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1. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

• Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν από την εγκατάσταση.
• Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις που επισημαίνονται στο εγχειρίδιο περιέχουν 
σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλειά σας. Φροντίστε να τις τηρήσετε.

• Προμηθεύστε το παρόν εγχειρίδιο, μαζί με το εγχειρίδιο λειτουργίας, στον πελάτη. 
Ζητήστε από τον πελάτη να φυλάξει τα συγκεκριμένα εγχειρίδια για μελλοντική χρήση, 
όπως είναι η επανατοποθέτηση ή η επιδιόρθωση της μονάδας.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Επισημαίνει μια ενδεχόμενη ή επαπειλούμενη επικίνδυνη 
κατάσταση, η οποία, αν δεν αποφευχθεί, θα μπορούσε να έχει 
ως αποτέλεσμα θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. 

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Επισημαίνει μια ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση, η οποία 
θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα μικρούς ή μέτριους 
τραυματισμούς ή υλικές ζημιές.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

•  Η εγκατάσταση αυτού του προϊόντος πρέπει να γίνει από έμπειρους τεχνικούς ή 
επαγγελματίες εγκαταστάτες και μόνο σύμφωνα με το παρόν εγχειρίδιο. Η εγκατάστα-
ση από μη επαγγελματίες ή η ακατάλληλη εγκατάσταση του προϊόντος ενδέχεται να 
προκαλέσει σοβαρά ατυχήματα, όπως τραυματισμούς, διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία 
ή πυρκαγιά. Αν το προϊόν εγκατασταθεί χωρίς να τηρηθούν οι οδηγίες αυτού του 
εγχειριδίου, η εγγύηση του κατασκευαστή θα ακυρωθεί.

•  Μην ενεργοποιήσετε την τροφοδοσία ρεύματος μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργα-
σίες. Τυχόν ενεργοποίηση της τροφοδοσίας πριν από την ολοκλήρωση των εργασιών 
ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά ατυχήματα, όπως ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

•  Αν υπάρξει διαρροή ψυκτικού κατά την εκτέλεση των εργασιών, πραγματοποιήστε 
εξαερισμό του χώρου. Αν το διαρρέον ψυκτικό έρθει σε επαφή με φλόγα, ενδέχεται να 
παραχθεί ένα τοξικό αέριο.

•  Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, 
τους κώδικες ή τα πρότυπα για την ηλεκτρική καλωδίωση και τον εξοπλισμό σε κάθε 
χώρα ή περιφέρεια, ή στην τοποθεσία εγκατάστασης.

•  Μην χρησιμοποιείτε άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία αποπαγοποίησης ή 
για τον καθαρισμό, εκτός από τα συνιστώμενα από τον κατασκευαστή.

•  Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) 
με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας 
και γνώσης, εκτός εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικές με τη χρήση της 
συσκευής από το άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει 
να επιβλέπονται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

 ΠΡΟΣΟΧΗ

•  Διαβάστε προσεκτικά όλες τις πληροφορίες ασφάλειας που αναφέρονται σε αυτό το 
εγχειρίδιο πριν εγκαταστήσετε ή χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό.

•  Εγκαταστήστε το προϊόν ακολουθώντας τους ισχύοντες τοπικούς κώδικες και κανονι-
σμούς στην τοποθεσία εγκατάστασης, καθώς και τις οδηγίες που παρέχονται από τον 
κατασκευαστή.

•  Αυτό το προϊόν είναι μέρος ενός συνόλου, που αποτελεί το κλιματιστικό. Το προϊόν δεν 
πρέπει να εγκατασταθεί μόνο του ή με συσκευές μη συνιστώμενες από τον κατασκευ-
αστή.

•  Για αυτό το προϊόν να χρησιμοποιείτε πάντα ξεχωριστή παροχή τροφοδοσίας ρεύ-
ματος, προστατευμένη με ασφαλειοδιακόπτη σε όλους τους αγωγούς και με 3 mm 
απόσταση μεταξύ των επαφών.

•  Για προστασία των ανθρώπων, να γειώνετε σωστά το προϊόν και να χρησιμοποιείτε το 
καλώδιο ισχύος σε συνδυασμό με ασφαλειοδιακόπτη διαρροής γείωσης.

 ΠΡΟΣΟΧΗ

•  Το προϊόν δεν διαθέτει προστασία από εκρήξεις και, συνεπώς, δεν πρέπει να εγκαθί-
σταται σε χώρους με ατμόσφαιρα όπου είναι δυνατό να προκληθεί έκρηξη.

•  Για να αποφύγετε ενδεχόμενη ηλεκτροπληξία, μην αγγίζετε ποτέ τα ηλεκτρικά εξαρτή-
ματα αμέσως μετά την απενεργοποίηση της τροφοδοσίας. Μετά την απενεργοποίηση 
της τροφοδοσίας, περιμένετε πάντοτε τουλάχιστον 5 λεπτά πριν αγγίξετε ηλεκτρικά 
εξαρτήματα.

•  Το προϊόν δεν περιέχει εξαρτήματα που μπορούν να συντηρηθούν από τον χρήστη. 
Να απευθύνεστε πάντα σε έμπειρους τεχνικούς για επισκευές.

•  Όταν μετακομίζετε ή αλλάζετε τη θέση του κλιματιστικού, να απευθύνεστε σε έμπει-
ρους τεχνικούς για την αποσύνδεση και την επανεγκατάσταση του κλιματιστικού.

•  Μην τοποθετείτε οποιαδήποτε ηλεκτρικά προϊόντα ή οικιακά αντικείμενα κάτω από το 
προϊόν. Η συμπύκνωση υγρασίας που τυχόν θα στάξει από το προϊόν μπορεί να τα 
υγράνει και να προκαλέσει ζημιά ή δυσλειτουργία στα υπάρχοντά σας.

•  Προσέξτε να μην γρατζουνίσετε το κλιματιστικό κατά τον χειρισμό του.
•  Μετά την εγκατάσταση, εξηγήστε στον πελάτη τον σωστό τρόπο χειρισμού και λειτουργί-
ας, χρησιμοποιώντας το εγχειρίδιο λειτουργίας.

2. ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΑΥΤΟΥ

2.1. Προφυλάξεις κατά τη χρήση ψυκτικού R410A

Οι βασικές διαδικασίες για τις εργασίες εγκατάστασης είναι όμοιες με αυτές των μοντέλων 
που χρησιμοποιούν συμβατικό ψυκτικό (R22). 
Ωστόσο, προσέξτε ιδιαίτερα τα παρακάτω σημεία:

Επειδή η πίεση λειτουργίας είναι 1,6 φορές υψηλότερη απ' ότι στα μοντέλα με 
συμβατικό ψυκτικό (R22), κάποιες από τις σωληνώσεις και τα εργαλεία εγκατάστασης 
και επιδιόρθωσης είναι ειδικά. (Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα.)
Ειδικά κατά την αντικατάσταση ενός μοντέλου με συμβατικό ψυκτικό (R22) με ένα 
μοντέλο νέου ψυκτικού R410A, να αντικαθιστάτε πάντα τις συμβατικές σωληνώσεις και 
τα ρακόρ με σωληνώσεις και ρακόρ R410A.

Τα μοντέλα που χρησιμοποιούν ψυκτικό R410A έχουν διαφορετική διάμετρο 
σπειρώματος θύρας πλήρωσης για να εμποδίζεται η εσφαλμένη πλήρωση με 
συμβατικό ψυκτικό (R22) και για λόγους ασφάλειας. Γι' αυτό, ελέγξτε εκ των προτέρων. 
[Η διάμετρος σπειρώματος της θύρας πλήρωσης για το R410A είναι 1/2 UNF -20 
σπειρώματα ανά ίντσα]

Προσέξτε να μην μπουν ξένα σώματα (λάδι, νερό κ.λπ.) στις σωληνώσεις, ακόμη 
περισσότερο απ' ότι με τα μοντέλα με ψυκτικό R22. Επίσης, κατά την αποθήκευση της 
σωλήνωσης, σφραγίστε προσεκτικά το άνοιγμα, π.χ. με πιάστρα, ταινία κ.λπ.

Κατά την εισαγωγή του ψυκτικού, λάβετε υπόψη μικρές αλλαγές στη σύνθεση των φάσε-
ων αερίου και υγρού. Επίσης, να κάνετε πάντα την εισαγωγή από την υγρή φάση, που η 
σύνθεση του ψυκτικού είναι σταθερή.

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ
Επιτοιχιος Τυπος
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2.2. Ειδικά εργαλεία για R410A

Όνομα εργαλείου Αλλαγή από R22 σε R410A

Μετρητής πολλαπλής

Η πίεση είναι υψηλή και δεν μπορεί να μετρηθεί με μετρητή 
R22. Για την αποφυγή εσφαλμένης ανάμιξης με άλλα ψυκτι-
κά, η διάμετρος της κάθε θύρας είναι διαφορετική.
Συνιστάται η χρήση μετρητή με στεγανοποιητικά -0,1 έως 5,3 MPa 
(-1 έως 53 bar) για υψηλή πίεση.
-0,1 έως 3,8 MPa (-1 έως 38 bar) για χαμηλή πίεση.

Λάστιχο πλήρωσης Για να αυξηθεί η αντίσταση στην πίεση, το υλικό του λάστι-
χου και το μέγεθος της βάσης έχουν αλλάξει. (R410A)

Αντλία κενού
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί συμβατική αντλία κενού με την 
τοποθέτηση μετατροπέα αντλίας κενού.
(Απαγορεύεται η χρήση αντλίας κενού με κινητήρα εν σειρά.)

Ανιχνευτής διαρροής 
αερίου

Ειδικός ανιχνευτής διαρροής αερίου για το ψυκτικό HFC 
R410A.

Χάλκινοι σωλήνες
Απαιτείται η χρήση χάλκινων σωλήνων χωρίς αρμούς, ενώ είναι επιθυμητό η ποσότητα 
εναπομένοντος ελαίου να μην υπερβαίνει τα 40 mg/10 m. Μην χρησιμοποιείτε χάλκινους 
σωλήνες με βαθουλώματα, παραμορφωμένα ή αποχρωματισμένα τμήματα (ειδικά στην 
εσωτερική τους επιφάνεια). Διαφορετικά, η βαλβίδα εκτόνωσης ή ο τριχοειδής σωλήνας 
μπορεί να φράξουν με ρύπους.
Καθώς τα κλιματιστικά που χρησιμοποιούν ψυκτικό R410A λειτουργούν υπό μεγαλύτερη πί-
εση απ' ότι αυτά που χρησιμοποιούν R22, είναι απαραίτητη η επιλογή κατάλληλων υλικών. 

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

•  Μην χρησιμοποιείτε τη σωλήνωση και τα ρακόρ που υπάρχουν ήδη (για R22).
Εάν χρησιμοποιηθούν τα υπάρχοντα υλικά, η εσωτερική πίεση στον κύκλο ψυκτικού 
θα αυξηθεί και θα προκληθεί δυσλειτουργία, τραυματισμός κ.λπ. (Χρησιμοποιήστε τα 
ειδικά υλικά για R410A.)

•  Να χρησιμοποιείτε (για αναπλήρωση ή αντικατάσταση) μόνο το προβλεπόμενο 
ψυκτικό (R410A).  Η χρήση μη προβλεπόμενου ψυκτικού ενδέχεται να προκαλέσει 
δυσλειτουργία του προϊόντος, έκρηξη ή τραυματισμό.

•  Προσέξτε να μην εισέλθουν ρύποι ή άλλα αέρια εκτός του προβλεπόμενου ψυκτι-
κού (R410A).  Η είσοδος αέρα ή η χρήση μη προβλεπόμενων υλικών αυξάνει την 
εσωτερική πίεση στον κύκλο ψυκτικού και ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία του 
προϊόντος, διάρρηξη των σωληνώσεων ή τραυματισμούς.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

•  Για σωστή λειτουργία του κλιματιστικού, εγκαταστήστε το όπως αναφέρεται στο 
παρόν εγχειρίδιο.

•  Για να συνδέσετε την εσωτερική μονάδα και την εξωτερική μονάδα, χρησιμοποιήστε 
σωληνώσεις και καλώδια για εφαρμογές κλιματισμού, που διατίθενται μέσω του 
τοπικού διανομέα. Το παρόν εγχειρίδιο περιγράφει τις σωστές συνδέσεις χρησιμοποι-
ώντας τέτοια υλικά εγκατάστασης.

•  Μην ενεργοποιήσετε την τροφοδοσία ρεύματος μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες.

 ΠΡΟΣΟΧΗ

Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει μόνο τον τρόπο εγκατάστασης της εσωτερικής μονάδας. 
Για να εγκαταστήσετε την εξωτερική μονάδα (αν χρειάζεται), ανατρέξτε στο εγχειρίδιο 
εγκατάστασης που περιλαμβάνεται με κάθε προϊόν.

• Προσέξτε να μην γρατζουνίσετε το κλιματιστικό κατά τον χειρισμό του.
• Μετά την εγκατάσταση, εξηγήστε στον πελάτη τον σωστό τρόπο χειρισμού και λειτουρ-

γίας, χρησιμοποιώντας το εγχειρίδιο λειτουργίας.

2.3. Παρελκόμενα
Παρέχονται τα ακόλουθα παρελκόμενα εγκατάστασης. Χρησιμοποιήστε τα με κατάλληλο τρόπο.

Ονομασία και Σχήμα Ποσότητα Ονομασία και Σχήμα Ποσότητα
Εγχειρίδιο λειτουργίας

1

Υφασμάτινη ταινία

1

Εγχειρίδιο εγκατάστασης
(το παρόν εγχειρίδιο)

1

Βίδα διάνοιξης σπειρώματος 

(μεγάλη)
8

Στήριγμα αγκίστρωσης σε 
τοίχο

1

Βίδα διάνοιξης σπειρώματος 

(μικρή) 2

Τηλεχειριστήριο

1

Φίλτρο καθαρισμού αέρα

2

Μπαταρία
2

Θήκες φίλτρων
2

Βάση στήριξης τηλεχειριστηρίου

1

Μόνωση λάστιχου αποστράγ-
γισης

1

Για την εγκατάσταση του παρόντος κλιματιστικού απαιτούνται τα ακόλουθα αντικείμενα. (Τα 
αντικείμενα δεν περιλαμβάνονται με το κλιματιστικό και πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά.)

Όνομα Ποσότητα Όνομα Ποσότητα
Σύστημα σωληνώσεων σύνδεσης 1 Κάλυμμα τοίχου 1
Καλώδιο σύνδεσης (4 αγωγών) 1 Στήριγμα 1 σετ
Σωλήνας τοίχου 1 Λάστιχο αποστράγγισης 1
Διακοσμητική ταινία 1 Βίδες διάνοιξης σπειρώματος 1 σετ
Ταινία βινυλίου 1 Στεγανωτικό 1

2.4. Προαιρετικά εξαρτήματα
Για πληροφορίες σχετικά με τη μέθοδο εγκατάστασης κάθε προαιρετικού εξαρτήματος, 
ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασής του.

Όνομα εξαρτήματος Όνομα μοντέλου Εφαρμογή

Ενσύρματο τηλεχειριστήριο *¹ UTY-RVNM Για χειρισμό του κλιματιστικού 
(τύπος 3 αγωγών)

Ενσύρματο τηλεχειριστήριο *² UTY-RNRZ Για χειρισμό του κλιματιστικού 
(τύπος 2 αγωγών)

Ενσύρματο τηλεχειριστήριο *² UTY-RLR Για χειρισμό του κλιματιστικού 
(τύπος 2 αγωγών)

Απλό τηλεχειριστήριο *¹ UTY-RSNM Για χειρισμό του κλιματιστικού 
(τύπος 3 αγωγών)

Κιτ επικοινωνίας UTY-XWNX
Για την εγκατάσταση του ενσύρ-
ματου τηλεχειριστηρίου (τύπου 3 
αγωγών)

Κιτ επικοινωνίας UTY-TWRX
Για την εγκατάσταση του ενσύρ-
ματου τηλεχειριστηρίου (τύπου 2 
αγωγών)

Κιτ εξωτερικής σύνδεσης UTY-XWZX Για έλεγχο της θύρας εισόδου/εξόδου
Πλακέτα εξωτερικής εισόδου και εξόδου *³ UTY-XCSXZ1 Για σύνδεση εξωτερικών συσκευών
Εξωτερική είσοδος και έξοδος 
κιβωτίου PCB UTZ-GXXB Για την εγκατάσταση προαιρετικών 

εξαρτημάτων
*1 Για την εγκατάσταση απαιτείται προαιρετικό κιτ επικοινωνίας (UTY-XWNX).
*2 Για την εγκατάσταση απαιτείται προαιρετικό κιτ επικοινωνίας (UTY-TWRX).
*3  Η προαιρετική εξωτερική είσοδος και έξοδος κιβωτίου PCB είναι απαραίτητη για την 

εγκατάσταση.

3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Το παρόν εγχειριδιο εγκαταστασης αναφέρει εν συντομία πού και πώς πρέπει να εγκατασταθεί το 
σύστημα κλιματισμού. Διαβάστε όλες τις οδηγίες για τις εσωτερικές και τις εξωτερικές μονάδες και 
βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα παρελκόμενα που αναφέρονται με το σύστημα.

3.1. Τύποι χαλκοσωλήνων και μονωτικών υλικών

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης της εξωτερικής μονάδας για την περιγραφή 
του μήκους του σωλήνα σύνδεσης ή την υψομετρική διαφορά.

Μέγεθος (πάχος) σωλήνα αερίου [mm] Μέγεθος (πάχος) σωλήνα υγρού [mm]
Ø 15,88 (5/8 ίν.) Ø 9,52 (3/8 ίν.)

 ΠΡΟΣΟΧΗ
•  Τυλίξτε θερμομόνωση γύρω από τους σωλήνες αερίου και υγρού. 
Εάν δεν γίνουν εργασίες θερμομόνωσης ή γίνουν με λανθασμένο τρόπο, ενδέχεται 
να προκληθούν διαρροές νερού.

•  Σε μοντέλα αντίστροφου κύκλου, χρησιμοποιήστε θερμομόνωση με αντοχή σε 
θερμοκρασίες άνω των 120 °C.

•  Αν η αναμενόμενη υγρασία στην τοποθεσία εγκατάστασης των σωληνώσεων ψυκτικού 
είναι υψηλότερη από 70%, τυλίξτε τους σωλήνες ψυκτικού με θερμομόνωση. 
Αν η αναμενόμενη υγρασία είναι μεταξύ 70% και 80%, χρησιμοποιήστε 
θερμομόνωση με πάχος 15 mm ή περισσότερο. 
Αν η αναμενόμενη υγρασία είναι υψηλότερη από 80%, χρησιμοποιήστε 
θερμομόνωση με πάχος 20 mm ή περισσότερο.

•  Η χρήση θερμομόνωσης με πάχος μικρότερο από το συνιστώμενο παραπάνω 
ενδέχεται να προκαλέσει συμπύκνωση υγρασίας στην επιφάνεια της μόνωσης.  

•  Χρησιμοποιήστε θερμομόνωση με θερμική αγωγιμότητα 0,045 W/(m•K) ή μικρότερη, 
στους 20 °C.

3.2. Πρόσθετα υλικά που απαιτούνται για την εγκατάσταση
Α. Ταινία ψυκτικών εφαρμογών (ενισχυμένη)
Β. Μονωμένα καρφωτά στηρίγματα ή σφικτήρες για το καλώδιο σύνδεσης (συμβουλευτείτε 

τους τοπικούς κώδικες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.)
C. Στόκος
D. Λιπαντικό ψυκτικών εφαρμογών
Ε. Σφικτήρες ή στηρίγματα για τη στερέωση των σωληνώσεων ψυκτικού

4. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Η εσωτερική μονάδα τροφοδοτείται με ρεύμα από την εξωτερική μονάδα. Μην τροφοδοτεί-
τε την εσωτερική μονάδα με ρεύμα από ξεχωριστή παροχή.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Τα πρότυπα για την ηλεκτρική καλωδίωση και τον εξοπλισμό διαφέρουν μεταξύ χωρών 
ή περιφερειών. Πριν ξεκινήσετε τις ηλεκτρικές εργασίες, επιβεβαιώστε τους σχετικούς 
κανονισμούς, τους κώδικες ή τα πρότυπα.

Καλώδιο Μέγεθος αγωγού [mm2] Τύπος Παρατηρήσεις
Καλώδιο σύνδεσης 1,5 Τύπος 60245 IEC 57 3 καλώδια + γείωση, 1 Ø 230 V

Μήκος καλωδίου: Περιορίστε την πτώση τάσης σε 2% το πολύ. Εάν η πτώση τάσης είναι 
2% ή περισσότερο, αυξήστε το πάχος του καλωδίου.
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5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
Αποφασίστε με τον πελάτη για τη θέση τοποθέτησης, ως εξής:

5.1. Εσωτερική μονάδα
(1) Εγκαταστήστε την εσωτερική μονάδα οριζοντιωμένη σε έναν στιβαρό τοίχο ο οποίος 

δεν υπόκειται σε κραδασμούς.
(2) Δεν πρέπει να υπάρχουν εμπόδια μπροστά από τις θύρες εισόδου και εξόδου. Ο 

αέρας πρέπει να κυκλοφορεί ελεύθερα σε όλον τον χώρο.
(3) Εγκαταστήστε μια γραμμή τροφοδοσίας ρεύματος αποκλειστικά για τη μονάδα.
(4) Μην εγκαθιστάτε τη μονάδα σε σημείο που εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως.
(5) Εγκαταστήστε τη μονάδα σε θέση όπου η σύνδεση με την εξωτερική μονάδα να είναι 

εύκολη.
(6) Εγκαταστήστε τη μονάδα σε θέση όπου είναι δυνατή η εύκολη εγκατάσταση του 

σωλήνα αποστράγγισης.
(7) Λάβετε υπόψη τις ανάγκες συντήρησης κ.λπ. του κλιματιστικού και αφήστε τις 

αποστάσεις που αναφέρονται στην ενότητα "6.1. Διαστάσεις εγκατάστασης". Επίσης, 
εγκαταστήστε τη μονάδα σε σημείο όπου είναι δυνατή η αφαίρεση του φίλτρου.

Είναι σημαντικό να γίνει σωστά η αρχική εγκατάσταση, επειδή είναι δύσκολη η μετακίνηση 
της μονάδας μετά την εγκατάστασή της.

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εγκαταστήστε την εσωτερική μονάδα σε ένα σημείο ικανό να αντέξει το βάρος της 
μονάδας. Ασφαλίστε καλά τη μονάδα, ώστε να μην καταρρεύσει ή πέσει.

  ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην εγκαθιστάτε τη μονάδα στις εξής περιοχές:
•  Σε περιοχή όπου υπάρχει πολύ αλάτι, όπως στην ακροθαλασσιά. Θα προκληθεί διά-
βρωση στα μεταλλικά εξαρτήματα, με αποτέλεσμα να παρουσιαστεί βλάβη ή διαρροή 
νερού από τη μονάδα.

•  Σε περιοχή με πολλά ορυκτά έλαια ή μεγάλη ποσότητα χυμένων λαδιών ή ατμού, 
όπως σε κουζίνα. Θα προκληθεί διάβρωση στα πλαστικά εξαρτήματα, με αποτέλεσμα 
να παρουσιαστεί βλάβη ή διαρροή νερού από τη μονάδα. 

•  Σε περιοχή κοντά σε πηγές θερμότητας. 
•  Σε περιοχή όπου παράγονται ουσίες που επιδρούν αρνητικά στον εξοπλισμό, όπως 
θειούχα αέρια, χλωριούχα αέρια, οξέα ή αλκάλια. Θα προκληθεί διάβρωση στις 
ενώσεις των χαλκοσωλήνων και των συγκολλήσεών τους, που μπορεί να προκαλέσει 
διαρροή ψυκτικού.

•  Σε περιοχή όπου μπορεί να προκληθεί διαρροή καύσιμου αερίου, όπου υπάρχουν 
αιωρούμενες ίνες άνθρακα ή εύφλεκτη σκόνη ή πτητικά και εύφλεκτα υλικά, όπως 
διαλυτικό βαφής ή βενζίνη.

•  Εάν διαρρεύσει αέριο και παραμείνει γύρω από τη μονάδα, μπορεί να προκληθεί 
φωτιά.

•  Σε περιοχή όπου μπορεί να ουρήσουν ζώα πάνω στη μονάδα ή να παραχθεί αμμωνία.

•   Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα για ειδικούς σκοπούς, όπως είναι η αποθήκευση 
τροφίμων, η φροντίδα ζώων, η καλλιέργεια φυτών ή η διατήρηση συσκευών ακριβείας 
ή έργων τέχνης. Ενδέχεται να υποβαθμιστεί η ποιότητα αυτών των αντικειμένων.

•  Εγκαταστήστε τη μονάδα σε θέση όπου δεν υπάρχει πρόβλημα με την αποστράγγιση.
•  Εγκαταστήστε την εσωτερική μονάδα, την εξωτερική μονάδα, το κουτί διακλάδωσης, το 
καλώδιο τροφοδοσίας ισχύος, το καλώδιο σύνδεσης και το καλώδιο τηλεχειριστηρίου 
τουλάχιστον 1 μ. μακριά από συσκευή τηλεόρασης ή ραδιοφωνικούς δέκτες. Σκοπός 
αυτής της προφύλαξης είναι να αποτραπούν οι παρεμβολές στο τηλεοπτικό ή το 
ραδιοφωνικό σήμα.
(Ακόμα και αν εγκατασταθούν σε απόσταση μεγαλύτερη του 1 μέτρου, ενδέχεται και 
πάλι να υπάρχει θόρυβος κάτω από ορισμένες συνθήκες.)

•  Αν παιδιά κάτω των 10 ετών είναι δυνατό να πλησιάσουν τη μονάδα, λάβετε προληπτι-
κά μέτρα ώστε να μην μπορούν να φτάσουν τη μονάδα.

•  Εγκαταστήστε την εσωτερική μονάδα σε ένα σημείο του τοίχου με ύψος από το δάπε-
δο τουλάχιστον 1,8 m.

6. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

 ΠΡΟΣΟΧΗ

•  Μην χτυπάτε και μην πιέζετε τον αισθητήρα ανίχνευσης ανθρώπων. Μπορεί να 
προκληθεί ζημιά ή δυσλειτουργία.

•  Μην αγγίζετε τον αισθητήρα ανίχνευσης ανθρώπων. Ενδεχόμενες γρατσουνιές ή ρύποι 
μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα εσφαλμένη ανίχνευση.

•  Μην τοποθετείτε μεγάλα αντικείμενα κοντά στον αισθητήρα ανίχνευσης ανθρώπων. 
Επίσης, κρατήστε τις συσκευές θέρμανσης έξω από την περιοχή ανίχνευσης του 
αισθητήρα.

Η εμβέλεια του αισθητήρα ανίχνευσης ανθρώπων είναι η ακόλουθη.
Γωνία 90° κατακόρυφα (πλευρική όψη)

90°
50°50°

7 m
7 m

Γωνία 100° οριζόντια (κάτοψη)

 6.1. Διαστάσεις εγκατάστασης

(Κάλυμμα τοίχου)

1,5 m ή 
περισσότερο

70 mm ή περισσότερο

88 mm ή περισσότερο Στήριγμα αγκίστρωσης σε τοίχο

140 mm ή περισ-
σότερο

1,8 m ή περισσότερο

Τηλεχειρι-
στήριο Βάση στήριξης 

τηλεχειριστηρίου

βίδες διάνοιξης σπειρώματος 
(μικρή, εξαρτήματα )

6.2. Κατεύθυνση σωλήνωσης εσωτερικής μονάδας
Οι σωληνώσεις μπορούν να συνδεθούν στις 7 κατευθύνσεις που φαίνονται στην εικόνα. 
Όταν οι σωληνώσεις συνδεθούν στην κατεύθυνση (B), (C), (D) ή (E), κόψτε κατά μήκος 
της αύλακας σωληνώσεων στα πλάγια του εμπρός πάνελ με ένα πριόνι.

 

 
 

 

 

 

(B)  Έξοδος 
δεξιά (A)  Έξοδος 

πίσω(C)  Έξοδος 
κάτω

(D)  Έξοδος κάτω 
αριστερά

(E)  Έξοδος 
αριστερά

(Πίσω)

(F)  Έξοδος 
στο 
κέντρο

(G)  Έξοδος πίσω 
αριστερά

6.3. Άνοιγμα της οπής στον τοίχο για τη σωλήνωση σύνδεσης

(1) Ανοίξτε μια οπή διαμέτρου 80 mm στον τοίχο, στη θέση που παρουσιάζεται 
παρακάτω.

(2) Ανοίξτε την οπή έτσι ώστε το εξωτερικό άκρο να είναι χαμηλότερα (5 έως 10 mm) από 
το εσωτερικό άκρο.

(3) Να ευθυγραμμίζετε πάντα το κέντρο της οπής στον τοίχο. Αν δεν υπάρχει ευθυγράμ-
μιση, θα σημειωθεί διαρροή νερού.

(4) Κόψτε τον σωλήνα τοίχου ανάλογα με το πάχος του τοίχου, περάστε τον στο κάλυμμα 
τοίχου, στερεώστε το κάλυμμα με ταινία βινυλίου και περάστε τον σωλήνα μέσα από την 
οπή.

(5) Για αριστερή και δεξιά σωλήνωση, ανοίξτε την οπή λίγο χαμηλότερα ώστε το νερό της 
αποστράγγισης να ρέει ελεύθερα.
Στήριγμα αγκίστρωσης σε τοίχο Σημάδια κεντραρίσματος

Χαμηλότερο
Χαμη-
λότερο

10 mm 
ή περισσότερο

Οπή 80 mm
10 mm 
ή περισσότερο

Οπή 80 mm

Στερεώστε με ταινία βινυλίου

5~10 mm

Σωλήνας τοίχου
(Προμήθεια τοπικά)

Κάλυμμα τοίχου
(Προμήθεια 
τοπικά)

(Εσωτερικό) (Εξωτερικό)Τοίχος

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Να χρησιμοποιείτε πάντα τον σωλήνα τοίχου. Αν δεν χρησιμοποιηθεί ο σωλήνας τοίχου, 
το καλώδιο που συνδέεται μεταξύ της εσωτερικής μονάδας και της εξωτερικής μονάδας 
μπορεί να ακουμπήσει σε μέταλλο και να προκληθεί διαρροή ρεύματος.

9387082050-02_IM.indb   39387082050-02_IM.indb   3 13/3/2018   PM 5:00:3213/3/2018   PM 5:00:32



El-4

6.4. Εγκατάσταση του στηρίγματος αγκίστρωσης σε τοίχο
(1) Εγκαταστήστε το στήριγμα αγκίστρωσης σε τοίχο και τοποθετήστε το σωστά οριζόντια 

και κατακόρυφα. Εάν το στήριγμα αγκίστρωσης σε τοίχο έχει κλίση, θα στάξει νερό στο 
δάπεδο.

(2) Εγκαταστήστε το στήριγμα αγκίστρωσης σε τοίχο έτσι ώστε να είναι επαρκώς στιβαρό για 
να αντέξει το βάρος της μονάδας.
• Στερεώστε το στήριγμα αγκίστρωσης σε τοίχο με τουλάχιστον 5 βίδες, μέσω των οπών 
κοντά στην εξωτερική πλευρά του στηρίγματος.

• Ελέγξτε ότι το στήριγμα αγκίστρωσης σε τοίχο δεν έχει κενά που μπορεί να προκα-
λέσουν τριγμούς.

Στήριγμα αγκίστρωσης σε τοίχο βίδες διάνοιξης σπειρώματος 
(μεγάλη, εξαρτήματα )

 ΠΡΟΣΟΧΗ

Εγκαταστήστε το στήριγμα αγκίστρωσης σε τοίχο ευθυγραμμισμένο οριζόντια και 
κατακόρυφα. 
Η εγκατάσταση χωρίς σωστή ευθυγράμμιση ενδέχεται να προκαλέσει διαρροή νερού.

6.5. Διαμόρφωση του λάστιχου αποστράγγισης και του σωλήνα

 ΠΡΟΣΟΧΗ

•  Εισάγετε σφικτά το λάστιχο αποστράγγισης και το καπάκι αποστράγγισης. Η αποστράγγιση 
πρέπει να έχει κλίση προς τα κάτω για να αποφευχθεί διαρροή νερού.

•  Κατά την εισαγωγή του λάστιχου αποστράγγισης, δεν πρέπει να εφαρμοστεί κανένα 
άλλο υλικό εκτός από νερό. Η εφαρμογή άλλου υλικού εκτός από νερό θα προκαλέσει 
φθορά του λάστιχου και, ενδεχομένως, διαρροή νερού.

•  Αφού αφαιρέσετε ένα λάστιχο αποστράγγισης, μην ξεχάσετε να τοποθετήσετε το 
καπάκι αποστράγγισης.

•  Όταν ασφαλίζετε τη σωλήνωση και το λάστιχο αποστράγγισης με ταινία, διευθετήστε 
το λάστιχο αποστράγγισης έτσι ώστε να βρίσκεται στην κάτω πλευρά της σωλήνωσης.

•  Σε περιβάλλοντα με χαμηλές θερμοκρασίες, θα πρέπει να εφαρμόσετε 
αντιπαγωτική προστασία στη σωλήνωση αποστράγγισης για να αποφύγετε το 
πάγωμα του λάστιχου αποστράγγισης. 
Μετά τη λειτουργία ψύξης σε περιβάλλον χαμηλής θερμοκρασίας (όταν η εξωτερική 
θερμοκρασία είναι κάτω από 0 °C), το νερό στο λάστιχο αποστράγγισης μπορεί να 
παγώσει. Το παγωμένο νερό αποστράγγισης θα μπλοκάρει τη ροή στο λάστιχο και 
ενδέχεται να προκαλέσει διαρροή νερού στην εσωτερική μονάδα.

[Οπίσθια σωλήνωση, Δεξιά σωλήνωση, Κάτω σωλήνωση]
• Εγκαταστήστε τη σωλήνωση της εσωτερικής μονάδας προς την κατεύθυνση της οπής 
στον τοίχο και δέστε μαζί το λάστιχο αποστράγγισης και τον σωλήνα με ταινία βινυλίου.

• Εγκαταστήστε τη σωλήνωση έτσι ώστε το λάστιχο αποστράγγισης να βρίσκεται στην 
κάτω πλευρά.

• Τυλίξτε τους σωλήνες της εσωτερικής μονάδας που είναι ορατοί από την έξω πλευρά με 
διακοσμητική ταινία.

 

 

 
 

 

 

 

Δεξιά σωλή-
νωση

Δέστε με ταινία βινυλίου

Λάστιχο αποστράγγισης εσωτερι-
κής μονάδας (κάτω)

Σωλήνας (επάνω)
Πίσω σωλήνωση

Κάτω σωλήνωση

[Για αριστερή οπίσθια σωλήνωση, αριστερή σωλήνωση]
Εναλλάξτε το καπάκι αποστράγγισης και το λάστιχο αποστράγγισης.

Καπάκι απο-
στράγγι-
σης

Λάστιχο 
αποστράγγι-
σης εσωτερι-
κής μονάδας

Αφαιρέστε το καπάκι αποστράγ-
γισης τραβώντας την προεξοχή 
στο άκρο του καπακιού με πένσα, 
μυτοτσίμπιδο κ.λπ.

Για σωλήνωση με έξοδο αριστερά, 
κόψτε και αφαιρέστε στην αύλακα 
εξόδου σωλήνωσης με πριόνι.

 

 
 

 

 

 

Εγκατάσταση του καπακιού αποστράγγισης 
Χρησιμοποιήστε ένα εξάγωνο κλειδί 4 mm στην αντίθε-
τη πλευρά για να εισάγετε το καπάκι αποστράγγισης, 
μέχρι το καπάκι αποστράγγισης να αγγίξει τη μύτη του 
στομίου αποστράγγισης.

Χωρίς κενό

Εξάγωνο 
κλειδί

Στόμιο 
αποστράγ-
γισηςΚαπάκι 

αποστράγ-
γισης

  ΠΡΟΣΟΧΗ
Εισάγετε το λάστιχο αποστράγγισης και το καπάκι αποστράγγισης στη θύρα 
αποστράγγισης, διασφαλίζοντας ότι έρχονται σε επαφή με την πίσω πλευρά της θύρας 
αποστράγγισης, και κατόπιν ασφαλίστε τα. Εάν το λάστιχο αποστράγγισης δεν συνδεθεί 
σωστά, θα συμβεί διαρροή.

•  Για αριστερή σωλήνωση και αριστερή οπίσθια σωλήνωση, ευθυγραμμίστε με τα σημάδια 
στο στήριγμα αγκίστρωσης τοίχου και διαμορφώστε κατάλληλα το σχήμα του σωλήνα 
σύνδεσης.

•  Λυγίστε τη σωλήνωση σύνδεσης με ακτίνα καμπυλότητας 100 mm ή περισσότερο και 
εγκαταστήστε την σε απόσταση έως 35 mm από τον τοίχο.

•  Αφού περάσετε την εσωτερική σωλήνωση και το λάστιχο αποστράγγισης μέσα από την 
οπή του τοίχου, κρεμάστε την εσωτερική μονάδα από τα άγκιστρα στην επάνω και κάτω 
πλευρά του στηρίγματος αγκίστρωσης σε τοίχο.

Στήριγμα 
αγκίστρωσης 
σε τοίχο

Σημάδια ευθυγράμμισης

Μικρή σωλήνωση

Σωλήνωση 
σύνδεσης

Μεγάλη σωλήνωση

[Εγκατάσταση της εσωτερικής μονάδας]
•  Κρεμάστε την εσωτερική μονάδα από τα άγκιστρα στην επάνω πλευρά του στηρίγματος 
αγκίστρωσης σε τοίχο.

•  Εισάγετε τον αποστάτη κ.λπ. μεταξύ της εσωτερικής μονάδας και του στηρίγματος αγκί-
στρωσης σε τοίχο και κρατήστε το κάτω μέρος της εσωτερικής μονάδας σε απόσταση 
από τον τοίχο.

Εσωτερική μονάδα

Στήριγμα αγκίστρω-
σης σε τοίχο

(Αποστάτης)

 

 

 
 

 

 

 

Επάνω άγκιστρα

Εσωτερική 
μονάδα

(Εξάρτημα) Κάτω άγκιστρα

Στήριγμα 
αγκίστρωσης 
σε τοίχο

•  Αφού αγκιστρώσετε την εσωτερική μονάδα στο επάνω άγκιστρο, αγκιστρώστε τα εξαρτήμα-
τα της εσωτερικής μονάδας στα 2 κάτω άγκιστρα, χαμηλώνοντας τη μονάδα και πιέζοντάς 
την προς τον τοίχο.

6.6. Σύνδεση με εκχείλωση (σύνδεση σωλήνα)

 ΠΡΟΣΟΧΗ

Σφίξτε τα ρακόρ με ροπόκλειδο, χρησιμοποιώντας την προβλεπόμενη μέθοδο σύσφιξης. 
Διαφορετικά, τα ρακόρ μπορεί να σπάσουν μετά από αρκετό χρονικό διάστημα, με 
αποτέλεσμα να προκληθεί διαρροή ψυκτικού και να δημιουργηθούν επικίνδυνα αέρια αν 
το ψυκτικό έρθει σε επαφή με φλόγα.

6.6.1. Συγκόλληση
Χρησιμοποιήστε το ειδικό εργαλείο κοπής και εκχείλωσης σωλήνων για εργασίες σωληνώ-

σεων R410A.
(1) Κόψτε με σωληνοκόφτη τον σωλήνα σύνδεσης στο κατάλληλο μήκος.
(2) Κρατήστε τον σωλήνα προς τα κάτω για να μην μπουν στον σωλήνα υπολείμματα κοπής 

και απομακρύνετε τυχόν γρέζια.
(3) Εισάγετε το ρακόρ (χρησιμοποιείτε πάντα τα ρακόρ που είναι προσαρτημένα στην 

εσωτερική και στην εξωτερική μονάδα, αντίστοιχα) στον σωλήνα και πραγματοποιήστε 
την εκχείλωση με ένα εργαλείο εκχείλωσης. Χρησιμοποιήστε το ειδικό εργαλείο εκχείλω-
σης για εφαρμογές R410A ή ένα συμβατικό εργαλείο εκχείλωσης. Αν χρησιμοποιηθούν 
διαφορετικά ρακόρ μπορεί να προκληθεί διαρροή του ψυκτικού.

(4) Προστατεύστε τους σωλήνες, π.χ. με πιάστρα ή ταινία, για να αποτρέψετε την είσοδο 
σκόνης, ρύπων ή νερού στο εσωτερικό των σωλήνων.

Φιλιέρα
A

Σωλήνας

B

L

Ελέγξτε αν γίνεται ομοιόμορφη 
εκχείλωση του [L] και βεβαιωθεί-
τε ότι δεν υπάρχουν ρωγμές ή 
αμυχές.
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Εξωτερική διάμετρος σω-
λήνα [mm (ίν.)]

Διάσταση A [mm]
Διάσταση Β [mm]Εργαλείο εκχείλωσης για 

R410A, τύπου σφικτήρα
6,35 (1/4)

0 έως 0,5

9,1
9,52 (3/8) 13,2

12,70 (1/2) 16,6
15,88 (5/8) 19,7
19,05 (3/4) 24,0

Όταν χρησιμοποιούνται συμβατικά εργαλεία συγκόλλησης για τη συγκόλληση σωλήνων 
R410A, η διάσταση A θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη κατά περίπου 0,5 mm από ό,τι υπο-
δεικνύεται στον πίνακα (για τη συγκόλληση με εργαλεία συγκόλλησης ειδικά για R410A), 
προκειμένου να επιτευχθεί η προβλεπόμενη συγκόλληση. Χρησιμοποιήστε παχύμετρο για 
να μετρήσετε τη διάσταση A. 

Πλάτος μετα-
ξύ εδρών Εξωτερική διάμετρος σωλήνα [mm (ιν.)]

Πλάτος μεταξύ εδρών
του ρακόρ [mm]

6,35 (1/4) 17
9,52 (3/8) 22

12,70 (1/2) 26
15,88 (5/8) 29
19,05 (3/4) 36

6.6.2. Λύγισμα σωλήνων

  ΠΡΟΣΟΧΗ

•  Για να αποτρέψετε τη θραύση του σωλήνα, μην τον λυγίζετε υπερβολικά. 
•  Αν λυγίσετε επανειλημμένα τον σωλήνα στο ίδιο σημείο, θα σπάσει.

•  Το σχήμα των σωλήνων διαμορφώνεται με το χέρι. Προσέξτε να μην τους τσακίσετε.
•  Για καμπυλότητα R70 mm ή περισσότερο, χρησιμοποιήστε κουρμπαδόρο.
• Μην λυγίζετε τους σωλήνες με γωνία μεγαλύτερη των 90°.
• Όταν οι σωλήνες υφίστανται επανειλημμένο λύγισμα ή τέντωμα, το υλικό τους σκληραίνει, 
δυσκολεύοντας το περαιτέρω λύγισμα ή ίσιωμά τους.

• Μην λυγίζετε ή τεντώνετε τους σωλήνες πάνω από 3 φορές.
•  Μην λυγίζετε τον σωλήνα ως έχει . Ο 
σωλήνας θα τσακίσει. Σε αυτήν την περί-
πτωση, κόψτε τη μόνωση του σωλήνα με 
έναν κόφτη, όπως βλέπετε στα δεξιά, και 
πραγματοποιήστε το λύγισμα αφού πρώτα 
αποκαλύψετε τον σωλήνα. Αφού λυγίσετε 
τον σωλήνα όπως επιθυμείτε, μην ξεχάσε-
τε να εφαρμόσετε ξανά τη θερμομόνωση 
στον σωλήνα και να την ασφαλίσετε με 
ταινία.

Σωλήνας

Μονωτικός
Σωλήνας

Κόφτης

Γραμμή κοπής

6.6.3. Σύνδεση σωλήνων

  ΠΡΟΣΟΧΗ
•  Φροντίστε να εγκαταστήσετε τον σωλήνα σωστά στη θύρα της εσωτερικής μονάδας. Αν 
το κεντράρισμα δεν είναι σωστό, το ρακόρ δεν μπορεί να σφίξει ομαλά. Αν ασκήσετε 
δύναμη για να γυρίσετε το ρακόρ, το σπείρωμά του θα υποστεί ζημιά.

•  Μην αφαιρέσετε το ρακόρ από το σωλήνα της εσωτερικής μονάδας παρά μόνο λίγο 
πριν συνδέσετε το σωλήνα σύνδεσης.

•  Κρατήστε το ροπόκλειδο από τη λαβή του σε ορθή γωνία με τον σωλήνα, προκειμένου 
να σφίξετε σωστά το ρακόρ. 

•  Σφίξτε τα ρακόρ με ροπόκλειδο, χρησιμοποιώντας την προβλεπόμενη μέθοδο σύσφι-
ξης. Διαφορετικά, τα ρακόρ μπορεί να σπάσουν μετά από αρκετό χρονικό διάστημα, 
με αποτέλεσμα να προκληθεί διαρροή ψυκτικού και να δημιουργηθούν επικίνδυνα 
αέρια αν το ψυκτικό έρθει σε επαφή με φλόγα.

•  Συνδέστε τη σωλήνωση έτσι ώστε το κάλυμμα του κουτιού ελέγχου να μπορεί να 
αφαιρεθεί εύκολα για σκοπούς συντήρησης όποτε απαιτείται.

•  Για να αποτρέψετε τη διαρροή νερού μέσα στο κουτί ελέγχου, βεβαιωθείτε ότι η σω-
λήνωση είναι καλά μονωμένη.

Αφού σφίξετε σωστά το ρακόρ με το χέρι σας, κρατήστε τη σύνδεση από την πλευρά του 
σώματος με ένα κλειδί και, στη συνέχεια, σφίξτε με ένα ροπόκλειδο. (Για τις ροπές σύσφιξης 
του ρακόρ, δείτε τον παρακάτω πίνακα.)

 

Σφίξτε με 2 κλειδιά.

Κλειδί κόντρας

Ρακόρ

Σωλήνας σύνδεσης

Ροπόκλειδο

Σωλήνας εσωτερικής μο-
νάδας (Πλευρά μονάδας)

Ρακόρ [mm (ίν.)] Ροπή σύσφιξης [N·m (kgf·cm)]
Διάμ. 6,35 (1/4) 16 έως 18 (160 έως 180)
Διάμ. 9,52 (3/8) 32 έως 42 (320 έως 420)
Διάμ. 12,70 (1/2) 49 έως 61 (490 έως 610)
Διάμ. 15,88 (5/8) 63 έως 75 (630 έως 750)
Διάμ. 19,05 (3/4) 90 έως 110 (900 έως 1.100)

Μην αφαιρέσετε το καπάκι από τον σωλήνα σύνδεσης πριν να είστε έτοιμοι να συνδέσετε 
τον σωλήνα.

7. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ 

  ΠΡΟΣΟΧΗ

Προσέξτε να μην δημιουργήσετε σπινθήρες, όπως περιγράφεται παρακάτω, καθώς 
χρησιμοποιείται εύφλεκτο ψυκτικό.
• Μην αφαιρείτε την ασφάλεια κατά τη λειτουργία.
• Μην αποσυνδέετε την καλωδίωση κατά τη λειτουργία. 
• Συνιστάται να τοποθετήσετε τη σύνδεση εξόδου σε κάποια θέση ψηλά. Περάστε τα 
καλώδια έτσι ώστε να μην μπερδεύονται.

7.1. Διάγραμμα συστήματος καλωδίωσης

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

•  Πριν συνδέσετε τα καλώδια, βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία ρεύματος είναι απενερ-
γοποιημένη.

•  Κάθε αγωγός πρέπει να συνδεθεί σφικτά.
•  Κανένα καλώδιο δεν πρέπει να αγγίζει τη σωλήνωση ψυκτικού, τον συμπιεστή ή 
οποιοδήποτε κινούμενο εξάρτημα.

•  Εάν η καλωδίωση είναι χαλαρή, μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση του ακροδέκτη 
ή δυσλειτουργία της μονάδας. Ενδέχεται επίσης να δημιουργηθεί κίνδυνος πυρκαγιάς. 
Γι' αυτόν τον λόγο, βεβαιωθείτε ότι όλες οι καλωδιώσεις είναι συνδεδεμένες σφικτά.

•  Συνδέστε τα καλώδια στους ακροδέκτες με αντίστοιχους αριθμούς.

Γραμμή γείωσης

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

Συνδέστε στον καθο-
ρισμένο ακροδέκτη.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ

Γραμμή 
παροχής 
ρεύματος

Γραμμή 
ελέγχου

7.2.  Καλωδίωση εσωτερικής μονάδας

(1)  Ανοίξτε τη γρίλια πρόσληψης. Αφαιρέστε τη βίδα διάνοιξης σπειρώματος για το κάλυμμα 
καλωδίου και κατόπιν αφαιρέστε το κάλυμμα καλωδίου.

Βίδα Κάλυμμα καλωδίου

(2)  Αφαιρέστε τη βίδα διάνοιξης σπειρώματος και, προσέχοντας το άγκιστρο του σφιγκτή-
ρα καλωδίου, αφαιρέστε τον σφιγκτήρα καλωδίου.

Βίδα

Σφιγκτήρας καλωδίου

Σφιγκτήρας 
καλωδίου

Άγκιστρο
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(3)  Συνδέστε το άκρο του καλωδίου σύνδεσης εισάγοντάς το πλήρως στο μπλοκ ακροδεκτών.

1 2 3

25
 m

m

65
 m

m

Αγωγός γείωσης

7.3.  Τρόπος σύνδεσης της καλωδίωσης στους ακροδέκτες

Θέματα προσοχής κατά την καλωδίωση
Για να αφαιρέσετε τη μόνωση ενός αγωγού του καλωδίου, να χρησιμοποιείτε πάντα ειδικό 
εργαλείο, όπως απογυμνωτή καλωδίων. Εάν δεν έχετε ειδικό εργαλείο, αφαιρέστε προσε-
κτικά τη μόνωση χρησιμοποιώντας μαχαίρι ή κάποιο άλλο εργαλείο. 
(1) Χρησιμοποιήστε δακτυλιοειδείς ακροδέκτες με μονωτικά χιτώνια, όπως φαίνεται στην 

εικόνα, για τη σύνδεση στο μπλοκ ακροδεκτών. 
(2) Σφίξτε καλά τους δακτυλιοειδείς ακροδέκτες στους αγωγούς χρησιμοποιώντας κατάλληλο 

εργαλείο, έτσι ώστε να μην χαλαρώσουν. 
Απογύμνωση : 10 mm Δακτυλιοειδής 

ακροδέκτης

Χιτώνιο
(3) Συνδέστε τα προβλεπόμενα καλώδια με ασφάλεια και στερεώστε τα έτσι ώστε να μην 

ασκείται πίεση στους ακροδέκτες. 
(4) Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι με κατάλληλο μέγεθος μύτης για να σφίξετε τις βίδες 

των ακροδεκτών. Η χρήση κατσαβιδιού με ακατάλληλο μέγεθος μύτης θα καταστρέψει 
τα κεφάλια των βιδών και οι βίδες δεν θα σφίξουν σωστά.

(5) Μην σφίξετε υπερβολικά τις βίδες στους ακροδέκτες. Διαφορετικά, μπορεί να σπάσουν.
Βίδα με ειδική ροδέλα

Καλώδιο
Δακτυλιοειδής ακροδέκτης

Μπλοκ ακροδεκτών
Καλώδιο

Βίδα με ειδική ροδέλα

Δακτυλιοειδής 
ακροδέκτης

(6) Ανατρέξτε στον πίνακα για τις ροπές σύσφιξης των βιδών στους ακροδέκτες.

Ροπή σύσφιξης [N·m (kgf·cm)]

Βίδα M4 1,2 έως 1,8 (12 έως 18)

  ΠΡΟΣΟΧΗ
•  Αντιστοιχίστε τους αριθμούς του μπλοκ ακροδεκτών και τα χρώματα του καλωδίου 
σύνδεσης με εκείνα της εξωτερικής μονάδας ή του κουτιού διακλάδωσης. Εάν η 
καλωδίωση δεν είναι σωστή, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά.

•  Συνδέστε σφικτά τα καλώδια σύνδεσης στο μπλοκ ακροδεκτών. Αν η εγκατάσταση 
δεν είναι άψογη, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά.

•  Όταν στερεώνετε το καλώδιο σύνδεσης με τον σφιγκτήρα καλωδίου, να σφίγγετε το 
καλώδιο στο τμήμα που φέρει πλαστικό περίβλημα, αλλά όχι στο τμήμα του μονωτή-
ρα. Αν ο μονωτήρας φθαρεί, μπορεί να προκληθεί διαρροή ρεύματος.

•  Να συνδέετε πάντα τον αγωγό γείωσης. Εσφαλμένη εργασία γείωσης μπορεί να 
προκαλέσει ηλεκτροπληξία. 

•  Μην χρησιμοποιείτε τη βίδα γείωσης για την εσωτερική μονάδα στην εξωτερική μονά-
δα εκτός εάν αναφέρεται ρητά.

8. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 

 (1) Μονώστε μεταξύ των σωλήνων.
• Μονώστε ξεχωριστά τους σωλήνες αναρρόφησης και κατάθλιψης.
• Για οπίσθια, δεξιά και κάτω σωλήνωση, επικαλύψτε τη θερμομόνωση του σωλήνα 

σύνδεσης και τη θερμομόνωση του σωλήνα της εσωτερικής μονάδας και δέστε τες 
μαζί με ταινία βινυλίου έτσι ώστε να μην υπάρχει κενό.

 (2) Στερεώστε προσωρινά το καλώδιο σύνδεσης κατά μήκος του σωλήνα σύνδεσης με 
ταινία βινυλίου. (Τυλίξτε σε περίπου 1/3 του πλάτους της ταινίας από το κάτω άκρο 
του σωλήνα έτσι ώστε να μην μπαίνει νερό.)

 (3) Στερεώστε τον σωλήνα σύνδεσης στον εξωτερικό τοίχο με στηρίγματα κ.λπ.
 (4) Γεμίστε το κενό μεταξύ της οπής του εξωτερικού τοίχου και του σωλήνα με 

στεγανωτικό έτσι ώστε να μην μπορεί να εισχωρήσει το νερό και ο αέρας.

 (5) Στερεώστε το λάστιχο αποστράγγισης στον εξωτερικό τοίχο κ.λπ.

*Προμήθεια τοπικάΣωλήνας

Στήριγμα*
Κάλυμμα εξωτερικού τοίχου*

Στεγανωτικός 
στόκος*

(Εξωτερικά)

Τοίχος

Επικαλύψτε τη μόνωση

Ταινία βινυλίου

Τυλίξτε με υφασμάτινη ταινία 

Υφασμάτινη ταινία
Λάστιχο αποστράγγισης

Σωλήνας

Σωλήνας σύνδεσης 
(θερμομόνωση)

Σωλήνας εσωτερικής μονάδας
(θερμομόνωση)Δέστε τους σωλήνες 

μαζί έτσι ώστε να μην 
υπάρχει κενό.

Χρησιμοποιείται μόνωση του λάστι-
χου αποστράγγισης όταν η διάμετρος 
του σωλήνα αερίου είναι Ø12,70 ή 
περισσότερο.

Ακουμπήστε σφιχτά τον σωλήνα 
σύνδεσης (θερμομόνωση) στον 
σωλήνα της εσωτερικής μονάδας 
(θερμομόνωση) και τυλίξτε με μό-
νωση για το λάστιχο αποστράγγι-
σης έτσι ώστε να μην υπάρχει κενό.

Ελέγξτε τα ακόλουθα:

ΣΩΣΤΟ
Λάστιχο 
αποστράγ-
γισης
Στήριγμα

Ανασηκωμένο Κυματιστό Κατάληξη σε νερό

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ

9. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ ΠΑΝΕΛ
Αφαίρεση γρίλιας πρόσληψης Εγκατάσταση γρίλιας πρόσληψης

b
a

Ανοίξτε τη γρίλια 
εισαγωγής 
αέρα. Πιέζοντας 
προσεκτικά τον 
αριστερό και 
τον δεξιό άξονα 
στερέωσης της 
γρίλιας πρόσληψης 
προς τα έξω στην 
κατεύθυνση "a", 
αφαιρέστε τη γρίλια 
πρόσληψης προς 
την κατεύθυνση του 
βέλους "b".

c

Κρατώντας οριζόντια 
τη γρίλια, εισάγετε 
τον αριστερό και 
τον δεξιό άξονα 
στερέωσης μέσα στα 
έδρανα του πάνελ 
"c".
Για να κλειδώσετε 
σωστά τους άξονες, 
εισάγετέ τους μέχρι 
να κουμπώσουν.
Πατήστε στα 4 
σημεία στη σχάρα 
εισαγωγής αέρα, 
για να την κλείσετε 
πλήρως. 9.1. Αφαίρεση εμπρός πάνελ

 (1) Αφαιρέστε τη γρίλια πρόσληψης (Δείτε "Αφαίρεση γρίλιας πρόσληψης".)
 (2) Αφαιρέστε τα 4 καπάκια.
 (3) Αφαιρέστε το κάλυμμα καλωδίου.
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Από το ενσύρματο τηλεχειριστήριο 
  Για τη μέθοδο λειτουργίας ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης και στο εγχειρίδιο 

λειτουργίας του ενσύρματου τηλεχειριστηρίου. 

Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας και η ενδεικτική λυχνία χρονοδιακόπτη θα ανάβουν 
ταυτόχρονα κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας.
Η δοκιμαστική λειτουργία θέρμανσης θα ξεκινήσει σε μερικά λεπτά όταν επιλεγεί η HEAT 
(θερμανση) από το τηλεχειριστήριο [μόνο για το μοντέλο αντίστροφου κύκλου].

11.  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
Ελέγξτε ότι η εσωτερική μονάδα λαμβάνει σωστά το σήμα από το τηλεχειριστήριο και 
κατόπιν εγκαταστήστε τη βάση για το τηλεχειριστήριο.

 ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην εγκαθιστάτε το τηλεχειριστήριο υπό τις εξής συνθήκες:
•  Οποιαδήποτε θέση στην οποία εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως
•  Θέσεις οι οποίες επηρεάζονται από τη θερμότητα κάποιας σόμπας ή άλλου θερμα-
ντικού σώματος

11.1.  Εγκατάσταση βάσης στήριξης τηλεχειριστηρίου

 Εγκαταστήστε το τηλεχειριστήριο σε μέγιστη απόσταση 7 m από τον δέκτη σημάτων 
τηλεχειρισμού. Αφού εγκαταστήσετε το τηλεχειριστήριο, ελέγξτε ότι λειτουργεί σωστά.

 Εγκαταστήστε τη βάση για το τηλεχειριστήριο σε τοίχο, κολώνα κ.λπ. χρησιμοποιώντας 

τη βίδα διάνοιξης σπειρώματος.

Στερέωση της βάσης 
του τηλεχειριστηρίου

Τοποθέτηση του 
τηλεχειριστηρίου

Βάση στήριξης 
τηλεχειριστηρίου

βίδες διάνοιξης 
σπειρώματος 
(μικρή, εξαρτήματα )

(1) Τοποθέτηση

Τηλεχειριστήριο

(2) Κάτω

12. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΚΙΤ
Στο προϊόν μπορούν να συνδεθούν τα ακόλουθα προαιρετικά κιτ.

CN6 (Πλακέτα εξωτερικής 
εισόδου και εξόδου)

CN12 (Κιτ επικοινωνίας)

CN2 (Εξωτ. είσοδος)

CN3 (Εξωτ. έξοδος)

Πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος (PCB)

Τύπος προαιρετικού εξοπλισμού Αρ. συνδέσμου

Ενσύρματο τηλεχειριστήριο *Σε κιτ επικοινωνίας

Απλό τηλεχειριστήριο *Σε κιτ επικοινωνίας

Κιτ επικοινωνίας CN12

Πλακέτα εξωτερικής εισόδου και εξόδου CN6

Κιτ εξωτερικής σύνδεσης CN2 (Εξωτερική είσοδος)
CN3 (Εξωτερική έξοδος)

*Απαιτείται εγκατάσταση κιτ επικοινωνίας.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
•  Πριν από την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι αποσυνδέετε κάθε παροχή ρεύματος.
•  Μην αγγίζετε τον εναλλάκτη θερμότητας.
•  Όταν εγκαθιστάτε ή αφαιρείτε εξαρτήματα του κλιματιστικού, βεβαιωθείτε ότι το 
καλώδιο δεν εμπλέκεται σε ή έλκεται με δύναμη από τα εξαρτήματα. Ενδέχεται να 
προκληθεί βλάβη ή δυσλειτουργία του κλιματιστικού.

 (4) Αφαιρέστε τις 10 βίδες.
   

 

 

Βίδες (κάλυμμα καλωδίου)

Βίδες (10 θέσεις)

Καπάκια (4 θέσεις)

Κάλυμμα καλωδίου

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : Κατά την επανατοποθέτηση του εμπρός πάνελ, προσέξτε να μην γρατσου-
νίσετε ή προκαλέσετε βλάβη στις περσίδες.
 (5) Τραβήξτε το εμπρός πάνελ προς τα εμπρός, σηκώνοντας την επάνω επιφάνεια, και 

κατόπιν αφαιρέστε το.

Μπροστ ι νό 
πλαίσιο

 9.2. Εγκατάσταση εμπρός πάνελ

(1) Αρχικά, ταιριάξτε το κάτω τμήμα του εμπρός πάνελ και εισάγετε τα επάνω και μεσαία 
άγκιστρα. (3 επάνω, 5 μεσαία)

  

Μπροστινό 
πλαίσιο

Επάνω άγκιστρα
(3 θέσεις)

Επάνω οπές (3 θέσεις)

Εσωτερική 
μονάδα

Μεσαία άγκιστρα 
(5 θέσεις)

Μεσαία άγκιστρα 
(5 θέσεις)

(2) Τοποθετήστε τις 10 βίδες.
(3) Τοποθετήστε το κάλυμμα καλωδίου.
(4) Τοποθετήστε τα 4 καπάκια.
(5) Τοποθετήστε τη γρίλια πρόσληψης.

 ΠΡΟΣΟΧΗ

Εγκαταστήστε το εμπρός πάνελ και τη γρίλια πρόσληψης με ασφάλεια. Εάν η εγκατάσταση δεν είναι 
άψογη, το εμπρός πάνελ ή η γρίλια πρόσληψης μπορεί να πέσουν και να προκαλέσουν τραυματισμό.

10. ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Στοιχεία ελέγχου
(1) Είναι σωστή η λειτουργία όλων των κουμπιών του τηλεχειριστηρίου;
(2) Ανάβουν κανονικά οι λυχνίες;
(3) Οι γρίλιες κατεύθυνσης ροής αέρα λειτουργούν κανονικά;
(4) Είναι κανονική η αποστράγγιση;
(5) Υπάρχουν μη κανονικοί θόρυβοι και κραδασμοί κατά τη λειτουργία;

Μη θέτετε στη δοκιμαστική λειτουργία το κλιματιστικό για μεγάλο χρονικό διάστημα.

[Μέθοδος χειρισμού]
Ανάλογα με την εγκατάστασή σας, επιλέξτε από τα ακόλουθα:

Μέσω του ασύρματου τηλεχειριστηρίου [με το κουμπί "TEST RUN" (δοκιμαστικη 
λειτουργια)] 
  Για να εκκινήσετε τη δοκιμαστική λειτουργία πιέστε το κουμπί "START/STOP" (εναρξη/

διακοπη) και το κουμπί "TEST RUN" (δοκιμαστικη λειτουργια) στο τηλεχειριστήριο. 
  Για να τερματίσετε τη δοκιμαστική λειτουργία, πιέστε το κουμπί "START/STOP" (εναρξη/

σταματημα) στο τηλεχειριστήριο. 

Μέσω της εσωτερικής μονάδας ή της μονάδας δέκτη IR  
  Για να εκκινήσετε τη δοκιμαστική λειτουργία, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί 

"MANUAL AUTO" (ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) στη μονάδα για 
περισσότερα από 10 δευτερόλεπτα (εξαναγκασμένη ψύξη). 

  Για να τερματίσετε τη δοκιμαστική λειτουργία πατήστε το κουμπί "MANUAL AUTO" 
(μη αυτοματο αυτοματο) για περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα ή πατήστε το κουμπί 
"START/STOP" (εναρξη/διακοπη) στο τηλεχειριστήριο. 
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12.1. Εξωτερική είσοδος και έξοδος 
12.1.1. Εξωτερική είσοδος
• Οι λειτουργίες της εσωτερικής μονάδας, όπως η Λειτουργία/Διακοπή ή η Βεβιασμένη 
διακοπή, μπορούν να ελέγχονται μέσω ακροδεκτών της εσωτερικής μονάδας.

• Οι καταστάσεις "Λειτουργία/Διακοπή" ή "Βεβιασμένη διακοπή" μπορούν να επιλεγούν 
στις ρυθμίσεις λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας.

• Πρέπει να χρησιμοποιηθεί καλώδιο συνεστραμμένου ζεύγους (22 AWG). Το μέγιστο 
μήκος καλωδίου είναι 150 m.

• Χρησιμοποιήστε καλώδιο εξωτερικής εισόδου και εξόδου με κατάλληλες εξωτερικές 
διαστάσεις, ανάλογα με τον αριθμό καλωδίων που είναι να εγκατασταθούν.

• Η σύνδεση των καλωδίων πρέπει να είναι ξεχωριστή από τη γραμμή του καλωδίου 
ισχύος.

● Ακροδέκτης ξηράς επαφής
Όταν δεν απαιτείται τροφοδοσία στη συσκευή εισόδου που θέλετε να συνδέσετε, χρησιμο-
ποιήστε τον ακροδέκτη Ξηράς επαφής.

1
2
3

*1

Πλακέτα

Σύνδεσμος
(CN2)

Συνδεδεμένη συσκευή

*1:  Ο διακόπτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις ακόλουθες συνθήκες: DC 12 V έως 24 V, 
1 mA έως 15 mA.

Συμπεριφορά λειτουργίας
● Τυπος σήματος εισόδου

Άκρη
ON

OFF

● Όταν η ρύθμιση λειτουργίας είναι στην κατάσταση " Λειτουργία/Διακοπή" 1.

Σήμα εισόδου Εντολή

OFF → ON Λειτουργία

ON → OFF Διακοπή

● Όταν η ρύθμιση λειτουργίας είναι στην κατάσταση "Βεβιασμένη διακοπή".

Σήμα εισόδου Εντολή

OFF → ON Βεβιασμένη διακοπή

ON → OFF Κανονικό

* Όταν ενεργοποιηθεί η βεβιασμένη διακοπή, η εσωτερική μονάδα σταματά, και η 
λειτουργία " Έναρξη/Διακοπή" από τηλεχειριστήριο περιορίζεται.

● Όταν η ρύθμιση λειτουργίας είναι στην κατάσταση "Λειτουργία/Διακοπή" 2.

Σήμα εισόδου Εντολή

OFF → ON Λειτουργία

ON → OFF
Διακοπή (απενεργοποίηση 
κυκλώματος ψυκτικού)

12.1.2. Εξωτερική έξοδος
• Πρέπει να χρησιμοποιηθεί καλώδιο συνεστραμμένου ζεύγους (22AWG). Το μέγιστο 
μήκος καλωδίου είναι 25 m.

• Χρησιμοποιήστε καλώδιο εξωτερικής εισόδου και εξόδου με κατάλληλες εξωτερικές 
διαστάσεις, ανάλογα με τον αριθμό καλωδίων που είναι να εγκατασταθούν.

• Τάση εξόδου: Υψ DC12V±2V, Χαμ 0V.
• Επιτρεπόμενο ρεύμα: 50mA

Επιλογή εξόδου
● Κατά τη διασύνδεση με εξωτερική συσκευή

Σύνδεσμος
(CN3)

Πλακέτα

Συνδεδεμένη 
συσκευή

Ρελέ (προμήθεια τοπικά)

ή
● Όταν εμφανίζει "Λειτουργία/Διακοπή"

Σύνδεσμος
(CN3)

Πλακέτα

Συνδεδεμένη συσκευή

Αντιστάτης

LED

Συμπεριφορά λειτουργίας
*Εάν η ρύθμιση λειτουργίας "60" έχει οριστεί σε "00"
Δείτε "16 ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ".

12.1.3. Μέθοδοι σύνδεσης
Τροποποίηση αγωγών
• Αφαιρέστε τη μόνωση από τον αγωγό που είναι συνδεδεμένος στον σύνδεσμο του κιτ 
καλωδίων.

• Αφαιρέστε τη μόνωση από το καλώδιο που προμηθευτήκατε τοπικά. Χρησιμοποιήστε 
τον μονωμένο σύνδεσμο άκρης πρεσαριστού τύπου για να συνδέσετε το καλώδιο 
πεδίου και το καλώδιο του κιτ καλωδίων.

• Συνδέστε τον αγωγό με τον αγωγό σύνδεσης με συγκόλληση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Βεβαιωθείτε ότι έχετε μονώσει τη σύνδεση ανάμεσα στα καλώδια.

Προμήθεια τοπικά Κιτ εξωτερικής σύνδεσης (προαιρετικό)

Συγκολλήστε και μονώστε τα συνδεδεμένα μέρη.

12.2. Ενσύρματο τηλεχειριστήριο

Τύπος 3 αγωγών

Μαύρο

Λευκό
Κόκκινο

Καλώδιο 
τηλεχειριστηρίου

Τηλεχειριστήριο 

Σύνδεση των 
προαιρετικών 
εξαρτημάτων

Ρυθμίστε σε 
"3 WIRE" (3 αγωγοι)

Πλακέτα τυπωμένου 
κυκλώματος

(PCB)

Μικροδιακόπτης

Τύπος 2 αγωγών

Λευκό
Κόκκινο

Καλώδιο 
τηλεχειριστηρίου

Τηλεχειριστήριο 

Εργοστασιακή 
ρύθμιση

Αποσυνδέστε τον βραχυκυκλωτήρα (JM9).
"2 WIRE" (2 αγωγοι)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:  Μην παραλείψετε να αλλάξετε τον μικροδιακόπτη στο αντίστοιχο 
τηλεχειριστήριο.

  Όταν συνδέεται ένα τηλεχειριστήριο 2 αγωγών σε μια εγκατάσταση 
"3 WIRE" (3 αγωγοι), δεν παρέχεται τροφοδοσία ρεύματος. 

  Όταν συνδέεται ένα τηλεχειριστήριο 3 αγωγών σε μια εγκατάσταση 
"2 WIRE" (2  αγωγοι), θα ανιχνευθεί σφάλμα επικοινωνίας.

13. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (προαιρετικά)

 13.1. Αφαίρεση εμπρός πάνελ, καλύμματος κουτιού ελέγχου

(1) Αφαιρέστε το εμπρός πάνελ. (Δείτε "9.1. Αφαίρεση εμπρός πάνελ".)
(2) Αφαιρέστε τις 2 βίδες και κατόπιν αφαιρέστε το κάλυμμα του κουτιού ελέγχου.

Κάλυμμα κουτιού 
ελέγχου

Βίδα

Βίδα
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13.2. Εγκατάσταση του κιτ εξωτερικής σύνδεσης

(1) Εγκαταστήστε το καλώδιο όπως βλέπετε στην ακόλουθη φωτογραφία.
 Βεβαιωθείτε ότι τοποθετείτε την καλωδίωση κάτω από τις γλωττίδες.

Γλωττίδες

Σύνδεσμος 
CN2 ή CN3

13.3.  Εγκατάσταση των άλλων προαιρετικών εξαρτημάτων

• Κιτ επικοινωνίας
• Πλακέτα εξωτερικής εισόδου και εξόδου*
• Κουτί πλακέτας εξωτερικής εισόδου και εξόδου
*  Για την εγκατάσταση απαιτείται το προαιρετικό κουτί πλακέτας εξωτερικής εισόδου και 
εξόδου.

Για τη μέθοδο εγκατάστασης των άλλων προαιρετικών εξαρτημάτων, ανατρέξτε στο εγχει-
ρίδιο εγκατάστασης κάθε εξαρτήματος.

13.4. Επανατοποθέτηση εμπρός πάνελ, καλύμματος κουτιού ελέγχου
Πραγματοποιήστε την επανεγκατάσταση ακολουθώντας αντίστροφα τη διαδικασία 
"13.1. Αφαίρεση εμπρός πάνελ, καλύμματος κουτιού ελέγχου".

(1) Επανατοποθετήστε το κάλυμμα του κουτιού ελέγχου και τις βίδες.

Βίδα

Βίδα

(2) Ανοίξτε μια οπή στο εμπρός πάνελ για τη διέλευση του καλωδίου του 
τηλεχειριστηρίου. 

 *  Επιλέξτε μεταξύ των 4 οπών διάνοιξης στο εσωτερικό του εμπρός πάνελ.
(3) Επανατοποθετήστε το εμπρός κάλυμμα.
 Δείτε "9.2. Εγκατάσταση εμπρός πάνελ".

14. ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Σύστημα ομαδοποιημένου ελέγχου
Υπάρχει δυνατότητα χειρισμού πολλών εσωτερικών μονάδων ταυτόχρονα χρησιμοποιώντας 
μόνο ένα τηλεχειριστήριο.
*Όταν συνδέετε διαφορετικούς τύπους εσωτερικών μονάδων (όπως επιτοίχιες, κασέτας, 
αγωγού ή άλλων τύπων), ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί σε ορισμένες λειτουργίες.

(1) Συνδέστε πολλές εσωτερικές μονάδες σε ένα σύστημα.

A
B C D E

I.U. I.U. I.U. I.U.

Τηλεχειριστήριο

A, B, C, D, E : Καλώδιο τηλεχειριστηρίου.
A+B+C+D+E ≤ 500 m

Επιλέξτε το κατάλληλο καλώδιο, ανάλογα με το συνολικό μήκος καλωδίωσης.

Συνολικό μήκος καλωδίωσης του 
καλωδίου τηλεχειριστηρίου

(A+B+C+D+E)
Διατομή του καλωδίου

500 m ή λιγότερο 0,3-1,25 mm2 

Παράδειγμα μεθόδου καλωδίωσης (τύπος 2 αγωγών)

Y1 Y2 Καλώδιο 
τηλεχειριστηρίου

Τηλεχειριστήριο

Πλακέτα ή μπλοκ ακροδεκτών 
για ενσύρματο τηλεχειριστήριο

Εσωτερική μονάδα 1 Εσωτερική μονάδα 2 Εσωτερική μονάδα 3 Εσωτερική μονάδα 4

(2)  Ορίστε τη διεύθυνση κυκλώματος ψυκτικού (ρύθμιση λειτουργίας)
(a) Τύπος 2 αγωγών
  Αυτόματη ρύθμιση:
   •  Οι διευθύνσεις ορίζονται αυτόματα κατά την αρχική εκκίνηση αυτής της μονάδας. 

Σε αυτήν την περίπτωση, μην αλλάζετε τη διεύθυνση κυκλώματος ψυκτικού της 
εσωτερικής μονάδας και διατηρήστε την στην αρχική ρύθμιση (00).

   •  Συνδέστε έως και 16 εσωτερικές μονάδες σε ένα σύστημα.
  Μη αυτόματη ρύθμιση:
   •  Ορίστε τις διευθύνσεις μη αυτόματα μόνο όταν χρησιμοποιείτε διαφορετικούς 

αριθμούς για τις διευθύνσεις.
Ορίστε τη διεύθυνση κυκλώματος ψυκτικού κάθε εσωτερικής μονάδας με το 
ασύρματο τηλεχειριστήριο. 
 Ορίστε επίσης τη διεύθυνση κυκλώματος ψυκτικού του ενσύρματου τηλεχειριστη-
ρίου. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης του τηλεχειριστη-
ρίου.

   *  Σε μη αυτόματη ρύθμιση, συνδέστε έως και 15 εσωτερικές μονάδες σε ένα σύστη-
μα.

   *  Μην χρησιμοποιήσετε τη διεύθυνση κυκλώματος ψυκτικού "00".
(b) Τύπος 3 αγωγών
  Μη αυτόματη ρύθμιση:
   •  Ορίστε τη διεύθυνση κυκλώματος ψυκτικού κάθε εσωτερικής μονάδας με το 

ασύρματο τηλεχειριστήριο.
   •  Ορίστε κάθε διεύθυνση κυκλώματος ψυκτικού διαδοχικά, ξεκινώντας από το “00”.
   •  Συνδέστε έως και 16 εσωτερικές μονάδες σε ένα σύστημα.

Παράδειγμα ρύθμισης διεύθυνσης κυκλώματος ψυκτικού (τύπος 3 αγωγών)

RC AD 
00

RC AD 
01

RC AD
02

RC AD 
03

Τηλεχειριστήριο

Εσωτερική μονάδα 1 Εσωτερική μονάδα 2 Εσωτερική μονάδα 3 Εσωτερική μονάδα 4

Ρύθμιση διεύθυνσης τηλεχειριστηρίου
(♦...  Εργοστασιακή ρύθμιση)

Αριθμός 
Λειτουργίας Τιμή ρύθμισης Περιγραφή ρύθμισης

00

00
τύπος 2 αγωγών: Απαγορευμένη ρύθμιση

♦
τύπος 3 αγωγών: Αρ. μονάδας 0

01 Αρ. μονάδας 1
02 ~ 13 Αρ. μονάδας 2 ~ Αρ. μονάδας 13

14 Αρ. μονάδας 14
15 Αρ. μονάδας 15

* Μην χρησιμοποιήσετε την ίδια τιμή ρύθμισης.
* Αφού ολοκληρώσετε τη Ρυθμιση Λειτουργιας, βεβαιωθείτε ότι αποσυνδέετε την τροφοδο-
σία ρεύματος και την επανασυνδέετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Ορίστε τη διεύθυνση κυκλώματος ψυκτικού με το ασύρματο τηλεχειριστήριο.
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15. ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

Όταν εγκαθίστανται δύο ή περισσότερα κλιματιστικά σε έναν χώρο και το τηλεχειριστήριο ελέγ-
χει κλιματιστικό άλλο από αυτό που εσείς επιθυμείτε να ρυθμίσετε, αλλάξτε τον προσαρμοσμέ-
νο κωδικό του τηλεχειριστηρίου ώστε να ελέγχει μόνο το επιθυμητό κλιματιστικό (4 επιλογές).

Ρύθμιση προσαρμοσμένου κωδικού τηλεχειριστηρίου
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να επιλέξετε τον προσαρμοσμένο κωδικό του 
τηλεχειριστηρίου. (Σημειώστε ότι το κλιματιστικό δεν δέχεται σήματα εάν δεν έχει ρυθμιστεί 
για τον αντίστοιχο κωδικό σήματος.)

(1)  Πατήστε το κουμπί ΕΝΑΡΞΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ (  ) μέχρι 
να εμφανίζεται μόνο η ένδειξη ώρας στην οθόνη του 
τηλεχειριστηρίου.

(2)  Πατήστε το κουμπί "MODE" (κατάσταση λειτουργίας) 
για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα για να εμφανίσετε τον 
τρέχοντα προσαρμοσμένο κωδικό (ορισμένος αρχικά σε 
A).

(3)  Πατήστε τα κουμπιά "TEMP." (  / ) (θερμοκρασία) 
για να αλλάξετε τον προσαρμοσμένο κωδικό μεταξύ των 

  A↔B↔C↔D .
 Αντιστοιχίστε τον κωδικό στην οθόνη με τον προσαρμοσμένο κωδικό του κλιματιστι-
κού.

(4)  Πατήστε πάλι το κουμπί "MODE" (κατάσταση λειτουργίας) για να επιστρέψετε στην 
ένδειξη ώρας. Ο προσαρμοσμένος κωδικός θα αλλάξει.

•  Εάν δεν πατηθούν κουμπιά για 30 δευτερόλεπτα μετά την εμφάνιση του προσαρμο-
σμένου κωδικού, το σύστημα επιστρέφει στην αρχική οθόνη του ρολογιού. Σε αυτήν 
την περίπτωση, ξεκινήστε ξανά από το βήμα 1.

•  Ο προσαρμοσμένος κωδικός για το κλιματιστικό είναι ορισμένος στο Α από το 
εργοστάσιο.

•  Ανάλογα με το τηλεχειριστήριο, ο προσαρμοσμένος κωδικός ενδέχεται να επανέλθει 
στον προσαρμοσμένο κωδικό A όταν αντικαθιστώνται οι μπαταρίες. Σε αυτήν την 
περίπτωση, εάν χρησιμοποιείτε κάποιον κωδικό εκτός του A, εκτελέστε επαναφορά 
του κωδικού αφού αντικαταστήσετε τις μπαταρίες. Εάν δεν γνωρίζετε τη ρύθμιση προ-
σαρμοσμένου κωδικού του κλιματιστικού, δοκιμάστε έναν προς έναν τους κωδικούς 
(A→B→C→D) μέχρι να βρείτε ποιος κωδικός ελέγχει το κλιματιστικό.

16. ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Εκτελέστε τη διαδικασία ρυθμιση λειτουργιας ανάλογα με τις συνθήκες εγκατάστασης, 
χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο.

  ΠΡΟΣΟΧΗ
•  Βεβαιωθείτε ότι έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες καλωδίωσης για την εξωτερική μονάδα.
•  Βεβαιωθείτε ότι είναι τοποθετημένο το κάλυμμα του κουτιού ηλεκτρικών στην εξωτερική μονάδα.

• Αυτή η διαδικασία αλλάζει τις ρυθμίσεις λειτουργίας που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο 
της εσωτερικής μονάδας, ανάλογα με τις συνθήκες εγκατάστασης. Εάν οι ρυθμίσεις είναι 
λανθασμένες, ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία της εσωτερικής μονάδας.

• Αφού ενεργοποιήσετε τη μονάδα, εκτελέστε τη διαδικασία ρυθμιση λειτουργιας  
ανάλογα με τις συνθήκες εγκατάστασης, χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο.

• Οι ρυθμίσεις καθορίζονται επιλέγοντας μεταξύ των ακόλουθων δύο: Αριθμός λειτουργίας 
ή Τιμή ρύθμισης.

• Εάν επιλέξετε μη έγκυρους αριθμούς ή τιμές, οι ρυθμίσεις δεν αλλάζουν.
• Όταν χρησιμοποιείτε το ενσύρματο τηλεχειριστήριο (προαιρετικό), ανατρέξτε στο 
εγχειρίδιο εγκατάστασης που περιλαμβάνεται με το ενσύρματο τηλεχειριστήριο.

Μετάβαση σε κατάσταση Ρύθμισης λειτουργίας
Κρατώντας πατημένα τα κουμπιά "POWERFUL" (ισχυρή) και "TEMP." ( ) (θερμοκρασία), 
πατήστε το κουμπί "RESET" (επαναφορά) για να εισέλθετε σε κατάσταση ρύθμισης λειτουργίας.

Επιλογή του αριθμού λειτουργίας και της τιμής ρύθμισης [μόνο για το 
μοντέλο αντίστροφου κύκλου]
(1)  Πατήστε τα κουμπιά "TEMP." (  / ) (θερμοκρασία) 

για να επιλέξετε τον αριθμό λειτουργίας. (Πατήστε το 
κουμπί "10°C HEAT" (θέρμανση 10°C) για εναλλαγή 
μεταξύ δεξιών και αριστερών ψηφίων.)

(2)  Πατήστε το κουμπί "POWERFUL" (ισχυρή) για να προ-
χωρήσετε στην τιμή ρύθμισης. (Πατήστε πάλι το κουμπί 
"POWERFUL" (ισχυρή) για να επιστρέψετε στην επιλο-
γή αριθμού λειτουργίας.)

(3)  Πατήστε τα κουμπιά "TEMP." (  / ) (θερμοκρασία) 

Αριθμός λειτουργίας

Τιμή 
ρύθμι-
σης

  για να αλλάξετε την τιμή ρύθμισης. (Πατήστε το κουμπί "10°C HEAT" (θέρμανση 
10°C) για εναλλαγή μεταξύ δεξιών και αριστερών ψηφίων.)

(4)  Πατήστε μία φορά το κουμπί "MODE" (κατάσταση λειτουργίας) για να στείλετε 
τις πληροφορίες ρύθμισης λειτουργίας. Βεβαιωθείτε ότι ακούγεται ένας χαρακτη-
ριστικός ήχος (μπιπ).

(5)  Στη συνέχεια, πατήστε ΕΝΑΡΞΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ (  ) μία φορά για να αποθηκεύσετε 
τη ρύθμιση λειτουργίας. Βεβαιωθείτε ότι ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος 
(μπιπ).

(6)  Πατήστε το κουμπί "RESET" (επαναφορά) για να ακυρώσετε την κατάσταση 
ρύθμισης λειτουργίας.

(7)  Αφού ολοκληρώσετε τη ρυθμιση λειτουργιας, απενεργοποιήστε τη μονάδα και 
ενεργοποιήστε την ξανά.

Επιλογή του αριθμού λειτουργίας και της τιμής ρύθμισης [μοντέλο Ψύξης]
(1)   Πατήστε τα κουμπιά "TEMP." (  / ) (θερμοκρασία) 

για να επιλέξετε τον αριθμό λειτουργίας. (Πατήστε το 
κουμπί "ECONOMY" (οικονομία) για εναλλαγή μεταξύ 
δεξιών και αριστερών ψηφίων.)

(2)  Πατήστε το κουμπί "POWERFUL" (ισχυρή) για να προ-
χωρήσετε στην τιμή ρύθμισης. (Πατήστε πάλι το κουμπί 
"POWERFUL" (ισχυρή) για να επιστρέψετε στην επιλο-
γή αριθμού λειτουργίας.)

Αριθμός λειτουργίας

Τιμή 
ρύθμι-
σης

(3)  Πατήστε τα κουμπιά "TEMP." (  / ) (θερμοκρασία) για να αλλάξετε την τιμή 
ρύθμισης. (Πατήστε το κουμπί "ECONOMY" (οικονομία) για εναλλαγή μεταξύ δε-
ξιών και αριστερών ψηφίων.)

(4)  Πατήστε μία φορά το κουμπί "MODE" (κατάσταση λειτουργίας) για να στείλετε τις 
πληροφορίες ρύθμισης λειτουργίας. Βεβαιωθείτε ότι ακούγεται ένας χαρακτηριστι-
κός ήχος (μπιπ).

(5)  Στη συνέχεια, πατήστε ΕΝΑΡΞΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ (  ) μία φορά για να αποθηκεύσετε 
τη ρύθμιση λειτουργίας. Βεβαιωθείτε ότι ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος 
(μπιπ).

(6)  Πατήστε το κουμπί "RESET" (επαναφορά) για να ακυρώσετε την κατάσταση ρύθ-
μισης λειτουργίας.

(7)  Αφού ολοκληρώσετε τη ρυθμιση λειτουργιας, απενεργοποιήστε τη μονάδα και 
ενεργοποιήστε την ξανά.

  ΠΡΟΣΟΧΗ
Αφού απενεργοποιήσετε τη μονάδα, περιμένετε τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα πριν 
να την ενεργοποιήσετε ξανά. Η ρύθμιση λειτουργίας δεν τίθεται σε ισχύ μέχρι να 
απενεργοποιήσετε τη μονάδα και να την ενεργοποιήσετε ξανά.

Ένδειξη φίλτρου
 Επιλέξτε τα κατάλληλα χρονικά διαστήματα για την εμφάνιση της ένδειξης φίλτρου στην 
εσωτερική μονάδα, ανάλογα με την εκτιμώμενη ποσότητα σκόνης στον αέρα του χώρου. 
Εάν δεν απαιτείται ένδειξη, επιλέξτε "Καμία ένδειξη" (03).

(♦...  Εργοστασιακή ρύθμιση)
Αριθμός

λειτουργίας Τιμή ρύθμισης Περιγραφή ρύθμισης 

11

00 Στάνταρ (400 ώρες)

01 Μεγάλο διάστημα (1.000 ώρες)

02 Μικρό διάστημα (200 ώρες)

03 Καμία ένδειξη ♦

Έλεγχος θερμοκρασίας χώρου για τον αισθητήρα της εσωτερικής μονάδας
 Ανάλογα με το περιβάλλον εγκατάστασης, ενδέχεται να απαιτείται διόρθωση του αισθητήρα 
θερμοκρασίας χώρου. Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση ελέγχου ανάλογα με το περιβάλλον 
εγκατάστασης.
Οι τιμές διόρθωσης θερμοκρασίας υποδηλώνουν τη διαφορά από την "Στάνταρ ρύθμιση" 
(00) (τιμή που προτείνεται από τον κατασκευαστή).

(♦...  Εργοστασιακή ρύθμιση)

Αριθμός Λειτουργίας Τιμή 
ρύθμισης Περιγραφή ρύθμισης

30
(Για ψύξη)

31
(Για 

θέρμανση)

00 Στάνταρ ρύθμιση ♦

01 Καμία διόρθωση 0,0 °C (0 °F)

02 -0,5 °C (-1 °F)

Περισσότερη 
ψύξη 

Λιγότερη 
θέρμανση

03 -1,0 °C (-2 °F)

04 -1,5 °C (-3 °F)

05 -2,0 °C (-4 °F)

06 -2,5 °C (-5 °F)

07 -3,0 °C (-6 °F)

08 -3,5 °C (-7 °F)

09 -4,0 °C (-8 °F)

10 +0,5 °C (+1 °F)

Λιγότερη 
ψύξη 

Περισσότερη 
θέρμανση

11 +1,0 °C (+2 °F)

12 +1,5 °C (+3 °F)

13 +2,0 °C (+4 °F)

14 +2,5 °C (+5 °F)

15 +3,0 °C (+6 °F)

16 +3,5 °C (+7 °F)

17 +4,0 °C (+8 °F)
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Έλεγχος θερμοκρασίας χώρου για τον αισθητήρα του ενσύρματου τηλε-
χειριστηρίου
 Ανάλογα με το περιβάλλον εγκατάστασης, ενδέχεται να απαιτείται διόρθωση του αισθητήρα 
θερμοκρασίας χώρου του ενσύρματου τηλεχειριστηρίου. Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση 
ελέγχου ανάλογα με το περιβάλλον εγκατάστασης.
Για να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση, ρυθμίστε τη λειτουργία 42 στο "Αμφότεροι" (01).
Βεβαιωθείτε ότι στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου εμφανίζεται το εικονίδιο αισθητήρα θερμοκρασίας.

(♦...  Εργοστασιακή ρύθμιση)

Αριθμός 
Λειτουργίας

Τιμή 
ρύθμισης

Περι-
γραφή 

ρύθμισης
Περιγραφή ρύθμισης

35
(Για ψύξη)

36
(Για θέρμαν-

ση)

00 Καμία διόρθωση ♦
01 Καμία διόρθωση 0,0 °C (0 °F)
02 -0,5 °C (-1 °F)

Περισσότερη 
ψύξη 

Λιγότερη 
θέρμανση

03 -1,0 °C (-2 °F)
04 -1,5 °C (-3 °F)
05 -2,0 °C (-4 °F)
06 -2,5 °C (-5 °F)
07 -3,0 °C (-6 °F)
08 -3,5 °C (-7 °F)
09 -4,0 °C (-8 °F)
10 +0,5 °C (+1 °F)

Λιγότερη 
ψύξη 

Περισσότερη 
θέρμανση

11 +1,0 °C (+2 °F)
12 +1,5 °C (+3 °F)
13 +2,0 °C (+4 °F)
14 +2,5 °C (+5 °F)
15 +3,0 °C (+6 °F)
16 +3,5 °C (+7 °F)
17 +4,0 °C (+8 °F)

Αυτόματη επανεκκίνηση
Ενεργοποίηση η απενεργοποίηση της αυτόματης επανεκκίνησης ύστερα από διακοπή ρεύματος.

(♦...  Εργοστασιακή ρύθμιση)
Αριθμός

λειτουργίας Τιμή ρύθμισης Περιγραφή ρύθμισης

40
00 Ενεργό ♦

01 Ανενεργό

*  Η αυτόματη επανεκκίνηση είναι μια λειτουργία έκτακτης ανάγκης, για περιπτώσεις διακοπής 
ρεύματος κ.λπ. Μην προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία σε κανονικές 
συνθήκες λειτουργίας. Βεβαιωθείτε ότι χειρίζεστε τη μονάδα μέσω τηλεχειριστηρίου ή 
εξωτερικής συσκευής.

Αλλαγή αισθητήρα θερμοκρασίας χώρου
(Μόνο για ενσύρματο τηλεχειριστήριο)
Όταν χρησιμοποιείτε τον αισθητήρα θερμοκρασίας του ενσύρματου τηλεχειριστηρίου, αλλάξτε 
τη ρύθμιση σε "Αμφότεροι" (01).

(♦...  Εργοστασιακή ρύθμιση)
Αριθμός

λειτουργίας Τιμή ρύθμισης Περιγραφή ρύθμισης

42
00 Εσωτερική μονάδα ♦

01 Αμφότεροι

00: Είναι ενεργός ο αισθητήρας της εσωτερικής μονάδας.
01:  Είναι ενεργός τόσο ο αισθητήρας της εσωτερικής μονάδας όσο και ο αισθητήρας του 

ενσύρματου τηλεχειριστηρίου.
*  Ο αισθητήρας του τηλεχειριστηρίου πρέπει να ενεργοποιηθεί χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο.

Προσαρμοσμένος κωδικός τηλεχειριστηρίου
(Μόνο για ασύρματο τηλεχειριστήριο)
Υπάρχει δυνατότητα αλλαγής του προσαρμοσμένου κωδικού της εσωτερικής μονάδας. 
Επιλέξτε τον κατάλληλο προσαρμοσμένο κωδικό.

(♦...  Εργοστασιακή ρύθμιση)
Αριθμός

λειτουργίας Τιμή ρύθμισης Περιγραφή ρύθμισης 

44

00 A ♦
01 B
02 C
03 D

Έλεγχος εξωτερικής εισόδου
 Υπάρχει δυνατότητα επιλογής της κατάστασης "Λειτουργία/Διακοπή" ή της κατάστασης 
"Βεβιασμένη διακοπή".

(♦...  Εργοστασιακή ρύθμιση)
Αριθμός

λειτουργίας Τιμή ρύθμισης Περιγραφή ρύθμισης 

46

00 Κατάσταση Λειτουργία/διακοπή1 ♦
01 (Απαγορευμένη ρύθμιση)
02 Κατάσταση Βεβιασμένης διακοπής
03 Κατάσταση Λειτουργίας/Διακοπής 2

Αλλαγή αισθητήρα θερμοκρασίας χώρου (Βοηθ.)
 Για να χρησιμοποιήσετε μόνο τον αισθητήρα θερμοκρασίας του ενσύρματου τηλεχειριστηρίου, 
αλλάξτε τη ρύθμιση σε "Ενσύρματο τηλεχειριστήριο" (01).
Αυτή η λειτουργία δουλεύει μόνο εάν η ρύθμιση λειτουργίας 42 έχει τεθεί σε "Αμφότεροι" (01).

(♦...  Εργοστασιακή ρύθμιση)
Αριθμός

λειτουργίας Τιμή ρύθμισης Περιγραφή ρύθμισης 

48
00 Αμφότεροι ♦
01 Ενσύρματο τηλεχειριστήριο

Έλεγχος ανεμιστήρα εσωτερικής μονάδας για εξοικονόμηση ενέργειας κατά την ψύξη
 Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας ελέγχοντας την περιστροφή του 
ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας όταν η εξωτερική μονάδα έχει σταματήσει κατά τη λειτουργία ψύξης.

(♦...  Εργοστασιακή ρύθμιση)
Αριθμός

λειτουργίας Τιμή ρύθμισης Περιγραφή ρύθμισης 

49
00 Ανενεργό
01 Ενεργό
02 Τηλεχειριστήριο ♦

00:  Όταν σταματήσει η εξωτερική μονάδα, ο ανεμιστήρας της εσωτερικής μονάδας λειτουργεί 
συνεχώς, σύμφωνα με τη ρύθμιση στο τηλεχειριστήριο.

01:  Όταν σταματήσει η εξωτερική μονάδα, ο ανεμιστήρας της εσωτερικής μονάδας λειτουργεί 
διακοπτόμενα σε πολύ χαμηλή ταχύτητα.

02:  Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας μέσω ρύθμισης του τηλεχειριστηρίου.
*Όταν χρησιμοποιείτε ένα ενσύρματο τηλεχειριστήριο χωρίς δυνατότητα ελέγχου του ανεμιστήρα εσωτερικής 
μονάδας για εξοικονόμηση ενέργειας στη λειτουργία ψύξης, ή όταν συνδέετε έναν μετατροπέα μονού 
διαχωρισμού, η ρύθμιση δεν μπορεί να καθοριστεί χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο. Επιλέξτε (00) ή (01). 

 Για να ελέγξετε εάν ένα τηλεχειριστήριο διαθέτει αυτήν τη λειτουργία, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας 
του εν λόγω τηλεχειριστηρίου.

Αλλαγή λειτουργιών για ακροδέκτη εξωτερικής εξόδου
 Υπάρχει δυνατότητα αλλαγής των λειτουργιών του ακροδέκτη εξωτερικής εξόδου. Για λεπτο-
μέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "12.1. Εξωτερική είσοδος και έξοδος".

(♦...  Εργοστασιακή ρύθμιση)
Αριθμός

λειτουργίας Τιμή ρύθμισης Περιγραφή ρύθμισης 

60

00 Κατάσταση λειτουργίας ♦
09 Κατάσταση σφάλματος
10 Κατάσταση λειτουργίας ανεμιστήρα εσωτερικής μονάδας
12 Κατάστασης επίτευξης καθορισμένου επιπέδου

Εναλλαγή ελέγχου για χώρο διακομιστή
Εκτελεί εναλλαγή μεταξύ κανονικού ελέγχου και ελέγχου για χώρο διακομιστή.
Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πρέπει να γίνει η διευθυνσιοδότηση της πρω-
τεύουσας μονάδας και της δευτερεύουσας μονάδας.

(♦...  Εργοστασιακή ρύθμιση)
Αριθμός

λειτουργίας Τιμή ρύθμισης Περιγραφή ρύθμισης 

96
00 Κανονικός έλεγχος ♦
01 Έλεγχος για χώρο διακομιστή (πρωτεύουσα μονάδα)
02 Έλεγχος για χώρο διακομιστή (δευτερεύουσα μονάδα)

Καταγραφή ρυθμίσεων
Σημειώστε οποιεσδήποτε αλλαγές στις ρυθμίσεις στον ακόλουθο πίνακα.

Περιγραφή ρύθμισης Τιμή ρύθμισης
Διευθυνσιοδότηση τηλεχειριστηρίου
Ένδειξη φίλτρου
Έλεγχος θερμοκρασίας χώρου για τον 
αισθητήρα της εσωτερικής μονάδας

Ψύξη
Θέρμανση

Έλεγχος θερμοκρασίας χώρου για τον αι-
σθητήρα του ενσύρματου τηλεχειριστηρίου

Ψύξη
Θέρμανση

Αυτόματη επανεκκίνηση
Αλλαγή αισθητήρα θερμοκρασίας χώρου 
Προσαρμοσμένος κωδικός τηλεχειριστηρίου
Έλεγχος εξωτερικής εισόδου
Αλλαγή αισθητήρα θερμοκρασίας χώρου (Βοηθ.)
Έλεγχος ανεμιστήρα εσωτερικής μονάδας για εξοι-
κονόμηση ενέργειας κατά την ψύξη
Αλλαγή λειτουργιών για ακροδέκτη εξωτερικής εξόδου
Εναλλαγή ελέγχου για χώρο διακομιστή

Αφού ολοκληρώσετε τη ρυθμιση λειτουργιας, απενεργοποιήστε τη μονάδα και ενεργοποιήστε την ξανά.
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17. ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ
Εξηγήστε στον πελάτη τα ακόλουθα, σύμφωνα με το εγχειρίδιο λειτουργίας:
(1)  Μέθοδος εκκίνησης και τερματισμού, εναλλαγή λειτουργίας, ρύθμιση θερμοκρασίας, 

χρονοδιακόπτης, αλλαγή ροής αέρα και άλλες ενέργειες χειρισμού με το τηλεχειριστήριο.
(2)  Αφαίρεση και καθαρισμός φίλτρου αέρα, καθώς και τρόπος χρήσης των περσίδων 

κατεύθυνσης του αέρα.
(3) Παράδοση του εγχειριδίου λειτουργίας στον πελάτη.

18. ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Εάν χρησιμοποιείτε ασύρματο τηλεχειριστήριο, η λυχνία στη μονάδα φωτογραφικού ανιχνευτή 
θα εμφανίζει τους κωδικούς σφαλμάτων χρησιμοποιώντας μοτίβα αναλαμπών. Εάν χρησιμο-
ποιείτε ενσύρματο τηλεχειριστήριο, οι κωδικοί σφαλμάτων θα εμφανίζονται στην οθόνη του 
τηλεχειριστηρίου. Δείτε τα μοτίβα αναλαμπών λυχνίας και τους κωδικούς σφαλμάτων στον 
πίνακα. Οι ενδείξεις σφάλματος εμφανίζονται μόνο κατά τη λειτουργία.

Ένδειξη σφάλματος
Ενσύρματο 
τηλεχειρι-
στήριο
Κωδικός 

σφάλματος

Περιγραφή
ενδεικτικές 
λυχνίες 

Λειτουργία
(πράσινη)

ενδεικτικές 
λυχνίες 

Χρονοδια-
κόπτης

(πορτοκαλί)

ενδεικτικές 
λυχνίες 

Oικονομία
(πράσινη)

●(1) ●(1) ◊
Σφάλμα σειριακής επικοινωνίας

●(1) ●(2) ◊
• Σφάλμα επικοινωνίας ενσύρμα-
του τηλεχειριστηρίου

• Σφάλμα επικοινωνίας ελέγχου 
για χώρο διακομιστή

●(1) ●(5) ◊
Ημιτελής δοκιμαστική λειτουργία

●(1) ●(6) ◊
Σφάλμα σύνδεσης πλακέτας μετά-
δοσης περιφερειακής μονάδας

●(2) ●(1) ◊
Σφάλμα ορισμού αριθμού μονάδας 
ή διευθυνσιοδότησης κυκλώματος 
ψυκτικού
[Ταυτόχρονος Έλεγχος Πολλαπλών]

●(2) ●(2) ◊
Σφάλμα ικανότητας εσωτερικής 
μονάδας

●(2) ●(3) ◊
Σφάλμα συνδυασμού

●(2) ●(4) ◊

•  Σφάλμα αριθμού μονάδας 
σύνδεσης (εσωτερική δευτερεύ-
ουσας μονάδα)
[Ταυτόχρονος Έλεγχος Πολλαπλών]

•  Σφάλμα αριθμού μονάδας 
σύνδεσης (εσωτερική μονάδα ή 
μονάδα διακλάδωσης)
[Ευέλικτος Έλεγχος Πολλαπλών]

●(2) ●(6) ◊
Σφάλμα διευθυνσιοδότησης σε σύ-
στημα ενσύρματου τηλεχειριστηρίου

●(2) ●(7) ◊
Σφάλμα διαμόρφωσης πρωτεύ-
ουσας μονάδας, δευτερεύουσας 
μονάδας
[Ταυτόχρονος Έλεγχος Πολλαπλών]

●(3) ●(2) ◊
Σφάλμα πληροφοριών μοντέλου 
πλακέτας εσωτερικής μονάδας

●(3) ●(5) ◊
Σφάλμα εναλλαγής αυτόματου/μη 
αυτόματου

●(4) ●(1) ◊
Σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασίας 
χώρου 

●(4) ●(2) ◊
Σφάλμα μεσαίου αισθητήρα θερμοκρα-
σίας εναλλάκτη εσωτερικής μονάδας

●(5) ●(1) ◊
Σφάλμα μοτέρ ανεμιστήρα εσωτε-
ρικής μονάδας

●(5) ●(3) ◊
Σφάλμα αντλίας αποστράγγισης

●(5) ●(7) ◊
Σφάλμα διαφράγματος 

●(5) ●(8) ◊
Σφάλμα γρίλιας πρόσληψης

●(5) ●(15) ◊
Σφάλμα εσωτερικής μονάδας

●(6) ●(2) ◊
Σφάλμα πληροφοριών μοντέλου 
κύριας πλακέτας εξωτερικής μο-
νάδας ή σφάλμα επικοινωνίας

●(6) ●(3) ◊
Σφάλμα αντιστροφέα 

●(6) ●(4) ◊
Σφάλμα ενεργού φίλτρου, σφάλμα 
κυκλώματος PFC 

●(6) ●(5) ◊
Σφάλμα ακροδέκτη L ασφάλειας

●(6) ●(10) ◊
Σφάλμα επικοινωνίας μικροϋπο-
λογιστών πλακέτας οθόνης  

●(7) ●(1) ◊
Σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασίας 
κατάθλιψης

●(7) ●(2) ◊
Σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασίας 
συμπιεστή

●(7) ●(3) ◊
Σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασίας 
υγρού εναλλάκτη εξωτερικής 
μονάδας

●(7) ●(4) ◊
Σφάλμα αισθητήρα εξωτερικής 
θερμοκρασίας

●(7) ●(5) ◊
Σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασίας 
αναρρόφησης αερίων

●(7) ●(6) ◊

• Σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασί-
ας δίοδης βαλβίδας

• Σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασί-
ας τρίοδης βαλβίδας

●(7) ●(7) ◊
Σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασίας 
ψήκτρας

●(8) ●(2) ◊

• Σφάλμα αισθητήρα θερμ. 
εισαγωγής αερίου εναλλάκτη 
θερμότητας δευτ. ψύξης

• Σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασί-
ας εξαγωγής αερίου εναλλάκτη 
θερμότητας δευτ. ψύξης

●(8) ●(3) ◊
Σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασίας 
σωλήνα υγρού

●(8) ●(4) ◊
Σφάλμα αισθητήρα ρεύματος

●(8) ●(6) ◊

• Σφάλμα αισθητήρα πίεσης 
κατάθλιψης

• Σφάλμα αισθητήρα πίεσης 
αναρρόφησης

• Σφάλμα διακόπτη υψηλής 
πίεσης

●(9) ●(4) ◊
Ανίχνευση ενεργοποίησης 
ασφάλειας

●(9) ●(5) ◊
Σφάλμα ανίχνευσης θέσης ρότορα 
συμπιεστή 

●(9) ●(7) ◊
Σφάλμα μοτέρ ανεμιστήρα εξωτε-
ρικής μονάδας

●(9) ●(9) ◊
Σφάλμα τετράοδης βαλβίδας

●(10) ●(1) ◊
Σφάλμα θερμοκρασίας κατά-
θλιψης

●(10) ●(3) ◊
Σφάλμα θερμοκρασίας συμπιεστή

●(10) ●(4) ◊
Σφάλμα υψηλής πίεσης

●(10) ●(5) ◊
Σφάλμα χαμηλής πίεσης

●(13) ●(2) ◊
Σφάλμα κουτιών διακλάδωσης
[Ευέλικτος Έλεγχος Πολλαπλών]

Κατάσταση εμφάνισης ● : Ανάβει 0,5s / Σβήνει 0,5s
◊ : Ανάβει 0,1s / Σβήνει 0,1s
( ) : Αριθμός αναλαμπών

[Αντιμετώπιση προβλημάτων με την ένδειξη της εσωτερικής μονάδας]

ενδεικτικές λυχνίες Λειτουργία (πράσινη)
ενδεικτικές λυχνίες Χρονοδιακόπτης (πορτοκαλί)

ενδεικτικές λυχνίες Oικονομία (πράσινη)

[Αντιμετώπιση προβλημάτων με την ένδειξη του ενσύρματου τηλεχειριστηρίου 
(προαιρετικό)]
Εάν συμβεί κάποιο πρόβλημα, θα εμφανιστεί η ακόλουθη ένδειξη. (Στην ένδειξη ρυθμισμένης 
θερμοκρασίας χώρου θα εμφανιστεί το "Er" (σφάλμα).)

Κωδικός σφάλματος
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