραδασμών

1) Ταινία(για στερέωση
υλικού απορρόφησης
κραδασμών)

Εικ. 1
(3) Αφαιρέστε τα εξαρτήματα που είναι τοποθετημένα στα βγαλμένα υλικά απορρόφησης κραδασμών. (Δείτε την Εικ. 2)

Υλικά απορρόφησης
κραδασμών

Ταινία
(για στερέωση εξαρτημάτων)

Εξαρτήματα
Εικ. 2
(4) Αφαιρέστε το καπάκι αναρρόφησης.
Αφαιρέστε τις θήκες (2 σημεία) μεταφοράς που είναι τοποθετημένες στα άκρα του καπακιού
αναρρόφησης.
1) Ανυψώστε τη μία πλευρά του καπακιού αναρρόφησης ενώ χαμηλώνετε την άλλη πλευρά και
σύρετε προς την κατεύθυνση του βέλους.
(Δείτε την Εικ. 3)
2) Αφαιρέστε την πλευρά ολίσθησης. (Δείτε την Εικ. 4)

Πείρος
αγκίστρωσης

Καπάκι
αναρρόφησης

Εικ. 3

2

Εικ. 4

Ελληνικά
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3) Ανοίξτε το καπάκι αναρρόφησης (περίπου κατά 45 μοίρες) και αφαιρέστε την άλλη πλευρά.
(Δείτε την Εικ. 5)
Στη συνέχεια αφαιρέστε τις θήκες μεταφοράς.

Θήκη μεταφοράς
Θήκη μεταφοράς

Εικ. 5

(5) 1) Αφαιρέστε την ταινία μεταφοράς (2 σημεία).
2) Αφαιρέστε το υλικό απορρόφησης κραδασμών για μεταφορά (κατηγορία 40, 63: 2 σημεία,
κατηγορία 125: 4 σημεία).
3) Σηκώστε τη λαβή του φίλτρου αέρα πιέζοντας προς την κατεύθυνση του βέλους. (Δείτε την
Εικ. 6)
4) Αφαιρέστε το τμήμα αγκίστρωσης από το γλωσσάκι του διακοσμητικού καπακιού.
5) Αφαιρέστε τη θήκη μεταφοράς του φίλτρου αέρα.

1) Ταινία μεταφοράς
(ομοίως στην άλλη πλευρά)
5) Φίλτρο αέρα
2) Υλικό απορρόφησης
κραδασμών για
μεταφορά

2) Υλικό απορρόφησης
κραδασμών για μεταφορά

Γλωσσάκι
Εικ. 6

Διακοσμητικό
καπάκι
3) Λαβή

3) Λαβή

4) Τμήμα
αγκίστρωσης
Φίλτρο αέρα
(Κατηγορίες 40 • 63) 2 σημεία σε κάθε πλευρά
(Κατηγορία 125) 4 σημεία σε κάθε πλευρά

Ελληνικά
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Διακοσμητικό καπάκι

Γλωσσάκι

Τμήμα αγκίστρωσης
Φίλτρο αέρα

Εικ. 7
(6) 1) Αφαιρέστε τη βίδα, σύρετε το κάλυμμα σέρβις (κιβώτιο ελέγχου) προς την κατεύθυνση του
βέλους και στη συνέχεια αφαιρέστε.
(Δείτε την Εικ. 8)
2) Αφαιρέστε την ταινία μεταφοράς (4 σημεία) του καλύμματος σέρβις (κιβώτιο ελέγχου).

2) Ταινία
μεταφοράς

1) Βίδα
1) Κάλυμμα
σέρβις(κιβώτιο
ελέγχου)
2) Ταινία
μεταφοράς
Εικ. 8

4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΥ ΚΑΠΑΚΙΟΥ
• Για την εγκατάσταση της εσωτερικής μονάδας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης που
παρέχεται μαζί με την εσωτερική μονάδα.
(1) Εγκατάσταση του διακοσμητικού καπακιού
1) Σφίξτε 2 βίδες για να εγκαταστήσετε προσωρινά το διακοσμητικό καπάκι στη θέση της εσωτερικής μονάδας όπως φαίνεται στην Εικ. 9.
(Για προσωρινή σύσφιξη, σφίξτε περίπου κατά 10 mm)
2) Εκτελέστε προσαρμογή ώστε η πλευρά καλωδίωσης του διακοσμητικού καπακιού να έρχεται
σε επαφή με την πλευρά των σωληνώσεων της εσωτερικής μονάδας.
Σε αυτό το σημείο προσέξτε να μην πιαστεί ο σύνδεσμος της καλωδίωσης του μοτέρ στρέψης
ανάμεσα στο διακοσμητικό καπάκι και την εσωτερική μονάδα.

4
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3) Αγκιστρώστε στις 2 προσωρινά σφιγμένες βίδες την εγκοπή του διακοσμητικού καπακιού για
εγκατάσταση του διακοσμητικού καπακιού.
Διασφαλίστε την αγκίστρωση από την εγκοπή (A).

2) Πλευρά σωληνώσεων

1) Βίδα στερέωσης
καπακιού (εξάρτημα)
2) Καλωδίωση μοτέρ στρέψης
1) Βίδα στερέωσης
καπακιού (εξάρτημα)
3) Εγκοπή
(B)

3) Εγκοπή
(A)

Εικ. 9

4) Σφίξτε τις άλλες 2 βίδες. (Δείτε την Εικ. 10)
5) Σφίξτε 4 βίδες για τη στερέωση του διακοσμητικού καπακιού καλά ώστε να μην υπάρχει διάκενο ανάμεσα στο διακοσμητικό καπάκι και το ταβάνι. (Δείτε την Εικ. 11)
6) Ανοίξτε το οριζόντιο πτερύγιο και σφίξτε 2 βίδες στο κέντρο της εξόδου. (μόνο για τύπο 125)
(Δείτε την Εικ. 10)

Βίδα στερέωσης
καπακιού
(εξάρτημα)

4) 5) Βίδα στερέωσης
καπακιού (εξάρτημα)
5) Βίδα στερέωσης
καπακιού (εξάρτημα)

6) μόνο για τύπο 125
Σύσφιξη βιδών σε
2 σημεία στο κέντρο
της εξόδου.

Οριζόντιο πτερύγιο
5) Βίδα στερέωσης
καπακιού (εξάρτημα)
Εικ. 10

Ελληνικά

4) 5) Βίδα στερέωσης
καπακιού (εξάρτημα)
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Επιφάνεια ταβανιού

Διακοσμητικό καπάκι

5) Μην αφήνετε διάκενο.
(περιμετρικά)

Εικ. 11

ΠΡΟΣΟΧΗ
Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει διάκενο ανάμεσα στην εσωτερική μονάδα και το διακοσμητικό καπάκι
καθώς και ανάμεσα στο ταβάνι και το διακοσμητικό καπάκι.
1 Αν υπάρχει διάκενο, μπορεί να προκληθεί βλάβη όπως στην Εικ. 12.

Διαρροή αέρα
Διαρροή αέρα στο ταβάνι
Ρύπανση

Συγκέντρωση υγρασίας,
δημιουργία σταγόνων
Εικ. 12

• Αν δεν έχετε σφίξει τη βίδα αρκετά, φροντίστε να σφίξετε τη βίδα όπως περιγράφεται στο (5)
και στο (6) ώστε να μην δημιουργείται διάκενο.
• Αν υπάρχει ακόμα διάκενο ανάμεσα στο ταβάνι και το διακοσμητικό καπάκι μετά τη σύσφιγξη
της βίδας, προσαρμόστε το ύψος της εσωτερικής μονάδας.
2 Αν η θέση της κρεμασμένης εσωτερικής μονάδας είναι πολύ ψηλά, μπορεί να δημιουργηθεί
διάκενο όπως στην Εικ. 13.

Το σχήμα του καπακιού
θα αλλοιωθεί και θα
δημιουργηθεί διάκενο.

Εικ. 13

Αν το ταβάνι δεν είναι
αρκετά σταθερό όπως
είναι π.χ. μια ψευδοροφή,
θα γλιστρήσει και θα
δημιουργηθεί διάκενο.

• Χαμηλώστε την κρεμασμένη εσωτερική μονάδα ως προς το ταβάνι.
• Αν δημιουργείται διάκενο και μετά τη λήψη μέτρων όπως το παραπάνω για ταβάνι που δεν
είναι αρκετά σταθερό όπως είναι π.χ. μια ψευδοροφή, ενισχύστε το τμήμα του ανοίγματος
ώστε να δώσετε επαρκή αντοχή.

6
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3 Αν δεν επηρεάζεται η οριζόντια θέση της εσωτερικής μονάδας και των σωληνώσεων αποστράγγισης, μπορείτε να ρυθμίσετε το ύψος της εσωτερικής μονάδας από τη γωνιακή οπή του
διακοσμητικού καπακιού κρατώντας τη τοποθετημένη. (Δείτε την Εικ. 14)

Εικ. 14
• Για να ρυθμίσετε το ύψος της εσωτερικής μονάδας από τη γωνιακή οπή με το διακοσμητικό
καπάκι τοποθετημένο, αφαιρέστε το γωνιακό κάλυμμα του διακοσμητικού καπακιού. (Δείτε
την Εικ. 15)

Οριζόντιο πτερύγιο
Περιστροφή του οριζόντιου
πτερυγίου χειροκίνητα για
να ανοίξει.

Γωνιακό
κάλυμμα
Εικ. 15

• Προσέξτε να μην προκαλέσετε ζημιά στο γλωσσάκι του γωνιακού καλύμματος. (Δείτε την
Εικ. 16, 17)

Γλωσσάκι

Χαμηλώστε
το άκρο
Γωνιακό κάλυμμα
Τραβήξτε κάτω το γωνιακό κάλυμμα στην
κατεύθυνση του βέλους για να το αφαιρέσετε.
(4 σημεία συνολικά)
Εικ. 16

Ελληνικά

Γωνιακό κάλυμμα
Εικ. 17
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• Αφού ρυθμίσετε το ύψος της εσωτερικής μονάδας, τοποθετήστε το γωνιακό κάλυμμα.
(Δείτε την Εικ. 18)

Οπή του διακοσμητικού
καπακιού

Γλωσσάκι

Γλωσσάκι (2 σημεία)
Αφού εισάγετε το γλωσσάκι στην
οπή του διακοσμητικού καπακιού,
εισαγάγετε τα υπόλοιπα γλωσσάκια
(2 σημεία) στην οπή για την εγκατάσταση.

Εικ. 18

(2) Καλωδίωση του διακοσμητικού καπακιού.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Βεβαιωθείτε ότι έχετε διακόψει την παροχή ρεύματος πριν από τις εργασίες καλωδίωσης.
Η καλωδίωση της εσωτερικής μονάδας και η εγκατάσταση του διακοσμητικού καπακιού διεξάγονται ταυτόχρονα
1) Αφαιρέστε το καπάκι του κιβωτίου ελέγχου της εσωτερικής μονάδας. (Δείτε την Εικ. 19)

Τμήμα αγκίστρωσης

Εγκοπή

1) Βίδα (2 σημεία)

Εικ. 19

1) Καπάκι κιβωτίου ελέγχου

Χαλαρώστε τις βίδες (2 σημεία), σύρετε το καπάκι στην κατεύθυνση
του βέλους και αφαιρέστε το τμήμα αγκίστρωσης και την εγκοπή.

8
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2) Φροντίστε να συνδέσετε το σύνδεσμο της καλωδίωσης του μοτέρ στρέψης στο σύνδεσμο της
πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος (A1P) στο εσωτερικό του κιβωτίου ελέγχου της εσωτερικής
μονάδας. (Δείτε την Εικ. 20)
ΠΡΟΣΟΧΗ
Η στρέψη των πτερυγίων δεν λειτουργεί αν δεν συνδεθεί ο σύνδεσμος.

Στηρίγματα καλωδίου
Περάστε το καλώδιο
μέσα από το στήριγμα
καλωδίου.
Καλωδίωση
μοτέρ στρέψης
Σύνδεσμος 2) Συνδέστε
(X36A)
σταθερά.
Πλακέτα τυπωμένου
κυκλώματος(A1P)

Η κατεύθυνση της εσωτερικής
μονάδας είναι διαφορετική από την
τρέχουσα.(Μόνο για σκοπούς επεξήγησης)

Εικ. 20

Καλωδίωση
μοτέρ στρέψης

3) Εγκαταστήστε το καπάκι του κιβωτίου ελέγχου της εσωτερικής μονάδας ακολουθώντας αντίστροφα τη διαδικασία που περιγράφεται στο 1). (Δείτε την Εικ. 19)
ΠΡΟΣΟΧΗ
Προσέξτε να μην παγιδευτεί η καλωδίωση του μοτέρ στρέψης στο καπάκι του κιβωτίου ελέγχου.
Εγκατάσταση του διακοσμητικού καπακιού αργότερα
1) Κόψτε το σφιγκτήρα και ανοίξτε το κάλυμμα ρητίνης. (Δείτε την Εικ. 21)

Κιβώτιο ελέγχου
1) Κόψτε το
σφιγκτήρα

Κάλυμμα ρητίνης
1) Ανοίξτε το κάλυμμα ρητίνης
Εικ. 21

Ελληνικά
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2) Φροντίστε να συνδέσετε το σύνδεσμο της καλωδίωσης του μοτέρ στρέψης στο σύνδεσμο της
πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος (A1P) στο εσωτερικό του κιβωτίου ελέγχου της εσωτερικής
μονάδας. (Δείτε την Εικ. 22)

Στηρίγματα καλωδίου
Περάστε το καλώδιο
μέσα από το στήριγμα
καλωδίου.
Καπάκι κιβωτίου
ελέγχου

Καλωδίωση μοτέρ στρέψης

Τοποθετήστε το σύνδεσμο
της καλωδίωσης στο καπάκι
του κιβωτίου ελέγχου και στο
κιβώτιο ελέγχου.

Πλακέτα τυπωμένου
κυκλώματος (A1P)

Σύνδεσμος (X36A) 2) Συνδέστε σταθερά
Εικ. 22

3) Αφού ολοκληρώσετε την καλωδίωση, κλείστε το κάλυμμα ρητίνης όπως ήταν πριν. (Δεν απαιτούνται σφιγκτήρες.) (Δείτε την Εικ. 21)

5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΕΡΒΙΣ (ΚΙΒΩΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ) ΚΑΙ ΤΟΥ
ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ
(1) Τοποθετήστε το κάλυμμα σέρβις (κιβώτιο ελέγχου). (Δείτε την Εικ. 23)
Αφού αγκιστρώσετε το μπροστινό γλωσσάκι, σφίξτε με τη βίδα. (Δείτε την Εικ. 24)

Κάλυμμα σέρβις
(κιβώτιο ελέγχου)
Βίδα
Κάλυμμα σέρβις

Μπροστινό
γλωσσάκι

Βίδα

Εικ. 23
Εικ. 24
(2) Σφίξτε το τμήμα του φίλτρου αέρα στο γλωσσάκι του διακοσμητικού καπακιού. (Δείτε την Εικ. 25)
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(3) Κλείστε το φίλτρο αέρα με αντίστροφη σειρά για να το αφαιρέσετε. (Δείτε την Εικ. 25)

Φίλτρο αέρα
(3)

Διακοσμητικό
καπάκι
Decoration panel
Γλωσσάκι

Τμήμα
αγκίστρωσης
Φίλτρο αέρα

(2)

Φίλτρο αέρα

Τμήμα αγκίστρωσης

Διακοσμητικό
καπάκι
Γλωσσάκι

Εικ. 25

6. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΠΑΚΙΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
Εγκαταστήστε το καπάκι αναρρόφησης.
1) Αφαιρέστε την ταινία που στερεώνει τη ντίζα στερέωσης για προστασία από πτώση στις δύο
πλευρές του καπακιού αναρρόφησης.
2) Κρατήστε το καπάκι αναρρόφησης σε θέση κλίσης 45° και αγκιστρώστε το καπάκι αναρρόφησης
στον πείρο αγκίστρωσης του διακοσμητικού καπακιού. (Δείτε την Εικ. 4 της σελίδας 2)
3) Αγκιστρώστε τη ντίζα στερέωσης για προστασία από πτώση στις δύο πλευρές του καπακιού
αναρρόφησης στην οπή του διακοσμητικού καπακιού.
(Δείτε την Εικ. 26)
4) Αγκιστρώστε την αντίθετη πλευρά του καπακιού αναρρόφησης στον πείρο αγκίστρωσης με αντίστροφη σειρά για να το αφαιρέσετε.

2) Πείρος αγκίστρωσης

Οπή
3) Ντίζα στερέωσης
για προστασία από
πτώση

4) Πείρος
αγκίστρωσης

Εικ. 26

Ελληνικά
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