
Επιτοίχια Μονάδα
Εγχειρίδιο Χρήσης

Ελληνικά
Σας ευχαριστούμε  που επιλέξατε τη 
μονάδα κλιματισμού της INVENTOR.  Για 
τη σωστή χρήση της μονάδας. 
παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το 
παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για 
αναφορά στο μέλλον.
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L2VI-24 / L2VO-24

Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α  Σ Υ Σ Τ Η Μ
Α Τ Α

Μοντέλα:



ή  ή             
      .   

     ή     
  ή    ή    ή

    .    
 ή  ή   ή  ή   ή  ή

ή          .   
    ή     .

410 32 125  50 50  208 .5

Περιεχ μενα
Πληρο ορίες λει ο ργίας

..........................................................................................................1
 .........................................................................................

ηγ ς ει ο ργι ν θ νης
  ή .................................................................................

ή     ή .......................................................
Εισαγωγή στα κουμπια συνδιαστικών λειτουργιών .................................................. 

 ..............................................................................................
    ή ............................................

  ................................................................................
Σ ν ήρη η

  ή ....................................................................................
λει ο ργία

 .....................................................................................
Σημει εις γ α ά α ης

 ....................................................................................
.................................................................................    

ή  .............................................................................
ή    ή ................................................................

γ α ά α η
 ή  .....................................................................

   ...........................................................................
ο ιμή αι λει ο ργία

........................................................................................ή 
Σ ν ε μολογία

..................................................................
  

  ή  
....................................................................

ή     ή ......................................................

6

8
8
9

12
13
14
15

15

18

22
23
23
24

25
30

30

31
33



1

ρο υλάξεις

 ην συνδέετε το κλιµατιστικ  σε ροσαρµογέα ( )
∆ια ορετικά µ ορεί να ροκληθεί υρκαγιά

 υτή η συσκευή µ ορεί να ρησιµο οιηθεί α  αιδιά ηλικίας
 ετ ν και άνω και α  άτοµα µε µειωµένες σωµατικές

αισθητηριακές ή διανοητικές ικαν τητες ή έλλει η εµ ειρίας
και γν σης  ε σον έ ουν τύ ει ε ί λε ης ή εκ αίδευσης
ανα ορικά µε την ασ αλή ρήση της συσκευής και να
κατανοούν τους κινδύνους ου συνδέονται µε αυτ  

Λειτουργία και Συντήρηση

 Εάν το καλ διο τρο οδοσίας έ ει υ οστεί ηµιά  ρέ ει να
αντικατασταθεί α  τον αντι ρ σω ο σέρ ις ή α  άλλο
εξειδικευµένο ρ σω ο  ροκειµένου να α ο ευ θεί ο
κίνδυνος

 ην εκά ετε νερ  άνω στην εσωτερική µονάδα  ορεί να
ροκαλέσει ηλεκτρο ληξία ή δυσλειτουργία

 

 α αιδιά δεν ρέ ει να αί ουν µε τη συσκευή

 
  καθαρισµ ς και η συντήρηση της µονάδας δεν θα ρέ ει να

 γίνεται α  αιδιά ωρίς ε ί λε η
     

 

 ην λένετε το κλιµατιστικ  µε νερ  για να α ο ύγετε
ηλεκτρο ληξία

 ετά την α αίρεση του ίλτρου  µην αγγί ετε τα τερύγια για
την α ο υγή τραυµατισµού

   ην ρησιµο οιείτε ωτιά ή ιστολάκι µαλλι ν για να
στεγν σει το ίλτρο για την α ο υγή αραµορ σεων
ή τον κίνδυνο υρκαγιάς

   

 ατά τον καθαρισµ  της µονάδας α οσυνδέστε την α  την
αρο ή ρεύµατος  ∆ια ορετικά  µ ορεί να ροκληθεί υρκαγιά



• Μην εµποδίζετε την έξοδο του αέρα. Μπορεί να προκαλέσει
δυσλειτουργία.

 ο καλ διο τρο οδοσίας έ ει υ ερθερµανθεί ή έ ει υ οστεί ηµιά
 άρ ει α ύσικος ή ος κατά τη λειτουργία
 ακτικές τ σεις τάσης
  κλιµατιστική µονάδα αναδίδει µυρωδιά καµµένου
  εσωτερική µονάδα έ ει διαρροή

• ε περίπτωση που χρειαστεί να ενεργοποιήσετε ή να
απενεργοποιήσετε το διακόπτη έκτακτης λειτουργίας
χρησιµοποιήστε κάποιο µονωτικό υλικό. Μη χρησιµοποιήσετε
υλικό από µέταλλο.
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• Αν το κλιµατιστικό λειτουργεί κάτω από µη φυσιολογικές
συνθήκες, µπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία, ηλεκτροπληξία
ή κίνδυνο πυρκαγιάς

• Μην ρίχνετε νερό στο τηλεχειριστήριο, ειδάλλως το
τηλεχειριστήριο θα χαλάσει.

• Μην επισκευάζετε το κλιµατιστικό µόνοι σας. Μπορεί να
προκληθεί ηλεκτροπληξία ή βλάβη. αρακαλούµε
επικοινωνήστε µε τον αντιπρόσωπο, όταν θα πρέπει
να επιδιορθώσετε το κλιµατιστικό.

• Μην πατάτε πάνω στην εξωτερική µονάδα ή µη τοποθετείτε
βαριά αντικείµενα πάνω στη µονάδα. Αυτό µπορεί να
προκαλέσει βλάβη ή τραυµατισµό.

• ταν ισχύουν κάποια από τα παρακάτω φαινόµενα,
παρακαλούµε να απενεργοποιήσετε το κλιµατιστικό και
αποσυνδέστε την παροχή ρεύµατος αµέσως, και στη συνέχεια,
επικοινωνήστε µε τον αντιπρόσωπο ή εξειδικευµένους
επαγγελµατίες για την συντήρηση επισκευή.

• Μην προτάσετε τα δάχτυλα σας ή µη πετάτε αντικείµενα µέσα
στην είσοδο αέρα ή την έξοδο του αέρα. Ειδάλλως µπορεί να
προκληθούν τραυµατισµοί ή ζηµιές.

• Η συντήρηση πρέπει να εκτελείται από εξειδικευµένο
επαγγελµατία. ∆ιαφορετικά, µπορεί να προκαλέσει
τραυµατισµούς ή ζηµιά.

ρο υλάξεις



• ιγουρευτείτε οτι στην µονάδα έχει εγκατασταθεί ασφάλεια.
Ειδάλλως µπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία
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• εβαιωθείτε ότι η παροχή ρεύµατος αντιστοιχεί στις απαίτησεις
του κλιµατιστικού. Ασταθής τροφοδοσία ή λανθασµένη
καλωδίωση µπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία. αρακαλώ
εγκαταστήστε την κατάλληλη καλωδίωση πριν από τη χρήση
του κλιµατιστικού.  

• νας διακόπτης αποσύνδεσης µε διαχωρισµό επαφής
τουλάχιστον 3 χιλιοστά σε όλους τους πόλους πρέπει να είναι
συνδεδεµένος στη σταθερή καλωδίωση.

• ρέπει να ακολουθηθούν όλες οι οδηγίες ασφαλείας που
αφορούν τα ηλεκτρικά µέρη κατά την εγκατάσταση
της µονάδας

• υνδέστε σώστα την πρίζα στην υποδοχή.
• εβαιωθείτε οτι αποσυνδέετε την µονάδα απο την παροχή
ρεύµατος πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε εργασία που
σχετίζεται µε την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος και την
ασφάλεια

• Η ασφάλεια θα πρέπει να έχει το σωστό µέγεθος. 
ασφαλειοδιακόπτης να είναι εξοπλισµένος κατάλληλα ετσι ώστε
να αποφεύγονται βραχυκυκλώµατα.
• Το κλιµατιστικό πρέπει να είναι γειωµένο. Ανακριβής γείωση
µπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
• Μη χρησιµοποιείτε ακατάλληλη καλωδίωση.

• ύµφωνα µε τις οδηγίες ασφαλείας, χρησιµοποιήστε κατάλληλο
κύκλωµα παροχής ρεύµατος και διακόπτη κυκλώµατος

• Η εγκατάσταση πρέπει να εκτελείται από ειδικευµένους 
επαγγελµατίες. ∆ιαφορετικά, µπορεί να προκληθεί 
τραυµατισµός ή βλάβη

υν εσµ λ α

ρο υλάξεις



• Η εγκατάσταση πρέπει να εκτελείται µόνο από εξουσιοδοτηµένο
προσωπικό (σύµφωνα µε τα πρότυπα C και C C)

• Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται έτσι ώστε η πρίζα να είναι
προσβάσιµη.

• Αν το µήκος του καλωδίου σύνδεσης δεν επαρκεί, παρακαλώ
επικοινωνήστε µε τον προµηθευτή για ένα νέο. Αποφύγετε την
επέκταση του από µόνοι σας.

• Η καλωδίωση τόσο της εξωτερικής µονάδας όσο και της
εσωτερικής µοναδας πρέπει να πραγµατοποιηθεί από
εξειδικευµένο προσωπικό
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• Η αντίσταση γείωσης θα πρέπει να συµµορφώνεται µε τους
εθνικούς κανόνες ηλεκτρικής ασφαλείας.

• Το κλιµατιστικό είναι η πρώτης κατηγορίας ηλεκτρική συσκευή.
α πρέπει να είναι κατάλληλα συνδεµένη από έναν

επαγγελµατία. αρακαλώ βεβαιωθείτε ότι είναι πάντα γειωµένη
αποτελεσµατικά, διαφορετικά µπορεί να προκληθεί
ηλεκτροπληξία.

• Η θερµοκρασία του ψυκτικού κυκλώµατος θα είναι υψηλή,
παρακαλώ κρατήστε το καλώδιο διασύνδεσης µακριά από το
σωλήνα χαλκού.

• Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζηµιά, πρέπει να
αντικατασταθεί από τον αντιπρόσωπο σέρβις ή από
εξειδικευµένα άτοµα, προς αποφυγή κινδύνου.

• Το κίτρινο-πράσινο σύρµα στο κλιµατιστικό είναι καλώδιο
γείωσης και δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για άλλους σκοπούς.

• Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί σύµφωνα µε τους εθνικούς
κανονισµούς καλωδίωσης.

• Μην ενεργοποιείτε το ρεύµα αν πρώτα δεν έχετε ολοκληρώσει
την εγκατάσταση.

ρο υλάξεις
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ή  

Μέγιστη ψύξη 32 23 43 26
Μέγιστη θέρµανση 2 24 18

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

ρο υλάξεις

• Η εσωτερική µονάδα θα πρέπει να εγκατασταθεί στον τοίχο.

• Το εύρος λειτουργίας θερµοκρασίας (εξωτερική θερµοκρασία) για
ψύξη είναι -15°C ~  43°C. Το εύρος θερµοκρασίας για τα µοντέλα που
δεν έχουν αντίσταση προθέρµανσης συµπιεστή είναι -15°C ~  24°C.
Η θερµοκρασία θέρµανσης για τα µοντέλα που έχουν αντίσταση
προθέρµανσης συµπιεστή είναι -20°C ~  24°C. 

• Αν χρειαστεί να µετεγκαταστήσετε το κλιµατιστικό σε άλλο
µέρος, απευθυνθείτε σε εξειδικευµένο προσωπικό. ∆ιαφορετικά,
µπορεί να προκληθεί τραυµατισµός ή βλάβη

• Για το κλιµατιστικο χωρίς βύσµα, πρέπει να εγκατασταθεί στη
γραµµή µια ασφάλεια λειτουργίας

• Επιλέξτε µια θέση που είναι µακριά από τα ζώα ή τα φυτά.
Αν είναι αναπόφευκτη η παρουσία, προσθέστε ένα φράχτη
για ασφάλεια.

• Για το κλιµατιστικό µε βύσµα, το βύσµα θα πρέπει να είναι
προσβάσιµοµετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης

ερµοκρασία λειτουργίας

ή  
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ
ο ραγµατικ  ρο ν µ ορεί να είναι δια ορετικ  α  την αρα άνω 

γρα ική αράσταση  ανατρέξτε στα ραγµατικά ρο ντα

Φ

 θέση και το εριε µενο των ενδείξεων 
µ ορεί να δια έρει α  τα αρα άνω

νατρέξτε στο ραγµατικ  µοντέλο



θ νη

W R G

W R O

∆έκτης
σήµατος

θ νη

Για ορισµένα µοντέλα

Για ορισµένα µοντέλα

Για ορισµένα µοντέλα

Για ορισµένα µοντέλα

νδειξη
θέρµανσης

νδειξη
ύξης

νδειξη
λειτουργίας

∆έκτης
σήµατος

θ νη

G

W

R

θ νη  µε ρωµατιστές ενδείξεις
Ενεργο οιηµένη λειτουργία  ράσινο ρ µα

ενεργο οιηµένη λειτουργία  κκινο ρ µα

ειτουργίες µε θ νη  και ρωµατιστές ενδείξεις

ειτουργία Ψύξης  ευκ  ρ µα

ειτουργία έρµανσης  κκινο ρ µα
(µ νο στα µοντέλα µε θερµανση)

ειτουργία ύγρανσης  ράσινο ρ µα
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ν µασ α ε αρτηµ των

νδειξη
ύξης

νδειξη
λειτουργίας

νδειξη
θέρµανσης

νδειξη
θέρµοκρασίας

νδειξη
α ύγρανσης

νδειξη
θέρµοκρασίας

νδειξη
α ύγρανσης

θ νη

νδειξη
θέρµοκρασίας

∆έκτης
σήµατος

θ νη

νδειξη
θέρµοκρασίας

∆έκτης
σήµατος

G

W

R

θ νη  µε ρωµατιστές ενδείξεις
Ενεργο οιηµένη λειτουργία  ράσινο ρ µα

ενεργο οιηµένη λειτουργία  κκινο ρ µα

ειτουργίες µε θ νη  και ρωµατιστές ενδείξεις

ειτουργία Ψύξης  ευκ  ρ µα

ειτουργία έρµανσης  κκινο ρ µα
(µ νο στα µοντέλα µε θερµανση)

ειτουργία ύγρανσης  ορτοκαλί ρ µα

 θέση και το εριε µενο των ενδείξεων µ ορεί να δια έρει α  τα αρα άνω
νατρέξτε στο ραγµατικ  µοντέλο
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λ κτρα στ  τηλε ειριστ ρι

ισα ω  στι  εν ε η  τ υ ειριστηρ υ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

λήκτρο Ενεργο οιήσης/
ενεργο οιήσης ( / )

λήκτρο εναλλαγής λειτουργι ν
( )
-  ή  

 λήκτρο αύξησης

λήκτρο ανεµιστήρα

λήκτρο υτ µατης 
Ενεργο οίησης ( ρονοδιακ της)

λήκτρο λειτουργίας καθαρισµού
εσωτερικής µονάδας 

λήκτρο ερµοκρασίας
λήκτρο υτ µατης 
ενεργο οιήσης ( ρονοδιακ της)

λήκτρο λειτουργίας 

13 λήκτρο λειτουργίας 

14 λήκτρο ωτεισµού οθ νης

λήκτρο ρολογιού

λήκτρο ερσίδων

νδειξη 

νδειξη σήµατος λειτουργίας

νδειξη ερµοκρασίας

νδειξη ρυθµισµένης ρας
ειτουργία ρονοδιακ τη

 / 
νδειξη κλειδ µατος

νδειξη ερσίδων ( άνω κάτω)

νδειξη τα ύτητας ανεµιστήρα

νδειξη ωτισµού

Ενδειξη είδους θερµοκρασίας

Ενδειξη ερµοκρασίας
Εξωτερική θερµοκρασία ερι άλλοντος

 Εσωτερική θερµοκρασία ερι άλλοντος

ειτουργία  
νδειξη ρας

 

 
υτ µατη ειτουργία

 

1

3

5

7

9

12

2

4

6
8

11
10

1413

νδειξη ειτουργία Ψύξης

ειτουργία ύγρανσης

ειτουργία νεµιστήρα

ειτουργία έρµανσης
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ειτ υρ ε  λ κτρων τ υ ειριστηρ υ
ηµείωση

λις συνδέσετε το κλιµατιστικ  στο ρεύµα  θα ακουστεί ένας ή ος   ένδειξη λειτουργίας
        είναι ενεργο οιηµένη (  ένδειξη ειναι κ κκινη) ειτα µ ορείτε να ρησιµο οιήσετε
το τηλε ειριστήριο του κλιµατιστικού για ο οιαδή οτε λειτουργία

 

ταν το κλιµατιστικ  ειναι κλειστ  η ενδειξη ορισµού θερµοκρασίας και η ρα θα
εµ ανί ονται στην οθ νη του τηλε ειριστηριίου (Εάν οι ενδείξεις ενεργο οίησης /
α ενεργο οίησης ρονοδιακο η και ο ωτεισµ ς ειναι σεταρισµένα  θα εµ ανί ονται στην
οθ νη του τηλε ειριστηρίου)  ατα την λειτουργία της µονάδας  η οθ νη θα δείξει τα
αντίστοι α εικονίδια λειτουργίας   

λήκτρο /1
ατήστε αυτ  το κουµ ι για να ενεργο οιήσετε ή να α ενεργο οιήσετε την συσκευή  ταν

ενεργο οιείτε ή α ενεργο οιήτε το κλιµατιστικ  ο ρονοδιακ της και η λειτουργία του
ύ νου θα διακο ούν ωστ σο η ροε ιλογή ρ νου αραµένει ενεργή

λήκτρο 2
ατήστε αύτο το κούµ ι και οι λειτουργίες του κλιµατιστικου ε ιλέγονται κυκλικά ξεκιν ντας

µε την αυτοµάτη λειτουργία ( )  έ ειτα Ψύξη ( )  α ύγρανση ( ) και τέλος
θέρµανση ( )  ταν ενεργο οιείτε το κλιµατιστικ  ξεκινάει σε αυτ µατη λειτουργία
( )  την αυτ µατη λειτουργία η θερµοκρασία δεν εµ ανί εται στην οθ νη  ταν το
κλιµατιστικ  λειτουργεί στην θέρµανση η αρ ική θερµοκρασία ειναι ( )  τις υ λοι ες
λειτουργίες η αντίστοι η θερµοκρασία είναι ( )

ή  3
 θερµοκρασία ου ανα έρεται στην οθ νη µ ορεί να µειωθεί  ατ ντας αυτ  το κουµ ί

µ ορείτε να ρυθµίσετε την θερµοκρασία  ατ ντας συνέ εια για ερί ου  δευτερ λε τα  η
θερµοκρασια αλλά ει γρήγορα  έ ρι να α ήσετε το κουµ ί η ένδειξη ( ) θα εµ ανί εται
συνέ εια   ροσαρµογή της θερµοκρασίας στην αυτ µατη λειτουργία δεν ειναι διαθέσιµη

ή  4
 θερµοκρασία ου ανα έρεται στην οθ νη µ ορεί να αυξηθεί  ατ ντας αύτο το κούµ ι

µ ορείτε να ρυθµίσετε την θερµοκρασία  ατ ντας συνέ εια για ερί ου  δευτερ λε τα  η
θερµοκρασια αλλά ει γρήγορα  έ ρι να α ήσετε το κουµ ί η ένδιεξη ( ) θα εµ ανί εται
συνέ εια   ροσαρµογή της θερµοκρασίας στην αυτ µατη λειτουργία δεν ειναι διαθέσιµη
Εύρος ρύθµισης σε κλίµακα ελσίου  Εύρος ρύθµισης σε κλίµακα αρενάιτ 

ταν το κλιµατιστικ  ειναι ενεργο οιηµένο  ατ ντας το κουµ ί ενεργο οιήσης η ένδειξη
α οστολής σήµατος στην οθ νη του τηλε ειριστηριού        θα ανα οσ ήσει µια ορά
και το κλιµατιστικ  θα κάνει ένα θορύ ο  αυτο σηµαίνει οτι το σήµα ε ει α οσταλεί στην
κλιµατιστική µονάδα

A U T O C O O L D R Y F A N H E A T
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λήκτρο 5
ατήστε αυτ  το λήκτρο για να ρυθµίσετε την τα ύτητα λειτουργίας του ανεµιστήρα
υτ µατη  αµηλή  εσσαία  ηλή και ε ιλέγονται κυκλικά  ταν ενεργο οιήσετε

το κλιµατιστικ  σας η λειτουργία του ανεµιστήρα είναι στην αυτ µατη τα ύτητα

6
ατ ντας αυτ  το λήκτρο µ ορείτε να ε ιλέξετε την γωνία ου θέλετε να ορίσετε τις
ερσίδες δια υσης του αέρα ως αινεται στο αρακάτω διάγραµµα

ε ερί τωση ου εν  έ ετε ενεργο οιηµένη την λειτουργία κίνησης ερσίδων διακ ετε
τη λειτουργία  οι ερσίδες ακινητο οιούνται στην θέση ου ρίσκονται εκείνη τη στιγµή

το ο οίο δεί νει τις εναλλαγές των ερσίδων ε άνω και κάτω σε λες τις θέσεις

ηµείωση  ατά την λειτουργία α ύγρανσης  ο ανεµιστήρας λειτουργεί στην αµηλή
τα ύτητα

λήκτρο

7
ιέ οντας αυτ  το λήκτρο  ανα οσ ήνει η ένδειξη      ιέ οντας τα λήκτρα αυξοµείωσης

µ ορείτε να ρυθµίσετε την ρα  ρατ ντας ατηµένα ένα α  τα δύο λήκτρα άνω α
 δευτερ λε τα η ρα αλλά ει αρ ικά κατά  λε το κάθε  δευτερ λε τα και έ ειτα κατά

 λε τά ανα  δευτερ λε τα  ατά την διάρκεια ου το σύµ ολο       ανα οσ ήνει ιέστε
ξανά το λήκτρο ρύθµισης της ρας και θα εµ ανί εται συνέ εια και αυτ  σηµαίνει τι η 
ρύθµιση της ρας ραγµατο οιήθηκε ε ιτυ ς  

M i d d l e  f a nL o w  f a n

A U T O

H i g h f a n

O F F

λήκτρο 

8 λήκτρο  

ειτ υρ ε  λ κτρων τ υ ειριστηρ υ

ε το λήκτρο αυτ  µ ορείτε να ρυθµίσετε την ρα αυτ µατης έναρξης του κλιµατιστικού
ετά το άτηµα αυτού του λήκτρου το σύµ ολο       εξα ανί εται  η ένδειξη  

ανα οσ ήνει στο τηλε ειριστήριο  ατήστε το λήκτρο  ή  για να ρυθµίσετε την ρα
αυτ µατης έναρξης του κλιµατιστικού  ετά α  κάθε άτηµα ο ρ νος θα αυξάνεται ή 
θα µει νεται κατά  λε τ  ατήστε αρατεταµένα για ερισσ τερο α   δευτερ λε τα τα 

λήκτρα  ή  για να ρυθµίσετε γρηγορ τερα την ρα  λις θέσετε την ε ιθυµητή ρα
αυτ µατης έναρξης ατήστε το λήκτρο   για να κατα ωρηθεί σαν εντολή   ένδειξη

 θα σταµατήσει να ανα οσ ήνει και το σύµ ολο θα εµ ανιστεί ξανά  Για να ακυρ σετε την
αυτ µατη έναρξη λειτουργίας του κλιµατιστικού  λις ξεκινήσει η λειτουργίας του
κλιµατιστικού άσει της ρύθµισης ου έ ετε κάνει  ατήστε  το λήκτρο   για να
ακυρωθεί  ρίν ορίσετε τον ρονοδιακ τη  ε αιωθείτε τι έ ετε ρυθµίσει σωστά την ρα
στη µονάδα
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λήκτρο 9

λήκτρο 1 0

λήκτρο  1 1

λήκτρο 1 2

λήκτρο 1 3

 

ειτ υρ ε  λ κτρων τ υ ειριστηρ υ

ατήστε αυτ  το λήκτρο κατά τις λειτουργίες Ψύξης ή ύγρανσης  ο σύµ ολο 
εµ ανί εται   εσωτερικ ς ανεµιστήρας θα συνε ίσει να λειτουργεί για  λε τά στε
να στεγν σει τον εναλλακτή της εσωτερικής µονάδας ακ µη και άν το κλιµατιστικ  είναι
α ενεργο οιηµένο   λειτουργία  δεν είναι διαθέσιµη κατά την υτ µατη
λειτουργία  στην λειτουργία έρµανσης και στην λειτουργία νεµιστήρα

ατ ντας αυτ  το λήκτρο µ ορείτε να δείτε την ορι µενη θερµοκρασία ή την
υ ιστάµενη θερµοκρασία του ρου

ταν ε ιλέγετε (      ) ή καµια ένδειξη τ τε εµ ανί εται ή ορι µενη θερµοκρασία
του ρου  ταν ε ιλέγετε (      ) εµ ανί εται η υ ιστάµενη θερµοκρασία του ρου

ετά α   δευτερ λε τα λαµ άνει εντολή α  το τηλε ειριστήριο να ε ανα έρει 
στις ενδείξεις την ρυθµι µενη θερµοκρασία  κ µα και ταν εµ ανί εται η ένδειξη 
(       ) η θερµοκρασία ου µ ορείτε να δείτε είναι η ορι µενη θερµοκρασία εσωτερικού

ρου  ταν ξεκινάτε την λειτουργία του κλιµατιστικού η θερµοκρασία ου λέ ετε
είναι η ορι µενη

λις ιέσετε αυτ  το λήκτρο ενεργο οιείται η λειτουργία αύσης του ρονοδιακ τη
ου το εικονίδιο   ανα οσ ήνει

 µέθοδος ενεργο οιήσης του   είναι ακρι ς η ίδια µε αυτήν του  

ατήστε αυτ  το λήκτρο για να ενεργο οιήσετε/α ενεργο οιήσετε την λειτουργία 
ε την λειτουργία  ε ιτυν άνεται ιο γρήγορα η ύξη ή η θέρµανση στον ρο  
ταν το ενεργο οιήσετε εµ ανί εται το αντίστοι ο εικονίδιο  ταν αλλά ετε την λειτουργία 

του κλιµατιστικού ή ενεργο οιείτε τον ανεµιστήρα  η λειτουργία  δεν είναι λέον
διαθέσιµη και α ενεργο οιείται αυτ µατα

ατήστε αυτ  το λήκτρο για να ενεργο οιήσετε/α ενεργο οιήσετε την λειτουργία 
( υ τερινή ειτουργία ονάδας)  λις ενεργο οιήθεί η λειτουργία  το  
είναι σεταρισµένο  ταν η µονάδα α ενεργο οιηθεί  η λειτουργία  ακυρ νεται  

λις ορίσετε την λειτουργία   το αντίστοι ο εικονίδιο ενεργο οιείται στην 
οθ νη  ε αυτή την λειτουργία µ ορείτε να ρυθµίσετε τον ρ νο και να το ροσαρµ σετε 
ανάλογα µε τις ε ιθυµίες σας  ταν το κλιµατιστικ  δουλέυει στον νεµιστήρα ή κάτω α
την αυτ µατη λειτουργία  η λειτουργία  δεν είναι διαθέσιµη
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1 4
ατήστε αυτο το λήτκρο για να ε ιλέξετε τον ωτισµ  της οθ νης  ταν ενεργο οιήσεται

τον ωτισµ  το εικονίδιο       θα εµ ανιστεί και η ένδειξη ωτισµ ς θα ενεργο οιηθεί στην
οθ νη  ταν α ενεργο οιήσετε τον ωτισµ  το εικονίδιο θα εµ ανιστεί και η ένδειξη        
στην οθ νη θα α ενεργο οιηθεί

λήκτρο 

ειτ υρ α 
ατήστε αυτ  το λήκτρο κατα τις λειτουργίες Ψύξης ή ύγρανσης   εσωτερικ ς

ανεµιστήρας θα συνε ίσει να λειτουργεί για  ακ µη λε τά στε να στεγν σει τον
εναλλακτή της εσωτερικής µ ναδας ακ µη και ταν το κλιµατιστκ  α ενεργο οιείται

ειτ υρ α  
ταν ε ιλέγετε την λειτουργία   η θερµοκρασία ου έ ετε ορίσει δεν θα

εµ ανί ετεται στην οθ νη  η µονάδα έ ει ρυθµιστεί σύµ ωνα µε την θερµοκρασία
δωµατίου και αυτ µατα ε ιλέγει την ιδανική λειτουργία για να δηµιουργήσει το
ιδανικ  ερι άλλον

ειτ υρ α 
Εαν ενεργο οιήσετε την κλιµατιστική µονάδα σε αυτήν την λειτουργία το
κλιµατιστικ  θα δουλέ ει άρα ολύ α οδοτικά και σε υ ηλή τα ύτητα για να ύξει
ή να θερµάνει το ρο   θερµοκρασία του ερι άλλοντος ροσεγγί ει την
ε ιθυµητή θερµοκρασία άρα ολυ γρήγορα

ειτ υρ α   
 λειτ υρ α ισ ει ια συ κεκριµ να µ ντ λα
ταν η µονάδα ρίσκεται σε λειτουργία θερµ τητας ή αυτ µατη λειτουργία

θέρµανσης  ο συµ ιεστής και ο εσωτερικ ς ανεµιστήρας ρίσκεται σε λειτουργία
για να α ενεργο οιήσετε τη µονάδα  ο συµ ιεστής και εξωτερικ ς ανεµιστήρας θα
σταµατήσουν να λειτουργούν  ι ερσίδες ε ιστρέ ουν στην ορι ντια θέση  και ο
εσωτερικ ς ανεµιστήρας θα λειτουργεί σε αµηλή τα ύτητα του ανεµιστήρα  
δευτερ λε τα αργ τερα  η µονάδα θα σ ήσει

  λειτουργία  ακυρ νεται ταν ξεκινά την λειτουργία του το κλιµατιστικ  
λειτουργία  ( υτοκαθαρισµού) δεν είναι διαθέσιµη κατα την υτ µατη
λειτουργία  την λειτουργία νεµιστήρα και στην θέρµανση  ε αυτήν τη λειτουργία
α αιρείται η υγρασία ου αραµένει στον εσωτερικ  εναλλάκτη και έτσι
α οτρέ εται η δηµιουργία µού λας

 ταν η λειτουργία  ειναι ενεργο οιηµένη  τερµατί ετε η λειτουργία του
κλιµατιστικού ο ανεµιστήρας της εσωτερικής µονάδας συνε ί ει να λειτουργεί για

ερί ου  λε τά σε αµηλή τα ύτατα  ν θέλετε να σταµατήσει η λειτουργία του
ανεµιστήρα ιέστε το λήκτρο 

ατα την α ενεργο οίηση του  και ε σον έ ετε τερµατίσει την λειτουργία
του κλιµατιστικού  ο ανεµιστήρας της εσωτερικής µονάδας σταµατά αµέσως

ειτ υρ ε  λ κτρων τ υ ειριστηρ υ

ι ικ  λειτ υρ ε
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ι ικ  λειτ υρ ε

α λειτ υρ α α ωση

ενικ  ειτ υρ α
 Για να ενεργο οιήσετε την µονάδα  ιέστε το

ληκτρο  η µονάδα θα ξεκινήσει την λειτουργία  Για
να α ενεργο οιήσετε την µονάδα ιέστε το λήκτρο 

 Για να ενεργο οιήσετε ο οιαδή οτε λειτουργία
ιέστε το λήκτρο 
 α λήκτρα /  ρυθµί ουν την ε ιθυµητή

θερµοκρασία  ατα την αυτ µατη λειτουργία τα
λήκτρα /  δεν είναι διαθέσµιµα
 Ενεργο οιήστε την λειτουργία του ανεµιστήρα

ίε οντας το λήκτρο  µ ορείτε να ρυθµίσετε την
τα ύτητα του ανεµιστήρα α  αυτ  το λήκτρο
µ ορείτε να ε ιλέξετε αυτ µατο  υ ηλή  µεσαία ή
αµηλή τα ύτητα
 ιέ οντας το λήκτρο       µ ορείτε να ε ιλέξετε την

θέση των ερσίδων

ρ αιρετικ  λειτ υρ ε

 ν ε ιλέξετε το λήκτρο  ( υ τερινή
λειτουργία) µ ορείτε να ρυµθίσετε ανάλογο την
λειτουργία

 Ε ιλέγοντας την λειτουργία   και 
 µ ορείτε να ρυθµίσετε τον ρονοδιακ τη

ανάλογα µε το ρ νο ου ε ιθυµείτε να λειτουργεί το
κλιµατιστικ  σας

 Για να ενεργο οιήσετε ή να α ενεργο οιήσετε τον
ωτισµ  ( ) ιέστε αυτ  το λήτκρο
 Εαν θέλετε να ενεργο οιήσετε την λειτουργία 

ιέστε αυτ  το λήτκρο

η ό  λειτ υρ α

ταν το κλιµατιστικ  είναι α ενεργο οιηµένο  ιέστε και κρατήστε το λήκτρο  για  
δευτερ λε τα για να εράσετε στη λειτουργία α ο άγωσης  ετά την ενεργο οιήση του
κλιµατιστικού η λειτουργία α ο άγωσης είναι ρυθµισµένη στο  α  τις εργοστασιακές
ρυθµίσεις  ταν το κλιµατιστικ  είναι σε λειτουργία α ο άγωσης  η οθ νη αναγρά ει την 
ένδειξη  ταν ρυθµί ετε την λειτουργία θέρµανσης  η οθ νη θα ανα οσ ήσει  ορές για

 δευτερ λε τα  ετά α  αυτ  η οθ νη  θα αναγρά ει την ρυθµισµένη θερµοκρασία
θέρµανσης  Εάν µέσα σε αυτά τα  δευτερ λε τα ιέσετε τα λήκτρα   και  θα 
ακυρωθεί η λειτουργία  και η οθ νη θα αναγρά ει την ρυθµισµένη θερµοκρασία  Για να 
αλλάξετε την αθµον µιση θερµοκρασίας µεταξύ αθµ ν ελισίου και αρενά τ  µετά την 
είσοδο στην λειτουργία  η ένδειξη της θερµοκρασίας θα αλλάξει στην θέση ου 
αναγρά εται η ένδειξη 



14

ν ι α ά α η μπα αρι ν ο  χειρι ηρίο

 ιέστε το ίσω µέρος του τηλε ειριστηρίου      σύρτε
ρος τα κάτω ως δεί νει το έλος  έως του να γεί το

κάλυµµα της θέσης των µ αταρι ν
 ντικαταστήστε τις δύο µ αταρίες ξηράς ρτισης 

(  ) το οθετ ντας τις στους σωστούς λους 
   και  
 ο οθετήστε και άλι το κάλυµµα της θήκης των 

µ αταρι ν  

    

 ή  

 ατά την λειτουργία  γυρίστε τον οµ  α οστολής εντολ ν ρος την εσωτερική
µονάδα
   α σταση του τηλε ειριστηρίου α  την εσωτερική µονάδα δεν θα ρέ ει να είναι

µεγαλύτερη των  µέτρων και δεν θα ρέ ει να υ άρ ουν εµ δια µεταξύ τους

  εκ οµ ή εντολής µ ορεί να ε ηρεαστεί εύκολα ταν υ άρ ουν στο ρο λάµ ες
θοροίου ή ασύρµατα τηλέ ωνα  ο τηλε ειριστήριο ρέ ει να ρίσκεται κοντά στην

εσωτερική µονάδα κατά την διάρκεια λειτουργίας του κλιµατιστικού
l

 άντε αντικατάσταση ίδιων µ αταρι ν ταν αυτ  α αιτείται

 ταν δεν ρησιµο οιείτε το κλιµατιστικ  για µεγάλο ρονικ  διάστηµα  γάλτε τις
µ αταρίες α  το τηλε ειριστήριο

 Εαν τα σύµ ολα στο τηλε ειριστήριο αίνονται θολά ή δεν αίνονται καθ λου
αντικαταστήστε τις µ αταρίες τους

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
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ειτ υρ α κτακτ  ν κη

α αρισµό   υντ ρηση

 ή
 

ρησιµο οιήστε υλικ  µονωµένο για να ατήσετε αυτ  το λήκτρο

ε ερί τωση ου το τηλε ειριστήριο αθεί η καταστρα εί  µ ορείτε να
ρησιµο οιήσετε το οηθητικ  λήκτρο για να ενεργο οιήσετε και να

α ενεργο οιήσετε το κλιµατιστικ  νοίξτε µε ροσο ή την ρ σο η
ατήστε το οηθητικ  λητκρο  για να ενεργο οιήσετε ή να

α ενεργο οιήσετε το κλιµατιστικ  ταν ενεργο οιήσετε το κλιµατιστικ  κατα
αυτο τον τρ ο λειτουργεί στο υτ µατο

 ενεργο οιήστε το κλιµατιστικ  και α οσυνδέστε το α  την αρο ή ρεύµατος για 
την α ο υγή ηλεκτρο ληξίας

 η λενετε το κλιµατιστικο µε νερ   ίνδυνος λεκτρο ληξίας

 η ρησιµο οιείτε δια ρωτικ  υγρ  για τον καθαρισµ  του κλιµατιστικού

α αρισµό  τη  ρόσ ψη  τη  εσωτερικ  µ ν α

Για να καθαρίσετε την ρ σο η της εσωτερικής µονάδας µ ορείτε να ρησιµο οιήσετε ένα 
ελα ρ ς νω  ανί

ηµε ωση  ην α αιρείτε την ρ σο η α  την εσωτερική µονάδα ροκειµένου να την 
καθαρίσετε
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α αρισµό  και συντ ρηση

1

2

3

4

ν τε την ρόσ ψη
ρα ηξτε ρος τα άνω ως

δεί νει η εικ να  νε άστε την
ρ σο η σε συγκεκριµένη γωνία

αιρέστε το ίλτρο ως
αρακάτω

 ρησιµο οιήστε ειδικ  ανί συλλογής σκ νης
ηλεκτρική σκού α ή καθαρίστε το µε νερ  (ο ι

αρα άνω α  οC)
 ταν το ίλτρο είναι ολύ ρ µικο συνιστάται

ο καθαρισµ ς του να γίνεται µε νερ
Εαν ε ιλέξετε να καθαρίσετε το ίλτρο µε νερ
α ήστε το να στεγνωσεί άρα ολυ καλά

ροτιµήστε να το οθετήσετε το ίλτρο για να
στεγν σει σε σκιερ  µέρος  ε αιωθείτε κατα
την ε ανατο οθέτηση του ίλτρου οτι έ ει
στεγν σει άρα ολύ καλά

ή     
  .   

   ή

    ή         3 ή .
            

 ή      .
           ή

  ή .
    ή       . 

    ή   ή  .

Π Σ

α αρισµό  των φ λτρων

φα ρεση φ λτρ υ

α αρισµό  φ λτρων

ανατ τηση λτρ υ
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 Ελέγξτε εάν οι είσοδοι και έξοδοι αέρα του κλιµατιστικού δεν εµ οδί ονται

 Ελέγξτε αν το ις και η ρί α ρίσκονται σε καλή κατάσταση
 Ελέγξτε έαν τα ίλτρα είναι καθαρά
 Ελέγξτε εάν τα στηρίγµατα άσης της εξωτερικής µονάδας έ ουν καταστρα εί ή

δια ρωθεί  ε αυτή την ερί τωση καλέστε άµεσα το εξουσιοδοτηµένο 

 οσυνδέστε την µονάδα α  την αρο ή του ρεύµατος

 αθαρίστε τα ίλτρα και την ρ σο η της εσωτερική µ ναδας

Σημεί η για ην ανα λ η ης μονά ας
 ολλά α  τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλ σιµα  αρακαλούµε α ορρί τετε τα

υλικά συσκευασίας µε τρ ο ασ αλή για το ερι άλλον

 ε ερί τωση ου θελήσετε να α ορρί ετε το αλι  σας κλιµατιστικ  α ευθυνθείτε
στις το ικές αρ ές ροκειµένου να αραδοθεί σε ειδικ  κέντρο ερισυλλογής και
ανακύκλωσης ηλεκτρονικ ν και ηλεκτρολογικ ν εξαρτηµάτων και εξο λισµού

ηµε ωση  λε  µετ  την ε ιακ  ρ ση

α αρισµό  και συντ ρηση

ηµε ωση  λε  ριν την ε ιακ  ρ ση

 Ελέγξτε εάν ο σωλήνας α οστράγγισης έ ει άθει ήµια  ε αυτήν την ερί τωση
καλέστε άµεσα το εξουσιοδοτηµένο 
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η ό  ε λυση  υσλειτ υρ ιών

ν λυση ενικών αιν µ νων

ρίν καλέσετε κά οιον εξειδικευµένο τε νικ  για ε ισκευή  ελέγξτε τα αρακάτω  Εάν η
λά η αραµένει ε ικοινωνήστε µε τον ροµηθευτή ή µε εξουσιοδοτηµένο τµήµα σέρ ις

Φαινόμενο Ελεγχος κατάστασης Επίλυση

Η εσωτερική
μονάδα δεν
λαμβάνει τις
εντολές του

τηλεχειριστηρίου
ή το

τηλεχειριστήριο
δεν έχει καμία

αντίδραση

άρ ει σηµαντική αρεµ ολή (α
στατικ  ηλεκτρισµ  σταθερή τάση) 

ο τηλε ειριστήριο ρίσκεται εκτ ς
εµ έλειας

άρ ουν εµ δια

 οµ ς των εντολ ν του
τηλε ειριστηρίου λέ ει τον
αισθητήρα λή ης εντολ ν
της εσωτερικής µονάδας

άρ ει µεγάλη ευαισθησία ως
θολές εικ νες ή καθ λου ενδείξεις
στο τηλε ειριστήριο

∆εν υ άρ ουν ενδείξεις στο
τηλε ειριστήριο

αρ ει λάµ α θορίου στο ρο
ου λειτουργεί το κλιµατιστικ

ερµατίστε τη λειτουργία του κλιµατιστικού
σας  διακ τε την αρο ή ρεύµατος 

γά οντας την ρί α  εριµένετε  λε τά
ειτα ξανατο οθετήστε την ρί α και

ενεργο οιήστε το κλιµατιστικ

 εµ έλεια για την ικαν τητα λή ης
εντολ ν είναι εως  µέτρα α  την
εσωτερική µ ναδας

οµακρύνετε τα εµ δια

Ε ιλέξτε τη σωστή γωνία ου ο
οµ ς εντολ ν του τηλε ειριστηρι υ
λέ ει τον αισθητήρα λή ης εντολ ν

της εσωτερικής µονάδας

Ελέγξτε τις µ αταρίες  Εάν η ισ ύς
τους είναι αµηλή αντικαταστήστε
τις

 ειτουργείστε το τηλε ειριστήριο
ιο κοντά στην εσωτερική µονάδα

 ήστε την λάµ α θορίου και
δοκιµάστε ξανα

Ελέγξτε το τηλε ειριστήριο
αρουσιά ει κά οια ηµιά  Εαν ναι

αντικαταστήστε το

Δεν βγαίνει
αέρας από την

εσωτερική
μονάδα

ι αεραγωγοί εισ δου ή εξ δου
είναι µ λοκαρισµένοι οµακρύνετε τα εµ δια

ατα την λειτουργία θέρµανσης  η
εσωτερική θερµοκρασία του ρου
έ τασε την θερµοκρασία της
ρύθµισης

λις ε ιτευ θεί η θερµοκρασία
ρύθµισης  σταµατά να γαίνει αέρας
α  την εσωτερική µ νάδα

 λειτουργίας της θέρµανσης µ λις
ενεργο οιήθηκε

Για να µη γει αγωµένος αέρας  η
εσωτερική µονάδα ξεκινά την
λειτουργία θέρµανσης µε µια µικρή
καθυστέρηση έως του εσταθεί το
εσωτερικ  στοι είο  Ειναι υσιολογική
λειτουργία
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∆ιακο ή ρεύµατος

ο ις έ ει µ ει αλαρά στην ρί α

 ασ άλεια ή ο ασ αλειοδιακο τής δεν
λειτουργούν

ο καλ διο τρο οδοσίας έ ει ρ ληµα

ο κλιµατιστικ  ξεκίνησε να λειτουργεί
ξανα αµέσως µ λις τερµατίσατε την
λειτουργία του

 ρύθµιση α  το τηλε ειριστήριο ειναι
λάθος

λλάξτε την ρύθµιση του
τηλε ειριστηρίου

εριµένετε για  λε τά και µετά
ξεκινήστε άλι την λειτουργία του

ητήστε α  εξειδικευµένο τε νικ  να
αντικαταστήσει το καλ διο

ητήστε α  εξειδικευµένο τε νικ  να
αντικαταστήσει τον ασ αλειοδειακ τη
ή την ασ άλεια

Ε ανατο οθετήστε την ρί α

εριµένετε έως του ε ανέλθει
το ρεύµα

κλιµατιστικό
εν

λειτ υρ ε

αινει λευκό
ν φ  α ρα

µ σα α ό την
εσωτερικ

µόνα α

 εσωτερική θερµοκρασία και η υγρασία
ρίσκονται σε υ ηλά ε ί εδα

 αέρας α  την εσωτερική µονάδα
αγ νει γρήγορα µετα α  λίγο η

θερµοκρασία και το ε ί εδο
υγρασίας έ τει και το λευκ  νέ ος
αέρα εξα ανί εται

αινόµεν λε  κατ σταση λυση

∆εν µ ρε τε
να ρυ µ σετε

την
ε ι υµητ
ερµ κρασ α

ο κλιµατιστικ  λειτουργεί στην
αυτ µατη λειτουργία (  )

 θερµοκρασία δεν µ ορεί να αλλάξει
κατα την λειτουργία  Εάν θέλετε
να αλλάξετε την θερµοκρασία θα

ρέ ει να αλλάξετε την λειτουργία

 ε ιθυµητή θερµοκρασία ξε ερνά το
µέγιστο εύρος ρύθµισης της
θερµοκρασίας

ο εύρος ρύθµισης θερµοκρασίας
είναι o  oC

ό ση
η  

ρµανση
µη α τικ

 µη
ικαν ιητικ

 τάση ειναι ολύ αµηλή
εριµένετε µέ ρι να α οκατασταθεί η

τάση σε υσιολογικά ε ί εδα

α ίλτρα ειναι ρ µικα αθαρίστε τα ίλτρα

 ε ιθυµητή θερµοκρασία ρίσκεται
εντ ς εύρους θερµοκρασίας

ροσαρµ στε την ε ιθυµητή
θερµοκρασία έντος εύρους

ρτες ή αράθυρα είναι ανοικτά λείστε τις ρτες ή τα αράθυρα

η ό  ε λυση  υσλειτ υρ ιών
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Φ  

α νει µυρω ι
α ό τ

κλιµατιστικό

άρ ει ήγη οσµ ν α  τα
ε ι λά  ή τσιγάρα κλ

Εξαλεί τε τις ήγές οσµ ν

αθαρίστε τα ίλτρα

κ εται
όρυ  ρ
νερ  στην
εσωτερικ

µ ν α

λις ξεκινήσατε ή µ λις
τερµατίσατε την λειτουργία του
κλιµατιστικού

 ή ος ροέρ εται α  την ροή
του υκτικού υγρού µέσα στην
εσωτερική µονάδα  Ειναι

υσιολογική λειτουργία

ρυ
σ ασ µατ

λις ενεργο οιήσατε ή
α ενεργο οιήσατε την λειτουργία
του κλιµατιστικού

γω αλλαγής της θερµοκρασίας
τα λαστικά ή άλλα µερη του
κλιµατιστικού συστέλλονται ή
διαστέλλονται µε α οτέλεσµα να
ακούγεται θ ρυ ος σαν σ άσιµο

 κλιµατιστικό
εκ νησε

αφνικ  να
λειτ υρ ε

άρ ει αρεµ ολή ως κεραυν ς
ή ασύρµατες συσκευές κλ

οσυνδέστε α  την αρο ή
ρεύµατος του κλιµατιστικού

υνδέστε ξανά και λειτουργήστε
εκ νέου το κλιµατιστικ

η ό  ε λυση  υσλειτ υρ ιών
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Κωδικός
Βλάβης

E5

E8

U8

H6

C5

F1

F2

Πιθανή διαδικασία επίλυσης

ορεί να σ ήσει αµέσως µ λις κάνετε ε ανεκκίνηση λειτουργίας του
κλιµατιστικού  ε δια ορετική ερί τωση  αρακαλούµε ε ικοινωνήστε µε το
εξουσιοδοτηµένο σερ ις

ορεί να σ ήσει αµέσως µ λις κάνετε ε ανεκκίνηση λειτουργίας του
κλιµατιστικού  ε δια ορετική ερί τωση  αρακαλούµε ε ικοινωνήστε µε το
εξουσιοδοτηµένο σερ ις

 

ορεί να σ ήσει αµέσως µ λις κάνετε ε ανεκκίνηση λειτουργίας του
κλιµατιστικού  ε δια ορετική ερί τωση  αρακαλούµε ε ικοινωνήστε µε το
εξουσιοδοτηµένο σερ ις

 

ορεί να σ ήσει αµέσως µ λις κάνετε ε ανεκκίνηση λειτουργίας του
κλιµατιστικού  ε δια ορετική ερί τωση  αρακαλούµε ε ικοινωνήστε µε το
εξουσιοδοτηµένο σερ ις

 

 ε ερί τωση ου εµ ανιστούν τα κάτωθι αιν µενα  αρακαλούµε τερµατίστε την λειτουργία του
κλιµατιστικού και γάλτε το ις α  την ρί α αµέσως

την συνέ εια ε ικονωνήστε µε το εξουδιοστηµένο σερ ις για την ε ισκευή της λά ης

 ο καλωδιο αρο ής ρεύµατος έ ει υ ερθερµανθεί η καταστρα εί

 άρ ει ασυνήθιστος ή ος κατα την λειτουργία

  ασ αλιειοδιακ της έ τει συ νά

  υρωδιά καµµένου γαίνει α  το κλιµατιστικ

 άρ ει διαρροή α  την εσωτερική µονάδα

ι οί βλάβης

 ταν ροκύ τει κά οια λά η  η ένδειξη θερµοκρασίας ή η εσωτερική µονάδα
θα ανα οσ ήνει και θα εµ ανιστεί κωδικ ς λά ης  αρακάτω υ άρ ει ο

ίνακας ου µ ορείτε να συµ ουλευτείτε τις αντίστοι ες ενδείξεις λα ν

ηµε ωση  ε ερί τωση ου εµ ανιστεί κά οιος άλλος κωδικ ς
αρακαλούµε ε ικοινωνήστε µε το εξουσιοδοτηµένο σέρ ις

Π Σ

αρακαλούµε ε ικοινωνήστε µε το εξουσιοδοτηµένο σερ ις

αρακαλούµε ε ικοινωνήστε µε το εξουσιοδοτηµένο σερ ις

αρακαλούµε ε ικοινωνήστε µε το εξουσιοδοτηµένο σερ ις

ην ε ισκευά ετε ή ε ανατο οθετείτε µ νοι σας το κλιµατιστικ
ε ερί τωση ου το κλιµατιστικ  λειτουργεί κάτω α  ασυνήθιστες συνθήκες

µ ορεί να ροκληθεί λά η  ηλεκτρο ληξια  ωτιά ή τραυµατισµ ς
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 ροσέξτε να µην εµ οδί εται η είσοδος ή εξ δος του άερα κατα
την λειτουργία της συσκευής

 Ε ιλέξτε ένα σηµείο ο ου µ ορεί εύκολα να ραγµατο οιείται η
α οστράγγιση των συµ υκνωµάτων

 Ε ιλέξτε ένα σηµείο ολικ  για τη σύνδεση της εξωτερικής µονάδας
σε ρί α

 Ε ιλέξτε ένα σηµειο ο ου τα αιδιά δεν έ ουν ρ σ αση
 Ε ιλέξτε ένα σηµείο ο ου µ ορεί να αντέ ει το άρος της εσωτερικής

µονάδας  και δεν θα αυξάνει το ε ί εδο θορύ ου και τις δονήσεις
  συσκευή ρέ ει να εγκατασταθεί σε ένα σηµείο  µέτρα α  το

άτωµα
 ην εγκαταστήσετε την µ ναδα άνω α ο ο οιαδή οτε ηλεκτρική

συσκευή
 Για την καλύτερη λειτουργία α ο ύγετε εντελ ς ρους ο ου

υ ίστανται λαµ τήρες θορίου

λ  ση  ια την ε κατ σταση

1 2 3  
4 ή 5 ή ή 6 

   8  ή 9 ή ή

10  11 ή  12 

13   14  ή

Σημεί η       ή  
     

     ή  

 

ή 

 εγκατάσταση του κλιµατιστικού στα κάτωθι µέρη µ ορεί να ροκαλέσει δυσλειτουργίες  
ε ερί τωση ου δεν υ άρ ει άλλη εναλλακτική αρακαλούµε συµ ουλευτείτε το σηµείο

λησης ή την αντι ροσω εία
 έρη µε δυνατή εστία θερµ τητας ή ατµού ή εύ λεκτων αερίων ή συνδιασµ

των αρα άνω
 έρη µε υ ηλή συ ν τητα ηλεκτροµαγνητικ ν κυµάτων ως ραδι ωνα

ιατρικά µη ανήµατα κλ
 αράκτιες εριο ές
 έρη ου υ άρ ουν λάδια ή ιοµη ανικά αέρια
 έρη ο ου υ άρ ει θειικ  αέριο
 λλα µέρη ου ε ικρατούν ιδιαίτερες συνθήκες
  εσωτερική µονάδα δεν ρέ ει να εγκαθιστάται µέσα στο µ άνιο

ρ αλε α ια την ε κατ σταση
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αιτ σει  ια την ηλεκτρικ  σ ν εση

η ε  σφ λεια

αιτ σει  ε ωση

 ρέ ει να ακολουθούνται ιστά λοι οι καν νες ου διέ ουν τους το ικούς κανονισµούς
κατα την εγκατάσταση

 ύµ ωνα µε τους το ικούς κανονισµούς  ρησιµο οιήστε κατάλληλο κύκλωµα
αρο ής ρεύµατος και ασ αλειοδιακ τη
 ε αιωθείτε ως η αρο ή ρεύµατος συνάδει µε τις α αιτήσεις του κλιµατισµού
 υνδέστε σωστά το καλ διο της άσης  του ουδέτερου και το καλ διο γείωσης στην

ρί α

 ε αιωθείτε ως έ ετε διακ ει την αρο ή ρεύµατος ριν ρο ωρήσετε σε
ο οιαδή οτε εργασία έ ει να κάνει µε το ρεύµα και την ασ άλεια

 ην ε ανα έρετε την αρο ή ρεύµατος ριν τελει σετε την εγκατάσταση
 ε ερί τωση ου το καλ διο αρο ής ρεύµατος είναι κατεστραµµένο ρέ ει

να αντικατασταθεί µ νο α  εξειδικευµένο τε νικ  ωστε να α ο ευ θεί ιθαν ς
τραυµατισµ ς

  θερµοκρασία του υκτικού κυκλ µατος θα ειναι υ ηλή  ρατήστε το
καλ διο µακριά α  τους υκτικούς σωλήνες αλκού

  συσκευή ρέ ει να εγκατασταθεί µε άση τους διεθνείς κανονισµούς
καλωδι σεων

 ο κλιµατιστικ  σας είναι ηλεκτρική συσκευή ρ της κλάσης  ρέ ει να
υ άρ ει κατάλληλη γείωση  µε ειδική συσκευή γείωσης α  εξειδικευµένο
τε νικ  εαιωθείτε ως η γείωση ειναι άντα α οτελεσµατική  ε δια ορετική

ερί τωση µ ορει να ροκληθεί ηλεκτρο ληξία

 ο καλ διο της γείωσης στο κλιµατιστικ  ειναι κίτρινο ράσινο και δεν µ ορεί
να ρησιµο οιηθεί για άλλο σκο

  αντίσταση γείωσης ρέ ει να ειναι σύµ ωνη µε τους εθνικούς κανονισµούς
ασ αλείας ηλεκτρικ ν εγκαταστάσεων

  συσκευή ρέ ει να το οθετηθεί σε µέρος ο ως η ρί α να ειναι
ροσ άσιµη

 νας διακ της α οκο ής ρέ ει να εγκατασταθεί µε  ιλιοστά άνοιγµα
ε α ής σε λους του λους
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κατ σταση τη  εσωτερικ  µόνα α
µα ρώτ  ιλ τε τ  µ ρ  ό υ α ε καταστ σετε την εσωτερικ  µ ν α

ροτείνετε στον ιδιοκτήτη το σωστ  µέρος για την το οθέτηση του κλιµατιστικκού και
οριστικο οιήστε την εγκατάσταση µα ί του

µα ∆ε τερ  ετ στε την ση στ ρι η  τη  εσωτερικ  µ ν α
  ρεµάστε τη άση στήριξης στον τοί ο  ροσαρµ στε την σε ορι ντια θέση µε το
αλ άδι και στη συνέ εια σηµαδέ τε µε το κατσα ίδι τιά νοντας τρύ ες στον τοί ο

 νοίξτε τις ο ές ου έ ετε σηµαδέ ει στον τοί ο µε το τρυ άνι ( κατάλληλης
διατοµής) και στην συνέ εια το οθετήστε στις ο ές το λαστικ  αρέµ ισµα της

ίδας
 ιδ στε τη άση στήριξης στον τοί ο µε τις αντίστοι ες ίδες ( ) και

στην συνέ εια ελέγξτε αν η άση έ ει το οθετηθεί σωστά και συγκρατείται σταθερά
α  τις ίδες  ν τα λαστικά αρεµ ίσµατα είναι αλαρά ανοίξτε άλλη τρύ α σε
δι λαν  σηµείο

 Ε ιλέξτε την τρύ α στον τοί ο για τις υκτικές σωλην σεις σύµ ωνα µε την
κατεύθυνση των σωλην σεων α  την εσωτερική µονάδα   τρύ α αυτή θα ρέ ει
να είναι λίγο αµηλ τερα α  την άση στήριξης ως αίνεται στο διάγραµµα

αρακάτω

 
µα ρ τ  ν ι µα τρ α  σωληνώσεων

Φ 0

  

ή  ή

150 150

Φ 0
ή  ή

 νοίξτε την τρύ α µε διάµετρο  ή  σύµ ωνα µε την ε ιλεγµένη θέση των
σωλην σεων της εσωτερικής µονάδας  Για την οµαλή ροή των συµ υκνωµάτων η
τρύ α θα ρέ ει να έ ει κατη ορική κλίση ο  ο

18K : 24K :

Φ55

   

ή  ή

150 150

Φ55
ή  ή

 ρέ ει να ακολουθούνται ιστά λοι οι καν νες ου διέ ουν τους το ικούς κανονισµούς
κατα την εγκατάσταση
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 ο οθετείστε τον σωλήνα υγρού και αερίου
στην κατάλληλη θέση σύνδεσης

 υσ ίξτε το αντίστοι ο ρακ ρ ελα ρά µε το
έρι

 ροσαρµ στε στο δυναµ κλειδο την ρο ή σύσ ιξης σύµ ωνα µε τον αρακάτω
ίνακα  ο οθετείστε το εξάγωνο κλειδί σύσ ιξης στην σταθερή ελυρά της σωλήνας και

το δυναµ κλειδο στο ρακ ρ  υσ ίξτε το ρακ ρ µε το δυναµ κλειδο
 

 λις ε ιλέξετε την κατεύθυνση των
σωλην σεων α  αριστερά ή δεξιά
κ τε τη σ ετική τρύ α στο κάτω λαιν
µέρος του κλιµατιστικού

τε την
τρύ α

ριστερά

 ι σωλην σεις µ ορούν να γούν
ρος τα δεξιά ή ίσω δεξιά  αριστερά ή
ίσω αριστερά

ριστερά ίσω
αριστερά

∆εξιά
ίσω δεξιά

µα ταρτ

κατ σταση εσωτερικ  µ ν α

ακ ρύνδεσµος
σωλην σεων

ωλήνας

ή

5- 10

ή

Φ 0
Φ55

   
 ταν ανοίγετε τις τρύ ες ροσέξτε
στε να µην µείνει µέσα στους σκ νη

και λά ετε µέτρα ασ αλείας κατά το
άνοιγµα των ο ν

  α λαστικά αρεµ ίσµατα δεν
αρέ ονται και θα ρέ ει να

αγοραστούν ωριστά

µα µ τ  ν εση των ψυκτικών σωληνώσεων τη
εσωτερικ  µ ν α
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µα κτ  ν εση τ υ σωλ να α τευση

Μονωμένος σωλήνας

 υνδέστε το σωλήνα α οστράγγισης µε
την αντίστοι η σωλήνα του µη ανήµατος
α  το λεκανάκι συµ υκνωµάτων

 ραγίστε την ένωση
µε ταινία

Εξωτερική
σωλήνα

Σωλήνας
αποστράγγισης

Σωλήνας
αποστράγγισης

Ταινία

Εξωτερική σωλήνα

Σωλήνας αποστράγγισης

Μονωμένος σωλήνας

 ροσθέστε µ νωση στο σωλήνα
α οστράγγισης της εσωτερικής µονάδας

στε να εµ οδίσετε τα συµ υκν µατα

 λαστικά εξαρτήµατα σύνδεσης και
ε έκτασης δεν αρέ ονται

 νοίξτε την ρ σο η  α αιρέστε τη
ίδα α  το κάλυµµα των καλωδίων

και κατε άστε το κάλυµµα καλωδίων

κάλυμμα καλωδίων

βίδαΠρόσοψη

µα µ  ν εστε τ  καλώ ι  τη  εσωτερικ  µ ν α

 υλίξτε τις υκτικές σωλην σεις µε
το αντίστοι ο µονωτικ  υλικ  και
τυλίξτε το µε ταινία

κατ σταση εσωτερικ  µόνα α

Δυναμόκλειδο

Εξάγωνο
κλειδί

Ψυκτικός σωλήνας

Σωλήνας

Ρακόρ

Διάμετρος παξιμαδιού Ροπή σύσφιξης (Ν.m)

Φ 6
Φ 9.52
Φ 12
Φ 16
Φ 19

30~40
45~55
60~65
70~75

15~20

Σημείωση:
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 Ε ανατο οθετείστε το λαστικ
 λείστε ξανά την ρ σο η

κατ σταση εσωτερικ  µ ν α

 
 λα τα καλ δια της εσωτερικής και εξωτερικής µονάδας ρέ ει να συνδεθούν

α  εξειδικευµένο τε νικ
 Εάν το µήκος του καλωδίου αρο ής ρεύµατος δεν είναι ε αρκές  ε ικοινωνήστε

µε τον ροµηθευτή σας ή την αντι ροσω εία για την αρο ή νέου  ην
ροσ αθήσετε να ε εκτείνετε µ νοι σας το καλ διο
 Για τα κλιµατιστικά ου διαθέτουν ις  το ις θα ρέ ει να είναι ροσ άσιµο µετά

την εγκατάσταση
 Για τα κλιµατιστικά ου δεν διαθέτουν ις  ένας ασ αλειοδιακ της ρέ ει να

εγκατασταθεί στην αρο ή ρεύµατος
  ασ αλειοδιακ της θα ρέ ει να είναι τρι ολικ ς µε α σταση ε α ής

µεγαλύτερη α  mm

   

 αιρέστε το ροστατευτικ  κάλυµµα
α  την κλέµµα και συνδέστε το καλ δι
της αρο ής ρεύµατος στις αντίστοι ες
θέσεις σύµ ωνα µε το ρ µα  σ ίξτε
τις ίδες και ε ανατο οθετείστε το
κάλυµµα της κλέµµας

καλ διο αρο ής
ρεύµατος

ο ή
κατεύθυνσης
καλωδι ν

 εράστε το καλ διο της αρο ής του
ρεύµατος α  την αντιστο ή τρύ α στην

ίσω λευρά του µη ανήµατος και έ ειτα
τρα ήξτε το α  µ ροστά

N (1) 2 32

ύνδεση εξωτερικής µονάδας
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κατ σταση εσωτερικ  µ ν α
µα  λυψη και µόνωση των σωληνώσεων

 αλύ τε τον σωλήνα σύνδεσης  το
καλ διο αρο ής ρεύµατος και τον
σωλήνα α ο εύτεσης µε ταινία

Εσωτερική
µονάδα

σωλήνας
αερίου

αλ διο σύνδεσης
εσωτ  και εξωτ  µονάδας

σωλήνας υγρού

σωλήνας
α οστράγγισης

ταινία

 ροντίστε κατα την κάλυ η του
σωλήνα α ο έτευσης και του καλωδίου
σύνδεσης να α ήσετε ε αρκές µήκος
εκτ ς της κάλυ ης για την µετέ ειτα
εγκατάσταση

 αλύ τε τα µε την ταινία ωρίς να
α ήσετε κενά

 ι υκτικές σωλην σεις θα ρέ ει
να καλυ θούν ξε ωριστά στο τέλος

Σημείωση:
 ο καλ διο αρο ής ρεύµατος και το

καλ διο ε ικοινωνίας δεν ρέ ει να είναι
µ ερδεµένα κατα την τύλιξή τους

  σωλήνας α ο έτευσης ρέ ει να
το οθετηθεί κάτω α  τις υκτικές
σωλην σεις και τα καλ δια

drain hose
band

ωλήνας
σύνδεσης

αλ διο αρο ής ρεύµατος
εσωτερικής µονάδας

µα νατ  ρ µαστε την εσωτερικ  µ ν α
 ο οθετείστε τις σωλην σεις µέσα σε µια λαστική ροστατευτική σωλήνα και

εράστε τη µέσα α  την ο ή του τοί ου
 ρεµάστε την εσωτερική µονάδα ε άνω στην µεταλλική άση στήριξης
 Γεµίστε το κεν  µεταξύ των σωλήνων και της τρύ ας του τοί ου µε µονωτικ

υλικ
 τερε στε τον λαστικ  σωλήνα κάλυ ης της ο ής
 Ελέγξτε εάν η εσωτερική µονάδα έ ει εγκατασταθεί σταθερά και κ ντα στον

τοί ο

ηµείωση
 η λυγί ετε ολύ τον σωλήνα α οστράγγισης ροκειµένου να α ο ευ θεί

ιθαν  τσάκισµα

εσωτερικ εξωτερικ

ωλήνας
τοί ου ονωτικ

υλικ

νω άγκιστρο

άτω άγκιστρο της
µεταλλικής άσης
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λε  µετ  την ε κατ σταση

λε  ειτ υρ α

 Ελέγξτε τα κάτωθι µέτα την εγκατάσταση

Σημεία προς έλεγχο Πιθανή βλάβη
ει εγκατασταθεί σταθερά η µονάδα  µονάδα µ ορεί να έσει  να ταρακουνηθεί ή

να ειναι ολύ θορυ δης

ει γίνει ο έλεγ ος διαρροής υκτικού υγρού ορεί να ροκληθεί ανε αρκής α δοση
είτε στην ύξη είτε στην θέρµανση

Είναι ε αρκής η θερµοµ νωση των υκτικ ν
σωλην σεων και της α ο έτευσης

ορεί να ροκληθούν συµ υκν µατα και
στάξιµο νερού

ορρέει σωστά το νερ  των συµ υκνωµάτων
α  την εσωτερική µ ναδα

ορεί να ροκληθούν συµ υκν µατα και
στάξιµο νερού

 τάση αρο ής ρεύµατος του σ ιτιού σας είναι
σύµ ωνη µε αυτήν ου ανα έρεται στο ταµ ελάκι
αρακτηριστικ ν της συσκευής

 ε δια ορετική ερί τωση µ ορεί να ροκληθεί
δυσλειτουργία η καταστρο ή κά οιων µερ ν της
συσκευής

 συνδεσµολογία της καλωδίωσης είναι σωστή
ε δια ορετική ερί τωση µ ορεί να ροκληθεί

δυσλειτουργία η καταστρο ή κά οιων µερ ν της
συσκευής

ει γειωθεί µε ασ άλεια η µονάδα ε δια ορετική ερί τωση µ ορεί να ροκληθεί
ηλεκτρική διαρροή

ο καλ διο αρο ής ρεύµατος ληρεί τις
α αιτούµενες ροδιαγρα ές

ε δια ορετική ερί τωση µ ορεί να ροκληθεί
δυσλειτουργία η καταστρο ή κά οιων µερ ν της
συσκευής

άρ ει κά οιο εµ διο στις εισ δους ή στις
εξ δους του αέρα

ορεί να ροκληθεί ανε αρκής α δοση ύξης
ή θέρµανσης

ει α αιρεθεί η σκ νη και τυ ν άλλα σωµατίδια
ου δηµιουργήθηκαν κατά την εγκατάσταση

ε δια ορετική ερί τωση µ ορεί να ροκληθεί
δυσλειτουργία η καταστρο ή κά οιων µερ ν της
συσκευής

ι άνες αερίου και υγρού της εξωτερικής
µονάδας είναι εντελ ς ανοικτές

ορεί να ροκληθεί ανε αρκής α δοση ύξης
ή θέρµανσης

 ρ ετ ιµασ α ελ υ λειτ υρ α
    κάτο ος εγκρίνει την κλιµατιστική µονάδα
   οδείξτε τις σηµαντικές σηµει σεις ου α ορούν το κλιµατιστικ  στον κάτο  του

  ελ υ λειτ υρ α
   νοίξτε την αρο ή ρεύµατος  ατήστε το λήκτρο /  στο τηλε ειριστήριο για να

ενεργο οιήσετε την λειτουργία του κλιµατιστικού
   ατήστε το λήκτρο  για να ε ιλέξετε την λειτουργία    

 έτσι στε να ελέγξετε εάν η λειτουργία του κλιµατιστικού είναι κανονική ή ι
   ν η θερµοκρασία ρου είναι µικρ τερη α  το κλιµατιστικ  δεν µ ορεί να

ενεργο οιηθεί η λειτουργία ύξης
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 ταθερ  µήκος υκτικ ν σωλην σεων   µέτρα   µέτρα   µέτρα

 αιτούµενο υκτικ  υγρ  και υκτικ  λάδι έ ειτα α  την ολοκλήρωση της
εγκατάστασης

    σον α ορά το υκτικ  λάδι ε αρκεί για  µέτρα µήκος υκτικ ν
σωλην σεων  α ρέ ει να ροσθέτετε m  υκτικού λαδιού για κάθε  µέτρα
ε ι λέον σωλην σεων

      µέθοδος υ ολογισµού συµ λήρωσης υκτικού υγρού είναι ασισµένη
στο µήκος της σωλήνας υγρού ως αρακάτω  οσ τητα συµ λήρωσης

υκτικού υγρού  έξτρα µέτρα σωλην σεων  οσ τητα υκτικού υγρού ανα
µέτρο

τον αρακάτω ίνακα δίνεται η α αιτούµενη οσ τητα συµ λήρωσης
υκτικού υγρού σύµ ωνα µε τη γραµµή υγρού του κάθε µη ανήµατος και είναι

δια ορετική για δια ορετικές διατοµές της γραµµής υγρού  νατρέξτε στο
αρακάτω ινακα

       

   

ό ση
η

ό ση
η

5000Btu/h
(1465W)

24000Btu/h
(7032W)

7000Btu/h
(2051W)

28000Btu/h
(8204W)

9000Btu/h
(2637W)

36000Btu/h
(10548W)

12000Btu/h
(3516W)

42000Btu/h
(12306W)

18000Btu/h
(5274W)

48000Btu/h
(14064W)

έγιστη
υ οµετρική

δια ορά

έγιστο
µήκος

σωλην σεων

έγιστο
µήκος

σωλην σεων

15 255 10

15 305 10

15 305 20

20 3010 20

25 3010 20

 
 λά ιστο µήκος υκτικ ν σωλην σεων  µέτρα

  έγιστο µήκος και υ οµετρική δια ορά των υκτικ ν σωλην σεων

∆ιαµόρφωση των ψυκτικών σωληνώσεων

έγιστη
υ οµετρική

δια ορά
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Πρόσθετη ποσότητα ψυκτικού υγρού R22, R407C, R410A και R134a

Φ6

Φ6 or Φ9.52

Φ12

Φ16

Φ19

Φ22.2

Φ9.52 ή Φ12

Φ16 ή Φ19

Φ19 ή Φ22.2

Φ25.4 ή Φ31.8

_

_

Ψύξη και θέρµανση(g/m)

15

15

30

60

250 250

350350

120

120

50

20

Γραµµή αερίου(mm)Γραµµή υγρού(mm)

Εξωτερική µονάδα

Ψύξη (g/m)

∆ιάµετρος σωλήνα σύνδεσης

∆ιαµόρφωση των ψυκτικών σωληνώσεων
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Φ6  6.35 1 4

Φ9.52 3 8

Φ12 12. 1 2

Φ15.8 16 5 8

1.3 0.

1.6 1.0

1.8 1.0

2.4 2.2

ηµε ωση

 τε το σωλήνα

 ετρήστε την α σταση εσωτερικής και
εξωτερικής µονάδας και στη συνέ εια
ε ιλέξτε το µήκος σωλήνα ου ρειά εστε
 τε το α αιτούµενο µήκος σωλήνα µε τον

κ τη σωλήνων
σωλήνας

κ της σωλήνων

γέρνει άνισο γρέζι

 αιρέστε τα γρέ ια
αιρέστε τα γρέ ια α  την ε ι άνεια της

κο ής και δ στε ιδιαίτερη ροσο ή στον να
µην µ ουν στο εσωτερικ  του σωλήνα

κάτω µέρος

σωλήνας

Εργαλείο
λείανσης

Γ  ο οθετήστε εξωτερικά την
    κατάλληλη µ νωση
∆  υνδέστε το ρακ ρ
 αιρέστε το ρακ ρ α  τον σωλήνα της

εσωτερικής µονάδας και την άνα της
εξωτερικής το οθετήστε το αντιστοί ως στον
σωλήνα

ρακ ρ

σωλήνας

E: Εκχείλωση των άκρων

ηµε ωση
 α σταση  είναι δια ορετική και

εξαρτάται α  την διάµετρο του
σωλήνα  αρακαλούµε ανατρέξτε στον

ίνακα αρακάτω

Εκ ειλωτής

άκρο
σωλήνα

σωλήνας

 λεγ ος
 λεγξτε την οι τητα της εκ είλωσης

Εαν αρατηρήσετε ο οιαδή οτε
ανωµαλία στην ε ι άνεια ή ασυµµετρία
ε αναλά ετε την εκ είλωση
ακολουθ ντας τα ίδια ήµατα

ισο µήκος

ακατάλληλη εκ είλωση

γέρνει
κατεστραμμένη

επιφάνεια

ράγισμα
ανομοιόμορφο

πάχος

Ε ί εδη ε ι άνεια

Εξωτ. διάμετρος
(mm)

A(mm)

Μέγιστη Ελάχιστη

 εκ ε λωση  των σωληνώσεων

 λανθασµένη εκ είλωση των σωλην σεων  είναι ο ιο ιθαν ς αράγοντας
ου µ ορεί να εµ ανιστεί διαρροή υκτικού µέσου  αρακαλούµε ακολουθείστε

τα αρακάτω ήµατα ελαν θέλετε να ε εκτείνετε τις σωλην σεις



Ενεργοποιήστε την εγγύηση σας...
σε5

απλά

υν ε ε τε στ   τη
στ ν ακόλ υ  σ ν εσµ  

// n n r r n.gr/
g - v r/

ιλ τε τ ν τ  τ υ ρ όντ  
κλιµατιστικό  συσκευ  ια τ  

 α ενερ ιη ε  η ε ηση

υµ ληρώστε τα α αιτ µενα
στ ι ε α κατό υ  εµ όρ υ και
συσκευ  και ατ στε α στ λ

ιλ τε την ε ηση
υ αντιστ ι ε  στ  ρ όν
υ ετε στην κατ  σα

α λ ετε ε ι ε αιωτικό
µ νυµα στ   σα  ια
την ενερ ηση τη  ε ηση

Για την υποβολή 
ηλεκτρονικών εγγυήσεων

πληκτρολογήστε
την παρακάτω διεύθυνση

http://www.
inventoraircondition.gr/

egiisi-inventor/

Σκανάρετε εδω
για τα έντυπα

των εγγυήσεων






