ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο εγκατάστασης πλήρως προτού εγκαταστήσετε το
προϊόν.
Οι εργασίες εγκατάστασης πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα εθνικά
πρότυπα καλωδιώσεων και μόνο από εγκεκριμένο προσωπικό.
Κρατήστε το παρόν εγχειρίδιο εγκατάστασης για μελλοντική αναφορά μετά την
λεπτομερή ανάγνωσή του.
Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών (R32)
Αυτό το εγχειρίδιο είναι η απλοποιημένη έκδοση του πρωτοτύπου εγχειριδίου.
Μπορείτε να λάβετε το πρωτότυπο εγχειρίδιο από τη διεύθυνση www.lg.com.
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Copyright © 2016 - 2017 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

2

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ
Product information
- Όνομα προϊόντος : Κλιματιστικό
- Όνομα μοντέλου :
C

S

15

SQ

N

B

0
Σειριακός αριθμός
Ονομασία πλαισίου
Εσωτερική μονάδα / Εξωτερικές μονάδες
N : Εσωτερική μονάδα
U : Εξωτερική μονάδα
Λεπτομερής τύπος προϊόντος για
τα μοντέλα της σειράς U- / CL : Χαμηλός στατικός ηλεκτρισμός
H : High COP
E : Econo
R : Ψυκτικό μέσο R32
Ονομαστική απόδοση
Π.χ.) κατηγορία 7.000 Btu/h → '07'
κατηγορία 18.000 Btu/h → '18'
Τύπος προϊόντος
T : Κασέτα οροφής
B, M : Αγωγός Κεκαλυμμένος στην Οροφή
L : Αγωγός Κεκαλυμμένος στην Οροφή
(χαμηλός στατικός ηλεκτρισμός)
V : Οροφής και δαπέδου
Τύπος συνδεόμενης εξωτερικής
μονάδας

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

M : Εσωτερικές μονάδες για
πολλαπλά συστήματα
U : Εσωτερικές μονάδες μόνο για
μονά συστήματα A
C : Κοινή εσωτερική μονάδα για
πολλαπλά και μονά CAC

- Πρόσθετες πληροφορίες : ο σειριακός
αριθμός αναφέρεται στον γραμμωτό κώδικα στο προϊόν.
- Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση επάνω
πλευρά : 4,2 MPa / κάτω πλευρά : 2,4 MPa
- Ψυκτικό μέσο : R32

Εκπομπή αερόφερτου θορύβου
Η Α-σταθμισμένη στάθμη ηχητικής πίεσης
που εκπέμπεται από αυτό το προϊόν είναι
κάτω από τα 70 dB.
** Το επίπεδο του θορύβου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη θέση.
Τα αναγραφόμενα ποσά είναι τα επίπεδα εκπομπών και δεν είναι απαραίτητα ασφαλή
επίπεδα εργασίας.
Ενώ υπάρχει συσχετισμός μεταξύ των επιπέδων εκπομπών και έκθεσης, αυτό δεν μπορεί
να χρησιμοποιηθεί με αξιόπιστο τρόπο ώστε
να καθοριστεί εάν απαιτούνται περαιτέρω
προφυλάξεις.
Οι παράγοντες που επηρεάζουν το πραγματικό επίπεδο έκθεσης του εργατικού δυναμικού περιλαμβάνουν τα χαρακτηριστικά του
χώρου εργασίας και τις άλλες πηγές θορύβου, όπως λ.χ. την ποσότητα του εξοπλισμού
και άλλων παρακείμενων διαδικασιών και τον
χρόνο για τον οποίο εκτίθεται ο χειριστής
στον θόρυβο.
Επίσης, το επιτρεπόμενο επίπεδο έκθεσης
ενδέχεται να διαφέρει από χώρα σε χώρα.
Ωστόσο, αυτές οι πληροφορίες επιτρέπουν
στον χρήστη του εξοπλισμού να κάνει καλύτερη εκτίμηση του κινδύνου.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις στο παρόν
εγχειρίδιο πριν θέσετε σε λειτουργία τη μονάδα.

Αυτή η συσκευή περιέχει εύφλεκτο ψυκτικό
(R32).

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι θα πρέπει να γίνει προσεκτική ανάγνωση του
Εγχειριδίου Λειτουργίας.

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι ένα
άτομο για σέρβις θα πρέπει να χειρίζεται
αυτό τον εξοπλισμό με αναφορά στο Εγχειρίδιο Εγκατάστασης

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.
Τηρείτε πάντα τις ακόλουθες προφυλάξεις για την αποφυγή επικίνδυνων καταστάσεων και για
την εξασφάλιση κορυφαίας απόδοσης του προϊόντος σας
! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος εάν αγνοηθούν οι οδηγίες
! ΠΡΟΣΟΧΗ
Μπορεί να προκληθούν ελαφροί τραυματισμοί ή ζημία στο προϊόν εάν αγνοηθούν οι οδηγίες
! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Η εγκατάσταση ή οι επισκευές από μη καταρτισμένα άτομα μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα
κινδύνους σε εσάς και σε άλλους.
• Οι εργασίες εγκατάστασης πρέπει να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τον Εθνικό Κώδικα Ηλεκτρισμού, και μόνο από το προσοντούχο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
• Οι πληροφορίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο προορίζονται για χρήση από καταρτισμένο τεχνικό συντήρησης ο οποίος είναι εξοικειωμένος με τις διαδικασίες ασφαλείας και ο οποίος
έχει στη διάθεσή του τα κατάλληλα εργαλεία και όργανα ελέγχου.
• Εάν δεν διαβάσετε προσεκτικά και δεν τηρήσετε όλες τις οδηγίες που περιέχονται στο παρόν
εγχειρίδιο μπορεί να συμβεί δυσλειτουργία του εξοπλισμού, ζημιά σε ιδιοκτησία, τραυματισμός σε άτομα ή / και θάνατος.
• Θα τηρηθεί συμμόρφωση με τους εθνικούς κανονισμούς αερίου
• Οι αγωγοί που συνδέονται στη συσκευή δεν θα πρέπει να περιέχουν κάποια πηγή ανάφλεξης.
• Αυτός ο εξοπλισμός θα πρέπει να τροφοδοτείται με καλώδιο τροφοδοσίας συμμορφούμενο με
τους εθνικούς κανονισμούς.
Εγκατάσταση
• Μην χρησιμοποιείτε ελαττωματικό ή ακατάλληλο ασφαλειοδιακόπτη. Χρησιμοποιείτε το κατάλληλα μετρημένο διακόπτη και αντίσταση.
• Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας. Για τις ηλεκτρικές εργασίες, επικοινωνήστε
με τον αντιπρόσωπο, τον πωλητή, έναν εξειδικευμένο τεχνικό, ή με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης. Μην αποσυναρμολογείτε ή επισκευάζετε το προϊόν μόνοι σας.
Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
• Να γειώνετε πάντα το προϊόν σύμφωνα με το διάγραμμα καλωδίωσης. Μη συνδέετε το καλώδιο γείωσης σε σωλήνες νερού ή αερίου, αλεξικέραυνου ή σε γείωση τηλεφωνικού καλωδίου.
Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
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ΕΛΛΗΝΙΚΆ

• Εγκαταστήστε ασφαλώς το πλαίσιο και το κάλυμμα του κουτιού ελέγχου. Υπάρχει κίνδυνος
πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας λόγω της σκόνης, του νερού κτλ.
• Χρησιμοποιείστε τον σωστά διαβαθμισμένο διακόπτη ή ασφάλεια. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
• Μην τροποποιείτε ή επεκτείνετε το καλώδιο τροφοδοσίας. Εάν ένα καλώδιο τροφοδοσίας ή
ένα καλώδιο έχει γδαρσίματα ή εάν του έχει αφαιρεθεί το περίβλημα του ή εάν έχει φθαρεί
τότε πρέπει να αντικατασταθεί. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
• Για την εγκατάσταση, την αφαίρεση ή την επανεγκατάσταση, να επικοινωνείτε με τον αντιπρόσωπο ή με ένα Εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, έκρηξης ή τραυματισμού.
• Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε ελαττωματική βάση εγκατάστασης. Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή
εγκατάστασης δεν φθείρεται με τον καιρό. Μπορεί να πέσει το προϊόν.
• Ποτέ μην εγκαθιστάτε την εξωτερική μονάδα σε κινούμενη βάση ή σε θέση από όπου μπορεί
να πέσει. Το πέσιμο της εξωτερικής μονάδας μπορεί να προκαλέσει ζημιά ή τραυματισμό ή
ακόμη και το θάνατο ενός ατόμου.
• Στην εξωτερική μονάδα ο ανυψωτικός πυκνωτής παρέχει υψηλή ηλεκτρική τάση στα ηλεκτρικά εξαρτήματα. Βεβαιωθείτε ότι εκφορτώσατε τον πυκνωτή τελείως πριν να πραγματοποιήσετε την επισκευαστική εργασία. Ένας φορτισμένος πυκνωτής μπορεί να προκαλέσει
ηλεκτροπληξία.
• Κατά την εγκατάσταση της μονάδας, χρησιμοποιήστε το κιτ εγκατάστασης που παρέχεται με
το προϊόν. Διαφορετικά, η συσκευή μπορεί να πέσει και να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.
• Οι εσωτερικές/εξωτερικές συνδέσεις καλωδίων πρέπει να στερεώνονται με ασφάλεια και το
καλώδιο πρέπει να δρομολογείται σωστά έτσι ώστε να μην ασκείται δύναμη που να τραβάει το
καλώδιο από τα τερματικά σύνδεσης. Οι λάθος ή οι χαλαρές συνδέσεις μπορεί να προκαλέσουν τη δημιουργία θερμότητας ή πυρκαγιάς.
• Απορρίψτε με ασφάλεια τα υλικά της συσκευασίας. Συμμαζέψτε βίδες, καρφιά, μπαταρίες,
σπασμένα αντικείμενα κτλ. μετά την εγκατάσταση ή επισκευή και στη συνέχεια σκίστε και
απορρίψτε τις πλαστικές σακούλες συσκευασίας. Μπορεί να παίξουν μαζί τους τα παιδιά και να
τραυματιστούν.
• Βεβαιωθείτε ότι ελέγχετε το ψυκτικό που χρησιμοποιείτε. Παρακαλούμε διαβάστε την ετικέτα
του προϊόντος. Η χρήση λάθους ψυκτικής ουσίας μπορεί να αποτρέψει την ομαλή λειτουργία
της συσκευής.
• Η συσκευή θα πρέπει να αποθηκεύεται σε δωμάτιο με πηγές ανάφλεξης σε συνεχή λειτουργία
(για παράδειγμα: γυμνές φλόγες, μια συσκευή αερίου σε λειτουργία ή έναν ηλεκτρικό θερμαντήρα σε λειτουργία).
• Να μη χρησιμοποιείτε μέσα για την επιτάχυνση της διαδικασίας απόψυξης ή για να καθαρίσετε, εκτός από αυτά που συστήνονται από τον κατασκευαστή.
• Να μην τρυπάτε ή καίτε το σύστημα του κύκλου του ψυκτικού μέσου.
• Έχετε υπόψη σας ότι τα ψυκτικά μέσα ενδέχεται να μην έχουν οσμή.
• Διατηρείτε τυχόν απαιτούμενα ανοίγματα αερισμού χωρίς εμπόδια.
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• Η συσκευή θα πρέπει να αποθηκεύεται σε μια καλά εξαεριζόμενη περιοχή, όπου το μέγεθος
του δωματίου αντιστοιχεί στην καθορισμένη για λειτουργία περιοχή δωματίου.
• Ο σωλήνας ψυκτικού θα προστατεύεται ή θα εσωκλείεται για να αποτραπεί ζημία.
• Οι εύκαμπτες συνδέσεις του ψυκτικού μέσου (όπως οι γραμμές σύνδεσης ανάμεσα στην εσωτερική και την εξωτερική μονάδα), οι οποίες ενδέχεται να μετατοπιστούν κατά τις κανονικές
λειτουργίες, θα πρέπει να προστατεύονται από μηχανικές βλάβες
• Μία χάλκινη, συγκολλημένη ή μηχανική σύνδεση θα γίνει πριν ανοίξουν οι βαλβίδες ώστε να
επιτρέπεται στο ψυκτικό να ρέει ανάμεσα στα τμήματα του συστήματος ψύξης.
• Για εγκατάσταση του προϊόντος, πάντα να επικοινωνείτε με το κέντρο σέρβις ή μία επαγγελματική υπηρεσία εγκατάστασης. - Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός.
• Οι μηχανολογικές συνδέσεις θα πρέπει να είναι προσβάσιμες για λόγους συντήρησης.

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Λειτουργία
• Όταν το προϊόν διαποτίζεται (πλημμυρίζει ή βυθίζεται) από νερό, επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Τεχνικής Εξυπηρέτησης για την επισκευή του πριν το χρησιμοποιήσετε
ξανά. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
• Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε μόνο τα εξαρτήματα που περιγράφονται στη λίστα εξαρτημάτων συντήρησης. Μην προσπαθήσετε ποτέ να τροποποιήσετε το εξάρτημα.Η χρήση ανάρμοστων εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, υπερβολική αύξηση της θερμότητας
ή πυρκαγιά.
• Μην αγγίζετε, λειτουργείτε ή επισκευάζετε το προϊόν με βρεγμένα χέρια. Τραβάτε το φις (όχι
το καλώδιο) όταν αφαιρείτε το φις από την πρίζα τοίχου. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή
πυρκαγιάς.
• Μην τοποθετείτε κοντά στο καλώδιο τροφοδοσίας θερμάστρα ή άλλες συσκευές θέρμανσης.
Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας.
• Μην αφήνετε να τρέχει νερό μέσα στα ηλεκτρικά μέρη. Εγκαταστήστε τη συσκευή μακριά από
πηγές νερού. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, βλάβης του προϊόντος ή ηλεκτροπληξίας.
• Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε ή ακόμη επιτρέπετε την τοποθέτηση εύφλεκτων αερίων ή
καυσίμων κοντά στο προϊόν. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.
• Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε ερμητικά κλειστό χώρο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αερίζετε τακτικά.
Μπορεί να προκληθεί ανεπάρκεια οξυγόνου και επομένως να βλάψει την υγεία σας.
• Μην ανοίγετε τη μπροστινή γρίλια του προϊόντος κατά τη λειτουργία. (Μην αγγίζετε το ηλεκτροστατικό φίλτρο, εφόσον διαθέτει τέτοιο η μονάδα.)
Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού, ηλεκτροπληξίας ή βλάβης του προϊόντος.
• Εάν εξέλθει από το προϊόν περίεργος ήχος, οσμή ή καπνός. Απενεργοποιήστε άμεσα τον διακόπτη ή αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
• Αερίζετε περιστασιακά το χώρο στον οποίο βρίσκεται το προϊόν όταν λειτουργεί μαζί με
σόμπα, θερμαντικό σώμα, κ.λπ. Μπορεί να προκληθεί ανεπάρκεια οξυγόνου και επομένως να
βλάψει την υγεία σας.
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• Όταν το προϊόν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για πολύ καιρό, αποσυνδέστε το καλώδιο
τροφοδοσίας ή απενεργοποιήστε τον διακόπτη. Υπάρχει κίνδυνος καταστροφής ή βλάβης του
προϊόντος ή ακούσιας λειτουργίας.
• Προσέξτε να βεβαιωθείτε ότι κανένας, ιδιαίτερα τα παιδιά, δεν μπορεί να ανέβει ή να πέσει
από την εξωτερική μονάδα. Αυτό θα μπορούσε να καταλήξει σε τραυματισμό και βλάβη του
προϊόντος.
• Φροντίστε να βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν μπορεί να τραβηχτεί προς τα έξω
ή να καταστραφεί κατά τη λειτουργία. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
• Μην τοποθετείτε ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ επάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς
ή ηλεκτροπληξίας.
• Σε περίπτωση διαρροής εύφλεκτου αερίου, κλείστε την παροχή αερίου και ανοίξτε ένα παράθυρο για εξαερισμό πριν να ενεργοποιήστε το προϊόν. Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο ή
ανοίγετε ή κλείνετε διακόπτες.
Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης ή πυρκαγιάς.
• Βεβαιωθείτε ότι γίνεται επαρκής εξαερισμός του χώρου όταν αυτό το κλιματιστικό χρησιμοποιείται ταυτόχρονα με μια συσκευή θέρμανσης όπως έναν θερμαντήρα. Εάν δεν τηρηθεί
αυτή η οδηγία, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, σοβαρού τραυματισμού ή πρόκλησης ζημιάς στο
προϊόν.
• Περιοδικό (περισσότερο από μία φορά ετησίως) καθάρισμα της σκόνης ή σωματιδίων αλάτων
που κολλάν επάνω στον εναλλάκτη θερμότητα χρησιμοποιώντας νερό
• Θα πρέπει να γίνεται η ελάχιστη δυνατή εγκατάσταση σωληνώσεων.
• Όταν οι μηχανικοί συνδετήρες επαναχρησιμοποιούνται σε εσωτερικούς χώρους, τα μέρη στεγάνωσης θα ανανεωθούν.
• Όταν οι σύνδεσμοι με αναδίπλωση επαναχρησιμοποιηθούν σε εσωτερικό χώρο, το αναδιπλούμενο τμήμα θα πρέπει να κατασκευαστεί εκ νέου.
! ΠΡΟΣΟΧΗ
Εγκατάσταση
• Δύο ή περισσότερα άτομα πρέπει να σηκώνουν και να μεταφέρουν το προϊόν. Αποφύγετε τον
τραυματισμό.
• Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε μέρος όπου θα είναι άμεσα εκτεθειμένο σε θαλασσινό αέρα
(αλατονέφωση).
Θα μπορούσε να προκληθεί διάβρωση στο προϊόν.
• Εγκαταστήστε τον σωλήνα αποχέτευσης για να διασφαλίσετε ότι το συμπυκνωμένο νερό αποστραγγίζεται σωστά. Μια κακή σύνδεση θα μπορούσε να προκαλέσει διαρροή νερού.
• Διατηρήστε το προϊόν επίπεδο ακόμα και κατά την εγκατάστασή του. Για να αποφύγετε δονήσεις ή θόρυβο.
• Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε περιοχές όπου ο θόρυβος ή ο ζεστός αέρας από την εξωτερική
μονάδα πιθανόν να προκαλέσουν ζημιά ή να ενοχλούν τους γείτονες. Μπορεί να προκληθεί
πρόβλημα στους γείτονές σας και επομένως φιλονικία.
• Ελέγχετε πάντα για διαρροή αέριου (ψυκτικού) μετά την εγκατάσταση ή επισκευή του προϊόντος.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
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Τα χαμηλά επίπεδα ψυκτικού μπορεί να προκαλέσουν αστοχία του προϊόντος.
• Οποιοδήποτε άτομο εμπλέκεται στην εργασία με κάποιο κύκλωμα ψυκτικού μέσου ή εισέρχεται μέσα σε αυτό, θα πρέπει να διαθέτει ένα πρόσφατο, έγκυρο πιστοποιητικό από μία βιομηχανικά διαπιστευμένη αρχή αξιολόγησης, η οποία να εξουσιοδοτεί την καταλληλότητά του να
διαχειρίζεται με ασφάλεια τα ψυκτικά μέσα, σύμφωνα με κάποια αναγνωρισμένη από τη βιομηχανία προδιαγραφή αξιολόγησης.
• Να φοράτε επαρκή εξοπλισμό ατομικής προστασίας (ΕΑΠ) κατά την εγκατάσταση, τη συντήρηση ή την επισκευή του προϊόντος.
Λειτουργία
• Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για ειδικούς λόγους, όπως την διατήρηση τροφίμων, έργων τέχνης κλπ. Πρόκειται για καταναλωτικό κλιματιστικό, και όχι για ψυκτικό σύστημα ακριβείας.
Υπάρχει κίνδυνος βλάβης ή υλικών ζημιών.
• Μην μπλοκάρετε την είσοδο ή την έξοδο της ροής του αέρα. Θα μπορούσε να προκληθεί
αστοχία του προϊόντος.
• Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό ύφασμα για τον καθαρισμό. Μη χρησιμοποιείτε σκληρά απορρυπαντικά, διαλυτικά ή νερό με πίεση κ.λπ. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή πρόκλησης ζημιάς στα πλαστικά εξαρτήματα του προϊόντος.
• Μην αγγίζετε τα μεταλλικά μέρη του προϊόντος όταν αφαιρείτε το φίλτρο αέρα. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.
• Μην πατάτε πάνω ή τοποθετείτε οτιδήποτε πάνω στο προϊόν. (εξωτερικές μονάδες) Υπάρχει
κίνδυνος τραυματισμού και βλάβης του προϊόντος.
• Εισάγετε πάντα το φίλτρο σταθερά μετά τον καθαρισμό. Καθαρίζετε το φίλτρο ανά δύο εβδομάδες ή συχνότερα αν χρειαστεί. Ένα βρώμικο φίλτρο μειώνει την απόδοση.
• Μην εισάγετε τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα στην είσοδο ή την έξοδο του αέρα ενώ το
προϊόν είναι σε λειτουργία. Υπάρχουν κοφτερά και κινούμενα μέρη που θα μπορούσαν να σας
τραυματίσουν.
• Να είστε προσεκτικοί όταν αποσυσκευάζετε και εγκαθιστάτε το προϊόν. Οι αιχμηρές άκρες θα
μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό.
• Εάν διαρρεύσει ψυκτικό κατά τη διάρκεια της επισκευής, μην αγγίξετε το διαρρέον ψυκτικό
αέριο. Το ψυκτικό αέριο ενδέχεται να προκαλέσει κρυοπάγημα (ψυχρό έγκαυμα).
• Μην γέρνετε τη συσκευή κατά την αφαίρεση ή την απεγκατάσταση της. Το συμπυκνωμένο
νερό εντός μπορεί να χυθεί.
• Μην αναμειγνύετε με αέρα ή αέριο εκτός από το προδιαγραμμένο ψυκτικό που χρησιμοποιείται στο σύστημα. Εάν μπει αέρας στο ψυκτικό σύστημα, δημιουργείται υπερβολικά υψηλή
πίεση, η οποία προκαλεί φθορά ή τραυματισμό.
• Εάν διαρρεύσει ψυκτικό αέριο κατά την εγκατάσταση, αερίστε αμέσως την περιοχή. Αλλιώς
μπορεί να αποβεί βλαβερό για την υγεία σας.
• Η αποσυναρμολόγηση της συσκευής, καθώς και ο χειρισμός του ψυκτικού λαδιού και των τελικών εξαρτημάτων πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τα τοπικά και εθνικά πρότυπα.
• Αντικαταστήστε τις παλιές μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο με καινούριες του ίδιου τύπου. Μην
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αναμιγνύετε παλιές και καινούριες μπαταρίες ή διαφορετικούς τύπους μπαταριών. Υπάρχει
κίνδυνος φωτιάς ή αστοχίας του προϊόντος.
• Μην επαναφορτίζετε ή αποσυναρμολογείτε τις μπαταρίες. Μην απορρίπτετε μπαταρίες στη
φωτιά. Μπορεί να αναφλεγούν ή να εκραγούν.
• Εάν πέσει πάνω στο δέρμα ή στα ρούχα σας υγρό μπαταριών, πλυθείτε καλά με καθαρό νερό.
Μην χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο εφόσον οι μπαταρίες έχουν διαρροή. Τα χημικά των
μπαταριών θα μπορούσαν να προκαλέσουν εγκαύματα ή άλλους κινδύνους για την υγεία.
• Σε περίπτωση κατάποσης του υγρού της μπαταρίας από διαρροή, ξεπλύνετε με άφθονο νερό
το στόμα σας και συμβουλευτείτε έναν γιατρό. Εάν δεν το κάνετε υπάρχει κίνδυνος να προκληθούν σοβαρά προβλήματα υγείας.
• Μην αφήνετε το κλιματιστικό να λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα όταν η υγρασία
είναι αυξημένη και όταν έχετε αφήσει ανοιχτή μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Ενδέχεται να υπάρξει συμπύκνωση υγρασίας και να βρέξει ή να καταστρέψει τα έπιπλα.
• Μην εκθέτετε το δέρμα σας ή τα παιδιά ή φυτά στο κρύο ή ζεστό ρεύμα αέρα. Αυτό μπορεί να
βλάψει την υγεία σας.
• Μην πίνετε το νερό που αποστραγγίζεται από το προϊόν. Δεν είναι υγιεινό και θα μπορούσε να
σας προκαλέσει σοβαρά προβλήματα υγείας.
• Χρησιμοποιήστε ένα σταθερό σκαμνί, ή σκάλα κατά τον καθαρισμό, τη συντήρηση ή την επισκευή του προϊόντος σε ύψος. Να είστε προσεκτικοί και να αποφεύγετε τους τραυματισμούς.
• Η συσκευή θα πρέπει να αποθηκεύεται με τέτοιον τρόπο ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε
μηχανική βλάβη.
• Οι επισκευές θα πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή
του εξοπλισμού. Η συντήρηση και η επισκευή που απαιτεί την βοήθεια και άλλου ικανού προσωπικού θα πρέπει να πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη του ατόμου που είναι ειδικό στη
χρήση εύφλεκτων ψυκτικών μέσων.
Σύμφωνα με το πρότυπο IEC 660335-1
• Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών)
με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας ή καθοδήγηση σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά
τους. Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
Σύμφωνα με το πρότυπο EN 660335-1
• Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και από άτομα
με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας ή γνώσης
εφόσον γίνεται επίβλεψη ή καθοδήγηση σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο
και κατανοούν τους εμπλεκόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν θα πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν θα πρέπει να γίνονται από παιδιά
δίχως επίβλεψη

ΘΕΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
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- Δεν πρέπει να υπάρχει πηγή θερμότητας ή
ατμού κοντά στην μονάδα.
- Δεν πρέπει να υπάρχουν οποιαδήποτε εμπόδια
που να εμποδίζουν την κυκλοφορία του αέρα.
- Κάποια θέση όπου η κυκλοφορία του αέρα
στον χώρο να είναι καλή.
- Κάποια θέση όπου η αποχέτευση μπορεί να
επιτευχθεί εύκολα.
- Κάποια θέση όπου λαμβάνεται υπόψη η
πρόληψη του θορύβου.
- Μην εγκαθιστάτε την μονάδα κοντά σε πόρτα.
- Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι αποστάσεις από τον τοίχο, την
οροφή ή άλλα εμπόδια, όπως επιδεικνύονται από τα βέλη.
- Η εσωτερική μονάδα πρέπει να εξασφαλίζει χώρο για τη συντήρηση.

Περισσότερο
από 700 mm

Περισσότερο
από 300 mm

Περισσότερο
από 700 mm

Κάτοψη
(μονάδα: mm)
Οπή επιθεώρησης (600 x 600)
Θύρες εισόδου αέρα

Ψευδοροφή

H

500 ή
περισσότερο

[Μονάδα : mm]

Δάπεδο

Πλαίσιο
TQ/TR/TP
TN/TM

H
3,600
4,200

600
1000
Αεραγωγοί εξαγωγής αέρα

600

Εμπρός

Πλάγια όψη

(μονάδα: mm)

20 ή περισσότερο

• Η κατάλληλη διάσταση "H" είναι απαραίτητη για την κλίση της αποχέτευσης, όπως
φαίνεται και στο σχήμα

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

1000 ή
περισσότερο

500 ή
περισσότερο

300 ή λιγότερο

Οροφή
Ψευδοροφή

Τουλάχιστον 1800
H ή λιγότερο

10 ή
περισσότερο

Κουτί ελέγχου
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Ελάχιστη περιοχή δαπέδου
- Η συσκευή θα πρέπει να είναι εγκατεστημένη, να λειτουργεί και να αποθηκεύεται σε ένα δωμάτιο με
περιοχή δαπέδου μεγαλύτερη από την ελάχιστη.
- Χρησιμοποιήστε το γράφημα του πίνακα για να προσδιορίσετε την ελάχιστη περιοχή.

Amin (m2) 600

Τύπος δαπέδου
500

400

300

200

100

Επιτοίχια τοποθέτηση
Προσάρτηση στην οροφή
m (kg)

0

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

0

1.224

2

3

4

5

6

7

8

- m : Συνολική ποσότητα ψυκτικού στο σύστημα
- Συνολική ποσότητα ψυκτικού : φόρτωση εργαστηριακού ψυκτικού + πρόσθετη ποσότητα ψυκτικού
- Amin : ελάχιστος χώρος για εγκατάσταση

Τύπος δαπέδου
m (kg) Amin (m2)
< 1.224
1.224
12.9
1.4
16.82
1.6
21.97
1.8
27.80
2
34.32
2.2
41.53
2.4
49.42
2.6
58.00
2.8
67.27
3
77.22
3.2
87.86
3.4
99.19
3.6
111.20
3.8
123.90
4
137.29
4.2
151.36
4.4
166.12

Τύπος δαπέδου
m (kg) Amin (m2)
4.6
181.56
4.8
197.70
5
214.51
5.2
232.02
5.4
250.21
5.6
269.09
5.8
288.65
6
308.90
6.2
329.84
6.4
351.46
6.6
373.77
6.8
396.76
7
420.45
7.2
444.81
7.4
469.87
7.6
495.61
7.8
522.04

Επιτοίχια τοποθέτηση Επιτοίχια τοποθέτηση
m (kg) Amin (m2) m (kg) Amin (m2)
4.6
20.17
< 1.224
4.8
21.97
1.224
1.43
5
23.83
1.4
1.87
5.2
25.78
1.6
2.44
5.4
27.80
1.8
3.09
5.6
29.90
2
3.81
5.8
32.07
2.2
4.61
6
34.32
2.4
5.49
6.2
36.65
2.6
6.44
6.4
39.05
2.8
7.47
6.6
41.53
3
8.58
6.8
44.08
3.2
9.76
7
46.72
3.4
11.02
7.2
49.42
3.6
12.36
7.4
52.21
3.8
13.77
7.6
55.07
4
15.25
7.8
58.00
4.2
16.82
4.4
18.46

Προσάρτηση στην οροφή Προσάρτηση στην οροφή
m (kg) Amin (m2) m (kg) Amin (m2)
4.6
13.50
< 1.224
4.8
14.70
1.224
0.956
5
15.96
1.4
1.25
5.2
17.26
1.6
1.63
5.4
18.61
1.8
2.07
5.6
20.01
2
2.55
5.8
21.47
2.2
3.09
6
22.98
2.4
3.68
6.2
24.53
2.6
4.31
6.4
26.14
2.8
5.00
6.6
27.80
3
5.74
6.8
29.51
3.2
6.54
7
31.27
3.4
7.38
7.2
33.09
3.6
8.27
7.4
34.95
3.8
9.22
7.6
36.86
4
10.21
7.8
38.83
4.2
11.26
4.4
12.36
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Γενικές οδηγίες
- Όλα τα εξαρτήματα και τα υλικά που δεν περιλαμβάνονται, καθώς
και οι ηλεκτρολογικές εργασίες θα πρέπει να συμμορφώνονται με
τους τοπικούς κώδικες. Χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια χαλκού.
- Ακολουθήστε το "ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ" που είναι προσαρτημένο
στο σώμα της μονάδας για να καλωδιώσετε την εξωτερική μονάδα, τις
εσωτερικές μονάδες και το ασύρματο χειριστήριο.
- Όλες οι εργασίες καλωδίωσης θα πρέπει να εκτελεστούν από έναν εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο

! ΠΡΟΣΟΧΗ
• Το καλώδιο σύνδεσης που είναι συνδεδεμένο στην εσωτερική και την εξωτερική μονάδα θα πρέπει να ακολουθούν
τις παρακάτω προδιαγραφές (Μόνωση
από καουτσούκ, τύπος H0 5RN-F εγκεκριμένος από HAR ή SAA).

Σύνδεση καλωδίωσης
Συνδέστε τα καλώδια στα τερματικά του πίνακα ελέγχου μεμονωμένα και σύμφωνα με
την σύνδεση στην εξωτερική μονάδα.
Βεβαιωθείτε ότι το χρώμα των καλωδίων
της εξωτερικής μονάδας και ο αρ. ακροδέκτη είναι ίδια με αυτά της εσωτερικής μονάδας αντίστοιχα

Συνδεδεμένο στην εξωτερική
μονάδα ή τη μονάδα B.D.

ΙΝΟ/Κ

ΙΤΡΙΝ

Ο
20

mm

• Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί
από ένα ειδικό καλώδιο ή διάταξη που
διατίθεται από την αντιπροσωπεία /σέρβις του κατασκευαστή.
Χρήση του ενσύρματου τηλεχειριστηρίου
Μπορείτε να χειριστείτε πιο άνετα το κλιματιστικό με το τηλεχειριστήριο.
Μπορείτε να βρείτε τα κουμπιά για τις επιπλέον λειτουργίες κάτω από το κάλυμμα
του τηλεχειριστηρίου.

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

1(L) 2(N) 3

ΠΡΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ
ΧΩΡΟΣ
ΔΙΑΤΟΜΗΣ 0,75 mm²
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Όταν δεν λειτουργεί το κλιματιστικό....

Καθαρίζετε τακτικά το προϊόν για να διατηρήσετε τη βέλτιστη απόδοση και να αποφύγετε τυχόν βλάβες.

Όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το
κλιματιστικό για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.
1 Λειτουργήστε το κλιματιστικό με τις ακόλουθες ρυθμίσεις για 2 έως 3 ώρες.
• Τύπος λειτουργίας: Λειτουργία ανεμιστήρα (Βλ. σελ. "Λειτουργία ανεμιστήρα")
• Αυτό θα στεγνώσει τους εσωτερικούς μηχανισμούς.

! ΠΡΟΣΟΧΗ
• Απενεργοποιήστε την παροχή ισχύος και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας πριν εκτελέσετε
οποιαδήποτε εργασία συντήρησης. Διαφορετικά,
ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
• Μη χρησιμοποιείτε ποτέ νερό με θερμοκρασία
υψηλότερη των 40°C κατά τον καθαρισμό των φίλτρων. Μπορεί να προκληθεί παραμόρφωση ή αποχρωματισμός.
• Μη χρησιμοποιείτε ποτέ πτητικές ουσίες κατά τον
καθαρισμό των φίλτρων. Μπορεί να καταστρέψουν την επιφάνεια του κλιματιστικού.
ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Υποδείξεις Λειτουργίας!
• Μην ψυχραίνετε υπερβολικά το δωμάτιο.
Αυτό δεν είναι καλό για την υγεία και γίνεται σπατάλη ηλεκτρικού ρεύματος.
• Διατηρείτε τις γρίλιες ή τις κουρτίνες κλειστές.
Μην επιτρέπετε στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία να μπει μέσα στο χώρο όταν το κλιματιστικό είναι σε λειτουργία.
• Διατηρήστε ομοιόμορφη τη θερμοκρασία του χώρου.
Προσαρμόστε την κατακόρυφη και οριζόντια
κατεύθυνση της ροής του αέρα για να εξασφαλίσετε σταθερή θερμοκρασία στο δωμάτιο.
• Βεβαιωθείτε ότι οι πόρτες και τα παράθυρα είναι καλά κλεισμένα.
Αποφύγετε όσο το δυνατόν περισσότερο το
άνοιγμα πορτών και παραθύρων ώστε κρατήσετε τον κρύο αέρα μέσα στο δωμάτιο.
• Καθαρίζετε τακτικά τα φίλτρα αέρα.
Τα φραξίματα των φίλτρων αέρα μπορεί να μειώσουν τη ροή
του αέρα και να μειωθεί η απόδοση ψύξης και αφύγρανσης.
Καθαρίζετε τουλάχιστον μία φορά ανά δύο εβδομάδες.
• Αερίζετε περιστασιακά το δωμάτιο.
Καθώς τα παράθυρά παραμένουν κλειστά,
είναι καλό να τα ανοίγετε και να αερίζετε
το δωμάτιο ανά διαστήματα.

2 Απενεργοποιήστε τον διακόπτη.

! ΠΡΟΣΟΧΗ
Απενεργοποιήστε τον διακόπτη σε περίπτωση
που δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό για μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι
δυνατό να συσσωρευτούν ακαθαρσίες και να
προκληθεί πυρκαγιά.
3 Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το Τηλεχειριστήριο.

Χρήσιμες πληροφορίες
Τα φίλτρα αέρα και ο λογαριασμός ηλεκτρικού.
Αν τα φίλτρα αέρα αποφραχτούν με σκόνη,
η ικανότητα ψύξης θα μειωθεί, και θα σπαταληθεί το 6% του ηλεκτρικού ρεύματος
που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία του
κλιματιστικού.

Όταν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε πάλι το κλιματιστικό.
1 Καθαρίστε το φίλτρο αέρα και εγκαταστήστε την εσωτερική μονάδα. (Ανατρέξτε στην ενότητα "Συντήρηση και
σέρβις")
2 Βεβαιωθείτε ότι η είσοδος και η έξοδος
του αέρα της εσωτερικής/εξωτερικής μονάδας δεν έχουν φραγεί.
3 Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο γείωσης έχει
συνδεθεί σωστά. Ενδέχεται να έχει συνδεθεί από την πλευρά της εσωτερικής μονάδας.
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Συμβουλές επίλυσης προβλημάτων! Εξοικονομήστε χρόνο και χρήμα!
Ελέγξτε τα ακόλουθα σημεία πριν ζητήσετε επισκευή ή εξυπηρέτηση πελατών.... Αν η δυσλειτουργία εξακολουθήσει, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο.
Περίπτωση

Επεξήγηση
• Μήπως κάνατε κάποιο λάθος στη λειτουργία του χρονοδιακόπτη;
Το κλιματιστικό δεν λειτουρ• Μήπως έχει καεί η ασφάλεια ή έχει ενεργοποιηθεί το διαγεί.
κόπτης κυκλώματος;
Το δωμάτιο έχει μια παράξενη οσμή.

• Βεβαιωθείτε ότι δεν πρόκειται για την μυρωδιά υγρασίας που εκκρίνεται από
τους τοίχους, το χαλί, την επίπλωση ή τα ρούχα που βρίσκονται στο δωμάτιο.

Φαίνεται ότι υπάρχει διαρ• Η συμπύκνωση δημιουργείται όταν η ροή αέρα από τον
ροή συμπυκνωμένου υγρού
κλιματιστικό ψυχραίνει το θερμό αέρα του δωματίου.
από το κλιματιστικό.
Το κλιματιστικό δεν λειτουρ- • Πρόκειται για την προστατευτική διάταξη του μηχανισμού.
γεί για περίπου 3 λεπτά όταν • Περιμένετε περίπου τρία λεπτά και θα ξεκινήσει η λειγίνεται επανεκκίνηση.
τουργία.
• Μήπως είναι βρώμικο το φίλτρο; Συμβουλευτείτε τις οδηγίες καθαρισμού του φίλτρου.
• Ενδέχεται το δωμάτιο να ήταν πολύ ζεστό όταν ενεργοποιήθηκε για πρώτη
φορά το κλιματιστικό. Αφήστε να περάσει λίγος χρόνος μέχρι να κρυώσει.
• Μήπως δεν έχει ρυθμιστεί σωστά η θερμοκρασία;
• Μήπως οι υποδοχές εισόδου και εξόδου αέρα της εσωτερικής μονάδας είναι μπλοκαρισμένες;

Η λειτουργία του κλιματιστικού είναι θορυβώδης.

• Θόρυβος που ακούγεται σαν να κυλάει νερό.
- Πρόκειται για τον ήχο του φρέον στο εσωτερικό της μονάδας του κλιματιστικού.
• Θόρυβος που ακούγεται σαν να ελευθερώνεται συμπιεσμένος αέρας στην ατμόσφαιρα.
- Πρόκειται για τον ήχο του νερού αφύγρανσης που επεξεργάζεται στο εσωτερικό της μονάδας του κλιματιστικού.

Ακούγεται ένα ήχος σπασίματος.

• Ο ήχος αυτός παράγεται από την διαστολή/συστολή του
μπροστινού πλαισίου κτλ, λόγω της αλλαγής θερμοκρασίας.

Η ενδεικτική λυχνία (LED)
του φίλτρου είναι αναμμένη.
Η οθόνη του τηλεχειριστηρίου είναι θαμπή, ή δεν δείχνει τίποτα.
Παρουσιάζεται κωδικός
σφάλματος μετά από κεραυνό

• Αφού καθαρίσετε το φίλτρο, πιέστε το πλήκτρο του χρονοδιακόπτη και το πλήκτρο ◀ του ενσύρματου τηλεχειριστηρίου ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα.
• Έχει καεί ο ασφαλειοδιακόπτης;
• Έχουν εισαχθεί οι μπαταρίες στις αντίθετες (+) και (-) κατευθύνσεις;
• Ενεργοποίηση του κυκλώματος προστασίας από υπερβολικές τάσεις. Μπορεί να παρουσιαστεί σφάλμα, αλλά είναι φυσιολογικό.
Μετά από μερικά λεπτά, το κλιματιστικό θα λειτουργήσει κανονικά.

Καλέστε αμέσως την τεχνική εξυπηρέτηση πελατών στις παρακάτω περιπτώσεις
1 Εάν συμβεί οτιδήποτε ασυνήθιστο όπως μυρωδιά καμένου, δυνατός θόρυβος κλπ. Σταματήστε τη μονάδα και απενεργοποιήστε
τον διακόπτη. Μην προσπαθήσετε ποτέ σε τέτοιες περιπτώσεις να επισκευάσετε ή να κάνετε επανεκκίνηση του συστήματος.

2 Το κύριο καλώδιο τροφοδοσίας είναι πολύ ζεστό ή κατεστραμμένο.
3 Δημιουργείται κωδικός λάθους κατά την αυτό-διάγνωση.
4 Διαρρέει νερό από την εσωτερική μονάδα ακόμη και αν η υγρασία είναι χαμηλή.

5 Οποιοσδήποτε διακόπτης κυκλώματος (ασφαλείας, γείωσης) ή ασφάλεια δεν λειτουργεί κανονικά
Ο χρήστης πρέπει να κάνει έλεγχο ρουτίνας και καθαρισμό για να αποφύγει την μειωμένη απόδοση
της μονάδας. Σε περίπτωση ειδικής περίπτωσης, η εργασία πρέπει να εκτελεστεί μόνο από τεχνικό.
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Η συσκευή δεν κρυώνει ή
δεν ζεσταίνει αποτελεσματικά.
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