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ΜΟΝΑΔΑ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ LOSSNAY

GUG-01SL-E
GUG-02SL-E
GUG-03SL-E
Οδηγίες εγκατάστασης (για τον αντιπρόσωπο/εργολάβο)

Η εγκατάσταση της παρούσας συσκευής πρέπει να γίνεται σωστά προκειμένου να εξασφαλίζεται η μέγιστη λειτουργική απόδοση και η ασφάλεια.
Πριν την έναρξη της διαδικασίας εγκατάστασης, φροντίστε να διαβάσετε το παρόν εγχειρίδιο.
l Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από τον αντιπρόσωπο ή τον εργολάβο. Λάβετε υπόψη ότι η εσφαλμένη εγκατάσταση θα μπορούσε να 

προκαλέσει δυσλειτουργία ή ατύχημα.

Οι "Οδηγίες εγκατάστασης" και το παρόν εγχειρίδιο πρέπει να παραδίδονται στον πελάτη μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.

Προφυλάξεις ασφαλείας
Τα παρακάτω εικονίδια υποδεικνύουν κίνδυνο θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις προφυλάξεις που περιγράφονται παρακάτω.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μόνο R410A

Μην 
αποσυναρμολογείτε

Μην τροποποιείτε και μην αποσυναρμολογείτε τη μονάδα.
(Κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού).

Απαγορεύεται η 
χρήση σε μπάνια

Η μονάδα και το τηλεχειριστήριο δεν πρέπει να εγκαθίστανται σε υπερβολικά υγρά 
περιβάλλοντα, όπως μπάνια ή άλλους χώρους με υψηλή υγρασία.
(Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή διαρροής ρεύματος).

Συνδέστε 
κύκλωμα γείωσης.

Συνδέστε σωστά το προϊόν με το κύκλωμα γείωσης.  
(Δυσλειτουργία ή διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία).

Οι παρεχόμενες
οδηγίες

πρέπει να 
τηρούνται.

Κατά την εγκατάσταση ή τη μετακίνηση της μονάδας, χρησιμοποιείτε μόνο το συνιστώμενο 
ψυκτικό μέσο (R410A) για την πλήρωση των γραμμών ψυκτικού. Μην το αναμιγνύετε με 
άλλο ψυκτικό μέσο και μην αφήνετε τον αέρα να παραμένει μέσα στις γραμμές.
Εάν αναμιχθεί αέρας με το ψυκτικό μέσο, ενδέχεται να προκαλέσει πολύ υψηλή πίεση στη 
γραμμή ψυκτικού, με ενδεχόμενο έκρηξης και άλλους κινδύνους.
Η χρήση ψυκτικού μέσου διαφορετικού από αυτό που καθορίζεται για το σύστημα θα 
προκαλέσει μηχανική βλάβη ή δυσλειτουργία του συστήματος ή ζημιά στο σύστημα. Στη 
χειρότερη περίπτωση, μια τέτοια ενέργεια ενδέχεται να υπονομεύσει την ασφάλεια του 
προϊόντος.
Σφίξτε όλα τα περικόχλια σύμφωνα με τις προδιαγραφές χρησιμοποιώντας ένα 
δυναμόκλειδο. Αποφύγετε το υπερβολικό σφίξιμο καθώς υπάρχει κίνδυνος σπασίματος 
μετά από κάποιο διάστημα.

Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις 
εργασίες σωληνώσεων ψυκτικού 
μέσου. Αποτρέψτε την εισχώρηση 
ουσιών, όπως χώμα, σκόνη, 
υγρασία στο κύκλωμα ψύξης.
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Προφυλάξεις ασφαλείας (συνέχεια)

Οι παρεχόμενες
οδηγίες

πρέπει να 
τηρούνται.

Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, ελέγξτε για τυχόν διαρροές ψυκτικού μέσου. Αν 
υπάρχει διαρροή ψυκτικού μέσου στο δωμάτιο και έρθει σε επαφή με τη φλόγα μιας 
ηλεκτρικής θερμάστρας ή μιας φορητής εστίας μαγειρέματος, υπάρχει κίνδυνος να 
απελευθερωθούν δηλητηριώδη αέρια.
Αερίστε το χώρο σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού μέσου κατά τη λειτουργία 
της μονάδας. Αν το ψυκτικό μέσο έρθει σε επαφή με φλόγα, θα απελευθερωθούν 
δηλητηριώδη αέρια.
Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον 
κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή παρόμοια καταρτισμένο τεχνικό για να 
αποφευχθεί ενδεχόμενος κίνδυνος.
Η θερμική μόνωση του σωλήνα ψυκτικού μέσου είναι απαραίτητη για να αποτραπεί η 
συμπύκνωση. Αν η μόνωση του σωλήνα ψυκτικού μέσου δεν γίνει σωστή, θα σχηματιστεί 
συμπύκνωση.
Τυλίξτε με θερμομονωτικό υλικό τους σωλήνες για να εμποδίσετε το σχηματισμό 
συμπύκνωσης. Αν ο σωλήνας αποστράγγισης δεν τοποθετηθεί σωστά, μπορεί να 
σημειωθεί διαρροή νερού και να προκληθούν ζημιές στην οροφή, το δάπεδο, τα έπιπλα ή 
άλλα αντικείμενα.
Αν η μονάδα με στοιχείο άμεσης εκτόνωσης (Dx-coil) έχει εγκατασταθεί σε μικρό χώρο, 
πρέπει να ληφθούν μέτρα προκειμένου να αποτρέπεται η συγκέντρωση στο χώρο 
ψυκτικού μέσου επάνω από το όριο ασφαλείας σε περίπτωση διαρροής. Σε περίπτωση 
διαρροής ψυκτικού μέσου και υπέρβαση του ορίου συγκέντρωσης, υπάρχει σοβαρός 
κίνδυνος για την υγεία εξαιτίας της έλλειψης οξυγόνου στο δωμάτιο.
Χρησιμοποιείτε ηλεκτρική παροχή και τάση όπως ορίζεται από τον κατασκευαστή. 
(Η ακατάλληλη ηλεκτρική παροχή ή τάση μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία).
Επιλέξτε χώρο με κατάλληλη αντοχή και εγκαταστήστε τη βασική μονάδα τηρώντας όλες 
τις προφυλάξεις ασφαλείας.
(Η πτώση της μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό).
Οι εργασίες καλωδίωσης πρέπει να πραγματοποιούνται από καταρτισμένους 
επαγγελματίες. Πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες ασφαλείας σύμφωνα με τα πρότυπα και 
τους κανονισμούς επέκτασης καλωδίων της μηχανολογίας για τον ηλεκτρικό εξοπλισμό.
(Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς σε περίπτωση εσφαλμένης καλωδίωσης).
Τοποθετήστε έναν αποζεύκτη απωλειών γείωσης στην πλευρά της ηλεκτρικής παροχής 
σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Πριν τις εργασίες σε τερματικές συσκευές, όλα 
τα κυκλώματα ηλεκτρικής παροχής πρέπει να είναι απενεργοποιημένα. Χρησιμοποιήστε 
καλώδια σε μέγεθος που ορίζεται από τον κατασκευαστή και συνδέστε τα με ασφάλεια για 
να αποφευχθεί η αποσύνδεσή τους σε περίπτωση τραβήγματος. 
(Σε περίπτωση ελαττωματικής σύνδεσης, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς).
Οι μεταλλικοί αγωγοί πρέπει να εγκαθίστανται με προσοχή και να μην χρησιμοποιούνται 
για σύνδεση με μέταλλο, καλώδια, ανοξείδωτο ατσάλι και άλλα.
(Σε περίπτωση διαρροής ρεύματος υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς).

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Gre-3

Ελληνικά

Προφυλάξεις ασφαλείας (συνέχεια)

 ΠΡΟΣΟΧΗ

Απαγορεύεται

Μην τοποθετείτε καμία συσκευή με φωτιά σε θέση που να εκτίθεται απευθείας στο ρεύμα 
αέρα που προέρχεται από τη μονάδα.
(Κίνδυνος ατυχήματος ως συνέπεια ατελούς καύσης).
Μη χρησιμοποιείτε τη μονάδα σε χώρους με υψηλές θερμοκρασίες (40°C ή υψηλότερη), 
φωτιά ή σε περιβάλλοντα με εύφλεκτα υλικά. 
(Ενδεχόμενο πυρκαγιάς).
Μη χρησιμοποιείτε σε περιβάλλοντα, όπως εργοστάσια χημικών με παρουσία 
επικίνδυνων αερίων, όπως όξινα και αλκαλικά αέρια, αναθυμιάσεις οργανικών διαλυτών 
ή χρωμάτων, ή αερίων που περιέχουν διαβρωτικά συστατικά. 
(Το προϊόν ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά).
Μην κάνετε την εγκατάσταση της συσκευής σε χώρο με υπεριώδη ακτινοβολία. 
(Η υπεριώδης ακτινοβολία μπορεί να καταστρέψει τη μόνωση).
Για την αποστράγγιση του νερού αποφύγετε αν συνδέσετε μια εμπορικά διαθέσιμη αντλία 
αποστράγγισης στον σωλήνα αποστράγγισης.
(Υπάρχει πιθανότητα διαρροής νερού λόγω δυσλειτουργίας της αντλίας αποστράγγισης. Αυτό 
μπορεί να βρέξει την οροφή, το δάπεδο και άλλα σημαντικά σημεία).
Μην τοποθετείτε το άκρο των σωληνώσεων αποστράγγισης μέσα στις υδρορροές.
(Κατά τις περιόδους έντονης χιονόπτωσης, οι υδρορροές παγώνουν και το νερό αποστράγγισης 
δεν απορρέει. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το νερό να διαρρέει από τη μονάδα).

Οι παρεχόμενες
οδηγίες

πρέπει να 
τηρούνται.

Κατά τις εργασίες εγκατάστασης να φοράτε γάντια. 
(Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού).
Βεβαιωθείτε ότι ο αποζεύκτης είναι απενεργοποιημένος όταν η μονάδα δεν 
χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την εγκατάστασή της. 
(Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, διαρροής ρεύματος ή πυρκαγιάς ως συνέπεια φθοράς της μόνωσης).
Να χρησιμοποιείτε πάντα τα συνιστώμενα μπουλόνια, παξιμάδια, ροδέλες και 
καλωδίωση/εξοπλισμό ανάρτησης με τις σωστές προδιαγραφές. 
(Η χρήση ανεπαρκούς αντοχής υλικών μπορεί να οδηγήσει στην πτώση του προϊόντος).
Μετά την εγκατάσταση κλείστε το κάλυμμα του κουτιού ελέγχου. 
(Η σκόνη ή η υγρασία μπορούν να προκαλέσουν διαρροή ρεύματος ή πυρκαγιά). 
Συνδέστε τους σωλήνες αποστράγγισης τηρώντας τους κανόνες ασφαλείας και τις 
οδηγίες στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης. Βεβαιωθείτε ότι το νερό απορρέει. Φροντίστε να 
μονώσετε τις επιφάνειες για να αποτρέψετε τη δημιουργία συμπύκνωσης υδρατμών.
(Η μη επαρκής σωλήνωση μπορεί να δημιουργήσει διαρροές νερού. Αυτό μπορεί να βρέξει την 
οροφή, το δάπεδο και άλλο οικιακό εξοπλισμό).
Μονώστε την πλευρά του αγωγού αέρα παροχής, τα εξαρτήματα του συστήματος και τους 
σωλήνες αποχέτευσης.
(Η συμπύκνωση που δημιουργείται κατά τον κλιματισμό ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτρική 
διαρροή ή ζημιά στον οικιακό εξοπλισμό).
Κατά την εγκατάσταση της μονάδας σε χώρους όπως νοσοκομεία ή σε χώρους 
επικοινωνίας που απαιτούν ήσυχο περιβάλλον, λάβετε τα αναγκαία μέτρα για να 
θωρακίσετε τις πηγές δημιουργίας θορύβου.
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Διαμόρφωση του συστήματος

Μοτίβο συστήματος X [ένα τηλεχειριστήριο]

Μοτίβο συστήματος Y [δύο τηλεχειριστήρια]

Μοτίβο συστήματος Z [συνδυασμός με εσωτερική μονάδα City Multi (σύνδεση M-NET)]

PZ-01RC

SA

RA
OA

EA

Εξωτερική μονάδα
Μονάδα Lossnay

Ηλεκτρική παροχή
Τηλεχειριστήριο Lossnay
(PZ-61DR-E)

Ηλεκτρική παροχή

Μονάδα με στοιχείο 
άμεσης εκτόνωσης 
(Dx-coil)

PZ-01RC

SA

RA
OA

EA

Εξωτερική μονάδα
Μονάδα Lossnay

Ηλεκτρική παροχή
Τηλεχειριστήριο Lossnay
(PZ-61DR-E, εάν απαιτείται)Τηλεχειριστήριο MA

(εάν απαιτείται)

Ελεγκτής συστήματος M-NET
(εάν απαιτείται)

Εσωτερική μονάδα City Multi 
(συνδυασμός με μονάδα Lossnay)

Ηλεκτρική παροχή

Μονάδα με στοιχείο 
άμεσης εκτόνωσης 
(Dx-coil)

PZ-01RC

SA

RA
OA

EA

Εξωτερική μονάδα
Μονάδα Lossnay

Ηλεκτρική παροχή

Ηλεκτρική παροχή

Μονάδα με στοιχείο 
άμεσης εκτόνωσης 
(Dx-coil)

Το ειδικό τηλεχειριστήριο για τη μονάδα με στοιχείο άμεσης εκτόνωσης 
(Dx-coil) σε αυτό το εγχειρίδιο περιγράφεται ως "PZ-01RC".
Δεν πρόκειται για επίσημη ονομασία μοντέλου.

1. Χειρισμός από τηλεχειριστήρια
Μοτίβο συστήματος X Μοτίβο συστήματος Y Μοτίβο συστήματος Z

ΕΝΕΡΓ./ΑΠΕΝΕΡΓ. Από PZ-01RC Από PZ-01RC ή 
PZ-61DR-E *1

Από ένα τηλεχειριστήριο ή όταν είναι ΕΝΕΡΓ./
ΑΠΕΝΕΡΓ. η εσωτερική μονάδα *2

Λειτουργίας 
[Θέρμανση / Ψύξη / Ανεμιστήρας]

Από PZ-01RC Από PZ-01RC Μόνο από PZ-01RC *3

Ρύθμιση θερμοκρασίας Από PZ-01RC Από PZ-01RC Μόνο από PZ-01RC *3
Ταχύτητα ανεμιστήρα 
[FS1 / FS2 / FS3 / FS4]

Σταθεροποιημένη στη 
ρύθμιση FS4 *4

Μπορεί να αλλάξει από 
PZ-61DR-E.

Μπορεί να αλλάξει από PZ-61DR-E, ελεγκτή 
συστήματος M-NET ή τηλεχειριστήριο MA 
(για την εσωτερική μονάδα). Οι επιλέξιμες 
ταχύτητες ανεμιστήρα εξαρτώνται από το 
μοντέλο του τηλεχειριστηρίου.

Λειτουργία εξαερισμού 
[ανάκτηση θερμότητας / 
παράκαμψη / αυτόματη]

Σταθεροποιημένη στην 
αυτόματη λειτουργία *5

Μπορεί να αλλάξει από 
PZ-61DR-E.

Μπορεί να αλλάξει από το PZ-61DR-E ή τον 
ελεγκτή συστήματος M-NET.

Παρατηρήσεις - - Η παρακολούθηση ή η λειτουργία της μονάδας 
με στοιχείο άμεσης εκτόνωσης (Dx-coil) δεν 
μπορεί να πραγματοποιείται από τον ελεγκτή 
συστήματος M-NET.

*1: Όταν ένα από τα δύο τηλεχειριστήρια είναι ΕΝΕΡΓ./ΑΠΕΝΕΡΓ., η λειτουργία του άλλου τηλεχειριστηρίου συγχρονίζεται ανάλογα.
*2: Όταν ένα από τα τρία τηλεχειριστήρια είναι ΕΝΕΡΓ./ΑΠΕΝΕΡΓ., η λειτουργία των άλλων δύο τηλεχειριστηρίων συγχρονίζεται ανάλογα.

 Ή όταν η εσωτερική μονάδα είναι ΕΝΕΡΓ./ΑΠΕΝΕΡΓ., το σύστημα της μονάδας Lossnay και της μονάδας με στοιχείο άμεσης εκτόνωσης 
(Dx-coil) συγχρονίζεται ανάλογα.

*3: Δεν υπάρχει δυνατότητα χειρισμού από τον ελεγκτή συστήματος M-NET ούτε από το τηλεχειριστήριο MA της εσωτερικής μονάδας.
*4: Οι ταχύτητες του ανεμιστήρα μπορούν να αλλάζουν ανά είσοδο 0-10 VDC ή επαφή χωρίς τάση και, εάν είναι απαραίτητο, να 

σταθεροποιηθεί σε ταχύτητα 3.
*5: Η λειτουργία εξαερισμού έχει οριστεί σε λειτουργία ανάκτησης θερμότητας κατά τις λειτουργίες θέρμανσης και ανεμιστήρα.
 Εάν είναι απαραίτητο, η λειτουργία εξαερισμού μπορεί να οριστεί σε λειτουργία παράκαμψης εξαερισμού από επαφή χωρίς τάση.

OA: Αέρας εξωτερικού
EA: Αέρα εξαγωγής

SA: Αέρας παροχής
RA: Αέρας επιστροφής
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Ελληνικά

Διαμόρφωση του συστήματος (συνέχεια)
2. Εύρος λειτουργίας

Lossnay Μονάδα με στοιχείο άμεσης εκτόνωσης (Dx-coil) PZ-01RC
Αέρας εξωτερικού περιβάλλοντος -15 ˚C έως +40 ˚C *1 - -
Αέρας επιστροφής *2 +40 ˚C, 80% RH ή μικρότερη - -
Εξωτερικό περιβάλλον της μονάδας 0 ˚C έως +40 ˚C, 80% RH ή μικρότερη 0 ˚C έως +40 ˚C, 80% RH ή μικρότερη 0 ˚C έως +40 ˚C

*1: -15 ˚C έως -10 ˚C : Το μοτίβο της διακοπτόμενης λειτουργίας είναι 60 λεπτά σε ΕΝΕΡΓ. και 10 λεπτά σε ΑΠΕΝΕΡΓ.
 -15 ˚C ή χαμηλότερη: Το μοτίβο της διακοπτόμενης λειτουργίας είναι 55 λεπτά σε ΕΝΕΡΓ. και 5 λεπτά σε ΑΠΕΝΕΡΓ.
*2: Κλιματιζόμενος αέρας δωματίου.

Εγγυημένο εύρος λειτουργίας 
[εξωτερικός χώρος]

Εξωτερική μονάδα
PUHZ-ZRP35 και 50 PUHZ-ZRP71, 100 και 125

Ψύξη *3 -15 ˚C έως +46 ˚C -15 ˚C έως +46 ˚C
Θέρμανση -11 ˚C έως +21 ˚C -20 ˚C έως +21 ˚C

*3: Απαιτείται ο προαιρετικός οδηγός προστασίας κατά του αέρα όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντός είναι χαμηλότερη από -5 ˚C.

3. Συνδεόμενη μονάδα Lossnay και εξωτερική μονάδα για κάθε λειτουργία

[Έλεγχος θερμοκρασίας αέρα επιστροφής]
Μονάδα με στοιχείο άμεσης εκτόνωσης (Dx-coil) GUG-01SL-E GUG-02SL-E GUG-03SL-E

Με δυνατότητα σύνδεσης στη μονάδα Lossnay LGH-50RVX-E LGH-65RVX-E LGH-80RVX-E LGH-100RVX-E LGH-150RVX-E
LGH-150RVXT-E

LGH-200RVX-E
LGH-200RVXT-E LGH-250RVXT-E

Με δυνατότητα σύνδεσης σε εξωτερική μονάδα PUHZ-ZRP35 PUHZ-ZRP35 PUHZ-ZRP50 PUHZ-ZRP71 PUHZ-ZRP100 PUHZ-ZRP100 PUHZ-ZRP125

[Έλεγχος θερμοκρασίας αέρα παροχής]
Μονάδα με στοιχείο άμεσης εκτόνωσης (Dx-coil) GUG-02SL-E GUG-03SL-E

Με δυνατότητα σύνδεσης στη μονάδα Lossnay LGH-80RVX-E LGH-100RVX-E LGH-150RVX-E
LGH-150RVXT-E

LGH-200RVX-E
LGH-200RVXT-E LGH-250RVXT-E

Με δυνατότητα σύνδεσης σε εξωτερική μονάδα PUHZ-ZRP50 PUHZ-ZRP50 PUHZ-ZRP71 PUHZ-ZRP71 PUHZ-ZRP71

Σημείωση: Το μοντέλο GUG-01SL-E δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία ελέγχου θερμοκρασίας αέρα παροχής. Ανατρέξτε στη 
σελίδα 12 για πληροφορίες σχετικά με το μέγεθος του σωλήνα.

4. Τεχνικές σημειώσεις
Α/Α Στοιχείο Περιεχόμενα
1 Ταχύτητα του ανεμιστήρα 1 και 2 Όταν ο ανεμιστήρας παροχής της μονάδας Lossnay λειτουργεί σε ταχύτητα ανεμιστήρα 1 ή 2, η 

μονάδα με στοιχείο άμεσης εκτόνωσης (Dx-coil) απενεργοποιεί τη θερμότητα κάθε φορά.
2 Νυχτερινός καθαρισμός Όταν η μονάδα Lossnay βρίσκεται σε λειτουργία νυχτερινού καθαρισμού, η μονάδα με στοιχείο 

άμεσης εκτόνωσης (Dx-coil) απενεργοποιεί τη θερμότητα κάθε φορά και η απεικόνιση στο 
τηλεχειριστήριο PZ-01RC είναι η ίδια όπως στην οθόνη κανονικής λειτουργίας.
Για τη λειτουργία νυχτερινού καθαρισμού απαιτείται το τηλεχειριστήριο PZ-61DR-E ή AE-200E.

3 Η θέρμανση διακόπτεται όταν η 
θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι 19 
˚C ή υψηλότερη

[GUG-03SL-E, λειτουργία ελέγχου θερμοκρασίας αέρα παροχής και θέρμανσης μόνο]
Όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι 19 ˚C ή υψηλότερη, η μονάδα με στοιχείο άμεσης 
εκτόνωσης (Dx-coil) απενεργοποιεί τη θερμότητα για προστασία του συμπιεστή της εξωτερικής μονάδας.

4 Διακοπτόμενη λειτουργία - Όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος λειτουργίας είναι μεταξύ -10 °C και -15 °C, η λειτουργία της 
μονάδας Lossnay είναι 60 λεπτά σε ΕΝΕΡΓ. και 10 λεπτά σε ΑΠΕΝΕΡΓ. Κατά τη λειτουργία των ‘10 
λεπτών σε ΑΠΕΝΕΡΓ.’, η μονάδα με στοιχείο άμεσης εκτόνωσης (Dx-coil) απενεργοποιεί τη θερμότητα.

- Όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος λειτουργίας είναι χαμηλότερη από -15 ˚C, η μονάδα 
Lossnay λειτουργεί για 5 λεπτά σε ΕΝΕΡΓ. και 55 λεπτά σε ΑΠΕΝΕΡΓ. Κατά τη λειτουργία των ‘5 
λεπτών σε ΕΝΕΡΓ.’, η μονάδα με στοιχείο άμεσης εκτόνωσης (Dx-coil) απενεργοποιεί τη θερμότητα.

5 Λειτουργία απόψυξης και αναμονής 
θέρμανσης

Στη λειτουργία απόψυξης και αναμονής θέρμανσης, διακόπτεται η λειτουργία του ανεμιστήρα παροχής 
Lossnay αλλά συνεχίζεται η λειτουργία του ανεμιστήρα απαγωγής. Αυτό αποτελεί εργοστασιακή ρύθμιση.

6 Ένδειξη σφάλματος Σε λειτουργία θέρμανσης ή ψύξης, στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου PZ-01RC εμφανίζεται κωδικός σφάλματος.
Σε λειτουργία ανεμιστήρα, το τηλεχειριστήριο PZ-01RC αλλάζει σε λειτουργία θέρμανσης και 
εμφανίζει έναν κωδικό σφάλματος. Εάν δεν απαιτείται αυτόματη αλλαγή σε λειτουργία θέρμανσης, 
ρυθμίστε τη λειτουργία Αρ.7 στο μοτίβο Β. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη σελίδα 20.

7 Αντλία αποστράγγισης Η αντλία αποστράγγισης λειτουργεί σε λειτουργία ψύξης για 6 λεπτά αφού διακοπεί η λειτουργία της μονάδας 
με στοιχείο άμεσης εκτόνωσης (Dx-coil). Η αντλία αποστράγγισης παράγει θόρυβο κατά τη λειτουργία.

8 Σύνδεση ένα προς ένα Για το σύστημα, ο αριθμός της μονάδας Lossnay, της μονάδας με στοιχείο άμεσης εκτόνωσης (Dx-coil), του 
τηλεχειριστηρίου PZ-01RC και της εξωτερικής μονάδας πρέπει να είναι ένας. Δεν επιτρέπεται η σύνεση πολλών μονάδων.

9 PZ-43SMF-E
PZ-60DR-E

Δεν επιτρέπεται η χρήση των PZ-43SMF-E και PZ-60DR-E στο σύστημα μονάδας Lossnay και 
μονάδας με στοιχείο άμεσης εκτόνωσης (Dx-coil).

10 Διασύνδεση με την εσωτερική 
μονάδα Mr. Slim.

Δεν επιτρέπεται η διασύνδεση της εσωτερικής μονάδας Mr. Slim και της μονάδας Lossnay μέσω 
υποδοχής σύνδεσης CN2L.

11 Ένα σύστημα σε μία ομάδα Εάν το σύστημα χρησιμοποιείται σε ελεγκτή συστήματος M-NET, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο 
ένα σύστημα εντός μίας ομάδας. Απαγορεύεται η χρήση πολλών συστημάτων σε μία ομάδα. 
Επίσης, απαγορεύεται η χρήση ενός συστήματος και μονάδας/ων Lossnay σε μία ομάδα.

12 Προσαρμογέας ελεγκτή συστήματος M-NET Μη χρησιμοποιείτε τον προσαρμογέα ελεγκτή συστήματος M-NET για την εξωτερική μονάδα.
13 Λειτουργία επιμερισμού ηλεκτρικού φορτίου AE-200E Δεν διατίθεται
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Περιγράμματα και διαστάσεις

Μοντέλο Βάρος 
GUG-03SL-E 28 kg

Μονάδα (mm)
Μοντέλο A B C D E F G H J K L M N P Q R S T Βάρος 

GUG-01SL-E 811 812 330 147 593 520 146 200 41 77 100 166 44 85 208 192 6,35 12,7 21 κ.
GUG-02SL-E 1033 1034 394 170 600 750 132 250 59 56 165 207 86 84 258 242 9,52 15,88 26 κ.

Μονάδα (mm)

Είσοδος αέρα 
από μονάδα 
Lossnay

Είσοδος αέρα 
από μονάδα 
Lossnay

Μηχανισμός 
στερέωσης οροφής

Μηχανισμός 
στερέωσης οροφής

Σωλήνας αερίουφT 

Σωλήνας αερίουφ15,88 

Σωλήνας υγρούφS 

Σωλήνας υγρούφ9,52 

Κάλυμμα συντήρησης για το θερμίστορα αέρα παροχής

Κάλυμμα συντήρησης για την αντλία αποστράγγισης, το 
αέρα εισόδου πηνίου και τον αισθητήρα ανίχνευσης νερού

Κάλυμμα συντήρησης για την αντλία αποστράγγισης, το 
αέρα εισόδου πηνίου και τον αισθητήρα ανίχνευσης νερού

Εναλλάκτης θερμότητας

Εναλλάκτης θερμότητας

Κουτί ελέγχου

15
0 

έω
ς 

20
0

15
0 

έω
ς 

20
0

Κουτί ελέγχου

Αντλία αποστράγγισης

Αντλία αποστράγγισης

Σωλήνας αποστράγγισης (διάμετροςφ32)

Σωλήνας αποστράγγισης (διάμετροςφ32)

Οπή 
επιθεώρησης 
450 x 450 ή 
μεγαλύτερη

Οπή 
επιθεώρησης 
450 x 450 ή 
μεγαλύτερη

SA
(Αέρας παροχής)

SA
(Αέρας παροχής)

Μηχανισμός στερέωσης οροφής 
(Οβάλ 4-13 X 20)

Μηχανισμός στερέωσης οροφής 
(Οβάλ 4-13 X 20)

Οπή καλωδίου 
ηλεκτρικής παροχής

Οπή καλωδίου ηλεκτρικής παροχής

GUG-01SL-E, GUG-02SL-E

GUG-03SL-E

Κάλυμμα συντήρησης για το θερμίστορα αέρα 
παροχής (μόνο στο μοντέλο GUG-02SL-E)

Απαιτείται η δημιουργία οπής επιθεώρησης για 
την εγκατάσταση και την τακτική συντήρηση 
(έλεγχο) της αντλίας αποστράγγισης. Όταν 
επιλέγεται έλεγχος θερμοκρασίας αέρα 
παροχής, ενδέχεται να είναι απαραίτητη η 
δημιουργία άλλης μίας οπής επιθεώρησης 
μπροστά από τη μονάδα για την αντικατάσταση 
του θερμίστορα αέρα παροχής μόνο σε 
περίπτωση σφάλματος στο θερμίστορα αέρα 
παροχής.

Απαιτείται η δημιουργία οπής επιθεώρησης για 
την εγκατάσταση και την τακτική συντήρηση 
(έλεγχο) της αντλίας αποστράγγισης. Όταν 
επιλέγεται έλεγχος θερμοκρασίας αέρα 
παροχής, ενδέχεται να είναι απαραίτητη η 
δημιουργία άλλης μίας οπής επιθεώρησης 
μπροστά από τη μονάδα για την αντικατάσταση 
του θερμίστορα αέρα παροχής μόνο σε 
περίπτωση σφάλματος στο θερμίστορα αέρα 
παροχής.
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Ελληνικά

Παραδείγματα εγκατάστασης

Σημείωση 
• Η απόσταση μεταξύ της μονάδας Lossnay και της 

μονάδας με στοιχείο άμεσης εκτόνωσης (Dx-coil) πρέπει 
να είναι μεταξύ 25 cm και 5 m όταν ο αγωγός τοποθετείται 
σε ευθεία γραμμή. 

• Το μήκος του καλωδίου σύνδεσης (προαιρετικό) μεταξύ 
των δύο μονάδων είναι περίπου 6 m. Εγκαταστήστε τις 
δύο μονάδες ώστε το καλώδιο να μπορεί να συνδεθεί.

Σημείωση 
• Η δίπλωση του αγωγού μεταξύ δύο μονάδων μπορεί να 

πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες στην εικόνα.

Πλαϊνή όψη (για την εγκατάσταση αγωγού σε ευθεία γραμμή)

Κάτοψη (για την εγκατάσταση αγωγού σε ευθεία γραμμή)

Πλαϊνή όψη (ελαχιστοποίηση χώρου με αγωγό υπό κλίση)

Κάτοψη (για την εγκατάσταση αγωγού σε δίπλωση)

Καλώδιο σύνδεσης (προαιρετικό)

Καλώδιο σύνδεσης (προαιρετικό)

Ε
λά

χ.
 1

50
*

Αγωγός (του εμπορίου)

Αγωγός (του εμπορίου)

* Για αφαίρεση του καλύμματος 
ελέγχου.
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Προαιρετικά εξαρτήματα

Α/Α Στοιχείο
Τεμάχια

Παρατηρήσεις Εικόνα
GUG-01/03 GUG-02

1 Τηλεχειριστήριο PZ-01RC 1 1 -

2 Στρογγυλός κοχλίας με σταυροειδή 
εγκοπή M4 x 30 2 2

Για εγκατάσταση του 
τηλεχειριστηρίου PZ-01RC

3 Ξύλινος κοχλίας 4,1 x 16
(Για την άμεση τοποθέτηση στον τοίχο) 2 2

4 Καλώδιο σύνδεσης (περίπου 6 m) 1 1

Για σύνδεση μεταξύ της 
μονάδας Lossnay και της 
μονάδας με στοιχείο άμεσης 
εκτόνωσης (Dx-coil).

5 Σωλήνας αποστράγγισης 1 1 -

6 Ταινία περιτυλίγματος 200 mm 2 2 -

7 Ταινία περιτυλίγματος 300 mm 2 2 Το ίδιο με τον Αρ.17

8 Κολλητικό μονωτικό υλικό A 2 2 150 x 60 x 10 t

9 Κολλητικό μονωτικό υλικό B 1 1 200 x 60 x 10 t

10 Μόνωση σωλήνων για σωλήνες υγρών 1 - L=180 mm

11 Μόνωση σωλήνων για σωλήνες υγρών - 1 L=235 mm

12 Μόνωση σωλήνων για σωλήνες αερίου 1 - L=160 mm

13 Μόνωση σωλήνων για σωλήνες αερίου - 1 L=225 mm

14 Μόνωση χωρίς κολλητικό υλικό C 2 - 150 x 100 x 10 t

15 Μόνωση χωρίς κολλητικό υλικό D - 2 165 x 165 x 10 t

16 Μόνωση χωρίς κολλητικό υλικό E - 2 50 x 110 x 10 t

17 Ταινία περιτυλίγματος 300 mm 4 4 Ίδιο με τον αρ. 7

* Αρ.5 έως Αρ.9: προορίζονται για εργασίες σωλήνα αποστράγγισης.
* Αρ.10 έως Αρ.17: προορίζονται για εργασίες σωλήνα ψυκτικού μέσου.
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Ελληνικά

Μέθοδος εγκατάστασης
1. Προετοιμασία των κοχλιών αγκίστρωσης (M12)
 Συνδέστε τις ροδέλες (εξωτερική διάμετρος >21 mm για Μ10 και >24 

mm για Μ12) και τα παξιμάδια στους κοχλίες αγκίστρωσης με την 
εσοχή (Μ10 ή Μ12), όπως απεικονίζεται παρακάτω.

 [Κατά τη χρήση (παρέχεται από τον πελάτη) ελαστικού παρεμβύσματος απόσβεσης δονήσεων]
 Κατά τη χρήση (παρέχεται από τον πελάτη) ελαστικού 

παρεμβύσματος απόσβεσης δονήσεων, υπάρχει πιθανότητα να 
μειωθεί η αντοχή, για αυτό συνιστάται η παρακάτω κατασκευή.

2. Τοποθέτηση της μονάδας με στοιχείο άμεσης 
εκτόνωσης (Dx-coil)

(1) Κρεμάστε τους μηχανισμούς στερέωσης οροφής στα μπουλόνια αγκίστρωσης.
(2) Σφίξτε καλά χρησιμοποιώντας δύο παξιμάδια.

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Κατά τη στερέωση της μονάδας Lossnay στην οροφή, προσέξτε 

κατά τις εργασίες να μην ασκείται δύναμη στο κουτί ελέγχου.
• Τοποθετήστε τους κατάλληλους κοχλίες αγκίστρωσης έτσι 

ώστε να συγκρατούν το βάρος του προϊόντος ή να παρέχουν 
επαρκή στήριξη σε περίπτωση σεισμού. (Επίσης μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί κατάλληλο σύρμα/αλυσίδα συγκράτησης)

• Εγκαταστήστε τη μονάδα υπό κλίση μεταξύ 0° και 1° και 
μετρήστε τη γωνία όπως υποδεικνύεται παρακάτω.

• Για τη σωστή αποστράγγιση του νερού, κατά τη στερέωση της 
μονάδας χρησιμοποιήστε αλφάδι για τη σωστή ευθυγράμμισή της. 
Ελέγξτε ότι η μονάδα είναι ευθυγραμμισμένη τοποθετώντας το αλφάδι 
ακριβώς κάτω από τη θύρα αποστράγγισης στο κάτω μέρος της 
μονάδας. Μετά τον έλεγχο ασφαλίστε τη μονάδα και τα μπουλόνια 
σφίγγοντας καλά τα παξιμάδια (διπλά παξιμάδια για αποτροπή 
χαλάρωσης) των μπουλονιών. Τηρήστε το εύρος ανάρτησης σε οροφή 
της μονάδας φροντίζοντας να είναι ευθυγραμμισμένη ή ο σωλήνας 
αποστράγγισης να βρίσκεται κάτω (εντός 1°). 

• Σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω προφυλάξεων εγκατάστασης, 
υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας ακαθαρσιών (όπως υπολείμματα 
εξάτμισης) στο νερό αποστράγγισης εξαιτίας ανεπαρκούς αποστράγγισης 
του νερού με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν διαρροές νερού.

Κοχλίας αγκίστρωσης (M12)

Κοχλίας αγκίστρωσης (M12)

Παξιμάδι

Παξιμάδι

Ροδέλα 

Ροδέλα 

Παξιμάδι

Παξιμάδι

Ελαστικό παρέμβυσμα απόσβεσης δονήσεων

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΔΥΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΔΥΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ

Ροδέλα Παξιμάδι

Αλφάδι
Από 0 έως 1°

Από 0 έως 1°

Διαμήκης 
κατεύθυνση 
μονάδας

Εγκάρσια 
κατεύθυνση 
μονάδας

3. Σύνδεση αγωγού στη μονάδα Lossnay
(1) Η απόσταση μεταξύ της μονάδας Lossnay και της μονάδας με 

στοιχείο άμεσης εκτόνωσης (Dx-coil) πρέπει να είναι μεταξύ 
25 cm και 5 m όταν ο αγωγός τοποθετείται σε ευθεία γραμμή. 
(Ανατρέξτε στη σελίδα 7)

(2) Στερεώστε τον αγωγό με ασφάλεια στη φλάντζα σύνδεσης 
αγωγού και τυλίξτε ταινία αλουμινίου (του εμπορίου) γύρω από 
τις ενώσεις για να μην υπάρχει διαρροή αέρα.

 Χρησιμοποιήστε βίδες για να στερεώσετε τον αγωγό και τη 
φλάντζα σύνδεσης αγωγού για να μην υπάρχει διαρροή αέρα.

(3) Στερεώστε τους αγωγούς στην οροφή ώστε το βάρος τους να 
μην ακουμπά στη μονάδα Lossnay και τη μονάδα με στοιχείο 
άμεσης εκτόνωσης (Dx-coil).

4. Σύνδεση αγωγού τροφοδοσίας
(1) Στερεώστε τον αγωγό με ασφάλεια στη φλάντζα σύνδεσης 

αγωγού και τυλίξτε ταινία αλουμινίου (του εμπορίου) γύρω από 
τις ενώσεις για να μην υπάρχει διαρροή αέρα.

(2) Στερεώστε τους αγωγούς στην οροφή ώστε το βάρος τους να 
μην ακουμπά στη μονάδα Lossnay και τη μονάδα με στοιχείο 
άμεσης εκτόνωσης (Dx-coil).

(3) Οι αγωγοί τροφοδοσίας πρέπει να είναι καλυμμένοι με υλικό 
θερμομόνωσης προκειμένου να αποτρέπεται η δημιουργία 
συμπύκνωσης στην επιφάνειά τους.

Βίδες (εφόσον απαιτούνται)

Μοντέλο
Ορθογώνιος 

αγωγός
GUG-01SL-E 520 έως 200 mm
GUG-02SL-E 750 έως 250 mm
GUG-03SL-E 750 έως 250 mm
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Σωλήνωση αποστράγγισης
[Εικ. 1] [Εικ. 1]

[Εικ. 2]

[Εικ. 3, 4] [Εικ. 5]

Σωλήνας αποστράγγισης (κλίση προς τα κάτω κατά 1/100 ή μεγαλύτερη)
Δαχτυλίδι ανάρτησης 

Μονωτικό υλικό
(προαιρετικό)

1 Σωλήνας 
αποστράγγισης
(προαιρετικό)

Μονωτικό υλικό
(του εμπορίου)

2 Ταινία 
περιτυλίγματος
(200 mm)
(προαιρετικό)Μ

έγ
. 5

50
 m

m
 α

π
ό 

το
 κ

άτ
ω

 
μέ

ρο
ς 

τη
ς 

μο
νά

δα
ς

Μέγ. 350 mm

[Γρήγορος οδηγός]
1 Τοποθετήστε το σωλήνα αποστράγγισης (γκρι πλευρά) μέσα στο σωλήνα αποστράγγισης της μονάδας.
2 Σφίξτε το σωλήνα αποστράγγισης χρησιμοποιώντας ταινία περιτυλίγματος (200 mm).
3 Τυλίξτε το κολλητικό μονωτικό υλικό Α γύρω από το σωλήνα αποστράγγισης. (Διπλά)
4 Σφίξτε το κολλητικό μονωτικό υλικό A με δύο ταινίες περιτυλίγματος (300 mm).
5 Τυλίξτε το κολλητικό μονωτικό υλικό B γύρω από το κολλητικό μονωτικό υλικό A.

[Δοκιμαστική λειτουργία]
Εκτελέστε τη δοκιμαστική λειτουργία μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρικής εγκατάστασης.
1. Αφαιρέστε το κάλυμμα συντήρησης της αντλίας αποστράγγισης.
 GUG-01, 02SL-E: 7 βίδες GUG-03SL-E: 6 βίδες
2. Συμπληρώστε με νερό (1000 ml) το δοχείο αποστράγγισης.
 (Μη ρίχνετε νερό απευθείας μέσα στην αντλία).
3. Ενεργοποιήστε το DIP-SW 11-1 στην πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος B.
4. Ελέγξτε την αποστράγγιση.
5. Απενεργοποιήστε το DIP-SW 11-1 στην πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος B.
6. Τοποθετήστε στη θέση του το κάλυμμα συντήρησης.

Κάλυμμα συντήρησης

Βίδα

[Σημείωση]
1. Φροντίστε ώστε οι σωλήνες αποστράγγισης να είναι στραμμένοι προς τα κάτω (κλίση πάνω από 1/100) προς την πλευρά (απορροή) της 

εξωτερικής μονάδας. Μην τοποθετείτε ουδεμία παγίδα ή ανωμαλία στη γραμμή.
2. Φροντίστε ώστε το μήκος των όποιων διαγώνιων σωλήνων αποστράγγισης να είναι κάτω από 20 m (εκτός από τη διαφορά ανύψωσης). Αν η 

σωλήνωση αποστράγγισης είναι μεγάλου μήκους, τοποθετήστε μεταλλικά στηρίγματα για τη σταθεροποίηση της σωλήνωσης. Μην τοποθετείτε 
ποτέ σωλήνες εξαέρωσης. διότι μπορεί να γίνει εκβολή της αποστράγγισης.

3. Για σωληνώσεις αποστράγγισης, χρησιμοποιήστε ένα σκληρό σωλήνα από χλωριούχο βινύλιο (εξωτερικής διαμέτρου 32 mm, του εμπορίου).
4. Βεβαιωθείτε ότι οι ομάδες σωλήνων βρίσκονται 10 cm χαμηλότερα από το στόμιο αποστράγγισης.
5. Μην τοποθετείτε παγίδες κακοσμίας στο στόμιο εκβολής της αποστράγγισης.
6. Τοποθετήστε το άκρο του σωλήνα αποστράγγισης σε μια θέση όπου δεν δημιουργείται κακοσμία.
7. Μην τοποθετείτε το άκρο του σωλήνα αποστράγγισης σε οποιοδήποτε οχετό όπου είναι πιθανό να δημιουργούνται ιονικά αέρια.
8. Εισαγάγετε το (συμπληρωματικό) σωλήνα αποστράγγισης στο στόμιο αποστράγγισης (περιθώριο εισαγωγής: 25 mm).
 (Ο σωλήνας αποστράγγισης δεν πρέπει να έχει κλίση μεγαλύτερη από 45° ώστε να αποφευχθεί το σπάσιμο ή το φράξιμο του σωλήνα).
 (Στερεώστε το σωλήνα χρησιμοποιώντας κόλλα και την ταινία (μικρή, συμπληρωματική)).
9. Συνδέστε το σωλήνα αποστράγγισης. (Εξωτερική διάμετρος 32 mm, του εμπορίου) 
 (Στερεώστε το σωλήνα χρησιμοποιώντας κόλλα και την ταινία (μικρή, συμπληρωματική)).
10. Εκτελέστε εργασίες μόνωσης στο σωλήνα αποστράγγισης και στην οπή (περιλαμβανομένου και του λυγισμένου σωλήνα).
11. Ελέγξτε την αποστράγγιση.
12. Εφαρμόστε το μονωτικό υλικό και στερεώστε το με την ταινία για τη μόνωση του στομίου αποστράγγισης.
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Ελληνικά

Σωλήνωση ψυκτικού μέσου
Προφυλάξεις
Για συσκευές που χρησιμοποιούν ψυκτικό μέσο R410A
• Χρησιμοποιήστε λάδι εστέρα, λάδι αιθέρα ή αλκυλιοβενζόλη (μικρή 

ποσότητα) σαν ψυκτικό λάδι για την εφαρμογή στα εκχειλωμένα τμήματα.
• Χρησιμοποιήστε φωσφορούχο κρατέρωμα C1220 για τη σύνδεση των 

σωληνώσεων ψυκτικού μέσου, όταν έχετε χαλκοσωλήνες και σωλήνες 
κράματος χαλκού χωρίς ενώσεις. Χρησιμοποιείτε σωλήνες ψυκτικού μέσο με 
πάχος σύμφωνα με τις προδιαγραφές στον παρακάτω πίνακα. Βεβαιωθείτε 
ότι οι εσωτερικές επιφάνειες των σωλήνων είναι καθαρές και δεν περιέχουν 
επικίνδυνες προσμίξεις όπως θειϊκές ενώσεις, οξειδωτικά, ρινίσματα ή σκόνη.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Κατά την εγκατάσταση ή την αλλαγή τοποθεσίας του κλιματιστικού, 
χρησιμοποιείτε μόνο το συνιστώμενο ψυκτικό μέσο (R410A) για την 
πλήρωση των γραμμών ψυκτικού μέσου. Μην το αναμιγνύετε με άλλο 
ψυκτικό μέσο και μην αφήνετε τον αέρα να παραμένει μέσα στις γραμμές.
Εάν αναμιχθεί αέρας με το ψυκτικό μέσο, ενδέχεται να προκαλέσει πολύ 
υψηλή πίεση στη γραμμή ψυκτικού, με ενδεχόμενο έκρηξης και άλλους 
κινδύνους.
Η χρήση ψυκτικού μέσου διαφορετικού από αυτό που καθορίζεται 
για το σύστημα θα προκαλέσει μηχανική βλάβη ή δυσλειτουργία του 
συστήματος ή ζημιά στο σύστημα. Στη χειρότερη περίπτωση, μια τέτοια 
ενέργεια ενδέχεται να υπονομεύσει την ασφάλεια του προϊόντος.

Μέγεθος σωλήνα (mm) φ 6,35 φ 9,52 φ 12,7 φ 15,88
Πάχος (mm) 0,8 0,8 0,8 1,0
• Μην χρησιμοποιείτε σωλήνες με πάχος μικρότερο από τις 

προδιαγραφές του παραπάνω πίνακα.

Συνδετικοί σωλήνες
• Όταν είναι διαθέσιμοι στο εμπόριο χρησιμοποιούνται χαλκοσωλήνες, 

σπειροειδείς σωλήνες υγρού και αερίου με υλικό μόνωσης που 
διατίθεται στο εμπόριο (θερμική αντοχή έως 100 °C ή μεγαλύτερη, 
πάχος 12 mm ή μεγαλύτερο).

• Τα εσωτερικά εξαρτήματα του σωλήνα αποστράγγισης πρέπει να 
περιτυλίγονται με μονωτικό αφρό πολυαιθυλαινίου (ειδικό βάρος 
0,03, πάχος 9 mm ή μεγαλύτερο).

• Πριν βιδώσετε το περικόχλιο A απλώστε στο σωλήνα και στη βάση 
στήριξης της ένωσης λεπτό στρώμα από ψυκτικό λάδι.

• Χρησιμοποιήσετε δύο κλειδιά για να σφίξετε τις συνδέσεις των 
σωλήνων B.

• Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο υλικό μόνωσης για τους σωλήνες 
ψυκτικού μέσου για να μονώσετε τις συνδέσεις στις σωληνώσεις της 
εσωτερικής μονάδας. Κάντε τη μόνωση προσεκτικά.

A Διαστάσεις κοπής εκχείλωσης

Διάμετρος 
χαλκοσωλήνα (mm)

Διαστάσεις εκχείλωσης
Διαστάσεις φA (mm)

φ6,35 8,7 - 9,1
φ9,52 12,8 - 13,2
φ12,7 16,2 - 16,6

φ15,88 19,3 - 19,7
φ19,05 23,6 - 24,0

B Ροπή σύσφιξης για το περικόχλιο

Διάμετρος 
χαλκοσωλήνα

(mm)

Διάμετρος 
περικοχλίου

(mm)

Ροπή 
σύσφιγξης 

(N·m)
φ6,35 17 14-18
φ6,35 22 34-42
φ9,52 22 34-42
φ12,7 26 49-61
φ12,7 29 68-82

φ15,88 29 68-82
φ15,88 36 100-120
φ19,05 36 100-120

C Αλείψτε με ψυκτικό λάδι ολόκληρη την επιφάνεια στα εκχειλωμένα 
τμήματα.

D Χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα περικόχλια ανάλογα με το μέγεθος 
των σωληνώσεων της εξωτερικής μονάδας.

A B

C

D

A

R 0,4 - R 0,8

45°± 2°

90
°±

 0
,5

°

A B

C

D

A

A B

C

D

A

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Κατά την εγκατάσταση της μονάδας, συνδέστε με ασφάλεια 
τους σωλήνες ψυκτικού μέσου πριν θέσετε σε λειτουργία το 
συμπιεστή.

Διάμετρος 
χαλκοσωλήνα

(mm)

B (mm)
Εκχειλωτικό εργαλείο 

για R410A
Τύπος σφιγκτήρα

φ6,35 (1/4”) 0 - 0,5
φ9,52 (3/8”) 0 - 0,5
φ12,7 (1/2”) 0 - 0,5

φ15,88 (5/8”) 0 - 0,5

E Μήτρα
F Χαλκοσωλήνας

E

F

B
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Σωλήνωση ψυκτικού μέσου (συνέχεια)
Εγκατάσταση για σωλήνωση ψυκτικού μέσου
Μετά την ολοκλήρωση της σύνδεσης του ψυκτικού σωλήνα, 
φροντίστε να μονώσετε το σύνδεσμο (σύνδεση με εκχείλωση) 
χρησιμοποιώντας την προσαρτημένη μονωμένη σωλήνωση 
όπως απεικονίζεται στις παρακάτω εικόνες.
Φροντίστε ώστε να μην αφήσετε κενό μεταξύ του μονωμένου 

σωλήνα και της εσωτερικής μονάδας, καθώς επίσης και μεταξύ του 
μονωμένου σωλήνα και της υπαίθριας ψυκτικής σωλήνωσης.

Η ελαττωματική μόνωση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 
συμπύκνωσης και, συνεπώς, τη διαρροή νερού.

Μέγεθος σωλήνα

Μονάδα με 
στοιχείο άμεσης 
εκτόνωσης 
(Dx-coil)

- GUG-01SL-E GUG-02SL-E GUG-03SL-E

Μεγέθη 
αναφοράς 
για τους 

σωλήνες της 
μονάδας

A / B 6,35 / 12,7 9,52 / 15,88 9,52 / 15,88

Εξωτερική 
μονάδα - PUHZ-ZRP35 PUHZ-ZRP50 PUHZ-ZRP71 PUHZ-ZRP71, 

100, 125
Μεγέθη 

αναφοράς 
για τους 

σωλήνες της 
μονάδας

C / D 6,35 / 12,7 6,35 / 12,7 9,52 / 15,88 9,52 / 15,88

Μέγεθος 
σωλήνα μεταξύ 
της μονάδας με 
στοιχείο άμεσης 
εκτόνωσης 
(Dx-coil) και 
της εξωτερικής 
μονάδας

E / F 6,35 / 12,7 6,35 / 12,7 *1 9,52 / 15,88 9,52 / 15,88

*1: Για να αλλάξει το μέγεθος του σωλήνα, τα PAC-SH30RJ και 
PAC-SH50RJ πρέπει να τοποθετηθούν στην πλευρά της μονάδας με 
στοιχείο άμεσης εκτόνωσης (Dx-coil).

A

B

E

F

D

C

Μονάδα με στοιχείο άμεσης εκτόνωσης (Dx-coil)

Εξωτερική μονάδα

Για τις μονάδες GUG-01 και 03SL-E
1. Εισαγάγετε το περικόχλιο στην υπαίθρια σωλήνωση ψυκτικού μέσου, 

τραβήξτε το μονωτικό υλικό προς τα πίσω στην περιοχή όπου θα 
εκτελεστεί η εκχείλωση του σωλήνα, και επιστρέψτε στην αρχική 
του θέση το μονωτικό υλικό έτσι ώστε να μην είναι εκτεθειμένος ο 
χάλκινος σωλήνας.
* Υπάρχει ενδεχόμενο δημιουργίας συμπύκνωσης.

2. Τυλίξτε το μονωτικό υλικό γύρω από τη σύνδεση με εκχειλωμένο 
άκρο και την υπαίθρια ψυκτική σωλήνωση (δεν θα πρέπει να 
υπάρχει κενό) και στερεώστε προσωρινά χρησιμοποιώντας την 
ταινία για την κατασκευή της σωλήνωσης. (Θα κοπεί από τους 
μονωτικούς σωλήνες που περιγράφονται στο 3ο βήμα για την 
στερέωση).

3. Τυλίξτε το μονωμένο σωλήνα γύρω από την περιοχή εκχείλωσης και 
στερεώστε τον κάθε σωλήνα μόνωσης με μια ταινία περιτυλίγματος.

* Φροντίστε να εκτελέσετε την εργασία έτσι ώστε να μην αφήσετε 
κενό στην περιοχή της ένωσης του μονωμένου σωλήνα. (Υπάρχει 
ενδεχόμενο δημιουργίας συμπύκνωσης στην εκχειλωμένη περιοχή).

4. Τυλίξτε την ταινία για την κατασκευή της σωλήνωσης γύρω από 
την ένωση μεταξύ του μονωμένου σωλήνα και της υπαίθριας 
σωλήνωσης ψυκτικού μέσου ώστε να μην είναι εκτεθειμένη η 
μονωμένη ένωση.

Μονωτικό 
υλικό Τραβήξτε

Περικόχλιο
Τραβήξτε πίσω

Μονωτικό 
υλικό Περικόχλιο

* Δεν θα πρέπει να υπάρχει 
κενό

Μόνωση χωρίς κολλητικό 
υλικό C (προαιρετικό)

Σωλήνωση ψυκτικού 
μέσου (του εμπορίου)

*  Δεν θα πρέπει να υπάρχει κενό 
στη σωλήνωση ψυκτικού μέσου 
(υπάρχει ενδεχόμενο δημιουργίας 
συμπύκνωσης)

Το μονωτικό υλικό μπορεί 
να προεξέχει από το 
μονωμένο σωλήνα

Μονωμένος σωλήνας 
(προαιρετικός)

Πλαίσιο σώματος 
μονάδας

*  Δεν θα πρέπει να υπάρχει 
κενό στο σώμα της μονάδας

Σωλήνωση 
ψυκτικού μέσου 
(του εμπορίου)

Σώμα μονάδας

Η ένωση βρίσκεται στην 
επάνω πλευρά (Στόχος: 
στο εύρος των 30 μοιρών 
δεξιά ή αριστερά ακριβώς 
από επάνω)

*  Δεν θα πρέπει 
να υπάρχει 
κενό (υπάρχει 
πιθανότητα 
δημιουργίας 
συμπύκνωσης)

Μονωμένος σωλήνας 
(προαιρετικός) *  Δεν θα πρέπει να υπάρχει κενό 

(υπάρχει πιθανότητα δημιουργίας 
συμπύκνωσης)

Ταινία 
περιτυλίγματος 
(προαιρετική)

[Καλό 
παράδειγμα]

[Κακό 
παράδειγμα]

Μονάδα (mm)

Σωλήνωση ψυκτικού 
μέσου (του εμπορίου)

(του εμπορίου) 
Περιοχή τυλιγμένη με 
ταινία

Σώμα μονάδας
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Ελληνικά

Σωλήνωση ψυκτικού μέσου (συνέχεια)

Για το μοντέλο GUG-02SL-E με τηλεχειριστήριο PUHZ-ZRP71
1. Εισαγάγετε το περικόχλιο στην υπαίθρια σωλήνωση ψυκτικού μέσου, 

τραβήξτε το μονωτικό υλικό προς τα πίσω στην περιοχή όπου θα 
εκτελεστεί η εκχείλωση του σωλήνα, και επιστρέψτε στην αρχική 
του θέση το μονωτικό υλικό έτσι ώστε να μην είναι εκτεθειμένος ο 
χάλκινος σωλήνας.
* Υπάρχει ενδεχόμενο δημιουργίας συμπύκνωσης.

2. Τυλίξτε το μονωτικό υλικό γύρω από τη σύνδεση με εκχειλωμένο 
άκρο και την υπαίθρια ψυκτική σωλήνωση (δεν θα πρέπει να 
υπάρχει κενό) και στερεώστε προσωρινά χρησιμοποιώντας την 
ταινία για την κατασκευή της σωλήνωσης. (Θα κοπεί από τους 
μονωτικούς σωλήνες που περιγράφονται στο 3ο βήμα για την 
στερέωση).

3. Τυλίξτε το μονωμένο σωλήνα γύρω από την περιοχή εκχείλωσης και 
στερεώστε τον κάθε σωλήνα μόνωσης με μια ταινία περιτυλίγματος.

* Φροντίστε να εκτελέσετε την εργασία έτσι ώστε να μην αφήσετε 
κενό στην περιοχή της ένωσης του μονωμένου σωλήνα. (Υπάρχει 
ενδεχόμενο δημιουργίας συμπύκνωσης στην εκχειλωμένη περιοχή).

4. Τυλίξτε την ταινία για την κατασκευή της σωλήνωσης γύρω από 
την ένωση μεταξύ του μονωμένου σωλήνα και της υπαίθριας 
σωλήνωσης ψυκτικού μέσου ώστε να μην είναι εκτεθειμένη η 
μονωμένη ένωση.

Μονωτικό 
υλικό Τραβήξτε

Περικόχλιο
Τραβήξτε πίσω

Μονωτικό 
υλικό Περικόχλιο

* Δεν θα πρέπει να υπάρχει κενό

Μόνωση χωρίς κολλητικό 
υλικό D (προαιρετική)

Σωλήνωση ψυκτικού 
μέσου (του εμπορίου)

*  Δεν θα πρέπει να υπάρχει κενό 
στη σωλήνωση ψυκτικού μέσου 
(υπάρχει ενδεχόμενο δημιουργίας 
συμπύκνωσης)

Το μονωτικό υλικό μπορεί 
να προεξέχει από το 
μονωμένο σωλήνα

Μονωμένος σωλήνας 
(προαιρετικός)

Πλαίσιο σώματος 
μονάδας

*  Δεν θα πρέπει να υπάρχει κενό 
στο σώμα της μονάδας

Σωλήνωση 
ψυκτικού μέσου 
(του εμπορίου)

Σώμα μονάδας

Η ένωση βρίσκεται στην 
επάνω πλευρά (Στόχος: 
στο εύρος των 30 μοιρών 
δεξιά ή αριστερά ακριβώς 
από επάνω)

*  Δεν θα πρέπει 
να υπάρχει 
κενό (υπάρχει 
πιθανότητα 
δημιουργίας 
συμπύκνωσης)

Μονωμένος σωλήνας 
(προαιρετικός) *  Δεν θα πρέπει να υπάρχει 

κενό (υπάρχει πιθανότητα 
δημιουργίας συμπύκνωσης)

Ταινία 
περιτυλίγματος 
(προαιρετική)

[Καλό 
παράδειγμα]

[Κακό 
παράδειγμα]

Μονάδα (mm)

Σωλήνωση ψυκτικού 
μέσου (του εμπορίου)

(του εμπορίου) 
Περιοχή τυλιγμένη με 
ταινία

Σώμα μονάδας

Για το μοντέλο GUG-02SL-E με τηλεχειριστήριο PUHZ-ZRP50
Η διάμετρος για τη σωλήνωση αερίου είναι Φ12,7 mm και για τη 
σωλήνωση υγρού είναι Φ6,35 mm.
Απαιτείται η εγκατάσταση του PAC-SH30RJ-E και του PAC-SH50RJ-E.

1. Συνδέστε το PAC-SH30RJ-E και το PAC-SH50RJ-E στις σωληνώσεις 
ψυκτικού μέσου της μονάδας με στοιχείο άμεσης εκτόνωσης 
(Dx-coil). Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στα εγχειρίδια των εν λόγω 
συσκευών.

2. Εισαγάγετε το περικόχλιο στην υπαίθρια σωλήνωση ψυκτικού μέσου, 
τραβήξτε το μονωτικό υλικό προς τα πίσω στην περιοχή όπου θα 
εκτελεστεί η εκχείλωση του σωλήνα, και επιστρέψτε στην αρχική 
του θέση το μονωτικό υλικό έτσι ώστε να μην είναι εκτεθειμένος ο 
χάλκινος σωλήνας.
* Υπάρχει ενδεχόμενο δημιουργίας συμπύκνωσης.

3. Τυλίξτε το μονωτικό υλικό E και D γύρω από τη σύνδεση 
με εκχειλωμένο άκρο και την υπαίθρια ψυκτική σωλήνωση 
(δεν θα πρέπει να υπάρχει κενό) και στερεώστε προσωρινά 
χρησιμοποιώντας την ταινία για την κατασκευή της σωλήνωσης. (Θα 
κοπεί από τους μονωτικούς σωλήνες που περιγράφονται στο 4ο 
βήμα για την στερέωση).

4. Ανατρέξτε στην ενότητα 3 στην αριστερή στήλη.

5. Ανατρέξτε στην ενότητα 4 στην αριστερή στήλη.

Μονωτικό 
υλικό Τραβήξτε

Περικόχλιο Τραβήξτε πίσω

Μονωτικό 
υλικό Περικόχλιο

* Δεν θα πρέπει να 
υπάρχει κενό

PAC-SH30RJ-E ή 
PAC-SH50RJ-E

Μόνωση χωρίς κολλητικό 
υλικό D (προαιρετική)

Μόνωση χωρίς κολλητικό 
υλικό E (προαιρετική)

Σωλήνωση ψυκτικού 
μέσου (του εμπορίου)

*  Δεν θα πρέπει να υπάρχει κενό στη 
σωλήνωση ψυκτικού μέσου (υπάρχει 
ενδεχόμενο δημιουργίας συμπύκνωσης)
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Ηλεκτρική εγκατάσταση 
Ηλεκτρική εγκατάσταση
Στο συγκεκριμένο προϊόν, η μέθοδος καλωδιακής εγκατάστασης 
ποικίλλει ανάλογα με το σχεδιασμό του συστήματος.
Πραγματοποιήστε την ηλεκτρική εγκατάσταση σύμφωνα με τους 
τοπικούς κανονισμούς.
* Ως καλώδια μετάδοσης χρησιμοποιείτε πάντα καλώδια PVC με διπλή 

μόνωση.
* Οι εργασίες καλωδίωσης πρέπει να πραγματοποιούνται από έμπειρο 

επαγγελματία.
* Πριν τις εργασίες σε τερματικές συσκευές, όλα τα κυκλώματα 

παροχής πρέπει να είναι απενεργοποιημένα.

Ονόματα εξαρτημάτων στο κουτί ελέγχου

SW11

TM104

Φερρίτης

LED12
LED11

SW4

SW3

SW2

SW6

SW1

CN120

TB6

Πλακέτα 
τυπωμένου 

κυκλώματος A Πλακέτα 
τυπωμένου 

κυκλώματος B

1. Αφαιρέστε τις μαύρες βίδες και το κάλυμμα 
του κουτιού ελέγχου

Μαύρες βίδες

2. Σύνδεση καλωδίου ηλεκτρικής παροχής
Περάστε το καλώδιο ηλεκτρικής παροχής μέσα από το δακτύλιο 
τροφοδοσίας* και συνδέστε το μπλοκ ακροδεκτών TB6 
χρησιμοποιώντας τους στρογγυλούς ακροδέκτες. Συνδέστε τον 
αγωγό γείωσης στη βίδα και σφίξτε το δακτύλιο τροφοδοσίας. (* 
Χρησιμοποιήστε κάποιο εξάρτημα με το οποίο θα μπορούσατε να 
ασφαλίσετε το καλώδιο, όπως ένας σφιγκτήρας καλωδίου). 

A  Ηλεκτρική παροχή εξωτερικής μονάδας
B  Διακόπτης διαρροής γείωσης *1, *2
C  Διακόπτης κυκλώματος καλωδίωσης ή διακόπτης απομόνωσης
D  Εξωτερική μονάδα
E  Σωλήνες σύνδεσης της μονάδας με στοιχείο άμεσης εκτόνωσης (Dx-

coil)/εξωτερικής μονάδας
F  Μονάδα με στοιχείο άμεσης εκτόνωσης (Dx-coil)

*1. Αν ο εγκατεστημένος διακόπτης κυκλώματος διαρροής γείωσης δεν 
διαθέτει λειτουργία προστασίας από υπερένταση, εγκαταστήστε 
έναν διακόπτη με αυτήν τη λειτουργία στην ίδια γραμμή 
τροφοδοσίας.

*2. Πρέπει να τοποθετηθεί διακόπτης με κενό επαφής σε κάθε πόλο 
τουλάχιστον 3,0 mm. Χρησιμοποιήστε διακόπτη διαρροής γείωσης 
(NV).
Ο διακόπτης παρέχεται για την εξασφάλιση της αποσύνδεσης όλων 
των ενεργών αγωγών φάσης της τροφοδοσίας ρεύματος.

Σημείωση
Σύμφωνα με τους κανονισμούς IEE, ο διακόπτης κυκλώματος/διακόπτης 
απομόνωσης που βρίσκεται στην εξωτερική μονάδα πρέπει να εγκατασταθεί με 
συσκευές που κλειδώνουν (υγεία και ασφάλεια).

Κα
λω

δίω
ση

 
Αρ

. κα
λω

δίο
υ 

× μ
έγε

θος
 

(m
m ²)

Μονάδα με στοιχείο άμεσης εκτόνωσης (Dx-coil) - Εξωτερική μονάδα  *3 4 × 0,75 
(πολικό)Μονάδα με στοιχείο άμεσης εκτόνωσης (Dx-coil) - Γείωση εξωτερικής μονάδας  *3

Τά
ση

 
κυ

κλ
ώ

-
μα

το
ς Μονάδα με στοιχείο άμεσης εκτόνωσης (Dx-coil) - Εξωτερική μονάδα S1-S2  *4 230 V AC

Μονάδα με στοιχείο άμεσης εκτόνωσης (Dx-coil) - Εξωτερική μονάδα S2-S3  *4 24 V DC

*3. Μεγ. 45 m
*4. Οι τιμές που παρατίθενται στον αριστερό πίνακα δεν υπολογίζονται 

πάντοτε βάσει της γείωσης.
Σημειώσεις
1. Το μέγεθος της καλωδίωσης πρέπει να συμμορφώνεται με τον 

ισχύοντα τοπικό και εθνικό κώδικα.
2. Τα καλώδια σύνδεσης της μονάδας με στοιχείο άμεσης εκτόνωσης 

(Dx-coil)/εσωτερικής μονάδας δεν πρέπει να είναι ελαφρύτερα από 
ένα επενδεδυμένο ευέλικτο καλώδιο πολυχλωροπρενίου. (Σχέδιο 
60245 IEC 57)
Τα καλώδια ηλεκτρικής παροχής της μονάδας με στοιχείο άμεσης 
εκτόνωσης (Dx-coil) δεν πρέπει να είναι ελαφρύτερα από ένα 
επενδεδυμένο ευέλικτο καλώδιο πολυχλωροπρενίου. (Σχέδιο 60227 
IEC 53)

3. Εγκαταστήστε γραμμή γείωσης μεγαλύτερου μήκους από τα άλλα 
καλώδια.

S1
S2

L
N

S1
S2
S3S3

A B C

D

E

F

TB6

Καλώδιο ηλεκτρικής παροχής

Σημείο εισαγωγή του κόφτη
Βίδα για το καλώδιο γείωσης

TM1

Δακτύλιος τροφοδοσίας

Σφιγκτήρας καλωδίου
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 ΠΡΟΣΟΧΗ
• Προκειμένου να αποφευχθεί η δυσλειτουργία της μονάδας 

φροντίστε να διαχωρίζετε πάντα τα καλώδια ηλεκτρικής 
παροχής από τα καλώδια μετάδοσης διατηρώντας μεταξύ τους 
απόσταση 5 ή περισσότερων cm. 

• Αν το μήκος του καλωδίου ηλεκτρικής παροχής είναι πολύ 
μεγάλο, υπάρχει κίνδυνος επαφής των αγωγών με αποτέλεσμα 
βραχυκύκλωμα.

• Μη σφίγγετε τις βίδες των μπλοκ ακροδεκτών με ροπή στρέψης 
μεγαλύτερη από 0,5 Nm. Αυτό μπορεί να καταστρέψει την 
πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος.

3. Σύνδεση του PZ-01RC
Συνδέστε με ασφάλεια το καλώδιο μετάδοσης από το τηλεχειριστήριο 
στο μπλοκ ακροδεκτών εισόδου (ΤΜ104). (Χωρίς πολικότητα)

 Τύπος καλωδίωσης: περιβεβλημένο καλώδιο διπλού πυρήνα
 Διάμετρος καλωδίου: 0,3 mm2

 Φροντίστε το συνολικό μήκος του καλωδίου μετάδοσης μεταξύ 
της μονάδας με στοιχείο άμεσης εκτόνωσης (Dx-coil) και του 
τηλεχειριστηρίου να μην ξεπερνάει τα 200 m.

Σημείωση
• Μη σφίγγετε τις βίδες των μπλοκ ακροδεκτών με ροπή στρέψης 

μεγαλύτερη από 0,5 Nm. Αυτό μπορεί να καταστρέψει την πλακέτα 
τυπωμένου κυκλώματος.

• Μη συνδέετε το καλώδιο ηλεκτρικής παροχής. 
• Το καλώδιο του τηλεχειριστηρίου πρέπει να είναι περιστραμμένο 3 

φορές γύρω από το φερρίτη.
• Απαγορεύεται η σύνδεση μονού καλωδίου, όπως καλώδιο PVC. 

4. Σύνδεση ηλεκτρικού σύρματος (προαιρετικό)
Συνδέστε το ηλεκτρικό σύρμα (προαιρετικό) στην υποδοχή CN120 
(ΠΡΑΣΙΝΟ) της πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος B που βρίσκεται στη 
μονάδα με στοιχείο άμεσης εκτόνωσης (Dx-coil) και την υποδοχή CN20 
(ΠΡΑΣΙΝΟ) της πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος που βρίσκεται στη 
μονάδα Lossnay.

Πλευρά της μονάδας με στοιχείο άμεσης εκτόνωσης (Dx-coil)

Πλευρά της μονάδας Lossnay

Φερρίτης

CN120 (ΠΡΑΣΙΝΟ)

Καλώδιο σύνδεσης
(προαιρετικό)

CN20 
(ΠΡΑΣΙΝΟ)

Καλώδιο σύνδεσης
(προαιρετικό)

Ηλεκτρική εγκατάσταση (συνέχεια)
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Ηλεκτρική εγκατάσταση (συνέχεια)

Διάγραμμα συνδεσμολογίας
Σημείωση
1. Οι σωληνώσεις με κωδικούς αριθμούς TB6, TM104 και CN120 που υποδεικνύονται με διακεκομμένες γραμμές αφορούν εργασίες που 

πραγματοποιούνται στο χώρο εγκατάστασης.
2. Φροντίστε να συνδέσετε τον αγωγό γείωσης.
3. Πριν προβείτε σε οποιαδήποτε εργασία στα ηλεκτρικά μέρη, διακόψτε την παροχή ρεύματος (σε όλες τις μονάδες με στοιχείο άμεσης εκτόνωσης 

(Dx-coil), Lossnay και εξωτερικές) για διάστημα μεγαλύτερο των πέντε λεπτών.
4. Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς καλωδίωσης.

Ορισμοί συμβόλων     
Πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος Α Πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος Β

TB6 : Ακροδέκτης για ηλεκτρική παροχή από την εξωτερική μονάδα TM104 : Ακροδέκτης για τηλεχειριστήριο PZ-01RC
TAB1 : Υποδοχή (γείωση) SW11 : Διακόπτης (επιλογή λειτουργίας)
SW1-SW4 : Διακόπτης (επιλογή λειτουργίας) LED11 : Ενδεικτική λυχνία ελέγχου
SW6 : Διακόπτης (επιλογή λειτουργίας) LED12 : Ενδεικτική λυχνία ηλεκτρικής παροχής
LED1 : Ενδεικτική λυχνία ηλεκτρικής παροχής CN1 : Υποδοχή (ηλεκτρική παροχή)
LED2-5 : Κατάσταση λειτουργίας CN2 : Υποδοχή (βασικός μετασχηματιστής)
LED6, 7 : Ανάγνωση ή εγγραφή δεδομένων στην κάρτα SD CN3 : Υποδοχή (αντλία αποστράγγισης)
CN105 : Υποδοχή (επικοινωνία IT) CN4 : Υποδοχή (εφεδρικός μετασχηματιστής)
CN20 : Υποδοχή (TH1, χρήση λογισμικού) CN5 : Υποδοχή (επικοινωνία IT)
CN21 : Υποδοχή (TH2, θερμοκρασία σωλήνα υγρού) CN6 : Υποδοχή (έξοδος σε πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος A)
CN22 : Υποδοχή (τηλεχειριστήριο) CN9 : Υποδοχή (TH9, θερμοκρασία αέρα παροχής)
CN23 : Υποδοχή (TH11, θερμοκρασία αέρα εισόδου) CN10 : Υποδοχή (αισθητήρας νερού))
CN29 : Υποδοχή (TH5, θερμοκρασία σωλήνα αερίου) CN120 : Υποδοχή (επικοινωνία με τη μονάδα Lossnay)
CN82 : Υποδοχή (αναγκαστική απενεργοποίηση συμπιεστή)   ◎ : Μπλοκ ακροδεκτών
  ◎ : Μπλοκ ακροδεκτών   ○ : Υποδοχή στην πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος
  ○ : Υποδοχή στην πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος

Θερμίστορας αέρα παροχής
 (GUG-02 και GUG-03SL-E)

Ειδικό τηλεχειριστήριο PZ-01RC
 (προαιρετικό)

Προς τη μονάδα Lossnay
 (CN20)

(ΚΟΚΚΙΝΟ)

(ΚΟΚΚΙΝΟ)

CN20:ΚΟΚΚΙΝΟ
CN23:ΚΑΦΕ
CN29:ΜΑΥΡΟ
CN22:ΜΠΛΕ
Άλλα: ΛΕΥΚΟ

(ΚΟΚΚΙΝΟ)

(ΚΙΤΡΙΝΟ)

(ΛΕΥΚΟ)

(ΛΕΥΚΟ)

(ΛΕΥΚΟ)

(ΠΡΑΣΙΝΟ)

Προς την εξωτερική μονάδα

CN105

LED1

S1 L

N

E

S2

S3

TB6

CN9

CN10

CN120

CN3

CN2CN4

CN6

CN5

CN1

SW11

TM104

LED12
LED11

SW1
SW6

TAB1

CN20

CN23CN21CN29

CN22 CN82

TH11

TH2

TH5

SW2

SW3

SW4
LED5
LED4
LED3
LED2

LED6
LED7

TH9

Πλακέτα 
τυπωμένου 
κυκλώματος 
Β

Πλακέτα 
τυπωμένου 
κυκλώματος 
Α

ΜΕΤΑΣΧ.

ΑΝΤΛΙΑ 
ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ 
ΝΕΡΟΥ

* Δεν είναι δυνατή η σύνδεση του 
τηλεχειριστηρίου PZ-61DR-E.

Ασφάλεια ηλεκτρική 
15 A 250 V

Ασφάλεια ηλεκτρική 
5 A 250 V
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Αρχική ρύθμιση
1. Επιλέξτε τους διακόπτες λειτουργίας

Α/Α Επισκόπηση λειτουργιών Πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος Αρ. διακόπτη

1 Επιλογή ελεγκτή θερμοκρασίας αέρα επιστροφής ή αέρα παροχής
Πλακέτα τυπωμένου 
κυκλώματος A της 

μονάδας με στοιχείο 
άμεσης εκτόνωσης (Dx-

coil)

SW1-7

2 Καθορισμένη λειτουργία SW2-1, 2-2

3 Καθορισμένη θερμοκρασία SW2-3, 2-4, 2-5

4

Σημείο απενεργοποίησης θερμότητας από τη θερμοκρασία αέρα εισόδου. (Μόνο σε 
λειτουργία ελέγχου θερμοκρασίας αέρα παροχής) 
* Μόνο για τον έλεγχο θερμοκρασίας αέρα παροχής”

SW3-4, 3-5

5 Δοκιμαστική λειτουργία της αντλίας αποστράγγισης Πλακέτα τυπωμένου 
κυκλώματος B της 

μονάδας με στοιχείο 
άμεσης εκτόνωσης (Dx-

coil)

SW11-1

6 Επαναφορά ώρας λειτουργίας της αντλίας αποστράγγισης SW11-2

7 Επιλογή λειτουργίας σε περίπτωση σφάλματος SW11-3

8 Επιλογή μοντέλου (για αντικατάσταση της πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος) SW11-9, 11-10

9 Ρύθμιση για τη σύνδεση ή μη της μονάδας με στοιχείο άμεσης εκτόνωσης (Dx-coil) Πλακέτα τυπωμένου 
κυκλώματος της μονάδας 

Lossnay

SW7-1

0
Επιλογή λειτουργίας από τη “Temp. priority mode” (Λειτουργία προτεραιότητας θερμοκρασίας) 
ή τη “Fan speed priority mode” (Λειτουργία προτεραιότητας ταχύτητας ανεμιστήρα) SW7-2

Αρ. 1 Επιλογή ελεγκτή θερμοκρασίας αέρα 
επιστροφής ή αέρα παροχής

Γυρίστε το διακόπτη SW1-7 σύμφωνα με τα όσα παρατίθενται 
παρακάτω.

Πλακέτα 
τυπωμένου 
κυκλώματος

SW1-7 Έλεγχος 
ρύθμισης Περιεχόμενα

Πλακέτα 
τυπωμένου 
κυκλώματος A 
της μονάδας 
με στοιχείο 
άμεσης 
εκτόνωσης 
(Dx-coil)

ΑΠΕΝΕΡΓ. Έλεγχος θερμοκρασίας αέρα 
παροχής

ΕΝΕΡΓ.
(Εργοστασιακή 

ρύθμιση)

Έλεγχος θερμοκρασίας αέρα 
επιστροφής

[Έλεγχος θερμοκρασίας αέρα επιστροφής (εργοστασιακή 
ρύθμιση)]
Το σύστημα της μονάδας Lossnay και της μονάδας με στοιχείο άμεσης 
εκτόνωσης (Dx-coil) έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε η θερμοκρασία του αέρα 
επιστροφής να διατηρείται κοντά στα επίπεδα ρύθμισής της.
[Έλεγχος θερμοκρασίας αέρα παροχής]
Το σύστημα της μονάδας Lossnay και της μονάδας με στοιχείο άμεσης 
εκτόνωσης (Dx-coil) έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε η θερμοκρασία του αέρα 
παροχής να διατηρείται κοντά στα επίπεδα ρύθμισής της.
Το μοντέλο GUG-01SL-E δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο 
της θερμοκρασίας του αέρα παροχής.

* Τα επίπεδα ρύθμισης της θερμοκρασίας συνιστάται να είναι ίδια ή 
περίπου ίδια με τη θερμοκρασία της μονάδας κλιματισμού.

Αρ. 2 Καθορισμένη λειτουργία

Ορίστε τις ρυθμίσεις των διακοπτών SW2-1 και SW2-2 ανατρέχοντας 
παρακάτω.

Πλακέτα 
τυπωμένου 
κυκλώματος

SW2-1 SW2-2 Έλεγχος 
ρύθμισης Περιεχόμενα

Πλακέτα 
τυπωμένου 
κυκλώματος A 
της μονάδας 
με στοιχείο 
άμεσης 
εκτόνωσης 
(Dx-coil)

ΑΠΕΝΕΡΓ. ΑΠΕΝΕΡΓ.
Μη καθορισμένη (ανάλογα με 
το τηλεχειριστήριο)
(Εργοστασιακή ρύθμιση)

ΕΝΕΡΓ. ΑΠΕΝΕΡΓ. [Ψύξη] καθορισμένη
ΑΠΕΝΕΡΓ. ΕΝΕΡΓ. [Θέρμανση] καθορισμένη

ΕΝΕΡΓ. ΕΝΕΡΓ. Δεν ορίζεται

Όταν η λειτουργία είναι καθορισμένη, δεν μπορεί αν αλλάξει από το 
τηλεχειριστήριο PZ-01RC.

Αρ. 3 Καθορισμένη θερμοκρασία

Ορίστε τις ρυθμίσεις των διακοπτών SW2-3, SW2-4 και SW2-5 
ανατρέχοντας παρακάτω.

Πλακέτα 
τυπωμένου 
κυκλώματος

SW2-3 SW2-4 SW2-5 Έλεγχος 
ρύθμισης Περιεχόμενα

Πλακέτα 
τυπωμένου 
κυκλώματος A 
της μονάδας 
με στοιχείο 
άμεσης 
εκτόνωσης 
(Dx-coil)

ΑΠΕΝΕΡΓ. ΑΠΕΝΕΡΓ. ΑΠΕΝΕΡΓ.
Μη καθορισμένη (ρύθμιση 
τηλεχειριστηρίου)
(Εργοστασιακή ρύθμιση)

ΕΝΕΡΓ. ΑΠΕΝΕΡΓ. ΑΠΕΝΕΡΓ.
Ψύξη, Auto σταθεροποιημένη 
στους 19 ˚C/Θέρμανση  
σταθεροποιημένη στους 17 ˚C

ΑΠΕΝΕΡΓ. ΕΝΕΡΓ. ΑΠΕΝΕΡΓ. Σταθεροποιημένη στους 20 ˚C
ΕΝΕΡΓ. ΕΝΕΡΓ. ΑΠΕΝΕΡΓ. Σταθεροποιημένη στους 22 ˚C

ΑΠΕΝΕΡΓ. ΑΠΕΝΕΡΓ. ΕΝΕΡΓ. Σταθεροποιημένη στους 24 ˚C
ΕΝΕΡΓ. ΑΠΕΝΕΡΓ. ΕΝΕΡΓ. Σταθεροποιημένη στους 26 ˚C

ΑΠΕΝΕΡΓ. ΕΝΕΡΓ. ΕΝΕΡΓ. Σταθεροποιημένη στους 28 ˚C

ΕΝΕΡΓ. ΕΝΕΡΓ. ΕΝΕΡΓ.
Ψύξη σταθεροποιημένη 
στους 30 ˚C/Θέρμανση, Auto  
σταθεροποιημένη στους 28 ˚C

Όταν η θερμοκρασία στόχος είναι καθορισμένη, η ρύθμιση 
θερμοκρασίας δεν μπορεί να αλλάξει από το τηλεχειριστήριο PZ-01RC.

Αρ. 4
Σημείο απενεργοποίησης θερμότητας από τη 
θερμοκρασία αέρα εισόδου. (Μόνο σε λειτουργία 
ελέγχου θερμοκρασίας αέρα παροχής)

Η ρύθμιση είναι ενεργή μόνο όταν έχει επιλεγεί ο έλεγχος θερμοκρασίας αέρα 
παροχής. Η λειτουργία του συμπιεστή της εξωτερικής μονάδας διακόπτεται 
αναγκαστικά όταν η θερμοκρασία του αέρα εισόδου βρίσκεται κοντά στα 
επίπεδα ρύθμισης προκειμένου να μειωθούν οι συχνοί κύκλοι ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης σε συνθήκες χαμηλού φορτίου θέρμανσης/ψύξης.

Το σημείο απενεργοποίησης θερμότητας μπορεί να οριστεί στις ρυθμίσεις του 
διακόπτη SW3-4 και SW3-5 σύμφωνα με τα όσα παρατίθενται παρακάτω.

Πλακέτα 
τυπωμένου 
κυκλώματος

SW3-4 SW3-5 Έλεγχος 
ρύθμισης Περιεχόμενα

Πλακέτα 
τυπωμένου 
κυκλώματος A 
της μονάδας με 
στοιχείο άμεσης 
εκτόνωσης (Dx-coil)

ΑΠΕΝΕΡΓ. ΑΠΕΝΕΡΓ. 1 ˚C
ΑΠΕΝΕΡΓ. ΕΝΕΡΓ. 2 ˚C

ΕΝΕΡΓ. ΑΠΕΝΕΡΓ. 3 ˚C (εργοστασιακή ρύθμιση)

ΕΝΕΡΓ. ΕΝΕΡΓ. 4 ˚C

Όταν η απόκλιση είναι μικρή, η μονάδα με στοιχείο άμεσης εκτόνωσης (Dx-coil) 
ενδέχεται να ενεργοποιήσει τη θερμότητα αλλά υπάρχει και η πιθανότητα να 
τεθεί σε λειτουργία ο κύκλος ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.

Μονάδα με στοιχείο άμεσης εκτόνωσης (Dx-coil)

Θερμοκρασία 
αέρα εισόδου Θερμοκρασία 

ρύθμισης
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Αρ. 5 Δοκιμαστική λειτουργία της αντλίας 
αποστράγγισης

Ανατρέξτε στη σελίδα 10 για να ενημερωθείτε σχετικά με τη διαδικασία 
της δοκιμαστικής λειτουργίας της αντλίας αποστράγγισης.

Αρ. 6 Επαναφορά ώρας λειτουργίας της αντλίας 
αποστράγγισης

Μετά από 2.100 ώρες λειτουργίας ψύξης, θα αναβοσβήσει η λυχνία 
LED11 (πέντε φορές).
Αν η αντλία αποστράγγισης έχει ελεγχθεί ή έχει αντικατασταθεί από μια 
νέα, ενεργοποιήστε το διακόπτη SW11-2 και απενεργοποιήστε τον ξανά 
για να επαναφέρετε τις ώρες λειτουργίας.
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με τις απαιτήσεις επιθεώρησης και αντικατάστασης.

Αρ. 7 Επιλογή μοτίβου σε περίπτωση σφάλματος

Επιλέξτε το παρακάτω μοτίβο. Η επιλογή πρέπει να γίνει για το 
σύστημα X (ένα σύστημα τηλεχειριστηρίου). 
Όταν το σύστημα είναι απενεργοποιημένο (διακοπή), ΔΕΝ θα 
εμφανίζεται κωδικός σφάλματος στο τηλεχειριστήριο PZ-01RC. 
Για το σύστημα Y και Z, θα εμφανιστεί κωδικός σφάλματος στο 
τηλεχειριστήριο PZ-61DR-E και/ή στον ελεγκτή συστήματος M-NET.

Πλακέτα 
τυπωμένου 
κυκλώματος

SW11-3 Έλεγχος 
ρύθμισης Περιεχόμενα

Πλακέτα 
τυπωμένου 
κυκλώματος B 
της μονάδας 
με στοιχείο 
άμεσης 
εκτόνωσης 
(Dx-coil)

ΑΠΕΝΕΡΓ.
(Εργοστασιακή 

ρύθμιση)
Μοτίβο A

ΕΝΕΡΓ. Μοτίβο B

[Μοτίβο A (εργοστασιακή ρύθμιση)]
Όταν κατά τη λειτουργία ανεμιστήρα υπάρχει σφάλμα στη μονάδα 
Lossnay, τη μονάδα με στοιχείο άμεσης εκτόνωσης (Dx-coil) ή την 
εξωτερική μονάδα, η οθόνη του τηλεχειριστηρίου PZ-01RC θα αλλάξει 
αυτόματα σε λειτουργία θέρμανσης. Στη συνέχεια, περίπου 3 λεπτά 
αργότερα θα εμφανιστεί κωδικός σφάλματος.

[Μοτίβο B]
Έστω κι αν υπάρχει σφάλμα κατά τη λειτουργία ανεμιστήρα στη 
μονάδα Lossnay, τη μονάδα με στοιχείο άμεσης εκτόνωσης (Dx-coil) ή 
την εξωτερική μονάδα, ο κωδικός σφάλματος ΔΕΝ θα εμφανίζεται στο 
τηλεχειριστήριο PZ-01RC.
Ετοιμάστε τις υποδείξεις σφαλμάτων ακολουθώντας την άλλη μέθοδο.

Αρ. 8 Επιλογή μοντέλου (για αντικατάσταση της 
πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος)

Ελέγξτε τους διακόπτες επιλογής μοντέλου.
Οι διακόπτες SW 11-9 και 11-10 στην πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος 
B προορίζονται για τον προσδιορισμό του μοντέλου της πλακέτας 
τυπωμένου κυκλώματος. Κατά την αντικατάσταση με μια νέα 
πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος, χρησιμοποιήστε την ίδια ρύθμιση ή 
ακολουθήστε τα όσα αναφέρονται παρακάτω.

Πλακέτα 
τυπωμένου 
κυκλώματος

SW11-9 SW11-10 Έλεγχος 
ρύθμισης Περιεχόμενα

Πλακέτα 
τυπωμένου 
κυκλώματος B 
της μονάδας 
με στοιχείο 
άμεσης 
εκτόνωσης 
(Dx-coil)

ΑΠΕΝΕΡΓ. ΑΠΕΝΕΡΓ.
Νέα πλακέτα τυπωμένου 
κυκλώματος για την 
αντικατάσταση

ΕΝΕΡΓ. ΑΠΕΝΕΡΓ. GUG-01SL-E
ΑΠΕΝΕΡΓ. ΕΝΕΡΓ. GUG-02SL-E

ΕΝΕΡΓ. ΕΝΕΡΓ. GUG-03SL-E

* Μην αλλάζετε την εργοστασιακή ρύθμιση.
 Σε περίπτωση αλλαγής, ορίστε την εργοστασιακή ρύθμιση.

Αρ. 9 Ρύθμιση για τη σύνδεση ή μη της μονάδας 
με στοιχείο άμεσης εκτόνωσης (Dx-coil)

Γυρίστε το διακόπτη SW7-1 σύμφωνα με τα όσα παρατίθενται 
παρακάτω.

DIP-SW Έλεγχος 
ρύθμισης

PZ-61DR-E Έλεγχος 
ρύθμισης ΠεριεχόμεναΑριθμός 

διακόπτη Ρύθμιση Αρ. 
λειτουργίας

Δεδομένα 
ρύθμισης

SW7-1
(Πλακέτα 

τυπωμένου 
κυκλώματος 
της μονάδας 

Lossnay)

- -

71

0 
(εργοστασιακή 

ρύθμιση)

Προτεραιότητα 
διακόπτη DIP-SW

ΑΠΕΝΕΡΓ.
(Εργοστασιακή 

ρύθμιση)
1

Όταν η μονάδα 
με στοιχείο 
άμεσης 
εκτόνωσης (Dx-
coil) ΔΕΝ είναι 
συνδεδεμένη 
στη μονάδα 
Lossnay

ΕΝΕΡΓ. 2

Όταν η μονάδα 
με στοιχείο 
άμεσης 
εκτόνωσης 
(Dx-coil) είναι 
συνδεδεμένη 
στη μονάδα 
Lossnay

Γυρίστε το διακόπτη SW7-1 σε θέση ενεργοποίησης.
Αυτή η λειτουργία μπορεί να ρυθμιστεί και από το τηλεχειριστήριο PZ-
61DR-E. Μετά τη ρύθμιση αυτή από PZ-61DR-E, παρακαλώ δύναμη 
μακριά για περισσότερο από δύο λεπτά. Και στη συνέχεια δύναμη 
πάλι.
Όταν ο διακόπτης SW7-1 βρίσκεται σε θέση ενεργοποίησης αλλά 
το ηλεκτρικό σύρμα (προαιρετικό) δεν είναι σωστά συνδεδεμένο, θα 
εμφανιστεί ο κωδικός σφάλματος 0206. Ελέγξτε εάν το καλώδιο είναι 
συνδεδεμένο σωστά.

Αρχική ρύθμιση (συνέχεια)
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Ελληνικά

Αρχική ρύθμιση (συνέχεια)
2. Ελέγξτε τους διακόπτες
Ο παρακάτω διακόπτης DIP-SW πρέπει να οριστεί στην εργοστασιακή 
ρύθμιση. Σε περίπτωση αλλαγής, ορίστε την εργοστασιακή ρύθμιση.

Πλακέτα τυπωμένου 
κυκλώματος Αρ. διακόπτη Ρύθμιση

Πλακέτα τυπωμένου 
κυκλώματος A της 

μονάδας με στοιχείο 
άμεσης εκτόνωσης 

(Dx-coil)

SW1-2
SW1-3
SW1-6

Πρέπει να είναι 
ενεργοποιημένη

SW1-1
SW1-4
SW1-5
SW1-8

SW2-6~2-8
SW3-1~3-3
SW3-6~3-8
SW4-1~4-8
SW6-1~6-2

Πρέπει να είναι 
απενεργοποιημένη

Πλακέτα τυπωμένου 
κυκλώματος B της 

μονάδας με στοιχείο 
άμεσης εκτόνωσης 

(Dx-coil)

SW11-4~11-8 Πρέπει να είναι 
απενεργοποιημένη

Πλακέτα τυπωμένου 
κυκλώματος της 

μονάδας Lossnay
SW7-3~7-10 Πρέπει να είναι 

απενεργοποιημένη

3. Λειτουργίες της μονάδας Lossnay
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι λειτουργίες της μονάδας 
Lossnay που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να περιοριστούν 
όταν είναι συνδεδεμένη η μονάδα με στοιχείο άμεσης εκτόνωσης (Dx-
coil).

Α/Α Λειτουργία Παρατηρήσεις

5

Ρύθμιση αυτόματης 
επαναφοράς μετά από 
διακοπή ρεύματος

Πριν ρυθμίσετε αυτή τη λειτουργία, 
ορίστε τη λειτουργία Αρ.1 του 
τηλεχειριστηρίου PZ-01RC ως Μη 
διαθέσιμη. Ανατρέξτε στη σελίδα 20 
για περισσότερες λεπτομέρειες.

6

Ρύθμιση αρνητικής 
πίεσης εσωτερικού 
χώρου
[2 κάτω]

Η μονάδα με στοιχείο άμεσης 
εκτόνωσης (Dx-coil) μπορεί να οριστεί 
σε ενεργοποίηση της θερμότητας όταν 
ο ανεμιστήρας παροχής λειτουργεί 
στις ρυθμίσεις FS3 ή FS4. Εάν είναι 
ενεργοποιημένη η επιλογή “2 down” 
(2 κάτω), η μονάδα με στοιχείο 
άμεσης εκτόνωσης (Dx-coil) ΔΕΝ θα 
ενεργοποιήσει τη θερμότητα.

15

Ρύθμιση λειτουργίας 
διασύνδεσης

Απαγορεύεται η χρήση της 
λειτουργίας “External input given 
priority” (Παροχή προτεραιότητας σε 
εξωτερική είσοδο).

38

Ρύθμιση εμφάνισης 
της υπολογισμένης 
θερμοκρασίας αέρα 
παροχής

Η “Calculated supply air temperature” 
(Υπολογισμένη θερμοκρασία του αέρα 
παροχής) θα είναι διαφορετική από 
τη θερμοκρασία του αέρα παροχής 
της μονάδας με στοιχείο άμεσης 
εκτόνωσης (Dx-coil).

51

Λειτουργία αυτόματου 
εξαερισμού

Ακόμα και όταν μια εσωτερική μονάδα 
διασυνδέεται με τη μονάδα Lossnay, 
η μονάδα Lossnay χρησιμοποιεί τις 
συνθήκες της θερμοκρασίας ρύθμισης 
και τη λειτουργία (ψύξη/θέρμανση/
ανεμιστήρας) της μονάδας με στοιχείο 
άμεσης εκτόνωσης (Dx-coil) για τη 
λειτουργία αυτόματου εξαερισμού.

57

Απαγόρευση χρήσης 
του μεταθερμαντήρα 

Χρησιμοποιώντας την έξοδο της 
οθόνης λειτουργίας, η μονάδα 
Lossnay μπορεί να συνδεθεί 
στο μεταθερμαντήρα. Ωστόσο, 
απαγορεύεται η χρήση του 
μεταθερμαντήρα μαζί με τη μονάδα με 
στοιχείο άμεσης εκτόνωσης (Dx-coil).

* Ο αρ. στον πίνακα υποδεικνύει τον αριθμό της ρύθμισης λειτουργίας 
στο εγχειρίδιο εγκατάστασης της μονάδας Lossnay και το τεχνικό 
εγχειρίδιο.

Αρ. 10
Επιλογή λειτουργίας από “Temp. priority mode” 
(Λειτουργία προτεραιότητας θερμοκρασίας) 
ή “Fan speed priority mode” (Λειτουργία 
προτεραιότητας ταχύτητας ανεμιστήρα)

Γυρίστε το διακόπτη SW7-2 σύμφωνα με τα όσα παρατίθενται 
παρακάτω.

DIP-SW Έλεγχος 
ρύθμισης

PZ-61DR-E Έλεγχος 
ρύθμισης ΠεριεχόμεναΑριθμός 

διακόπτη Ρύθμιση Αρ. 
λειτουργίας

Δεδομένα 
ρύθμισης

SW7-2
(Πλακέτα 

τυπωμένου 
κυκλώματος 
της μονάδας 

Lossnay)

- -

72

0
(Εργοστασιακή 

ρύθμιση)

Προτεραιότητα 
διακόπτη DIP-SW

ΑΠΕΝΕΡΓ.
(Εργοστασιακή 

ρύθμιση)
1

Λειτουργία 
προτεραιότητας 
θερμοκρασίας

ΕΝΕΡΓ. 2

Λειτουργία 
προτεραιότητας 
ταχύτητας 
ανεμιστήρα

Αυτή η λειτουργία μπορεί να ρυθμιστεί και από το τηλεχειριστήριο PZ-
61DR-E.
Αυτή η λειτουργία πρέπει να ρυθμιστεί όταν η ταχύτητα του ανεμιστήρα 
της μονάδας Lossnay ελέγχεται από μια εξωτερική είσοδο (0-10 VDC 
(CN26) ή από μια επαφή χωρίς τάση (CN17)).
[Λειτουργία προτεραιότητας θερμοκρασίας (εργοστασιακή 
ρύθμιση)]
Ο εξωτερικός έλεγχος της ταχύτητας του ανεμιστήρα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μόνο όταν έχει τεθεί σε ισχύ η λειτουργία ανεμιστήρα. 
Η μονάδα με στοιχείο άμεσης εκτόνωσης (Dx-coil) θα διατηρήσει όσο 
το δυνατόν περισσότερο τη θερμότητα ενεργοποιημένη. Σε λειτουργία 
θέρμανσης και ψύξης, η ταχύτητα του ανεμιστήρα της μονάδας 
Lossnay δεν θα αλλάξει σε 1 ή 2.

[Λειτουργία προτεραιότητας ταχύτητας ανεμιστήρα]
Διατίθεται εξωτερικός έλεγχος της ταχύτητας του ανεμιστήρα. Η ροή 
αέρα του εξαερισμού θα μειωθεί στο ελάχιστο. 
Σε ταχύτητα ανεμιστήρα 1 ή 2, η μονάδα με στοιχείο άμεσης εκτόνωσης 
(Dx-coil) διατηρεί απενεργοποιημένη τη θερμότητα.

Κατάσταση 
λειτουργίας

Εντολές ταχύτητας 
ανεμιστήρα από 
εξωτερική είσοδο

Πραγματική ταχύτητα ανεμιστήρα

Λειτουργία 
προτεραιότητας 
θερμοκρασίας

Λειτουργία 
προτεραιότητας 

ταχύτητας 
ανεμιστήρα

Θέρμανση ή 
ψύξη

FS4 FS4 FS4
FS3 FS3 FS3
FS2 FS3 FS2
FS1 FS3 FS1

Ανεμιστήρας

FS4 FS4 FS4
FS3 FS3 FS3
FS2 FS2 FS2
FS1 FS1 FS1

Σημείωση
Όταν έχει επιλεγεί η ρύθμιση αρνητικής πίεσης σε εσωτερικό χώρο 
(1 κάτω), χρησιμοποιήστε τη λειτουργία προτεραιότητας ταχύτητας 
ανεμιστήρα.
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Τηλεχειριστήριο (PZ-01RC)
3. Αρχική ρύθμιση
(1) Για τον έλεγχο θερμοκρασίας του αέρα παροχής, ορίστε να μην 

εμφανίζεται η θερμοκρασία δωματίου ακολουθώντας τα παρακάτω 
βήματα.

Σημείωση
Για τον έλεγχο της θερμοκρασίας αέρα επιστροφής, εάν η εμφάνιση 
είναι απαραίτητη, παραλείψτε αυτή τη ρύθμιση.

[Προεπιλεγμένη οθόνη]

[Βήμα 1]
Από τη βασική οθόνη, επιλέξτε “Main menu” (Βασικό μενού) -> 
”Initial setting” (Αρχική ρύθμιση) -> “Display details” (Λεπτομέρειες 
οθόνης).

[Βήμα 2]
Μεταφέρετε τον κέρσορα στην επιλογή “Room temp.” (Θερμ. 
δωματίου) στην οθόνη ρυθμίσεων λεπτομερειών οθόνης και 
επιλέξτε “No” (Όχι) χρησιμοποιώντας τα κουμπιά F3 ή F4. (Η 
εργοστασιακή ρύθμιση είναι “Yes” (Ναι).)

[Βήμα 3]
Ελέγξτε να μην εμφανίζεται η ένδειξη “Room temperature” (Θερμ. 
δωματίου).

Fri

Mode Temp.

Room

Cool Set temp.

Main menu:
Cursor Page

Initial setting menu        1/2
Main/Sub 
Clock
Main display
Contrast
Display details

Select:
Cursor Cursor

Display details
Clock
Temperature
Room temp.
Auto mode

No  24h
°C / °F / 1°C
Yes / No
Yes / No

Fri

Mode Temp.

Cool Set temp.

Σημείωση 
Σε αυτήν την ενότητα δεν περιγράφεται το τηλεχειριστήριο της μονάδας Lossnay. 
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασής της και στο βιβλίο οδηγιών χρήσης.

1. Εγκατάσταση
Για τα παρακάτω περιεχόμενα, ανατρέξτε στο παράρτημα του 
παρόντος εγχειριδίου εγκατάστασης.

Α/Α Περιεχόμενα Ανατρέξτε στο 
παράρτημα

1 Προφυλάξεις ασφαλείας Σελίδα 1
2 Απαιτήσεις συστήματος Σελίδα 3
3 Ονομασίες εξαρτημάτων και παρεχόμενων μερών Σελίδα 3
4 Μέρη του εμπορίου/απαιτούμενα εργαλεία Σελίδα 4
5 Επιλογή τοποθεσίας εγκατάστασης Σελίδα 4
6 Εργασίες εγκατάστασης/καλωδίωσης Σελίδα 5
7 Σημαντικό Σελίδα 8
8 Λειτουργίες των κουμπιών του τηλεχειριστηρίου Σελίδα 9
9 Ενεργοποίηση τροφοδοσίας Σελίδα 10

10 Δοκιμαστική λειτουργία Σελίδα 10
11 Αρχική ρύθμιση (ρυθμίσεις τηλεχειριστηρίου) Σελίδα 10
12 Μενού συντήρησης Σελίδα 13
13 Έλεγχος τηλεχειριστηρίου Σελίδα 16

2. Λίστα μενού
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται το μενού λειτουργιών.

Main menu (Βασικό μενού) Παρατηρήσεις
Vane/Louvre/Vent. (Πτερύγιο φτερωτής/Περσίδα/Άνοιγμα) (Lossnay) Δεν διατίθεται -
High power (Υψηλή ισχύς) Δεν διατίθεται -
Timer (Χρονοδιακόπτης)

On/Off timer (Χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης) Διατίθεται *4
Auto-Off timer (Χρονοδιακόπτης αυτόματης απενεργοποίησης) Διατίθεται *4

Weekly timer (Εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης) Διατίθεται *4
OU silent mode (Αθόρυβη λειτουργία εξωτερικής μονάδας) Δεν διατίθεται -
Restriction (Περιορισμός)

Temp. range (Εύρος θερμοκρασίας) Διατίθεται *5
Operation locked (Κλείδωμα λειτουργίας) Διατίθεται *5

Energy saving (Εξοικονόμηση ενέργειας)
Auto return (Αυτόματη επιστροφή) Διατίθεται *5
Schedule (Πρόγραμμα) Δεν διατίθεται -

Filter information (Πληροφορίες φίλτρου) Δεν διατίθεται *5
Error information (Πληροφορίες σφαλμάτων) Διατίθεται *5
Maintenance (Συντήρηση)

Auto descending panel (Αυτόματο κατέβασμα του πίνακα) Δεν διατίθεται -
Manual vane angle (Χειροκίνητη ρύθμιση γωνίας πτερυγίων) Δεν διατίθεται -

Initial setting (Αρχική ρύθμιση)
Main/Sub (Κύρια/Δευτερεύουσα) Διατίθεται *1
Clock (Ρολόι) Διατίθεται *5
Main display (Βασική οθόνη) Διατίθεται *5
Contrast (Αντίθεση) Διατίθεται *5
Display details (Λεπτομέρειες οθόνης) Διατίθεται *3
Auto mode (Αυτόματη λειτουργία) Διατίθεται *2
Administrator password (Κωδικός 
πρόσβασης διαχειριστή) Διατίθεται *5

Language selection (Επιλογή γλώσσας) Διατίθεται *5
Service (Συντήρηση)

Test run (Δοκιμαστική λειτουργία) Διατίθεται *5
   Drain pump test run (Δοκιμαστική λειτουργία αντλίας αποστράγγισης) Δεν διατίθεται -
Input maintenance info. (Εισαγωγή στοιχείων συντήρησης) Διατίθεται *5
Function setting (Ρύθμιση λειτουργίας) Διατίθεται *5
Check (Έλεγχος) Διατίθεται *5
   Request code (Κωδικός αιτήματος) Διατίθεται *5
   Other than request code (Χωρίς κωδικό αιτήματος) Δεν διατίθεται -
Self check (Αυτόματος έλεγχος) Διατίθεται *5
Maintenance password (Κωδικός συντήρησης) Διατίθεται *5
Remote controller check (Έλεγχος τηλεχειριστηρίου) Διατίθεται *5

*1: Στο σύστημα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν δύο 
τηλεχειριστήρια. Για αυτό μην αλλάζετε την εργοστασιακή ρύθμιση.

*2: Η αυτόματη λειτουργία διατίθεται μόνο για τον έλεγχο της 
θερμοκρασίας του αέρα επιστροφής.

*3: Απαιτείται αλλαγή ρύθμισης για τον έλεγχο θερμοκρασίας του αέρα 
παροχής. Ανατρέξτε στην επόμενη σελίδα.

*4: Όταν χρησιμοποιείται και τηλεχειριστήριο PZ-61DR-E, ορίστε τη 
λειτουργία χρονοδιακόπτη από το τηλεχειριστήριο PZ-61DR-E.

*5: Ο τρόπος χρήσης και ρύθμισης είναι ίδιος με αυτόν του 
τηλεχειριστηρίου MA PAR-31MAA. Για αυτό, ανατρέξτε στο 
παράρτημα του εγχειριδίου εγκατάστασης και του βιβλίου οδηγιών.
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Ελληνικά

Σημεία ελέγχου
Μετά τις εργασίες εγκατάστασης, ελέγξτε διπλά τα παρακάτω σημεία. Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος, η επιδιόρθωση πρέπει να γίνει 
σωστά.

(1) Σημεία ελέγχου - Εγκατάσταση μονάδας
 Υπάρχει μόνωση στους εξωτερικούς αγωγούς; [Ανατρέξτε στη μέθοδο εγκατάστασης] σελίδα 9
 Έχουν εγκατασταθεί σωστά οι εξωτερικοί αγωγοί;  [Ανατρέξτε στα παραδείγματα εγκατάστασης] σελίδα 7
 Έχουν μονωθεί οι σωληνώσεις ψυκτικού μέσου και αποστράγγισης; [Ανατρέξτε στις ενότητες Σωλήνωση αποστράγγισης, Σωλήνωση ψυκτικού μέσου] σελίδα 10
 Έχουν δρομολογηθεί σωστά οι σωληνώσεις ψυκτικού μέσου και αποστράγγισης; [Ανατρέξτε στις ενότητες Σωλήνωση αποστράγγισης, Σωλήνωση ψυκτικού μέσου] σελίδα 10
 Χρησιμοποιείται το ψυκτικό μέσο R410A; [Ανατρέξτε στην ενότητα Σωλήνωση ψυκτικού μέσου] σελίδα 11
 Έχει πραγματοποιηθεί έλεγχος διαρροής αερίων; [Ανατρέξτε στην ενότητα Σωλήνωση ψυκτικού μέσου] σελίδα 11
 Έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος αποστράγγισης; [Ανατρέξτε στην ενότητα Σωλήνωση αποστράγγισης] σελίδα 10
 Είναι πλήρως ανοιχτές οι βαλβίδες στην πλευρά της υψηλής και της χαμηλής πίεσης;        [Εξωτερική μονάδα]
  Έχει τροφοδοτηθεί η μονάδα με ρεύμα για 12 ή περισσότερες ώρες πριν από τη δοκιμαστική λειτουργία; [Ανατρέξτε στην ενότητα Δοκιμαστική λειτουργία] σελίδα 22

(2) Σημεία ελέγχου - Εργασίες καλωδίωσης
 Είναι σωστή η τάση της ηλεκτρικής παροχής;  [Εξωτερική μονάδα] 
 Έχουν πραγματοποιηθεί οι εργασίες καλωδίωσης με τον τρόπου που υποδεικνύεται στο σχεδιάγραμμα καλωδίωσης;  [Ανατρέξτε στην ενότητα Διάγραμμα συνδεσμολογίας] σελίδα 16
 Έχει όντως συνδεθεί το καλώδιο ηλεκτρικής παροχής στον ακροδέκτη (TB6);  [Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση καλωδίου ηλεκτρικής παροχής] σελίδα 14
 Έχει όντως συνδεθεί το καλώδιο γείωσης στη βίδα;  [Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση καλωδίου ηλεκτρικής παροχής] σελίδα 14
 Έχουν ασφαλιστεί σωστά τα καλώδια με το κλιπ καλωδίου και το σφιγκτήρα καλωδίου;  [Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση καλωδίου ηλεκτρικής παροχής] σελίδα 14

Τηλεχειριστήριο (PZ-01RC)
(2) Ρύθμιση λειτουργίας από το τηλεχειριστήριο PZ-01RC.
 (Ρύθμιση αυτόματης επαναφοράς)
[Λειτουργία Αρ. 01]
Αλλάξτε αυτή τη λειτουργία σε “Not available” (Μη διαθέσιμη). 
Εάν πρέπει να χρησιμοποιηθεί αυτόματη επαναφορά, ορίστε την 
από τη μονάδα Lossnay. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο 
εγκατάστασης της μονάδας Lossnay.

Αρ. 
λειτουργίας

Δεδομένα 
ρύθμισης

Έλεγχος 
ρύθμισης Περιεχόμενα

01

1 Δεν διατίθεται
2

(Εργοστασιακή 
ρύθμιση)

Διατίθεται

Η ρύθμιση της παρακάτω λειτουργίας πρέπει να οριστεί στην 
εργοστασιακή ρύθμιση. 
Σε περίπτωση αλλαγής, ορίστε την εργοστασιακή ρύθμιση.

Α/Α Δεδομένα εργοστασιακών 
ρυθμίσεων

02 1
03 1
04 2
05 2
06 2
07 3
15 1
16 1
17 1
21 1
24 2
28 2

Σημείωση
Οι εργοστασιακές ρυθμίσεις των αριθμών 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 
18, 19, 20, 22, 23, 25, 26 και 27 δεν έχουν οριστεί και οι λειτουργίες 
τους δεν διατίθενται.
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Δοκιμαστική λειτουργία
Πριν από τη δοκιμαστική λειτουργία
► Μετά την εγκατάσταση και αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία 

καλωδίωσης και σωλήνωσης της εσωτερικής και της εξωτερικής 
μονάδας, ελέγξτε για τυχόν διαρροή ψυκτικού μέσου, χαλαρά 
καλώδια ηλεκτρικής παροχής ή καλωδίωσης ελέγχου, εσφαλμένη 
πολικότητα ή αποσύνδεση μίας από τις φάσεις της παροχής.

► Χρησιμοποιήσετε ένα μεγκόμετρο τάσης 500 V για να ελέγξετε ότι η αντίσταση μεταξύ 
των τερματικών της ηλεκτρικής παροχής και της γείωσης είναι τουλάχιστον 1,0 MΩ.

► Μην εκτελέσετε αυτή τη δοκιμή στα τερματικά της καλωδίωσης 
ελέγχου (κύκλωμα χαμηλής τάσης).

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Μην χρησιμοποιήσετε τη μονάδα με στοιχείο άμεσης εκτόνωσης 

(Dx-coil) αν η αντίσταση μόνωσης είναι μικρότερη από 1,0 MΩ.
• Ανοίξτε τον διακόπτη τροφοδοσίας τουλάχιστον 12 ώρες πριν 

από την έναρξη λειτουργίας.
- Εάν η λειτουργία της συσκευής αρχίσει αμέσως μετά το άνοιγμα 

του κεντρικού διακόπτη τροφοδοσίας, τότε ενδέχεται να προκληθεί 
σοβαρή ζημιά στα εσωτερικά μέρη. Κατά τις περιόδους λειτουργίας 
της συσκευής, διατηρείτε ενεργοποιημένο το διακόπτη τροφοδοσίας.

Δοκιμαστική λειτουργία
■ Πριν από τον έλεγχο μη παραλείψετε να διαβάσετε το εγχειρίδιο λειτουργίας. (Ειδικά τα στοιχεία που αφορούν στην ασφάλεια)

Βήμα 1  Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία.

● Τηλεχειριστήριο: Το σύστημα θα μεταβεί στην κατάσταση εκκίνησης και θα αρχίσει να αναβοσβήνει η λυχνία λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου 
(πράσινη) και το μήνυμα “PLEASE WAIT” (ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ). Το τηλεχειριστήριο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όσο αναβοσβήνουν η λυχνία και 
το μήνυμα. Περιμένετε μέχρι να μην εμφανίζεται το μήνυμα “PLEASE WAIT” (ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ) για να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο. Μόλις 
ενεργοποιηθεί η τροφοδοσία, το μήνυμα “PLEASE WAIT” (ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ) θα εμφανιστεί για περίπου 2 λεπτά. 

● Πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος A της μονάδας με στοιχείο άμεσης εκτόνωσης (Dx-coil): Η ενδεικτική λυχνία LED 1 θα είναι αναμμένη, η 
ενδεικτική λυχνία LED 2 θα είναι αναμμένη ή σβηστή και η ενδεικτική λυχνία LED 3 θα αναβοσβήνει.

● Πλακέτα εξωτερικού ελεγκτή: Η ενδεικτική λυχνία LED 1 (πράσινη) και η ενδεικτική λυχνία LED 2 (κόκκινη) θα είναι αναμμένες. (Μόλις 
ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκίνησης του συστήματος, η ενδεικτική λυχνία LED 2 θα σβήσει). Αν η πλακέτα εξωτερικού ελεγκτή χρησιμοποιεί 
ψηφιακή οθόνη, οι ενδείξεις [- ] και [ -] θα εμφανίζονται εναλλάξ κάθε δευτερόλεπτο.

 Αν οι λειτουργίες δεν εκτελούνται σωστά μετά την εκτέλεση των διαδικασιών στο βήμα 4 και έπειτα, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και να 
εξαλειφθούν τα παρακάτω προβλήματα, εάν προκύψουν.

 (Τα παρακάτω συμπτώματα παρουσιάζονται κατά τη λειτουργία εκτέλεσης ελέγχου. Η ένδειξη “Startup” (Εκκίνηση) στον πίνακα υποδεικνύει την 
ένδειξη LED που αναφέρεται παραπάνω).

● Όταν το σύστημα της μονάδας Lossnay και της μονάδας με στοιχείο άμεσης εκτόνωσης (Dx-coil) χρησιμοποιείται σε ελεγκτή συστήματος M-NET, 
περιμένετε μέχρι να είναι έτοιμο το σύστημα M-NET.

Συμπτώματα στη λειτουργία εκτέλεσης ελέγχου
ΑιτίαΈνδειξη τηλεχειριστηρίου Ένδειξη “OUTDOOR BOARD LED” (LED ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ)

Τα σύμβολα < > υποδεικνύουν ψηφιακή ένδειξη.
Στο τηλεχειριστήριο εμφανίζεται η ένδειξη 
“PLEASE WAIT” (ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ) και δεν 
είναι δυνατή η λειτουργία του.

Μόλις εμφανιστεί η ένδειξη “startup” 
(εκκίνηση), ανάβει μόνο η πράσινη λυχνία. 
<00>

• Μόλις ενεργοποιηθεί η συσκευή, εμφανίζεται το 
μήνυμα “PLEASE WAIT” (ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ) για 2 λεπτά 
κατά την εκκίνηση του συστήματος. (Κανονική)

Μόλις ενεργοποιηθεί η τροφοδοσία, η 
ένδειξη “PLEASE WAIT” (ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ) 
εμφανίζεται για 3 λεπτά και, στη συνέχεια, 
εμφανίζεται κωδικός σφάλματος.

Μόλις εμφανιστεί η ένδειξη “startup” (εκκίνηση), 
αναβοσβήνουν εναλλάξ η πράσινη λυχνία (μία 
φορά) και η κόκκινη λυχνία (μία φορά). <F1>

• Εσφαλμένη σύνδεση του εξωτερικού μπλοκ 
ακροδεκτών (R, S, T και S1, S2, S3).

Μόλις εμφανιστεί η ένδειξη “startup” (εκκίνηση), 
αναβοσβήνουν εναλλάξ η πράσινη λυχνία (μία φορά) 
και η κόκκινη λυχνία (δύο φορές). <F3, F5, F9>

• Ο συνδετήρας της διάταξης προστασίας της 
εξωτερικής μονάδας είναι ανοικτός.

Δεν εμφανίζεται κάποια ένδειξη, ακόμα 
κι όταν ενεργοποιηθεί ο διακόπτης 
λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου. (Η 
λυχνία λειτουργίας δεν ανάβει).

Μόλις εμφανιστεί η ένδειξη “startup” 
(εκκίνηση), αναβοσβήνουν εναλλάξ η 
πράσινη λυχνία (δύο φορές) και η κόκκινη 
λυχνία (μία φορά). <EA. Eb> (Αέρας 
εξαγωγής)

• Εσφαλμένη σύνδεση καλωδίων μεταξύ της 
εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας (Η 
πολικότητα είναι εσφαλμένη για τα S1, S2, S3).

• Το καλώδιο μετάδοσης του τηλεχειριστηρίου έχει 
βραχυκυκλώσει.

Μόλις εμφανιστεί η ένδειξη “startup” 
(εκκίνηση), ανάβει μόνο η πράσινη λυχνία. 
<00>

• Δεν υπάρχει εξωτερική μονάδα με διεύθυνση 0. (Η 
διεύθυνση είναι διαφορετική από 0).

• Το καλώδιο μετάδοσης του τηλεχειριστηρίου είναι 
αποσυνδεδεμένο.

Η ένδειξη εμφανίζεται, αλλά εξαφανίζεται σύντομα, 
ακόμη και κατά το χειρισμό του τηλεχειριστηρίου.

Μόλις εμφανιστεί η ένδειξη “startup” (εκκίνηση), 
ανάβει μόνο η πράσινη λυχνία. <00>

• Μετά την ακύρωση της επιλογής λειτουργίας, ο χειρισμός 
δεν είναι δυνατός για περίπου 30 δευτερόλεπτα. (Κανονική)

Βήμα 2  Δοκιμαστική λειτουργία της μονάδα Lossnay
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης της μονάδας Lossnay για πληροφορίες σχετικά με τη δοκιμαστική λειτουργία.

Βήμα 3  Δοκιμαστική λειτουργία αντλίας αποστράγγισης
Ανατρέξτε στη σελίδα 10.

Βήμα 4  Αλλάξτε το τηλεχειριστήριο (PZ-01RC) σε “Test run” (Δοκιμαστική λειτουργία).
1 Επιλέξτε “Test run” (Δοκιμαστική λειτουργία) από το μενού Service 

(Συντήρηση) και πατήστε το κουμπί [SELECT]. (Εικ. 1)
2 Επιλέξτε “Test run” (Δοκιμαστική λειτουργία) από το μενού “Test run” 

(Δοκιμαστική λειτουργία) και πατήστε το κουμπί [SELECT]. (Εικ. 2)
3 Η δοκιμαστική λειτουργία ξεκινά και εμφανίζεται η οθόνη της 

λειτουργίας Test run (Δοκιμαστική λειτουργία).
Σημείωση:
(1) Όταν η ταχύτητα του ανεμιστήρα της μονάδας Lossnay είναι 1 ή 2, η μονάδα με 

στοιχείο άμεσης εκτόνωσης (Dx-coil) δεν θα έχει ενεργοποιημένη τη θερμότητα. 
Επιλέξτε ταχύτητες ανεμιστήρα 3 ή 4 από το τηλεχειριστήριο ή ορίστε άλλη μέθοδο.

(2) Όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος λειτουργίας (θερμίστορας Lossnay) είναι 
μικρότερη από -10˚C, η μονάδα με στοιχείο άμεσης εκτόνωσης (Dx-coil) ενδέχεται να 
ΜΗΝ ενεργοποιεί τη θερμότητα εξαιτίας της διακοπτόμενης λειτουργίας.

(3) Όταν η μονάδα με στοιχείο άμεσης εκτόνωσης (Dx-coil) δεν ενεργοποιεί τη θερμότητα, 
περιμένετε για 10 λεπτά. Η μονάδα με στοιχείο άμεσης εκτόνωσης (Dx-coil) διατηρεί 
απενεργοποιημένο το συμπιεστή για τουλάχιστον 10 λεπτά για λόγους προστασίας.

F1 F2 F3 F4

unem ecivreS

rosruC
:unem niaM

Test run
Input maintenance info.
Function setting
Check
Self check

1/2

Εικ. 1

F1 F2 F3 F4

Test run menu

Cursor
Service menu:

Test run
Drain pump test run

Εικ. 2
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Βήμα 5  Εκτελέστε τη δοκιμαστική λειτουργία, και ελέγξτε τη θερμοκρασία της ροής του αέρα και την αυτόματη διακύμανση της κατεύθυνσης του αέρα.

Πατήστε το κουμπί [F1] για να αλλάξετε τη λειτουργία. 
 Λειτουργία ψύξης: Ελέγξτε εάν από τη μονάδα βγαίνει ψυχρός 

αέρας.
 Λειτουργία θέρμανσης: Ελέγξτε εάν από τη μονάδα βγαίνει ζεστός 

αέρας.

Βήμα 6  Επιβεβαιώστε τη λειτουργία του ανεμιστήρα της εξωτερικής μονάδας.
Ο σκοπός για τον έλεγχο της ταχύτητας του ανεμιστήρα στην εξωτερική μονάδα είναι ο έλεγχος της απόδοσης της μονάδας. Ανάλογα με τον 
αέρα του περιβάλλοντος λειτουργίας, ο ανεμιστήρας μπορεί να περιστρέφεται σε μικρές ταχύτητες και να διατηρήσει αυτές τις ταχύτητες, εκτός 
εάν η απόδοση δεν είναι επαρκής. Επομένως, ο εξωτερικός αέρας ενδέχεται να διακόψει την περιστροφή του ανεμιστήρα ή να τον αναγκάσει να 
περιστρέφεται προς αντίθετη κατεύθυνση, αλλά αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα.

Βήμα 7 Διακόψτε τη δοκιμαστική λειτουργία.

Πατήστε το κουμπί [ON/OFF] για να διακόψετε τη δοκιμαστική λειτουργία. (Θα εμφανιστεί το μενού “Test run” (Δοκιμαστική λειτουργία)).

Αντιμετώπιση προβλημάτων
Εάν στο τηλεχειριστήριο PZ-01RC εμφανίζεται κωδικός σφάλματος, ανατρέξτε στο παρακάτω διάγραμμα.

Σφάλμα "P1" στο τηλεχειριστήριο PZ-01RC? Ανατρέξτε στον πίνακα 1

Ανατρέξτε στον πίνακα 2

Είναι συνδεδεμένο το τηλεχειριστήριο PZ-61DR-E;

Εμφανίζονται κωδικοί 0206, 2600, 2601, 
5109 ή 0900 στο τηλεχειριστήριο PZ-61DR-E;

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο 
σέρβις της μονάδας Lossnay.

Όχι

Όχι

Όχι

Ναι

F1 F2 F3 F4

Cool
Pipe

Switch disp.

Mode

RemainTest run

Ναι

Ναι
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<Πίνακας 1>
Κωδικός Σφάλμα Ενέργεια

P1 Βλάβη στη μονάδα Lossnay ή τη μονάδα με στοιχείο 
άμεσης εκτόνωσης (Dx-coil).

Ανατρέξτε στον πίνακα 2

P2

Βλάβη θερμίστορα θερμοκρασίας υγρού (TH2) • Ελέγξτε τη σύνδεση του θερμίστορα.
• Ελέγξτε την τιμή αντίστασης του θερμίστορα.
 0 ˚C, 15,0 kΩ
 10 ˚C, 9,6 kΩ
 20 ˚C, 6,3 kΩ
 30 ˚C, 4,3 kΩ

P6
Προστασία παγώματος/υπερθέρμανσης • Ελέγξτε αν έχει μειωθεί η ροή αέρα του τοπικού συστήματος.

• Ελέγξτε τον κινητήρα του εξωτερικού ανεμιστήρα.

P9
Βλάβη θερμίστορα θερμοκρασίας αερίου (TH5) • Ελέγξτε τη σύνδεση του θερμίστορα.

• Ελέγξτε την τιμή αντίστασης του θερμίστορα.
 Για τα χαρακτηριστικά, ανατρέξτε στον παραπάνω κωδικό (P2).

E0 - E5
Διακοπή επικοινωνίας μεταξύ του τηλεχειριστηρίου 
και της πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος Α

• Ελέγξτε το καλώδιο σύνδεσης για τυχόν φθορά ή χαλαρές συνδέσεις.
• Ελέγξτε τη διαμόρφωση συστήματος του τηλεχειριστηρίου.

E6 - E7
Διακοπή επικοινωνίας μεταξύ της πλακέτας 
τυπωμένου κυκλώματος A και της εξωτερικής 
μονάδας

• Ελέγξτε ότι δεν έχει απενεργοποιηθεί η εξωτερική μονάδα.
• Ελέγξτε το καλώδιο σύνδεσης για τυχόν φθορά ή χαλαρές συνδέσεις.
• Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο συντήρησης της εξωτερικής μονάδας.

Fb Βλάβη στην πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος A • Αντικαταστήστε την πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος A.

PU
Βλάβη θερμίστορα θερμοκρασίας αέρα εισόδου 
(TH11)

• Ελέγξτε τη σύνδεση του θερμίστορα.
• Ελέγξτε την τιμή αντίστασης του θερμίστορα.
 Για τα χαρακτηριστικά, ανατρέξτε στον παραπάνω κωδικό (P2).

Στην οθόνη του 
τηλεχειριστηρίου εμφανίζεται 
η ένδειξη “6831” ή “Please 

wait” (Περιμένετε) για 
περισσότερο από 6 λεπτά.

Το τηλεχειριστήριο δεν είναι συμβατό με αυτό το 
μοντέλο.

• Χρησιμοποιήστε το σωστό τηλεχειριστήριο PZ-01RC (στο 
κάτω μέρος εμφανίζεται ο κωδικός "BH00J360").

<Πίνακας 2>
Κωδικός σφάλματος στο 

τηλεχειριστήριο PZ-61DR-E 
ή τον ελεγκτή συστήματος 

M-NET

Αριθμός αναλαμπών 
της LED11 στην 

πλακέτα τυπωμένου 
κυκλώματος B

Σφάλμα Ενέργεια

0206

1

Σφάλμα επιλογής μοντέλου • Ελέγξτε τους διακόπτες dip επιλογής μοντέλου (SW11-
9 και 11-10 στην πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος B), 
SW1-7 στην πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος A και 
συγκρίνετέ τα με το πραγματικό όνομα μοντέλου.

5 Βλάβη στην πλακέτα τυπωμένου 
κυκλώματος A

Ανατρέξτε στον πίνακα 1

6

Διακοπή επικοινωνίας μεταξύ της 
πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος 
A και B

• Ελέγξτε εάν το ηλεκτρικό σύρμα είναι σωστά συνδεδεμένο 
μεταξύ CN105 στην πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος A 
και CN5 στην πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος B.

• Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία της πλακέτας τυπωμένου 
κυκλώματος A.

7

Διακοπή επικοινωνίας μεταξύ της 
πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος 
της μονάδας Lossnay της 
πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος 
B

• Ελέγξτε εάν το καλώδιο σύνδεσης (προαιρετικό) είναι σωστά 
συνδεδεμένο ανάμεσα στην υποδοχή CN20 της πλακέτας 
τυπωμένου κυκλώματος της μονάδας Lossnay και στην 
υποδοχή CN120 της πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος B.

• Ελέγξτε εάν η μονάδα Lossnay τροφοδοτείται σωστά 
με ρεύμα.

• Ελέγξτε εάν ο διακόπτης SW7-1 της πλακέτας τυπωμένου 
κυκλώματος της μονάδας Lossnay είναι ενεργοποιημένος.

2600 2
Το επίπεδο νερού στη μονάδα 
είναι πολύ υψηλό

• Ελέγξτε το επίπεδο νερού στη μονάδα. Αν η αντλία 
αποστράγγισης σπάσει, ανεβαίνει η στάθμη του νερού 
και, στη συνέχεια, εμφανίζεται κωδικός σφάλματος 2600.

2601 3 Ο αισθητήρας νερού δεν έχει 
συνδεθεί σωστά.

• Ελέγξτε εάν το ηλεκτρικό σύρμα του αισθητήρα νερού 
είναι σωστά συνδεδεμένο στην υποδοχή CN10.

5109 8 Σφάλμα θερμίστρα αέρα παροχής • Ελέγξτε εάν το ηλεκτρικό σύρμα του θερμίστορα αέρα 
παροχής είναι σωστά συνδεδεμένο στην υποδοχή CN9.

0900 4 Δοκιμαστική λειτουργία αντλίας 
αποστράγγισης 

• Ελέγξτε εάν ο διακόπτης SW11-1 στην πλακέτα 
τυπωμένου κυκλώματος B είναι απενεργοποιημένος.

Άλλοι 9 Σφάλμα μονάδας Lossnay • Ελέγξτε την πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος της 
μονάδας Lossnay και ανατρέξτε στο εγχειρίδιο σέρβις.

- 10
Σήμα σέρβις αντλίας 
αποστράγγισης (2100 ώρες 
λειτουργίας)

• Ελέγξτε εάν λειτουργεί σωστά η αντλία αποστράγγισης 
και αντικαταστήστε την όταν είναι απαραίτητο.

- ΑΠΕΝΕΡΓ. Κανονική λειτουργία -

Δοκιμαστική λειτουργία (συνέχεια)
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• Εάν η μονάδα δεν μπορεί να λειτουργήσει κανονικά μετά από τις παραπάνω δοκιμαστικές λειτουργίες, ανατρέξτε στον ακόλουθο πίνακα για να 

διορθώσετε την αιτία.

Σύμπτωμα
Αιτία

Τηλεχειριστήριο PZ-01RC Λυχνίες LED 1, 2 (πλακέτα τυπωμένου 
κυκλώματος στην εξωτερική μονάδα)

ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ

Για περίπου 2 λεπτά 
μετά την έναρξη 
τροφοδοσίας του 
ρεύματος

Μετά το άνοιγμα των λυχνιών 
LED 1, 2, η λυχνία LED 2 σβήνει, 
τότε μόνο ανάβει η λυχνία LED 1. 
(Σωστή λειτουργία)

• Για 2 λεπτά περίπου μετά την τροφοδοσία 
ρεύματος, η λειτουργία του τηλεχειριστηρίου 
δεν είναι δυνατή λόγω εκκίνησης του 
συστήματος. (Σωστή λειτουργία)

ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ -> Κωδικός 
σφάλματος

Μετά από περίπου 
2 λεπτά που έπονται 
της τροφοδοσίας 
ρεύματος

Ανάβει μόνο η λυχνία LED 1. -> 
Αναλαμπή λυχνίας LED 1, 2.

• Η υποδοχή σύνδεσης για τη διάταξη 
προστασίας της εξωτερικής μονάδας δεν είναι 
συνδεδεμένη.

• Αντίστροφη ή ανοιχτή καλωδίωση για την 
πλακέτα ακροδεκτών ρεύματος της εξωτερικής 
μονάδας (L1, L2, L3)

Τα μηνύματα δεν εμφανίζονται 
ακόμα κι όταν ο διακόπτης 
λειτουργίας είναι ενεργοποιημένος 
(η λυχνία λειτουργίας δεν ανάβει).

Ανάβει μόνο η λυχνία LED 1. -> 
Διπλή αναλαμπή λυχνίας LED 1, 
μονή αναλαμπή λυχνίας LED 2.

• Εσφαλμένη καλωδίωση μεταξύ των 
εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων 
(εσφαλμένη πολικότητα S1, S2, S3)

• Βραχυκύκλωμα του καλωδίου του 
τηλεχειριστηρίου

Σημείωση
Δεν είναι δυνατή η λειτουργία για περίπου 30 δευτερόλεπτα μετά την ακύρωση επιλογής λειτουργίας. (Σωστή λειτουργία)

Για περιγραφή κάθε λυχνίας LED (LED1, 2, 3) που βρίσκεται στην πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος A, ανατρέξτε στον ακόλουθο πίνακα.

LED 1 (τροφοδοσία μικρο-υπολογιστή) Υποδεικνύει εάν παρέχεται ισχύς στην πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος A. 
Βεβαιωθείτε ότι αυτή η λυχνία LED είναι πάντα αναμμένη.

LED 2 (τροφοδοσία για τηλεχειριστήριο PZ-01RC) Ένδειξη εάν παρέχεται ρεύμα στο τηλεχειριστήριο. 
LED 3 (επικοινωνία μεταξύ της πλακέτας τυπωμένου 
κυκλώματος A και των εξωτερικών μονάδων)

Υποδεικνύει την κατάσταση επικοινωνίας μεταξύ της πλακέτας τυπωμένου 
κυκλώματος A και των εξωτερικών μονάδων. Βεβαιωθείτε ότι αυτή η λυχνία LED 
αναβοσβήνει πάντα.
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������ �
 	
�� � ���� ����.

'� ��	 �
������ ��� �	��	�� 
�������� ��
�������&���, 
����
������	, ���	�� � �����, ��	 �
��2
��
 ���� ������
�/�� ������ 
� ����2
�
 ���� ��
����� 
&�������� �
 $�
���	� ����.

'� ��	 �
������ ��� �	��	�� 
�������� ����������� � 
��
�������&���, ��	 7
���
�
 �
 ����� ��� ���� ���� ��� �� 
���
�
������, ����7�
 �� �
������� ��� �� ��
����
 �� ���
�
������.

'� ��	 �
������ ��� �	��	�� 
�������� ����������� � 
��
�������&���, ����7�
 �� �
������� ��� ���
�
�������� �� 
�����	����
 �� ��� ��	 ��
����� ���������� ��	 ��� ��	 ��!�����, �� 
��	������ � ��	 
�!
����� ��� ���
�
��������.

����!
����
 ����� ��� �� �������
	� ���������, �� 	� ��������7
�
 �� 
���
�
������ ��� ���	� �� �������. 8 �����	����� ���	�� �� �� 	
�� 
����
� 	� ����������	 ��
�������&��, ���	� � ����.

'� ��	 �
������ ��� �	��	�� 
�������� �����������, ��������	
�
 
�� ���� ���� �� ����
� ��� 
�����������, ��� 
�!
������ � ��� 

���
��� ��� ���
�
��������.

'� ��	 �
������ ��� �	��	�� 
�������� ����� � ����&��, ��	 
����!
�
��
 
���
��� ���� �� ��	 ��������
��
 
���
��� ���� ��� ���� 
���� ��� �� ���
�
������.

'� ��	 �
������ ��� �	��	�� ��������� $��$�� ��� ���
�
������, 
��	 7
��2
�
 �
 
	�������	� ���� � ���� 
���
��� ���� ��
�!
��� ��� 
���
�
������.

'� ��	 �
������ ��� �	��	�� 
�������� ��
�������&��� � ����
������	, 
��	 �
��2
��
 ��	 ��	��� ����, ���� ������
� � �� ������ �
 ���
�� � 
������ �	��
��
	�.

'� ��	 �
������ ��� �	��	�� 
�������� ����������� �� 
��
�������&���, ������
�
 ��	 
���� �
 �� ������ ���� �����	�	 
�
��	 ��� ��	����.

'� ��	 ������� ����������� ��� ������	� �����, ��	 ���
��
 
��
�$���� ��	��� ��� ����	� ����.

'� ��	 �
������ ��� �	��	�� 
�������� �����������, 	� �����
 
�������
���� 
&������ ���� ��	 
����
�� 
�����	 ��� ���
�
������.
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� 2 �

 �������������

 �������

 �������������

 �������

 �������������                                                                �������

 

 �������	
�� �!� !�� 
#�!��!��

 �������	
�� �!� !�� ��+$�+��

 �������	
�� �!� !� %
!������ " !�� 
����
�" !�� !��
�
����!�����

 ��*�,
!
� �������	
��

*�	 
���������
�
 �� ���
�
������ �
 ������ ���� �����
 ��	��	�� 
������� 
���
���� �
����. %�	 ����
	���!
� 
���
��� ���� ���� ��� �� 
���
�
������, �����
 ��	��	�� 	� �	���
�
� �� 	� ��������
 ���� � ����&�.

0�����7�
 �
 ��	 ���$�
���
	� ����� �� ���� ����
������. : 
�������� ������
� ����
� 	� ����
�����	 ��	��	� �	���� �� �� ����.

;�$
�
 ��������� ����� �����
��� �� �� 
	�
���
	� �
����, 
����
��	�� 	� ������7
�
 ��	 ��	��	� ��������� ����������� ��� 
����	 ����� ��� ���
�
��������.

'� ��	 �������� �����������, 
����������
 �� ���
�
������ �
 

���
�� 
���	
� ��� 	� 
�	� ���
�� �
�� �� 	� �	��&
 �� $���� ���.

'� ��	 �
������ ��� �	��	�� 
�������� $��������������, ������� �
������, 
��
�������&���, ����
������	, ���	�� � �����, ��	 
���������
�
 �� ���
�
������ 
�
 ����� 
��
!
��	� ��� 	
�� � �
 �
�$����	 ������	���� �������	.

�� ���
�
������ ����
 	� 
��������!
� ��� 
&
��
���	� ��������, 
�����	� �
 �� �����
� ��� 
���!
	�� �
����
��� ��� %��
���� 

�����������. %�	 � 
���������� ��	
 �
 �� 
	�
�
���	� �����, ����
� 
	� ������!
� ��
�������&�� � ����.

<��� ��	 ����!����� ��� ���������� �� ��� �	� ������� ��� ���� 
������, ����
 �� ���� 	� ���������	 ����� ��� !��� ����. %�	 �
	 
���������	 ����, �����
 ��	��	�� 	� �����	 �� 	� ����������	 
����������, $��$� ��� ���
�
�������� � ����
������
�.

'� ��	 �
������ ��� �	��	�� 
�������� $��$�� ��� ���
�
������, 
����
������	, ���	�� � �����, ��	 ��	���
�
 �� ������ ����������� 
��� ���������� �����
���	 �������.

��
�
���
 ���� �� ������ ��� !��� ���� �� ���	����
 	� 
�	� ��� 
������ ��
�2
�� ���
 	� ��	 ��������	 ������	��
� ����� ��������
�. 
<����� ��� �
	 ����	 ��	�
!
� ����� ����
� 	� �����	, 	� �������	 
��
�!����	�� �� 	� ����������	 ���	� � ����.

'� ��	 �
������ ��� �	��	�� 
�������� ����������� � 
��
�������&���, 	� ��
	
�����
��
 ��	 �
	���� ���������� ��	 ��� ��	 

����
�� ��
���������	 
�����	.

=�
� � ��
���������� 
�����
� ����
 	� 
��
���	�� ��� 
&
��
���	� 
��
��������, �����	� �
 ���� ������� ��	�	����� �� ������� �� ��
� 
�� �����
� ��� 
���!
	�� �
����
��� ��� %��
���� 
�����������. 8 
�	
������ ����������� ��� ���������� ��
������ ����������� � � �� 

	�
�
���	� 
���������� ����
� 	� ��������
 ����
�������, 
��
�������&��, ���	� � ����.

'� ��	 �
������ ��� �	��	�� 
�������� ������� �
������, 
��
�!����	���, ���	�� � �����, �����������
 ������ �
 �� 
��������� �	������� ������������ �� �
 
����� ��	����� �
������� 
�
������.

'� ��	 �
������ ��� �	��	�� 
�������� ��
�������&���, 
$�������������� � ����
������	, �������
 �� ����
������ ��� 
������� �������	 �� �����	� ������� ��� 
��	����� ��	 �������	 �&� 
��� �� ���������� �����
���	.

'� ��	 �
������ ��� �	��	�� 
�������� $��������������, ������� 
�
������, ��
�������&��� � ����
������	, ��$
�
 �� ����� ��� ���
 �� 
������ 	� ��	 ����	�� �
 
���� �
 �� ���� ��� ���
�
��������.

'� ��	 �
������ ��� �	��	�� 
�������� ��
�������&���, 
����
������	 � �����, ��������
 �� ���
	� �
��&� ��	 �������	 �� 
��	 ���	 ����$���� ��� ������ �
 �����.

8 
���
�� �� � �
����	��� ��� ���
�
�������� !� ����
 	� 
��
�
��� ��	� 
��� 
&
��
���	� ��������. *�	 �����	�������
��
 �� ��	 
��
���
�
 
���������
� ��� ���
�
������. %�	 
��
�
��
� 
���������� � 
���
�� �
 �� 

	�
�
���	� �����, ����
� 	� ������!
� �����������, ��
�������&�� � ����.

'� ��	 �
������ ��� �	��	�� 
�������� $��������������, 
��
�������&���, ����� � ����
��������, ��	 ����2
�
 ��	 ������� 
���������	 �
 
����
�� � �
 �� ���� ��� �� ��	 ���	
�
 	� 
����
	���	
�� ���	� ���	 ������� ���������	.

'� ��	 ������� ��������� $��$�� ��� ���
�
������, 	� ��������
��
 
�� ��������� 
����
�� �� ��	 
����������, ��	 
�!
����� � ��	 
���
�� 
��� ���
�
��������.

0��� �� ���
�
������ 
�	� ��
�����	� �� ����� �����
���� �� ��	� 
�
 �� ������� ���
����� ������	 ��� Mitsubishi Electric. 8 ����� ����� 
��� ���
�
�������� �
 ���� ��������� � �� ������ ������� ����
� 	� 
��������
 ����
������
�.

;�$
�
 ��������� ����� �� ��	 ��������� ��� ��
����� !���$� 
(���
�$����) ���� ��	 
���������� ��	 ���������	 �
 	������
�� � 

���������
� �
 
&������ ����
���	�	���. : �	������
�� (inverters), 
� �7���� ���	������ ������ ����
���, � 
&������� ��������� 

���	�	��� �� � ��
�����
		���
� ����
� 	� ����������	 
����
������� ��� ���������� ���������. %�����	, �� ������� 
��������� ����
� 	� 
���
��
 ��	���� �� �
������� ��	 ������	� 
����	 
&������� ��������	��� ��
����� !���$�.

'� ��	 ������� ����
������	, ��	 �������
��
 �� ������ ����������� 
���	 ��� ����� �
 �� ������ ������� �� ��	 ����!
�
��
 ���� ��� ������ 
������ �������	 ���	 ��� �
������ ����� �������	.

'� ��	 ������� ����
������	, ��	 ������
�
 ��	 �������
���� ��	�� 
� ��	 ������� ���������	 ��� �� ������. 

'� ��	 ������� ��������� $��$�� ��� ���
�
������, ��	 �����
�
 
��
�$���� �� $��
�. 

>����������
 �����$�� �� $��
� 
���
��� �
����� �
 ������ ����� 4-7 
mm (5/32-9/32 in). 8 ����� �����$��� �
 ��
	��
�� � ������
�� ���� 
����� ����
� 	� ��������
 $��$� ��� ������ ��� ���
�
��������.

'� ��	 �������� ��������� $��$�� ��� ������ ��� ���
�
��������, ��	 

��
���
�
 	� ����7
�
 �
 �� $�� �� �����$�� ���	 ��
�
 
�����
 �� ���� 
��� ��� ����� ��� �������. 

'� ��	 ������� �������������, ��	 ��������
��
 $
	2���, ������� 
� ��	� 
�������	� �
 ����� �� ��	 ��!����� ��� ���
�
��������. '� 
	� ��!����
�
 �� ���
�
������, �
����
 �� ����� �
 �	� ������ ��	� 
��� ��
�
 ��$��&
 �
 ������ ���� ��������	���� �
 	
�� ��, ��� 
��	��
�, ��������
 �� ��������	��� �
 �	� $�
���	� ��	� ��, �����	, 
��������
 �� 	
�� �
 �	� ��
�	� ��	�. 
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� 3 �

2. /��!"�
�� ���!"%!��

'� ��	 
����
�� ��� ;������� ��������� 
��
����	, � ���������� ��� ����
 	� ������ �� �������� ������
�.
[PC]    ���$��� �
 PC/AT

[CPU] Core2 Duo 1.66 GHz � �����
�� (����
�	
��: Core2 Duo 1.86 GHz � �����
��)
Pentium D 1.7 GHz � �����
��� (����
�	
��: Pentium D 3.0 GHz � �����
���)
Pentium M 1.7 GHz � �����
��� (����
�	
��: Pentium M 2.0 GHz � �����
���)
Pentium 4 2.4 GHz � �����
��� (����
�	
��: Pentium 4 2.8 GHz � �����
���)
* '� ��	 
����
�� ��� ;������� ��������� 
��
����	 ��� Windows Vista, ����
��� 
�
&
������� Core2 Duo � �����
���.

[RAM] Windows Vista: 1 GB ���������	 (����
�	
��: 2 GB � �
�����
��) 
Windows XP: 512 MB ���������	 (����
�	
��: 1 GB � �
�����
��)

[>���� ��� ������ �����] 1 GB ���������	 (
�
�!
��� �����)
* Windows Vista: : 
�
�!
��� ����� ��� ����� ��� �
���
 �� ���
�� "_������"
* Windows XP: : 
�
�!
��� ����� ��� ����� ��� �
���
 �� ���
�� "�� ������� ���"

[0	�����] SVGA 800  600 � �
�����
��

[;
������� �������]    Windows Vista Ultimate/Business/Home Basic Service Pack1 (����
�	
�� � ������ Business)
Windows XP Professional/Home Edition Service Pack2 � Service Pack3 (����
�	
�� � ������ Professional)

[0������
	� �������]    Adobe Reader 8.1.3 � 	
��
�� ������
Adobe Acrobat 8.1.3 � 	
��
�� ������
* ;������ ���$���� ���
��	 PDF

: �	�����
� "Windows", "Windows XP" �� "Windows Vista" 
�	� ������ �����
!�	�� ��� Microsoft Corporation.
: �	�����
� "Adobe Reader" �� "Adobe Acrobat" 
�	� ������ �����
!�	�� ��� Adobe Systems Incorporated.
: �	�����
� "Core2 Duo" �� "Pentium" 
�	� ������ �����
!�	�� ��� Intel Corporation.

3. ���%��
� %
�&� �� ��
�*%
� 
	�!"%!
��� ����
����� �
����$�	�	�� �� �������� 
&��������.

 �������������
�� CD-ROM ��� �����
�� �
 �� ���
�
������ ����
� 	� �	������!
� ��	� �
 ��	��
� ������ CD � DVD. 
*�	 
��
���
�
 	� �	��������
�
 ���� �� CD-ROM �
 ����
�� �	���������� CD ����, ��!�� ����
� 	� 
������!��	 $��$
� ���	 ���� ��� �/�� ��� ��
��.

*4 �� ������	� ������� (*1) 
�	� ��� 
����
�����	� ��� �	� ������ 
(*2) ���� ��	 �������� ��� �� 
��������.

*5 /
	 �
����$�	
�� ������ ���
�
��������.

'� ��	 ������� ��������� $��$�� ��� ���
�
������, ��$
�
 �� ����� 
��� �� ��	 ��������� ��� ��� �� ������ ��
������.

*�	 ����������
�
 ��������
� ����� ���������� �� �� ��	�
�� ��	 
�������	 ��� ���������� �����
���	. : ��������
� ����� ���������� 
����
� 	� ��!��	 �
 
���� �
 ��	 ������� ���������	 �� 	� 
����������	 ����
������
� � $��$
� ��� ������� ��� ���
�
��������.

'� ��	 ������� ��������� $��$�� ��� ���
�
������, ��	 �	���
�
 ���� 
��� ������� ��� ���
�
��������.

'� ��	 ������� ��������� ����������
�	 �� ����
������	, ��	 

���������
�
 �� ���
�
������ �
 ������ 
��
!
��	��� ���	 ��
�� 
����� ���	�$���� � �
 ������ ���� � !
��������� �
�$����	��� ����
� 
	� ��
�$
� ���� 40ºC (104ºF) � 	� ���
 ���� ��� ���� 0ºC (32ºF).

*�	 
���������
�
 �� ���
�
������ ���	 ����� ��� ��	��� 
������. 
����	 ��������� � �����
� ��� ���
�
������ ����
� 	� ����������	 
$��$� � ����� ��� ���
�
��������.

<������
 �� ������ ���	��� ��� !��� ���� �
 �������
�, ���
 	� 
�������
� �� 
	�
���
	� 	� �����	�� ��
�$����� ��	��
� ��� 
���������� �����
���	 �� 
�������!� ��7�� �������	.  

'� ��	 �������� ��7������ �� ����
������	 ��	 �������	, ��	 
�	�����
�
 �� �	� ������ ��� ���
�
�������� ��	� ��� �� ������.

:	������ 
&��������� j����. %���	�� 

���
�
������ (*�����	� �������) 1 /
&� 
��	� *1

���
�
������ (q	� ������) 1 /
&� 
��	� *2

���
�
������ (<��� ������) 1 /
&� 
��	� *3

3��
� ���������� �
����� �
 ������
�� 

����� M4×30 2

x���$�
� 4.1×16 
(�� ��
�!
��� 
���������� ���	 �����) 2

%��
���� 
����������� (�� ����	 
��
����) 1

%��
���� ����� �
�������� 1

CD-ROM 
(3$��� �����	 �� %��
���� 
�����������) 1

*4

<��� ������ *3

q	� ������ *2*�����	�   
������� *1
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� 4 �

4. �	�!"%! ��
�*%
� �!� �&�� 
#�!��!���//��!�)%
� 
�#�
�
(1) �	�!"%! ��
�*%
� �!� �&�� 
#�!��!���

�� �������� 
&�������� ����
 	� ������	�� ��� ���� 
�����������.

(2) ��#�
� ��
�*%
� �!� �&�� 
#�!��!���
� <����$�� �
 
���
�� ���� (j�����: 4-7 mm (5/32-9/32 in))
� *����� � �������
� /����� 
����
��

5. �����#" !�� �&��� 
#�!��!���
0��� �� ���
�
������ ������2
�� �� 
������ 
����������. *���
� 	� 
��������!
� 
��
 ���	 ��	��� �������	 
��
 ��
�!
��� 
���	 �����. ���	 �
������� ��
�!
��� 
����������� ���	 �����, �� ������ ������	 	� �
������	 
��
 ��� ���� 
��
 ��� ��	� ��� 
�� ���
�
������.
(1) �����#" !�� �&��� 
#�!��!���

%����������
 �� ���
�
������ (��	���� �������	) �
 ���� ���	 ����� ������	�� � �������� ���{��!��
�.
(a) '� ��	�
�� ���	 
���
��� ��	��� �
 ��	��� ��������� ��!����, �	� ����� ���� � �����
� 	� ������	 	� 
���&��	 �� 

�
������� ��� ��	��� ��������� ��!���� ��� 
���
���� ��	���� 
	� �
��2�	�� �� ���
�
������ (0	����&�
 ��� 3$��� 
�����	 ��� 
���
���� ��	���� �� ���������
� ��
��� �
 ��	 ����� �
�������� ��� ��	��� ��������� ��!����.)

(b) *� 
���
�� 
���	
�
(c) _	� ����� ���� �� ���
�
������ 	� ����
� 	� �
��� ��	 
���
��� !
��������� �
 ����$
�

: ��!����
� �� ��	 ���������!��� ��� 
���
���� !
���������� $�����	�� ���	 
���
��� ��	��� �� �� ���
�
������. 
=��	 � !
��������� ��� ����� ���������!
��� �
 ��	 ��!����� ��� ���
�
��������, �� ���� ���
�
������ ���������!
� 
�� !
��������� ��� �����. =��	 ��������
��� � ��!������ ��� ���
�
��������, ������!���
 �� �������� �����
�.
� '� ��	 ���������!��� ��� ���$��� 
���
���� !
����������, 
����������
 �� ���
�
������ ����� ��� ��	 ��
�� ����� 

���	�$����, �� �����
� ����� !
�������� �� ��	 �&��� ���� ����������� ��� ����������.
� %����������
 �� ���
�
������ �
 �� !��� ��� 	� 
�����
 ���	 ��!����� 	� �
��� ��	 �	�������
���� !
��������� ��� �����.
� %����������
 �� ���
�
������ �
 ���
�� ���� �
	 �
�	��	 ������ ���� ��� ��	 ��!����� !
���������� ��� ���
�
��������. 

(%�	 �
�	��	 ������, � ��!������ �
	 ����
� 	� �
����
 ��	 ���$� 
���
��� !
���������.)

:	������ 
&��������� j����. ���
��
�

/���� ��	���� �������	 1
/
	 ��
�2
�� �� ��
�!
��� 
���������� 
���	 �����;
���� �
������� ������ �������� 0������
	�

j�&��� �������� �� ��	����� ����	�� ���������� �������	 0������
	�

<������ �������� 0������
	� 0���
��� �� ��	 ��
��� ��� �������� ��� 
���
�
�������� ���� ����� 
	�� ������

������ %�����

0����� 0������
	�

<����� ���
�
��������
(>����������
 2-���	� 
�
	�
����	� ������ ������� 0,3 mm² (AWG22).) 0������
	�

(2) ��
),
��� �&��� �!� ,��� 
#�!��!���
0����
 �	�	 �
	� ���� ���� ��� �� ���
�
������ ���� ���	
�� ���	 
��	� �
&�, 
�	
&������ ��� �� 
�	 �� ���
�
������ 
���!������ ���	 ��	��� �������	 � ��
�!
��� 
���	 �����. 8 �����
�� ��� ���
�
�������� �
	 !� 
�	� 
�����, 
�	 �
	 �����
 
������ 

�
�!
��� �����.
%�����, �����
 ���� �� �
������ ������� ��� �� ���
�
������.

*�	 
���������
�
 �� ���
�
������ �
 ����� ���� � ������ 
�
��&� ��� !
���������� ��� 
���	
�� ��� ���
�
�������� �� ��� 
���������� !
���������� ��� ����� !� 
�	� �
����. 
%�	 ���� � ������ !
���������� 
�	� ���� �
����, 
	���
�� 	� ��	 

�	� ��	���� � 
������ ��
���� ��� !
���������� ��� �����. 

'� ��	 �
������ ��� �	��	�� 
�������� $��������������, 
������� �
������, ��
�������&���, ����
������	, ���	�� � 
�����, ��	 
���������
�
 �� ���
�
������ �
 ����� 
��
!
��	� 
��� 	
�� � �
 �
�$����	 ������	���� �������	.

'� ��	 ������� ��������� ����������
�	 �� ����
������	, 
��	 
���������
�
 �� ���
�
������ �
 ������ 
��
!
��	��� ���	 
��
�� ����� ���	�$���� � �
 ������ ���� � !
��������� 
�
�$����	��� ����
� 	� ��
�$
� ���� 40ºC (104ºF) � 	� ���
 ���� 
��� ���� 0ºC (32ºF).

'� 	� �
��
�
 ��	 ��	��	� ����
������	 �� $��$�� ��� 
�
����, 
������
�
 ��	 
���������� ��� ���
�
�������� �
 ��� ������ 
��
����� 
���	
�, ���� ��� �$��� ������	�.

��%�!��*

30
(1-3/16)

30
(1-3/16)

30 (1-3/16)

120 (4-3/4)

%&��
���� ������
� 
���
�
��������

0�!������ 
!
����������

��	���: mm (in)

%������� �������
	�� �
	�� �����
���� ��� �� ���
�
������
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� 5 �

6. ��#��
� 
#�!��!���/��+$�+���

4 ���$��!
 !� ��&$�� !�� !��
�
����!����� �!� ��#��*!�% ���$
�!&� �!� ��!+ ������.
<�7�
 6 mm ��� ��	 
��	���� ��� �������� ��� ���
�
�������� ���� ���	
�� ���	 �������� 
��	� �� �
����
 �� 
������ ��� ���� ��� �� ���� ������. j
����
 �� ������ ��� ������	� ����� ��� ���� ������� ��� ���
 �� 
������	���	� ����� ��� �������� 	� ��	 
�	� ����� ���� ��� �� ���� ������. ��	����
 �� ������ ��� ���
�
�������� 
��� ���������� �����
���	 ��� ���� ������.

(1) ��#��
� 
#�!��!���
�� ���
�
������ ����
� 	� 
��������!
� 
��
 ���	 ��	��� �������	 
��
 
��
�!
��� ���	 �����. %��
����
 ����� ��	 
����������, �	����� �
 ��	 

������
 ��!���.
1 /���	!
 %
 !������ %� ��" �!�� !����.

■ %���������� �
 ����� ��	��� �������	
� 0	��&�
 �
 �����	 �� ��� ���	 ����� �� 
����������
 ��	 ��	��� 

�������	 ���	 �����.
� ��	����
 ��	 ��	��� �������	 ��� �
������ ����� ��������.

■ 0�
�!
��� 
���������� ���	 �����
� 0	��&�
 �
 �����	 �� ��� ���	 ����� �� �
����
 �� ������ ���� ��� 

����	.

2 ���#��!
 !�� ��" ��*�'��� !�� ��+$��� %
 �!*��.
■ %���������� �
 ����� ��	��� �������	

� ��������
 �
 ����� ��	 ��� ����$���� ��� �������� ��� 
���
�
�������� ��� ���
�� ��	�
��� ��� ��	��� �������	 �
 �� 
�
������ ����� ��������.

3 ���
!��%��!
 !� ��!+ ������ !�� !��
�
����!�����.

■ 0�
�!
��� 
���������� ���	 �����
� ��������
 �
 ����� ��	 ��� ���� ��� ��	 ����� �
�	��� �� ������.

'� ��	 �
������ ��� �	��	�� 
�������� ��
�������&���, 
����
������	 � �����, ��������
 �� ���
	� �
��&� ��	 
�������	 �� ��	 ���	 ����$���� ��� ������ �
 �����.

������ 0����� 
��������

j�&��� ��������
j�	���� 
�������	

��������
 �� 
���
	� �
 
�����.

<����� 
���
�
��������

*�	����� 
����	�� 
���������� 
�������	

<��� ������*�����	� ������� �� 
�	� ������

10 (13/32)

6 (1/4)

��	���: mm (in)

%��	����

j
����
 �� 
�
	�
����	� 
����� ��� �������� ��� 
������	� �����.

=�
��� ��� ��������.

*�����	� 
�����

j��� 
�����

�� 2-���	� ������ �
	 ����
 
	� ���	
�� ��� ���� �����.

��	����
 �� 
������.
(�� ������	�)

��	����
 �� 
������ ��� 
���
 � 
��	���� 
��� �������� 	� 
��	 ��	!��$
��.

'� ��	 �
������ ��� �	��	�� 
�������� ��
�������&���, 
$�������������� � ����
������	, �������
 �� ����
������ ��� 
������� �������	 �� �����	� ������� ��� 
��	����� ��	 
�������	 �&� ��� �� ���������� �����
���	.

��%�!��*

*�	 ����������
�
 ��������
� ����� ���������� �� �� 
��	�
�� ��	 �������	 ��� ���������� �����
���	.
: ��������
� ����� ���������� ����
� 	� ��!��	 �
 
���� �
 
��	 ������� ���������	 �� 	� ����������	 ����
������
� � 
$��$
� ��� ������� ��� ���
�
��������.

��������
 �� ���
	� 
�
 �����.

j
����
 �� ������ ���� 
��� �� ���
�
������.

<����� 
���
�
��������
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� 6 �

5 �#�!�!"�!
 !� ��!+ ������.
■ %���������� �
 ����� ��	��� �������	

� ��
�
���
 ���������	 ��� ��� �� ��	�
� ��� ��	��� �������	 �
 $��
�.
■ 0�
�!
��� 
���������� ���	 �����

� j
����
 �� ������ ���� ��� ��	 ������.
� ��
�
���
 ���������	 ��� ��� �� ��	�
� ��� ���
�
�������� �
 $��
�.
� #��	����
 ���������
 	� ��
�
��
�
 ��	 
��	� ����
�� �� ��	 ���� �
&� ��	�� ��� ���
�
�������� (���� �� $���
�
 

��� �������), ��� ���
 	� ��	 ����
� 	� �	�����!
�. (>����������
 ������, ���.)

7 �$
)�!
 !� ��&$�� �!� ��+ ������.
��	����
 �� ��	�
��� ��� ���� ������ �
 �� ��	�
��� ��� �	� ������.

6 /���	!
 !�� ��" ��*�'��� !�� ��+$���.
■ 0�
�!
��� 
���������� ���	 ����� (���	 �
������� ��� ��
���� ��� �������� ���� 

����� ��� ������)
� <�7�
 �� ����� ��� ���������� �
 �� �
��� ������� (����
�	�
�� �
 ��	 


�������	� �
���� ��� �
&� 
��	�) �
 ������ � �������. 
� j
����
 �� ������ ��� ��	 ������ ��� $����
�� ���� ��� �� ���� ������, ���� 

��� ����	 ��	 ��� ����$����.

■ %���������� �
 ����� ��	��� �������	 ■ 0�
�!
��� 
��������� ���	 �����
��������
 ��	 ��� 
����$���� ��� 
�������� �
 �����.

/���� ��	���� 
�������	

3��
� ���������� 
�
����� �
 
������
�� 
����� <����� 

���
�
��������

x���$��
<����� 
���
�
��������

j
����
 �� ������ 
���� ��� ��	 ������.

0	����&�
 ��� 2.

0	����&�
 ��� 4.

0	����&�
 ��� 4.

'� ��	 ������� ��������� $��$�� ��� ���
�
������, ��	 
�����
�
 ��
�$���� �� $��
�.

'� ��	 ������� ��������� $��$�� ��� ���
�
������, ��	 
�	���
�
 ���� ��� ������� ��� ���
�
��������.

��%�!��*

��	����
 ���� ���� 
��	�������.

'� ��	 ������� ����
������	, ��	 ������
�
 ��	 
�������
���� ��	�� � ��	 ������� ���������	 ��� �� ������. 

'� ��	 �������� ��7������ �� ����
������	 ��	 �������	, 
��	 �	�����
�
 �� �	� ������ ��� ���
�
�������� ��	� ��� �� 
������.

��%�!��*
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� 7 �

8 �$
)�!
 !� ��&$�� �!� ��+ ������.

9 �#�!�!"�!
 !� %����!��* ����%% �� !� ��+ ������ �!� ��!+ ������.
/�� �������
� ��
������ ������	�� ��� ��	� ����� ��� �	� �������. 
(��� ������ 
�	� ��� 
����
�����	� �	� ������� ���� ��	 �������� ��� �� 
��������.)
0��������
 ����� �� ��� �������
� ��� ���� ������ �� ��������
 �� �	� ������ ��� !��� ���. %���&�
 �� �� ������ 
�	� 

����
�����	� �
 �����
� �� �
	 �	�����	
��. 

� /�
#�!��!�� !�� %����!���) ��)%%!�� �� !�� ��+ 
�������
1  0�
���������� ��� ������	�� ����������

%�����
�
 �	� �����$�� �
 
���
�� ���� �
 ���������
 ��� 
�� ��� ��	���� ��� ���� ����� ��� ���
�
�������� �� 
�
���	���
 �� ���� ��	 ���
�!�	�� ��� $�����, ���� ���	
�� 
���	 
��	� �
&�.

2  0�
���������� ��� �	� �������
%�����
�
 �	� �����$�� �
 
���
�� ���� �
 ���������
 ��� 
�� ��� ��	���� ��� ���� ����� ��� ���
�
�������� �� 
�
���	���
 �� ���� ��	 ���
�!�	�� ��� $�����, ���� ���	
�� 
���	 
��	� �
&�.

<������
 �� ������ ���	��� ��� !��� ���� �
 �������
�, ���
 
	� �������
� �� 
	�
���
	� 	� �����	�� ��
�$����� ��	��
� 
��� ���������� �����
���	 �� 
�������!� ��7�� �������	. 

��%�!��*

���������

j
����
 �� ������.

<��� ��	 ����!����� ��� ���������� �� ��� �	� ������� ��� ���� 
������, ����
 �� ���� 	� ���������	 ����� ��� !��� ����.
%�	 �
	 ���������	 ����, �����
 ��	��	�� 	� �����	 �� 	� 
����������	 ����������, $��$� ��� ���
�
�������� � 
����
������
�. 

��%�!��*

■ 0�
�!
��� 
���������� ���	 ����� (���	 �
������� ��� 
��
���� ��� �������� ���� ����� ��� ������)
� j
����
 �� ������ ���� ��� ��	 ��� ����$���� ��� 

��	� ����� ��� ���
�
��������.
� ��������
 �
 ����� �� �����	� ����� ��� ����������.
� >����������
 ������� ��������.

8 
���������� ��
 ��������!
�. 
'� ��	 ��
����������, ������!���
 �� �������� �����
�.

/
	 
�	�����	
��

������

��������
 �� ���
	� �
 �����. >����������
 
������� ��������.

j
����
 �� ������ ��� �� 
��	� ����� ��� 
���
�
��������.
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7. ��%�!��*
■ ��$��
!� � ����	��� ��%�+��
� %
!	) !�� ,
�%������ ��� %
!���!� �!�� !���� �� !�� ��#%!��"� 
�+!
���"� 

,
�%������.
%�	 ��	������	 � �������� ��	!��
�, ��	����� � ����� ��� ��!����� !
���������� ��� 
���
���� ��	����.

� : ����� ����������� �
	 ���	
 
����� ���	 ����� ���� 
�	� 
����
�����	� �� ���
�
������, ���� ����� ��	���� ��� 
���� ����.

� 4����
 �
���� ������	�� �
��&� ��� !
���������� ������ �� ��� ���������� 
���
���� !
����������.
� 8 ���� ��
��� ��� ������ 
�	� ��
�!
��� 
��
!
��	� ���	 
&��
��� ����.

■ /�!��	!
 �!�� 
�*!�! ��
!��� %
 !�� ����%* ����&� !�%&� �
 �!* !� �#�
���$�� #� !� �),%��� �)����/'��, 
!��
�
����!�����.

■ /�!��	!
 �
 ����$"��!
 �* ! ����!+ 
#�
���$� #� !� �),%��� ��,�!"� ,
�%������: �#�
���$�� 
�#�!��!��� 
�+!
���"� %���$� #� !�� City Multi, !� ��*� 
#�
���$�� #� !�� Mr. Slim.

■ @!� !�� ���!��" �* !� 
�#��!����, �!� $��)�$
�� �
����%�) !�� %����!���) ��)%%!�� 
��� !���,
!�%��� �� 
����!!
�!��* �)���.
/������"�!
 !� ����!!
�!��* �)��� �* !� $��)�$
�� �
����%�), ���� �* !� ��"��.

3  %���������� ��� ���������� �� ��� �	� 
�������
/�� �������
� ��
������ ������	�� ��� ��	� 
����� ��� �	� �������.
0��������
 ����� �� ��� �������
� ��� ���� 
������ �� ��������
 �� �	� ������ ��� !��� 
���.
%����������
 �� ������� ��� �	� ������ �
 ��	 
��� ����� ���� �� ��� ���� ������. 
%���&�
 �� �� �	� ������ 
�	� 
����
�����	� �
 
�����
� �� �
	 �	�����	
��. 

��%
�+��: �!�� �
���!+�� �#$�+� %
!'��&� !�� ,
�%������, 
�$��
!� � %�� 
��� $��!" � ����
��� !�� 
,
�%������ %
 ���'
�.

>����������
 �����$�� �� $��
� 
���
��� �
����� �
 ������ 
����� 4-7 mm (5/32-9/32 in). 8 ����� �����$��� �
 ��
	��
�� � 
������
�� ���� ����� ����
� 	� ��������
 $��$� ��� ������ 
��� ���
�
��������.

'� ��	 �������� ��������� $��$�� ��� ������ ��� 
���
�
��������, ��	 
��
���
�
 	� ����7
�
 �
 �� $�� �� 
�����$�� ���	 ��
�
 
�����
 �� ���� ��� ��� ����� ��� 
�������.

'� ��	 �������� ��������� $��$�� ���	 ������� 
������, ��	 

�����
�
 �
 ��	��� �� �����$�� ���� ��� �����.

��%�!��*

<��� ��	 ����!����� ��� ���������� �� ��� �	� 
������� ��� ���� ������, ����
 �� ���� 	� 
���������	 ����� ��� !��� ����.
%�	 �
	 ���������	 ����, �����
 ��	��	�� 	� 
�����	 �� 	� ����������	 ����������, $��$� ��� 
���
�
�������� � ����
������
�.

��%�!��*

/
	 
�	�����	
��

������
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8. �������	
�� ������� ������������
��

�������	
�� ������� ��� ������ �����

(7) ����� LCD �	 
����
 ������

(2) ������� �	��
������
      F1, F2, F3 ��� F4 ��� ����	��
(6) ���	��� �	��
������
(1) ������
 ON/OFF

(4) ������
 RETURN
(3) ������
 MENU

(5) ������
 SELECT

(1) ������ ON/OFF
!����
�
���	 ��� �� 	�	��
�
��	�	/��	�	��
�
��	�	 (ON/OFF) ��� 
	��	���� �
����.

(2) ������ ������	���
!����
�
���	 ��� �� 	���"�	�	 �
� ����
 �	��
������ � ��� �� �����	�	 
�� �	��
����� ��� ��� ��#$���� ��	������ ��� %�#��� 
����. 
!����
�
���	 ��� �� 	���"�	�	 �
�#	�� 	 ���	� 
���	�.

(3) ������ MENU
!����
�
���	 ��� �� 	�����	�	 �
 &���� �	�
$.

(4) ������ RETURN
!����
�
���	 ��� �� 	����"'	�	 ��� ��
��
$�	�� 
����.

(5) ������ SELECT
!����
�
���	 ��� �� �	��*	��	 ��� 
���� �����	�� � ��� �� 
��
���	$	�	 ��� �����	��.

(6) ������� ������	
��
�����"�	� �����"�� ���� �� �����	�� ��� ���
����� �	��
������. 
%��*
*��	� ���� ��� 	������ ��� ���� ���
����	� "�� �����.

(7) �!��� LCD �� ��
�!�� "������
+������ 
����. -��� 
 
����
� ������� 	���� *����, � ��	� 

�
�
����
�	 ������
� ���*	� �
 ������, 
 
�
�
� ��� �����"�	� �����"�
� 
��� ���	����"�
 #�
���� ������� �
� 	�������� ��� ��� 
����. 0 ��	� 

�
�
����
�	 ������
� �����	��	� �
 ������ �
� 
����
� �����
$.

8��	���: -��� 
 
����
� ������� 	���� *����, � ��	� 
�
�
����
�	 
������
� ���*	� �
 ������ ��� �	� �������
�
�	���� � �	��
����� 
�
�. (�	 	����	� �
 ������
 ON/OFF)

F1 F2 F3 F4

Main

Main display:
Cursor Page

Main menu
Vane·Louver·Vent. (Lossnay)
High power
Timer
Weekly timer
OU silent mode

8	����
;"�
��� <	�������	 �
� �"�
�� ��� 	�������� 

�	��
����� �	 �� ������� F1 ��� F2 ��� ��"�	 �
 
������
 SELECT ��� �� �	��*	��	 ��� 	���	�� 
	����. =��"#	��� �� �����	���� �������.

0 �	��
����� ��� �������� MENU, SELECT ��� 
RETURN 	�����>	��� ��� 
���	� �����	��.

8�� *�� ��� 
����� 	�����>	��� 
����� 
�	��
������ ��� ��������.

0 ��	� �
� ������
� MENU 	�����>	� �
 &���� �	�
$ 
���� 	�����>	��� ��������. 
(%����"��	 ��� 	������ 9.(2) "Main diaplay" ��� 
�	��
�"�	�	�.)

1/3 Vane·Louver·Vent. (Lossnay)
High power
Timer
Weekly timer
OU silent mode

2/3 Restriction
Energy saving
Night setback
Filter information
Error information

3/3 Maintenance
Initial setting
Service

*1 %����"��	 �
 &�*��
 ������� �
 CD-ROM ��� 
�	��
�"�	�	�.

*2 =�	���	���� �
 ����� 	�#	�����
.
*3 =�� �	� ��	�
$� ������� ��� 10 �	��� ��� ��#��"� 


���	� �����	�� � ��� 2 ��	� ��� 
���	� �������� 
(10 �	��� 	 ���
�	� 
���	�), � 
���� �� 	����"'	� 
�������� ��� %�#��� 
����. -�
�	� �����	�� �	� 
"#
�� ��
���	��	� �� #��
$�.

G� ����"��� �
�#	�� �
 �	�
$ 	��������� ��� �
 �
��"�
 
��� ���	�	�"��� 	��	����� �
�����. I�� �
�#	�� �
� 
�	� �	������
���� �� 	�#	������ �
� ��
�	$
�� �
 
���	#	�������
 MA, �����"��	 �� 	�#	������ �
� 
��
�	$
�� ��� ����������"� �
���	�.

*1
*1
*1
*1
*1

*1
*1
*1
*1
*1

*1
*2 *3
*2 *3
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9. #���	���
���
&	*����	��	 ��� �
 ���	#	�������
 MA 	���� ��� 	����	���"�
 $����� �	 ��� 
����	� �
� =�#	�����
� =��������� ��� ��� "#	� 

�
������	� � 	�������� ��� 	��	����� ��� ��� 	���	����� �
����� ���� ��� ��� 	�	��
�
���.
(1) ;��� ��� 	�	��
�
��� 	�����>	��� � ����
��� 
����.

(2) Main display
<	�� ��� ��� 	����#� 	������, 	�����>	��� � 
���� Main display. 0 
���� Main display ��
�	� �� ��
*���	��� �	 �$
 ����
�	���
$� 
����
��: "Full" ��� "Basic." %����"��	 ��� 	������ 11 "Initial settings" ��� �
 ��� �� 	���"�	�	 �
� ����
 ��
*
���. (0 	��
������ 
�$���� 	���� "Full.")

10. $����� ������	
�� <%�����
��� ������� &���������.>
(1) X��*��	 ��� 	������ #	���� �	 �� X
���� �	��
������ �
 =�#	�����
 =��������� ��� 	��	����� �
����� ���� �������
�
��	�	 

�
���� �	��
������.
(2) 8��� %�#��� 
����, ��"�	 �
 ������
 MENU ��� 	���"��	 Service>Test run>Test run.
(3) ��"�	 �
 ������
 ON/OFF ��� �� �����'	�	 �� �
���� �	��
������ 	�� �����	����.
(4) %����"��	 �
 =�#	�����
 =��������� ��� 	��	����� �
����� ��� ��������"� ����
�
��	� #	���� �	 �� �
���� �	��
������ ��� ��� 

�
 ��� �� �����	����	�	 �� ������� �
� 	��"#	��� �� ��*
$� ���� �� �
���� �	��
������.

11. %����'� ��!�
���� (*�!�
���� ������������
��)
<%�����
��� ������� $����������.>

%�� ��� 
���� Main display, 	���"��	 Main menu>Initial setting ��� �������
�
���	 ��� �����	�� ���	#	�������
� ��� 
���� �
� 	�����>	���.

(1) Z$���� Main/Sub
-��� ���"	�	 �$
 ���	#	��������, "�� ��� ���� ��"�	� �� 
���	� �� �	��	�	$
� ���	#	�������
.

8��	��	��
· ;��� ��� ��#��� 	�	��
�
���, 	�����>	��� � 
���� 	���
��� I����. %����"��	 ��� 

	������ 11 (8). =���"��	 ��� 	�������� ����. G
 $���� �	� �� 	�����	� #���� 	���
�� 
�����.

· ����"�� �
��"�� �
� City Multi �	 ��
�
$� �� "#
�� ���	�	�"�� �	����	�� ��� "�� 
���	#	��������. %����"��	 �� #	���� "������ (�.#. �����
�
�) ��� ��*������� #����.

;��
���� 	������ (��
�	���$	��� �
 
�

�� 
�
������� ��� ����������)

8��	��	��
· -��� ���"	�	 �$
 ���	#	��������, *	*����	��	 

��� �� 
��	�	 �
 "�� �� �$��
 ��� �
 ���
 �� 
�	��	�	$
� ���	#	�������
. %����"��	 ��� 
	������ 11 "Initial settings" ��� �
 ��� �� 
�������
�
��	�	 �� �$���� Main/Sub.

· %����"��	 �
 &�*��
 ������� ��� �� 	��
����� ��� 

����.

%�#��� 
���� ��� 	���
�� Full
 (���� � �
���� 	���� 	���� �	��
������)

%�#��� 
���� ��� 	���
�� Full
 (���� � �
���� 	���� 	 �	��
�����)

8��	���: %����"��	 ��� 	������ 12 "<	�
$ 8��������" ��� ����
�
��	� #	���� �	 �
� ������ ��������.

Initial setting menu (1/2)
· Main/Sub
· Clock
· Main display
· Contrast
· Display details
  -Clock
  -Temperature
  -Room temp.
  -Auto mode

Initial setting menu (2/2)
· Auto mode
· Administrator password
· Language selection

8��	���: � ��#���� ������� ���#	����� 	���� "0000". %����"��	 
��� 	������ (7) "Z$���� �����
$ X��#	�����" ��� �
� 
����
 ������� �
� �����
$.

[]	��
����� ������
�]
[1] -��� ��"	�	 �
 ������
 F3 � F4, �� 	������	� �
���"�� � 	���	��"�� �$����. =���"��	 

"Sub" ��� ��"�	 �
 ������
 SELECT ��� �� ��
���	$	�	 ��� ������.
[2] ��"�	 �
 ������
 MENU ��� �� 	����"'	�	 ��� 
���� Main menu. (G
 ������
 ���� 

	�����>	� ����� ��� 
���� Main menu.)

Please Wait
10%

Fri Fri

Cool
Room

AutoSet temp.

Mode Temp. Fan

Initial setting menu

Main menu:
Cursor Page

Main/Sub
Clock
Main display
Contrast
Display details

Main/Sub

Main / Sub

Select:
Cursor
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(2) Z$���� �
�
��
$

(3) Z$���� %�#���� 
�����
!����
�
���	 �
 ������
 F3 � F4 ��� �� 	���"�	�	 ����
 ��
*
��� "Full" � "Basic." (0 	��
������ �$���� 	���� "Full.")

(4) %����	� 
�����

(5) Z$���� �	��
�	�	��� 
����� ���	#	�������
�

[1] =������ �
�
��
$

[2] Z$���� �
����� �	��
������

[]	��
����� ������
�]
[1] <	�������	 �
� �"�
�� �	 �
 ������
 F1 � F2 �
 	�������� �
�#	�
.
[2] Z�����	 ��� ��	�
����� ��� ��� ��� �	 �
 ������
 F3 � F4 ��� ��"�	 �
 ������
 SELECT 

��� �� ��
���	$	�	 ��� ������. 0 ������ �� ��
�����	� ��� 	������ �
� �
�
��
$ ��� 

���� Main display.

8��	���: 0 �$���� �
� �
�
��
$ 	���� �������� ��� ��� 	������ ��� ����, �
� 	*�
������
 
#�
�
��������, �� �$���� �
� #�
�
�������� ��� �
 ��
���� ��������. 
�������
�
���	 �$���� �
� �
�
��
$ ���� ��� ��#��� #��� ��� �
����� � ���� 
�	� "#	� #����
�
���	� ��� �	���
 #�
���� �������.

=���
�� Full (�����	����)           =���
�� Basic (�����	����)

8��	���: 0 �$���� ���� ��
�� ���
 ��� 
���� Main display. 8��� 	���
�� Basic, �� 	��
����� �
� ��
�	���$
�� ��� 
������� 	�"�#
� �
� #�
�
�������� ��� ��� �����	�� ��
���������
$ �	� 	�����>
���� ��� 
����. =���� �	� 
	�����>
���� 
� �����	�� �	�����, ������� ��� ��	������, 
$�	 � �	��
����� #��
�.

[]	��
����� ������
�]
Z�����	 ��� �����	� ��� 
����� LCD �	 �
 ������
 F3 � F4.
0 ��"#
�� �$���� ��
�	���$	��� �	 "�� ������
.

8��	���: Z�����	 ��� �����	� ��� �� *	����	�	 �� �"�� 	 ����
�	���"� �����	� 
�����
$ � �"	�� �
�
�"����. 0 �$���� ���� �	 ��
�	� �� *	����	� �� �"�� 
��� ��	� ��� ���	��$�	��.

�������
�
���	 ��� 	�������"� �����	�� ��� �
�#	��� �
� ��
�
$� �
 ���	#	�������
.
��"�	 �
 ������
 SELECT ��� �� ��
���	$	�	 ��� �����"�.

[]	��
����� ������
�]
· =���"��	 "Clock" ��� ��� 
���� �$����� �	��
�	�	��� 
����� ���	#	�������
� ��� ��"�	 �
 

������
 F4 (Change) ��� �� 	�����	�	 ��� 
���� �$����� 	������� �
�
��
$. 
· !����
�
���	 �� ������� F1 "�� F4 ��� �� 	���"�	�	 "Yes" (	������) � "No" (������'�) 

��� �� �
��� �
� ��� ��� %�#��� 
����.
· %�
���	$	�	 ��� �����	�� �	 �
 ������
 SELECT. 
  (�� 	��
�����"� �����	�� 	���� "Yes" (	������) ��� �
��� "24 h".)

=������ �
�
��
$: Yes (0 ��� 	�����>	��� ��� 
���� Main display.)
No (0 ��� �	� 	�����>	��� ��� 
���� Main display.)

<
��� 	�������: <
��� 24-hour
<
��� 12-hour

=������ AM/PM (`#$	� ���� � �
��� 	������� 	���� 12-hour): AM/PM ���� ��� ���
AM/PM �	�� ��� ���

8��	���: 0 �
��� 	������� ���� ��
�����	��� 	���� ��� 	������ �
� #�
�
�������� ��� ��� �$����� 
��
���������
$. 0 ��� 	�����>	��� ���� �	�#�	��� ��
�
$���.
<
��� 12-hour: AM12:00 ~ AM1:00 ~ PM12:00 ~ PM1:00 ~ PM11:59
<
��� 24-hour:        0:00 ~       1:00 ~      12:00 ~     13:00 ~      23:59

[]	��
����� ������
�]
<	�������	 �
� �"�
�� �
 �
�#	�
 "Temperature" ��� 
���� �$����� �	��
�	�	��� 

����� ��� 	���"��	 ��� 	�������"� �
���	� �	��
������ �	 �
 ������
 F3 � F4. 
(0 	��
������ �$���� 	���� 	 *���
$� ;	��
� (°C).)
· °C: 0 �	��
����� 	�����>	��� 	 *���
$� ;	��
�. 0 �	��
����� 	�����>	��� 	 

��
����	�� 0,5 � 1 *���
$, ����
�� �	 �
 �
��"�
 ��� 	��	����� �
�����.
· °F: 0 �	��
����� 	�����>	��� 	 *���
$� Fahrenheit.
· 1°C: 0 �	��
����� 	�����>	��� 	 ��
����	�� �
� 1 *���
$ ;	��
�. G
 �
�#	�
 ���� �	� 

�� 	������	� 	 *
������� ���	#	�������
.

Clock

Select:
Cursor

2012/   01/   01      00:  00
yyyy/  mm/  dd      hh:  mm

Fri Fri

Cool

Mode Temp. Fan Mode Temp. Fan

Room AutoSet temp.
Cool AutoSet temp. Full / Basic

Main display

Cursor
Select:

DarkLight

Contrast

Main menu:

Display details

Cursor Change
Select:

Clock
Temperature
Room temp.
Auto mode

No  24h

Yes / No
Yes / No

 1

Clock display

Cursor Cursor
Select:

Clock
12h disp.
AM/PM disp.

Yes  No

Display details

CursorCursor
Select:

Clock
Temperature
Room temp.
Auto mode

No  24h

Yes / No
Yes / No

 1
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[3]=������ �	��
������ #��
�

[4]Z$���� "��	���� �������� «Auto» (�
�� 
���"�
 ��	�
)

(6) Z$���� %�������� �	��
������

(7) Z$���� �����
$ X��#	�����

(8) =���
�� �����

[]	��
����� ������
�]
<	�������	 �
� �"�
�� �
 �
�#	�
 "Room temp." ��� 
���� �$����� �	��
�	�	��� 
����� ��� 	���"��	 ��� 	�������� �$���� 
�	 �
 ������
 F3 � F4. (0 	��
������ �$���� 	���� "Yes".)
· Yes: 0 �	��
����� #��
� 	�����>	��� ��� 
���� Main display.
· No: 0 �	��
����� #��
� �	� 	�����>	��� ��� 
���� Main display.

8��	���: %���� ��� �	 �$���� "Yes", � �	��
����� #��
� �	� 	�����>	��� ��� 
���� Main display ��� 	���
�� "Basic".

[]	��
����� ������
�]
<	�������	 �
� �"�
�� �
 �
�#	�
 "Auto mode" ��� 
���� �$����� �	��
�	�	��� 
����� ��� 	���"��	 ��� 	�������� �$���� 
�	 �
 ������
 F3 � F4. (0 	��
������ �$���� 	���� "Yes".)
· Yes: 0 "��	��� «AUTO COOL» � «AUTO HEAT» 	�����>	��� ���� �� �	��
����� ��� ������� «AUTO» (�
�� 
���"�
 ��	�
).
· No: <��
 � "��	��� "AUTO" 	�����>	��� ���� �� �	��
����� 	 	���
�� AUTO.

[]	��
����� ������
�]
%� �"�	�	 �� #����
�
��	�	 ��� ������� «Auto» (�
�� 
���"�
 ��	�
) � «Auto» (����� 

���"�� ��	��), � 	���
�� ��
�	� �� ���	� �	 �
 �
���� F3 � F4. 0 �$���� ���� 	���� "����� 
���
 	��
� 	���� ���	�	�"�	� 	��	���"� �
���	� �
� ����"�
�� ��� 	���
�� �	��
������ 
«AUTO». (0 	��
������ �$���� 	���� "Yes".)
��"�	 �
 ������
 SELECT ��� �� ��
���	$	�	 ��� �����"�.
· Yes: 0 �	��
����� AUTO �$����� �� 	���	#�	� �� �$���� ��� 	���
��� �	��
������.
· No: 0 �	��
����� AUTO �	 �$����� �� 	���	#�	� �� �$���� ��� 	���
��� �	��
������.

[]	��
����� ������
�]
[1] I�� �� 	���	�	 �
� �#$
��� ������ X��#	����� (4 ���������� '����), �	�������	 �
� 

�"�
�� �
 '���
 �
� �"�	�	 �� �����	�	 �	 �
 ������
 F1 � F2 ��� 
���	 ���	 ������ (0 
"�� 9) �	 �
 ������
 F3 � F4.

[2] ��"�	 �
 ������
 SELECT.

8��	���: � ��#���� ������� ���#	����� 	���� "0000." %�����	 �
� ��#��� ������ ��� �� 
��
��"'	�	 �� 	�
��
�
���"�� ���*��. �#	�	 ����"��
 �
� ������ ��� �
�� �
 
#�	��>
����.

8��	���: =�� �	#�	�	 �
� ������ ���#	�����, ��
�	��	 �� 	�����"�	�	 �
� ������ �
� 
��#��� "0000" ��">
���� ��� ��������� �����"�� �����#�
�� �� ������� F1 ��� F2 
��� ���� �	��	���	��� ��� 
���� �$����� �����
$ ���#	�����.

[3] =�� 
 ������� 	���� ����, �� 	������	� "�� �������
 ��� ��� 	������ �"
� �����
$. 
=���	�	 �	 �
� ���
 ����
 �
� �	��������	 �������� "�� �"
 ������ ��� ��"�	 �
 ������
 
SELECT.

[4] ��"�	 �
 ������
 F4 (OK) ��� 
���� 	��*	*����� ������� �����
$ ��� �� ��
���	$	�	 
��� ������. ��"�	 �
 ������
 F3 (Cancel) ��� �� �����	�	 ��� ������.

8��	���: � ������� ���#	����� �����	���� ��� �� ���	�	 �����	�� �� ����
��� �
�#	��.
· Timer setting   · Weekly timer setting   · Energy-save setting
· Outdoor unit silent mode setting   · Restriction setting
%����"��	 �
 &�*��
 ������� �
� ��
�	$	� �
 ���	#	�������
 ��� ��������"� 
����
�
��	� #	���� �	 ��� �������
�
��� �����	�� ��� �� �
�#	�� ����.

[]	��
����� ������
�]
<	�������	 �
� �"�
�� ��� 	�������� ���� �	 �� ������� F1 "�� F4.
��"�	 �
 ������
 SELECT ��� �� ��
���	$	�	 �� �$����.

Auto mode

Auto mode Yes / No

Select:
Cursor

Administrator password

Enter administrator password

Select:
Cursor

Administrator password

Enter administrator password

Change administrator password.

Select:
Cursor

Administrator password

Enter administrator password

Update administrator password?

Cancel OK

Cursor
Select:

Français
Español
Português
Pycckий

Language selection

Cursor

English
Deutsch
Italiano
Svenska
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12. ,���� &��������� (������
��� � ������� &���������.)
8��� %�#��� 
���� ��"�	 �
 ������
 MENU ��� 	���"��	 "Service" ��� �� �������
�
��	�	 ��� �����	�� ��������.

-��� 	���	#�	� �
 �	�
$ 8��������, �� 	������	� "�� �������
 �������
� �����
$.
I�� �� 	���	�	 �
� �#$
��� ������ 8�������� (4 ���������� '����), �	�������	 �
� �"�
�� �
 '���
 �
� �"�	�	 �� �����	�	 �	 �
 
������
 F1 � F2 ��� 
���	 ���	 ������ (0 "�� 9) �	 �
 ������
 F3 � F4. 8�� ��"#	��, ��"�	 �
 ������
 SELECT.

=�� 
 ������� 	���� ����, �� 	������	� �
 Service menu.
� �$�
� �
� �	�
$ �
� 	�����>	��� 	�������� ��� �
� �$�
 ��� ���	�	�"��� 	��	����� �
����� (City Multi � Mr. Slim).

(1) X
���� �	��
������ (City Multi ��� Mr. Slim)

(2) =������ ����
�
���� ��������. (City Multi ��� Mr. Slim)

(3) Z����	�� �	��
������ (Mr. Slim)

8��	���: � ��#���� ������� �������� 	���� "9999." %�����	 �
� ��#��� ������ ��� �� ��
��"'	�	 �� 
	�
��
�
���"�� ���*��. �#	�	 ����"��
 �
� ������ ��� �
�� �
 #�	��>
����.

8��	���: =�� �	#�	�	 �
� ������ ��������, ��
�	��	 �� 	�����"�	�	 �
� ������ �
� ��#��� 
"9999" ��">
���� ��� ��������� �����"�� �����#�
�� �� ������� F1 ��� F2 ��� ���� 
�	��	���	��� ��� 
���� �$����� �����
$ ��������.

<Mr. Slim> <City Multi>

8��	���: �� ����������"� �
���	� ��
�	� �� ��"�	� �� 	���� 
�������"�	� ��� ��� �������
�
��� ���	����"��� 
�����	��. <�
�	� �� ����#
�� �����	�� �
� �� ��� 
	���� ������� �� �������
�
���
$� ���� �
 $���� 
	�"�#	��� �	������.

=���"��	 "Test run" ��� �
 �	�
$ 8�������� ��� �� 	�����	�	 �
 �	�
$ X
����� �	��
������.
· Test run: =���"��	 �
 �
�#	�
 ���� ��� �� �������
�
��	�	 �
���� �	��
������.
· Drain pump test run: =���"��	 �
 �
�#	�
 ���� ��� �� �������
�
��	�	 �
���� �	��
������ ��� 

������ ��
�������� ��� 	��	���� �
����. 
  �#	� 	����
�� ���
 �
� �$�
 	��	����� �
����� �
� ��
����>	� �� �
���� �	��
������.

8��	���: %����"��	 �
 =�#	�����
 =��������� ��� 	��	����� �
����� ��� ��������"� 
����
�
��	� #	���� �	 �� �
���� �	��
������.

=���"��	 "Input maintenance Info." ��� �
 �	�
$ 8�������� ��� �� 	�����	�	 ��� 
���� 
����
�
���� 8��������. %����"��	 �
 =�#	�����
 8�������� ��� 	��	����� �
����� ��� �
� 
����
 �������
�
���� ��� �����	��.
8��	���: �� ����
��	� �����	�� ��
�
$� �� �������
�
���
$� ��� ��� 
���� Maintenance Information.

� ;���#���� 
�
����� �
��"��� ��� ������� 	����
=���	�	 �� 
������ �
��"��� ��� �
�� �����
$� 	���� ��� 	���	����� ��� 	��	����� 
�
�����. �� ����#����"�	� ����
�
��	� 	�����>
���� ��� 
���� Error information. G� 

������ �
��"��� ��
�
$� �� "#
�� "�� 18 #�������	� ��� 
� �����
� 	���� ��
�
$� 
�� "#
�� "�� 8 #�������	�.

� ;���#���� ����
�
���� ������
��
�
=���	�	 �
� ������ ���	���
� �
� ������
��
� ��. �� ����#����"�	� 
����
�
��	� 	�����>
���� ��� 
���� Error information. �� �����
� ���	���
� ��
�
$� 
�� "#
�� "�� 13 #�������	�.

� %�#��
�
��� ����
�
���� ��������
=���"��	 �
 �����
�#
 �
�#	�
 ��� �� ��#��
�
��	�	 ��� �������� �����	��.

�������
�
���	 ��� 	�������"� 
�����	�� ��� ��� �	��
����	� ��� 
	��	����� �
����� �"� �
� 
���	#	�������
�.
=���"��	 "Function setting" ��� �
 
�	�
$ 8�������� ��� �� 	�����	�	 
��� 
���� Function setting.

[]	��
����� ������
�]
[1] ����	 ��� ��	��$�	�� '�����
$ ��� �
�� �����
$� �
����� 

��� 	��	����� �
����� �	 �� ������� F1 "�� F4 ��� �� 
��"#	�� ��"�	 �
 ������
 SELECT ��� �� 	��*	*���	�	 �� 
�$����.

[2] -��� � ����#���� ��� 
�	�
�"��� ��� ��� 	��	���"� 
�
���	� "#	� 
�
������	�, 
� 
�#$
�	� �����	�� 	�����>
���� 
�
���"�	�. G� �
�#	�� �
� �	� 
	���� �
���"�� ��
�	���$
�� ��� 
�	� "#
�� �������
�
���	� 	 
���� �����	�� �	��
������. 0 
	������ ��� 
����� ����"�	� 
����
�� �	 �� �$���� "Unit No.".

;
��� �
�#	��

Service menu

Cursor
Select:

Enter maintenance password

Service menu Service menu

Cursor Cursor
Main menu: Main menu:

Test run
Input maintenance info.
Function setting
Check
Self check

Maintenance password
Remote controller check

Service menu Service menu

Cursor Cursor
Main menu: Main menu:

Test run
Input maintenance info.
Lossnay
Check
Self check

Maintenance password
Remote controller check

Service menu Service menu

Service menu: Service menu:

Not available.
Please stop the unit.

Not available.
Centrally controlled.

Test run menu

Cursor
Service menu:

Test run
Drain pump test run

Maintenance information

Cursor
Service menu:

Model name input
Serial No. input
Dealer information input
Initialize maintenance info.

Function setting

Cursor Address
Monitor:

Ref. address
Unit No. Grp./1/2/3/4/All

Function setting

Cursor Cursor
Request:

Ref. address
Mode 1
Mode 2
Mode 3
Mode 4

Grp.
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������� 1. =���
�"� Function setting

(4) Z$���� LOSSNAY (���
 ��� �
 City Multi)
0 �$���� ���� �����	���� ���
 ���� � �	��
����� ��� �
����� City Multi 	���� �����
���	�	�"�� �	 �
���	� LOSSNAY. 0 �$���� 
���� �	� 	���� ����"��� ��� ��� �
���	� Mr. Slim. �� �����	�� �����
$��	�� ��
�
$� �� �������
�
���
$� ���
 ��� ��� 
	��	���� �
���� ��� 
�
�� 	���� ���	�	�"�
 �
 ���	#	�������
. (<�
�
$� 	���� �� 	��*	*����
$� � �� �������
$�.)

[3] !����
�
���	 �
 ������
 F1 
� F2 ��� �� �	������	�	 �
� 
�"�
�� ��� �� 	���"�	�	 �
� 
������ mode ��� ������	 �
� 
������ �$����� �	 �
 ������
 
F3 � F4.

[4] -��� 
�
������
$� 
� �����	�� 
��"�	 �
 ������
 SELECT ��� �� 
��
���
$� �� �	�
�"�� �$����� 
��� �
 ���	#	�������
 ��� 
	��	���"� �
���	�.

[5] -��� � �	���
� 
�
������	� �	 
	����#��, �� 	������	� ���� � 

���� Function setting.=�� �"�
�� �
�#	��

(Unit No. 1 "�� 4)

8��	���: � �������
�
���	 ��� �������� �����	�� ��� �
���	� Mr. Slim ���� �	������.
� %����"��	 �
 &�*��
 �������, ���� 	���� ���������
 �� 
��	�	 ��� �����	�� ��� ��� �
���	� City Multi.
� &��� �
���� 1 ����-
:����� �� ����	'� ��!����� 	�� �;!� ���!�� mode. %����'��� ��� #	����
��� �������	
�� 

��� ���������� ���;��� 	�� �������'� ����"��
�� ������; �� ��� �����'� ��!�
����, ���� ���!���� mode 
��� ���� ���!���� ��!����� 	�� ��� ��������'� ���;���.

� ;������'�	 ��� �����	�� ��� ��	� ��� �	��
����	� 	�� �	�� ��� 
�
������ ��� 	������ 	��������� "#
�� ����#�	� 
���
�	� ��� ��� ��#��"� �����	��.

%�. 
]	��
������ ]	��
����� Z����	�� %�. 

Z$����� %����
� <
�����

01 Automatic recovery after power failure %�	�	��
�
��� 1
8�
� ������ <
����� 
���	 "Grp.".
�� �����	�� ���"� 	�����>
���� 	 ��	� ��� 
���	�	�"�	� 	��	���"� �
���	�.

=�	��
�
��� (%����
$���� �"	�� �	��� ����
��� �	�� ��� 	�����
�� ��� 
��
�
�
���.) 2

02 Thermistor selection 
(���#�	�� 	��	����� �	��
������)

<"� ���� �	��
������ ��� 	��	����� �
����� �
� 	���� 	 �	��
����� 1
G
 �	����
� ��� 	��	����� �
����� ��� 
�
�� 	���� ���	�	�"�
 �
 
���	#	�������
 (���	��) 2

=�������"�
� ��������� �
 ���	#	�������
 3
03 LOSSNAY connection -#� ���	�	�"�
 1

8���	�	�"�
 (#���� 	������ ���
$ �"�� ��� ��� 	��	���"� �
���	�) 2
8���	�	�"�
 (�	 	������ ���
$ �"�� ��� ��� 	��	���"� �
���	�) 3

04 Power voltage 240 V 1
220 V, 230 V 2

05 AUTO mode =�	��
�
��� (0 �
���� 	���"�	� �������� ��� ��
 ��
�	�	������ 	�	��	���� 
�	��
�����.) 1

%�	�	��
�
��� 2
07 Filter sign 100 ��	� 1 8�
� ������ <
����� 
���	 "1, 2, 3, 4, � 

All".
�� �����	�� ���"� 	�����>
���� 	 ���	 
	��	���� �
���� �	#�����.
� =�� �
� ������ <
����� 
��	�	 "1, 2, 3, 

� 4", 
� �����	�� 	�����>
���� ���
 ��� 
���
���"�� 	��	���� �
���� 
��	������� ��� �
� ������ ��� 
���	�	�"��� 	��	����� �
����� (��� 
"�� �"	��� �
���	�).

� =�� �
� ������ <
����� 
��	�	 "ALL", 

� �����	�� 	�����>
���� 	 ��	� ��� 
���	�	�"�	� 	��	���"� �
���	� 
��	������� ��� �
� ������ ��� 
���	�	�"��� 	��	����� �
����� (��� 
"�� �"	��� �
���	�).

2500 ��	� 2
X	� 	�����>	��� 3

08 Fan speed %����*� �	��
����� (� ���
����) 1
;��
���� (� �'���� 
�
��� 1) 2
�'���� 
�
��� (� �'���� 
�
��� 2) 3

09 Outlet 4 ���	��$�	�� 1
3 ���	��$�	�� 2
2 ���	��$�	�� 3

10 Optional parts -#� 1
(�����
 �'���� ����
��) ��� 2

11 Vane !���� �	���	� (� 	�	��
�
��� �$����� �	����� %�.3.) 1

=�
����"�
 �	 �	���	� (=���� 	�	��
�
���"�� � �$���� �	����� %�.1.) 2
=�
����"�
 �	 �	���	� (=���� 	�	��
�
���"�� � �$���� �	����� %�.2.) 3

8��	���: � !����
�
���	 �
 �	������ #	�������
 ��� �� ���	�	 ��� �����	�� 	�� 	���� ���	�	�"�
.
� I�� �� �����
���"	�	 �� �	��
����� ��� 	��	����� �
����� �	 ��� �
���	� LOSSNAY, ��"�	� �� �����
���"	�	 

��� ��	��$�	�� �]�� ��� 	��	����� �
����� ��� 
���� �	 �� ��	$���� ��� �
����� LOSSNAY.

[]	��
����� ������
�]
[1] -��� 	���	#�	� �
 �
�#	�
 

"Lossnay" �
 �	�
$ 
8��������, �
 ���	#	�������
 
�� ��#�	� �������� �� ���>��� 
��� ��� ����#����"�	� 
��	��$�	�� LOSSNAY ��� 
���	�	�"��� 	��	����� 
�
�����.

[2] -��� � ���>���� 
�
������	�, 
	�����>
���� � ������	�� ��	$���� 
��� ���	�	�"��� �
 
���	#	�������
 	��	����� 
�
����� ��� � ��	$���� ��� 
�����
���	�	�"��� �
����� 
LOSSNAY. =�� �	� ����#	� 
�����
���	�	�"�� �
���� 
LOSSNAY �	 ��� 	��	���"� 
�
���	� �� 	������	� � "��	��� "--". 

=�� �	� #�	��>	��� �� �������
�
���
$� �����	��, ��"�	 �
 
������
 RETURN ��� �� 	����"'	�	 �
 �	�
$ Service.

I�� �� �������
�
��	�	 �$���� �����
$��	�� LOSSNAY

[3] =���	�	 ��� ��	��$�	�� ��� 	��	����� �
����� ��� ��� �
����� 
LOSSNAY �
� �� �����
���	�
$� �	 �� ������� F1 "�� F4, 
	���"��	 "Set" �
 "Function" ��� ��"�	 �
 ������
 SELECT ��� �� 
��
���	$	�	 ��� �����	��. 8��� 
���� 	�����>	��� � "��	��� 
"Sending data". =�� � �$���� 
�
������	� �	 	����#��, �� 
	������	� � "��	��� "Setting completed".

Function setting

Cursor Cursor
Request:

Ref. address
Mode 7
Mode 8
Mode 9
Mode11

Unt # 1
Function setting

Ref. address

Sending data

Grp.

Lossnay
IU address
Lossnay address

Collecting data

Lossnay

Cursor Address
Select:

IU address
Lossnay address
Function   Set/Conf/Del.

LossnayLossnay

Return:

IU address
Lossnay address

IU address
Lossnay address

Sending data Setting completed
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(5) ��	�#
�

(6) ]	��
����� ��������.

I�� �� ���>���	�	 �� ��	$���� LOSSNAY

[4] =���	�	 �� ��	$���� ��� 	��	����� �
����� ��� 
�
�� 	���� 
���	�	�"�
 �
 ���	#	�������
, 	���"��	 "Conf" �
 "Function" ��� ��"�	 �
 
������
 SELECT. 8��� 
���� 	�����>	��� � "��	��� "Collecting data". =�� �
 
��� ����	� ��� �� 	������
$� � ��	$���� ��� 	��	����� �
����� 
��� � ��	$���� LOSSNAY. =�� �	 *�	�	� �
���� LOSSNAY �� 	������	� � 
"��	��� "--". =�� �	 *�	�
$� 	��	���"� �
���	� �
� �� �����
�#
$� ��� 
	����"�	� ��	��$�	�� �� 	������	� � "��	��� "Unit not exist".

I�� �� ������'	�	 �� �$���� �����
$��	��

[5] I�� �� ������'	�	 �� �$���� �����
$��	�� �	���$ ��� �
����� 
LOSSNAY ��� ��� 	��	����� �
����� ��� 
�
�	� 	���� ���	�	�"�
 �
 
���	#	�������
, 	���	�	 �� ��	$���� ��� 	��	����� �
����� ��� �� 
��	$���� LOSSNAY �	 �� ������� F1 "�� F4, 	���"��	 "Del." �
 
"Function" ��� ��"�	 �
 ������
 SELECT. �� 	������	� � "��	��� 
"Deleting". =�� � �������� 
�
������	� �	 	����#��, �� 	������	� ���� � 

���� ���>�����. =�� �	 *�	�
$� 	��	���"� �
���	� �
� �� �����
�#
$� 
��� 	����"�	� ��	��$�	�� �� 	������	� � "��	��� "Unit not exist". =�� � 
�������� ��
�$#	�, �� 	������	� ��� 
���� � "��	��� "Request rejected".

=���"��	 "Check" �
 �	�
$ 8�������� ��� �� 	�����	�	 ��� 
���� Check 
menu.
� �$�
� �
� �	�
$ �
� 	�����>	��� 	�������� ��� �
� �$�
 ��� ���	�	�"��� 
	��	����� �
����� (City Multi � Mr. Slim). 
(-��� 	���� ���	�	�"�	� �
���	� City Multi, �
 �	�
$ 	�����>	��� ���
 � 
"��	��� "Error history".)

<Mr. Slim>

[1] `�
���� ��������
  =���"��	 "Error history" ��� �
 

�	�
$ =�"�#
� ��� ��"�	 �
 
������
 SELECT ��� �� 
	�����	�	 �
 ��
���� 
�������� �	 "�� 16 	�����"�. 
=�����>
���� �"	��� 	�����"� 
��� 	���� ��� � ��� 	������ 
��� ����� 	���� 	���� � ��
 
������� 	������ ������
�.

8��� 
���� 	�����>	��� � "��	��� 
"Error history deleted". ��"�	 �
 
������
 Return ��� �� 	����"'	�	 
��� 
���� Check menu.

[2] ���	� 	���
�"� �
 Check menu 
(���
 ��� �
 Mr. Slim)

  �� ����
��	� 	���
�"� 	���� 	���� 
����"��	� �
 �	�
$ =�"�#
� ��� ��� 
�
���	� Mr. Slim.

[X������� �
� ��
���
$ ��������]
I�� �� ������'	�	 �
 ��
���� 
��������, ��"�	 �
 ������
 F4 
(Delete) ��� 
���� �
� 
	�����>	��� �
 ��
���� ��������. 
�� 	������	� ��� 
���� 
	��*	*����� �������� �� 	�� 
�"�	�	 �� ������'	�	 �
 ��
���� 
��������.
��"�	 �
 ������
 F4 (OK) ��� �� 
������'	�	 �
 ��
����.

�Refrigerant volume check
�Refrigerant leak check
�Smooth maintenance
�Request code

  �� 	���
�"� ���"� 	���� ����"��	� ���
 ��� �
���	� Mr. Slim. 
  %����"��	 �
 =�#	�����
 =��������� ��� 	��	����� 

�
����� ��� �	��
�"�	�	�.

G
 ��
���� �������� ���	 �
����� ��
�	� �� 	�	�#�	� �"� �
� 
���	#	�������
�.
[X�������	�]
[1] =���"��	 "Self check" ��� �
 Service menu ��� ��"�	 �
 ������
 SELECT 

��� �� 	������	� � 
���� Self check.
[2] <	 �
 ������
 F1 � F2 	���	�	 �� ��	$���� '�����
$ (Mr. Slim) � �� 

��	$���� M-NET (City Multi) ��� ��"�	 �
 ������
 SELECT.
[3] =�����>
���� 
 ������� ������
�, 
 ������� �
�����, � 
���� ��� � 

������� ON/OFF �
� ����
� ������ ��� 	��	����� �
����� ��� 
	���� (���
 ��� �
 City Multi).  =�� �	� ����#	� ����"��
 ��
���� 
�������� 	�����>	��� � "��	��� "-".

<Mr. Slim>                      <City Multi>

                    <Mr. Slim>                        <City Multi>

-��� �	� ����#	� ��
���� ��������

LossnayLossnay

Return:

IU address
Lossnay address

IU address
Lossnay address

Collecting data Unit not exist

LossnayLossnay

Return:

IU address
Lossnay address

IU address
Lossnay address

Deleting Request rejected

Check menu

Cursor
Service menu:

Error history
Refrigerant volume check
Refrigerant leak check
Smooth maintenance
Request code

Error history

Page Delete
Check menu:

Error  Unt#     dd/mm/yy
Error history

Check menu:

Error history deleted

Error history

Cancel OK

Delete error history?

Self check Self check

Select: Select:

Ref. address M-NET address

Address Address

Self check Self check
Ref. address

Contact

Return:Return:
Reset Reset

M-NET address

Error Unt # ErrorGrp.IC Grp.IC

Self check

Contact

Return:
Reset

M-NET address

Error Grp.---- ---
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(7) ������ �
� �����
$ ��������
�������
�
���	 �� ����
��� *����� ��� �� �����	�	 �
� ������ ��������.

13. ��	��� ������������
��
-��� �
 ���	#	�������
 �	 �	��
���	� ���
����, #����
�
���	 �� �	��
����� 	�"�#
� ���	#	�������
� ��� �� 	��
��	�	 �
 ���*����.
(1) =�"���	 ��� 
���� �
� ���	#	�������
� ��� �	��	 	�� 	�����>	��� ���
�� (���	�����*��
�"��� �������). 8��� 
���� �
� 

���	#	�������
� �	 �� 	�����>	��� ���
�� 	�� �
 ���	#	�������
 �	� ��
�
�
�	���� �	 �� ��� ��� (8,5-12 VDC). 8	 ����� ��� 
�	������, 	�"���	 ��� �������� �
� ���	#	�������
� ��� ��� 	��	���"� �
���	�.
[X�������	�]
[1] =���"��	 "Remote controller check" ��� �
 Service menu ��� ��"�	 �
 ������
 SELECT ��� �� ��#�	�	 �
� "�	�#
 �
� 

���	#	�������
� ��� �� ��
*��	�	 �� ��
�	�"���� �
� 	�"�#
�. I�� �� �����	�	 �
� "�	�#
 �
� ���	#	�������
� ��� �� *�	��	 
��� ��� 
���� �	�
$ Remote controller check, ��"�	 �
 ������
 MENU � RETURN. G
 ���	#	�������
 �	 �� 	���	�����	� ��� 
���
 �
�.

OK: X	 *�"����� ��
*������ �	 �
 ���	#	�������
. =�"���	 ���� 	��������� ��� ��
*������.
E3, 6832: ����#	� ����*
� �� ������ �	���
�� � � 	��	���� �
���� � "�� ���
 ���	#	�������
 "#	� ���*����. =�"���	 �� ������ 

�	���
�� ��� �� ���� ���	#	��������.
NG (ALL0, ALL1): &��*� ��������
� ��
�
���-��'��. G
 ���	#	�������
 �"�	� �����������.
ERC: � ������� ��� �������� �	�
�"��� 	���� � �������� �	���$ �
� �����
$ ��� bit �� �	�
�"�� �
� �	�����
���� ��� �
 

���	#	�������
 ��� ���
$ ��� �	�
�"��� �
� ���������� �	��������� �"� ��� ������� �	���
��. =�� *�	�
$� ������� 
�	�
�"���, 	�"���	 �� ������ �	���
�� ��� 	���	���� ����*
 ���	�*
���.

[2] =�� ��	�	� �
 ������
 SELECT �	�� ��� 	������ ��� ��
�	�	����� �
� 	�"�#
� �
� ���	#	�������
�, 
 "�	�#
� �
� 
���	#	�������
� �	�����>	��� ��� �
 ���	#	�������
 	���	����	� ��� ���
 �
�.

[;�������� �
� ��
���
$ ��������]
[1] ��"�	 �
 ������
 F4 (Reset) 

��� 
���� �
� 	�����>	��� �
 
��
���� ��������. �� 
	������	� ��� 
���� 
	��*	*����� �������� �� 
	�� �"�	�	 �� ������'	�	 �
 
��
���� ��������.

[2] ��"�	 �
 ������
 F4 (OK) ��� 
�� ������'	�	 �
 ��
���� 
��������. =�� � �������� 
��
�$#	�, �� 	������	� ��� 

���� � "��	��� "Request 
rejected" ��� 	�� �	 *�	�
$� 
	��	���"� �
���	� �
� �� 
�����
�#
$� ��� 	����"�	� 
��	��$�	�� �� 	������	� � 
"��	��� "Unit not exist". 

[X�������	�]
[1] =���"��	 "Maintenance password" �
 Service menu ��� ��"�	 �
 ������
 SELECT ��� �� 

	�����	�	 ��� 
���� 	������� �"
� �����
$.
[2] <	�������	 �
� �"�
�� �
 '���
 �
� �"�	�	 �� �����	�	 �	 �
 ������
 F1 � F2 ��� 
���	 

�
� 	�������� ������ (0 "�� 9) 	 ���	 '���
 �	 �
 ������
 F3 � F4.
[3] ��"�	 �
 ������
 SELECT ��� �� ��
���	$	�	 �
 �"
 ������.
[4] �� 	������	� ��� 
���� 	��*	*����� �������� �� 	�� �"�	�	 �� �����	�	 �
� ������ 

��������. ��"�	 �
 ������
 F4 (OK) ��� �� ��
���	$	�	 ��� ������. ��"�	 �
 ������
 F3 
(Cancel) ��� �� �����	�	 ��� ������.

[5] -��� 
 ������� �����	� �� 	������	� � "��	��� "Changes saved".
[6] ��"�	 �
 ������
 MENU ��� �� 	����"'	�	 �
 Service menu � ��"	�	 �
 ������
 RETURN 

��� �� 	����"'	�	 ��� 
���� "Maintenance password".

                                     =���"��	 "Remote controller check".                                                                          ����� ��
�	�	����� 	�"�#
� ���	#	�������
�

Self check

Delete error history?

Ref. address

Cancel OK

Self check

Return:

Ref. address

Error history deleted

Maintenance password

Cursor
Select:

Enter maintenance password

Change maintenance password.

Maintenance password

Cancel OK

Enter maintenance password

Update maintenance password?

Maintenance password

Service menu:

Enter maintenance password

Changes saved

Service menu Remote controller check Remote controller check

Cursor
Main menu: Begin: Exit:

Maintenance password
Remote controller check

Start checking?
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 HARMAN HOUSE, 1 GEORGE STREET, UXBRIDGE, MIDDLESEX UB8 1QQ, U.K.
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