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Προφυλάξεις Ασφαλείας

Προφυλάξεις Ασφαλείας
Για την αποφυγή τραυματισμών του χρήστη ή των άλλων ατόμων και την πρόκληση υλικών ζημιών, θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες οδηγίες.
n Βεβαιωθείτε ότι το διαβάσατε πριν από την εγκατάσταση του κλιματιστικού.
n Βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τις προφυλάξεις που προσδιορίζονται εδώ, καθώς είναι σημαντικά θέματα που αφορούν στην ασφάλεια.
n Η λανθασμένη χρήση λόγω της άγνοιας των οδηγιών θα προκαλέσει βλάβη ή ζημία. Η σοβαρότητα ταξινομείται σύμφωνα με τις
ακόλουθες ενδείξεις.
Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει την πιθανότητα θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού.
Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει την πιθανότητα τραυματισμού ή πρόκλησης βλάβης μόνο σε ιδιοκτησία.
n Οι σημασίες των συμβόλων που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο είναι ως εξής.

Βεβαιωθείτε ότι δεν θα το κάνετε.
Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις οδηγίες.
Αυτό το σύμβολο σας προειδοποιεί σχετικά με τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Αυτό το σύμβολο σας προειδοποιεί σχετικά με κινδύνους που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο κλιματιστικό.
Αυτό το σύμβολο συμβολίζει ειδικές σημειώσεις.

n Εγκατάσταση
Μην χρησιμοποιείτε ελαττωματικό ή ακατάλληλο διακόπτη. Χρησιμοποιείστε τη
συσκευή σε αποκλειστικό
κύκλωμα.
• Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς
ή ηλεκτροπληξίας.

2 Κλιματιστικό

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.
Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς
ή ηλεκτροπληξίας.

Γειώνετε πάντα το προϊόν.

• Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς
ή ηλεκτροπληξίας.

Προφυλάξεις Ασφαλείας

Εγκαταστήστε ασφαλώς τον
πίνακα και το κάλυμμα του
κουτιού ελέγχου.
• Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς
ή ηλεκτροπληξίας.

Εγκαθιστάτε πάντα σε αποκλειστικό κύκλωμα με ασφαλειοδιακόπτη.
• Η λανθασμένη καλωδίωση ή εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

Μην τροποποιείτε ή επεκτείνετε το καλώδιο τροφοδοσίας.
• Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς
ή ηλεκτροπληξίας.

Να είστε προσεκτικοί όταν
Μην εγκαθιστάτε, αφαιρείτε
αποσυσκευάζετε και εγκαθιή εγκαθιστάτε εκ νέου την
στάτε το προϊόν.
μονάδα μόνοι σας (πελάτες).
• Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, • Οι αιχμηρές άκρες θα μπορούσαν να προκαλέσουν
ηλεκτροπληξίας, έκρηξης ή
τραυματισμό. Προσέξτε ιδιαίτραυματισμού.
τερα τις άκρες του κιβωτίου
και τα πτερύγια του πυκνωτή
και του εξατμιστή.
Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος εγκατάστασης δεν φθείρεται
με την πάροδο του χρόνου.
• Αν η βάση καταρρεύσει, το
κλιματιστικό είναι δυνατόν να
πέσει, προκαλώντας ζημιά
στην ιδιοκτησία, στο προϊόν
και τραυματισμό.

Χρησιμοποιήστε μια αντλία κενού ή αερίου Invert (άζωτο) κατά τη δοκιμή για διαρροή ή για
τον καθαρισμό αέρα. Μην συμπιέζετε αέρα ή οξυγόνο και μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτα
αέρια. Αλλιώς, μπορεί να προκληθεί φωτιά ή έκρηξη.
• Υπάρχει ο κίνδυνος θανάτου, τραυματισμού, φωτιάς ή έκρηξης.
n Λειτουργία
Μην αφήνετε το κλιματιστικό Φροντίστε να βεβαιωθείτε
να λειτουργεί για μεγάλο χρο- ότι το καλώδιο τροφοδοσίας
νικό διάστημα όταν η υγρασία δεν μπορεί να τραβηχτεί
είναι αυξημένη και όταν
προς τα έξω ή να καταστραέχετε αφήσει ανοιχτή μια
φεί κατά τη λειτουργία.
πόρτα ή ένα παράθυρο.
• Ενδέχεται να υπάρξει συμπύ- • Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς
κνωση υγρασίας και να βρέξει ή ηλεκτροπληξίας.
ή να καταστρέψει τα έπιπλα.

Μην τοποθετείτε οτιδήποτε
πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος.

• Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς
ή ηλεκτροπληξίας.
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Μην εγκαθιστάτε το προϊόν
Για την εγκατάσταση, επικοινωνείτε πάντα με τον αντιπρό- σε ελαττωματική βάση εγκατάστασης.
σωπο ή το Εξουσιοδοτημένο
Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης.
• Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, • Θα μπορούσε να προκληθεί
τραυματισμός, ατύχημα ή
ηλεκτροπληξίας, έκρηξης ή
βλάβη του προϊόντος.
τραυματισμού.

Χρησιμοποιείστε κατάλληλο
ασφαλειοδιακόπτη ή ασφάλεια.
• Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς
ή ηλεκτροπληξίας.

Προφυλάξεις Ασφαλείας

Μην συνδέετε ή αποσυνδέετε την παροχή ρεύματος
κατά τη λειτουργία.
• Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς
ή ηλεκτροπληξίας.

Μην αγγίζετε (χειρίζεστε) το
προϊόν με βρεγμένα χέρια.
• Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς
ή ηλεκτροπληξίας.

Μην τοποθετείτε θερμάστρα ή
άλλες συσκευές κοντά στο καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος.
• Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς
ή ηλεκτροπληξίας.

Μην αποθηκεύετε ή χρησιΜην αφήνετε να τρέχει
μοποιείτε εύφλεκτο αέριο ή
νερό μέσα στα ηλεκτρικά
καύσιμα κοντά στο προϊόν.
μέρη.
• Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, • Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς
βλάβης του προϊόντος ή ηλε- ή βλάβης του προϊόντος.
κτροπληξίας.

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε ερμητικά κλειστό χώρο
για μεγάλο χρονικό διάστημα.
• Ενδέχεται να προκύψει έλλειψη οξυγόνου.

Σε περίπτωση που από το
προϊόν ακούγονται περίεργοι ήχοι, ή βγαίνει καπνός.
Απενεργοποιείστε το ασφαλειοδιακόπτη ή αποσυνδέστε το καλώδιο
τροφοδοσίας ρεύματος.
• Μην χρησιμοποιείτε το τηλέ- • Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
φωνο ή ανοίγετε ή κλείνετε
διακόπτες. Υπάρχει κίνδυνος
έκρηξης ή πυρκαγιάς.

Σταματήστε τη λειτουργία και
κλείστε το παράθυρο κατά
την διάρκεια καταιγίδας ή τυφώνα. Αν είναι δυνατόν,
αφαιρέστε το προϊόν από το
παράθυρο πριν από την άφιξη
του τυφώνα.
• Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης
ζημίας στην ιδιοκτησία, βλάβης του προϊόντος ή ηλεκτροπληξίας.

Σε περίπτωση που το προϊόν
Μην ανοίγετε την γρίλια ειβραχεί (πλημμυρίσει ή καλυσόδου του προϊόντος κατά
φθεί με νερό) επικοινωνήτη διάρκεια της λειτουργίας.
στε με ένα
(Μην αγγίζετε το ηλεκτροΕξουσιοδοτημένο Κέντρο
στατικό φίλτρο, εφόσον διαΤεχνικής Υποστήριξης.
θέτει ένα η μονάδα)
• Υπάρχει κίνδυνος τραυματι- • Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς
σμού, ηλεκτροπληξίας ή βλά- ή ηλεκτροπληξίας.
βης του προϊόντος.

Φροντίστε να μην μπορεί να
μπει νερό στο προϊόν.

Σε περίπτωση διαρροής εύφλεκτου αερίου, κλείστε
την παροχή αερίου και
ανοίξτε ένα παράθυρο για
εξαερισμό πριν να ενεργοποιήστε το προϊόν.

Κατά καιρούς να αερίζετε
το προϊόν σε περίπτωση που
το χρησιμοποιείτε μαζί με
σόμπα κτλ.
• Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς
ή ηλεκτροπληξίας.
4 Κλιματιστικό

Διακόψτε την παροχή ρεύματος κατά τον καθαρισμό ή
τη συντήρηση του προϊόντος.
• Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

• Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς,
ηλεκτροπληξίας ή βλάβης
του προϊόντος.
Όταν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε
το φις τροφοδοσίας ή κλείστε τον ασφαλειοδιακόπτη.
• Υπάρχει κίνδυνος καταστροφής ή βλάβης του προϊόντος
ή ακούσιας λειτουργίας.

Προφυλάξεις Ασφαλείας

Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι δυνατόν να πατήσει κάποιος επάνω ή να πέσει επάνω στην εξωτερική μονάδα.
• Αυτό θα μπορούσε να καταλήξει σε τραυματισμό και βλάβη του προϊόντος.

n Εγκατάσταση
Εγκαταστήστε το σωλήνα
Ελέγχετε πάντα για διαρροή
αποχέτευσης για να εξααερίου (ψυκτικού) μετά την
εγκατάσταση ή επισκευή του σφαλίσετε ότι γίνεται σωστή
αποχέτευση του νερού.
προϊόντος.
• Τα χαμηλά επίπεδα ψυκτικού • Μια κακή σύνδεση θα μπορούσε να προκαλέσει διαρμπορεί να προκαλέσουν
ροή νερού.
βλάβη του προϊόντος.

Διατηρήστε το προϊόν επίπεδο ακόμα και κατά την εγκατάστασή του.
• Για την αποφυγή κραδασμών
ή διαρροής νερού.

n Λειτουργία
Μην εκθέτετε το δέρμα
απευθείας σε ψυχρό αέρα για
μεγάλο χρονικό διάστημα.
(Μην κάθεστε στο ρεύμα
αέρος.)

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν
για εξειδικευμένους σκοπούς,
όπως η διατήρηση τροφίμων,
έργων τέχνης κλπ. Πρόκειται
για κλιματιστικό για χρήση
από καταναλωτές, και όχι ψυκτικό σύστημα ακριβείας.

• Αυτό θα μπορούσε να βλάψει • Υπάρχει κίνδυνος βλάβης ή
την υγεία σας.
υλικών ζημιών.

Μην μπλοκάρετε την είσοδο
ή την έξοδο της ροής του
αέρα.

• Θα μπορούσε να προκληθεί
βλάβη στο προϊόν.
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Μην εγκαθιστάτε το προϊόν
Για το σήκωμα και την μεταΜην εγκαθιστάτε το προϊόν
σε μέρος όπου θα είναι
σε μέρος όπου ο θόρυβος ή ο φορά του προϊόντος απαιάμεσα εκτεθειμένο σε θαζεστός αέρας από την εξωτε- τούνται δύο ή περισσότερα
λασσινό αέρα (ψεκασμός με
άτομα.
ρική μονάδα θα μπορούσαν
αλάτι).
να βλάψουν τους γείτονες.
• Αυτό μπορεί να προκαλέσει • Αποφύγετε τον τραυματισμό. • Θα μπορούσε να προκληθεί
διάβρωση στο προϊόν. Η διάπρόβλημα στους γείτονες.
βρωση, ιδιαίτερα στον συμπυκνωτή και τα πτερύγια του
εξατμιστή, θα μπορούσε να
προκαλέσει δυσλειτουργία
του προϊόντος ή ανεπαρκή
λειτουργία.

Προφυλάξεις Ασφαλείας

Μην αγγίζετε τα μεταλλικά
Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό
μέρη του προϊόντος όταν
ύφασμα για τον καθαρισμό.
αφαιρείτε το φίλτρο αέρα.
Μην χρησιμοποιείτε σκληρά
Είναι ιδιαίτερα αιχμηρά!
καθαριστικά ή διαλυτικά
κλπ.
• Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, • Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.
ηλεκτροπληξίας, ή βλάβης
στα πλαστικά μέρη του προϊόντος.
Μην εισάγετε τα χέρια σας
Εισάγετε πάντα το φίλτρο
ή άλλα αντικείμενα στην είασφαλίζοντας το. Καθαρίσοδο ή την έξοδο του αέρα
ζετε το φίλτρο ανά δύο
ενώ το προϊόν είναι σε λειεβδομάδες ή συχνότερα αν
τουργία.
χρειαστεί.
• Το βρώμικο φίλτρο μειώνει • Υπάρχουν αιχμηρά μέρη και
την απόδοση του κλιματιστι- κινούμενα μέρη που μπορεί
κού και θα μπορούσε να προ- να προκαλέσουν τραυματισμό.
καλέσει δυσλειτουργία ή
βλάβη του προϊόντος.
Χρησιμοποιείστε ένα σταθερό σκαμνί ή σκάλα όταν
καθαρίζετε ή συντηρείτε το
προϊόν.

• Να είστε προσεκτικοί και να
αποφεύγετε τους τραυματισμούς.

Μην πατάτε πάνω ή τοποθετείτε τίποτα πάνω στο προϊόν. (εξωτερικές μονάδες)

• Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού και βλάβης του προϊόντος.

Μην πίνετε το νερό που
αποχετεύεται από το προϊόν.

• Δεν είναι υγιεινό και θα μπορούσε να σας προκαλέσει σοβαρά προβλήματα υγείας.

Μην επαναφορτίζετε ή αποΑντικαταστήστε τις παλιές
συναρμολογείτε τις μπαταμπαταρίες στο τηλεχειριρίες.
στήριο με καινούριες του
Μην απορρίπτετε τις μπαταίδιου τύπου. Μην αναμιρίες στη φωτιά.
γνύετε παλιές και καινούριες μπαταρίες ή
διαφορετικούς τύπους μπαταριών.
• Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς • Μπορεί να αναφλεγούν ή να
εκραγούν.
ή έκρηξης.

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.

6 Κλιματιστικό

Εγκατάστασης

1. Χάρτης Εγκατάστασης

(6)

Κάλυμμα
Πλαστικό Κάλυμμα
Στόκος (Ελαστομερές σταγανωτικό)
Λυγίστε τον σωλήνα όσο πιο
κοντά στον τοίχο μπορείτε,
αλλά προσέξτε να μην
σπάσει.

(7)

Ταινία βινυλίου (Πλατιά)
(5)
(2)

(3)
Saddle

Σωλήνωση αερίου (Προαιρετικά εξαρτήματα)
Σωλήνωση υγρού (Προαιρετικά εξαρτήματα)
Πρόσθετος σωλήνας αποχέτευσης

ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης
Τηλεχειριστήριο
Βάση τηλεχειριστηρίου
Βίδα στερέωσης για βάση τηλεχειριστηρίου
Μπαταρία (ΑΑΑ)
Πλάκα εγκατάστασης
Αντιαλλεργικό φίλτρο
Βίδα στερέωσης για την πλάκα εγκατάστασης 4*25mm
Ξυλόβιδα για στερέωση της εσωτερικής μονάδας

1τεμ.
1τεμ.
1τεμ.
2τεμ.
2τεμ.
1τεμ.
1τεμ.
5τεμ.
6τεμ.

Ταινία βινυλίου (Μικρού πλάτους)
Εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης (1)
Καλώδιο σύνδεσης
(Προαιρετικά εξαρτήματα)

※(4),(8),(9) ’ Βίδα
- Αυτό το χαρακτηριστικό μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τον τύπο του μοντέλου.
(Αυτό το χαρακτηριστικό αφορά μονάδα)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Τα εξαρτήματα εγκατάστασης πρέπει να αγοραστούν από εσάς.
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• Εφαρμόστε μετά την
πραγματοποίηση του ελέγχου
αποχέτευσης.
• Για να πραγματοποιήσετε
έλεγχο αποχέτευσης,
αφαιρέστε τα φίλτρα αέρα και
ρίξτε νερό στον εναλλάκτη
θερμότητας.

Εγκατάστασης

2. Σχέδιο της εξωτερικής μονάδας
AQNH**GALAD

210

95

45

666

90

80

125

584

600

700

18
639

37

150

68.5
37

100

647

260.5

220

140
170

103

140
170

180

26.5

140

120

80

160

82.5

51
87

(Μονάδα : mm)
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3. Επιλογή θέσης εγκατάστασης
1. Δεν πρέπει να υπάρχει θερμότητα ή ρεύμα αέρα κοντά στη μονάδα.
2. Επιλέξτε ένα χώρο όπου δεν υπάρχουν εμπόδια γύρω από τη μονάδα.
3. Βεβαιωθείτε ότι η αποχέτευση των συμπυκνωμάτων μπορεί να οδεύσει εύκολα.
4. Μην εγκαθιστάτε τη μονάδα κοντά σε άνοιγμα πόρτας.
5. Βεβαιωθείτε ότι η απόσταση μεταξύ ενός τοίχου και της αριστερής (ή της δεξιάς) πλευράς της μονάδας
είναι μεγαλύτερη από 300mm.
6. Χρησιμοποιήστε έναν ανιχνευτή μετάλλων για να εντοπίσετε καρφιά προκειμένου να αποφύγετε περιττή
ζημιά στον τοίχο.
7. Μην πλησιάζετε σε ηλεκτρονικούς λαμπτήρες φθορισμού καθώς αυτοί μπορεί να μειώσουν την εμβέλεια του
τηλεχειριστηρίου.
8. Βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε σε απόσταση τουλάχιστον 1m από την τηλεόραση ή το ραδιόφωνο. (Προκαλούνται παρεμβολές στην εικόνα ή στον ήχο).

• Πριν επιλέξετε τη θέση εγκατάστασης, λάβετε την έγκριση του χρήστη
• Εάν η μονάδα εγκατασταθεί κάτω από ένα παράθυρο, ελέγξτε εάν εμποδίζει η κουρτίνα του παραθύρου (απόσταση μεγαλύτερη από 300mm).

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Περισσότερο
από 300
Περισσότερο
από 300

Περισσότερο
από 300

250 ή λιγότερο
από το δάπεδο

(Μονάδα: mm)
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4. Εγκατάσταση εσωτερικής μονάδας
4-1. Προετοιμασία / Αφαίρεση πρόσοψης
1. Ανοίξτε την μπροστινή γρίλια τραβώντας προς τα εμπρός
2. Στη συνέχεια βγάλτε έξω τον σύνδεσμο της γρίλιας από την εγκοπή στην πρόσοψη.
3. Στη συνέχεια τραβήξτε έξω τους 2 μεντεσέδες της γρίλιας από τις εγκοπές στην πρόσοψη.
4. Στη συνέχεια αφαιρέστε τις 4 βίδες, αποσυναρμολογήστε την πρόσοψη ενώ την τραβάτε προς τα εμπρός.

4-2. Προετοιμασία / Για σοβατεπί, πλευρική σωλήνωση και εγκατάσταση εντός απόκρυψης
4-2-1 Για σοβατεπί
1. Αφαιρέστε τα αποσπώμενα τμήματα της πίσω πλευράς.

Αφαίρεση

4-2-2 Για εγκατάσταση εντός απόκρυψης
1. Αφαιρέστε τις 6 βίδες.
2. Αφαιρέστε το επάνω διακοσμητικό κάλυμμα.
3. Αφαιρέστε τα πλευρικά διακοσμητικά καλύμματα.

4-2-3 Για πλευρική σωλήνωση (Αναφορά 4-2-2.)
1. Αφαιρέστε τα διακοσμητικά καλύμματα.
2. Αφαιρέστε τα αποσπώμενα τμήματα
3. Συναρμολογήστε τα πλευρικά διακοσμητικά καλύμματα.

10 Κλιματιστικό

Επάνω διακοσμητικό
κάλυμμα

Πλευρικό
διακοσμητικό
κάλυμμα

Εγκατάστασης

4-3. Σωλήνωση ψυκτικού
1. Η θέση της οπής είναι διαφορετική ανάλογα με την πλευρά από την οποία εξέρχεται ο σωλήνας.
2. Ανοίξτε μία οπή (Ø70mm)στο σημείο που υποδεικνύεται με το σύμβολο

στην παρακάτω εικόνα.

Κάτω αριστερή
σωλήνωση

60

45

Τοίχος

90

75

90

75

Κάτω δεξιά σωλήνωση

40
Πίσω δεξιά
σωλήνωση
50

Πίσω δεξιά
σωλήνωση
45

45

Πίσω αριστερή
σωλήνωση

Αριστερή/δεξιά σωλήνωση

(Μονάδα: mm)
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ΕΛΛΗΝΙΚΆ

- Το συνιστώμενο μικρότερο μήκος σωλήνα είναι 5m, προκειμένου να αποφευχθούν θόρυβος και κραδασμοί από την εξωτερική μονάδα.

Εγκατάστασης

4-4. Ανοίξτε μια τρύπα στον τοίχο
• Ανοίξτε την τρύπα σωληωνώσεων με τρυπάνι
διαμετρήματος ø70mm.
Ανοίξτε την τρύπα σωληνώσεων δεξιά ή αριστερά, με ελαφριά κλίση προς τα έξω.

Τοίχος

5-7mm

Εξωτερικά

(3/16"~5/16")

Εσωτερική

4-5. Σωληνώσεις αποχέτευσης
1. Η εξωτερική διάμετρος του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης (ο οποίος
προσκομίζεται με την εσωτερική μονάδα) είναι 17mm στο άκρο σύνδεσης
και το μήκος του είναι 600mm.
2. Χρησιμοποιείτε άκαμπτο σωλήνα PVC
για προέκταση.
3. Μονώστε τον σωλήνα αποχέτευσης
της εσωτερικής μονάδας με μόνωση
πάχους 10mm ή περισσότερο για να
αποτρέψετε την συμπύκνωση.
Μην ανασηκώνετε

Διαρροή
νερού

[[[[t : mm[
87
103

Συσσωρευμένο
νερό αποχέτευσης
Αέρας

Διαρροή
Κυματοειδής μορφή
νερού

Ø17

600

Η άκρη του σωλήνα
αποχέτευσης
βρίσκεται στο νερό

Διαρροή
νερού

Κενό μικρότερο
από 50mm

Αυλάκι

- Ο σωλήνας αποχέτευσης πρέπει να έχει πτωτική κλίση έτσι ώστε το νερό να μπορεί να ρέει ομαλά χωρίς να
συσσωρεύεται.

12 Κλιματιστικό

Εγκατάστασης

4-6. Εγκατάσταση εσωτερικής μονάδας
4-6-1 Εγκατάσταση επάνω στο δάπεδο.
1. Στερεώστε χρησιμοποιώντας 6 βίδες για εγκατάσταση στο δάπεδο.

(700)

26

64

180

159

(600)

140
170

574

140

647

0

170

21

6 βίδες (M*25L)

30.5
16

0

30.5

(Μονάδα: mm)

Πλάκα εγκατάστασης

4 βίδες (M*25L)

Σοβατεπί
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ΕΛΛΗΝΙΚΆ

4-6-2 Εγκατάσταση επάνω στον τοίχο
1. Στηρίξτε την πλάκα εγκατάστασης χρησιμοποιώντας 5 βίδες και την εσωτερική μονάδα χρησιμοποιώντας
4 βίδες.
2. Η πλάκα εγκατάστασης πρέπει να στηριχθεί πάνω σε έναν τοίχο ο οποίος να μπορεί να αντέξει το βάρος
της εσωτερικής μονάδας.

Εγκατάστασης

4-6-3 Εγκατάσταση μερικής απόκρυψης.
1. Δημιουργείστε ένα άνοιγμα στον τοίχο με τις διαστάσεις που φαίνονται στο Σχ-1.

45

Τοίχος

670

95

Συμπληρωματική πλάκα
(Τοπική Προμήθεια)

Συμπληρωματική πλάκα
(Τοπική Προμήθεια)

Άνοιγµα

200

200

150

150

585

(Μονάδα: mm)

<Σχ - 1>

1) Κανονική απόκρυψη

2) Βαθιά απόκρυψη

2. Εγκατάσταση συμπληρωματικής πλάκας για την προσάρτηση της κύριας μονάδας
• Η πίσω πλευρά της μονάδας μπορεί να στηριχθεί με βίδες στα σημεία που φαίνονται στο Σχ-2.
Βεβαιωθείτε ότι εγκαθιστάτε την συμπληρωματική πλάκα σύμφωνα με το βάθος του εσωτερικού
τοίχου.

647
Οπή βίδας

Οπή βίδας
Σημείο στήριξης
στο πίσω μέρος

140
170

140
Άνοιγμα

Συμπληρωματική πλάκα
(Προμήθεια επιτόπου)

14 Κλιματιστικό

170
(Μονάδα: mm)

Εγκατάστασης

3. Οπή σωλήνωσης
Τοίχος

Κάτω δεξιά σωλήνωση
35

50

Κάτω αριστερή σωλήνωση

Αριστερή
σωλήνωση
45

Τοίχος

50

75

75

(Μονάδα: mm)

4. Αφαιρέστε τα διακοσμητικά καλύμματα και τα
εξαρτήματα στήριξης Εσωτερική μονάδα
1) Αφαιρέστε τα διακοσμητικά καλύμματα
(Αναφορά 4-2-2.).
2) Εισάγετε την εσωτερική μονάδα μέσα στο
άνοιγμα του τοίχου.
3) Στηρίξτε χρησιμοποιώντας 6 βίδες. (φαίνονται στην εικόνα)

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

- Ελέγξτε την οριζοντιότητα της εσωτερικής μονάδας ως προς τον τοίχο.
Χρησιμοποιήστε αλφάδι στον οδηγό της λεκάνης αποχέτευσης.

Αλφάδι

Λεκάνη αποχέτευσης
Λιγότερο από 5mm

Λιγότερο από 5mm

Λιγότερο από 5mm

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης 15

Εγκατάστασης

5. Εργασίες διεύρυνσης διατομής σωληνώσεων
Κύρια αιτία για τη διαρροή αερίου είναι τα ελαττώματα στις εργασίες διεύρυνσης της διατομής των σωληνώσεων. Εκτελέστε σωστά τις εργασίες με την παρακάτω διαδικασία.

Κόψτε τους σωλήνες και το καλώδιο.
1. Χρησιμοποιείστε το πρόσθετο σετ σωληνώσεων ή τους
σωλήνες που έχετε αγοράσει από κατάστημα της πεΧαλκοσωριοχής σας.
2. Μετρήστε την απόσταση μεταξύ της εσωτερικής και
της εξωτερικής μονάδας.

λήνας

Επικλινής Μη επίπεδος Τραχύς

90

3. Κόψτε τους σωλήνες λίγο μακρύτερους από την μετρηθείσα απόσταση.
4. Κόψτε το καλώδιο 1,5 μ μακρύτερο από το μήκος του
σωλήνα.
Σωλήνας

Αφαίρεση γρεζιών

Γλείφανο

1. Αφαιρέστε εντελώς όλα τα γρέζια από το κομμένο
τμήμα του σωλήνα / αγωγού.
Στρέψτε προς
τα κάτω

2. Κατά την αφαίρεση γρεζιών τοποθετήστε το άκρο του
χάλκινου αγωγού/σωλήνα κατακόρυφα και στραμμένο προς τα κάτω, ενώ αλλάζετε θέση ώστε να αποφευχθεί η πτώση γρεζιών μέσα στο σωλήνα.

Τοποθέτηση παξιμαδιού

Παξιμάδι

• Αφαιρέστε τα παξιμάδια που βρίσκονται στις εσωτερικές και εξωτερικές μονάδες και τοποθετήστε τα στον
χαλκοσωλήνα, έχοντας αφαιρέσει τελείως τα γρέζια.
(δεν είναι δυνατό να τοποθετηθούν μετά την ολοκλήρωση της εργασίας διεύρυνσης)

Χαλκοσωλήνας

Εργασίες διεύρυνσης

Εξωτερική διάμετρος
mm
Ίντσες
Ø6.35
1/4
Ø9.52
3/8
Ø12.7
1/2
Ø15.88
5/8
Ø19.05
3/4

16 Κλιματιστικό

A
mm
1.1~1.3
1.5~1.7
1.6~1.8
1.6~1.8
1.9~2.1

Λαβή
Μπάρα

"A"

1. Συγκρατήστε σταθερά τον χαλκοσωλήνα σε μία μήτρα
στη διάσταση που φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.
2. Εκτελέστε τις εργασίες διεύρυνσης με το εργαλείο διεύρυνσης.

Μπάρα
Ζυγός
Κώνος

Χαλκοσωλήνας
Λαβή σφιγκτήρα
Σήμανση κόκκινου βέλους

Εγκατάστασης

6. Σύνδεση των σωληνώσεων
Όταν συνδέετε τον σωλήνα του ψυκτικού είναι ευκολότερο να συνδέσετε αρχικά τον σωλήνα του αερίου.
1. Συγκρατήστε επάνω τον σύνδεσμο του αισθητήρα.
2. Αποσπάστε το στήριγμα του σωλήνα (2 βίδες)
3. Συνδέστε τον σωλήνα του ψυκτικού. (Ανατρέξτε στην επόμενη σελίδα)
4. Συναρμολογήστε το στήριγμα του σωλήνα (2 βίδες)
5. Κατεβάστε τον σύνδεσμο του αισθητήρα

1

2

4

5

3

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

6. Μετά τη σύνδεση, βεβαιωθείτε ότι η διάταξη του σωλήνα είναι σύμφωνη με την εικόνα.
7. Η σωλήνωση μπορεί να διαταχθεί με έξι τρόπους όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Οδηγός σωλήνα

Σωλήνας
σύνδεσης

3
2
1

Οδηγός σωλήνα
Ο σωλήνας σύνδεσης πρέπει να τοποθετηθεί
πιο μέσα από τον οδηγό σωλήνα.

4

6
5
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Εάν η όδευση του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης
πραγματοποιηθεί εντός του χώρου μονώστε τον εύκαμπτο σωλήνα με ένα μονωτικό υλικό* έτσι ώστε
το στάξιμο από την εφίδρωση (συμπύκνωση) να μην
προκαλέσει ζημιά στα έπιπλα ή στα δάπεδα.
* Συνιστάται αφρός πολυαιθυλενίου ή ισοδύναμο.

Ταινία
Καλώδιο
σύνδεσης
Εύκαμπτος
σωλήνας αποχέτευσης
Σωλήνας σύνδεσης

Σύνδεση του σωλήνα εγκατάστασης και του εύκαμπτου σωλήνα στην εσωτερική μονάδα.
1. Ευθυγραμμίστε το κέντρο των σωλήνων και σφίξτε
επαρκώς το παξιμάδι με το χέρι.
2. Σφίξτε το παξιμάδι με κλειδί.
Εξωτερική διάμετρος
mm
Ίντσες
Ø6.35
1/4
Ø9.52
3/8
Ø12.7
1/2
Ø15.88
5/8
Ø19.05
3/4

Torque
kgf.m
1.8~2.5
3.4~4.2
5.5~6.5
6.3~8.2
9.9~12.1

3. Όταν απαιτείται να προεκταθεί ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης της εσωτερικής μονάδας συναρμολογήστε τον σωλήνα αποχέτευσης όπως
φαίνεται στο σχέδιο

Σωληνώσεις εσωτερικής
μονάδας

3. Ενώστε σε δεσμίδα τη σωλήνωση και τον εύκαμπτο
σωλήνα αποχέτευσης τυλίγοντας με ταινία βινυλίου επαρκώς ώστε να καλυφθεί η περιοχή όπου
προσαρμόζονται στο περίβλημα των οπίσθιων σωληνώσεων.

Σωλήνες

Κλειδί ανοικτού
άκρου (σταθερό)
Παξιμάδι
Κλειδί

Σωλήνας σύνδεσης

Σωληνώσεις εσωτερικής μονάδας
Σωλήνας
αποχέτευσης

Κολλητικό

Τυλίξτε το μονωτικό υλικό γύρω από το τμήμα
σύνδεσης.
1. Επικαλύψτε το μονωτικό υλικό του σωλήνα σύνδεσης και το μονωτικό υλικό του σωλήνα της εσωτερικής μονάδας. Ενώστε τους σε δεσμίδα με ταινία
βινυλίου έτσι ώστε να μην υπάρχει διάκενο.
2. Τυλίξτε με ταινία βινυλίου την περιοχή που στεγάζει το τμήμα του περιβλήματος των οπίσθιων σωληνώσεων.

Παξιμάδι

Σωλήνας αποχέτευσης εσωτερικής μονάδας
Ταινία βινυλίου (Μικρού πλάτους)

Μονωτικό υλικό

Σωλήνας
Σωλήνας σύνδεσης
εσωτερικής μονάδας
Ταινία βινυλίου
Τυλίξτε με ταινία βινυλίου
(Μεγάλου
Καλώδιο σύνδεσης
πλάτους)
Σωλήνας
Ταινία βινυλίου(Μικρού πλάτους)
Τυλίξτε με ταινία βινυλίου
Σωλήνας

Ταινία βινυλίου (Μεγάλου πλάτους)
Εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης
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7. Σύνδεση καλωδιώσεων
1. Χαλαρώστε τις βίδες αρ. 1,2 του καλύμματος του κιβωτίου ελέγχου.
2. Συνδέστε το καλώδιο στην κλέμα
ακροδεκτών όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα
Κλέμα ακροδεκτών
εσωτερικής μονάδας
1(L) 2(N)
3

Κλέμα
ακροδεκτών

1

Καλώδιο
σύνδεσης

3

Σφιγκτήρας
καλωδίων

2
Εξωτερική μονάδα

3. Στηρίξτε το καλώδιο επάνω στον πίνακα ελέγχου με τον σφιγκτήρα καλωδίων.
4. Εάν απαιτείται ρύθμιση της εσωτερικής μονάδας
χαλαρώστε τη βίδα αρ. 3 και ανασηκώστε το PCB.
(προαιρετικά: χρήση κάτω πτερυγίων, περιορισμός
της γωνίας του επάνω πτερυγίου)

Διακ. 5
Διακ. 7

Περιγραφή

Διακ. OFF

Διακ. ON

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Μικροδιακόπτης

Τύπος εγκατάΜερική απόΕκτεθειμένο
στασης
κρυψη
Πτερύγιο

Κάτω+ Επάνω Μόνο επάνω
πτερύγιο
πτερύγιο

Το καλώδιο σύνδεσης συνδεδεμένο στην εσωτερική και εξωτερική μονάδα πρέπει να τηρεί τις παρακάτω
προδιαγραφές(Μόνωση ελαστικού, τύπος H05RN-F με έγκριση από HAR ή SAA).
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ
ΔΙΑΤΟΜΗΣ 0,75mm2
(9k12k/18k Btu/h)

GN
/YL
20

mm

Αν το καλώδιο παροχής είναι φθαρμένο, πρέπει να αντικατασταθεί με ειδικό καλώδιο ή διάταξη που παρέχονται από τον κατασκευαστή ή το σέρβις.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ :
Βεβαιωθείτε ότι οι βίδες του ακροδέκτη δεν είναι χαλαρές.
Εγχειρίδιο Εγκατάστασης 19

Εγκατάστασης

8. Ηλεκτρική καλωδίωση
1. Όλες οι καλωδιώσεις πρέπει να συμμορφώνονται με τους ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ.
2. Επιλέξτε μία πηγή ηλεκτρικής ισχύος η οποία να είναι ικανή να παρέχει το απαιτούμενο ρεύμα για το κλιματιστικό.
3. Τροφοδοτήστε την πηγή ηλεκτρικής ισχύος στη μονάδα μέσω ενός πίνακα διανομής που έχει σχεδιαστεί ειδικά για αυτόν τον σκοπό.
4. Οι βίδες των ακροδεκτών εντός του κιβωτίου ελέγχου μπορεί να είναι χαλαρές λόγω κραδασμών κατά τη μεταφορά. Ελέγξτε τις βίδες για χαλαρή σύνδεση. (Η λειτουργία του κλιματιστικού με χαλαρή σύνδεση μπορεί
να προκαλέσει υπερφόρτιση και καταστροφή των ηλεκτρικών εξαρτημάτων).
5. Γειώνετε πάντα το κλιματιστικό με ένα καλώδιο γείωσης και ένα φις ώστε να πληρούνται οι ΤΟΠΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
• Το διάγραμμα κυκλώματος δεν υπόκειται σε
αλλαγές χωρίς ειδοποίηση.
• Βεβαιωθείτε ότι συνδέετε τα καλώδια σύμφωνα με το διάγραμμα συνδεσμολογίας.
• Συνδέστε τα καλώδια σταθερά έτσι ώστε να
μην μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα τραβώντας τα.
• Συνδέστε τα καλώδια σύμφωνα με τους κωδικούς χρωμάτων ανατρέχοντας στο διάγραμμα συνδεσμολογίας.

Κύρια πηγή ηλεκτρικής ισχύος

Κλιματιστικό

Αυτόματη ασφάλεια

9. Εγκατάσταση πρόσοψης
1. Προσαρμόστε την πρόσοψη επάνω στην εσωτερική μονάδα και σπρώξτε την επάνω περιοχή όπου υπάρχει
επισήμανση με βέλη
2. Ελέγξτε τον αισθητήρα αέρα και τοποθετήστε 4 βίδες
3. Στη συνέχεια συναρμολογήστε την μπροστινή γρίλια και τοποθετήστε τους μεντεσέδες
4. Κλείστε τη γρίλια.
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10. Εκτέλεση δοκιμής
1. Ελέγξτε ότι όλες οι σωληνώσεις και οι καλωδιώσεις είναι σωστά συνδεδεμένες.
2. Ελέγξτε ότι οι βαλβίδες αερίου και υγρού είναι πλήρως ανοικτές

Προετοιμάστε το τηλεχειριστήριο
1. Αφαιρέστε το κάλυμμα του διαμερίσματος των μπαταριών τραβώντας το σύμφωνα
με το διεύθυνση του βέλους.
2. Τοποθετήστε τις καινούργιες μπαταρίες. Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά (+) και (-).
3. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα σύροντάς το ξανά στη θέση του.

1. Χρησιμοποιείτε/αντικαθιστάτε και τις δύο μπαταρίες με μπαταρίες του ίδιου τύπου.
2. Εάν το σύστημα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα
αφαιρέστε τις μπαταρίες για να εξοικονομήσετε χρονικό διάστημα λειτουργίας.
3. Εάν η οθόνη του τηλεχειριστηρίου αρχίζει να μην εμφανίζει καθαρά αντικαταστήστε και τις δύο μπαταρίες.
4. Χρησιμοποιήστε τις μπαταρίες 2 AAA (1,5 volt).

Δοκιμαστική λειτουργία

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Κατά τη διάρκεια της ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ,
η μονάδα λειτουργεί σε λειτουργία ψύξης σε υψηλή
ταχύτητα ανεμιστήρα, ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία του χώρου και πραγματοποιεί επαναφορά σε 18
λεπτά. Κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας, εάν ληφθεί σήμα από το τηλεχειριστήριο, η μονάδα λειτουργία ανάλογα με τη ρύθμιση του
τηλεχειριστηρίου. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε
αυτή την λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένο
το πλήκτρο ON/OFF για 3~5 δευτερόλεπτα, και μετά
ακούγεται ένα “μπιπ”. Εάν θέλετε να διακόψετε αυτή
τη λειτουργία πατήστε ξανά το πλήκτρο.

Πλήκτρο
On/Off

Λειτουργία αυτοδιάγνωσης
Αυτή η μονάδα έχει ενσωματωμένη δυνατότητα διάγνωσης σφαλμάτων.
Το σφάλμα εμφανίζεται μέσω "ΚΟΚΚΙΝΗΣ" λυχνίας λειτουργίας.
Σε αυτή την περίπτωση επικοινωνήστε με το σέρβις/αντιπρόσωπο της περιοχής σας
Ex ) CH 132

0,6 s
XXO

4s

1,6 s
XOX

Λυχνία λειτουργίας

OXX
ON/OFF
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Αξιολόγηση απόδοσης
Λειτουργήστε τη μονάδα για 10~15 λεπτά και έπειτα
ελέγξτε την πλήρωση με ψυκτικό μέσο:
1. Μετρήστε την πίεση της βαλβίδας λειτουργίας αερίου.
2. Μετρήστε τη θερμοκρασία του αέρα από την είσοδο και την έξοδο του κλιματιστικού.
3. Βεβαιωθείτε ότι η διαφορά μεταξύ θερμοκρασίας
εισόδου και εξόδου είναι μεγαλύτερη από 8°C.
4. Για αναφορά, η πίεση της αέριας φάσης σε βέλτιστες συνθήκες φαίνεται στον πίνακα (ψύξη)
Το κλιματιστικό είναι τώρα έτοιμο προς χρήση.

Θερµοκρασία εισόδου

Έξοδος αέρα

Θερµοκρασία
εξόδου αέρα

Ψυκτικό Εξωτερική περιβάλλουσα H πίεση της αέριας
μέσο
TEMP. (θερμοκρασία)
φάσης
8.5~9.5kg/cm2G
R-410A
35°C (95°F)
(120~135 P.S.I.G.)

Εάν η πραγματική πίεση είναι υψηλότερη από αυτή που φαίνεται, το σύστημα πιθανώς να υπερφορτωθεί και
να πρέπει να αφαιρεθεί ψυκτικό μέσο.
Εάν η πραγματική πίεση είναι χαμηλότερη από αυτή που φαίνεται, το σύστημα πιθανώς να χρειάζεται φόρτιση
και να πρέπει να προστεθεί ψυκτικό μέσο.
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