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Οι αρχικές οδηγίες παρέχονται στο αγγλικό κείμενο. Οι οδηγίες στις 
άλλες γλώσσες αποτελούν μετάφραση των αρχικών οδηγιών.

1. Προφυλάξεις ασφαλείας
Διαβάστε αυτές τις «Προφυλάξεις ασφαλείας» προσεκτικά πριν από την εγκατάσταση 
του κλιματιστικού εξοπλισμού και φροντίστε να εκτελέσετε σωστά την εγκατάσταση.
Αφού ολοκληρώσετε την εγκατάσταση, διεξαγάγετε μια δοκιμαστική λειτουργία για 
να ελέγξετε για τυχόν σφάλματα και επεξηγήστε στον πελάτη τον τρόπο με τον 
οποίο θα πρέπει να χειρίζεται το κλιματιστικό και να το φροντίζει με τη βοήθεια 
του εγχειριδίου λειτουργίας. Ζητήστε από τον πελάτη να φυλάξει το εγχειρίδιο 
εγκατάστασης μαζί με το εγχειρίδιο λειτουργίας για μελλοντική αναφορά.
Το παρόν κλιματιστικό ανήκει στις «συσκευές που δεν είναι 
προσβάσιμες στο γενικό κοινό».

Ερμηνεία των επισημάνσεων ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ και ΠΡΟΣΟΧΗ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Αποτυχία σωστής τήρησης αυτών των οδηγιών 
ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό ή θάνατο. 

ΠΡΟΣΟΧΗ Αποτυχία σωστής τήρησης αυτών των 
οδηγιών ενδέχεται να προκαλέσει υλικές 
ζημιές ή τραυματισμό, η σοβαρότητα των 
οποίων εξαρτάται από τις περιστάσεις.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

• Αναθέστε τη διεξαγωγή των εργασιών εγκατάστασης στον 
αντιπρόσωπο της περιοχής σας ή σε εξειδικευμένο προσωπικό.  
Μην επιχειρείτε να εγκαταστήσετε το κλιματιστικό μόνοι σας. 
Τυχόν εσφαλμένη εγκατάσταση ενδέχεται να προκαλέσει διαρροή 
νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

• Οι εργασίες εγκατάστασης πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με τις 
οδηγίες στο εγχειρίδιο εγκατάστασης. Μην τροποποιείτε το προϊόν.  
Τυχόν εσφαλμένη εγκατάσταση ενδέχεται να προκαλέσει διαρροή 
νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

• Φροντίζετε να χρησιμοποιείτε μόνο τα καθορισμένα αξεσουάρ και 
εξαρτήματα για τις εργασίες εγκατάστασης.  
Η μη χρήση των καθορισμένων εξαρτημάτων ενδέχεται να οδηγήσει 
σε πτώση της μονάδας, διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. 

• Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιούνται τα καθορισμένα καλώδια και 
ότι δεν ασκείται πίεση στις συνδέσεις ακροδεκτών ή στα καλώδια.  
Οι εσφαλμένες συνδέσεις ή η εσφαλμένη στερέωση των καλωδίων 
ενδέχεται να προκαλέσουν μη φυσιολογική θερμική ακτινοβολία ή πυρκαγιά.

• Φροντίζετε να απενεργοποιείτε τη μονάδα προτού αγγίξετε 
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εξάρτημα.

• Τακτοποιείτε τα αγώγιμα σύρματα της παρεχόμενης εξάρτυσης έτσι ώστε 
το καπάκι του ΚΟΥΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΏΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΏΝ της εσωτερικής 
μονάδας να μην ανασηκώνεται και συνδέστε σταθερά το καπάκι.  
Εάν δεν συνδεθεί σωστά το καπάκι του ΚΟΥΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΏΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΏΝ, 
ενδέχεται να προκληθεί θερμική ακτινοβολία, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

• Σκίστε και απορρίψτε την πλαστική σακούλα.  
Το παιχνίδι των παιδιών με την πλαστική σακούλα ενδέχεται να προκαλέσει ασφυξία.

 ΠΡΟΣΟΧΗ

• Εγκαταστήστε την εσωτερική και την εξωτερική μονάδα, το καλώδιο τροφοδοσίας, 
την καλωδίωση του τηλεχειριστηρίου και την καλωδίωση μετάδοσης σε απόσταση 
τουλάχιστον 1 μέτρου από τηλεοράσεις ή συσκευές ραδιοφώνου. Με αυτόν τον 
τρόπο αποτρέπονται οι παρεμβολές από την τηλεόραση και το ραδιόφωνο. 
(Ανάλογα με την ένταση του εισερχόμενου σήματος, η απόσταση του 
1 μέτρου ενδέχεται να μην επαρκεί για την εξάλειψη του θορύβου.)

• Δίνετε ιδιαίτερη προσοχή κατά τη μεταφορά του προϊόντος. 
Μεταφέρετε το προϊόν από τις λαβές στη συσκευασία. 
Μην μεταφέρετε το προϊόν από την ταινία πολυπροπυλενίου στη 
συσκευασία. Αυτή η ενέργεια είναι επικίνδυνη καθώς η ταινία 
πολυπροπυλενίου ενδέχεται να παραμορφωθεί. 

• Μην αγγίζετε το πτερύγιο του εναλλάκτη θερμότητας. 
Αν αγγίξετε το πτερύγιο με εσφαλμένο τρόπο ενδέχεται να τραυματιστείτε.

• Μην απενεργοποιείτε το προϊόν αμέσως μετά τη διακοπή της λειτουργίας του.  
Περιμένετε πάντοτε για τουλάχιστον 5 λεπτά προτού 
απενεργοποιήσετε το προϊόν.  
Σε διαφορετική περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί διαρροή 
νερού και δυσλειτουργίες.

• Μην εγκαθιστάτε το κλιματιστικό στις ακόλουθες τοποθεσίες: 
1. Μέρη με υψηλή συγκέντρωση ψεκασμού ή ατμού ορυκτών 

ελαίων (π.χ. μια κουζίνα).  
Τα πλαστικά εξαρτήματα θα αλλοιωθούν, κάποια εξαρτήματα 
ενδέχεται να πέσουν και μπορεί να προκληθεί διαρροή νερού. 

2. Μέρη όπου παράγονται διαβρωτικά αέρια, όπως αέριο θειώδους οξέος.  
Η διάβρωση των χάλκινων σωλήνων ή των συγκολλημένων 
εξαρτημάτων ενδέχεται να προκαλέσει διαρροή ψυκτικού. 

3. Κοντά σε μηχανήματα που εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.  
Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία ενδέχεται να διαταράξει τη λειτουργία 
του συστήματος ελέγχου και να προκαλέσει δυσλειτουργία της μονάδας.

4. Μέρη όπου ενδέχεται να διαρρεύσει εύφλεκτο αέριο, όπου 
υπάρχουν ίνες άνθρακα ή αναφλέξιμα αιωρήματα σκόνης στον 
αέρα ή όπου πραγματοποιείται χειρισμός εύφλεκτων πτητικών 
ουσιών όπως διαλυτικό μπογιάς ή βενζίνη.  
Η λειτουργία της μονάδας σε τέτοιες συνθήκες ενδέχεται να 
προκαλέσει πυρκαγιά.

[Οδηγίες συγκεκριμένα για το παρόν προϊόν]
Μην εγκαθιστάτε το προϊόν στα ακόλουθα μέρη.
Το λάδι, η πίσσα από το τσιγάρο και ο ατμός προκαλούν το σχηματισμό 
κολλώδους σκόνης στο φίλτρο, η οποία δεν μπορεί να καθαριστεί σωστά. 
Επιπλέον, η κολλώδης σκόνη ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργίες.
Μέρη με ελαιώδη καπνό: Εστιατόρια, εργοστάσια κ.λπ.
Μέρη με υπερβολικό καπνό τσιγάρου: Καπνιστήρια κ.λπ.
Μέρη με υπερβολική υγρασία ή ατμό: Εστιατόρια, εργοστάσια κ.λπ.

• Το κλιματιστικό δεν προορίζεται για χρήση σε δυνητικά εκρηκτική ατμόσφαιρα.

Σημείωση
• Ζητήστε από τον ίδιο τον πελάτη να λειτουργήσει το κλιματιστικό 

ανατρέχοντας ταυτόχρονα στο εγχειρίδιο λειτουργίας και επεξηγήστε του 
το σωστό χειρισμό του κλιματιστικού, δίνοντάς του χρήσιμες συμβουλές.

• Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας, καθώς και στο εγχειρίδιο 
εγκατάστασης που παρέχεται με την εσωτερική μονάδα.

• Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο BRC1E51A7.

2. Αξεσουάρ
Βεβαιωθείτε ότι έχετε παραλάβει τον σωστό αριθμό από τα 
ακόλουθα αξεσουάρ που παρέχονται με το κλιματιστικό. Δείτε την 
ακόλουθη εικόνα, όπου εμφανίζεται η θέση φύλαξης των αξεσουάρ.

Πίσω όψη προστατευτικού 
κυματοειδούς χαρτονιού

Σετ αξεσουάρ
Τα αξεσουάρ βρίσκονται 
στην πίσω όψη του 
προστατευτικού κυματοειδούς 
χαρτονιού, κάτω από τη 
γρίλια αναρρόφησης.

Γρίλια 
αναρρόφησης
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Όνομα
Αποστάτης 

(1)
Εύκαμπτος 
σωλήνας (2)

Σωλήνας 
σχήματος S (3)

Εξάρτυση 
(4)

Σφιγκτήρας 
(5)

Ποσότητα 1 τμχ. 1 τμχ. 1 τμχ. 1 τμχ. 2 τμχ.

Σχήμα

Όνομα
Σωλήνας 

σύνδεσης (6)
Εξάρτημα 

σύναψης (7)
Στεγανοποίηση 

(8)
ΆλλαΠοσότητα 1 τμχ. 1 τμχ. 1 τμχ.

Σχήμα

• Εγχειρίδιο 
λειτουργίας

• Εγχειρίδιο 
εγκατάστασης

Κατά τη διεξαγωγή των εργασιών εγκατάστασης, δίνετε ιδιαίτερη 
προσοχή στα ακόλουθα στοιχεία και μετά την ολοκλήρωση των 
εργασιών επαναλαμβάνετε τον έλεγχο των στοιχείων.

α.  Στοιχεία ελέγχου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών

Στοιχεία ελέγχου Σε περίπτωση 
αστοχίας

Απο-
τέλεσμα

Υπάρχουν σφάλματα ή παραλείψεις 
στη σύνδεση και στην καλωδίωση του 
κλιματιστικού;

Αστοχία λειτουργίας 
και καύση των 

καλωδίων
Είστε βέβαιοι ότι δεν υπάρχει κενό 
διάστημα ανάμεσα στην οροφή και 
στο υλικό της οροφής;

Διαρροή νερού

Έχουν στερεωθεί καλά τα κουμπιά 
στερέωσης (σε δύο σημεία) του 
κουτιού σκόνης;

Δόνηση, θόρυβος 
και αστοχία κατά 

τη συλλογή σκόνης
Έχουν στερεωθεί καλά τα κουμπιά 
στερέωσης (σε πέντε σημεία) του 
φίλτρου αέρα;

Δόνηση, θόρυβος 
και αστοχία κατά 

τη συλλογή σκόνης
Έχει αγκιστρωθεί το καλώδιο αποτροπής 
πτώσης του κουτιού σκόνης και της 
γρίλιας στο βραχίονα προσάρτησης;

Πτώση

Έχετε συνδέσει το καπάκι του ΚΟΥΤΙΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΏΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΏΝ, το κουτί 
σκόνης, τον εύκαμπτο σωλήνα, το σωλήνα 
σχήματος S, τη γρίλια αναρρόφησης και 
τα διακοσμητικά καλύμματα γωνιών;

Θόρυβος και 
αστοχία κατά τη 
συλλογή σκόνης

* Φροντίστε να επαναλάβετε τον έλεγχο των στοιχείων που 
αναφέρονται στην ενότητα «1. Προφυλάξεις ασφαλείας» στη 
σελίδα 1.

β. Στοιχεία ελέγχου πριν από την παράδοση

Στοιχεία ελέγχου Απο-
τέλεσμα

Ολοκληρώθηκε η δοκιμαστική λειτουργία του κλιματιστικού;
Επεξηγήσατε τη μέθοδο λειτουργίας του κλιματιστικού στον 
πελάτη, δείχνοντάς του ταυτόχρονα το εγχειρίδιο λειτουργίας; *
Πραγματοποιήσατε ρυθμίσεις τρόπου λειτουργίας για τον 
αυτόματο καθαρισμό φίλτρου (ρυθμίσεις λειτουργίας 
αυτόματου ελέγχου ή ρυθμίσεις λειτουργίας 
χρονοδιακόπτη με καθορισμένη χρονική ζώνη 
λειτουργίας) και δώσατε πληροφορίες στον πελάτη για 
τον καθορισμένο τρόπο λειτουργίας του κλιματιστικού;
Παραδώσατε το εγχειρίδιο λειτουργίας στον πελάτη; 
(Βεβαιωθείτε ότι έχετε παραδώσει στον πελάτη το εγχειρίδιο 
λειτουργίας, καθώς και το εγχειρίδιο εγκατάστασης.)
Παραδώσατε στον πελάτη το σωλήνα σύνδεσης και το 
εξάρτημα σύναψης και του ζητήσατε να τα φυλάξει;

* Επεξήγηση σημείου λειτουργίας
Εκτός από τη γενική χρήση του κλιματιστικού, είναι απαραίτητο 
να επεξηγήσετε τις περιγραφές των στοιχείων που 
επισημαίνονται με τις ενδείξεις  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ και 

 ΠΡΟΣΟΧΗ στο εγχειρίδιο λειτουργίας και να ζητήσετε από 
τον πελάτη να διαβάσει τις περιγραφές προσεκτικά, καθώς αυτά 
τα στοιχεία υποδεικνύουν πληροφορίες οι οποίες, αν δεν 
τηρηθούν, είναι πιθανό να προκαλέσουν θάνατο, σοβαρό 
τραυματισμό ή υλικές ζημιές.

3. Χώρος εγκατάστασης
Το παρόν προϊόν παρέχει δυνατότητα επιλογής κατευθύνσεων 
εξόδου αέρα. Για την επίτευξη μοτίβων ροής τριών κατευθύνσεων 
απαιτείται ένα κιτ κλεισίματος (προαιρετικό αξεσουάρ). Μοτίβα ροής 
δύο κατευθύνσεων δεν είναι διαθέσιμα με το παρόν προϊόν.

3-1 Επιλέξτε με τη συγκατάθεση του πελάτη ένα 
χώρο εγκατάστασης που να ικανοποιεί τις 
ακόλουθες συνθήκες

• Η επιφάνεια της οροφής δεν έχει αξιοσημείωτη κλίση.
• Υπάρχει ελεύθερος χώρος για τις εργασίες εγκατάστασης και 

συντήρησης (δείτε τις ακόλουθες εικόνες).
• Οι ενδεικτικές λυχνίες του πλαισίου φαίνονται εύκολα.
• Η εσωτερική και η εξωτερική μονάδα, το καλώδιο τροφοδοσίας, η 

καλωδίωση μετάδοσης και η καλωδίωση του τηλεχειριστηρίου 
έχουν απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου από τηλεοράσεις ή 
συσκευές ραδιοφώνου. 
(Με αυτόν τον τρόπο αποτρέπονται οι παρεμβολές από την 
τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Ανάλογα με την ένταση του 
εισερχόμενου σήματος, η απόσταση του 1 μέτρου ενδέχεται να 
μην επαρκεί για την εξάλειψη του θορύβου.)

3-2 Απαιτούμενος χώρος εγκατάστασης
Εγκαταστήστε την εσωτερική μονάδα σύμφωνα με το εγχειρίδιο 
εγκατάστασης και με τις ακόλουθες εικόνες.

Ενδεικτική λυχνία

Είσοδος συλλογής σκόνης

Μπροστινή όψη πλαισίου

1 2

3

10°10°

256

4

5

1 Εσωτερική μονάδα
2 Υποδοχή αποστράγγισης
3 Απόσταση τουλάχιστον 1500 mm από τον τοίχο. Αυτός ο 

ελεύθερος χώρος πρέπει να είναι τουλάχιστον 500 mm με κλειστή 
την έξοδο αέρα και εγκατεστημένη την επένδυση αποκλεισμού.

4 Είσοδος συλλογής σκόνης
5 Για τη συλλογή σκόνης με χρήση απορροφητήρα 

σκόνης απαιτείται ελεύθερος χώρος

3-3 Οδηγίες προσάρτησης της γρίλιας αναρρόφησης
Για την προσάρτηση της γρίλιας αναρρόφησης στο πλαίσιο, 
επιλέξτε μία από τις ακόλουθες οδηγίες.

Σωλήνωση ΣωλήνωσηΥποδοχή 
αποστράγγισης

Είσοδος 
συλλογής 
σκόνης

Υποδοχή 
αποστράγγισης

Γρίλια 
αναρρόφησης
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4. Προετοιμασίες για το πλαίσιο
Σημείωση

• Διεξαγάγετε όλες τις εργασίες που αναφέρονται ως απαραίτητες 
στην ενότητα «4. Προετοιμασίες για το πλαίσιο» στη σελίδα 3 
με το πλαίσιο να παραμένει μέσα στη συσκευασία του (στην 
κάτω πλευρά).

• Μην τοποθετείτε το πλαίσιο προς τα κάτω ή όρθιο ή μην αφήνετε 
το πλαίσιο επάνω σε εξαρτήματα που προεξέχουν. 
Σε διαφορετική περίπτωση, ενδέχεται να προκληθούν 
γρατσουνιές στην επιφάνεια του πλαισίου.

• Μην αγγίζετε το πτερύγιο ταλάντωσης και μην ασκείτε δύναμη σε 
αυτό. Αυτές οι ενέργειες προκαλούν δυσλειτουργία της μονάδας.

4-1 Αφαίρεση της γρίλιας αναρρόφησης από το 
πλαίσιο, του προστατευτικού κυματοειδούς 
χαρτονιού και του σετ αξεσουάρ

(1) Πιέστε τα κουμπιά στη γρίλια αναρρόφησης και ανασηκώστε τα.

Διακοσμητικό πλαίσιοΚουμπιά

Υλικό συσκευασίας 
(κάτω)

Γρίλια αναρρόφησης

(2) Ανοίξτε τη γρίλια αναρρόφησης σε μια γωνία περίπου 45° και 
αφαιρέστε τη γρίλια αναρρόφησης από το πλαίσιο.

45°

(3) Αφαιρέστε το προστατευτικό κυματοειδές χαρτόνι. 
Αφαιρέστε το προστατευτικό κυματοειδές χαρτόνι (στο επάνω 
μέρος του πλαισίου) μαζί με τα αξεσουάρ που είναι 
προσαρτημένα στην πίσω όψη του προστατευτικού 
κυματοειδούς χαρτονιού.

Προστατευτικό κυματοειδές 
χαρτόνι (επάνω) 
(Τα αξεσουάρ βρίσκονται 
στην πίσω όψη.)

Προστατευτικό κυματοειδές 
χαρτόνι (κάτω)

Σημείωση

Μην ασκείτε δύναμη στο πτερύγιο ταλάντωσης, στη μονάδα 
βούρτσας ή στο φίλτρο αέρα κατά το χειρισμό του πλαισίου.

Πλαίσιο

Μονάδα βούρτσαςΦίλτρο αέρα

Πτερύγιο ταλάντωσης

4-2 Αφαίρεση των διακοσμητικών καλυμμάτων 
γωνιών

Πλαίσιο

Διακοσμητικό κάλυμμα γωνίας

Διακοσμητικό κάλυμμα γωνίας
Διακοσμητικό 
κάλυμμα γωνίας

Διακοσμητικό κάλυμμα 
γωνίας (με οθόνη)

(1) Ανασηκώστε και αφαιρέστε το διακοσμητικό κάλυμμα γωνίας 
(με την οθόνη) προς την κατεύθυνση του βέλους.

Σημείωση

Μην ασκείτε δύναμη στα αγώγιμα σύρματα.

Operation/filter cleaning

(2) Αφαιρέστε τις βίδες στην πίσω όψη του διακοσμητικού 
καλύμματος γωνιών (με την οθόνη), ανοίξτε το κάλυμμα και 
αφαιρέστε το συνδετήρα που είναι προσαρτημένος στο 
μπροστινό άκρο των αγώγιμων συρμάτων από την πλακέτα 
τυπωμένου κυκλώματος (PCB).

Κάλυμμα

Συνδετήρας

Αγώγιμα σύρματα

Πλακέτα 
τυπωμένου 
κυκλώματος 
(PCB)

3

1Βίδα

2

Διακοσμητικό κάλυμμα 
γωνίας (με οθόνη)

(3) Αφαιρέστε καθένα από τα διακοσμητικά καλύμματα γωνιών 
(δηλ. τρία καλύμματα) προς την κατεύθυνση του βέλους.

Πλαίσιο

Διακοσμητικό 
κάλυμμα γωνίας

4-3 Αφαίρεση του κουτιού σκόνης

Κουμπί 
στερέωσης κουτιού 
σκόνης και κλείστρου

Κουτί σκόνης Κουμπί στερέωσης κουτιού σκόνης
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(1) Περιστρέψτε τα δύο κουμπιά στερέωσης του κουτιού σκόνης.

Κουτί σκόνης

(Η μπροστινή όψη του πλαισίου απεικονίζεται για διευκόλυνση της επεξήγησης.)

Κουμπί στερέωσης

Κουμπί στερέωσης

(2) Αφαιρέστε το κουτί σκόνης από το πλαίσιο, προσέχοντας να 
μην κόψετε το καλώδιο αποτροπής πτώσης.

Κουτί σκόνης

Καλώδιο 
αποτροπής πτώσης

2

1

(3) Αφαιρέστε το καλώδιο αποτροπής πτώσης του κουτιού σκόνης 
από το βραχίονα κλείστρου του πλαισίου.

Αφαιρέστε το καλώδιο 
αποτροπής πτώσης από 
το βραχίονα κλείστρου.

Κλείστρο

Κουτί σκόνης

Καλώδιο αποτροπής πτώσηςΠλαίσιο

5. Προετοιμασίες για την εσωτερική 
μονάδα

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι η εσωτερική και η εξωτερική μονάδα είναι 
απενεργοποιημένες προτού διεξαγάγετε εργασίες 
καλωδίωσης.
Σε διαφορετική περίπτωση, ενδέχεται να υποστείτε ηλεκτροπληξία.

 ΠΡΟΣΟΧΗ

• Μετά την εγκατάσταση της εσωτερικής μονάδας, διεξαγάγετε τις 
ακόλουθες εργασίες.

• Εγκαταστήστε την εσωτερική μονάδα σύμφωνα με το εγχειρίδιο 
εγκατάστασης που παρέχεται με την εσωτερική μονάδα.

5-1 Σύνδεση του αποστάτη (αξεσουάρ (1))

(1) Αφαιρέστε το καπάκι κλεισίματος της οπής παράκαμψης.

12

1 Εσωτερική μονάδα
2 Αφαιρέστε το καπάκι κλεισίματος της οπής παράκαμψης

(2) Αφαιρέστε το χαρτί από την αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψεως 
στην πίσω πλευρά του αποστάτη (αξεσουάρ (1)).

(3) Συνδέστε τον αποστάτη (αξεσουάρ (1)) στην οπή παράκαμψης 
αέρα. 
Βεβαιωθείτε ότι η οπή παράκαμψης αέρα δεν παρεμποδίζεται 
μετά τη σύνδεση του αποστάτη.

1

4

2

4

3

1 Οπή παράκαμψης αέρα
2 Επικολλάται για ευθυγράμμιση με την οπή παράκαμψης 

αέρα
3 Ευθυγραμμίστε τις γωνίες
4 Αποστάτης (αξεσουάρ (1))

5-2 Σύνδεση της εξάρτυσης (αξεσουάρ (4))
(1) Αφαιρέστε το καπάκι του ΚΟΥΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΏΝ 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΏΝ από την εσωτερική μονάδα.

Ειδικές προεξοχές

Καπάκι ΚΟΥΤΙΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Βίδες 
(2 σημεία)

Χαλαρώστε τις βίδες (σε δύο σημεία) και σύρετε το καπάκι του ΚΟΥΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 
προς την κατεύθυνση του βέλους για να απαγκιστρώσετε το καπάκι από τις ειδικές προεξοχές.
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(2) Αφαιρέστε το βραχυκυκλωτήρα από το Χ8Α.

1

2

X8A

1 ΚΟΥΤΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΏΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΏΝ
2 Βραχυκυκλωτήρας

(3) Συνδέστε την εξάρτυση (αξεσουάρ (4)) με τους συνδετήρες 
(X8A, X35A και X36A) και τα τρία σημεία της εξάρτυσης στην 
πλευρά της μονάδας.

6
5

1

2

3
4

X35A X36A

X8A

X35A X36A

1 Εξάρτυση στην πλευρά της μονάδας
2 Συνδετήρας 

Βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί σταθερά
3 ΚΟΥΤΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΏΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΏΝ
4 Άγκιστρο X35A, X36A
5 Εξάρτυση (αξεσουάρ (4))
6 Γυάλινος σωλήνας

Σημείωση

Βεβαιωθείτε ότι οι συνδετήρες είναι καλά στερεωμένοι, 
διαφορετικά δεν θα λειτουργούν το πτερύγιο ταλάντωσης, 
η μονάδα βούρτσας ή το φίλτρο αέρα.

5-3 Καπάκι ΚΟΥΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
Συνδέστε το καπάκι του ΚΟΥΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΏΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΏΝ 
με την αντίστροφη σειρά από αυτήν που αναφέρεται στη διαδικασία 
της ενότητας «5-2 Σύνδεση της εξάρτυσης (αξεσουάρ (4))» στη 
σελίδα 4 (1).

Σημείωση

Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια ή ο γυάλινος σωλήνας δεν πιάνονται 
στο καπάκι του ΚΟΥΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΏΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΏΝ.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Τακτοποιήστε προσεκτικά τα ηλεκτρικά καλώδια και συνδέστε 
σταθερά το καπάκι του ΚΟΥΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ.
Αν τα ηλεκτρικά καλώδια πιάνονται ή αν ανασηκώνεται το καπάκι 
του ΚΟΥΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΏΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΏΝ ενδέχεται να 
προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

6. Σύνδεση του πλαισίου στην εσωτερική μονάδα
Εγκαταστήστε την εσωτερική μονάδα ανατρέχοντας στο εγχειρίδιο 
εγκατάστασης που παρέχεται με την εσωτερική μονάδα.

Σημείωση

Μην ασκείτε δύναμη στο πτερύγιο ταλάντωσης, στη μονάδα βούρτσας ή στο φίλτρο 
αέρα κατά την αφαίρεση του πλαισίου από τη συσκευασία (στην κάτω πλευρά).

6-1 Έλεγχοι πριν από τη σύνδεση του πλαισίου
• Ελέγξετε τις οδηγίες της εσωτερικής μονάδας και τις χαραγμένες 

επισημάνσεις στο πλαίσιο, όπως φαίνονται παρακάτω. 
Το μπλοκ σωληνώσεων προς την πλευρά σωληνώσεων ( PIPING SIDE ) και 
η υποδοχή αποστράγγισης προς την πλευρά αποστράγγισης ( DRAIN SIDE ).

• Στηρίξτε το βραχίονα προσωρινής μανδάλωσης σε όρθια θέση.
• Τραβήξτε τα αγώγιμα σύρματα (στην πλευρά του πλαισίου) από το άνοιγμα.

6-2 Σύνδεση του πλαισίου
(1) Τοποθετήστε προσεκτικά τους δύο βραχίονες προσωρινής 

μανδάλωσης της θύρας αναρρόφησης του πλαισίου (στην πλευρά 
της εσωτερικής περιμέτρου) στα άγκιστρα της εσωτερικής μονάδας.

Σημείωση

Αφήστε τα χέρια σας αφού βεβαιωθείτε μέσω του παραθύρου 
ελέγχου ότι οι βραχίονες προσωρινής μανδάλωσης έχουν 
ασφαλίσει στα άγκιστρα.

(2) Τραβήξτε από το άνοιγμα την εξάρτηση που συνδέσατε στην ενότητα 
«5. Προετοιμασίες για την εσωτερική μονάδα» στη σελίδα 4. 
Επιπλέον, τραβήξτε προσεκτικά τα αγώγιμα σύρματα που 
αποσυνδέσατε από το διακοσμητικό κάλυμμα γωνίας (με την 
οθόνη) στην ενότητα «4. Προετοιμασίες για το πλαίσιο» στη 
σελίδα 3 από την οπή της γωνίας, έτσι ώστε να μην 
πιαστούν τα αγώγιμα σύρματα στο βραχίονα προσάρτησης.

(3) Τοποθετήστε τους βραχίονες προσάρτησης (σε τέσσερα σημεία) 
που υπάρχουν στις γωνίες του πλαισίου στα άγκιστρα, στην 
περίμετρο της εσωτερικής μονάδας. (Αγκιστρώστε πρώτα το 
βραχίονα προσάρτησης με τη χαραγμένη ένδειξη PIPING SIDE  
και, στη συνέχεια, το βραχίονα προσάρτησης στην απέναντι γωνία.) 
Εκείνη τη στιγμή, προσέξτε έτσι ώστε η εξάρτυση και τα 
αγώγιμα σύρματα (στην πλευρά του πλαισίου) να μην 
πιαστούν ανάμεσα στο πλαίσιο και την εσωτερική μονάδα.

Σημείωση

Αφήστε τα χέρια σας αφού βεβαιωθείτε ότι οι βραχίονες 
προσάρτησης έχουν ασφαλίσει στα άγκιστρα.

(4) Συσφίξτε τις τέσσερις εξαγωνικές βίδες ακριβώς κάτω από το 
βραχίονα προσάρτησης για περίπου 5 mm. (Το πλαίσιο θα 
μετακινηθεί προς τα επάνω.)

(5) Στρέψτε το πλαίσιο προς την κατεύθυνση των βελών έτσι ώστε 
το άνοιγμα στην οροφή να καλύπτεται τέλεια από το πλαίσιο.

(6) Επιπλέον, συσφίξτε τη βίδα (4) έως ότου η απόσταση από το 
χαμηλότερο τμήμα του αγκίστρου της εσωτερικής μονάδας έως το 
χαμηλότερο τμήμα του πλαισίου να φτάσει τα 107 έως 112 mm.

Υποδοχή 
αποστράγγισης

Σωλήνωση

Άγκιστρο

Βραχίονας προσάρτησης

6-2 (3)

6-2 (1)

6-2 (5)

6-2 (4)
6-2 (6)

Πριν από την 
προσωρινή αγκίστρωση

Μετά την προσωρινή 
αγκίστρωση

Βραχίονες 
προσωρινής μανδάλωσης

Παράθυρο ελέγχου

Άγκιστρο

(4 σημεία)
Πριν από την αγκίστρωση Μετά την αγκίστρωση 

6-2 (1)

Άγκιστρο
Παράθυρο 
ελέγχου

Βραχίονες 
προσωρινής μανδάλωσης

Πριν από την 
προσωρινή αγκίστρωση

Μετά την προσωρινή 
αγκίστρωση

Χαραγμένη 
ένδειξη 
PIPING SIDE

Χαραγμένη ένδειξη 
DRAIN SIDE

Πραγματοποίηση 
προσαρμογών Εργαλείο

Aνοίγματος (π.χ. κατσαβίδι)
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6-2 (6)

Πλαίσιο

Κάτω όψη 
πλαισίου

Εσωτερική μονάδα

Κάτω τμήμα αγκίστρου 
εσωτερικής μονάδας

(Η οροφή δεν 
απεικονίζεται για 
διευκόλυνση της 
επεξήγησης)

10
7~

11
2 

m
m

Στεγανοποίηση Εσωτερική μονάδα

Κάτω τμήμα αγκίστρου 
εσωτερικής μονάδας

Οροφή

Βραχίονας προσάρτησης
Κάτω όψη πλαισίου

Πλαίσιο

Διατομές (4 σημεία)

Σημείωση

• Συσφίξτε καλά τις βίδες, διαφορετικά ενδέχεται να προκληθεί 
βλάβη, όπως φαίνεται παρακάτω.

• Προσαρμόστε εκ νέου το ύψος της εσωτερικής μονάδας, αν 
υπάρχει κενός χώρος ανάμεσα στην οροφή και στο πλαίσιο, 
συσφίγγοντας καλά τις βίδες.

Διαφυγή αέρα
Διαφυγή αέρα 
από την πλευρά 
της οροφής.
Δημιουργία 
ακαθαρσιών Συμπύκνωση ή σταγόνες

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει ελεύθερος χώρος.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε προσαρμογές 
στο ύψος της μονάδας μέσω των οπών στις 
γωνίες των πλαισίων χωρίς να απαιτείται 
αφαίρεση του πλαισίου, εφόσον αυτές οι 
προσαρμογές δεν επηρεάζουν την επίπεδη 
θέση ή τις σωληνώσεις αποστράγγισης της 
εσωτερικής μονάδας. Για τη διεξαγωγή αυτών 
των εργασιών, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο 
εγκατάστασης της εσωτερικής μονάδας.

6-3 Έλεγχος του πλαισίου
(1) Αφαιρέστε τη στεγανοποίηση του πλαισίου.

1 2 1

2
3

4

1 Αφαιρέστε τη στεγανοποίηση του πλαισίου
2 Εισαγάγετε τη στεγανοποίηση έως ότου έρθει σε επαφή 

με την ειδική προεξοχή
3 Ειδική προεξοχή 
4 Στεγανοποίηση (αξεσουάρ (8))

(2) Τραβήξτε την εξάρτυση και τα αγώγιμα σύρματα (στην πλευρά 
του πλαισίου).

Πλαίσιο

Εξάρτυση

Εξάρτυση
Αγώγιμο σύρμα 
(στην πλευρά του πλαισίου)

Αγώγιμο σύρμα 
(στην πλευρά 
του πλαισίου)

(3) Συνδέστε το συνδετήρα των αγώγιμων συρμάτων και 
μετακινήστε το γυάλινο σωλήνα για να καλύψετε το εξάρτημα 
του συνδετήρα.

Αγώγιμο σύρμα (στην 
πλευρά του πλαισίου) Εξάρτυση

Συνδετήρας
Βεβαιωθείτε ότι έχουν 
συνδεθεί σταθερά.

Μετακινήστε 
το γυάλινο σωλήνα.

1

2
Γυάλινος σωλήνας

(4) Συσφίξτε και στερεώστε και τα δύο άκρα του γυάλινου σωλήνα 
με τους σφιγκτήρες του γυάλινου σωλήνα και με τους 
παρεχόμενους σφιγκτήρες (αξεσουάρ (5)). Κόψτε τα περιττά 
τμήματα των σφιγκτήρων από τις βάσεις τους αφού 
στερεώσετε καλά και τα δύο άκρα.

Συσφίξτε τους σφιγκτήρες

Κόψτε τις βάσεις
Σφιγκτήρας 
(αξεσουάρ (5))

(5) Τοποθετήστε πάλι τα συνδεδεμένα αγώγιμα σύρματα στον 
κενό χώρο ανάμεσα στην εσωτερική μονάδα και το πλαίσιο. 
(Τακτοποιήστε τα αγώγιμα σύρματα στο σκιασμένο τμήμα που 
φαίνεται στην εικόνα.)

Σημείωση

Τακτοποιήστε τα αγώγιμα σύρματα προσεκτικά έτσι ώστε να 
μην έρχονται σε επαφή με το φίλτρο αέρα.

Συνδεδεμένα 
αγώγιμα 
σύρματα

Συνδεδεμένα 
αγώγιμα 
σύρματα

Πλαίσιο

ΚΟΥΤΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 
της εσωτερικής μονάδας
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(6) Αφαιρέστε το καπάκι του ΚΟΥΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΏΝ 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΏΝ από την εσωτερική μονάδα.  
Ανατρέξτε στην ενότητα «5-2 Σύνδεση της εξάρτυσης 
(αξεσουάρ (4))» στη σελίδα 4.

(7) Συνδέστε το συνδετήρα αγώγιμου σύρματος ταλάντωσης στην 
πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος (PCB).

2
1

3

X9A

1 Πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος (PCB)
2 Συνδέστε το συνδετήρα αγώγιμου σύρματος ταλάντωσης 

στην πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος (PCB) 
Βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί σταθερά.

3 Αγώγιμο σύρμα ταλάντωσης (προς X9A)
(8) Συνδέστε το καπάκι του ΚΟΥΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΏΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΏΝ με 

την αντίστροφη σειρά από αυτήν που αναφέρεται στη διαδικασία της 
ενότητας «5-2 Σύνδεση της εξάρτυσης (αξεσουάρ (4))» στη σελίδα 4.

(9) Περάστε τα αγώγιμα σύρματα μέσα από το άγκιστρο.

21

1 Άγκιστρο
2 Περάστε τα σύρματα μέσα από το άγκιστρο

6-4 Σύνδεση του κουτιού σκόνης
1

2

3

4
5

6

7

b

a

1 Χαραγμένη ένδειξη στην πλευρά της σωλήνωσης
2 Κλείστρο πλαισίου
3 Χαραγμένη ένδειξη στην πλευρά της αποστράγγισης
4 Πλαίσιο
5 Καλώδιο αποτροπής πτώσης
6 Κουτί σκόνης
7 Προσαρτήστε το κουτί σκόνης με την όψη όπου είναι 

χαραγμένη η ένδειξη στραμμένη προς τα κάτω.

(1) Αγκιστρώστε το καλώδιο αποτροπής πτώσης του κουτιού 
σκόνης στο κλείστρο του πλαισίου όπως φαίνεται στην εικόνα.

1

2
3
4
5

1 Κλείστρο
2 Αγκιστρωμένο καλώδιο αποτροπής πτώσης
3 Πλαίσιο
4 Καλώδιο αποτροπής πτώσης
5 Κουτί σκόνης

(2) Συνδέστε το κουτί σκόνης με την αντίστροφη σειρά από αυτήν που αναφέρεται στη 
διαδικασία της ενότητας «4-3 Αφαίρεση του κουτιού σκόνης» στη σελίδα 3.

Σημείωση

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο αποτροπής πτώσης δεν πιάνεται στο άνοιγμα 
εξάτμισης του κουτιού σκόνης κατά τη σύνδεση του κουτιού σκόνης. Σε 
διαφορετική περίπτωση, το κουτί σκόνης ενδέχεται να μην λειτουργεί καλά.

(3) Περιστρέψτε τα κουμπιά στερέωσης (σε δύο σημεία) του 
κουτιού σκόνης και στερεώστε το κουτί σκόνης.

(Η μπροστινή όψη του πλαισίου απεικονίζεται 
για διευκόλυνση της επεξήγησης.)

Κουμπί 
στερέωσης

Κουμπί 
στερέωσης

6-5 Προσάρτηση του σωλήνα σχήματος S (αξεσουάρ (3))
Προσαρτήστε την πλευρά του κουτιού σκόνης (με τη χαραγμένη επισήμανση A) 
προτού προσαρτήσετε την πλευρά της βούρτσας (με τη χαραγμένη επισήμανση B).
(Προσαρτήστε τα έτσι ώστε οι χαραγμένοι χαρακτήρες να συμφωνούν.)

Κουτί σκόνης

Κουτί σκόνης

Μονάδα βούρτσας

Βεβαιωθείτε ότι 
οι χαραγμένοι 
χαρακτήρες 
συμφωνούν 
μεταξύ τους.

2

Ειδικές προεξοχές
(2 σημεία)

Ειδική προεξοχή
(1 σημείο)

Μονάδα βούρτσας

Πλευρά μονάδας βούρτσας
Σωλήνας σχήματος S
(αξεσουάρ (3))

Πλευρά κουτιού 
σκόνης

Βεβαιωθείτε ότι οι 
χαραγμένοι χαρακτήρες 
συμφωνούν μεταξύ 
τους.

1

Σημείωση

Ελέγξτε αν έχουν συνδεθεί σταθερά οι ειδικές προεξοχές. Σε διαφορετική 
περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί αστοχία κατά τη συλλογή σκόνης.
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7. Σύνδεση της γρίλιας αναρρόφησης 
και των διακοσμητικών καλυμμάτων 
γωνιών

Η γρίλια αναρρόφησης μπορεί να περιστραφεί και να συνδεθεί σε 
δύο κατευθύνσεις, τις οποίες μπορείτε να επιλέξετε.
Αν έχουν εγκατασταθεί αρκετές μονάδες, προσαρμόστε την 
κατεύθυνση κάθε γρίλιας αναρρόφησης αν είναι απαραίτητο. 
Αλλαγές στην κατεύθυνση μπορείτε να πραγματοποιήσετε και 
κατόπιν αιτήματος του πελάτη.

7-1 Σύνδεση της γρίλιας αναρρόφησης
* Επιλέξτε είτε το άγκιστρο (A) είτε το (B) και αγκιστρώστε τις 

ειδικές προεξοχές της γρίλιας αναρρόφησης.

Σημείωση

Η γρίλια αναρρόφησης ενδέχεται να καταστραφεί αν επιλέξετε 
εσφαλμένη πλευρά αγκίστρωσης.

7-2 Άγκιστρο (A)
(1) Ρυθμίστε τη γρίλια αναρρόφησης σε μια γωνία περίπου 45° και 

τοποθετήστε τα άγκιστρα (σε τρία σημεία) στο πλαίσιο.

45°

Πλαίσιο

Πλαίσιο

Γρίλια 
αναρρόφησης

Γρίλια 
αναρρόφησης

SUCTION GRILLE HOOKING SIDE

Γωνία προσάρτησης γρίλιας αναρρόφησης

Ένδειξης
SUCTION GRILLE HOOKING SIDE

(2) Όπως φαίνεται στην εικόνα, αγκιστρώστε τα καλώδια 
αποτροπής πτώσης της γρίλιας αναρρόφησης στα κλείστρα 
γωνιών (σε δύο γωνίες).

Αλλάξτε την κατεύθυνση των 
καλωδίων αποτροπής πτώσης.

Γρίλια 
αναρρόφησης

Κλείστρο
Καλώδιο αποτροπής πτώσης

Κλείστρο
Λυγίστε το κλείστρο 
προς τα μέσα.

Καλώδιο αποτροπής πτώσης

(3) Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα (αξεσουάρ (2)) στην πλευρά του 
πλαισίου. 
(Ο εύκαμπτος σωλήνας (αξεσουάρ (2)) δεν έχει περιορισμό 
κατεύθυνσης.)

Ένωση εύκαμπτου σωλήνα 
στην πλευρά του πλαισίου

Εύκαμπτος σωλήνας
(αξεσουάρ (2)) 

Ένωση εύκαμπτου σωλήνα 
στην πλευρά του πλαισίου

Κουμπώστε καλά τις ειδικές 
προεξοχές στα άγκιστρα 
(σε δύο σημεία).

Άγκιστρα 
(2 σημεία)

Σημείωση

Ελέγξτε αν έχουν συνδεθεί σταθερά οι ειδικές προεξοχές. Σε 
διαφορετική περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί αστοχία κατά 
τη συλλογή σκόνης.

(4) Στερεώστε με πίεση τον εύκαμπτο σωλήνα που συνδέσατε στο 
βήμα (3) στο πλαίσιο. 
(Προσέχετε έτσι ώστε ο εύκαμπτος σωλήνας να μην πιάνεται 
από τη γρίλια αναρρόφησης όταν αυτή κλείνει.)

Σημείωση

Βεβαιωθείτε ότι ο εύκαμπτος σωλήνας δεν έσπασε κατά τη 
στερέωσή του με πίεση.

Εύκαμπτος 
σωλήνας 

Προς γρίλια 
αναρρόφησης

Στερεώστε με πίεση 
τον εύκαμπτο σωλήνα 
κατά μήκος του 
σχήματος της γωνίας.

(5) Συνδέστε το αντίθετο άκρο του εύκαμπτου σωλήνα που 
συνδέσατε στο βήμα (3) στην πλευρά της γρίλιας 
αναρρόφησης.
* Περιστρέψτε την ένωση του εύκαμπτου σωλήνα στην 

πλευρά της γρίλιας αναρρόφησης ανάλογα με την 
κατεύθυνση προσάρτησης της γρίλιας αναρρόφησης όπως 
φαίνεται στην εικόνα.

Ένωση εύκαμπτου σωλήνα στην 
πλευρά της γρίλιας αναρρόφησης

Ένωση εύκαμπτου σωλήνα 
στην πλευρά της γρίλιας 
αναρρόφησης

Εύκαμπτος σωλήνας

Συνδέστε σταθερά τον
 εύκαμπτο σωλήνα.

Σημείωση

Ελέγξτε αν έχουν συνδεθεί σταθερά οι ειδικές προεξοχές. Σε 
διαφορετική περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί αστοχία κατά 
τη συλλογή σκόνης.
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(6) Σπρώξτε πρώτα προς τα πάνω αργά τη γρίλια αναρρόφησης 
και, πιέζοντας τα δύο κουμπιά, στερεώστε τελικά καλά τη 
γρίλια στο πλαίσιο.

ΠλαίσιοΚουμπιά
(2 σημεία)

Γρίλια 
αναρρόφησης

Σημείωση

Η γρίλια αναρρόφησης μπορεί να πιάσει τα καλώδια 
αποτροπής πτώσης όταν κλείσει.
Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια αποτροπής πτώσης δεν 
προεξέχουν από τη γρίλια αναρρόφησης προτού την κλείσετε.

Γρίλια αναρρόφησης Δεν πρέπει να προεξέχει

Καλώδιο 
αποτροπής πτώσης

7-3 Άγκιστρο (B)
(1) Ρυθμίστε τη γρίλια αναρρόφησης σε μια γωνία περίπου 45° και 

τοποθετήστε τα άγκιστρα (σε τρία σημεία) στο πλαίσιο.

45
°

Πλαίσιο

Γρίλια 
αναρρόφησης

Γρίλια αναρρόφησης

Πλαίσιο

Γωνία προσάρτησης 
γρίλιας αναρρόφησης

SUCTION GRILLE HOOKING SIDE

Ένδειξης
SUCTION GRILLE HOOKING SIDE

(2) Όπως φαίνεται στην εικόνα, αγκιστρώστε τα καλώδια 
αποτροπής πτώσης της γρίλιας αναρρόφησης στα κλείστρα 
γωνιών (σε δύο γωνίες).

Αλλάξτε την κατεύθυνση των 
καλωδίων αποτροπής πτώσης.

Γρίλια 
αναρρόφησης

Κλείστρο
Καλώδιο αποτροπής πτώσης

Κλείστρο
Λυγίστε το κλείστρο 
προς τα μέσα.

Καλώδιο αποτροπής πτώσης

(3) Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα (αξεσουάρ (2)) στην πλευρά 
του πλαισίου. 
(Ο εύκαμπτος σωλήνας (αξεσουάρ (2)) δεν έχει περιορισμό 
κατεύθυνσης.)

Ένωση εύκαμπτου σωλήνα 
στην πλευρά του πλαισίου

Κουμπώστε καλά τις ειδικές 
προεξοχές στα άγκιστρα 
(σε δύο σημεία).

Εύκαμπτος σωλήνας
(αξεσουάρ (2)) 

Ένωση εύκαμπτου σωλήνα 
στην πλευρά του πλαισίου

Άγκιστρα 
(2 σημεία)

Σημείωση

Ελέγξτε αν έχουν συνδεθεί σταθερά οι ειδικές προεξοχές. Σε 
διαφορετική περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί αστοχία κατά 
τη συλλογή σκόνης.

(4) Στερεώστε με πίεση τον εύκαμπτο σωλήνα που συνδέσατε στο 
βήμα (3) στο πλαίσιο. 
Προσέχετε έτσι ώστε ο εύκαμπτος σωλήνας να μην πιάνεται 
από τη γρίλια αναρρόφησης όταν αυτή κλείνει.

Εύκαμπτος 
σωλήνας 

Προς γρίλια αναρρόφησης

Στερεώστε με πίεση 
τον εύκαμπτο σωλήνα 
κατά μήκος του 
σχήματος της γωνίας.

(5) Συνδέστε το αντίθετο άκρο του εύκαμπτου σωλήνα που 
συνδέσατε στο βήμα (3) στην πλευρά της γρίλιας αναρρόφησης.
* Περιστρέψτε την ένωση του εύκαμπτου σωλήνα στην 

πλευρά της γρίλιας αναρρόφησης ανάλογα με την 
κατεύθυνση προσάρτησης της γρίλιας αναρρόφησης όπως 
φαίνεται στην εικόνα.

Ένωση εύκαμπτου σωλήνα 
στην πλευρά της γρίλιας 
αναρρόφησης

Συνδέστε σταθερά 
τον εύκαμπτο σωλήνα.

Ένωση εύκαμπτου σωλήνα 
στην πλευρά της γρίλιας 
αναρρόφησης

Εύκαμπτος σωλήνας

Σημείωση

Ελέγξτε αν έχουν συνδεθεί σταθερά οι ειδικές προεξοχές. Σε διαφορετική 
περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί αστοχία κατά τη συλλογή σκόνης.

(6) Σπρώξτε πρώτα προς τα πάνω αργά τη γρίλια αναρρόφησης και, 
πιέζοντας τα δύο κουμπιά, στερεώστε τελικά καλά τη γρίλια στο πλαίσιο.

Πλαίσιο Κουμπιά
(2 σημεία)

Γρίλια αναρρόφησης
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Σημείωση

Η γρίλια αναρρόφησης μπορεί να πιάσει τα καλώδια 
αποτροπής πτώσης όταν κλείσει.
Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια αποτροπής πτώσης δεν 
προεξέχουν από τη γρίλια αναρρόφησης προτού την κλείσετε.

Γρίλια αναρρόφησης
Δεν πρέπει να προεξέχει

Καλώδιο 
αποτροπής πτώσης

7-4 Σύνδεση των διακοσμητικών καλυμμάτων 
γωνιών

(1) Συνδέστε το διακοσμητικό κάλυμμα γωνίας (με την οθόνη) 
σταθερά στην πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος (PCB) με την 
αντίστροφη σειρά από αυτήν που αναφέρεται στη διαδικασία 
της ενότητας «4. Προετοιμασίες για το πλαίσιο» στη 
σελίδα 3.

2 Κάλυμμα
3 Βίδα

1
Αγώγιμα 
σύρματαΣυνδετήρας

Συνδέστε 
σταθερά το 
συνδετήρα.

Πλακέτα τυπωμένου 
κυκλώματος (PCB)

Διακοσμητικό κάλυμμα 
γωνίας (με οθόνη)

Σφιγκτήρας

Τακτοποιήστε προσεκτικά τα 
αγώγιμα σύρματα έτσι ώστε ο 
σφιγκτήρας να βρίσκεται στην 
εσωτερική πλευρά του καλύμματος.

(2) Συνδέστε το διακοσμητικό κάλυμμα γωνίας (με την οθόνη) στη 
γωνία με τη χαραγμένη ένδειξη DRAIN SIDE . Σπρώξτε τα 
συνδεδεμένα αγώγιμα σύρματα μέσα από την οπή γωνίας 
στην πίσω όψη της οροφής.

Κουμπώστε με πίεση τις πέντε ειδικές 
προεξοχές του διακοσμητικού καλύμματος 
γωνίας στις οπές του πλαισίου.

Διακοσμητικό κάλυμμα 
γωνίας (με οθόνη)

Αγώγιμα σύρματα

Χαραγμένη ένδειξη 
DRAIN SIDE

(3) Αγκιστρώστε καθένα από τα καλώδια των υπόλοιπων 
διακοσμητικών καλυμμάτων γωνιών (δηλ. τριών καλυμμάτων) 
στον αντίστοιχο πείρο του πλαισίου.

Πείρος

(4) Συνδέστε τα διακοσμητικά καλύμματα γωνιών (δηλ. τα τρία 
καλύμματα) στο πλαίσιο.

Κουμπώστε με πίεση τις πέντε ειδικές προεξοχές του 
διακοσμητικού καλύμματος γωνίας στις οπές του πλαισίου.

8. Ρυθμίσεις τρόπου λειτουργίας
Για τον αυτόματο καθαρισμό φίλτρου του αυτοκαθαριζόμενου 
πλαισίου μπορείτε να επιλέξετε οποιονδήποτε από τους 
ακόλουθους τρόπους λειτουργίας.

Τρόπος 
λειτουργίας Περιγραφή

(1)  Λειτουργία 
προγραμμα-
τισμένου 
χρονο διακόπτη

Διεξάγει αυτόματο καθαρισμό φίλτρου κατά 
την καθορισμένη περίοδο που έχει επιλεγεί 
μέσα από οκτώ περιόδους.

(2)  Λειτουργία 
00:00 έως 
03:00

Διεξάγει αυτόματο καθαρισμό φίλτρου κατά 
την εργοστασιακά ρυθμισμένη χρονική 
περίοδο (00:00 έως 03:00).

(3)  Λειτουργία 
αυτόματου 
ελέγχου

Διεξάγει αυτόματο καθαρισμό φίλτρου 
ανάλογα με τα στοιχεία ελέγχου.

Σε συνεννόηση με τον πελάτη, ρυθμίστε τον επιθυμητό τρόπο 
λειτουργίας, ανατρέχοντας στις οδηγίες της ενότητας  Αυτόματος 
καθαρισμός φίλτρου  στο εγχειρίδιο λειτουργίας τού αυτοκαθαριζό-
μενου διακοσμητικού πλαισίου.
Κατά την παράδοση, αναφερθείτε στα περιεχόμενα των 
περιγραφών (1) έως (3) του παραπάνω πίνακα και επεξηγήστε 
στον πελάτη πότε θα ξεκινήσει ο αυτόματος καθαρισμός φίλτρου.

9. Επί τόπου ρυθμίσεις
Πραγματοποιείτε τις ρυθμίσεις σε συνεννόηση με τον πελάτη, 
σύμφωνα με τις συνθήκες εγκατάστασης και χρήσης του 
κλιματιστικού. Είναι δυνατές οι παρακάτω τέσσερις ρυθμίσεις.

9-1 Οθόνη συλλογής σκόνης
Ρυθμίστε, ώστε (να/να μην) εμφανίζεται η ένδειξη συλλογής 
σκόνης.

9-2 Ρυθμίσεις ποσότητας σκόνης
Ρυθμίστε με βάση την ποσότητα της σκόνης/μέγεθος των 
σωματιδίων σκόνης στο χώρο, π.χ. καταστήματα ρούχων=μικρά 
σωματίδια σκόνης.

9-3 Ενδεικτική λυχνία πλαισίου (πράσινο 
χρώμα) Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

Η ενδεικτική λυχνία του πλαισίου (πράσινο χρώμα) μπορεί να υποδείξει 
τις ακόλουθες συνθήκες λειτουργίας. Ρυθμίστε την ενδεικτική λυχνία 
ανάλογα με τα ζητούμενα του πελάτη.

Ενδεικτική λυχνία
Συνθήκες 

λειτουργίας Παρατηρήσεις

Πράσινο 
χρώμα

Ανάβει Λειτουργία 
κλιματισμού Η ενδεικτική λυχνία 

απενεργοποιείται πριν 
από την αποστολή.Αναβοσβήνει

Αυτόματος 
καθαρισμός 

φίλτρου
Ο κόκκινος λαμπτήρας που ενημερώνει τον πελάτη για το χρόνο 
που πρέπει να διεξαχθεί συλλογή σκόνης δεν θα είναι 
απενεργοποιημένη.
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9-4 Επιλογή διαστήματος καθαρισμού
Ρυθμίστε, ώστε να επιλέξετε το διάστημα καθαρισμού ανεξάρτητα 
από τη ρύθμιση τηλεχειριστηρίου.

Ρυθμίστε το πεδίο ανάλογα με το εγχειρίδιο εγκατάστασης του 
τηλεχειριστηρίου. (Οι ρυθμίσεις στα έντονα κελιά 
πραγματοποιούνται πριν από την αποστολή.)

Αντικείμενο 
ρύθμισης

Λειτουργία
Αρ.

πρώτου 
κωδικού

Αρ. δεύτερου κωδικού

01 02 03 04 05 06
Οθόνη 
Ένδειξη 
συλλογής 
σκόνης 1

10 
(20) (3) Οθόνη Όχι οθόνη – – – –

Ρυθμίσεις 
ποσότητας 
σκόνης
(1)

14 
(24) (9)

Βασική 
ποσότητα 
σκόνης - μέσο 
μέγεθος 
σωματιδίων

Μεγάλη 
ποσότητα 
σκόνης - μέσο 
μέγεθος 
σωματιδίων

Βασική 
ποσότητα 
σκόνης 
- μικρό 
μέγεθος 
σωματιδίων

Μεγάλη 
ποσότητα 
σκόνης 
- μικρό 
μέγεθος 
σωματιδίων

– –

Δείκτης 
πάνελ 
(πράσινο)  
on/off

14 
(24) (4)

On κατά τη 
λειτουργία 
κλιματισμού 
και 
καθαρισμού 
φίλτρου.

Δυνατότητα 
ενεργοποίησης 
μόνο σε 
λειτουργία 
καθαρισμού 
φίλτρου.

Off σε 
λειτουργία 
κλιματισμού 
και 
καθαρισμού 
φίλτρου.

– – –

Επιλογή 
αυτόματου 
κλιματισμού
(2)

14
(24) (8) ON

24h OFF
ON
12h

ON
48h

ON
96h

ON
168h

(1) Ισχύει από τον επόμενο καθαρισμό μετά την επιλογή της ρύθμισης.
(2) Υπερτερεί της ρύθμισης χρονικού διαστήματος στο τηλεχειριστήριο.

10. Δοκιμαστική λειτουργία
Διεξαγάγετε τη δοκιμαστική λειτουργία του αυτοκαθαριζόμενου 
διακοσμητικού πλαισίου αφού ολοκληρωθεί η δοκιμαστική 
λειτουργία της εσωτερικής μονάδας.
Η δοκιμαστική λειτουργία του αυτοκαθαριζόμενου διακοσμητικού 
πλαισίου δεν είναι δυνατή όσο λειτουργεί η εσωτερική μονάδα.

Σημείωση

Διεξαγάγετε τη δοκιμαστική λειτουργία του προϊόντος αφού 
ανατρέξετε στην ενότητα «α. Στοιχεία ελέγχου μετά την ολοκλήρωση 
των εργασιών».

10-1 Βεβαιωθείτε ότι τα καπάκια των ΚΟΥΤΙΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ της 
εσωτερικής μονάδας, της εξωτερικής 
μονάδας και του αυτοκαθαριζόμενου 
πλαισίου αντίστοιχα είναι κλειστά

10-2 Ενεργοποιήστε την εσωτερική μονάδα
Μετά την ενεργοποίηση, το πλαίσιο θα εισέλθει σε λειτουργία 
αρχικοποίησης.

10-3 Εκτελέστε τη δοκιμαστική λειτουργία του 
πλαισίου δύο λεπτά μετά την ενεργοποίηση

Επιβεβαιώστε τη λειτουργία καθαρισμού του φίλτρου με το 
τηλεχειριστήριο.

Μέθοδος δοκιμαστικής λειτουργίας με τηλεχειριστήριο
1. Αν το πλαίσιο βρίσκεται σε λειτουργία κλιματισμού, διακόψτε 

τη λειτουργία.
2. Συνεχίστε να πατάτε το κουμπί ακύρωσης για τουλάχιστον 

4 δευτερόλεπτα όσο είναι αναμμένος ο οπίσθιος φωτισμός. 
Εμφανίζεται το μενού Ρυθμ. Σέρβις Τοπικές Ρυθμ.

3. Επιλέξτε  Τεστ Αυτ. Καθαρ. Φίλτρου  από το μενού ρυθμίσεων 
επισκευής και πατήστε το κουμπί Μενού/Enter.

4. Εμφανίζεται στη βασική οθόνη η ένδειξη « ».  
Η ένδειξη εξαφανίζεται από την οθόνη όταν ολοκληρωθεί η 
δοκιμαστική λειτουργία. 
Ο χρόνος που απαιτείται για τη δοκιμαστική λειτουργία είναι 
περίπου 10 λεπτά (σε περίπτωση που έχει ρυθμιστεί η βασική 
ποσότητα σκόνης).

1.
2.

Ψύξη Ρύθμιση σε
Ψύξη 28°C

Πατήστε παρατεταμένα το 
κουμπί Cancel για 4 δευτερό-
λεπτα ή για περισσότερο 
χρόνο όσο είναι αναμμένο 
το πίσω φως.

3.

Αποδοχ Ρύθμιση

Ρυθμ. Σέρβις Τοπικές Ρυθμ.
Κατάσταση Εσωτερικής Μονάδας
Κατάσταση Εξωτερικής Μονάδας
Εκκίνηση Ανεμιστήρα
Μεταγωγή Πρωτ. Δευτ. Χειρ/ρίου
Ένδειξη Φίλτρου            Παύση
Τεστ Αυτ. Καθαρ. Φίλτρου
 

2/3

Πατήστε το κουμπί 
Menu/Enter.

4.

Ψύξη Ρύθμιση σε
Ψύξη 28°C

Συλλογή Σκόνης

Οπίσθιος φωτισμός για την οθόνη LCD
Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί και ο οπίσθιος φωτισμός θα ανάψει 
για περίπου 30 δευτερόλεπτα.
Όσο είναι αναμμένος ο οπίσθιος φωτισμός χειριστείτε τα κουμπιά 
(εκτός από το κουμπί Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση).

Στοιχεία ελέγχου στη δοκιμαστική λειτουργία

Στοιχεία ελέγχου Επιδιόρθωση
Έλεγχος 

απο τελέσματος
Περιστρέφεται το φίλτρο;

Ελέγξτε τις 
συνδέσεις του 
συνδετήρα.

Είναι στερεωμένα τα πτερύγια 
οριζόντια;
Εμφανίζεται στην οθόνη του 
τηλεχειριστηρίου η ένδειξη « »;
* Αν το αυτοκαθαριζόμενο πλαίσιο παρουσιάζει σφάλμα, στο 

τηλεχειριστήριο εμφανίζεται η ένδειξη «AH».

Σημείωση

Αφού ολοκληρωθεί η δοκιμαστική λειτουργία του προϊόντος, 
ανατρέξτε στην ενότητα «β. Στοιχεία ελέγχου πριν από την 
παράδοση» του εγχειριδίου εγκατάστασης.
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