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   ÁÐÏÓÕÑÓÇ
  Aõôü ôï óýìâïëï ðÜíù óôï ðñïúüí Þ óôç óõóêåõáóßá ôïõ õðïäåéêíýåé, ïôé áõôü 

ôï ðñïúüí äåí ìðïñåß íá áðïóõñèåß ìå ôá êáíïíéêÜ ïéêéáêÜ áðïññßììáôá, áëëá 
ðñÝðåé íá ðáñáäïèåß óå ìéá  èÝóç óõëëïãÞò ãéá ôçí áíáêýêëùóç ôùí çëåêôñéêþí 
êáé çëåêôñïíéêþí óõóêåõþí. Ìå ôçí ðñïóöïñÜ óáò óôç óùóôÞ áðüóõñóç áõôïõ 
ôïõ ðñïúüíôïò ðñïóôáôåýåôå ôï ðåñéâÜëëïí êáé ôçí õãåßá ôùí óõíáíèñþðùí óáò.

 Tï ðåñéâÜëëïí  êáé ç õãåßá ôßèåíôáé óå  êßíäõíï áðü ìßá ëÜèïò áðüóõñóç.
 ÐåñáéôÝñù ðëçñïöïñßåò ãéá ôçí  áíáêýêëùóç  áõôïý ôïõ ðñïúüíôïò
 ìðïñåßôå íá   Ýxåôå óôï äçìáñxåßï óáò, óôçí õðçñåóßá áðïêïìéäÞò ôùí áðïññßììáôùí 

Þ óôo êáôÜóôçìá, óôo oðïßo áãïñÜóá- ôå  áõôü ôï ðñïúüí.
 Aõôüò ï êáíïíéóìüò  éóxýåé ìüíï ãéá ôçò xþñåò  ìÝëç ôçò EE.
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 0 - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

0.1 - ÃÅÍÉÊÅÓ ÐëÇÑÏÖÏÑéÅÓ
 Καταρχάς	θα	θέλαμε	να	σας	ευχαριστήσουμε	που	μας	δείξατε	την	προτίμησή	σας,	

αγοράζοντας	μια	συσκευή	κατασκευής	μας.

0.2 - ÓÕÌÂÏËÁ   
 Ôá åéêïíïãñÜììáôá ðïõ ðáñáôßèåíôáé óôï åðüìåíï êåöÜëáéï, ðáñÝ÷ïõí ìå 

ãñÞãïñï êáé îåêÜèáñï ôñüðï ôéò áðáñáßôçôåò ðëçñïöïñßåò ãéá ôç óùóôÞ ÷ñÞóç 
ôçò óõóêåõÞò óå óõíèÞêåò áóöáëåßáò. 

0.2.1 - ÅéêïíïãñÜììáôá óýíôáîçò

 Service
 ÐåñéãñÜöåé êáôáóôÜóåéò êáôÜ ôéò ïðïßåò ðñÝðåé íá ðëçñïöïñÞóåôå ôï åóùôåñéêü 

SERVICE ôçò åôáéñåßáò:
 ÕÐÇÑÅÓÉÁ ÔÅ×ÍÉÊÇÓ ÂÏÇÈÅÉÁÓ ÐÅËÁÔÙÍ.

  Äåßêôçò
 Ïé ðáñÜãñáöïé ðñéí áðü ôéò ïðïßåò õðÜñ÷åé áõôü ôï óýìâïëï, ðåñéÝ÷ïõí ðïëý 

óçìáíôéêÝò ðëçñïöïñßåò êáé åíôïëÝò, éäéáßôåñá üóïí áöïñÜ ôçí áóöÜëåéá. 
 Ç åëëéðÞò ôÞñçóç áõôþí ìðïñåß íá óõíåðÜãåôáé:

- êßíäõíï ãéá ôçí áêåñáéüôçôá ôùí åãêáôáóôáôþí
- áðþëåéá ôçò åããýçóçò óõìâïëáßïõ
- áðïðïßçóç ôùí åõèõíþí åê ìÝñïõò ôçò êáôáóêåõÜóôñéáò åôáéñåßáò.   

    ÓçêùìÝíï ÷Ýñé
 ÐåñéãñÜöåé åíÝñãåéåò ðïõ äåí ðñÝðåé íá ãßíïõí ìå êáíÝíá ôñüðï. 

  ΚΙΝΔΥΝΟΣ
 Επισημαίνει	ότι	η	συσκευή	χρησιμοποιεί	εύφλεκτο	ψυκτικό.	Αν	υπάρχει	διαρροή	ψυκτικού	

υγρού	το	οποίο	θα	εκτεθεί	σε	εξωτερική	πηγή	καύσης,	υπάρχει	κίνδυνος	πυρκαγιάς.

ΠεριεχομεναΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
 
Ο	γενικός	πίνακας	περιεχομένων	του	παρόντος	
εγχειριδίου	αναφέρεται	στη	σελίδα	«GR-1»

ΕΙΚΟΝΕΣ
Οι	απεικονίσεις	έχουν	ομαδοποιηθεί	στις	αρχικές	σελίδες	του	εγχειριδίου
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  Åðéêßíäõíç çëåêôñéêÞ ôÜóç 
 Åðéóçìáßíåé óôïõò åãêáôáóôÜôåò üôé ç ðåñéãñáöüìåíç åñãáóßá, áí äåí ðñáãìáôïðïéçèåß 

ôçñþíôáò ôïõò êáíüíåò áóöáëåßáò, ðáñïõóéÜæåé ôïí êßíäõíï íá õðïóôïýí çëåêôñéêü óïê.  

 
  Ãåíéêüò êßíäõíïò 

 Επισημαίνει	 στο	 ενδιαφερόμενο	 προσωπικό	 ότι	 η	 εργασία	 που	 περιγράφεται,	
αν	δεν	ολοκληρωθεί	τηρώντας	τους	κανονισμούς	ασφαλείας,	ενέχει	τον	κίνδυνο	
φυσικών	τραυματισμών.

 
  Êßíäõíïò éó÷õñÞò èåñìüôçôáò   

 Επισημαίνει	 στο	 ενδιαφερόμενο	 προσωπικό	 ότι	 η	 εργασία	 που	 περιγράφεται,	
αν	δεν	ολοκληρωθεί	τηρώντας	τους	κανονισμούς	ασφαλείας,	ενέχει	τον	κίνδυνο	
εγκαυμάτων	λόγω	επαφής	με	τα	εξαρτήματα	που	αναπτύσσουν	υψηλή	θερμοκρασία.

  ΜΗΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΕ
	 Επισημαίνει	 στο	 ενδιαφερόμενο	 προσωπικό	 ότι	 απαγορεύεται	 να	 καλύπτει	 τη	

συσκευή	ώστε	να	αποτρέπεται	η	υπερθέρμανση.

  ΠΡΟΣΟΧΗ
	 •	 Επισημαίνει	ότι	το	παρόν	έγγραφο	θα	πρέπει	να	διαβαστεί	με	προσοχή	πριν	

από	την	εγκατάσταση	και/ή	χρήση	της	συσκευής.
	 •	 Υποδεικνύει	ότι	το	προσωπικό	τεχνικής	υποστήριξης	θα	πρέπει	να	χειρίζεται	τη	

συσκευή	τηρώντας	τις	υποδείξεις	του	εγχειριδίου	εγκατάστασης.

  ΠΡΟΣΟΧΗ
	 •	 Επισημαίνει	 ότι	 ενδέχεται	 να	 υπάρχουν	συμπληρωματικές	πληροφορίες	 στα	

εγχειρίδια	που	επισυνάπτονται.
	 •	 Υποδεικνύει	ότι	υπάρχουν	διαθέσιμες	πληροφορίες	στο	εγχειρίδιο	χρήσης	ή	στο	

εγχειρίδιο	εγκατάστασης.
  

  
 ΠΡΟΣΟΧΗ
	 Υποδεικνύει	ότι	το	προσωπικό	τεχνικής	υποστήριξης	θα	πρέπει	να	χειρίζεται	τη	

συσκευή	τηρώντας	τις	υποδείξεις	του	εγχειριδίου	εγκατάστασης.
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0.3 - ΓΕΝΙΚΕΣ - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΠΡΕΠΕΙ ΠΑΝΤΑ ΝΑ 
ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΕΙΩΘΟΥΝ ΟΙ 
ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ ΣΕ ΑΤΟΜΑ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΣΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ:

 1. Áðáãïñåýåôáé óýìöùíá ìå ôïí íüìï ç áíáðáñáãùãÞ Þ ç ìåôáâßâáóç óå 
ôñßôïõò ôïõ ðáñüíôïò åããñÜöïõ ÷ùñßò ðñïçãïýìåíç Üäåéá ôçò åôáéñåßáò 
OLÉÌPIA SPLENDID óôçí ïðïßá áíÞêïõí üëá ôá äéêáéþìáôá.

  Ôá ìç÷áíÞìáôá ìðïñïýí íá õðïóôïýí áíáèåùñÞóåéò êáé åðïìÝíùò íá 
ðáñïõóéÜóïõí êÜðïéåò ëåðôïìÝñåéåò äéáöïñåôéêÝò áðü åêåßíåò ðïõ 
áðåéêïíßæïíôáé, ÷ùñßò áõôü íá áðïôåëåß åìðüäéï ãéá ôçí êáôáíüçóç ôùí 
êåéìÝíùí ðïõ ðåñéÝ÷ïíôáé ó’ áõôü ôï åã÷åéñßäéï.

 2. ÄéáâÜóôå ðñïóåêôéêÜ ôï ðáñüí åã÷åéñßäéï ðñéí ðñïâåßôå óå ïðïéáäÞðïôå 
åíÝñãåéá (ôïðïèÝôçóç, óõíôÞñçóç, ÷ñÞóç) êáé áêïëïõèåßóôå ëåðôïìåñþò 
üóá ðåñéãñÜöïíôáé óôï êÜèå êåöÜëáéï.

 3. ÖõëÜîôå ìå öñïíôßäá áõôü ôï åã÷åéñßäéï ãéá ôéò ôõ÷üí åðüìåíåò óõìâïõëÝò.

 4. ÌåôÜ áðü ôçí áðïìÜêñõíóç ôçò óõóêåõáóßáò óéãïõñåõôåßôå üôé ç óõóêåõÞ 
åßíáé áêÝñáéá, ôá áðïêüììáôá ôçò óõóêåõáóßáò äåí ðñÝðåé áöÞíïíôáé 
óôá ðáéäéÜ ãéáôß ìðïñïýí íá ãßíïõí åðéêßíäõíá.

 5. Ç ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÑÉÁ ÅÔÁÉÑÅÉÁ ÄÅ ÖÅÑÅÉ ÊÁÌÉÁ ÅÕÈÕÍÇ ÃÉÁ ÂËÁÂÅÓ 
ÓÅ ÁÔÏÌÁ ¹ ÐÑÁÃÌÁÔÁ ÏÉ ÏÐÏÉÅÓ ÐÑÏÅÑ×ÏÍÔÁÉ ÁÐÏ ÔÇÍ ÅËËÉÐÇ 
ÔÇÑÇÓÇ ÔÙÍ ÊÁÍÏÍÙÍ ÐÏÕ ÐÅÑÉÅ×ÏÍÔÁÉ ÓÔÏ ÐÁÑÏÍ ÖÕËËÁÄÉÏ.

 
 6. Ç êáôáóêåõÜóôñéá åôáéñåßá äéáôçñåß ôï äéêáßùìá íá åðéöÝñåé 

ôñïðïðïéÞóåéò óôá ìïíôÝëá ôçò ïðïéáäÞðïôå óôéãìÞ, êñáôþíôáò óôáèåñÜ 
üìùò ôá âáóéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ ðïõ ðåñéãñÜöïíôáé óôï ðáñüí åã÷åéñßäéï.

 7.   Η συντήρηση του εξοπλισμού για την αφύγρανση του αέρα όπως η παρούσα 
μπορεί να είναι επικίνδυνη καθώς στο εσωτερικό της συσκευής υπάρχει 
ψυκτικό αέριο υπό πίεση και ηλεκτρικά εξαρτήματα υπό τάση.

  Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε συντήρηση (εκτός από τον καθαρισμό των φίλτρων) 
πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξουσιοδοτημένο και εξειδικευμένο 
προσωπικό.

 8. ÔïðïèåôÞóåéò ðïõ ãßíïíôáé ÷ùñßò ôçí ôÞñçóç ôùí ðñïåéäïðïéÞóåùí 
ðïõ ðåñéÝ÷ïíôáé óôï ðáñüí åã÷åéñßäéï êáé ÷ñÞóç ðÝñáí ôùí ïñßùí 
èåñìïêñáóßáò ðïõ êáèïñßæïíôáé ó’ áõôü, áêõñþíïõí ôçí åããýçóç.

 9. Ç óõíÞèçò óõíôÞñçóç ôùí ößëôñùí êáé ï ãåíéêüò åîùôåñéêüò êáèáñéóìüò 
ìðïñïýí íá ãßíïíôáé êáé áðü ôïí ÷ñÞóôç, êáèþò äåí áðáéôïýí äýóêïëåò 
Þ åðéêßíäõíåò åñãáóßåò. 
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 10. Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης και σε κάθε χειρισμό συντήρησης, 
είναι απαραίτητη η τήρηση των προειδοποιήσεων που αναφέρονται στο 
παρόν εγχειρίδιο και στις ανάλογες ετικέτες που βρίσκονται στο εσωτερικό 
ή επί των συσκευών καθώς και η λήψη κάθε μέτρου κοινής λογικής και των 
Κανονισμών Ασφαλείας που ισχύουν στον χώρο εγκατάστασης.

 
 11. Óå ðåñßðôùóç áíôéêáôÜóôáóçò åîáñôçìÜôùí ÷ñçóéìïðïéåßôå 

áðïêëåéóôéêÜ áõèåíôéêÜ áíôáëëáêôéêÜ OLIMPIA SPLENDID.

 12. Αν η μονάδα παραμείνει σε αχρησία για μεγάλο χρονικό διάστημα, ή 
δεν βρίσκεται κανείς μέσα στο δωμάτιο κλιματισμού, συνιστάται να 
αποσυνδέεται την ηλεκτρική τροφοδοσία, για την αποφυγή ατυχημάτων.

 13. Μη χρησιμοποιείτε υγρά ή διαβρωτικά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε 
τη μονάδα, μην ψεκάζετε με νερό ή άλλα υγρά στη μονάδα καθώς μπορεί 
να προκαλέσουν βλάβη στα πλαστικά εξαρτήματα ή και ηλεκτροπληξία.

 14. Μην βρέχετε τη συσκευή.
  Ενδέχεται να προκληθούν βραχυκυκλώματα ή πυρκαγιές.
  Μην εμβαπτίζετε την συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.

 
 15. Σε περίπτωση προβλημάτων δυσλειτουργίας (για παράδειγμα: ανώμαλος 

θόρυβος, δυσοσμία, καπνός, μη φυσιολογική αύξηση θερμοκρασίας, ηλεκτρική 
διαρροή κλπ.), σβήστε αμέσως το μηχάνημα και αποσυνδέστε την τροφοδοσία. 

  Ãéá ôéò ôõ÷üí åðéóêåõÝò áðåõèõíèåßôå áðïêëåéóôéêÜ óôá êÝíôñá ôå÷íéêÞò 
õðïóôÞñéîçò ðïõ åßíáé åîïõóéïäïôçìÝíá áðü ôïí êáôáóêåõáóôÞ êáé 
æçôåßóôå ôá ðñùôüôõðá áíôáëëáêôéêÜ. Ç ìç ôÞñçóç ôùí áíùôÝñù üñùí 
ìðïñåß íá ðñïêáëÝóåé âëÜâåò óôçí áóöÜëåéá ôçò óõóêåõÞò.

 16. Μην αφήνετε τη συσκευή σε λειτουργία εφόσον υπάρχουν παράθυρα ή 
πόρτες ανοιχτές.

 17. Μην αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. 
Κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

 18. Ìçí ôïðïèåôåßôå âáñéÜ ç æåóôÜ áíôéêåßìåíá ðÜíù óôçí óõóêåõÞ.
  Μην κάθεστε και μην ανεβαίνετε επάνω στη συσκευή.

 19. Πριν την ηλεκτρική σύνδεση της συσκευής βεβαιωθείτε πως τα δεδομένα της 
πινακίδας αντιστοιχούν σε εκείνα του ηλεκτρικού δικτύου. Ο ρευματολήπτης θα 
πρέπει να διαθέτει έναν αυτόματο διακόπτη γείωσης. Η πινακίδα (11) βρίσκεται 
στο πλάι της συσκευής (Εικ.2).

 20. Εγκαταστήστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Η λάθος 
εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει βλάβες σε άτομα, ζώα ή πράγματα, για τις 
οποίες ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος.

 21. Μην αφήνετε τη μονάδα να λειτουργεί σε κλειστή περιοχή όπως για παράδειγμα 
μέσα σε ένα ερμάριο, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.

 
 22. Σε περίπτωση ασυμβατότητας ανάμεσα στο βύσμα και την πρίζα, αντικαταστήστε 

την πρίζα με άλλη κατάλληλη με τη βοήθεια εξουσιοδοτημένου προσωπικού, 
το οποίο θα βεβαιώσει πως η καλωδίωση της πρίζας είναι η κατάλληλη για 
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το δυναμικό απορρόφησης από την συσκευή. Γενικά δεν συστήνεται η χρήση 
μετατροπέων ή/και προεκτάσεων· εφόσον κρίνεται απαραίτητη η χρήση τους, 
πρέπει να συμβατά με τους ισχύοντες κανόνες ασφαλείας και η ένταση του 
ρεύματος (A) δεν πρέπει να είναι κατώτερη από την μέγιστη της συσκευής.

 23. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται να λειτουργεί μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη 
ή με κάποιο σύστημα τηλεχειρισμού.

 24. Χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή σε κατακόρυφη θέση.

 25. Μην εμποδίζετε με κανένα τρόπο τις σχάρες εισόδου και εξόδου αέρα.

 26. Μην εισάγετε ξένα αντικείμενα στις σχάρες εισόδου και εξόδου αέρα καθώς 
μπορεί να υπάρξει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς ή βλάβης στη συσκευή.

 27. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή: 
  - με βρεγμένα ή υγρά χέρια
  - με γυμνά πόδια.

 28. Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας ή την ίδια τη συσκευή, για να βγάλετε το 
βύσμα τροφοδοσίας από το ρεύμα.

 29. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε απ’ ευθείας έκθεση στον ήλιο ή κοντά σε 
πηγές θερμότητες όπως σόμπες και καλοριφέρ (Εικ.3)

 30. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή κοντά σε συσκευές με αέριο (Εικ.3)

 31. Μην ενεργοποιείτε την συσκευή κοντά σε κουρτίνες καθώς θα μπορούσαν 
να εμποδίσουν την είσοδο αέρα (Εικ.5).

 32. Τοποθετείτε πάντα την συσκευή σε μια σταθερή, επίπεδη και ισοϋψή επιφάνεια.

 33. Αφήστε τουλάχιστον 20εκ. κενού χώρου στα πλάγια και πίσω από την 
συσκευή και αφήστε τουλάχιστον 30εκ. ελεύθερου χώρου επάνω από 
αυτήν (Εικ.1).

 34. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε ηλεκτρική πρίζα (Εικ. 4).

 35. Η πρίζα ρεύματος πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη ώστε να μπορεί να 
αφαιρείται εύκολα το βύσμα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

 36. Μην ακουμπάτε την πρίζα με βρεγμένα χέρια.

 37. Μην διπλώνετε υπερβολικά, μην τυλίγετε, τραβάτε ή καταστρέφετε το καλώδιο 
τροφοδοσίας.

 38. Μην τοποθετείτε το καλώδιο τροφοδοσίας κάτω από χαλιά, κουβέρτες ή 
οδηγούς. Περνάτε το καλώδιο από χώρους παράμερους ώστε να αποφεύγετε 
παραπατήματα.

 39. Αποσυνδέστε το καλώδιο όταν η μονάδα δεν είναι σε χρήση για μεγάλο χρονικό 
διάστημα ή/και όταν δεν βρίσκεται κανείς στο σπίτι.
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 40. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή σε εξωτερικούς χώρους ή σε υγρές επιφάνειες. 
Αποφύγετε την ρίψη υγρών στην συσκευή. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή 
κοντά σε νεροχύτες ή βρύσες.

 41. Μην δίνετε κλίση στη συσκευή σε καμία κατεύθυνση γιατί το νερό πιθανώς να 
υπερχειλίσει και μπορεί να την καταστρέψει.

 41a. Αδειάστε το νερό που έχει ανακτηθεί στο δοχείο.
  Αν έχει εγκατασταθεί, ο σωλήνας εκκένωσης θα πρέπει να είναι σε 

κάθοδο ώστε να διασφαλιστεί ότι το νερό συμπύκνωσης εκκενώνεται 
συνεχόμενα.

 42. Καθαρίστε την συσκευή με ένα υγρό πανί· μην χρησιμοποιείτε λειαντικά 
προϊόντα ή υλικά. Για τον καθαρισμό των φίλτρων δείτε στην κατάλληλη 
παράγραφο.

 43. Ο πιο κοινός λόγος υπερθέρμανσης είναι η συγκέντρωση σκόνης ή χνουδιού 
στο μηχάνημα. Αφαιρέστε τακτικά αυτά τα υπολείμματα αποσυνδέοντας την 
συσκευή από την πρίζα ρεύματος και αναρροφώντας τις σχάρες.

 
 44. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή σε περιβάλλον με ιδιαίτερες μεταβολές 

θερμοκρασίας καθώς θα μπορούσε να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της

 45. Εγκαταστήστε την συσκευή σε απόσταση τουλάχιστον 2 μέτρων από άλλες 
ηλεκτρικές συσκευές (τηλεόραση, ραδιόφωνο, Η/Υ, dvd player, κλπ.) ώστε να 
αποφευχθούν παρεμβολές (Εικ.6).

 46. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή αν στο χώρο έχει προσφάτως χρησιμοποιηθεί 
εντομοκτόνο με αέριο ή παρουσία αναμμένου θυμιάματος, χημικών ατμών ή 
ελαιωδών καταλοίπων.

 47. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς να είναι σωστά τοποθετημένα τα φίλτρα της.

 48. Η αποσυναρμολόγηση, επισκευή ή μετατροπή από κάποιο μη εξουσιοδοτημένο 
άτομο θα μπορούσε να επιφέρει βλάβες και να ακυρώσει την εγγύηση του 
κατασκευαστή.

 49. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή σε περίπτωση βλάβης ή κακής λειτουργίας, 
αν το καλώδιο ή το βύσμα είναι κατεστραμμένα, ή αν έπεσε ή καταστράφηκε 
με οποιοδήποτε τρόπο. Σβήνετε την συσκευή, αποσυνδέστε το βύσμα από 
την πρίζα του ρεύματος και δώστε την για έλεγχο από ειδικά εκπαιδευμένο 
προσωπικό.

 50. Μην αποσυναρμολογείτε και μην κάνετε αλλαγές στη συσκευή.

 51. Παρουσία διαρροών αερίου από άλλο εξοπλισμό, αερίστε καλά το χώρο 
πριν ενεργοποιήσετε το κλιματιστικό.

 52. Χρησιμοποιείτε την συσκευή σε περιβάλλον με θερμοκρασία ανάμεσα 
στους 5°C και 35°C.

 53. Η επισκευή της συσκευής από εσάς είναι ιδιαιτέρως επικίνδυνη.
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 54. Óå ðåñßðôùóç ðïõ èá áðïöáóßóåôå íá ìçí ÷ñçóéìïðïéåßôå ðéá áõôïý ôïõ 
åßäïõò ôçí óõóêåõÞ, óõíßóôáôáé íá ôç èÝóåôå óå êáôÜóôáóç åêôüò ëåéôïõñãßáò 
áðïóõíäÝïíôáò ôï êáëþäéï ôñïöïäïóßáò áðü ôçí ðñßæá çëåêôñéêÞò ðáñï÷Þò. 
Óõíßóôáôáé åðßóçò íá á÷ñçóôåýïíôáé ôá åîáñôÞìáôá ôçò óõóêåõÞò ðïõ 
äýíáôáé íá áðïôåëÝóïõí êßíäõíï, åéäéêÜ ãéá ôá ðáéäéÜ, ôá ïðïßá ìðïñïýí íá 
÷ñçóéìïðïéÞóïõí ôçí åêôüò ëåéôïõñãßáò óõóêåõÞ ìå óêïðü ôï ðáé÷íßäé.

 55. Μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειμένη σε καιρικά φαινόμενα (βροχή, ήλιος, 
κλπ.).

 56. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή πολύ κοντά στην μπανιέρα, το ντους ή σε 
πισίνα.

 
  Τύπος και χαρακτηριστικά των ασφαλειών: AT; 3.15A

0.4 - ÐÑÏÂËÅÐÏÌÅÍÇ XÑÇÓÇ

 • Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως ανεμιστήρας ή 
αφυγραντήρας με μόνο σκοπό να κάνει το περιβάλλον παραμονής πιο 
άνετο.

 • Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή ή παρόμοια χρήση.

 • Μια ακατάλληλη χρήση της συσκευής με πιθανές βλάβες σε πρόσωπα, πράγματα 
ή ζώα αφαιρεί την OLIMPIA SPLENDID από κάθε ευθύνη.

0.5 - ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΌΜΕΝΗ ΧΡΉΣΗ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΏΣ ΕΠΙΚΊΝΔΥΝΗ
 • Τα αφυγραντήρας δεν πρέπει να εγκαθίστανται σε περιβάλλοντα με την 

παρουσία εύφλεκτων αερίων, εκρηκτικών αερίων, σε πολύ υγρό περιβάλλον 
(πλυντήρια, θερμοκήπια κλπ.) ή σε χώρους όπου υπάρχουν και άλλες μηχανές 
που παράγουν ισχυρή πηγή θερμότητας, κοντά σε πηγή αλμυρού νερού ή 
θειωμένου νερού.

 • ΜΗΝ χρησιμοποιείτε αέριο, βενζίνη ή άλλα εύφλεκτα υγρά κοντά στην 
συσκευή.

 
 

 Το παρόν προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο βάσει των 
προδιαγραφών που υποδεικνύονται στο παρόν εγχειρίδιο. Η διαφορετική 
από αυτή που προδιαγράφεται μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

  Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΆΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ 
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ Ή ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΜΗ 
ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ.



Ε
Λ
Λ
Η
Ν
ΙΚ
Α

GR - 9

0.6 - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ R290

 1. Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΕΡΙΟ R290 (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΥΦΛΕΚΤΟ ΑΕΡΙΟ A3)

 2. ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΛΑ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟ ΧΩΡΟ, ΟΠΟΥ 
ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ 
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.

 3. Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ, ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟ-
ΘΗΚΕΥΕΤΑΙ ΣΕ ΔΩΜΑΤΙΟ ΜΕ ΔΑΠΕΔΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ ΔΕΙΤΕ 4m2.

 4. ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΜΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ R290 ΙΣΗ 
ΜΕ ΕΚΕΙΝΗ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥ-
ΗΣ.

 5. Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΧΩΡΟ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ 
ΠΗΓΩΝ ΕΝΑΥΣΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ 
ΦΛΟΓΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕ ΑΕΡΙΟ Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΘΕΡΜΑ-
ΣΤΡΕΣ).

 6. Μην τρυπάτε και μην καίτε.

 7. Να έχετε υπόψη ότι τα ψυκτικά μέσα μπορεί να είναι άοσμα.

 8. Το R290 είναι ένα ψυκτικό αέριο που συμμορφώνεται με τις ευρωπαϊκές οδηγί-
ες για το περιβάλλον. Μην τρυπάτε σε κανένα μέρος το κύκλωμα του ψυκτικού.

 9. Μην χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε μέσο για την επιτάχυνση της διαδικασίας 
απόψυξης ή για τον καθαρισμό, εκτός από αυτά που συνιστώνται από τον κα-
τασκευαστή.

 10. Κατά την απόψυξη και τον καθαρισμό της συσκευής, μην χρησιμοποιείτε άλλα 
εργαλεία εκτός από αυτά που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

 11. Εάν η συσκευή έχει εγκατασταθεί, χρησιμοποιηθεί ή αποθηκευτεί σε μη αερι-
ζόμενο χώρο, το περίβλημα πρέπει να είναι σχεδιασμένο για να αποτρέπει τη 
συσσώρευση ψυκτικού υγρού λόγω ηλεκτρικών θερμαστρών, σομπών ή άλ-
λων πηγών ανάφλεξης.

 12. Τηρήστε τους εθνικούς κανονισμούς σχετικά με το αέριο.
 13. Κρατήστε τις οπές αερισμού καθαρές και χωρίς εμπόδια.
 14. Η συσκευή θα πρέπει να φυλάσσεται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγονται οι 

μηχανικές βλάβες.
 15. Οποιοδήποτε άτομο που εργάζεται πάνω ή μέσα σε ένα ψυκτικό κύκλωμα πρέ-

πει να διαθέτει έγκυρο πιστοποιητικό που βεβαιώνει την ικανότητα του ατόμου 
να χειρίζεται τα ψυκτικά μέσα με ασφάλεια, σύμφωνα με ένα πρότυπο αξιολό-
γησης αποδεκτό από τον τομέα.

 16. Η συντήρηση θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά όπως συνιστάται από τον κα-
τασκευαστή της συσκευής. Η συντήρηση και οι επισκευές που απαιτούν τη 
βοήθεια άλλου εξειδικευμένου προσωπικού πρέπει να διενεργούνται υπό την 
επίβλεψη προσώπου υπεύθυνου για τη χρήση εύφλεκτων ψυκτικών μέσων.
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 17.	 ΜΕΤΑΦΟΡΑ	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΠΟΥ	ΠΕΡΙΕΧΕΙ	ΕΥΦΛΕΚΤΑ	ΨΥΚΤΙΚΑ
  Ανατρέξτε	στους	κανονισμούς	μεταφορών.

	 18.	 ΣΗΜΑΝΣΗ	ΤΟΥ	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	ΜΕ	ΣΥΜΒΟΛΑ	
	 	 Ανατρέξτε	στους	τοπικούς	κανονισμούς.

	 19.	 ΔΙΑΘΕΣΗ	ΤΟΥ	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΠΟΥ	ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ	ΕΥΦΛΕΚΤΑ	ΨΥΚΤΙΚΑ	
	 	 Ανατρέξτε	στους	εθνικούς	κανονισμούς.

	 20.	 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ	ΤΗΣ	ΣΥΣΚΕΥΗΣ/ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
	 	 Η	αποθήκευση	του	εξοπλισμού	πρέπει	να	συμμορφώνεται	με	τις	οδηγίες	του	κατα-

σκευαστή.

	 21.	 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ	ΤΟΥ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	(ΠΟΥ	ΔΕΝ	ΕΧΕΙ	ΠΩΛΗ-
ΘΕΙ)

	 	 Η	συσκευασία	πρέπει	να	κατασκευαστεί	έτσι	ώστε	τυχόν	μηχανική	ζημία	στον	εξοπλι-
σμό	μέσα	σε	αυτή	δεν	θα	προκαλέσει	διαρροή	ψυκτικού	μέσου.

	 	 Ο	μέγιστος	αριθμός	τμημάτων	του	εξοπλισμού	που	μπορούν	να	αποθηκευτούν	μαζί	
υποδεικνύεται	από	τους	τοπικούς	κανονισμούς.

 22.	 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	ΣΧΕΤΙΚΑ	ΜΕ	ΤΗ	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
a)	 Έλεγχοι	περιοχής
	 Πριν	ξεκινήσετε	τις	εργασίες	σε	συστήματα	που	περιέχουν	εύφλεκτα	ψυκτικά	μέσα,	

απαιτούνται	έλεγχοι	ασφαλείας	για	την	ελαχιστοποίηση	του	κινδύνου	ανάφλεξης.	
Τηρήστε	τις	ακόλουθες	προφυλάξεις	για	να	κάνετε	οποιεσδήποτε	επιδιορθώσεις	
στο	ψυκτικό	σύστημα	πριν	το	χρησιμοποιήσετε.

b)	 Εκτέλεση	της	εργασίας
	 Η	εργασία	πρέπει	να	πραγματοποιείται	υπό	έλεγχο	για	να	ελαχιστοποιηθεί	ο	κίν-

δυνος	εύφλεκτων	αερίων	ή	ατμού	κατά	τη	διάρκεια	της	λειτουργίας.

c)	 Περιοχή	γενικών	εργασιών
	 Όλοι	οι	υπάλληλοι	συντήρησης	και	οι	λοιποί	χειριστές	του	χώρου	εργασίας	πρέπει	

να	ενημερωθούν	σχετικά	με	τη	φύση	της	εργασίας	που	διεξάγεται.	Αποφύγετε	να	
εργάζεστε	σε	στενούς	χώρους.	Η	περιοχή	γύρω	από	την	περιοχή	εργασίας	θα	
πρέπει	να	απομονωθεί.	Βεβαιωθείτε	ότι	η	περιοχή	είναι	ασφαλής	χάρη	στον	έλεγ-
χο	του	εύφλεκτου	υλικού.

d)	 Έλεγχος	της	παρουσίας	του	ψυκτικού
	 Η	περιοχή	πρέπει	να	ελεγχθεί	χρησιμοποιώντας	κατάλληλο	ανιχνευτή	ψυκτικού	

μέσου	πριν	και	κατά	τη	διάρκεια	της	εκτέλεσης	της	εργασίας,	ώστε	να	διασφαλιστεί	
ότι	ο	χειριστής	είναι	ενήμερος	για	την	παρουσία	δυνητικά	εύφλεκτης	ατμόσφαιρας.	
Βεβαιωθείτε	ότι	ο	εξοπλισμός	ανίχνευσης	διαρροών	είναι	κατάλληλος	για	χρήση	
με	εύφλεκτα	ψυκτικά	μέσα,	δηλαδή	δεν	προκαλεί	σπινθήρες,	είναι	σωστά	σφραγι-
σμένος	ή	εγγενώς	ασφαλής.

e)	 Παρουσία	πυροσβεστήρων
	 Εάν	πρόκειται	να	πραγματοποιηθεί	οποιαδήποτε	εργασία	εν	θερμώ	στον	ψυκτικό	

εξοπλισμό	ή	σε	οποιοδήποτε	μέρος	που	συνδέεται	με	αυτόν,	θα	πρέπει	να	υπάρχει	
άμεσα	διαθέσιμος	ο	κατάλληλος	πυροσβεστικός	εξοπλισμός.	Να	έχετε	πάντα	έναν	
πυροσβεστήρα	ξηρής	σκόνης	ή	CO2	κοντά	στην	περιοχή	πλήρωσης.

f)	 Αποτελούν	εύφλεκτων	πηγών
	 Κανένας	χειριστής	που	εκτελεί	εργασία	στο	σύστημα	ψύξης	που	περιλαμβάνει	την	

έκθεση	σωληνώσεων	που	περιέχουν	ή	έχουν	περιείχαν	εύφλεκτο	ψυκτικό	μέσο,	
πρέπει	 να	 χρησιμοποιεί	 μια	 οποιαδήποτε	 εύφλεκτη	πηγή	 κατά	 τρόπο	ώστε	 να	
μπορεί	να	προκαλέσει	πυρκαγιά	ή	έκρηξη.	
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	 Όλες	 οι	 πιθανές	 εύφλεκτες	 πηγές,	 συμπεριλαμβανομένων	 των	 τσιγάρων,	
πρέπει	να	διατηρούνται	αρκετά	μακριά	από	το	χώρο	εγκατάστασης,	επισκευής,	
απομάκρυνσης	και	διάθεσης,	κατά	τη	διάρκεια	του	οποίου	το	εύφλεκτο	ψυκτικό	
μπορεί	να	κυκλοφορήσει	σε	περιβάλλοντα	χώρο.	

	 Πριν	 από	 την	 εκτέλεση	 εργασιών,	 πρέπει	 να	 ελέγξετε	 την	 περιοχή	 γύρω	 από	
τη	 συσκευή	 για	 να	 βεβαιωθείτε	 ότι	 δεν	 υπάρχουν	 εύφλεκτες	 ουσίες	 ή	 κίνδυνοι	
ανάφλεξης.

	 Χρησιμοποιήστε	αντικαπνική	σήμανση.

g)	 Αεριζόμενη	περιοχή
	 Βεβαιωθείτε	ότι	η	περιοχή	εγκατάστασης	είναι	υπαίθρια	ή	κατάλληλα	αεριζόμενη	

πριν	ξεκινήσει	το	σύστημα	ή	πριν	την	εκτέλεση	οποιασδήποτε	εργασίας	εν	θερμώ.	
Ο	βαθμός	αερισμού	πρέπει	να	υπάρχει	στη	διάρκεια	όλης	της	περιόδου	κατά	την	
οποία	εκτελείται	η	επεξεργασία.	

	 Ο	αερισμός	θα	πρέπει	να	μπορεί	να	εξαλείφει	με	ασφαλή	τρόπο	κάθε	ψυκτικό	που	
απελευθερώνεται	και	αν	είναι	δυνατό	να	φεύγει	στην	ατμόσφαιρα.

h)	 Έλεγχοι	στον	εξοπλισμό	ψύξης
	 Όταν	 τα	 ηλεκτρικά	 εξαρτήματα	 αντικαθίστανται,	 πρέπει	 να	 είναι	 κατάλληλα	 για	

χρήση	και	να	συμμορφώνονται	με	τις	αναγραφόμενες	προδιαγραφές.	
	 Πρέπει	να	τηρούνται	πάντα	οι	κατευθυντήριες	γραμμές	του	κατασκευαστή	για	τη	

συντήρηση	 και	 τη	 υποστήριξη.	 Σε	 περίπτωση	 αμφιβολίας,	 συμβουλευτείτε	 την	
τεχνική	υπηρεσία	του	κατασκευαστή	για	βοήθεια.

	 Οι	ακόλουθοι	έλεγχοι	πρέπει	να	διενεργούνται	σε	εγκαταστάσεις	που	χρησιμοποιούν	
εύφλεκτα	ψυκτικά	μέσα:	βεβαιωθείτε	ότι	το	μέγεθος	του	φορτίου	συμμορφώνεται	
με	το	μέγεθος	του	χώρου	όπου	είναι	εγκατεστημένα	τα	εξαρτήματα	που	περιέχουν	
ψυκτικό	μέσο.	Το	σύστημα	 και	 οι	 οπές	 εξαερισμού	 λειτουργούν	σωστά	 και	 δεν	
εμποδίζονται.	Εάν	χρησιμοποιείτε	κύκλωμα	ψυκτικού,	βεβαιωθείτε	για	την	ύπαρξη	
του	ψυκτικού	μέσου	στο	δευτερεύων	κύκλωμα	και	ότι	η	σήμανση	που	εφαρμόζεται	
στο	μηχάνημα	εξακολουθεί	να	είναι	ορατή	και	ευανάγνωστη.	

	 Τα	σημάνσεις	και	σήματα	που	είναι`	δυσανάγνωστα	πρέπει	να	διορθώνονται.	Οι	
σωληνώσεις	 και	 τα	 εξαρτήματα	 ψύξης	 πρέπει	 να	 εγκαθίστανται	 σε	 θέση	 όπου	
είναι	απίθανο	να	εκτεθούν	σε	οποιαδήποτε	ουσία	η	οποία	μπορεί	να	διαβρώσει	
τα	 εξαρτήματα	 που	 περιέχουν	 ψυκτικό	 μέσο,	 εκτός	 εάν	 τα	 εξαρτήματα	 αυτά	
αποτελούνται	 από	 υλικό	 εγγενώς	 ανθεκτικό	 στη	 διάβρωση	 ή	 προστατεύονται	
κατάλληλα.

I)	 Έλεγχοι	επί	των	ηλεκτρικών	συσκευών
	 Η	επισκευή	και	συντήρηση	των	ηλεκτρικών	εξαρτημάτων	πρέπει	να	περιλαμβάνει	

αρχικούς	ελέγχους	ασφαλείας	και	διαδικασίες	επιθεώρησης	εξαρτημάτων.	
	 Εάν	προκύψει	κάποιο	ελάττωμα	που	θα	μπορούσε	να	υπονομεύσει	την	ασφάλεια,	

μην	τροφοδοτείται	ηλεκτρικά	το	κύκλωμα	μέχρι	να	επιλυθεί	σωστά.	Χρησιμοποιήστε	
μια	κατάλληλη	προσωρινή	λύση	εάν	το	ελάττωμα	δεν	μπορεί	να	επιλυθεί	αμέσως	
αλλά	πρέπει	να	συνεχίσετε	τη	λειτουργία.

	 Η	κατάσταση	αυτή	πρέπει	να	αναφερθεί	στον	ιδιοκτήτη	του	εξοπλισμού,	ώστε	να	
ενημερωθούν	όλα	τα	μέρη.	

	 Οι	αρχικοί	έλεγχοι	ασφαλείας	περιλαμβάνουν	τα	εξής:	βεβαιωθείτε	ότι	οι	πυκνωτές	
έχουν	αποφορτιστεί:	αυτός	ο	έλεγχος	πρέπει	να	εκτελείται	σε	ασφαλή	λειτουργία	
για	να	αποφευχθούν	οι	σπινθήρες.	Βεβαιωθείτε	ότι	τα	ηλεκτρικά	εξαρτήματα	και	
η	 καλωδίωση	 υπό	 τάση	 δεν	 είναι	 εκτεθειμένα	 κατά	 τη	 διάρκεια	 της	 φόρτισης,	
της	αποκατάστασης	ή	 της	αποστράγγισης	 του	συστήματος.	Βεβαιωθείτε	 για	 τη	
συνέχεια	της	γείωσης.
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	 23.	 ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ	ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ	ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
a)	 Κατά	την	επισκευή	των	σφραγισμένων	εξαρτημάτων,	όλα	τα	τροφοδοτικά	πρέπει	να	

αποσυνδεθούν	από	τον	εξοπλισμό	στον	οποίο	πρόκειται	να	εκτελεστούν	εργασίες	
πριν	από	την	αφαίρεση	οποιουδήποτε	σφραγισμένου	καλύμματος,	κλπ.	Εάν	είναι	
απολύτως	απαραίτητο	να	υπάρχει	παροχή	ηλεκτρικού	ρεύματος	στον	εξοπλισμό	
κατά	τη	διάρκεια	της	επισκευής,	πρέπει	να	τοποθετείται	μια	συσκευή	ανίχνευσης	
διαρροής	που	λειτουργεί	μόνιμα	στο	πιο	κρίσιμο	σημείο	για	να	προειδοποιεί	τον	
χειριστή	για	δυνητικά	επικίνδυνη	κατάσταση.

b)	 Δώστε	 ιδιαίτερη	 προσοχή	 στα	 ακόλουθα	 για	 να	 βεβαιωθείτε	 ότι	 η	 κάλυψη	 δεν	
μεταβάλλεται	 κατά	 τρόπο	ώστε	 να	 επηρεάζεται	 το	 επίπεδο	 ασφάλειας	 κατά	 τη	
λειτουργία	σε	ηλεκτρικά	εξαρτήματα.

	 Αυτό	 περιλαμβάνει	 ζημιά	 στα	 καλώδια,	 υπερβολικό	 αριθμό	 συνδέσεων,	
τερματικά	 που	 δεν	 συμμορφώνονται	 με	 τις	 αρχικές	 προδιαγραφές,	 βλάβη	 των	
παρεμβυσμάτων,	λανθασμένη	τοποθέτηση	των	οδηγών	κλπ.

	 Βεβαιωθείτε	ότι	ο	εξοπλισμός	έχει	τοποθετηθεί	με	ασφαλή	τρόπο.
	 Βεβαιωθείτε	 ότι	 οι	 φλάντζες	 ή	 τα	 υλικά	 σφραγίσματος	 δεν	 έχουν	 αλλοιωθεί	 με	

τρόπο	ώστε	να	μην	μπορούν	λειτουργήσουν	προληπτικά	στην	είσοδο	εύφλεκτων	
ατμοσφαιρών.	Τα	ανταλλακτικά	πρέπει	να	συμμορφώνονται	με	τις	προδιαγραφές	
του	κατασκευαστή.

 Η χρήση στεγανωτικών με βάση τη σιλικόνη μπορεί να εμποδίσει την 
αποτελεσματικότητα ορισμένων συστημάτων ανίχνευσης διαρροών. Τα εγγενώς 
ασφαλή εξαρτήματα δεν πρέπει να έχουν μονωθεί πριν από την επεξεργασία τους.

	 24.	 ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ	ΤΩΝ	ΕΓΓΕΝΩΣ	ΑΣΦΑΛΩΝ	ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
	 Μην	εφαρμόζετε	επαγωγικό	φορτίο	μόνιμης	χωρητικότητας	στο	κύκλωμα	χωρίς	να	

βεβαιώνεστε	ότι	δεν	υπερβαίνει	τη	μέγιστη	τάση	και	το	ρεύμα	που	επιτρέπεται	για	
τον	εξοπλισμό	που	χρησιμοποιείται.	Τα	εγγενώς	ασφαλή	εξαρτήματα	είναι	τα	μόνα	
στα	οποία	μπορείτε	να	εργαστείτε	υπό	τάση	παρουσία	εύφλεκτης	ατμόσφαιρας.	
Το	σύστημα	δοκιμής	πρέπει	να	είναι	στη	σωστή	ένταση	ρεύματος.	Αντικαταστήστε	
τα	εξαρτήματα	μόνο	με	ανταλλακτικά	που	υποδεικνύονται	από	τον	κατασκευαστή.	
Άλλα	μέρη	εκτός	από	αυτά	που	αναγράφονται	μπορεί	να	προκαλέσουν	ανάφλεξη	
του	ψυκτικού	μέσου	στην	ατμόσφαιρα	μετά	από	διαρροή.

	 25.	 ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ
 Βεβαιωθείτε	ότι	η	καλωδίωση	δεν	υπόκειται	σε	φθορά,	διάβρωση,	υπερβολική	πίεση,	

δονήσεις,	αιχμηρές	ακμές	ή	άλλες	ανεπιθύμητες	περιβαλλοντικές	επιδράσεις.	Κατά	
τη	διάρκεια	του	ελέγχου,	επίσης	να	έχετε	κατά	νου	τις	επιπτώσεις	της	παλαίωσης	ή	
συνεχούς	δόνησης	που	προκαλείται	από	στοιχεία	όπως	συμπιεστές	ή	ανεμιστήρες.

	 26.	 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ	ΕΥΦΛΕΚΤΩΝ	ΨΥΚΤΙΚΩΝ
 Σε	καμία	περίπτωση	δεν	πρέπει	να	χρησιμοποιούνται	πιθανές	πηγές	ανάφλεξης	για	

την	ανίχνευση	διαρροής	ψυκτικού	μέσου.	Μην	χρησιμοποιείτε	οξυυδρικές	φλόγες	
(ή	οποιοδήποτε	άλλο	σύστημα	ανίχνευσης	που	χρησιμοποιεί	ελεύθερη	φλόγα).

	 27.	 ΜΕΘΟΔΟΙ	ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ	ΔΙΑΡΡΟΩΝ
	 Οι	ακόλουθες	μέθοδοι	ανίχνευσης	διαρροών	θεωρούνται	αποδεκτές	για	συστήματα	

που	περιέχουν	εύφλεκτα	ψυκτικά	μέσα.
	 Χρησιμοποιήστε	ηλεκτρονικούς	ανιχνευτές	διαρροής	για	εύφλεκτα	ψυκτικά	μέσα,	

ακόμη	και	αν	η	ευαισθησία	μπορεί	να	μην	είναι	επαρκής	ή	μπορεί	να	χρειαστεί	
να	επαναρυθμιστούν.	(Ο	εξοπλισμός	ανίχνευσης	πρέπει	να	βαθμονομείται	σε	μια	
περιοχή	χωρίς	ψυκτικό	μέσο.)	Βεβαιωθείτε	ότι	ο	ανιχνευτής	δεν	είναι	πιθανή	πηγή	



Ε
Λ
Λ
Η
Ν
ΙΚ
Α

GR - 13

ανάφλεξης	 και	 ότι	 είναι	 κατάλληλος	 για	 το	 ψυκτικό	 μέσο	 που	 χρησιμοποιείται.	
Ο	 εξοπλισμός	 ανίχνευσης	 διαρροών	 πρέπει	 να	 ορίζεται	 σε	 ένα	 ποσοστό	 του	
ψυκτικού	 κατά	 το	 κατώτερο	 όριο	 εκρηκτικότητας	 και	 πρέπει	 να	 βαθμονομείται	
σε	 σχέση	 με	 το	 ψυκτικό	 μέσο	 που	 χρησιμοποιείται	 και	 να	 επιβεβαιώνεται	 το	
κατάλληλο	 ποσοστό	 αερίου	 (μέγιστο	 25%).	 Τα	 υγρά	 ανίχνευσης	 διαρροών	
μπορούν	να	χρησιμοποιηθούν	με	τα	περισσότερα	ψυκτικά	μέσα,	αλλά	η	χρήση	
των	απορρυπαντικών	που	περιέχουν	το	χλώριο	πρέπει	να	αποφευχθεί	δεδομένου	
ότι	 το	χλώριο	μπορεί	 να	αντιδράσει	με	 την	ψυκτική	ουσία	και	 να	διαβρώσει	 τις	
σωληνώσεις	 χαλκού.	Αν	 υπάρχει	 υποψία	 διαρροής,	 όλες	 οι	 ελεύθερες	 φλόγες	
πρέπει	 να	 απομακρύνονται/σβήνονται.	 Εάν	 ανιχνευθεί	 μια	 διαρροή	 ψυκτικού	
μέσου	 που	 χρειάζεται	 σφράγισμα,	 βγάλτε	 όλο	 το	 ψυκτικό	 από	 το	 σύστημα	 ή	
απομονώστε	το	(με	βαλβίδες	διακοπής)	σε	ένα	μέρος	του	συστήματος	μακριά	από	
τη	διαρροή.	Το	άζωτο	απαλλαγμένο	από	οξυγόνο	(OFN)	θα	πρέπει	επομένως	να	
απελευθερωθεί	στο	σύστημα	πριν	και	κατά	τη	διάρκεια	του	σφραγίσματος.

	 28.	 ΑΦΑΙΡΕΣΗ	ΚΑΙ	ΑΔΕΙΑΣΜΑ
	 Χρησιμοποιήστε	 συμβατικές	 διαδικασίες	 όταν	 χρησιμοποιείτε	 το	 κύκλωμα	

ψυκτικού	για	να	κάνετε	επισκευές	ή	για	οποιοδήποτε	άλλο	λόγο.	Ωστόσο,	είναι	
σημαντικό	 να	 τηρούνται	 οι	 βέλτιστες	 πρακτικές	 καθώς	 πρέπει	 να	 λαμβάνεται	
υπόψη	η	αναφλεξιμότητα.	Τηρήστε	την	ακόλουθη	διαδικασία:
•	 Αφαιρέστε	το	ψυκτικό
•	 Καθαρίστε	το	κύκλωμα	με	αδρανές	αέριο
•	 Αδειάστε
•	 Καθαρίστε	ξανά	με	αδρανές	αέριο
•	 Ανοίξτε	το	κύκλωμα	κόβοντας	ή	σφραγίζοντας.

	 Η	 πλήρωση	 με	 ψυκτικό	 θα	 πρέπει	 να	 αποκατασταθεί	 στους	 κατάλληλους	
κυλίνδρους.	Καθαρίστε	 το	σύστημα	με	OFN	για	 να	 κάνετε	 τη	μονάδα	ασφαλή.	
Μπορεί	 να	 χρειαστεί	 να	 επαναλάβετε	 αυτή	 τη	 διαδικασία	 αρκετές	 φορές.	 Μην	
χρησιμοποιείτε	πεπιεσμένο	αέρα	ή	οξυγόνο	για	αυτή	την	εργασία.

	 Ο	καθαρισμός	πρέπει	να	ολοκληρώνεται	γεμίζοντας	το	κενό	στο	σύστημα	με	OFN	
και	συνεχίζοντας	το	γέμισμα	μέχρι	να	επιτευχθεί	η	πίεση	λειτουργίας,	στη	συνέχεια	
διασκορπίζοντας	 το	 OFN	 στην	 ατμόσφαιρα	 και	 τελικά	 φέρνοντας	 το	 σύστημα	
πίσω	 σε	 κατάσταση	 κενού.	 Επαναλάβετε	 τη	 διαδικασία	 μέχρις	 ότου	 να	 μην	
υπάρχει	ψυκτικό	μέσα	στο	σύστημα.	Όταν	χρησιμοποιείται	η	τελευταία	φόρτιση	
με	OFN,	 το	 σύστημα	πρέπει	 να	 έρθει	 σε	 ατμοσφαιρική	 πίεση	προκειμένου	 να	
το	χρησιμοποιήσει.	Αυτή	η	 εργασία	 είναι	πολύ	σημασίας	 εάν	πρέπει	 να	 γίνουν	
εργασίες	συγκόλλησης	στις	σωληνώσεις.

	 Βεβαιωθείτε	 ότι	 η	 εκκένωση	 της	 αντλίας	 κενού	 δεν	 είναι	 κοντά	 σε	 καμία	 πηγή	
ανάφλεξης	και	ότι	υπάρχει	αερισμός.

 29.	 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ	ΠΛΗΡΩΣΗΣ
	 Εκτός	από	τις	συμβατικές	διαδικασίες	φόρτωσης,	τηρείτε	τις	ακόλουθες	απαιτήσεις.
	 Βεβαιωθείτε	ότι	δεν	έχουν	αναμιχθεί	διαφορετικά	ψυκτικά	μέσα	κατά	την	πλήρωση	

του	εξοπλισμού.	Οι	σωλήνες	πρέπει	να	είναι	όσο	το	δυνατόν	μικρότεροι	για	να	
ελαχιστοποιήσουν	την	ποσότητα	ψυκτικού	μέσου	στο	εσωτερικό	τους.

	 Οι	κύλινδροι	θα	πρέπει	να	διατηρούνται	σε	όρθια	θέση.
	 Βεβαιωθείτε	ότι	το	σύστημα	ψύξης	έχει	γειωθεί	πριν	φορτώσει	με	ψυκτικό	μέσο.
	 Βάλτε	ετικέτα	στο	σύστημα	μόλις	γεμίσει	(αν	δεν	έχει	γίνει	ακόμα)
	 Δώστε	 τη	 μέγιστη	 προσοχή	 ώστε	 να	 μην	 υπερφορτώνετε	 το	 σύστημα	 ψύξης.	

Δοκιμάστε	την	πίεση	με	το	OFN	πριν	από	την	επαναφόρτωση	πριν	γεμίσετε	το	
σύστημα.	Προχωρήστε	σε	δοκιμή	στεγανότητας	 του	συστήματος	στο	 τέλος	 της	
φόρτισης	αλλά	πριν	από	τη	θέση	σε	λειτουργία.	Μια	ακόμη	δοκιμή	σφραγίσματος	
θα	πρέπει	να	εκτελεστεί	πριν	φύγετε	από	το	χώρο	εγκατάστασης.
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	 30.	 ΘΕΣΗ	ΕΚΤΟΣ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
	 Πριν	 από	 την	 εκτέλεση	 αυτής	 της	 διαδικασίας,	 είναι	 σημαντικό	 ο	 τεχνικός	 να	

εξοικειωθεί	με	τον	εξοπλισμό	και	όλα	τα	συστήματά	του.	
	 Θεωρείται	καλή	πρακτική	η	ανάκτηση	όλων	των	ψυκτικών	με	ασφαλή	τρόπο.	
	 Πριν	προχωρήσετε	σε	αυτή	την	εργασία,	πάρτε	ένα	δείγμα	λαδιού	και	ψυκτικού	στην	

περίπτωση	που	χρειάζεται	ανάλυση	πριν	από	τη	νέα	χρήση.	Είναι	σημαντικό	να	
υπάρχει	διαθέσιμη	ηλεκτρική	ενέργεια	πριν	από	την	έναρξη	αυτής	της	διαδικασίας.

a)	 Εξοικειωθείτε	με	τον	εξοπλισμό	και	τη	λειτουργία	του.

b)	 Απομονώστε	ηλεκτρικά	το	σύστημα.

c)	 Πριν	προχωρήσετε	σε	αυτή	τη	διαδικασία	βεβαιωθείτε	ότι:
•	 Ο	 μηχανικός	 εξοπλισμός	 μετακίνησης	 είναι	 διαθέσιμος	 αν	 χρειαστεί	
μετακίνηση	των	κυλίνδρων	του	ψυκτικού	

•	 Όλες	οι	διατάξεις	προστασίας	είναι	διαθέσιμες	και	χρησιμοποιούνται	σωστά	
•	 Η	διαδικασία	αδειάσματος	ελέγχεται	πάντα	από	αρμόδιο	πρόσωπο	
•	 Ο	εξοπλισμός	αδειάσματος	και	οι	κύλινδροι	συμμορφώνονται	με	τα	κατάλληλα	
πρότυπα.

d)	 Αδειάστε	το	ψυκτικό	σύστημα,	αν	είναι	δυνατό.

e)	 Αν	 δεν	 είναι	 δυνατή	 η	 επίτευξη	 κατάστασης	 κενού,	 χρησιμοποιήστε	 έναν	
συλλέκτη	ώστε	το	ψυκτικό	μέσο	να	μπορεί	να	αφαιρεθεί	από	τα	διάφορα	μέρη	
του	συστήματος.

f)	 Βεβαιωθείτε	ότι	ο	κύλινδρος	είναι	τοποθετημένος	στη	ζυγαριά,	πριν	από	την	
ανάκτηση.

g)	 Ξεκινήστε	το	μηχάνημα	ανάκτησης	και	λειτουργήστε	σύμφωνα	με	τις	οδηγίες	
του	κατασκευαστή.

h)	 Μην	υπερφορτώνετε	τους	κυλίνδρους.	(Όχι	περισσότερο	από	80%	του	φορτίου	
του	υγρού).

i)	 Μην	υπερβείτε	τη	μέγιστη	πίεση	εργασίας	του	κυλίνδρου	ούτε	καν	προσωρινά.
j)	 Όταν	 οι	 κύλινδροι	 έχουν	 γεμίσει	 σωστά	 και	 η	 διαδικασία	 έχει	 ολοκληρωθεί,	

βεβαιωθείτε	 ότι	 οι	 κύλινδροι	 και	 ο	 εξοπλισμός	αφαιρούνται	 αμέσως	από	 το	
χώρο	εγκατάστασης	και	ότι	όλες	οι	βαλβίδες	απομόνωσης	είναι	κλειστές.

k)	 Το	ψυκτικό	που	έχει	ανακτηθεί	δεν	θα	πρέπει	να	φορτώνεται	σε	άλλο	σύστημα	
ψύξης	εκτός	και	αν	έχει	καθαριστεί	και	επιθεωρηθεί.

	 31.	 ΕΤΙΚΕΤΕΣ
	 Ο	εξοπλισμός	πρέπει	να	επισημαίνεται	με	ένδειξη	ότι	έχει	τεθεί	εκτός	λειτουργίας	

και	 έχει	αδειάσει	από	το	ψυκτικό	μέσο.	Γράψτε	ημερομηνία	και	υπογράψτε	 την	
ετικέτα.	 Βεβαιωθείτε	 ότι	 υπάρχουν	 ετικέτες	 στον	 εξοπλισμό	 που	 δείχνουν	 ότι	
περιέχει	εύφλεκτο	ψυκτικό	μέσο.
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	 32.	 ΑΝΑΚΤΗΣΗ
	 Κατά	την	αφαίρεση	του	ψυκτικού	υγρού	από	ένα	σύστημα,	είτε	για	συντήρηση	είτε	

για	παροπλισμό,	θεωρείται	καλή	πρακτική	να	απομακρύνετε	όλα	τα	ψυκτικά	μέσα	
με	ασφάλεια.

	 Όταν	 το	 ψυκτικό	 μέσο	 μεταφέρεται	 στους	 κυλίνδρους,	 βεβαιωθείτε	 ότι	
χρησιμοποιούνται	 μόνο	 κύλινδροι	 κατάλληλοι	 για	 την	 ανάκτηση	 των	 ψυκτικών	
μέσων.

	 Βεβαιωθείτε	ότι	ο	σωστός	αριθμός	κυλίνδρων	είναι	διαθέσιμος	για	την	αποθήκευση	
της	συνολικής	φόρτισης	του	συστήματος.	

	 Όλοι	οι	κύλινδροι	που	χρησιμοποιούνται	σχεδιάζονται	για	το	ψυκτικό	μέσο	για	το	
οποίο	θα	χρησιμοποιηθούν	και	έχουν	σημανθεί	για	αυτό	(δηλαδή	ειδικοί	κύλινδροι	
για	την	αποκατάσταση	ψυκτικών	μέσων).	

	 Οι	κύλινδροι	πρέπει	να	είναι	εφοδιασμένοι	με	ανακουφιστική	βαλβίδα	πίεσης	και	
τις	αντίστοιχες	βαλβίδες	διακοπής	λειτουργίας	να	είναι	πλήρως	λειτουργικές.	

	 Οι	κενοί	κύλινδροι	ανάκτησης	τίθενται	υπό	κενό	και,	αν	είναι	δυνατόν,	ψύχονται	
πριν	 από	 την	 ανάκτηση.	 Ο	 εξοπλισμός	 ανάκτησης	 πρέπει	 να	 είναι	 πλήρως	
λειτουργικός	 και	 να	 περιλαμβάνει	 ένα	 σύνολο	 οδηγιών	 σε	 προσβάσιμο	 σημείο	
και	κατάλληλο	για	την	ανάκτηση	εύφλεκτων	ψυκτικών.	Επίσης,	θα	πρέπει	να	είναι	
διαθέσιμο	και	πλήρως	λειτουργικό	ένα	σύστημα	βαθμονομημένων	κλιμάκων.	

	 Οι	εύκαμπτοι	σωλήνες	πρέπει	να	είναι	εφοδιασμένοι	με	ερμητικές	συνδέσεις	με	
αποσύνδεση	σε	άριστη	κατάσταση.	

	 Πριν	 χρησιμοποιήσετε	 τη	 μηχανή	 ανάκτησης,	 βεβαιωθείτε	 ότι	 βρίσκεται	 σε	
ικανοποιητικές	 συνθήκες	 εργασίας,	 ότι	 έχει	 διατηρηθεί	 σωστά	 και	 ότι	 κάθε	
συνδεδεμένο	ηλεκτρικό	στοιχείο	είναι	σφραγισμένο	για	την	πρόληψη	ανάφλεξης	
σε	περίπτωση	που	απελευθερωθεί	το	ψυκτικό.	

	 Συμβουλευτείτε	τον	κατασκευαστή	σε	περίπτωση	αμφιβολίας.
	 Το	ψυκτικό	που	έχει	ανακτηθεί	θα	πρέπει	 να	 επιστραφεί	στον	προμηθευτή	 της	

στον	σωστό	κύλινδρο	και	με	το	σχετικό	σημείωμα	μεταφοράς	απορριμμάτων.
	 Μην	 αναμιγνύετε	 τα	 ψυκτικά	 μέσα	 στις	 μονάδες	 ανάκτησης	 και	 ειδικά	 στους	

κυλίνδρους.
	 Εάν	πρέπει	να	αφαιρεθούν	οι	συμπιεστές	ή	τα	λάδια	συμπιεστή,	βεβαιωθείτε	ότι	

έχουν	αδειάσει	σε	αποδεκτό	επίπεδο	για	να	εξασφαλιστεί	ότι	το	εύφλεκτο	ψυκτικό	
μέσο	δεν	παραμένει	μέσα	στο	λιπαντικό.	

	 Η	 διαδικασία	 εκκένωσης	 πρέπει	 να	 πραγματοποιείται	 πριν	 ο	 συμπιεστής	
επιστρέψει	στους	προμηθευτές.	

	 Χρησιμοποιήστε	 μόνο	 τα	 συστήματα	 ηλεκτρικής	 	 θέρμανσης	 στο	 σώμα	 του	
συμπιεστή	για	να	επιταχύνετε	αυτήν	την	διαδικασία.	

	 Αφαιρέστε	το	λάδι	από	ένα	σύστημα	με	ασφαλή	τρόπο.
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1 - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1.1 - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το	μηχάνημα	έχει	συσκευαστεί	μεμονωμένα	σε	συσκευής	χαρτονιού.

   Αποθηκεύστε τη συσκευασία σε κάθετη θέση.

Ο	αφυγραντήρας	αφαιρεί	με	δύναμη	την	υγρασία	του	αέρα,	χαμηλώνει	το	ποσοστό	υγρασίας	μέσα	στο	
δωμάτιο	και	διατηρεί	το	εσωτερικό	περιβάλλον	στεγνό	και	άνετο.

Είναι	δυνατή	η	επιλογή	του	επιθυμητού	επιπέδου	υγρασίας	μέσω	του	ψηφιακού	υγροστάτη.

Μέσω	 του	 χρονομέτρου	 είναι	 δυνατή	 η	 αυτόματη	 επιλογή	 ενεργοποίησης	 και	 απενεργοποίησης	 της	
συσκευής.

1.2 - ΠΡΟΣΔΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ

1.	 Μπροστινό	περίβλημα
2.	 Σχάρα	εξόδου	αέρα
3.	 Χειρολαβή
4.	 Πίνακας	ελέγχου
5.	 Σχάρα	εισόδου	αέρα
6.	 Πίσω	περίβλημα
7.	 Δοχείο	νερού
8. Ρόδες

9.	 Καλώδιο	τροφοδοσίας		
10.	 Φίλτρο
11.	 Ταμπέλα	δεδομένων
12.	 Εγχειρίδιο	οδηγιών
13.	 Ρακόρ	εκκένωσης	συμπυκνώματος
14.	 Σωλήνας	αποχέτευσης	συμπυκνώματος	σε	σειρά
15.	 Φίλτρο	με	ενεργό	άνθρακα
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1.3 - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
• Αφού	αφαιρέσετε	την	συσκευασία,	βεβαιωθείτε	για	την	ακεραιότητα	της	συσκευής·	σε	περίπτωση	αμφιβολίας,	

απευθυνθείτε	σε	επαγγελματικά	καταρτισμένο	προσωπικό.

•	 Εγκαταστήστε	την	συσκευή	σε	σκληρό	και	ισοϋψές	δάπεδο,	διατηρώντας	το	δωμάτιο	αεριζόμενο.	

•	 Τοποθετήστε	τη	συσκευή	σε	κατάλληλο	περιβάλλον.
	 Βεβαιωθείτε	πως	κουρτίνες	ή	άλλα	αντικείμενα	δεν	εμποδίζουν	τη	ροή	του	αέρα	(Εικ.	5).

•	 Αφήστε	τουλάχιστον	20εκ.	κενού	χώρου	στα	πλάγια	και	πίσω	από	την	συσκευή	και	αφήστε	τουλάχιστον	30εκ.	
ελεύθερου	χώρου	επάνω	από	αυτήν	(Εικ.	1).

•	 Αφαιρέστε	το	δοχείο	(7)	και	ξετυλίξτε	το	καλώδιο	τροφοδοσίας	(9).

•	 Επανατοποθετείστε	σωστά	το	δοχείο	(7)	στο	σώμα	της	συσκευής.
•	 Τοποθετήστε	το	βύσμα	στην	πρίζα	του	ρεύματος·	η	συσκευή	θα	εκπέμψει	ένα	«μπιπ».

1.4 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

 Κουμπί ON/OFF
	 Πατήστε	το	πλήκτρο	για	να	ξεκινήσει	η	συσκευή.
	 Πατήστε	εκ	νέου	το	πλήκτρο	για	να	την	σβήσετε	(ο	έλικας	θα	δουλέψει	για	ακόμα	1	πρακτικά	περίπου	

και	έπειτα	θα	σταματήσει).

 Led παρουσία τάσης
	 Όταν	η	συσκευή	είναι	σε	λειτουργία	το	led	ανάβει	με	πράσινος	χρώμα.

 Led πληρότητας δοχείου νερού
 Όταν	το	δοχείο	νερού	έχει	γεμίσει,	το	led	ανάβει	με	πράσινο	χρώμα,	η	συσκευή	σταματά	και	ο	βομβητής	

χτυπά	για	20	φορές	ώστε	να	ειδοποιηθεί	ο	χρήστης.	
 Είναι	απαραίτητη	η	αφαίρεση	του	δοχείου	(7)	(εικόνα	7)	ώστε	να	αδειάσει.
	 Για	την	επανεκκίνηση	της	συσκευής,	τοποθετήστε	το	δοχείο	σωστά.

 Πλήκτρο Timer
 Με τη συσκευή να τροφοδοτείται κανονικά αλλά εκτός λειτουργίας
 πατήστε	το	πλήκτρο	«TIMER»	για	να	μπείτε	στην	λειτουργία,	έπειτα	πατήστε	μία	ή	περισσό-

τερες	φορές	το	πλήκτρο	“-”	ή	“+”	για	να	ρυθμίσετε	τον	χρόνο	καθυστέρησης	λειτουργίας	(από	
1	έως	24	ώρες),	το	led	TIMER	αναβοσβήνει	πράσινο.

	 Όταν	η	τιμή	που	ρυθμίσατε	στην	οθόνη	σταματήσει	να	αναβοσβήνει,	αποθηκεύεται	και	το	 led	ανάβει	
μόνιμα.	Όταν	λήξει	ο	χρόνος	που	ρυθμίσατε	η	συσκευή	ξεκινά.

 Για	να	απενεργοποιήσετε	την	λειτουργία	πριν	την	έναρξη	λειτουργίας	της	συσκευής,	ρυθμίστε	την	τιμή	«00»	στον	
χρόνο	του	TIMER	ή	ενεργοποιείστε	την	συσκευή	ή	σβήστε	την.
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 Με την συσκευή σε λειτουργία
 πατήστε	το	πλήκτρο	«TIMER»	για	να	μπείτε	στην	λειτουργία,	έπειτα	πατήστε	μία	ή	περισσό-

τερες	φορές	το	πλήκτρο	“-”	ή	“+”	για	να	ρυθμίσετε	τον	χρόνο	καθυστέρησης	σβησίματος	(από	
1	έως	24	ώρες),	το	led	TIMER	αναβοσβήνει	πράσινο.

	 Όταν	η	τιμή	που	ρυθμίσατε	στην	οθόνη	σταματήσει	να	αναβοσβήνει,	αποθηκεύεται	και	το	 led	ανάβει	
μόνιμα.	Όταν	λήξει	ο	χρόνος	που	ρυθμίσατε	η	συσκευή	απενεργοποιείται.

	 Για	να	απενεργοποιήσετε	την	λειτουργία,	ρυθμίστε	«00»	στο	χρόνο	λειτουργίας	ή	σβήστε	τη	συσκευή.

 Led Timer
	 Όταν	είναι	ενεργή	η	λειτουργία,	το	led	ανάβει	με	πράσινος.χρώμα.
	 Όσο	το	led	αναβοσβήνει,	είναι	δυνατή	η	ρύθμιση	του	χρόνου	λειτουργίας	(από	1	έως	24	ώρες).	Όταν	

επιλέξετε	τον	επιθυμητό	χρόνο,	περιμένετε	ώστε	το	led	να	σταματήσει	να	αναβοσβήνει·	η	λειτουργία	είναι	
ενεργή.

 Πλήκτρο +
 Με	τη	συσκευή	σε	λειτουργία,	πατήστε	το	πλήκτρο	για	να	αυξήσετε	το	ποσοστό	υγρασίας	που	επιθυμείτε	

στο	χώρο.
	 Τιμή	εξ	ορισμού	60%	-	Ρυθμιζόμενη	τιμή	από	20%	έως	80%	(βήματα	των	5	κάθε	φορά).

 Δεν είναι δυνατόν να αλλάξετε το ποσοστό υγρασίας στην λειτουργία «LAUNDRY».

	 Κρατώντας	πατημένο	για	5	δευτερόλεπτα	το	πλήκτρο	«+»,	η	οθόννη	εμφανίζει	την	θερμοκρασία	
περιβάλλοντος	(°C).

 Πλήκτρο -
 Με	τη	συσκευή	σε	λειτουργία,	πατήστε	το	πλήκτρο	για	να	μειώσετε	το	ποσοστό	υγρασίας	που	επιθυμείτε	

στο	χώρο.v	

 Δεν είναι δυνατόν να αλλάξετε το ποσοστό υγρασίας στην λειτουργία «LAUNDRY».

	 Κρατώντας	πατημένο	για	5	δευτερόλεπτα	το	πλήκτρο	«-»,	η	οθόννη	εμφανίζει	την	θερμοκρασία	
περιβάλλοντος	(°C).

 Πλήκτρο Fan
	 Με	τη	συσκευή	σε	λειτουργία,	πατήστε	το	πλήκτρο	για	να	επιλέξετε	την	ταχύτητα	του	ανεμιστήρα.
 - Μέγιστη	ταχύτητα - Led  αναμμένο	πράσινος

	 -	Ελάχιστη	ταχύτητα	 -	Led  αναμμένο	πράσινος

 Δεν είναι δυνατόν να αλλάξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα στην λειτουργία «LAUNDRY».

 Πλήκτρο Mode
 Με	τη	συσκευή	σε	λειτουργία,	πατήστε	το	πλήκτρο	για	να	επιλέξετε	την	επιθυμητή	λειτουργία.
 - λειτουργία “Laundry” - Led  αναμμένο	πράσινο

 - λειτουργία “Normal” - Led  αναμμένο	πράσινο

 Led ειδοποίησης καθαρισμού φίλτρου αέρα
	 Όταν	η	συσκευή	έχει	φτάσει	τις	600	ώρες	λειτουργίας,	το	led	αναβοσβήνει	πράσινος	για	να	ειδοποιήσει	

πως	είναι	απαραίτητος	ο	καθαρισμός	του	φίλτρου	(δείτε	την	παράγραφο	«Καθαρισμός»).
	 Σβήνετε	την	συσκευή,	αποσυνδέστε	το	βύσμα	από	την	πρίζα	του	ρεύματος	και	προχωρήστε	στον	καθα-

ρισμό	του	φίλτρου.

 
 Περιμένετε ώστε το φίλτρο να στεγνώσει πλήρως πριν το επανατοποθετήσετε.

 Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή χωρίς φίλτρο ή με το φίλτρο κατεστραμμένο.

 Οθόνη
	 Η	οθόνη	έχει	τρεις	λειτουργίες:

•	 Όταν	η	συσκευή	είναι	σε	λειτουργία,	προβάλλει	το	ποσοστό	της	υγρασίας	που	υπάρχει	στο	
χώρο.

•	 Κατά	τη	διάρκεια	της	ρύθμισης	του	ποσοστού	υγρασίας	(+	και	-)	προβάλλει	το	ποσοστό	υγρασίας	που	
επιθυμείτε	να	ρυθμίσετε	(αν	δεν	πατήσετε	κάποιο	πλήκτρο	εντός	5	δευτερολέπτων	η	οθόνη	επιστρέφει	
στην	προβολή	της	παρούσας	υγρασίας	στο	χώρο).

• Κατά	τη	διάρκεια	της	ρύθμισης	Timer	προβάλλει	το	χρόνο	λειτουργίας	που	επιθυμείτε	να	ρυθμίσετε	
(αν	δεν	πατήσετε	κάποιο	πλήκτρο	εντός	5	δευτερολέπτων	η	οθόνη	επιστρέφει	στην	προβολή	της	
παρούσας	υγρασίας	στο	χώρο).
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1.5 - BLACKOUT

	 Σε	περίπτωση	διακοπής	ρεύματος	(blackout),	στην	επαναφορά	του	ρεύματος,	η	συσκευή	ανακτά	τη	λει-
τουργία	στην	οποία	βρισκόταν	πριν	τη	διακοπή.

2 - ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ

2.1 - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

• Η μεταφορά και ο χειρισμός της συσκευής πρέπει να είναι σε κατακόρυφη 
θέση.

 Óå ðåñßðôùóç ðïõ ç ìåôáöïñÜ Ýãéíå êñáôþíôáò ôï êëéìáôéóôéêü ïñéæïíôßùò 
íá ðåñéìÝíåôå ôïõëÜ÷éóôï’ ìßá þñá ðñïôïý íá ôï åíåñãïðïéÞóåôå.

• Πριν από τη μετακίνηση ή τη μεταφορά της συσκευής, αδειάστε εντελώς το 
συμπύκνωμα νερού όπως περιγράφεται στην παράγραφο 3.1.a

 ÐÑÏÅÉÄÏÐÏSSÇÓÇ
	 Μετακίνηση	της	συσκευής	σε	ευαίσθητα	πατώματα	(πχ.	πατώματα	από	ξύλο):

 • Αδειάστε	εντελώς	το	συμπύκνωμα	νερού.
	 •	 Δείξτε	ιδιαίτερη	προσοχή	στις	μετακινήσεις	της	συσκευής	καθώς	οι	ρόδες	

θα	μπορούσαν	να	χαράξουν	το	πάτωμα.	Ïé ôñï÷ïß ðáñüëï ðïõ åßíáé áðü 
óêëçñü õëéêü êáé ðåñéóôñåöüìåíïé, ìðïñåß íá ÷áëÜóïõí áðü ôç ÷ñÞóç 
Þ íá ëåñùèïýí. Συνιστάται	 να	βεβαιώνεστε	ότι	 οι	 τροχοί	 είναι	 καθαροί	 και	
ελεύθεροι	στην	κίνησή	τους.

2.2 - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

 Η	μη	τήρηση	των	ακόλουθων	μπορεί	να	προκαλέσει	ζημιά	στη	συσκευή.

a. Εγκαταστήστε	τη	συσκευή	σε	επίπεδες	επιφάνειες,	στα-
θερές	και	σε	επίπεδο.

b. Συνδέστε	το	κλιματιστικό	μόνο	με	τις	πρίζες	που	διαθέ-
τουν	γείωση.

c. Βεβαιωθείτε	ότι	κουρτίνες	ή	άλλα	αντικείμενα	δεν	εμποδί-
ζουν	τα	φίλτρα	αναρρόφησης	αέρα	(Εικ.5).

d.	Βεβαιωθείτε	 ότι	 μεταξύ	 του	 κλιματιστικού	 και	 των	πα-
ρακείμενων	αντικειμένων	υπάρχει	 ελάχιστη	απόσταση	
20/30	cm	(Εικ.1).

e. Η	 συσκευή	 θα	 πρέπει	 πάντα	 να	 τίθεται	 σε	 χρήση	 φροντίζοντας	 να	 μην	 υπάρχουν	
εμπόδια	για	την	αναρρόφηση	και	την	έξοδο	του	αέρα.

f. Η	συσκευή	δεν	πρέπει	να	χρησιμοποιείται	σε	χώρους	που	προορίζονται	για	πλυ-
ντήρια.

g. Εγκαταστείστε	την	συσκευή	μόνο	σε	στεγνούς	χώρους.
h. Η	συσκευή	δεν	πρέπει	να	τίθεται	σε	λειτουργία	παρουσία	επικίνδυνων	υλικών,	
ατμών	ή	υγρών.

i. Καθαρίστε	τα	φίλτρα	αέρα	τουλάχιστον	μία	φορά	την	εβδομάδα.
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2.3 - ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Η	συσκευή	έρχεται	με	ένα	καλώδιο	ρεύματος	με	βύσμα.	
Πριν	προχωρήσετε	στη	σύνδεση	της	συσκευής	βεβαιωθείτε	ότι:	

•	 Οι	τιμές	της	τάσης	και	της	συχνότητας	συμμορφώνονται	με	τις	προ-
διαγραφές	για	τα	δεδομένα	της	μηχανής.	

•	 Η	γραμμή	ισχύος	είναι	εξοπλισμένη	με	μια	αποτελεσματική	σύνδεση	
γείωσης	και	είναι	σωστά	σχεδιασμένη	για	τη	μέγιστη	κατανάλωση	της	
συσκευής.

•	 Η	προσφορά	συσκευή	δικτύου	πρέπει	να	γίνει	για	την	κατάλληλη	πόλο	συσκευή	αποσύνδεσης,	σύμ-
φωνα	με	τους	εθνικούς	κανονισμούς	εγκατάστασης.	

•	 Ο	εξοπλισμός	τροφοδοτείται	αποκλειστικά	μέσω	ενός	υποδοχή	συμβατή	με	το	φις	που	παρέχεται.

 ÐÑÏÅÉÄÏÐÏSSÇÓÇ
 Οποιαδήποτε	αντικατάσταση	του	καλωδίου	τροφοδοσίας	πρέπει	να	γίνεται	μόνο	από	

Olimpia	Splendid	τεχνική	υπηρεσία	είτε	από	προσωπικό	με	παρόμοια	προσόντα.

3 - ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΝΕΡΟΥ
3.1.a - Άδειασμα του δοχείου

• Όταν	ανάβει	το	led  η	συσκευή	σταματά,	ακούγεται	ηχητικό	σήμα	και	είναι	απαραίτητο	το	άδειασμα	του	
νερού	του	δοχείου	(7).
•	 Χρησιμοποιώντας	και	τα	δύο	χέρια,	αφαιρέστε	το	δοχείο	(7)	από	το	σώμα	της	συσκευής	(Εικ.7).
•	 Αδειάστε	το	δοχείο	(7)	(Εικ.	8).

 
 Μην αφαιρείτε τον πλωτήρα (7b) από το δοχείο νερού (7). Ο αισθητήρας γεμάτου νερού 
δεν θα μπορεί πλέον να είναι σε θέση να ανιχνεύσει σωστά τη στάθμη του νερού. 

•	 Τοποθετήστε	σωστά	το	δοχείο	(7)	(	στο	σώμα	της	συσκευής,	σε	αντίθετη	περίπτωση	το	led  παραμένει	
αναμμένο	και	η	συσκευή	δεν	λειτουργεί.

3.1.b - Συνεχής απόρριψη νερού

•	 Εφόσον	το	επιθυμείτε,	είναι	δυνατή	η	σύνδεση	του	παρεχόμενου	σωλήνα	(14)	στο	ρακόρ	(13)	της	συσκευής	
για	συνεχή	απόρριψη	νερού	από	τον	αφυγραντήρα.
• Σβήνετε την συσκευή και αποσυνδέετε το βύσμα από την πρίζα του ρεύματος.

• Αφαιρέστε	το	καπάκι	(T)	από	το	ρακόρ	(13)	(Εικ.9).
•	 Συνδέστε	στο	ρακόρ	(13)	έναν	πλαστικό	σωλήνα	(14)	διαμέτρου	11mm	(Εικ.9).
•	 Σταθεροποιήστε	τον	σωλήνα	(14)	στο	ρακόρ	(13)	με	έναν	ιμάντα	(δεν	παρέχεται).

   Στη	λειτουργία	"Laundry"	είναι	απαραίτητο	να	αδειάζετε	συνέχεια	το	νερό.

 
 Βεβαιωθείτε πως ο πλαστικός σωλήνας (14) δεν υπερβαίνει σε ύψος τον σύνδεσμο 
απόρριψης αλλιώς το νερό μένοντας στη συσκευή θα μπορούσε να προκαλέσει τη 
δυσλειτουργία της, βλάβες ή/και επικίνδυνες συνθήκες εργασίας.

  Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας με συνεχή εκφόρτωση, μην αφαιρείτε το δοχείο νερού.

 
 Πιθανά προβλήματα που προκαλούνται από την εξωτερική απόρριψη νερού δεν 
γίνονται αντιληπτά από την ένδειξη πληρότητας δοχείου. Η επιτήρηση είναι απα-
ραίτητη για την πρόληψη δυσλειτουργιών, βλάβη της συσκευής ή/και επικίνδυνες 
καταστάσεις εργασίας.
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4 - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

 
 Πριν να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε καθαριότητα ή 
συντήρηση στη συσκευή, αποσυνδέετε πρώτα το βύσμα 
τροφοδοσίας από το ρεύμα και βεβαιωθείτε πως έχει 
σταματήσει ο έλικας.

4.1 - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

4.1.a - Καθαρισμός του μηχανήματος

•	 Χρησιμοποιήστε	ένα	στεγνό	πανί	για	τον	καθαρισμό	της	συσκευής.

•	 Αν	η	συσκευή	είναι	πολύ	βρώμικη,	μπορείτε	να	χρησιμοποιήσετε	ένα	ελαφρώς	υγρό	πανί	με	χλιαρό	νερό	(μέχρι	
50°C)	και	ήπιο	καθαριστικό	για	να	καθαρίσετε	τα	εξωτερικά	μέρη.		Κατόπιν	στεγνώστε	με	ένα	στεγνό	πανί.

 
 Βεβαιωθείτε πως η συσκευή είναι εντελώς στεγνή πριν να συνδέσετε το βύσμα στην 
πρίζα του ρεύματος.

 
 Μην χρησιμοποιείτε ένα χημικώς επεξεργασμένο ή αντιστατικό πανί για να καθαρί-
σετε τη συσκευή.

 Μην χρησιμοποιείτε βενζίνη, διαλύτη, πολτό στίλβωσης ή παρόμοιους διαλύτες. 
Αυτά τα προϊόντα μπορεί να προκαλέσουν σπάσιμο ή παραμόρφωση της πλαστι-
κής επιφάνειας.

  Μην χρησιμοποιείτε έλαια, χημικές ουσίες ή λειαντικά προϊόντα για τον καθαρισμό 
της συσκευής.

  Μην πλένετε ή εμβυθίζετε τη συσκευή σε νερό.

•	 Χρησιμοποιείτε	μια	ηλεκτρική	σκούπα	για	να	αφαιρείτε	τη	σκόνη	από	τις	σχάρες	εισόδου/εξόδου	αέρα.

 
 Σε περίπτωση δυσλειτουργίας της συσκευής, μην επιχειρήσετε να την αποσυναρμο-
λογήσετε αλλά απευθυνθείτε στον πωλητή ή στην υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης.

4.2 - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ
Συνιστάται	ο	καθαρισμός	του	φίλτρου	κάθε	δύο	εβδομάδες	λειτουργίας.

• Σβήνετε την συσκευή και αποσυνδέετε το βύσμα από την πρίζα του ρεύματος.

•	 Αφαιρέστε	τη	σχάρα	εισόδου	αέρα	(5)	μαζί	με	το	φίλτρο	αέρα	(10)	και	το	φίλτρο	ενεργού	άνθρακα	(15)	(εικόνα	10).
•	 Καθαρίστε	τη	σχάρα	(5)	και	το	φίλτρο	(10)	χρησιμοποιώντας	ηλεκτρική	σκούπα	ή	πλύνετέ	την	με	νερό	(πιθανώς	

με	κάποιο	ήπιο	απορρυπαντικό)	και	έπειτα	στεγνώστε	την	σε	δροσερό	χώρο	(εικόνα	11).
•	 Καθαρίστε	το	φίλτρο	ενεργού	άνθρακα	(15)	χρησιμοποιώντας	ηλεκτρική	σκούπα.	Αν	είναι	βρώμικο	ή	φθαρμένο,	

αντικαταστήστε	το.

   Το	φίλτρο	ενεργού	άνθρακα	(15)	ΔΕΝ	πρέπει	να	πλένεται.
	 Συστήνεται	η	αντικατάσταση	κάθε	6	με	12	μήνες	χρήσης.

   Εφόσον	τα	φίλτρα	(10	και	15)	είναι	φθαρμένα,	προχωρήστε	στην	αντικατάστασή	τους.

•	 Βεβαιωθείτε	πως	η	σχάρα	(5)	και	το	φίλτρο	(10)	είναι	απολύτως	στεγνά.
•	 Επανατοποθετήστε	τη	σχάρα	εισόδου	αέρα	(5)	μαζί	με	το	φίλτρο	αέρα	(10)	και	το	φίλτρο	ενεργού	άνθρακα	(15)	

(με	το	μαύρο	μέρος	προς	το	εσωτερικό	της	συσκευής)	στην	κατάλληλη	θέση.

 
 Βεβαιωθείτε πως η σχάρα (5) και το φίλτρο (10) είναι απολύτως στεγνά πριν να τα 
τοποθετήσετε. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς τη σχάρα (5) και/ή τα φίλτρα (10 
ή 15) ή με τα τελευταία κατεστραμμένα.
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7 - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ
ΠΡΙΝ ΝΑ ΚΑΛΕΣΕΤΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Πριν	να	καλέσετε	την	υπηρεσία	υποστήριξης,	συμβουλευτείτε	αυτήν	την	λίστα.
Η	λίστα	περιγράφει	τα	πιο	συχνά	προβλήματα	που	δεν	προέρχονται	από	αστοχίες	κατασκευής	ή	υλικών.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Η	συσκευή	δεν	λειτουργεί

Καλώδιο	τροφοδοσίας	αποσυνδεδεμένο Εισάγετε	το	βύσμα	στην	πρίζα	ρεύματος	και	
βεβαιωθείτε	πως	υπάρχει	ηλεκτρική	τάση

Το	led	της	σήμανσης	γεμάτου	δοχείου	είναι	
αναμμένο	(το	δοχείο	έχει	γεμίσει	ή	έχει	
τοποθετηθεί	λάθος)

Αδειάστε	το	δοχείο	και	έπειτα	
επανατοποθετήστε	το	σωστά	στο	σώμα	της	
συσκευής

Η	θερμοκρασία	περιβάλλοντος	
υπερβαίνει	τις	μέγιστες	συνθήκες	
εργασίας	της	συσκευής

Παρεμβάλλεται	η	λειτουργία	προστασίας	
Η	συσκευή	δεν	λειτουργεί	σε	αυτές	τις	
θερμοκρασίες

Η	λειτουργία	αφύγρανσης	
δεν	λειτουργεί	ή	η	συσκευή	
ανάβει/σβήνει	συχνά

Φραγμένο	φίλτρο Καθαρίστε	το	φίλτρο	αέρα
Πόρτα	ή	παράθυρο	ανοιχτό Κλείστε	την	πόρτα	ή/και	το	παράθυρο
Η	σχάρα	εισόδου	και	εξόδου	αέρα	είναι	
φραγμένες

Αφαιρέστε	τον	φραγμό	ή	καθαρίστε	τις	σχάρες	
εισόδου	και	εξόδου	αέρα

Το	επίπεδο	ρυθμισμένης	υγρασίας	
είναι	ανώτερο	από	την	υγρασία	στο	
περιβάλλον

Ρυθμίστε	το	επίπεδο	υγρασίας	
κάτω	από	το	επίπεδο	υγρασίας	
περιβάλλοντος

Απώλεια	νερού
Το	δοχείο	νερού	είναι	πολύ	γεμάτο Αδειάστε	το	δοχείο	νερού
Ο	πλαστικός	σωλήνας	έχει	διπλώσει Τοποθετήστε	τον	σωλήνα	σωστά	για	να	

αποφύγετε	την	απώλεια	νερού

Η	λειτουργία	είναι	
θορυβώδης.

Η	συσκευή	βρίσκεται	σε	κλίση	ή	είναι	ασταθής Τοποθετήστε	την	συσκευή	σε	επίπεδη	και	
σταθερή	επιφάνεια	(μείωση	δονήσεων).

Φραγμένο	φίλτρο Καθαρίστε	το	φίλτρο	αέρα
Η	οθόνη	έχει	την	ένδειξη	
Ε1

Βλάβη	αισθητήρα	θερμοκρασίας Καλέστε	το	κέντρο	τεχνικής	
υποστήριξης

Η	οθόνη	έχει	την	ένδειξη	
CL

Θερμοκρασία	περιβάλλοντος	κάτω	από	
5°C	(41°F).

Αυτό	είναι	φυσιολογικό.
Ο	συμπιεστής	σταματά	και	ο	
ανεμιστήρας	συνεχίζει	να	λειτουργεί.

Η	οθόνη	έχει	την	ένδειξη	
CH

Θερμοκρασία	περιβάλλοντος	πάνω	από	
35°C	(95°F).

Αυτό	είναι	φυσιολογικό.
Ο	συμπιεστής	σταματά	και	ο	
ανεμιστήρας	συνεχίζει	να	λειτουργεί.

Η	οθόνη	έχει	την	ένδειξη	
LO

Υγρασία	περιβάλλοντος	κάτω	από	20%. Αυτό	είναι	φυσιολογικό.
Ο	συμπιεστής	σταματά	και	ο	
ανεμιστήρας	συνεχίζει	να	λειτουργεί.

Η	οθόνη	έχει	την	ένδειξη	
HI

Υγρασία	περιβάλλοντος	πάνω	από	
95%.

Αυτό	είναι	φυσιολογικό.
Ο	συμπιεστής	σταματά	και	ο	
ανεμιστήρας	συνεχίζει	να	λειτουργεί.

Λειτουργία σε χαμηλή θερμοκρασία με αυτόματη λειτουργία απόψυξης

Η	συσκευή	διαθέτει	αυτόματη	λειτουργία	απόψυξης	(που	σηματοδοτείται	από	το	αντίστοιχο	led	«POWER»)	η	οποία	με	
κατάλληλα	διαστήματα	χρόνου	και	ρυθμίζοντας	την	θερμοκρασία	του	χώρου	σχεδιάζει	την	λειτουργία	της	μηχανής.
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