
ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ (Τοπικό Κλιματιστικό)

Εγχειρίδιο 
εγκατάστασης και 
χρήσης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν 
από την εγκατάσταση ή το χειρισμό του νέου 
σας κλιματιστικού. Φροντίστε να φυλάξετε 
αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για να ανατρέξετε 
στο μέλλον. 
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Safety 

Διαβάστε τις προφυλάξεις ασφαλείας πριν από τη λειτουργία και την εγκατάσταση
Για την αποφυγή του θανάτου ή του τραυματισμού του χρήστη ή τρίτων και καταστροφή 
της περιουσίας, πρέπει να ακολουθούνται οι παρακάτω οδηγίες. Λανθασμένη λειτουργία 
λόγω παράβλεψης των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει θάνατο, τραυματισμό ή ζημιά.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Προφυλάξεις ασφάλειας

 Σελίδα 1 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Το σύμβολο αυτό υποδηλώνει την πιθανότητα 
υλικών ζημιών ή σοβαρών επιπτώσεων.

• Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης. Η λανθασμένη
εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

• Χρησιμοποιήστε μόνο τα παρεχόμενα παρελκόμενα και εξαρτήματα, καθώς και τα καθορισμένα εργαλεία για
την εγκατάσταση. Η χρήση μη τυποποιημένων εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει διαρροή νερού,
ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και τραυματισμό ή υλικές ζημιές.

• Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα που χρησιμοποιείτε είναι γειωμένη και έχει την κατάλληλη τάση. Το καλώδιο
τροφοδοσίας είναι εξοπλισμένο με βύσμα γείωσης τριών ακίδων για προστασία από την ηλεκτροπληξία.
Πληροφορίες για την τάση βρίσκονται στην πινακίδα χαρακτηριστικών της μονάδας.

• Η συσκευή σας πρέπει να χρησιμοποιείται σε σωστά γειωμένη πρίζα. Εάν η πρίζα που σκοπεύετε να
χρησιμοποιήσετε δεν είναι επαρκώς γειωμένη ή δεν προστατεύεται από ασφάλεια με χρονοκαθυστέρηση ή
αυτόματο διακόπτη (η ασφάλεια ή ο αυτόματος διακόπτης που απαιτείται καθορίζεται από τη μέγιστη ένταση
ρεύματος της μονάδας. Η μέγιστη ένταση ρεύματος αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών που
βρίσκεται πάνω στη μονάδα), ζητήστε από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο να εγκαταστήσει τη σωστή πρίζα.

• Εγκαταστήστε τη μονάδα σε επίπεδη και γερή επιφάνεια. Εάν δεν το πράξετε, μπορεί να προκληθεί ζημιά ή
υπερβολικός θόρυβος και κραδασμοί.

• Η μονάδα πρέπει να μην έχει εμπόδια περιμετρικά του σημείου χρήσης για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία
και να μετριαστούν οι κίνδυνοι για την ασφάλεια.

• Μην αλλάζετε το μήκος του καλωδίου τροφοδοσίας και μην χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης για την
τροφοδοσία της μονάδας.

• Μην χρησιμοποιείτε άλλες ηλεκτρικές συσκευές στην ίδια πρίζα. Η ακατάλληλη τροφοδοσία μπορεί να
προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

• Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση του  φορητού κλιματιστικού σε δωμάτιο με πολλή υγρασία, όπως το λουτρό ή
το πλυσταριό. Η υπερβολική έκθεση σε χώρους με υπερβαλικά υψηλή υγρασία  μπορεί να προκαλέσει
βραχυκύκλωμα των ηλεκτρικών εξαρτημάτων.

• Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα σε θέση όπου ίσως υπάρξει διαρροή εύφλεκτων αερίων, υπάρχει περίπτωση να
προκληθεί πυρκαγιά.

• Η μονάδα διαθέτει τροχούς για τη διευκόλυνση της μετακίνησης. Φροντίστε να μη χρησιμοποιείτε τους τροχούς
πάνω σε χοντρό χαλί ή για να κυλήσετε την μονάδα πάνω από αντικείμενα, αφού αυτό θα μπορούσε να
προκαλέσει ανατροπή.

• Μη χρησιμοποιείτε τη μονάδα αν έχει πέσει ή έχει υποστεί ζημιά.
• Η συσκευή με ηλεκτρικό θερμαντήρα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 1 μέτρο από εύφλεκτα υλικά.
• Μην αγγίζετε τη μονάδα με βρεγμένα ή υγρά χέρια ή όταν είστε ξυπόλητοι.
• Εάν το κλιματιστικό ανατραπεί κατά τη χρήση, απενεργοποιήστε τη μονάδα και αποσυνδέστε την αμέσως από

την κύρια τροφοδοσία. Επιθεωρήστε οπτικά τη μονάδα για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει ζημιά. Εάν
υποψιάζεστε ότι η μονάδα έχει υποστεί ζημιά, επικοινωνήστε με τεχνικό ή με την εξυπηρέτηση πελατών για
βοήθεια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Το σύμβολο αυτό υποδηλώνει την πιθανότητα 
τραυματισμού ή απώλειας ζωής.
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 Σελίδα 2 

• Σε περίπτωση καταιγίδας, πρέπει να διακοπεί η τροφοδοσία για να μην προκληθεί ζημιά στο μηχάνημα από κεραυνό.
• Το κλιματιστικό σας θα πρέπει να χρησιμοποιείται με τρόπο ώστε να προστατεύεται από την υγρασία.

π.χ. συμπύκνωση υδρατμών, πιτσίλισμα νερού κ.λπ. Μην τοποθετείτε και μην αποθηκεύετε το φορητό κλιματιστικό
σας σε μέρος όπου μπορεί να πέσει ή να εισρεύσει μέσα του νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Εάν συμβεί αυτό,
αποσυνδέστε αμέσως το βύσμα από την πρίζα.

• Όλες οι καλωδιώσεις πρέπει να εκτελούνται αυστηρά σύμφωνα με το διάγραμμα καλωδιώσεων που βρίσκεται στο
εσωτερικό της μονάδας.

• Η πλακέτα κυκλώματος της μονάδας (PCB) σχεδιάστηκε με μια ασφάλεια, για να παρέχει προστασία από την
υπερένταση. Οι προδιαγραφές της ασφάλειας αναγράφονται επάνω στην πλακέτα κυκλώματος, π.χ.: T 3,15A/250V,
κ.λπ.

• Όταν η λειτουργία αποστράγγισης νερού δεν χρησιμοποιείται, διατηρείτε την πάνω και την κάτω τάπα αποστράγγισης
σταθερά πάνω στη μονάδα για την αποτροπή της διαρροής συμπυκνωμάτων με αποτέλεσμα πρόκλησης πιθανών
ατυχημάτων ή τραυματισμού.. Όταν η τάπα αποστράγγισης δεν χρησιμοποιείται, φυλάσσετέ την προσεκτικά για την
αποτροπή του πνιγμού των παιδιών λόγω της κατάποσής της.

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με μειωμένες
φυσικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώσεις, αν έχουν επίβλεψη ή
αν τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και αν κατανοούν τους ενεχόμενους
κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν
πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη (ισχύει για τις ευρωπαϊκές χώρες).

• Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών) περιορισμένης
σωματικής, αισθητικής ή νοητικής ικανότητας, στερούμενα της κατάλληλης εμπειρίας και γνώσης, παρά μόνο εφόσον
βρίσκονται υπό την επίβλεψη ή έχουν λάβει τις κατάλληλες οδηγίες για τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο
για την ασφάλειά τους. Επιβλέπετε πάντοτε τα παιδιά και βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται συνεχώς όταν είναι κοντά στο κλιματιστικό (ισχύει για άλλες χώρες εκτός από τις
ευρωπαϊκές).

• Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι φθαρμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή το εξουσιοδοτημένο
κατάστημα τεχνικής υποστήριξης ή άλλο ειδικό τεχνικό, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι.

• Πριν από τον καθαρισμό ή άλλη συντήρηση, η συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος.
• Μην αφαιρείτε τυχόν σταθερά καλύμματα. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ αυτήν τη συσκευή εάν δεν λειτουργεί σωστά ή εάν

έχει πέσει ή υποστεί ζημιά.
• Μην περνάτε το καλώδιο κάτω από χαλιά. Μην καλύπτετε το καλώδιο με ριχτάρια, χαλιά ή παρόμοια καλύμματα. Μην

περνάτε το καλώδιο κάτω από έπιπλα ή συσκευές. Τοποθετήστε το καλώδιο μακριά από την περιοχή όπου
κυκλοφορούν άνθρωποι και σε μέρη όπου κανείς δεν θα σκοντάψει.

• Μη θέσετε σε λειτουργία τη μονάδα αν έχουν υποστεί ζημιά το καλώδιο, το βύσμα, η ασφάλεια ρεύματος ή ο
αυτόματος διακόπτης. Απορρίψτε τη μονάδα ή επιστρέψτε τη σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για εξέταση ή/και
επισκευή.

• Προκειμένου να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με
οποιαδήποτε συσκευή ελέγχου ταχύτητας στερεάς κατάστασης.

• Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς καλωδίωσης.
• Για τη συντήρηση και επισκευή της συσκευής, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
• Για την εγκατάσταση της μονάδας επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο προσωπικό εγκατάστασης.
• Μην καλύπτετε ή εμποδίζετε τις γρίλιες εισόδου ή εξόδου.
• Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν για λειτουργίες διαφορετικές από εκείνες που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο

οδηγιών.
• Πριν από τον καθαρισμό, κλείστε τον διακόπτη της συσκευής και αποσυνδέστε την από την πρίζα.
• Διακόψτε την παροχή ρεύματος εάν από το κλιματιστικό ακούγεται περίεργος θόρυβος, βγαίνει καπνός ή εάν μυρίζει.
• Μην πατάτε τα κουμπιά στο πάνελ ελέγχου με οτιδήποτε άλλο εκτός από τα δάχτυλά σας.
• Μην αφαιρείτε τυχόν σταθερά καλύμματα. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ αυτήν τη συσκευή εάν δεν λειτουργεί σωστά ή εάν

έχει πέσει ή υποστεί ζημιά.
• Μην θέτετε σε λειτουργία ή σταματάτε τη μονάδα εισάγοντας ή τραβώντας το βύσμα του καλωδίου τροφοδοσίας.
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 Σελίδα 3 

Σημείωση σχετικά με τα φθοριούχα αέρια (δεν ισχύει για τη μονάδα που χρησιμοποιεί ψυκτικό R290)

1.  Τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου περιέχονται σε ερμητικά αεροστεγή εξοπλισμό. Για ειδικές πληροφορίες
σχετικά με τον τύπο, την ποσότητα και το ισοδύναμο CO2 σε τόνους του φθοριούχου αερίου του θερμοκηπίου (σε
ορισμένα μοντέλα), ανατρέξτε στη σχετική ετικέτα που βρίσκεται στην ίδια τη μονάδα.

2. Η εγκατάσταση, το σέρβις, η συντήρηση και η επισκευή αυτής της μονάδας πρέπει να πραγματοποιούνται από
πιστοποιημένο τεχνικό.

3. Η απεγκατάσταση και η ανακύκλωση του προϊόντος πρέπει να πραγματοποιηθούν από πιστοποιημένο τεχνικό.

Κοινωνική παρατήρηση

ΑΠΟΡΡΙΨΗ: Μην απορρίπτετε το προϊόν μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά 
απορρίμματα. Πρέπει να συλλέγεται ξεχωριστά και να υπόκειται σε 
ειδική επεξεργασία. Απαγορεύεται η απόρριψη της συσκευής στα 
οικιακά απορρίμματα. Για την απόρριψη του, υπάρχουν πολλές 
επιλογές:

Εάν αυτή η συσκευή χρησιμοποιείται σε κάποια χώρα της Ευρώπης, πρέπει να ακολουθήσετε τις παρακάτω πληροφορίες:

· Ο δήμος διαθέτει συστήματα συλλογής όπου μπορούν να απορριφθούν ηλεκτρονικές συσκευές χωρίς χρέωση του
χρήστη.

· Όταν αγοράζετε νέα συσκευή, ο έμπορος λιανικής πώλησης θα πάρει την παλιά συσκευή χωρίς χρέωση.
· Ο κατασκευαστής θα πάρει την παλιά συσκευή για απόρριψη χωρίς χρέωση του χρήστη.
· Καθώς οι παλιές συσκευές περιέχουν επαναχρησιμοποιούμενες πρώτες ύλες, μπορούν να πωληθούν σε εμπόρους

παλαιών σιδερικών. Η απόρριψη στα δάση και το φυσικό περιβάλλον θέτει σε κίνδυνο την υγεία σας καθώς επικίνδυνες
ουσίες διαρρέουν στους υδροφόρους ορίζοντες και εισέρχονται στην τροφική αλυσίδα.

• Μη χρησιμοποιείτε επικίνδυνα χημικά για να καθαρίσετε τη μονάδα και φροντίστε ώστε να μην έρθουν σε επαφή
με τη μονάδα. Μη χρησιμοποιείτε τη μονάδα όταν υπάρχουν εύφλεκτες ουσίες ή ατμοί όπως αλκοόλ,
εντομοκτόνα, βενζίνη κ.λπ.

• Πάντα να μεταφέρετε το κλιματιστικό σας σε κατακόρυφη θέση και να στέκεστε σε σταθερή και επίπεδη
επιφάνεια κατά τη χρήση.

• Επικοινωνείτε πάντα με εξειδικευμένο άτομο για να εκτελεί τις επισκευές. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί
ζημιά, πρέπει να μην επισκευαστεί, αλλά να αντικατασταθεί με νέο καλώδιο τροφοδοσίας που προμηθεύει ο
κατασκευαστής του προϊόντος.

• Όταν αφαιρείτε το βύσμα τροφοδοσίας από την πρίζα, να το κρατάτε από την κεφαλή.
• Απενεργοποιήστε το προϊόν όταν δεν χρησιμοποιείται.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για τη χρήση του ψυκτικού μέσου R32/R290
• Μη χρησιμοποιείτε μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, εκτός από αυτά που συνιστώνται

από τον κατασκευαστή.
• Η συσκευή θα πρέπει να φυλάσσεται σε δωμάτιο χωρίς συνεχόμενες πηγές ανάφλεξης (για παράδειγμα:

ανοιχτή φλόγα, συσκευή αερίου σε λειτουργία ή ηλεκτρικός θερμαντήρας σε λειτουργία).
• Μην τρυπάτε ή καίτε.
• Βεβαιωθείτε ότι τα ψυκτικά δεν περιέχουν καμία οσμή.
• Η συσκευή θα πρέπει να εγκαθίσταται, να λειτουργεί και να αποθηκεύεται σε δωμάτιο με επιφάνεια

δαπέδου ανάλογα με την ποσότητα ψυκτικού που πρέπει να φορτιστεί. Για ειδικές πληροφορίες σχετικά με
τον τύπο και την ποσότητα του αερίου, ανατρέξτε στην αντίστοιχη ετικέτα που βρίσκεται πάνω στη
μονάδα. Όταν υπάρχουν διαφορές μεταξύ της ετικέτας και του εγχειριδίου στην περιγραφή της ελάχιστης
επιφάνειας του δωματίου, υπερισχύει η περιγραφή της ετικέτας.



Για το R290 
Ποσότητα ψυκτικού υγρού 

4
5
6
7
8
9

10

Ελάχ. επιφάνεια δωματίου 
(m2)

 

≥

 0.0836 και      0.1045≥<

  0.1045 και      0.1254≥<

  0.1254 και     0.1463≥<

  0.1463 και   0.1672≥<

  0.1672 και    0.1881≥<

  0.1881 και     0.2090≥<

Ποσότητα ψυκτικού υγρού (kg)

11
12
13
14

Ελάχ. επιφάνεια δωματίου 
(m2)

  0.2090 και    0.2299≥<

  0.2299 και    0.2508≥<

  0.2508 και   0.2717≥<

  0.2717 και   0.2926≥<

15  0.2926 και    0.3040≥<

0.0836

Για μοντέλα ψυκτικού μέσου R32:
Η συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί, να λειτουργεί και να αποθηκεύεται σε δωμάτιο με 
επιφάνεια μεγαλύτερη των 4 m2. Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται σε μη αεριζόμενο 
χώρο, εάν αυτός είναι μικρότερος από 4 m2.

Π
ροφυλάξεις 

ασφάλειας  

 Σελίδα 4 

• Θα πρέπει να τηρείται συμμόρφωση με τους εθνικούς κανονισμούς για το ψυκτικό μέσο.
• Διατηρείτε ελεύθερα τα ανοίγματα εξαερισμού.
• Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται για την αποφυγή μηχανικής ζημιάς.
• Προειδοποιούμε ότι η συσκευή θα πρέπει να αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο σημείο, όπου το

μέγεθος του δωματίου αντιστοιχεί σε επιφάνεια δωματίου σύμφωνα με τις προδιαγραφές
λειτουργίας.

• Όλα τα άτομα που εμπλέκονται σε εργασίες ή επεμβάσεις στο κύκλωμα του ψυκτικού μέσου
πρέπει να είναι κάτοχοι ενός έγκυρου πιστοποιητικού από μια διαπιστευμένη αρχή του κλάδου, η
οποία να πιστοποιεί τις ικανότητές τους να χειρίζονται ψυκτικά μέσα με ασφαλή τρόπο, σύμφωνα
με τις αναγνωρισμένες προδιαγραφές αξιολόγησης του κλάδου.

• Η συντήρηση θα πρέπει να διενεργείται σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή. Η
συντήρηση και η επιδιόρθωση που απαιτούν τη βοήθεια εξειδικευμένου προσωπικού θα πρέπει
να διεξάγονται υπό την εποπτεία ατόμου ικανού στη χρήση εύφλεκτων ψυκτικών.

• Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες για το χειρισμό, την εγκατάσταση, τον καθαρισμό, το σέρβις
του κλιματιστικού, για να αποφύγετε οποιαδήποτε ζημιά ή κίνδυνο. Στο κλιματιστικό
χρησιμοποιείται εύφλεκτο ψυκτικό μέσο. Κατά τη συντήρηση ή την απόρριψη του κλιματιστικού,
το ψυκτικό μέσο (R32 ή R290) πρέπει να ανακτάται σωστά, δεν πρέπει να εκκενώνεται
απευθείας στον αέρα.

• Δεν πρέπει να υπάρχει ανοιχτή φωτιά ή συσκευή όπως διακόπτης που μπορεί να δημιουργήσει
οποιασδήποτε μορφής σπινθήρα/τόξο γύρω από το κλιματιστικό, για να αποτραπεί η ανάφλεξη
του εύφλεκτου ψυκτικού μέσου που χρησιμοποιείται.

• Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες για να αποθηκεύσετε ή να συντηρήσετε το κλιματιστικό,
ώστε να αποτραπεί η πρόκληση μηχανικής βλάβης.

• Στο κλιματιστικό χρησιμοποιείται εύφλεκτο ψυκτικό μέσο. Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες
για να αποφύγετε οποιονδήποτε κίνδυνο. Για ειδικές πληροφορίες σχετικά με τον τύπο του
αερίου και την ποσότητα, ανατρέξτε στην αντίστοιχη ετικέτα που βρίσκεται πάνω στην ίδια τη
μονάδα.

• Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται σε δωμάτιο χωρίς την οποιαδήποτε μορφή φλόγας (για
παράδειγμα, συσκευή αερίου σε λειτουργία) και πηγές ανάφλεξης (για παράδειγμα, ηλεκτρικός
θερμαντήρας σε λειτουργία).
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1.Μεταφορά εξοπλισμού που περιέχει εύφλεκτα ψυκτικά μέσα
Ελέγξτε τους κανονισμούς μεταφοράς

2.Σήμανση εξοπλισμού με χρήση πινακίδων
Ελέγξτε τους εθνικούς κανονισμούς

3.Απόρριψη εξοπλισμού που χρησιμοποιεί εύφλεκτα ψυκτικά μέσα
Ελέγξτε τους εθνικούς κανονισμούς.

4.Αποθήκευση εξοπλισμού/συσκευών
Η αποθήκευση του εξοπλισμού θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

5.Αποθήκευση εξοπλισμού σε συσκευασία (δεν έχει πουληθεί)
Θα πρέπει να δημιουργηθεί προστατευτική συσκευασία αποθήκευσης έτσι ώστε να μην υπάρχει καμία διαρροή 
ψυκτικού από πιθανή μηχανική βλάβη του εξοπλισμού εντός της συσκευασίας. Ο μέγιστος αριθμός μερών του 
εξοπλισμού που μπορεί να αποθηκευτεί μαζί καθορίζεται από τους εθνικούς κανονισμούς.

6.Πληροφορίες για τη συντήρηση
1)Έλεγχοι στην περιοχή

Πριν από την έναρξη εργασιών σε συστήματα που περιέχουν εύφλεκτα ψυκτικά μέσα, είναι απαραίτητοι οι 
έλεγχοι ασφαλείας για τη διασφάλιση ελαχιστοποίησης κινδύνων ανάφλεξης. Για επισκευή στο σύστημα 
ψυκτικού, θα πρέπει να λαμβάνονται οι παρακάτω προφυλάξεις πριν από τη διενέργεια εργασιών στο σύστημα.

2)Διαδικασίες εργασιών
Οι εργασίες θα πρέπει να αναλαμβάνονται κάτω από ελεγχόμενες διαδικασίες για ελαχιστοποίηση του κινδύνου 
παρουσίας ενός εύφλεκτου αερίου ή ατμού κατά τη διάρκεια των εργασιών.

3)Γενική περιοχή εργασιών
Πρέπει να δίδονται οδηγίες σε όλο το τεχνικό προσωπικό, καθώς και στα υπόλοιπα άτομα που εργάζονται στον 
χώρο, για τη φύση των πραγματοποιούμενων εργασιών. Πρέπει να αποφεύγεται η εργασία σε περιορισμένους 
χώρους. Η περιοχή γύρω από τον χώρο εκτέλεσης εργασιών πρέπει να είναι απομονωμένη. Βεβαιωθείτε ότι οι 
συνθήκες εντός του χώρου είναι ασφαλείς κάνοντας τον απαραίτητο έλεγχο ύπαρξης εύφλεκτων υλικών στην 
ατμόσφαιρα.

4)Έλεγχος για παρουσία ψυκτικού μέσου
Θα πρέπει να πραγματοποιείται έλεγχος του χώρου με κατάλληλο ανιχνευτή ψυκτικού μέσου πριν και κατά τη 
διάρκεια εργασιών, για να διασφαλιστεί ότι ο τεχνικός είναι ενήμερος για την ύπαρξη ή μη πιθανών εύφλεκτων 
υλικών στην ατμόσφαιρα. Βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός εντοπισμού διαρροών που χρησιμοποιείται είναι 
κατάλληλος για χρήση με εύφλεκτα ψυκτικά μέσα, π.χ. χωρίς σχηματισμό σπινθήρων, κατάλληλα 
στεγανοποιημένος ή εγγενώς ασφαλής.

Επεξήγηση των συμβόλων που εμφανίζονται στη μονάδα (για τη μονάδα που χρησιμοποιεί μόνο ψυκτικό μέσο R32/
R290):

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι η συγκεκριμένη συσκευή χρησιμοποιεί εύφλεκτο ψυκτικό. Εάν 
υπάρχει διαρροή του ψυκτικού και είναι εκτεθειμένο σε μια εξωτερική πηγή ανάφλεξης, υπάρχει 
κίνδυνος πυρκαγιάς.

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το εγχειρίδιο λειτουργίας θα πρέπει να διαβαστεί προσεκτικά.

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι θα πρέπει να γίνεται ο χειρισμός του εξοπλισμού από 
εξειδικευμένο προσωπικό και με βάση το εγχειρίδιο εγκατάστασης.

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες όπως το εγχειρίδιο 
λειτουργίας ή το εγχειρίδιο εγκατάστασης.

Προσοχή: Κίνδυνος πυρκαγιάς/
εύφλεκτα υλικά (απαιτούνται 
μόνο για μονάδες R32/R290)



Π
ροφυλάξεις 

ασφάλειας   

 Σελίδα 6 

7.Επισκευές σε αεροστεγή εξαρτήματα
1)Κατά τις επισκευές σε αεροστεγή εξαρτήματα, όλες οι ηλεκτρικές παροχές πρέπει να

αποσυνδέονται από τον εξοπλισμό

5)Πρόβλεψη για την ύπαρξη  πυροσβεστήρα
Εάν πρέπει να πραγματοποιηθεί τυχόν εργασία που να εμπλέκει υψηλή θερμοκρασία στον εξοπλισμό 
του ψυκτικού μέσου ή σε άλλα εμπλεκόμενα μέρη, θα πρέπει να είναι διαθέσιμος ο κατάλληλος 
εξοπλισμός πυρόσβεσης. Πρέπει να διαθέτετε έναν πυροσβεστήρα ξηράς σκόνης ή CO2 κοντά στον 
χώρο πλήρωσης.

6)Δεν υπάρχουν πηγές ανάφλεξης
Κανένα άτομο που διεξάγει εργασίες σχετικές με σύστημα ψυκτικού μέσου που περιλαμβάνει την 
έκθεση κάποιου σωλήνα που περιέχει ή περιείχε εύφλεκτο ψυκτικό μέσο, δεν θα πρέπει να 
χρησιμοποιεί οποιαδήποτε πηγή ανάφλεξης με τέτοιον τρόπο που να οδηγεί σε κίνδυνο πυρκαγιάς ή 
έκρηξης. Όλες οι πιθανές πηγές ανάφλεξης, συμπεριλαμβανομένου του καπνίσματος, θα πρέπει να 
κρατούνται αρκετά μακριά από το σημείο της εγκατάστασης, επιδιόρθωσης, αφαίρεσης ή διάθεσης, 
κατά τη διάρκεια των οποίων ενδέχεται να γίνει διαρροή του εύφλεκτου μέσου στον περιβάλλοντα 
χώρο. Πριν από τη διενέργεια εργασιών, θα πρέπει να διερευνηθεί ο χώρος γύρω από τον εξοπλισμό 
για να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχουν κίνδυνοι ανάφλεξης ή πυρκαγιάς. Πρέπει να υπάρχουν 
προειδοποιητικές πινακίδες με την ένδειξη «ΜΗΝ ΚΑΠΝΙΖΕΤΕ».

7)Περιοχή εξαερισμού
Πριν επέμβετε στο σύστημα ή εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία που περιλαμβάνει υψηλή 
θερμοκρασία, βεβαιωθείτε ότι ο χώρος είναι ανοιχτός ή ότι αερίζεται κατάλληλα. Πρέπει να 
εξακολουθεί να υπάρχει αερισμός, σε κάποιον βαθμό, κατά τη διάρκεια των εργασιών. Ο εξαερισμός 
θα πρέπει να παροχεύει με ασφαλή τρόπο κάθε εκλυόμενο ψυκτικό μέσο και κατά προτίμηση να το 
αποβάλλει εξωτερικά, στην ατμόσφαιρα.

8)Έλεγχοι στον ψυκτικό εξοπλισμό
Όταν πραγματοποιείται αλλαγή στα ηλεκτρικά μέρη, θα πρέπει να ανταποκρίνονται για το σκοπό αυτό 
καθώς και σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Οι οδηγίες συντήρησης και σέρβις του κατασκευαστή 
πρέπει να εφαρμόζονται πάντα. Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία, συμβουλευτείτε το τμήμα τεχνικής 
υποστήριξης του κατασκευαστή. Θα πρέπει να εφαρμόζονται οι παρακάτω έλεγχοι στις 
εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν εύφλεκτα ψυκτικά μέσα:
Η ποσότητα πλήρωσης είναι σύμφωνη με το μέγεθος του δωματίου εντός του οποίου έχουν 
εγκατασταθεί τα μέρη του ψυκτικού μέσου.
Ο μηχανισμός εξαερισμού και οι έξοδοι λειτουργούν κατάλληλα και δεν εμποδίζονται.
Εάν χρησιμοποιείται ένα δευτερεύων κύκλωμα ψυκτικού μέσου, τα δευτερεύοντα κυκλώματα θα 
πρέπει να ελεγχθούν για ύπαρξης εναπομείναντος ψυκτικού μέσου. Η σήμανση στον εξοπλισμό 
εξακολουθεί να είναι ορατή και ευανάγνωστη. Οι πινακίδες και τα σήματα που δεν είναι πλέον 
ευανάγνωστα πρέπει να αντικαθιστώνται.
Ο σωλήνας ψυκτικού μέσου  ή ο συνολικός ψυκτικός εξοπλισμός είναι τοποθετημένα σε θέση όπου 
δεν πρόκειται να εκτεθούν σε οποιαδήποτε ουσία η οποία ενδέχεται να διαβρώσει τα εξαρτήματα του 
κυκλώματος, εκτός εάν τα εξαρτήματα είναι κατασκευασμένα από υλικά που είναι εγγενώς ανθεκτικά 
στη διάβρωση ή είναι κατάλληλα προστατευμένα κατά της διάβρωσης.

9)Έλεγχοι στα ηλεκτρικά συστήματα
Στην επισκευή και συντήρηση των ηλεκτρικών συστημάτων περιλαμβάνονται οι αρχικοί έλεγχοι 
ασφαλείας και οι διαδικασίες ελέγχου των εξαρτημάτων. Εάν υπάρχει βλάβη που μπορεί να θέσει σε 
κίνδυνο την ασφάλεια, τότε δεν επιτρέπεται να συνδεθεί η παροχή ρεύματος στο κύκλωμα μέχρι να 
γίνει επιδιόρθωση της βλάβης. Εάν δεν είναι δυνατό να γίνει άμεση επισκευή της βλάβης αλλά είναι 
απαραίτητη η συνέχιση της λειτουργίας της μονάδας, πρέπει να εφαρμοστεί μια ικανοποιητική 
προσωρινή λύση. Αυτό πρέπει να αναφερθεί στον ιδιοκτήτη του εξοπλισμού ώστε να ενημερωθούν 
όλοι οι δυνητικοι χρήστες.
Οι αρχικοί έλεγχοι ασφαλείας θα πρέπει να περιλαμβάνουν:
Ότι οι πυκνωτές έχουν εκφορτιστεί: αυτό θα πρέπει να γίνει με ασφαλή τρόπο για την αποφυγή της 
πιθανότητας εμφάνισης σπινθήρων.
Ότι δεν εκτίθενται ηλεκτρικά εξαρτήματα και καλωδιώσεις υπό τάση κατά την πλήρωση, την ανάκτηση 
ή τον καθαρισμό του συστήματος. Ότι υπάρχει σύνδεση γείωσης.

应安规要求新增保管好排水塞，以防儿童窒息的警告语
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8. Επισκευή πάνω σε εγγενώς ασφαλή εξαρτήματα
Μην εφαρμόζετε οποιαδήποτε μόνιμα επαγωγικά φορτία ή φορτία χωρητικότητας στο κύκλωμα χωρίς να διασφαλίσετε 
ότι δεν θα υπερβούν τα επιτρεπτά όρια τάσης και ρεύματος για τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται. Τα εγγενώς ασφαλή 
εξαρτήματα είναι τα μοναδικά στα οποία επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών ενώ διαρρέονται από ρεύμα, σε εύφλεκτη 
ατμόσφαιρα. Ο εξοπλισμός δοκιμής πρέπει να έχει κατάλληλα χαρακτηριστικά. Αντικαταστήστε εξαρτήματα μόνο με 
ανταλλακτικά που υποδεικνύονται από τον κατασκευαστή. Άλλα μέρη μπορεί να προκαλέσουν την ανάφλεξη του 
ψυκτικού μέσου στην ατμόσφαιρα από τυχόν διαρροή.

9. Καλωδίωση
Ελέγξτε ότι η καλωδίωση δεν εκτίθεται σε φθορά, διάβρωση, υπερβολική πίεση, κραδασμούς, αιχμηρές επιφάνειες ή 
άλλες δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Ο έλεγχος θα πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψιν το αποτέλεσμα 
παλαίωσης ή συνεχούς κραδασμού από πηγές όπως συμπιεστές ή ανεμιστήρες.

10. Ανίχνευση εύφλεκτων ψυκτικών μέσων
Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πιθανές πηγές ανάφλεξης κατά την αναζήτηση ή τον εντοπισμό 
διαρροών ψυκτικού μέσου. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται δαυλός αλογόνου (ή κάθε άλλος ανιχνευτής με τη χρήση 
γυμνής φλόγας ή σπινθήρα).

11. Τρόποι ανίχνευσης διαρροών
Οι παρακάτω μέθοδοι εντοπισμού διαρροών νοούνται ως αποδεκτές για συστήματα που περιέχουν εύφλεκτα ψυκτικά 
μέσα. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικοί ανιχνευτές διαρροών για τον εντοπισμό εύφλεκτων ψυκτικών 
μέσων, αλλά η ευαισθησία ενδέχεται να μην είναι η κατάλληλη, ή να χρειάζεται βαθμονόμηση. (Η βαθμονόμηση του 
εξοπλισμού ανίχνευσης πρέπει να γίνεται σε χώρο όπου δεν υπάρχουν ίχνη ψυκτικού μέσου.) Βεβαιωθείτε ότι ο 
ανιχνευτής δεν είναι πιθανή πηγή ανάφλεξης και είναι κατάλληλος για το ψυκτικό μέσο που εκάστοτε χρησιμοποιείτε. Ο 
εξοπλισμός ανίχνευσης διαρροών θα πρέπει να είναι ρυθμισμένος σε ποσοστό LFL του ψυκτικού μέσου και θα πρέπει 
να βαθμονομείται σύμφωνα με ψυκτικό μέσο που εφαρμόζεται και να επιβεβαιωθεί το κατάλληλο ποσοστό αερίου (25% 
μέγιστο ποσοστό). Τα υγρά ανίχνευσης διαρροών είναι κατάλληλα για χρήση με τα περισσότερα ψυκτικά μέσα αλλά 
πρέπει να αποφεύγεται η χρήση καθαριστικών που περιέχουν χλώριο, καθώς αυτό μπορεί να αντιδράσει με το ψυκτικό 
μέσο, με αποτέλεσμα τη διάβρωση των χαλκοσωλήνων. Εάν υπάρχει υπόνοια για διαρροή, πρέπει να σβήσετε ή να 
απομακρύνετε όλες τις γυμνές φλόγες. Εάν εντοπιστεί διαρροή ψυκτικού μέσου που απαιτεί συγκόλληση, πρέπει να 
ανακτηθεί όλο το ψυκτικό μέσο από το σύστημα ή να απομονωθεί (μέσω των βαλβίδων διακοπής) σε τμήμα του 
συστήματος που βρίσκεται μακριά από τη διαρροή. Έπειτα, πρέπει να διοχετευθεί στο σύστημα άζωτο ελεύθερο 
οξυγόνου αζώτου (Ν2), τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας συγκόλλησης.

12. Αφαίρεση και εκκένωση
Κατά την παρέμβαση στο κύκλωμα του ψυκτικού μέσου για την εκτέλεση επισκευών ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, 
πρέπει να εφαρμόζονται συμβατικές διαδικασίες σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία για την διαχείριση των 
υδρογονανθράκων (F-GAS). Ωστόσο, είναι σημαντικό να ακολουθείται η βέλτιστη δυνατή πρακτική, καθώς και 
ευφλεκτότητα αποτελεί ζήτημα που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Θα πρέπει να ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 
Αφαιρέστε το ψυκτικό μέσο. Καθαρίστε το κύκλωμα με αδρανές αέριο. Εκκενώστε. Καθαρίστε πάλι με αδρανές αέριο. 
Ανοίξτε το κύκλωμα μέσω κοπής ή αποκόλλησης.
Το φορτίο του ψυκτικού μέσου θα πρέπει να ανακτηθεί εντός κατάλληλων φιαλών. Το σύστημα θα πρέπει να καθαριστεί με 
καθαρό άζωτο ελεύθερο οξυγόνου (Ν2), για να διασφαλιστεί η ασφάλεια της μονάδας. Αυτή η διαδικασία μπορεί να χρειαστεί να 
επαναληφθεί αρκετές φορές. Για αυτήν τη διαδικασία δεν επιτρέπεται η χρήση συμπιεσμένου αέρα ή οξυγόνου. 

στον οποίο εκτελούνται εργασίες, πριν από οποιαδήποτε αφαίρεση αεροστεγών καλυμμάτων κ.λπ. Εάν είναι 
απολύτως απαραίτητο να υπάρχει ηλεκτρική παροχή στον εξοπλισμό κατά τη διάρκεια της συντήρησης, θα πρέπει να 
υπάρχει μια συσκευή εντοπισμού διαρροών σε μόνιμη λειτουργία η οποία να είναι τοποθετημένη στο πιο κρίσιμο 
σημείο για να προειδοποιήσει σε ενδεχόμενη κρίσιμη κατάσταση.
2) Ειδική προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα παρακάτω για να διασφαλιστεί ότι η εργασία πάνω σε ηλεκτρικά μέρη δεν
θα αλλοιώσει το περίβλημα με τέτοιον τρόπο που να επηρεάσει το επίπεδο προστασίας. Το παραπάνω περιλαμβάνει
ζημιά σε καλώδια, σε μεγάλο αριθμό συνδέσεων, ακροδεκτών που δεν έγιναν σύμφωνα με τις υπάρχουσες
προδιαγραφές, ζημιά σε στεγανωτικά, λάθος εφαρμογή στυπιοθλιπτών, κτλ. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει
τοποθετηθεί με ασφάλεια. Βεβαιωθείτε ότι τα στεγανωτικά ή τα υλικά στεγάνωσης δεν έχουν διαβρωθεί με τέτοιον
τρόπο που να μην εξυπηρετούν τον σκοπό αποτροπής της εισχώρησης εύφλεκτων αερίων στο χώρο. Τα ανταλλακτικά
θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η χρήση κόλλας σιλικόνης ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την απόδοση κάποιων τύπων εξοπλισμού
εντοπισμού διαρροών. Τα εγγενώς ασφαλή εξαρτήματα δεν χρειάζεται να απομονώνονται πριν από την εκτέλεση
εργασιών σε αυτά.

应安规要求新增保管好排水塞，以防儿童窒息的警告语



Π
ροφυλάξεις 

ασφάλειας     
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13.Διαδικασίες πλήρωσης
Εκτός από τη συμβατική διαδικασία πλήρωσης, θα πρέπει να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες. Βεβαιωθείτε ότι δεν 
συμβαίνει ανάμιξη διαφορετικών ψυκτικών μέσων όταν χρησιμοποιείτε εξοπλισμό πλήρωσης. Οι σωλήνες ή οι γραμμές θα 
πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μικροί σε μέγεθος, για να ελαχιστοποιήσετε την ποσότητα του ψυκτικού μέσου που 
περιέχεται σε αυτούς. Οι φιάλες πρέπει να τοποθετούνται όρθιες.
Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα του ψυκτικού είναι γειωμένο πριν να γίνει η πλήρωση με ψυκτικό μέσο.
Τοποθετήστε ετικέτα στο σύστημα όταν η πλήρωση ολοκληρωθεί (εάν δεν υπάρχει ήδη).
Θα πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή ώστε να μην γίνει υπερχείλιση του συστήματος ψυκτικού. Πριν από την πλήρωση 
του συστήματος θα πρέπει να γίνει δοκιμή στεγανότητας με άζωτο. Θα πρέπει να γίνει έλεγχος διαρροών στο σύστημα με 
την ολοκλήρωση της πλήρωσης αλλά πριν από τη θέση σε λειτουργία. Ένας τελευταίος έλεγχος για διαρροή θα πρέπει να 
πραγματοποιηθεί πριν φύγουν οι τεχνικοί από το χώρο.

14.Παροπλισμός
Πριν πραγματοποιήσετε τη συγκεκριμένη διαδικασία, είναι απαραίτητο ο τεχνικός να είναι πιστοποιημένος και εξοικειωμένος 
εξοικειωμένος με τον εξοπλισμό και όλα τα στοιχεία. Συνιστάται η εφαρμογή ορθών πρακτικών με σκοπό την πλήρη και 
ασφαλή ανάκτηση του ψυκτικού μέσου. Πριν από την εκτέλεση της εργασίας, πρέπει να ληφθεί δείγμα ελαίου και ψυκτικού 
μέσου στην περίπτωση που απαιτηθεί ανάλυση πριν από την επαναχρησιμοποίηση του ανακτημένου ψυκτικού μέσου. Είναι 
απαραίτητο να υπάρχει ηλεκτρική παροχή πριν από την έναρξη της διαδικασίας.
α) Εξοικειωθείτε με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του. β) Απομονώστε ηλεκτρικά το σύστημα. γ) Πριν προσπαθήσετε τη 
διαδικασία βεβαιωθείτε ότι: Διατίθεται μηχανικός εξοπλισμός χειρισμού, εάν απαιτείται, για το χειρισμό των φιαλών ψυκτικού 
μέσου. Όλος ο εξοπλισμός ατομικής προστασίας είναι διαθέσιμος και χρησιμοποιείται σωστά. Η διαδικασία ανάκτησης 
επιβλέπεται ανά πάσα στιγμή από αρμόδιο άτομο. Ο εξοπλισμός και οι φιάλες ανάκτησης συμμορφώνονται με τα κατάλληλα 
πρότυπα. δ) Χρησιμοοιείτε κατάλληλη συσκευή ανάκτησης ψυκτικού μέσου. ε) Εάν δεν είναι δυνατή η αναρρόφηση, φτιάξτε 
μια πολλαπλή ώστε να μπορεί να αφαιρεθεί το ψυκτικό από διάφορα μέρη του συστήματος. στ) Πριν από την ανάκτηση, 
βεβαιωθείτε ότι η φιάλη είναι τοποθετημένη στη ζυγαριά. ζ) Θέστε σε λειτουργία τη συσκευή ανάκτησης και χειριστείτε τη 
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. η) Μην υπερπληρώνετε τις φιάλες. (Όχι πάνω από το 80 % του όγκου υγρού 
φορτίου). i) Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη πίεση λειτουργίας της φιάλης, έστω και προσωρινά. ι) Όταν οι φιάλες πληρωθούν 
σωστά και η διαδικασία ολοκληρωθεί, βεβαιωθείτε ότι οι φιάλες και ο εξοπλισμός έχουν αφαιρεθεί αμέσως από την 
τοποθεσία και ότι όλες οι βαλβίδες απομόνωσης του εξοπλισμού έχουν κλείσει. ια) Το ανακτηθέν ψυκτικό μέσο δεν πρέπει 
να φορτωθεί σε άλλο σύστημα ψύξης, εκτός εάν καθαριστεί και ελεγχθεί.

15.Τοποθέτηση ετικέτας
Ο εξοπλισμός θα πρέπει να φέρει ευκρινη ετικέτα που να δηλώνει ότι είναι αποσυρρόμενος και έχει αφαιρεθεί όλο το 
περιεχόμενο ψυκτικό μέσο. Η ετικέτα θα πρέπει να περιλαμβάνει ημερομηνία και υπογραφή. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν 
ετικέτες πάνω στον εξοπλισμό που δηλώνουν ότι περιείχε εύφλεκτο ψυκτικό μέσο και δύναται να υπάροχουν υπολείμματα .

16.Ανάκτηση
Για την αφαίρεση του ψυκτικού μέσου από το σύστημα, είτε για συντήρηση είτε για θέση εκτός λειτουργίας, συνιστάται η 
εφαρμογή των κανόνων F-GAS έτσι ώστε το σύνολο του ψυκτικού μέσου να αφαιρεθεί με ασφαλή τρόπο. Για τη μεταφορά 
του ψυκτικού μέσου σε φιάλες, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιούνται μόνο φιάλες οι οποίες είναι κατάλληλες για την ανάκτηση 
ψυκτικού μέσου. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν όσες φιάλες χρειάζονται για τη φύλαξη του συνολικού όγκου του ψυκτικού μέσου 
που περιέχεται στο σύστημα. Όλες οι φιάλες που χρησιμοποιούνται είναι σχεδιασμένες για το ψυκτικό μέσο που έχει 
ανακτηθεί κι έχουν ετικέτα για το συγκεκριμένο ψυκτικό μέσο (π.χ. ειδικές φιάλες για την ανάκτηση του ψυκτικού μέσου). Οι 
φιάλες θα πρέπει να είναι πλήρεις με τη βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης και τις σχετικές βαλβίδες αποκοπής σε καλή κατάσταση. 
Οι κενές φιάλες ανάκτησης εκκενώνονται και, εάν είναι δυνατόν, ψύχονται πριν από

 Ο καθαρισμός επιτυγχάνεται με παροχή ( ΑΖΩΤΟ Ν2) για το «σπάσιμο» του κενού στο σύστημα και πλήρωση μέχρι να 
επιτευχθεί η πίεση λειτουργίας, έπειτα αποτόνωση στην ατμόσφαιρα και τελικά δημιουργία κενού στο κύκλωμα. Η 
παραπάνω διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί μέχρι να μην υπάρχει κανένα υπόλειμμα ψυκτικού μέσου στο σύστημα. Όταν 
χρησιμοποιείται η τελική  OFN, το σύστημα θα πρέπει να εξισωθεί στην ατμοσφαιρική πίεση για να μπορεί να γίνει εργασία 
πάνω σε αυτό. Η συγκεκριμένη διαδικασία είναι καίριας σημασίας σε περίπτωση που χρειάζεται να πραγματοποιηθούν 
διαδικασίες συγκόλλησης στους σωλήνες. Βεβαιωθείτε ότι η έξοδος της αντλίας κενού δεν είναι κοντά σε κάποια πηγή 
ανάφλεξης και ότι υπάρχει επαρκής εξαερισμός.
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τη διενέργεια της ανάκτησης. Ο εξοπλισμός ανάκτησης θα πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση με μια σειρά από 
οδηγίες που αφορούν τον υπάρχοντα εξοπλισμό και ο οποίος θα πρέπει να είναι κατάλληλος για την ανάκτηση 
των εύφλεκτων ψυκτικών μέσων. Επιπλέον, οι απαραίτητες ζυγαριές θα πρέπει να είναι διαθέσιμες και σε καλή 
κατάσταση. Οι σωλήνες θα πρέπει να είναι πλήρεις με στεγανοποιημένους συνδέσμους και σε καλή κατάσταση. 
Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ανάκτησης, ελέγξτε ότι είναι σε ικανοποιητικά καλή κατάσταση, έχει γίνει 
σωστή συντήρηση και τυχόν ηλεκτρικά εξαρτήματα που σχετίζονται με την ίδια είναι στεγανοποιημένα για την 
αποφυγή ανάφλεξης σε περίπτωση έκλυσης ψυκτικού μέσου. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, 
συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή. Το ανακτημένο ψυκτικό θα πρέπει να επιστραφεί στον προμηθευτή στη 
σωστή φιάλη και με τη σχετική Σήμανση Μεταφοράς Αποβλήτων. Μην αναμιγνύετε τα ψυκτικά μέσα σε μονάδες 
ανάκτησης και ειδικά μέσα σε φιάλες. Εάν χρειαστεί να αφαιρέσετε τους συμπιεστές ή τα λάδια των 
συμπιεστών, βεβαιωθείτε ότι έχουν επαρκώς εκκενωθεί για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχει απομείνει εύφλεκτο 
ψυκτικό μέσο μέσα στο λιπαντικό. Η διαδικασία εκκένωσης πρέπει να εκτελείται πριν από την επιστροφή του 
συμπιεστή στους προμηθευτές. Για την επιτάχυνση της εν λόγω διαδικασίας, επιτρέπεται η θέρμανση του 
σώματος του συμπιεστή με ηλεκτρικό τρόπο. Όταν γίνεται αποστράγγιση του λαδιού από ένα σύστημα, θα 
πρέπει να γίνεται με ασφαλή τρόπο.

Οδηγίες εγκατάστασης
Προετοιμασία
Όλες οι απεικονίσεις που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο είναι μόνο για λόγους επεξήγησης. Η συσκευή 
σας ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς. Η πραγματική μορφή είναι αυτή που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Η 
μονάδα μπορεί να ελεγχθεί μόνο από το πάνελ της μονάδας ή από το τηλεχειριστήριο. Το παρόν εγχειρίδιο 
δεν περιλαμβάνει τις λειτουργίες του τηλεχειριστηρίου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις 
«Οδηγίες για το τηλεχειριστήριο» που παρέχονται μαζί με τη μονάδα.

Σημείωση σχεδίου
Προκειμένου να διασφαλίσουμε τη βέλτιστη απόδοση των προϊόντων μας, οι προδιαγραφές 
σχεδιασμού της μονάδας και του τηλεχειριστηρίου υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

πίσω

εμπρός

Μοντέλο A
εμπρός

Πάνελ ελέγχου  
πτερύγιο οριζόντιας 
περσίδας 
(αυτόματη αιώρηση)
λαβή
(δυο πλευρες)

Εμπρόσθιο κάλυμμα

Τροχός

Υποδοχή βύσματος τροφοδοσίας

έξοδος αποστράγγισης δίσκου συμπυκνωμάτων

άνω φίλτρο αέρα 
(πίσω από τη γρίλια)

         είσοδος αέρα

έξοδος αποστράγγισης

Μοντέλο B

之前的说明书房屋最小面积与型号相对应，
容易因忘换客户型号导致说明书出错。现与
冷媒量相对应，同时引导用户看铭牌上参数。
认证反馈R32机型暂不用在说明书中标最小房屋面积。
   

Πάνελ ελέγχου  
πτερύγιο οριζόντιας 
περσίδας 
(αυτόματη αιώρηση)
λαβή
(δυο πλευρες)

Εμπρόσθιο κάλυμμα

Τροχός
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MODE Εύρος θερμοκρασίας MODE Εύρος θερμοκρασίας

Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος για λειτουργία μονάδας

Ψύξη 17-35°C 

Αφύγρανση 

Θέρμανση (λειτουργία αντλίας 
θερμότητας)
Θέρμανση (λειτουργία 
ηλεκτρικής θέρμανσης)13-35°C

5-30°C 

30°C ≥

Επιλογή της σωστής θέσης

Προτεινόμενη εγκατάσταση

Η τοποθεσία εγκατάστασής σας θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:
-Φροντίστε να εγκαταστήσετε τη μονάδα σας σε επίπεδη επιφάνεια για να 
ελαχιστοποιήσετε τον θόρυβο και τους κραδασμούς.
-Η μονάδα πρέπει να εγκατασταθεί κοντά σε κατάλληλα γειωμένη τροφοδοσία ηλ. 
παροχής και η οπή αποστράγγισης του δίσκου συλλογής (που βρίσκεται στο πίσω 
μέρος της μονάδας) πρέπει να είναι προσβάσιμη.
-Η μονάδα θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 25 cm  από τον πλησιέστερο τοίχο, για 
να εξασφαλίζεται ο σωστός κλιματισμός. Το οριζόντιο πτερύγιο της περσίδας θα 
πρέπει να απέχει τουλάχιστον 50 cm από εμπόδια.
-ΜΗΝ καλύπτετε τις εισόδους, τις εξόδους ή τον απομακρυσμένο δέκτη σήματος της 
μονάδας, αφού αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη μονάδα.

25cm

25cm

25cmn

50cm

Πληροφορίες για την ενεργειακή κλάση
Το φορητό κλιματιστικό με συνδυασμένο σωλήνα εξαγωγής αέραχρειάζεται τον προσαρμογέα εξαγωγής για να 
ελέγχει τις ροές αέρα εισόδου και εξόδου του συμπυκνωτή. Ο προσαρμογέας εξαγωγής πρέπει να παρέχεται 
από τον κατασκευαστή. Ο προσαρμογέας εξαγωγής συνδέει τις ροές αέρα εισόδου και εξόδου του συμπυκνωτή 
με το όργανο μέτρησης ροής αέρα κατά τις εργαστηριακές δοκιμές  εργαστήριο. 
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Εργαλεία που χρειάζονται
-Μεσαίο κατσαβίδι . -Μέτρο-. -Μαχαίρι ή ψαλίδι.
-Πριόνι (σε ορισμένα μοντέλα, για να κόψετε τον προσαρμογέα παραθύρου για στενά παράθυρα) Ο

δηγίες 
εγκατάστασης

Κιτ εγκατάστασης παραθύρου 

Βήμα πρώτο: Προετοιμασία του ρυθμιζόμενου αντάπτορα παραθύρου

ή

Ολισθητήρας παραθύρου A Ολισθητήρας παραθύρου Β

Μπουλόνι

Αντάπτορας παραθύρου A Αντάπτορας παραθύρου Β  Αντάπτορας παραθύρου Β

εξωτερική πλευρά

εσωτερική πλευρά

Μπουλόνι

Παρελκόμενα

Ονομασία παρελκομένων Ποσότ.Σχήμα Ονομασία παρελκομένων Ποσότ.Σχήμα

1 τεμ(*)Αντάπτορας παραθύρου Α

1 τεμ(*)

1 τεμΣτεγανωτικός αντάπτορας 
θερμού αέρα

1 τεμ(*)

1 τεμ

1 τεμ(*)Αντάπτορας παραθύρου Β

Αντάπτορας παραθύρου Γ

2 τεμ(*)
Αφρός στεγανοποίησης Α 
(κολλητικός)

2 τεμ(*) 
Αφρός στεγανοποίησης Β 
(κολλητικός)

Μπουλόνι

1 σετ(*)Βραχίονας ασφαλείας και 2 βίδες

1 τεμΣωλήνας αποστράγγισης

1 τεμ(*)Κλίπ καλωδίου ρεύματος
O
N
/O

F
F

T
E
M
P

S
H
O
R
T
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U
T

T
IM

E
R

  O
N

T
IM

E
R

  O
F
F
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O
D
E

FA
N

S
LE

E
P

S
W

IN
G

LE
D

1 σετ

4 σετ

Τηλεχειριστήριο και μπαταρία (μόνο για 
μοντέλα με τηλεχειριστήριο)

1 τεμ(*)

1 τεμ/2 τεμ/3 τεμ(*)

Αφρός στεγανοποίησης Γ (μη 
κολλητικός)

1 τεμ(*)Προσαρμογέας σωλήνα 
αποστράγγισης

Μονάδα προσαρμογέα 
εξαγωγής A

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα στοιχεία με (*) υπάρχουν σε ορισμένα μοντέλα. Μπορεί να υπάρξουν μικρές διαφοροποιήσεις στον σχεδιασμό.

1. Επιλέξτε τους αντάπτορες παραθύρων ανάλογα 
με το μέγεθος του παραθύρου σας. Μερικές 
φορές, χρειάζεται να κοπεί για να ανταποκρίνεται 
στο μέγεθος του παραθύρου, προσέξτε ώστε να 
τον κόψετε σωστά.

2. Χρησιμοποιήστε μπουλόνια για να στερεώσετε 
τους ολισθητήρες παραθύρου αφού ρυθμιστούν 
στο σωστό μήκος.

Προσαρμογέας εξαγωγής τοίχου Β 
(με καπάκι) (μόνο για επίτοιχη 
εγκατάσταση)
Βίδα και ούπα (μόνο για 
επίτοιχη εγκατάσταση)

应品质要求
，增加上出
风口与障碍
物距离
50cm(工程
师提供的数
据)。



4. Εάν θέλετε, τοποθετήστε τον βραχίονα ασφαλείας με 2 βίδες, όπως φαίνεται στην εικόνα
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ή
Ολισθητήρας 
παραθύρου Α

Ολισθητήρας 
παραθύρου Β
(εάν απαιτείται)

Εγκατάσταση
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μόλις προετοιμαστούν το συγκρότημα του σωλήνα εξαγωγής και ο ρυθμιζόμενος 
Αντάπτορας παραθύρου, επιλέξτε μία από τις ακόλουθες δύο μεθόδους εγκατάστασης.
Τύπος 1: Εγκατάσταση με ανάκλιση παραθύρου ή συρόμενου παραθύρου 

1. Κόψτε τις λωρίδες κολλητικού αφρού στεγανοποίησης Α και Β στο κατάλληλο μήκος και στερεώστε
τις στο πλαίσιο και στην κορνίζα του παραθύρου, όπως φαίνεται στην εικόνα.

2. Εισαγάγετε το συγκρότημα του αντάπτορα παραθύρου στο άνοιγμα του παραθύρου.

ή

Αφρός στεγανοποίησης Β
κολλητικός τύπος-μικρότερου μήκους)

 Αφρός 
στεγανοποίησης Α
(Κολλητικός τύπος)

Αφρός στεγανοποίησης Β
(κολλητικός τύπος-μικρότερου μήκους)

Αφρός 
στεγανοποίησης Α 
(κολλητικός τύπος)

Ολισθητήρας παραθύρου Α

Ολισθητήρας παραθύρου Β (εάν 
απαιτείται)

ή
2 Βίδες

Βραχίονας ασφαλείας

3. Κόψτε τη λωρίδα μη κολλητικού αφρού στεγανοποίησης ώστε να ταιριάζει με το πλάτος (ή το ύψος) του παραθύρου.
Τοποθετήστε το στεγανοποιητικό μεταξύ του γυαλιού και του πλαισίου του παραθύρου για να αποτρέψετε την είσοδο αέρα
και εντόμων στο δωμάτιο.

2 Βίδες

Βραχίονας 
ασφαλείας 

ή

Αφρός στεγανοποίησης 
Γ (μη κολλητικός τύπος)

Αφρός στεγανοποίησης Γ (μη 
κολλητικός τύπος)

选配了加长软管的产品，认证要求增加加长软管的测试说明并且要放在产品整机安装图后

原DOE机型中单页的DOE说明，现整合到整机说明书中。
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5. Εισαγάγετε τον προσαρμογέα του αντάπτορα παραθύρου στην οπή του αντάπτορα παραθύρου.

ή

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία, ΜΗΝ εκτείνετε υπερβολικά και μη λυγίζετε τον εύκαμπτο 
σωλήνα. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο γύρω από την έξοδο αέρα του σωλήνα εξαγωγής (έως  
500 mm), προκειμένου να λειτουργήσει σωστά το σύστημα εξαγωγής. Όλες οι απεικονίσεις που 
περιλαμβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο είναι μόνο για λόγους επεξήγησης. Το κλιματιστικό σας ενδέχεται να 
διαφέρει ελαφρώς. Η πραγματική μορφή είναι αυτή που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη.

Τύπος 2: Επίτοιχη εγκατάσταση (για ορισμένα μοντέλα)

1. Ανοίξτε μια οπή 125 mm (4,9 ίντσες) στον τοίχο για τον προσαρμογέα εξαγωγής τοίχου Β.
2.Στερεώστε τον προσαρμογέα εξαγωγής τοίχου Β στον τοίχο με τα τέσσερα αγκύρια και βίδες που παρέχονται στο κιτ.
3.Συνδέστε το συγκρότημα σωλήνα εξαγωγής (με τον προσαρμογέα εξαγωγής τοίχου A) στον προσαρμογέα εξαγωγής τοίχου Β

max 140cm  

min 80cm 

Ούπα επέκτασης

Καπάκι προσαρμογέα

Εξαγωγή τοίχου
Προσαρμογέας Β ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Καλύπτετε την 

οπή με το καπάκι του 
προσαρμογέα, όταν δεν 
χρησιμοποιείται.

原DOE机型中单页的DOE说明，现整合到整机说明书中。

附件里增加 加长软管 的选配
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Οδηγίες λειτουργίας

Λειτουργίες πάνελ ελέγχου
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα παρακάτω πάνελ ελέγχου προορίζονται μόνο για λόγους επεξήγησης. Το πάνελ ελέγχου 
της μονάδας που αγοράσατε μπορεί να είναι ελαφρώς διαφορετικό, ανάλογα με το μοντέλο. Το μηχάνημά 
σας μπορεί να μην περιέχει κάποιες ενδεικτικές λυχνίες ή κουμπιά. Η πραγματική μορφή είναι αυτή που 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. 

Κουμπί Swing/Wireless (Σε ορισμένα μοντέλα) 
Χρησιμοποιείται για την εκκίνηση της λειτουργίας Auto 
Swing. Όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, 
πατήστε το κουμπί SWING για να σταματήσει η περσίδα 
στην επιθυμητή γωνία. Χρησιμοποιείται για την εκκίνηση 
της ασύρματης λειτουργίας.

Κουμπί TIMER (χρονοδιακόπτης)
Χρησιμοποιείται για την εκκίνηση του προγράμματος 
χρόνου έναρξης AUTO ON και χρόνου διακοπής AUTO 
OFF, σε συνδυασμό με τα κουμπιά            . Η ενδεικτική 
λυχνία του χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης ανάβει κάτω από τις ρυθμίσεις του 
χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. 
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί TIMER για 3 
δευτερόλεπτα για να ακυρώσετε τη λειτουργία του 
χρονοδιακόπτη.

Κουμπί MODE (κατάσταση λειτουργίας)
Επιλέγει τον κατάλληλο τρόπο λειτουργίας. Κάθε φορά 
που πατάτε το κουμπί, επιλέγεται μια λειτουργία με 
αλληλουχία AUTO, COOL, DRY, FAN. Η ενδεικτική 
λυχνία κατάστασης λειτουργίας ανάβει στις διάφορες 
ρυθμίσεις της κατάστασης λειτουργίας.

Κουμπιά πάνω (    ) και κάτω (     ).
Χρησιμοποιείται για την προσαρμογή (αύξηση/μείωση) 
των ρυθμίσεων θερμοκρασίας σε βήματα του 1°C σε 
εύρος από 16°C έως 30°C ή τη ρύθμιση του TIMER σε 
εύρος 0~24 ωρών.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το χειριστήριο έχει τη δυνατότητα να 
εμφανίζει τη θερμοκρασία σε βαθμούς Φαρενάιτ ή 
Κελσίου. Για να κάνετε μετατροπή από το ένα στο άλλο, 
πατήστε και κρατήστε πατημένα ταυτόχρονα τα κουμπιά 
πάνω και κάτω για 3 δευτερόλεπτα.

Κουμπί ανεμιστήρα
Ελέγχει την ταχύτητα του ανεμιστήρα. Πατήστε το για να 
επιλέξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα σε τέσσερα βήματα 
– AUTO (Αυτόματη), LOW (Χαμηλή), MED (Μέση) και 
HIGH (Υψηλή). Η ενδεικτική λυχνία ταχύτητας ανεμιστήρα 
ανάβει στις διάφορες ρυθμίσεις του ανεμιστήρα. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην αυτόματη λειτουργία και στη λειτουργία 
αφύγρανσης, η ταχύτητα του ανεμιστήρα δεν μπορεί να 
επιλεγεί.

Κουμπί Sleep
Πατήστε το κουμπί SLEEP για να εκκινήσετε τη λειτουργία 
SLEEP και θα ανάψει το φως αναμονής. Πατήστε πάλι το 
κουμπί SLEEP για να διακόψετε τη λειτουργία SLEEP και η 
λυχνία ύπνου θα σβήσει.
Πατήστε το κουμπί SLEEP για 3 δευτερόλεπτα για να 
εκκινήσετε τη λειτουργία φίλτρου. Αυτή η λειτουργία είναι 
υπενθύμιση για τον καθαρισμό του φίλτρου αέρα για πιο 
αποτελεσματική λειτουργία. Το LED (το φως πάνω από το 
κουμπί) θα ανάψει ύστερα από 250 ώρες λειτουργίας. 
Κουμπί ενεργοποίησης

Διακόπτης τροφοδοσίας ON/OFF

Λειτουργία ION (σε ορισμένα μοντέλα)
Πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί SWING και το κουμπί 
TIMER για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη 
λειτουργία ION. Το φως ION ανάβει, ενώ η ΟΘΟΝΗ LED 
εμφανίζει την ένδειξη «On» για 3 δευτερόλεπτα για 
ορισμένες μονάδες. Η γεννήτρια ιόντων ενεργοποιείται και 
βοηθάει στον καθαρισμό του αέρα του χώρου. Πατήστε το 
πάλι για 3 δευτερόλεπτα για να σταματήσει η λειτουργία 
ION και η λυχνία ION θα σβήσει, η ΟΘΟΝΗ LED δείχνει 
«OF» για 3 δευτερόλεπτα για ορισμένες μονάδες.

附件里增加 加长软管 的选配

增加了加长软管的安装与说明
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Οδηγίες χρήσης 
Λειτουργία ψύξης
· Πατήστε το κουμπί «MODE» μέχρι να ανάψει η

ενδεικτική λυχνία «COOL».
· Πατήστε τα κουμπιά ADJUST ή      για να επιλέξετε

την επιθυμητή θερμοκρασία δωματίου. Η
θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί σε εύρος από 16°
C/60°F έως 30°C/86°F.

· Πιέστε το κουμπί «FAN SPEED» για να επιλέξετε
την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

Λειτουργία FAN (Ανεμιστήρας)
· Πατήστε το κουμπί «MODE» μέχρι να ανάψει η

ενδεικτική λυχνία «FAN».
· Πιέστε το κουμπί «FAN SPEED» για να

επιλέξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα. Η
θερμοκρασία δεν μπορεί να ρυθμιστεί.

Λειτουργία αφύγρανσης
· Πατήστε το κουμπί «MODE» μέχρι να ανάψει η

ενδεικτική λυχνία «DRY».
· Σε αυτήν τη λειτουργία, δεν μπορείτε να επιλέξετε

ταχύτητα ανεμιστήρα. Το μοτέρ του ανεμιστήρα
λειτουργεί με αυτόματη (AUTO) ταχύτητα.

· Για καλύτερο αποτέλεσμα αφύγρανσης, κρατάτε τα
παράθυρα και τις πόρτες κλειστά.

· Μην τοποθετείτε τον αγωγό στο παράθυρο.

Οθόνη LED
Εμφανίζει τη ρυθμισμένη θερμοκρασία σε °C και τις 
ρυθμίσεις αυτόματου χρονοδιακόπτη. Στις λειτουργίες 
FAN, εμφανίζει τη θερμοκρασία δωματίου.
Εμφανίζει τους κωδικούς σφάλματος και τον κωδικό 
προστασίας: Η μονάδα μπορεί να σταματήσει τη 
λειτουργία ή να συνεχίσει να λειτουργεί με ασφάλεια. Εάν 
εμφανιστεί κωδικός σφάλματος, περιμένετε περίπου 10 
λεπτά. Το πρόβλημα ενδέχεται να λυθεί από μόνο του. Αν 
δεν λυθεί, αποσυνδέστε την πρίζα, κατόπιν συνδέστε τη 
ξανά. Ενεργοποιήστε τη μονάδα. Σε περίπτωση που το 
πρόβλημα παραμένει, διακόψτε την τροφοδοσία 
ρεύματος και επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο 
τεχνικής υποστήριξης. 

Αυτόματη λειτουργία (AUTO)
· Όταν ρυθμίσετε το κλιματιστικό στην αυτόματη

λειτουργία (AUTO), θα επιλέγει αυτόματα τη
λειτουργία ψύξης, θέρμανσης (τα μοντέλα μόνο
ψύξης δεν διαθέτουν) ή μόνο ανεμιστήρα, ανάλογα
με την επιλεγμένη θερμοκρασία και τη θερμοκρασία
του χώρου.

· Το κλιματιστικό ελέγχει αυτόματα τη θερμοκρασία
του χώρου έως ότου αυτή φτάσει στην θερμοκρασία
που έχει οριστεί από εσάς.

· Στη λειτουργία AUTO, δεν μπορείτε να επιλέξετε την
ταχύτητα του ανεμιστήρα.

Ο κωδικός σφάλματος εμφανίζεται και αρχίζει με τα 
γράμματα στην οθόνη του παραθύρου της εσωτερικής 
μονάδας ως εξής: EH(xx), EL(xx), EC(xx), PH(xx), PL(xx), 
PC(xx)
Σημείωση: Όταν παρουσιαστεί μία από τις παραπάνω 
δυσλειτουργίες, απενεργοποιήστε τη μονάδα και ελέγξτε 
για τυχόν εμπόδια. Επανεκκινήστε τη μονάδα. Εάν η 
δυσλειτουργία εξακολουθεί να υπάρχει, απενεργοποιήστε 
τη μονάδα και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. 
Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τους 
αντιπροσώπους του σέρβις ή παρόμοιο εξειδικευμένο 
άτομο για το σέρβις.
Κωδικός προστασίας P1-Ο κάτω δίσκος αποστράγγισης 
συμπυκνωμάτων είναι γεμάτος--Συνδέστε τον σωλήνα 
αποστράγγισης και αποστραγγίστε το νερό που έχει 
συλλεχθεί. Εάν επαναληφθεί ο κωδικός προστασίας, 
απευθυνθείτε στο σέρβις.

Λειτουργία ασύρματης σύνδεσης (σε ορισμένα 
μοντέλα)
• Το κουμπί χειρσιμού της περσίδας χρησιμοποιείται 
επίσης για την εκκίνηση της λειτουργίας ασύρματης 
σύνδεσης. Για να εκκινήσετε τη λειτουργία 
ασύρματης σύνδεσης για πρώτη φορά, 
ενεργοποιήστε το κλιματιστικό και πατήστε το 
κουμπί SWING για 3 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη LED 
DISPLAY θα εμφανίσει «AP» για να υποδείξει ότι η 
μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία ασύρματης 
σύνδεσης. Ανατρέξτε στις οδηγίες σύνδεσης της 
εφαρμογής για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία 
σύνδεσης. Εάν η σύνδεση είναι επιτυχής, η μονάδα 
θα βγει από τη λειτουργία ασύρματης σύνδεσης και 
θα ανάψει το LED ασύρματης σύνδεσης. Εάν η 
σύνδεση αποτύχει, η μονάδα θα εξέλθει αυτόματα 
από τη λειτουργία ασύρματης σύνδεσης ύστερα από 
8 λεπτά και η λυχνία LED ασύρματης σύνδεσης δεν 
ανάβει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαδικασία ασύρματης σύνδεσης 
πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 8 λεπτών μετά την 
είσοδο στη λειτουργία ασύρματης σύνδεσης.Όταν 
κάνετε επανεκκίνηση της ασύρματης λειτουργίας, 
ενδέχεται να χρειαστεί κάποιο χρονικό διάστημα για 
να συνδεθεί αυτόματα στο δίκτυο. 
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Λειτουργία TIMER (χρονοδιακόπτης)

· Όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη, πατήστε το 
κουμπί Timer για να ξεκινήσει το πρόγραμμα 
αυτόματης απενεργοποίησης. Η ενδεικτική λυχνία 
TIMER OFF ανάβει. Πατήστε το κουμπί πάνω ή 
κάτω για να επιλέξετε την επιθυμητή ώρα. Πατήστε 
ξανά το κουμπί TIMER εντός 5 δευτερολέπτων για 
να εκκινηθεί το πρόγραμμα αυτόματης 
ενεργοποίησης. Ανάβει η ενδεικτική λυχνία TIMER 
ON. Πατήστε το κουμπί πάνω ή κάτω για να 
επιλέξετε την επιθυμητή ώρα έναρξης αυτόματης 
ενεργοποίησης.

· Όταν η μονάδα είναι απενεργοποιημένη, πατήστε 
το κουμπί χρονοδιακόπτη για να εκκινηθεί το 
πρόγραμμα έναρξης αυτόματης ενεργοποίησης, 
πατήστε το πάλι μέσα σε 5 δευτερόλεπτα και θα 
εκκινηθεί το πρόγραμμα διακοπής αυτόματης 
απενεργοποίησης.

· Πατήστε ή κρατήστε πατημένο το κουμπί ΠΑΝΩ ή 
ΚΑΤΩ για να αλλάξετε την αυτόματη ώρα με 
βήματα ανά 0,5 ώρες, έως και 10 ώρες και, στη 
συνέχεια, με βήματα 1 ώρας έως και 24 ώρες. Το 
χειριστήριο θα μετρήσει αντίστροφα τον χρόνο που 
απομένει μέχρι την έναρξη.

· Το σύστημα θα επανέλθει αυτόματα για να 
εμφανίσει την προηγούμενη ρύθμιση 
θερμοκρασίας, εάν δεν υπάρξει χειρισμός εντός 5 
δευτερολέπτων.

· Η ενεργοποίηση ή η απενεργοποίηση της μονάδας 
ανά πάσα στιγμή ή η προσαρμογή της ρύθμισης 
του χρονοδιακόπτη στο 0,0 θα ακυρώσει το 
πρόγραμμα χρονοδιακόπτη αυτόματης εκκίνησης/
διακοπής.

Λειτουργία SLEEP (αναμονής)
· Πατήστε αυτό το κουμπί, η επιλεγμένη 

θερμοκρασία θα αυξηθεί (ψύξη) κατά 1°C ύστερα 
από 30 λεπτά. Στη συνέχεια, η θερμοκρασία θα 
αυξηθεί (ψύξη) κατά ακόμη 1°C ύστερα από 
επιπλέον 30 λεπτά. Αυτή η νέα θερμοκρασία θα 
διατηρηθεί για 7 ώρες πριν επιστρέψει στη 
θερμοκρασία που είχε επιλεγεί αρχικά. Με αυτόν 
τον τρόπο τερματίζεται η λειτουργία Sleep/Eco και 
η μονάδα θα συνεχίσει να λειτουργεί όπως είχε 
προγραμματιστεί αρχικά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η δυνατότητα δεν είναι 
διαθέσιμη σε λειτουργία FAN ή DRY. 

基准说明同时展示PD所有全功能显示标贴，如客户有要
求，可根据订单BOM中的实际显示标贴图纸进行替换
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· Όταν η τροφοδοσία είναι ενεργοποιημένη, η 
περσίδα ανοίγει πλήρως.

· Πατήστε το κουμπί SWING στο πάνελ ή στο 
τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε τη 
λειτουργία Auto Swing. Η περσίδα αιωρείται 
αυτόματα πάνω-κάτω.

· Μην ρυθμίζετε χειροκίνητα την περσίδα.

Αλλα χαρακτηριστικά

ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ 3 ΛΕΠΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ 
ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Μετά τη διακοπή λειτουργίας της 
συσκευής, δεν μπορεί να ξαναρχίσει η λειτουργία 
κατά τα πρώτα 3 λεπτά. Αυτό γίνεται για την 
προστασία της συσκευής. Η λειτουργία θα αρχίσει 
αυτόματα ύστερα από 3 λεπτά.

Αποστράγγιση νερού
· Κατά τις λειτουργίες αφύγρανσης, αφαιρέστε την επάνω

τάπα αποστράγγισης από το πίσω μέρος της μονάδας,
τοποθετήστε τον σύνδεσμο αποστράγγισης (5/8" θηλυκό
γενικής χρήσης) με εύκαμπτο σωλήνα 3/4" (διατίθεται
χωριστά). Για τα μοντέλα χωρίς σύνδεσμο αποστράγγισης,
απλώς συνδέστε τον σωλήνα αποστράγγισης στην οπή.
Τοποθετήστε το ανοιχτό άκρο του εύκαμπτου σωλήνα
απευθείας πάνω από την περιοχή αποστράγγισης στο
δάπεδο του υπογείου σας.

Λειτουργία FOLLOW ME/TEMP SENSING (σε 
ορισμένα μοντέλα) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η δυνατότητα 
μπορεί να ενεργοποιηθεί ΜΟΝΟ από το 
τηλεχειριστήριο. Δεν υπάρχει ενδεικτική λυχνία στο 
πάνελ ελέγχου. Το τηλεχειριστήριο χρησιμεύει ως 
απομακρυσμένος θερμοστάτης που επιτρέπει τον 
ακριβή έλεγχο της θερμοκρασίας στη θέση που 
βρίσκεται το τηλεχειριστήριο.
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Follow Me/Temp 
Sensing, στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τη μονάδα 
και πατήστε το κουμπί Follow Me/Temp Sensing. Το 
τηλεχειριστήριο θα στείλει αυτό το σήμα στο 
κλιματιστικό μέχρι να πατήσετε πάλι το κουμπί Follow 
Me/Temp Sensing. Εάν η μονάδα δεν λάβει το σήμα 
Follow Me/Temp Sensing εντός χρονικού διαστήματος 
7 λεπτών, η μονάδα θα βγει από τη λειτουργία Follow 
Me/Temp Sensing.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η δυνατότητα δεν είναι διαθέσιμη σε 
λειτουργία FAN ή DRY.
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ
Εάν η λειτουργία της συσκευής διακοπεί απροσδόκητα 
λόγω διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος, θα 
επανεκκινηθεί αυτόματα με την προηγούμενη ρύθμιση 
λειτουργίας όταν επανέλθει το ηλεκτρικό ρεύμα. 
ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ
Η περσίδα μπορεί να ρυθμιστεί αυτόματα. Ρυθμίστε 
αυτόματα την επιθυμητή κατεύθυνση ροής αέρα:

Αφαιρέστε την 
επάνω τάπα 
αποστράγγισης

√

Συνεχόμενος σωλήνας 
αποστράγγισης 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι ο εύκαμπτος σωλήνας 
είναι σωστά και σταθερά προσαρμοσμένος, ώστε να 
μην υπάρχουν διαρροές. Κατευθύνετε τον εύκαμπτο 
σωλήνα προς την αποχέτευση και βεβαιωθείτε ότι δεν 
υπάρχουν συστροφές που να σταματούν τη ροή του 
νερού. Τοποθετήστε το άκρο του εύκαμπτου σωλήνα 
στην αποχέτευση και βεβαιωθείτε είναι στραμμένο 
προς τα κάτω για να αφήνει το νερό να ρέει ομαλά 
(βλ. εικόνες με     )
Στερεώστε καλά ώστε να μην σηκώνεται (βλ. εικόνες 
με χ). Όταν ο συνεχόμενος σωλήνας αποστράγγισης 
δεν χρησιμοποιείται, βεβαιωθείτε ότι η αντίστοιχη τάπα 
αποστράγγισης και το κουμπί έχουν εγκατασταθεί 
σταθερά για την αποτροπή της διαρροής.

√

· Όταν η στάθμη του νερού του κάτω δίσκου φτάσει σε 
προκαθορισμένο επίπεδο, η μονάδα εκπέμπει ηχητικό 
σήμα 8 φορές, στην οθόνη εμφανίζεται «P1». Αυτή τη 
στιγμή, η διαδικασία κλιματισμού/αφύγρανσης θα 
σταματήσει αμέσως. Ωστόσο, το μοτέρ του ανεμιστήρα θα 
συνεχίσει να λειτουργεί (αυτό είναι φυσιολογικό). 
Μετακινήστε προσεκτικά τη μονάδα σε θέση 
αποστράγγισης, αφαιρέστε την κάτω τάπα αποστράγγισης 
και αφήστε το νερό να αποστραγγιστεί. Τοποθετήστε ξανά 
την κάτω τάπα αποστράγγισης και επανεκκινήστε το 
μηχάνημα μέχρι να σβήσει το σύμβολο «P1». Εάν 
επαναληφθεί ο κωδικός προστασίας, απευθυνθείτε στο 
σέρβις. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα, 
βεβαιωθείτε ότι έχετε επανατοποθετήσει γερά την κάτω 
τάπα αποστράγγισης για να αποτρέψετε τη διαρροή.



 Συντήρηση

Προφυλάξεις ασφάλειας

Καθαρισμός φίλτρου αέρα

Συντήρηση

· Πάντα να αποσυνδέετε τη μονάδα από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση.
· ΜΗΝ χρησιμοποιείτε εύφλεκτα υγρά ή χημικά για να καθαρίσετε τη μονάδα.
· ΜΗΝ πλένετε την μονάδα με τρεχούμενο νερό. Αν το κάνετε, θα προκληθεί ηλεκτρικός κίνδυνος.
· ΜΗΝ θέσετε σε λειτουργία το μηχάνημα εάν το τροφοδοτικό υπέστη ζημιά κατά τον καθαρισμό. Ένα

καλώδιο τροφοδοσίας που έχει υποστεί ζημιά πρέπει να αντικατασταθεί με καινούριο καλώδιο από τον
κατασκευαστή.

            ΠΡΟΣΟΧΗ 
ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη μονάδα χωρίς φίλτρο, 
διότι οι ακαθαρσίες και τα χνούδια θα το 
φράξουν και θα μειώσουν την απόδοση. 

Συμβουλές συντήρησης
− Φροντίστε να καθαρίζετε το φίλτρο αέρα κάθε 2

εβδομάδες για βέλτιστη απόδοση.
− Ο δίσκος συλλογής νερού θα πρέπει να

αποστραγγίζεται αμέσως μετά την εμφάνιση
του σφάλματος P1 και πριν από την
αποθήκευση, για να αποτραπεί η δημιουργία
μούχλας.

− Σε νοικοκυριά με κατοικίδια ζώα, θα πρέπει να

γίνεται περιοδικός καθαρισμός της σχάρας, ώστε να μην 
εμποδίζουν τη ροή του αέρα οι τρίχες των ζώων.

Καθαρισμός μονάδας
Καθαρίστε την μονάδα χρησιμοποιώντας ένα στεγνό πανί χωρίς χνούδι και ένα ήπιο 
απορρυπαντικό. Στεγνώστε την μονάδα με ένα στεγνό πανί χωρίς χνούδι.

Αποθηκεύετε τη μονάδα όταν δεν χρησιμοποιείται

Κρατήστε το και 
σπρώξτε το ελαφρά 
προς τα πίσω, και 
μετά ανασηκώστε το 

Άνω φίλτρο (αφαιρούμενο)

此内容只适合部分由于电压波动和闪烁不合格要求增加阻抗声明机型，其它无不合格要求的机型可以直接删除此内容，
如保留制单要将美的市场型号改为客户型号。
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· Αδειάστε τον δίσκο συλλογής νερού της μονάδας σύμφωνα με τις οδηγίες της παρακάτω ενότητας.
· Εφαρμόστε την λειτουργία ανεμιστήρα (FAN mode) στην συσκευή για 12 ώρες σε ένα ζεστό δωμάτιο

για να στεγνώσει και να αποτραπεί η δημιουργία μούχλας.
· Απενεργοποιήστε την συσκευή και αποσυνδέστε τη από το ρεύμα.
· Καθαρίστε το φίλτρο αέρα σύμφωνα με τις οδηγίες της προηγούμενης ενότητας. Επανεγκαταστήστε το

καθαρό, στεγνό φίλτρο πριν την αποθήκευση.
· Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο.

Σημείωση: Φροντίστε να αποθηκεύετε τη μονάδα σε δροσερό και σκοτεινό μέρος. Η έκθεση σε άμεση
ηλιοφάνεια ή υπερβολική ζέστη μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μονάδας.
Σημείωση: Το περίβλημα και η πρόσοψη μπορούν να ξεσκονιστούν με πανί χωρίς λάδι ή να πλυθούν
με πανί βρεγμένο σε διάλυμα ζεστού νερού και ήπιου υγρού απορρυπαντικού πιάτων.
Ξεβγάλτε καλά και σκουπίστε. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ σκληρά καθαριστικά, κερί ή βερνίκι στο
μπροστινό μέρος του περιβλήματος. Βεβαιωθείτε ότι έχετε στύψει το υπερβολικό νερό από το πανί
πριν σκουπίσετε γύρω από τα χειριστήρια. Η υπερβολική ποσότητα νερού μέσα ή γύρω από τα
χειριστήρια μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη μονάδα.
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Συμβουλές 
επ

ίλυσης 
π

ροβλημάτω
ν

Συμβουλές επίλυσης προβλημάτων
Πρόβλημα Πιθανές αιτίες Λύση

Η μονάδα δεν 
απενεργοποιείται όταν 
πατώ το κουμπί ON/
OFF

Κωδικός Προστασίας P1

Στη λειτουργία ψύξης (COOL): η 
θερμοκρασία δωματίου είναι 
χαμηλότερη από την καθορισμένη 
θερμοκρασία

Επαναφορά θερμοκρασίας

Ο δίσκος συλλογής νερού είναι γεμάτος. Απενεργοποιήστε 
τη μονάδα, αδειάστε το νερό από τον δίσκο συλλογής νερού 
και επανεκκινήστε τη μονάδα.

Το φίλτρο αέρα είναι φραγμένο με 
σκόνη ή τρίχες ζώων

Η μονάδα έχει χαμηλή 
περιεκτικότητα σε ψυκτικό μέσο

Η ρύθμιση θερμοκρασίας είναι 
πολύ υψηλή

Τα παράθυρα και οι πόρτες του 
δωματίου είναι ανοιχτά

Η επιφάνεια του δωματίου είναι πολύ μεγάλη

Η μονάδα δεν ψύχει 
καλά

Ο σωλήνας εξαγωγής αέρα δεν είναι 
συνδεδεμένος ή είναι φραγμένος

Υπάρχουν πηγές θερμότητας 
μέσα στο δωμάτιο

Απενεργοποιήστε τη μονάδα και καθαρίστε το φίλτρο 
σύμφωνα με τις οδηγίες

Καλέστε έναν τεχνικό σέρβις για να επιθεωρήσει τη 
μονάδα και να συμπληρώσει ψυκτικό μέσο

Μειώστε την καθορισμένη θερμοκρασία

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα παράθυρα και οι πόρτες είναι κλειστά

Ελέγξτε διπλά την περιοχή ψύξης

Απενεργοποιήστε τη μονάδα, αποσυνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα, 
ελέγξτε για έμφραξη και επανασυνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα

Απομακρύνετε τις πηγές θερμότητας, αν είναι δυνατόν

Η μονάδα κάνει 
υπερβολικό θόρυβο 
και κραδασμούς

Η μονάδα κάνει 
θόρυβο 
γουργουρίσματος

Το δάπεδο δεν είναι οριζοντιωμένο Τοποθετήστε τη μονάδα σε μια επίπεδη και οριζόντια επιφάνεια
Το φίλτρο αέρα είναι φραγμένο με 
σκόνη ή τρίχες ζώων

Απενεργοποιήστε τη μονάδα και καθαρίστε το φίλτρο 
σύμφωνα με τις οδηγίες

Αυτός ο θόρυβος προκαλείται από 
τη ροή ψυκτικού μέσου μέσα στη 
μονάδα

Αυτό είναι φυσιολογικό

此内容只适合部分由于电压波动和闪烁不合格要求增加阻抗声明机型，其它无不合格要求的机型可以直接删除此内容，
如保留制单要将美的市场型号改为客户型号。
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