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1. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1.1. Μόνο για εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αυτό το σήμα υποδεικνύει διαδικασίες οι οποίες, αν 
εκτελεστούν εσφαλμένα, ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρό 
τραυματισμό ή θάνατο του χρήστη.

Για να λειτουργεί ικανοποιητικά το κλιματιστικό, εγκαταστήστε το όπως περιγράφεται σε 
αυτό το εγχειρίδιο εγκατάστασης.

Συνδέστε την εσωτερική με την εξωτερική μονάδα με τις σωληνώσεις και τα καλώδια 
που διατίθενται ως τυποποιημένα ανταλλακτικα. Το παρόν εγχειρίδιο εγκατάστασης 
περιγράφει τις σωστές συνδεσμολογίες με την χρήση τυποποιημένων αξεσουάρ και 
των ανταλλακτικών που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο εγκατάστασης.

Να εκτελούνται οι εργασίες εγκατάστασης μόνο από εγκεκριμένο τεχνικό προσωπικό.

Μην χρησιμοποιτείτε καλώδιο προέκτασης.

Μην ενεργοποιείτε την τροφοδοσία μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες 
εγκατάστασης.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Αυτό το σήμα υποδεικνύει διαδικασίες οι οποίες, αν δεν εκτε-
λεστούν σωστά, υπάρχει μικρό ενδεχόμενο να προκαλέσουν 
τραυματισμό του χρήστη ή υλικές ζημιές.

Όταν εγκαθιστάτε σωλήνες με μήκος μικρότερο από 3 m, ο ήχος της εξωτερικής μονά-
δας θα μεταφέρεται στην εσωτερική μονάδα, γεγονός που θα προκαλεί πολύ θόρυβο 
κατά τη λειτουργία ή ασυνήθιστο θόρυβο.

Αυτό το εγχειρίδιο εγκατάστασης περιγράφει μόνο τον τρόπο εγκατάστασης της 
εξωτερικής μονάδας. 
Για να εγκαταστήσετε την εσωτερική μονάδα, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης 
που περιλαμβάνεται στην εσωτερική μονάδα.

• Προσέξτε να μην γδάρετε το κλιματιστικό κατά το χειρισμό του.
• Μετά την εγκατάσταση, εξηγήστε τη σωστή λειτουργία στον πελάτη χρησιμοποιώντας 

το εγχειρίδιο λειτουργίας.
• Ζητήστε από τον πελάτη να φυλάξει αυτό το εγχειρίδιο εγκατάστασης, επειδή χρησιμο-

ποιείται κατά την επισκευή ή τη μετακίνηση του κλιματιστικού.
• Τα μέγιστα μήκη αυτού του προϊόντος φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα. 
 Αν οι μονάδες απέχουν πολύ από αυτά, δεν μπορεί να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία.

Τύπoς 
μoντέλoυ

Διάμετρος 
σωλήνα

Μήκος 
σωλήνωσης

Μέγιστη διαφορά ύψους
(Εσωτερική με εξωτερική 

μονάδα)Υγρό Αέριο ΜΕΓ. ΕΛΑΧ.

30L 9,52 χιλ
(3/8 ίντσας)

15,88 χιλ
(5/8 ίντσας) 50 μ 5 μ 30 μ

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ

2.1. Προφυλάξεις κατά τη χρήση του ψυκτικού R410A

Οι βασικές διαδικασίες εγκατάστασης είναι οι ίδιες με τα συμβατικά μοντέλα που χρησι-
μοποιούν ψυκτικό (R22).
Ωστόσο, προσέξτε ιδιαίτερα τα εξής σημεία:

Καθώς η πίεση λειτουργίας είναι 1,6 φορές υψηλότερη από αυτή των συμβατικών 
μοντέλων που χρησιμοποιούν ψυκτικό (R22), απαιτούνται ορισμένα ειδικά εργαλεία 
για τις σωληνώσεις, την εγκατάσταση και την επισκευή. (Δείτε τον παρακάτω πίνακα.)
Ειδικότερα, κατά την αντικατάσταση ενός συμβατικού μοντέλου που χρησιμοποιεί 
ψυκτικό (R22) με νέο μοντέλο που χρησιμοποιεί ψυκτικό R410A, αντικαθιστάτε πάντοτε 
τα συμβατικά παξιμάδια σωληνώσεων και εκχείλωσης με τα αντίστοιχα παξιμάδια 
σωληνώσεων και εκχείλωσης που είναι κατάλληλα για το ψυκτικό R410A.

Τα μοντέλα που χρησιμοποιούν ψυκτικό R410A έχουν διαφορετική διάμετρος 
σπειρώματος στη θύρα εισαγωγής, για την αποφυγή της κατά λάθος εισαγωγής 
συμβατικού ψυκτικού (R22) και για λόγους ασφάλειας. Για το λόγο αυτόν, πρέπει να 
προηγείται έλεγχος. [Η διάμετρος σπειρώματος της θύρας εισαγωγής για το R410A είναι 
1/2 ίντσας.]
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Προσέξτε ιδιαίτερα προκειμένου να μην εισέλθουν ξένες ουσίες (λάδι, νερό κ.τ.λ.), πε-
ρισσότερο από όσο στα μοντέλα που χρησιμοποιούν ψυκτικό (R22). Επίσης, κατά την 
αποθήκευση της σωλήνωσης, σφραγίστε προσεκτικά τα ανοίγματα, π.χ. με ασφάλεια ή 
ταινία.

Κατά την εισαγωγή του ψυκτικού, λάβετε υπόψη τη μικρή αλλαγή στη σύνθεση των 
αερίων και υγρών φάσεων. Να πληρώνετε πάντοτε με ψυκτικό από την υγρή φάση, 
όπου η σύνθεση του ψυκτικού είναι σταθερή.

2.2. Ειδικό εργαλείο για το R410A

Όνομα εργαλείου Περιεχόμενα αλλαγών

Μετρητής πολλαπλής

Η πίεση είναι υψηλή και δεν μπορεί να μετρηθεί με συμβα-
τικό μετρητή (R22). Για την αποφυγή εσφαλμένης ανάμιξης 
με άλλα ψυκτικά, η διάμετρος κάθε θύρας έχει αλλάξει.
Συνιστάται μετρητής με στεγανοποίηση -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.

Σωλήνας πλήρωσης Για να αυξηθεί η αντίσταση στην πίεση, το υλικό του σωλή-
να και το μέγεθος της βάσης έχουν αλλάξει.

Αντλία κενού Μπορεί να χρησιμοποιηθεί συμβατική αντλία κενού με την 
τοποθέτηση προσαρμογέα αντλίας κενού.

Ανιχνευτής διαρροής 
αερίου Ειδικός ανιχνευτής αερίου για το ψυκτικό HFC R410A.

Χαλκοσωλήνες
Είναι απαραίτητη η χρήση χαλκοσωλήνων χωρίς συγκόλληση, και η ποσότητα του λαδιού 
που απομένει θα πρέπει να είναι κατά προτίμηση μικρότερη από 40 mg/10 m. Μην 
χρησιμοποιείτε χαλκοσωλήνες με βαθουλώματα, παραμορφωμένα ή αποχρωματισμένα 
τμήματα (ειδικά στην εσωτερική τους επιφάνεια). Διαφορετικά, η εκτονωτική βαλβίδα ή ο 
τριχοειδής σωλήνας μπορεί να φράξουν με ρύπους.
Καθώς τα κλιματιστικά που χρησιμοποιούν R410A παρουσιάζουν πίεση υψηλότερη από όση 
όταν χρησιμοποιούν συμβατικό ψυκτικό, είναι απαραίτητο να επιλέξετε τα κατάλληλα υλικά. 
Στον Πίνακα 1 εμφανίζεται το πάχος των χαλκοσωλήνων που χρησιμοποιούνται με ψυκτικό 
R410A. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε χαλκοσωλήνες λεπτότερους από 0,8 χιλ, έστω και εάν αυτοί 
διατίθενται στην αγορά.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Ονομαστική διάμετρος Εξωτερική διάμετρος Πάχος
3/8 ίντσας 9,52 χιλ 0,8 χιλ
5/8 ίντσας 15,88 χιλ 1,0 χιλ

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μην χρησιμοποιήσετε τα υπάρχοντα παξιμάδια σωληνώσεων και εκχείλωσης (για R22).
Εάν χρησιμοποιηθούν τα υπάρχοντα υλικά, η πίεση στον κύκλο ψυκτικού θα αυξηθεί και 
θα προκληθεί βλάβη, τραυματισμός κ.λπ. (Χρησιμοποιήστε τα ειδικά υλικά για το R410A).

Μην χρησιμοποιείτε αυτόν τον εξοπλισμό με αέρα ή άλλο μη εγκεκριμένο ψυκτικό στις 
σωληνώσεις ψυκτικού.
Η υπερβολική πίεση μπορεί να προκαλέσει διάρρηξη.

Κατά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας ψυκτικού είναι σφιχτά συνδεδεμένος 
προτού θέσετε σε λειτουργία το συμπιεστή.
Μην θέτετε σε λειτουργία το συμπιεστή, εάν η σωλήνωση ψυκτικού δεν είναι σωστά 
συνδεδεμένη και η δίοδη ή τρίοδη βαλβίδα είναι ανοιχτή. Ενδέχεται να προκληθεί μη 
φυσιολογική πίεση στο κύκλωμα του ψυκτικού, η οποία με τη σειρά της ενδέχεται να 
προκαλέσει ρήξη ή και τραυματισμό.

Κατά την εγκατάσταση και επανατοποθέτηση του κλιματιστικού, μην αναμειγνύετε αέρια 
πέραν του καθορισμένου ψυκτικού (R410A) για εισαγωγή στον κύκλο ψυκτικού.
Εάν εισέλθει αέρας ή άλλο αέριο στον κύκλο ψυκτικού, η πίεση στον κύκλο θα αυξηθεί 
υπερβολικά και θα προκληθεί βλάβη, τραυματισμός κ.λπ.

2.3. Ισχύς
• Τάση λειτουργίας

230V    AC  50Hz.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η τάση λειτουργίας του προϊόντος είναι 230 V AC 50 Hz.

Προτού παρέχετε ισχύ, ελέγξτε εάν η τάση είναι εντός του εύρους των 220 V -10 % με 
240 V +10 %.

Πάντα να χρησιμοποιείτε ειδικό κύκλωμα διακλάδωσης και να εγκαθιστάτε ειδικό λήπτη 
για να παρέχεται ισχύς στο κλιματιστικό του χώρου.

Χρησιμοποιείτε ασφαλειοδιακόπτη και λήπτη που να ταιριάζει στην απόδοση του κλιματιστικού.

Μην επεκτείνετε το καλώδιο τροφοδοσίας.

Εκτελέστε τις εργασίες καλωδίωσης σύμφωνα με τα καθορισμένα πρότυπα, έτσι ώστε 
το κλιματιστικό να μπορεί να λειτουργεί σωστά και με ασφάλεια.

Εγκαθιστάτε διακόπτη διαρροής σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς 
και με τα πρότυπα της εταιρείας ηλεκτρισμού.

Ο ασφαλειοδιακόπτης εγκαθίσταται στην σταθερή καλωδίωση. Πάντα να χρησιμο-
ποιείτε διακόπτη που θα διακόπτει όλους τους πόλους της καλωδίωσης και θα έχει 
απόσταση μόνωσης τουλάχιστον 3 χιλ μεταξύ των επαφών του κάθε πόλου.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Η ικανότητα της παροχής ισχύος πρέπει να είναι το άθροισμα της τάσης του κλιματι-
στικού και της τάσης των άλλων ηλεκτρικών συσκευών. Όταν η συμβατική δυναμικό-
τητα είναι ανεπαρκής, αλλάξτε την συμβατική δυναμικότητα.

Όταν η τάση είναι χαμηλή και το κλιματιστικό δυσκολεύεται να ξεκινήσει, επικοινωνήστε 
με την εταιρεία ηλεκτρισμού και αυξήστε την τάση.

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
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2.4. Ηλεκτρικές απαιτήσεις
• Μέγεθος ηλεκτρικής καλωδίωσης και δυναμικότητα ασφαλειας:

Καλώδιο παροχής ισχύος (χιλ2) ΜΕΓ. 4,0
ΕΛΑΧ. 3,5

Καλώδιο σύνδεσης (χιλ2) ΜΕΓ. 2,5
ΕΛΑΧ. 1,5

Δυναμικότητα ασφάλειας (A) 30

• Χρησιμοποιείτε συμβατό καλώδιο Type245 IEC57.
• Πραγματοποιήστε όλες τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα.
•  Εγκαταστήστε την συσκευή αποσύνδεσης με κενό επαφών τουλάχιστον 3 χιλ σε όλους 
τους πόλους κοντά στην μονάδα. (Και στην εσωτερική και στην εξωτερική μονάδα)

• Εγκαταστήστε διακόπτη κυκλώματος κοντά στις μονάδες.

2.5. Εύρος λειτουργίας

Εξωτερική Λειτουργία ψύξης/αφύγρανσης Λειτουργία θέρμανσης
Θερμοκρασία Περίπου -10 έως 46 °C Περίπου -15 έως 24 °C

2.6. Επιπλέον φορτίο
Η εξωτερική μονάδα πληρώνεται στο εργοστάσιο με ψυκτικό μέσο κατάλληλο για μήκος 
σωλήνωσης 20 μ. Οταν η σωλήνωση είναι μακρύτερη από 20 μ, απαιτείται πρόσθετη 
πλήρωση.
Για επιπλέον ποσότητα, δείτε τον παρακάτω πίνακα.

Μήκος σωλήνα

Τύπoς μoντέλoυ
20 μ 30 μ 40 μ 50 μ Ποσότητα

30L Κανένα 400 g 800 g 1200 g 40 g/μ

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κατά τη μετακίνηση και την εγκατάσταση του κλιματιστικού, μην αναμιγνύετε αέρια 
πέραν του προβλεπόμενου ψυκτικού (R410A) μέσα στον κύκλο ψύξης.

Κατά την πλήρωση του ψυκτικού R410A, χρησιμοποιείτε πάντα μια ηλεκτρονική 
ζυγαριά για την πλήρωση του ψυκτικού (μέτρηση του βάρους του ψυκτικού).

Κατά την πλήρωση του ψυκτικού, λάβετε υπόψη την ελάχιστη μεταβολή στη σύνθεση 
του αερίου και τις υγρές φάσεις. Διενεργείτε πάντα την πλήρωση από την υγρή φάση 
όπου η σύνθεση του ψυκτικού είναι σταθερή.

R410A

Αέριο

Υγρό

Προσθέστε ψυκτικό από τη βαλβίδα πλήρωσης μετά από την ολοκλήρωση των 
εργασιών.

Εάν οι μονάδες απέχουν πολύ από το μέγιστο μήκος σωλήνωσης, δεν μπορεί να 
διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία.

2.7. Παρελκόμενα

Όνομα και σχήμα Ποσότητα Όνομα και σχήμα Ποσότητα

Μόνωση

1

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

1

Σωλήνας αποστράγγισης

1

Καπάκι αποστράγγισης

2

Απαιτείται ένα σετ των ακόλουθων ανταλλακτικών για την εγκατάσταση αυτού του 
κλιματιστικού.

Όνομα
Συναρμογή σωλήνων σύνδεσης
Καλώδιο σύνδεσης
Σωλήνας τοίχου
Διακοσμητική ταινία
Ταινία βινυλίου
Κάλυμμα τοίχου
Κολάρο
Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης
Βίδες διάνοιξης σπειρώματος
Στεγανωτικό
Μπουλόνι M10, παξιμάδι

3. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
• Καθορίστε τη θέση τοποθέτησης με τον πελάτη ως εξής.
• Μην τοποθετείτε σε μέρος όπου υπάρχει λιπαρός καπνός, όπου χρησιμοποιείται λάδι 

σε εργοστάσιο, όπου μπορεί η μοναδα να έρθει σε επαφή με θαλασσινό αέρα, όπου 
υπάρχουν θερμές πηγές και η πιθανότητα δημιουργίας θειούχων αερίων, όπου μπορεί 
να δημουργηθούν διαβρωτικά αέρια, όπου μπορεί να ουρήσουν ζώα επάνω στην μονά-
δα και να δημιουργηθεί αμμωνία, και σε μέρος με αυξημένη σκόνη.

3.1. Εξωτερική μονάδα

(1) Εάν είναι εφικτό, μην εγκαθιστάτε τη μονάδα σε σημείο που εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως. 
(Εάν είναι απαραίτητο, εγκαταστήστε στόρια που δεν παρεμβαίνουν στην ροή του αέρα.)

(2) Μην εγκαθιστάτε την μονάδα σε μέρος όπου φυσούν δυνατοί άνεμοι ή όπου έχει 
πολλή σκόνη.

(3) Μην εγκαθιστάτε την μονάδα σε μέρη όπου περνούν άνθρωποι.
(4) Λαμβάνετε υπόψη τους γείτονές σας ώστε να μην ενοχλούνται από τον αέρα που 

φυσά μέσα στο παράθυρό τους ή από τον θόρυβο.
(5) Παρέχετε τις αποστάσεις που επιδεικνύονται στο σχήμα ώστε να μην εμποδίζεται η 

ροή του αέρα. Επισης, για αποδοτική λειτουργία, αφήστε ελεύθερες τις τρεις από τις 
τέσσερις κατευθύνσεις εμπρός, πίσω και τις δύο πλαϊνές.

(6) Τοποθετήστε την εξωτερική μονάδα σε μια θέση που μπορεί να αντέξει το βάρος 
της μονάδας και τους κραδασμούς της και στην οποία είναι δυνατή η οριζόντια 
εγκατάσταση της μονάδας.

(7) Αφήστε ελεύθερο χώρο όπως υποδεικνύεται για να εξασφαλιστεί η σωστή ροή του 
αέρα.

(8) Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας θέρμανσης, το νερό αποστράγγισης εκρέει από την 
εξωτερική μονάδα.

  Συνεπώς , τοποθετήστε την εξωτερική μονάδα σε ένα σημείο όπου δεν θα 
παρεμποδίζεται η ροή του νερού αποστράγγισης. (Μόνο μοντέλο με αντίστροφο κύκλο)

(9) Εγκαταστήστε την εξωτερική μονάδα σε ένα μέρος στο οποίο θα αποφεύγεται στο 
μεγαλύτερο δυνατό βαθμό η συγκέντρωση ρύπων ή η έκθεσή της στη βροχή.

(10) Εγκαταστήστε τη μονάδα σε σημείο όπου είναι εύκολη η σύνδεση με την εσωτερική 
μονάδα.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εγκαταστήστε σε μέρος που αντέχει το βάρος των εξωτερικών μονάδων και εγκατα-
στήστε σταθερά ώστε να μην ανατραπούν ή πέσουν οι μονάδες.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα όπου υπάρχει κίνδυνος διαρροής καύσιμου αερίου.
Μην εγκαταστήσετε κοντά σε εστίες θερμότητας.
Αν παιδιά κάτω των 10 ετών είναι δυνατό να πλησιάσουν τη μονάδα, λάβετε προλη-
πτικά μέτρα ώστε να μην μπορούν να φτάσουν τη μονάδα.

4. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
[ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ]
• Μην εγκαθιστάτε την μονάδα απ’ ευθείας στο έδαφος, καθώς αυτό θα προκαλέσει 

αστοχίες.

5 cm ή περισσότερο

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Σε περιοχή με μεγάλη χιονόπτωση, εάν η εισαγωγή και η εξαγωγή της εξωτερικής μοvάδας 
είναι καλυμμένες με χιόνι, μπορεί να γίνει δύσκολο να λειτουργήσει η θέρμανση και είναι 
πιθανό να υπάρξει βλάβη. Παρακαλούμε να κατασκευάσετε ένα κουβούκλιο και ένα βάθρο 
ή να τοποθετήσετε την μονάδα σε ψηλή βάση (τοπικής κατασκευής).
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Όταν υπάρχουν εμπόδια στο πίσω μέρος.

10 cm 
ή περισσότερο

AEPAΣ

Όταν υπάρχουν εμπόδια στο πίσω και το μπροστινό μέρος.

10 cm 
ή περισσότερο

60 cm ή περισσότερο

AEPAΣ

Όταν υπάρχουν εμπόδια πίσω, πλευρικά και πάνω

10 cm 
ή περισσότερο

60 cm 
ή περισσότερο

30 cm 
ή περισσότερο

25 cm ή περισσότερο
(χώρος για εκτέλεση 
εργασιών σέρβις)

AEPAΣ

Όταν υπάρχουν εμπόδια στο πίσω μέρος κατά την εγκατάσταση περισσότερων της μίας 
μονάδας.

25 cm 
ή περισσότερο

25 cm 
ή περισσότερο

30 cm 
ή περισσότερο

AEPAΣ

5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

5.1. Εγκατασταση 

(1) Η στερέωση της εξωτερικής μονάδας θα γίνει με μπουλόνια στα τέσσερα σημεία 
που υποδεικνύονται από τα βέλη χωρίς σφάλματα.

(2) Στερεώστε με ασφάλεια σε συμπαγή κυβόλιθο χρησιμοποιώντας μπουλόνια. 
(Χρησιμοποιήστε 4 σετ μπουλονιών M10, παξιμαδιών και ροδελών του εμπορίου.)

Μπουλόνι
Παξιμάδι

Κυβόλιθος

(3) Εφόσον το νερό αποστράγγισης εκρέει από την εξωτερική μονάδα κατά τη διάρκεια 
της λειτουργίας θέρμανσης, εγκαταστήστε το σωλήνα αποστράγγισης και συνδέστε 
τον σε λάστιχο 16 χιλ του εμπορίου.

 Κατά την εγκατάσταση του σωλήνα αποστράγγισης, γεμίστε με στόκο όλες τις οπές, 
εκτός από την οπή τοποθέτησης του σωλήνα αποστράγγισης στο κάτω μέρος της 
εξωτερικής μονάδας, έτσι ώστε να μην σημειωθεί διαρροή νερού. (Μόνο μοντέλο με 
αντίστροφο κύκλο)

Οπή τοποθέτησης τάπας 
αποστράγγισης

650 χιλ

37
0 
χι
λ

Βάση

Κάτω πλευρά

Σωλήνας αποστράγγισης

4 οπές ø12Οπή τοποθέτησης 
σωλήνα αποστράγγισης

AEPAΣ

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι 0 °C ή χαμηλότερη, μην χρησιμοποιείτε τον βοη-
θητικό σωλήνα αποστράγγισης και το κάλυμμα αποστράγγισης. Εάν χρησιμοποιηθούν ο 
σωλήνας αποστράγγισης και το κάλυμμα αποστράγγισης, μπορεί το νερό στις σω-
ληνώσεις να παγώσει σε εξαιρετικά κρύο καιρό. (Μόνο μοντέλο με αντίστροφο κύκλο)

5.2. Καλωδίωση εξωτερικής μονάδας

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Χρησιμοποιήστε πρεσαριστούς ακροδέκτες και σφίξτε τις βίδες των ακροδεκτών με τις 
προβλεπόμενες ροπές, διαφορετικά ενδέχεται να αυξηθεί υπερβολικά η θερμοκρασία 
και να προκληθεί σοβαρή βλάβη στο εσωτερικό της μονάδας.
Αντιστοιχίστε τους αριθμούς στο μπλοκ ακροδεκτών και τα χρώματα των καλωδίων 
σύνδεσης με εκείνα που βρίσκονται στην εξωτερική μονάδα. Εάν η καλωδίωση γίνει 
εσφαλμένα, μπορεί να καούν τα ηλεκτρικά μέρη.
Συνδέστε σταθερά το καλώδιο σύνδεσης στο μπλοκ ακροδεκτών. Αν η εγκατάσταση 
είναι εσφαλμένη, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά.
Στερεώνετε πάντα το εξωτερικό κάλυμμα του καλωδίου σύνδεσης με το σφιγκτήρα καλωδίου.
(Αν ο μονωτήρας είναι φθαρμένος, μπορεί να παρουσιαστεί ηλεκτρική διαρροή.)
Γειώστε την πρίζα του καλωδίου ισχύος σταθερά.
Μην χρησιμοποιείτε τη βίδα γείωσης για εξωτερικό σύνδεσμο. Χρησιμοποιήστε την μόνο 
για τη σύνδεση δυο μονάδων.

ΠΩΣ ΘΑ ΣΥΝΔΕΣΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΤΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ
(1) Χρησιμοποιήστε ακροδέκτες τύπου θηλιάς με μονωτικά χιτώνια, όπως φαίνεται στην 

παρακάτω εικόνα, για τη σύνδεση στο μπλοκ ακροδεκτών.
(2) Στερεώστε με σφιγκτήρα τους ακροδέκτες τύπου θηλιάς στα καλώδια χρησιμοποιώντας 

κατάλληλο εργαλείο, έτσι ώστε τα καλώδια να μη χαλαρώσουν.
(3) Χρησιμοποιήστε τα καθορισμένα καλώδια, συνδέστε τα με ασφάλεια και τεντώστε τα τόσο, 

ώστε να μην ασκείται πίεση στους ακροδέκτες.
(4) Χρησιμοποιήστε κατάλληλο κατσαβίδι για να σφίξετε τις βίδες των ακροδεκτών. Μην 

χρησιμοποιείτε πολύ μικρό κατσαβίδι, διαφορετικά μπορεί να καταστραφούν οι κεφαλές 
των βιδών και να μην μπορούν να σφίξουν σωστά οι βίδες.

(5) Μην σφίγγετε υπερβολικά τις βίδες των ακροδεκτών, διαφορετικά μπορεί να σπάσουν οι βίδες.
(6) Δείτε τον παρακάτω πίνακα για τις ροπές σύσφιξης που μπορείτε να ασκήσετε στις βίδες 

των ακροδεκτών.
Απογυμνώστε
10 χιλ

Χιτώνιο

Πρεσαριστός ακροδέκτης

Καλώδιο

Βιδώστε με 
ειδική ροδέλα

Πρεσαριστός 
ακροδέκτης

Πίνακας ακροδεκτών

Μπλοκ ακροδεκτών

Καλώδιο

Βιδώστε με 
ειδική ροδέλα

Πρεσαριστός 
ακροδέκτης
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Ροπή σύσφιξης
Βίδα M4 1,2 έως 1,8 N·m (12 έως 18 kgf·cm)
Βίδα M5 2,0 έως 3,0 N·m (20 έως 30 kgf·cm)

1. ΔΙΑΓΡΆΜΜΑΤΑ ΣΎΝΔΕΣΗΣ

N
L
3

1

3
2 2
1

Τροφοδοσία

ΓΕΙΩΣΗ

ΓΕΙΩΣΗ

Γραμμή τροφοδοσίας

Πλευρικός ακροδέκτης 
εσωτερικής μονάδας

Πλευρικός ακροδέκτης 
εξωτερικής μονάδας

2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑ ΚΑΛΩΔΊΟΥ ΣΎΝΔΕΣΗΣ
 Το καλώδιο γείωσης πρέπει να είναι πιο μακρύ από τα άλλα καλώδια.

Καλώδιο γείωσης

30 χιλ ή 
περισσότερο

40 χιλ ή 
περισσότερο

Καλώδιο τροφοδοσίας 
ή καλώδιο σύνδεσης

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Όταν συνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας, βεβαιωθείτε ότι η φάση της τροφοδοσίας 
ταιριάζει με την φάση του τερματικού πίνακα. Εάν οι φάσεις δεν ταιριάζουν, ο 
συμπιεστής θα περιστρέφεται ανάποδα και δεν θα παράγει συμπίεση.

(1) Αφαίρεση καλύμματος πρόσβασης
• Αφαιρέστε τις δύο βίδες στερέωσης.
• Αφαιρέστε το κάλυμμα πρόσβασης σπρώχνοντας προς τα κάτω.

Κατεύθυνση 
αφαίρεσης 
καλύμματος 
πρόσβασης

Άγκιστρο (3 σημεία)

Κάλυμμα πρόσβασης

(2) Αφαίρεση καλύμματος βαλβίδων
• Αφαιρέστε την βίδα στερέωσης.
• Αφαιρέστε το κάλυμμα της βαλβίδας συρταρώνοντας προς τα πάνω.

Άγκιστρο (4 σημεία)

Κάλυμμα βαλβίδας

(3) Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και το καλώδιο σύνδεσης στον ακροδέκτη.
(4) Σφίξτε το καλώδιο τροφοδοσίας και το καλώδιο σύνδεσης με ένα σφιγκτήρα καλωδίων.

Μπλοκ ακροδεκτών

Ασφαλίστε σταθερά το 
δεματικό του καλωδίου ώστε 
οι ακροδέκτες του καλωδίου 
να μην βρίσκονται υπό 
υπερβολική ένταση. Χρησιμοποιείτε τον προδιαγεγραμ-

μένο τύπο καλωδίου και συνδέστε 
το σταθερά.

Σφιγκτήρας 
καλωδίου Σφιγκτήρας καλωδίου

Κουτί ελέγχου

Καλώδιο σύνδεσης

Καλώδιο τροφοδοσίας

Εσωτερική 
μονάδα

ΓΕΙΩΣΗ

(5) Το καλώδιο τροφοδοσίας και το καλώδιο σύνδεσης πρέπει να δένονται με δεματικά 
καλωδίων όπως φαίνεται στο σχήμα.

 Γεμίστε τα κενά στην είσοδο των καλωδίων με μόνωση.

Κλιπ καλωδίου

Καλώδιο τροφοδοσίας και καλώδιο σύνδεσης

Μόνωση 

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Στερεώστε τα καλώδια ώστε να μην έρχονται σε επαφή με τις σωληνώσεις (ειδικά στην 
πλευρά της υψηλής πίεσης).
Μην φέρνετε το καλώδιο τροφοδοσίας και το καλώδιο σύνδεσης σε επαφή με την 
βαλβίδα (αερίου).

Καλώδιο τροφοδοσίας και 
καλώδιο σύνδεσης

Βαλβίδα 
(Αερίου)

Κ
εν
ό

(6) Επανατοποθετήστε το κάλυμμα πρόσβασης και το κάλυμμα της βαλβίδας μετά την 
ολοκλήρωση της εργασίας.

5.3. Σύνδεση της σωλήνωσης

ΕΚΧΕΙΛΩΣΗ ΣΩΛΗΝΑ

(1) Κόψτε με το σωληνοκόφτη το σωλήνα σύνδεσης στο κατάλληλο μήκος.
(2) Κρατήστε το σωλήνα προς τα κάτω έτσι ώστε να μην μπουν στο σωλήνα 

υπολείμματα κοπής, και αφαιρέστε τα γρέζια.
(3) Εισάγετε το ρακόρ στον σωλήνα και εκχειλώστε τον σωλήνα με εργαλείο 

εκχείλωσης.
Τοποθετήστε το ρακόρ (χρησιμοποιείτε πάντοτε το παρεχόμενο ρακόρ στην εσωτερική 
και την εξωτερική μονάδα αντίστοιχα) στο σωλήνα και πραγματοποιήστε τη διαδικασία 
εκχείλωσης με ένα εργαλείο εκχείλωσης.
Χρησιμοποιήστε το ειδικό εργαλείο εκχείλωσης για το R410A ή το συμβατικό εργαλείο 
εκχείλωσης (για R22).
Όταν χρησιμοποιείτε το συμβατικό εργαλείο εκχείλωσης, πάντα να χρησιμοποιείτε μετρητή 
ρύθμισης διευθέτησης και ασφαλίστε την διάσταση Α όπως φαίνεται στον πίνακα 2.

Ελέγξτε αν γίνεται ομοιόμορφη εκχείλωση 
του [L] και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν 
ρωγμές ή αμυχές.

Φιλιέρα

A

Σωλήνας

Εξωτερική διάμετρος 
σωλήνα

A (χιλ)
Εργαλείο εκχείλω-
σης για R410A, 
τύπου σφικτήρα

Συμβατικό εργαλείο εκχείλωσης (R22)

Τύπος σφικτήρα Τύπος παξιμαδιού 
πεταλούδας

ø 9,52 χιλ (3/8") 0 έως 0,5 1,0 έως 1,5 1,5 έως 2,0
ø 15,88 χιλ (5/8") 0 έως 0,5 1,0 έως 1,5 1,5 έως 2,0

ΛΥΓΙΣΜΑ ΣΩΛΗΝΩΝ

(1) Όταν λυγίζετε τον σωλήνα, προσέχετε να μην τσακίσει.
(2) Για να αποτρέψετε τη θραύση του σωλήνα, μην τον λυγίζετε υπερβολικά.
 Λυγίστε τον σωλήνα υπό γωνία καμπύλης 70 χιλ ή περισσότερο.
(3) Εάν ο χαλκοσωλήνας λυγιστεί ή τραβηχτεί υπερβολικά, θα σκληρύνει. Μην 

λυγίζετε τους σωλήνες περισσότερο από τρεις φορές σε ένα σημείο.
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ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
Εξωτερική μονάδα
(1) Βγάλτε τα καπάκια και τις τάπες από τους σωλήνες.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Φροντίστε να τοποθετήσετε σωστά το σωλήνα στη θύρα της εσωτερικής και της 
εξωτερικής μονάδας. Αν το κεντράρισμα δεν είναι σωστό, το παξιμάδι εκχείλωσης δεν 
μπορεί να σφίξει ομαλά. Αν ασκήσετε δύναμη για να γυρίσετε το παξιμάδι εκχείλωσης, 
το σπείρωμά του θα υποστεί ζημιά.

Μην αφαιρέσετε το παξιμάδι εκχείλωσης από το σωλήνα της μονάδας εξόδου παρά 
μόνο λίγο πριν συνδέσετε το σωλήνα σύνδεσης.

(2) Κεντράρετε το σωλήνα στη θύρα της εξωτερικής μονάδας και κατόπιν γυρίστε το 
παξιμάδι εκχείλωσης με το χέρι.

Για να αποτρέψετε τη διαρροή αερίου, 
εφαρμόστε στην επιφάνεια του ρακόρ 
μια στρώση λαδιού αλκυλοβενζολίου 
(HAB). Μη χρησιμοποιείτε ορυκτέλαιο.

(3) Σφίξτε το παξιμάδι εκχείλωσης του σωλήνα σύνδεσης στο συνδετήρα βαλβίδας 
εξωτερικής μονάδας.

3-οδη βαλβίδα 
(Υγρό) 

3-οδη βαλβίδα 
(Αέριο)

Σωλήνας σύνδεσης 
(Αέριο)

Σωλήνας 
σύνδεσης (Υγρό)

Παξιμάδι εκχείλωσης

Παξιμάδι εκχείλωσης

(4) Αφού σφίξετε με το χέρι το παξιμάδι εκχείλωσης, χρησιμοποιήστε ένα ροπόκλειδο για 
να το σφίξετε εντελώς.

90°

Κλειδί συγκράτησης

Πλευρική μεριά 
κυρίως σώματος

Ροπόκλειδο

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κρατήστε το ροπόκλειδο από τη λαβή του σε ορθή γωνία με το σωλήνα, προκειμένου 
να σφίξετε σωστά το παξιμάδι εκχείλωσης.

Παξιμάδι εκχείλωσης Ροπή σύσφιξης
9,52 χιλ (3/8 ίντσας) διαμ. 32 έως 42 N·m (320 έως 420 kgf·cm)

15,88 χιλ (5/8 ίντσας) διαμ. 63 έως 75 N·m (630 έως 750 kgf·cm)

 ΠΡΟΣΟΧΗ

Σφίξτε το ρακόρ με κλειδί σύσφιξης κατά τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο. Εάν σφιχτεί 
υπερβολικά, το ρακόρ μπορεί να σπάσει μετά από καιρό και να προκαλέσει διαρροή 
ψυκτικού.

5.4. Καθαρισμός αέρα

Πάντα να χρησιμοποιείτε αντλία κενού για να καθαρίσετε τον αέρα.
Δεν πληρώνεται ψυκτικό στην εξωτερική μοναδα από το εργοστάσιο για καθαρισμό του αέρα.
(1) Αφαιρέστε το καπάκι και συνδέστε τον μετρητή πολλαπλής και την αντλία κενού στην 

βαλβίδα πλήρωσης δίπλα στους σωλήνες υπηρεσίας.
(2) Εκκενώστε την εσωτερική μονάδα και τους σωλήνες σύνδεσης έως ότου ο μετρητής 

πίεσης να δείξει -0.1 MPa (-76 cmHg).
(3) Όταν επιτευχθεί το -0.1 MPa (-76 cmHg), λειτουργήστε την αντλία κενού για 

τουλάχιστον 60 λεπτά.
(4) Αποσυνδέστε τους σωλήνες υπηρεσίας και τοποθετήστε το καπάκι στην βαλβίδα 

πλήρωσης έως την προδιαγεγραμμένη ροπή.
(5) Αφαιρέστε τα κενά καπάκια, και ανοίξτε πλήρως τους αξονίσκους κίνησης των 

βαλβίδων 2 και 3 δρόμων, με ένα εξάγωνο κλειδί [Ροπή: 6~7 N·m (60 με 70 kgf·cm)].
(6) Σφίξτε τα κενά καπάκια των βαλβίδων 2 και 3 δρόμων έως την προδιαγεγραμμένη 

ροπή.

Ροπή σύσφιξης

Τάπα
9,52 χιλ (3/8 ίντσας) 20 έως 25 N·m (200 έως 250 kgf·cm)
15,88 χιλ (5/8 ίντσας) 30 έως 35 N·m (300 έως 350 kgf·cm)

Τάπα θύρας πλήρωσης 12,5 έως 16 N·m (125 έως 160 kgf·cm)

 

Εξωτερική μονάδα

Σωλήνας σύνδεσης

Τάπα

3-οδη βαλβίδα

Εξαγωνικό κλειδί

Θύρα πλήρωσης

Καπάκι

Εύκαμπτος 
σωλήνας σέρβις 
με πυρήνα 
βαλβίδας

Χρησιμοποιήστε 
εξαγωνικό κλειδί 4 χιλ

Lo Hi

Μετρητής πολλαπλής

Αντλία κενού

Εύκαμπτος σωλήνας σέρβις

Χρησιμοποιήστε καθαρό 
μετρητή πολλαπλής και σωλήνα 
πλήρωσης αποκλειστικά και 
μόνο για R410A

ΠΡΟΣΟΧΗ

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην αφαιρείτε τον αέρα με ψυκτικά αλλά χρησιμοποιήστε αντλία κενού για την εκκένωση 
της εγκατάστασης! Δεν υπάρχει πρόσθετο ψυκτικό στην εξωτερική μονάδα για την 
αφαίρεση του αέρα.

Χρησιμοποιήστε αντλία κενού, μετρητή πολλαπλής και σωλήνα πλήρωσης αποκλειστικά και 
μόνο για το R410A. Αν χρησιμοποιήσετε τον ίδιο εξοπλισμό κενού για διαφορετικά ψυκτικά, 
ενδέχεται να υποστεί βλάβη η αντλία κενού ή η μονάδα.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Μετά την σύνδεση της σωλήνωσης, ελέγξτε όλους τους συνδέσμους για διαρροή αερίου 
με ανιχνευτή διαρροών αερίου.

Όταν επιθεωρείτε μία διαρροή αερίου, πάντα να χρησιμοποιείτε την αντλία κενού για 
πίεση. Μην χρησιμοποιείτε αέριο άζωτο.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Τοποθετήστε θερμομόνωση γύρω από τους σωλήνες αερίου και υγρού. Εάν δεν το 
κάνετε αυτό, ενδέχεται να προκύψουν διαρροές.
Χρησιμοποιήστε θερμομόνωση με τη θερμική αντίσταση πάνω από τους 120 °C. (Μόνο 
μοντέλο με αντίστροφο κύκλο)
Επιπλέον, σε περίπτωση που το επίπεδο υγρασίας στο σημείο εγκατάστασης της 
σωλήνωσης ψυκτικού αναμένεται να υπερβεί το 70%, τοποθετήστε τη θερμομόνωση 
γύρω από τη σωλήνωση ψυκτικού. Εάν το αναμενόμενο επίπεδο υγρασίας είναι 
70-80%, χρησιμοποιήστε θερμομόνωση με πάχος 15 χιλ ή μεγαλύτερο και, εάν η 
αναμενόμενη υγρασία υπερβεί το 80%, χρησιμοποιήστε θερμομόνωση με πάχος 20 χιλ 
ή μεγαλύτερο.
Εάν χρησιμοποιηθεί θερμομόνωση η οποία δεν έχει το πάχος που καθορίζεται 
παραπάνω, ενδέχεται να σχηματιστεί συμπύκνωση στην επιφάνεια της μόνωσης.
Επιπλέον, χρησιμοποιήστε θερμομόνωση με θερμοαγωγιμότητα 0,045 W/(m•K) ή 
λιγότερο (στους 20 °C).

5.5.  Δοκιμαστικη λειτουργια

• Πραγματοποιήστε δοκιμαστική λειτουργία και ελέγξτε τα παρακάτω.
• Σχετικά με τη μέθοδο λειτουργίας του ελέγχου, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας.
• Η εξωτερική μονάδα ενδέχεται να μην λειτουργεί ανάλογα με τη θερμοκρασία δωματίου. 
Σε αυτή την περίπτωση, πατήστε το πλήκτρο δοκιμαστικής λειτουργίας στο τηλεχειριστή-
ριο καθ’ όσον λειτουργεί το κλιματιστικό (σημαδέψτε το κλιματιστικό με το τηλεχειριστήριο 
και πατήστε το πλήκτρο δοκιμαστικής λειτουργίας με την μύτη ενός στυλού κλπ.)

• Για να τερματίσετε τη δοκιμαστική λειτουργία, πατήστε το κουμπί START/STOP (ΕΝΑΡ-
ΞΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ) του τηλεχειριστηρίου. (Πατώντας το κουμπί δοκιμαστικής λειτουργίας 
όταν το κλιματιστικό λειτουργεί, η ενδεικτική λυχνία OPERATION (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) και η 
ενδεικτική λυχνία TIMER (ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ) θα αναβοσβήσουν ταυτόχρονα αργά.)

Τμήμα Πομπού

Πλήκτρο δοκιμαστικής λειτουργίας
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

(1) Υπάρχει ασυνήθιστος θόρυβος και κραδασμοί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
(2) Θα ενοχλούν τους γείτονες ο θόρυβος, ο αέρας, ή το νερό της αποστράγγισης.
(3) Υπάρχει διαρροή αερίου.

5.6. Οδηγιες προς τον πελατη

Να εξηγηθούν στον πελάτη τα παρακάτω, σύμφωνα με το εγχειρίδιο λειτουργίας:
(1) Μέθοδος έναρξης και τερματισμού λειτουργίας, ενεργοποίηση λειτουργίας, 

ρύθμιση θερμοκρασίας, χρονοδιακόπτης, αλλαγή ροής αέρα και άλλες λειτουργίες 
του τηλεχειριστηρίου. 

(2) Αφαίρεση και καθαρισμός φίλτρου αέρα, καθώς και χρήση της γρίλιας.
(3) Προμηθεύστε τον πελάτη με τα εγχειρίδια εγκατάστασης και λειτουργίας.

6. ΕΚΚΕΝΩΣΗ

6.1. Εκκένωση

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ (ΒΕΒΙΑΣΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗΣ)
Για την αποφυγή εκτόνωσης ψυκτικού στην ατμόσφαιρα κατά την μετεγκατάσταση ή την 
απόρριψη, ανακτήστε το ψυκτικό πραγματοποιώντας λειτουργία ψύξης ή βεβιασμένη 
λειτουργία ψύξης σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία. (Όταν η λειτουργία ψύξης δεν 
μπορεί να εκκινήσει τον χειμώνα, και λοιπά, εκκινήστε την βεβιασμένη λειτουργία ψύξης.).
(1)  Καθαρίστε τον αέρα του σωλήνα πλήρωσης συνδέοντας τον σωλήνα πλήρωσης του 

μετρητή πολλαπλής στην θύρα πλήρωσης της βαλβίδας 3 δρόμων και ανοίγοντας 
ελαφρά την βαλβίδα χαμηλής πίεσης.

(2) Κλείστε το στέλεχος της βαλβίδας 2 δρόμων εντελώς.
(3)  Εκκινήστε την λειτουργία ψύξης ή βεβιασμένης ψύξης. Πατήστε συνεχόμενα το πλή-

κτρο MANUAL AUTO στην εσωτερική μονάδα για περισσότερα από 10 δευτερόλεπτα. 
Η λυχνία ένδειξης λειτουργίας και η λυχνία ένδειξης του χρονοδιακόπτη θα αναβοσβή-
νουν ταυτόχρονα κατά την διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας. (Η λειτουργία βεβι-
ασμένης ψύξης δεν μπορεί να εκκινήσει εάν δεν πατηθεί το πλήκτρο MANUAL AUTO 
για περισσότερα από 10 δευτερόλεπτα.)

(4)  Κλείστε το στέλεχος της βαλβίδας 3 δρόμων όταν η μέτρηση στον μετρητή πίεσης γίνει 
0,05~0 Mpa (0,5~0 kg/cm2).

(5)   Σταματήστε την λειτουργία.
• Πατήστε το πλήκτρο START/STOP στο τηλεχειριστήριο για να διακοπεί η λειτουργία.
•  Πατήστε το πλήκτρο MANUAL AUTO για να διακοπεί η λειτουργία από την πλευρά 
της εσωτερικής μονάδας. (Δεν είναι απαραίτητο να το κρατήσετε πατημένο για περισ-
σότερα από 10 δευτερόλεπτα.)

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κατά τη λειτουργία άντλησης, βεβαιωθείτε ότι ο συμπιεστής είναι απενεργοποιημένος, 
προτού αφαιρέσετε το σωλήνα ψυκτικού.
Μην αφαιρέσετε το σωλήνα σύνδεσης, ενώ ο συμπιεστής βρίσκεται σε λειτουργία και 
η δίοδη ή τρίοδη βαλβίδα είναι ανοιχτή. Ενδέχεται να προκληθεί μη φυσιολογική πίεση 
στο κύκλωμα του ψυκτικού, η οποία με τη σειρά της ενδέχεται να προκαλέσει ρήξη ή και 
τραυματισμό.
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