
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ   

"Είναι πολύ απλό να κάνεις 

τα πράγματα περίπλοκα, αλλά 

πολύ περίπλοκο να κάνεις τα 

πράγματα απλά ‘’  

 

- Edward Murphy 

Εδώ δείτε οδηγίες 

• Μεταφοράς 

• Ανύψωσης 

• Συναρμολόγησης 

• Τοποθέτησης 

• Ένωσης Συγκροτήματος 

• Απόσπασης Οροφής  

• Συντήρησης 

Οικίσκος συγκρότημα 

Ο οικίσκος σας 

Αγαπητέ πελάτη. Ο οικίσκος είναι ένα προϊόν υψηλών προδιαγραφών, 

που έχει κατασκευαστεί σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις από 

εξειδικευμένο προσωπικό, με επώνυμα και ποιοτικά υλικά, πολύ 

προσεχτικά επιλεγμένα. 

Οι Συμβουλές μας 

Με την πολύχρονη εμπειρία μας στον προϊόν αυτό, έχουμε γράψει τις 

παρακάτω οδηγίες, τις οποίες συστήνουμε να ακολουθείτε πιστά, καθώς 

θεωρούμε ότι θα προφυλάξουν την κατασκευή σας από συνήθη 

προβλήματα που προκύπτουν και θα μπορούσαν εύκολα να είχαν 

αποφευχθεί αν είχαν ακολουθηθεί τα παρακάτω. Έτσι θα μπορείτε να 

απολαμβάνετε τον Οικίσκο σας στο μέλλον, όπως ήταν την ημέρα που τον 

αγοράσατε.  Σε αυτές τις οδηγίες είναι πιθανόν μελλοντικά να προστεθούν 

διάφορες επιπλέον χρήσιμες συμβουλές. Θα ήταν σκόπιμο να 

επισκέπτεστε περιοδικά την ιστοσελίδα μας και να ρίχνετε μια ματιά στην 

τελευταία ανανεωμένη έκδοση τους.  

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα μας και σας ευχόμαστε 

καλή ανάγνωση! 

Μεταφοράς, Ανύψωσης, Τοποθέτησης & Συντήρησης Οικίσκων ΙΑΒΟΥΑΡΙΟΣ 2021 

Βρείτε μας! 

https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_A._Murphy,_Jr.


Προσοχή! 

Το φορτηγό πρέπει να μειώνει την ταχύτητα του ή και να ακινητοποιείται πλήρως όταν οι καιρικές συνθή-

κες είναι δυσμενείς και δεν επιτρέπουν την ασφαλή κίνηση.  

Υπάρχει κίνδυνος καταστροφής του οικίσκου & πρόκλησης  δυστυχήματος.  

Ιδιαίτερα σε οικίσκους που είναι συγκροτήματα, και κατά συνέπεια η μία πλευρά κατά την μεταφορά είναι 

ανοιχτή, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή τόσο στο δέσιμο όσο και στις καιρικές συνθήκες. Συνιστάμε-

νη ταχύτητα ανεμοπίεσης <60 Km/h 

Σε κάθε περίπτωση προ της μεταφοράς σιγουρευτείτε ότι η οροφή είναι καλά κλειδωμένη.         

Βλ. οδηγίες κλειδώματος Αποσπώμενης οροφής. 

Μεταφορά 
Κατά την μεταφορά του οικίσκου θα πρέπει  

αυτός να είναι ασφαλισμένος με τουλάχιστον 4 

ιμάντες πιασμένους χιαστί, μέσα από τις 

κατεβασιές της υδροροής. Αν προεξέχει της 

καρότσας, θα πρέπει να τοποθετηθούν 

προειδοποιητικές κοκκινόασπρες πινακίδες 

διαστάσεων τουλάχιστον 50Χ50 εκ στα 

προεξέχοντα σημεία, τόσο από μπροστά όσο και 

από πίσω. Να  τοποθετούνται καλύπτρες 

χαμηλά ώστε οι    καστανιές να μην πληγώσουν 

τα πάνελ κατά το σφίξιμο. Μεγάλα ανοίγματα, 

όπως περσίδες ή πόρτες, πρέπει υποχρεωτικά 

να τοποθετούνται πλαγίως ή πίσω, αλλά ποτέ 

προς τα εμπρός, καθώς υπάρχει κίνδυνος λόγω 

του αέρα να  σκάσουν τα πάνελ ή ή οροφή από 

την υποπίεση. Μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα 

αέρα 80 km/h. Πόρτες και παράθυρα πρέπει 

υποχρεωτικά να είναι κλειστά και κλειδωμένα και 

τα κλειδιά εντός του οχήματος και όχι 

κρεμασμένα στην πόρτα. 

Ορθή τοποθέτηση οικίσκου με χιαστί δέσιμο και άνοιγμα στα πλάγια. 

Ορθή πρόσδεση οικίσκου συγκροτήματος 



Λανθασμένη μεταφορά οικίσκου 

Λανθασμένη πρόσδεση οικίσκου συγκροτήματος  με συνέπεια την αναρρόφηση της οροφής του. Ο οδηγός ως 

φαίνεται δεν έχει χρησιμοποιήσει τους ιμάντες βάσει των οδηγιών. Το φορτηγό κινούνταν ενώ υπήρχαν ριπές 

ανέμου  με ανεμοπίεση που πιθανόν ξεπέρασε τα 120 km/h ! 

Προσοχή !  

Σε περίπτωση που δεν είστε σίγουροι για το πώς θα μεταφέρετε με ασφάλεια 

κάποιον οικίσκο μην το επιχειρήσετε χωρίς να επικοινωνήσετε μαζί μας για       

περισσότερες οδηγίες! 

Λανθασμένη μεταφορά οικίσκου 

Λανθασμένη μεταφορά οικίσκου με συνέπεια την αναρρόφηση της οροφής του. Ο οδηγός ως φαίνεται δεν έχει 

χρησιμοποιήσει τους ιμάντες βάσει των οδηγιών. Λανθασμένα έχει πιάσει τους ιμάντες από τους αναρτήρες και 

όχι μέσα από τις κατεβασιές της υδρορροής. Επειδή επίσης λανθασμένα έβαλε την περσίδα από μπροστά, ο  

αέρας που έμπαινε στον οικίσκο με ορμή λόγω της κίνησης του οχήματος ανασήκωσε την οροφή. 



Ανύψωση 

Με γερανό 

Κατά την ανύψωση με γερανό δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα εξής 

Αρχικά αφαιρέστε όλα τα γωνιόκρανα. Είναι κατασκευασμένα από λαμαρίνα 0,4-0,5 

μμ, η οποία είναι πολύ ευαίσθητη στις παραμορφώσεις του πλαισίου που θα συμβούν 

κατά την ανύψωση.  Θα τα ξανατοποθετήσετε χρησιμοποιώντας τις ίδιες τρύπες και 

βίδες μόλις εγκατασταθεί ο οικίσκος στην τελική του θέση. 

Αφαιρέστε από το εσωτερικό όλα τα αντικείμενα. Τα παράθυρα, οι εξωτερικές και 

εσωτερικές πόρτες πρέπει να είναι κλειστές και κλειδωμένες. 

Για την ανάρτηση να χρησιμοποιούνται καταρχήν τα ειδικά σημεία ανάρτησης. 

Μπορείτε να εφαρμόσετε διαφορές τεχνικές  & διάφορα συστήματα εφόσον διαθέτετέ 

την κατάλληλη εμπειρία 

Χρησιμοποιείστε ιμάντες μήκους  άνω των 6μ. Σε Οικίσκους μεγαλύτερους των 8 μ 

πρέπει να χρησιμοποιούνται ζυγοί ώστε να μην παραμορφωθεί το πλαίσιο. Σε 

οικίσκους  άνω των 10 μ συνίσταται η χρήση 2 ανυψωτικών μηχανημάτων τα οποία              

συνεργαζόμενα θα σηκώσουν έκαστο την κάθε πλευρά. Πρέπει οι ιμάντες να 

σχηματίζουν με την οροφή γωνία τουλάχιστον 45 μοιρών και ως προς την κατακόρυφο 

γωνία μικρότερη 45 μοιρών!  Στο εξής αυτή η γωνία θα αναφέρεται ως γωνία 

ανύψωσης 

Για την ανύψωση με γερανό θα πρέπει ο γερανός που θα επιλεγεί να είναι ικανός να 

σηκώσει το βάρος του οικίσκου και να το μεταφέρει στην θέση έδρασης. Οι ιμάντες 

ανάρτησης να είναι σε καλή κατάσταση και να χρησιμοποιούνται για την ένωση τους 

ναυτικά κλειδιά. Ο γάντζος του γερανού να φέρει υποχρεωτικά ασφάλεια. Ο γερανός 

θα πρέπει να στηθεί ανάμεσα στον οικίσκο και το σημείο τοποθέτησης . Ο χειριστής θα 

πρέπει συνεχώς να υπολογίζει  ότι η  ροπή που προκύπτει ως γινόμενο της 

απόστασης επί το βάρος του οικίσκου είναι μέσα στις δυνατότητες του γερανού. 

Πρέπει επίσης τα ποδαρικά να είναι καταλλήλως εκτεταμένα και να εδράζονται σε 

πλάκες που πατούν σε στέρεο έδαφος ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος ανατροπής του 

γερανού. Κατά την ανύψωση δεν πρέπει να βρίσκονται άτομα κάτω από τον οικίσκο ή 

δίπλα στον γερανό.  Να έχουν δεθεί δυο σχοινιά (αριστερά και δεξιά των μεγάλων 

πλευρών) στις λαπάτσες έδρασης του οικίσκου ώστε κατά την ανύψωση  αυτός να μην 

ταλαντώνεται  και να μπορεί να κατευθυνθεί εκεί που πρέπει. Να μην κατευθύνεται 

από εργάτες απευθείας χωρίς σχοινιά αλλά με τα χέρια καθώς λόγω της ταλάντωσης 

μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή, ακόμα χειρότερα, καταπλάκωσει αν σπάσει 

κάποιος ιμάντας ή ανατραπεί ο γερανός. 

Αποσπώμενοι Αναρτήρες 

Ορθή μεταφορά οικίσκων με χιαστί δέσιμο  

Κοχλιώνονται στον σκελετό και αφαι-

ρούνται με την τοποθέτηση. Πριν την 

ανύψωση τσεκάρετε ότι είναι σφιχτά 

βιδωμένοι και έχει τοποθετηθεί και από 

μέσα η πλάκα ασφαλείας. Για την  

αποσυναρμολόγηση  Μετά την αφαίρε-

ση επανατοποθετείτε τα γωνιόκρανα. 

Οι αναρτήρες έπειτα επιστρέφονται στο 

εργοστάσιό μας.  

Θα χρειαστείτε 2 κλειδιά Νο 24. 



Σύσταση 

Επειδή η φάση της          

ανύψωσης αποτελεί την 

πιο μεγάλη πρόκληση,     

απαιτώντας από τον χει-

ριστή εξειδικευμένες γνώ-

σεις αλλά και να είναι σε 

επαγρύπνηση, ώστε να ε-

κτιμήσει γρήγορα κατα-

στάσεις και να αποτρέψει 

κινδύνους που μπορούν 

να προκύψουν σας συνι-

στούμε να επιλέγετε πολύ 

προσεχτικά αυτούς που 

θα συνεργαστείτε. Απαι-

τείται εμπειρία και εξειδί-

κευση σε τέτοιες κατα-

σκευές, καθώς και εξαιρε-

τική ακρίβεια. Ζητήστε 

τους να σας αποδείξουν 

την εμπειρία τους, να  

σας δείξουν τον γερανό 

ώστε να δείτε την γενική 

ου κατάσταση, καθώς 

επίσης να σας δειξουν 

την άδεια κυκλοφορίας 

του οχήματος τους, την 

ύπαρξη ασφάλειας που 

να καλύπτει και ζημιές 

στο προϊόν από την ανύ-

ψωση, την πιστοποίηση 

ανυψωτικής ικανότητας 

και την άδεια χειριστή 

που διαθέτουν. Θα ήταν 

χρήσιμο να τους φωνάξε-

τε να δουν το μέρος που 

θα γίνει η τοποθέτηση και 

οπωσδήποτε συντάξτε 

ένα ιδιωτικό συμφωνητικό 

με τους όρους και τον 

επιθυμητό τρόπο ασφα-

λούς ανύψωσης και εγκα-

τάστασης αλλά και την 

αμοιβή τους! 

Η ανύψωση είναι μια εξειδικευμένη εργασία και γίνεται 

από αδειούχους και σωστά εκπαιδευμένους  αλλά και 

έμπειρους χειριστές γερανού που επιλέγουν τον τρό-

πο ανύψωσης ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του φορ-

τίου και του τόπου ανύψωσης και εγκατάστασης. 

Χρησιμοποιούν κατάλληλους σε μάκρος και πάχος 

ιμάντες και, ανάλογα με το βάρος του φορτίου, χρησι-

μοποιούν ζυγούς, αλυσίδες, συρματόσχοινα και απο-

στάτες ώστε να επιτύχουν μια ασφαλή και χωρίς φθο-

ρές ανύψωση του φορτίου. 

Μπορούν να χρησιμοποιήσουν συνδυαστικά με τα 

παραπάνω τα σημεία ανάρτησης (που εμείς βάζουμε 

στον οικίσκο ή αφήνουμε οπές για να τοποθετηθούν 

επί τόπου) χωρίς όμως να σημαίνει ότι μόνο με 

αυτά μπορεί να επιχειρηθεί μια ασφαλής φόρτω-

ση. Ο χειριστής επιλέγει πόσα θα χρησιμοποιήσει και 

ποια κάνοντας τους υπολογισμούς του με την μέγιστη 

δυνατότητα του κάθε αναρτήρα απομειώνοντας την 

κατάλληλα ανάλογα με τον τρόπο ανύψωσης (ο κάθε 

αναρτήρας έχει τη ονομαστική-μέγιστη δυνατότητά του 

σε κατακόρυφη σταθερή ανύψωση). Επίσης ο χειρι-

στής επιλέγει τον πιθανό αριθμό συγχρονισμένων 

γερανών καθώς και τα συστήματα ασφαλείας. 

Ο κατασκευαστής δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για 

την επιτυχία η αποτυχία της ανύψωσης και ο ρόλος 

του είναι συμβουλευτικός ως προς τον χειριστή ο ο-

ποίος και έχει την ευθύνη.  

Επιχειρήστε ανύψωση 

•Κατάλληλη ώρα και μέρα, 

ώστε αν παρουσιαστεί κά-

ποιο πρόβλημα οι πιθανοί 

προμηθευτές σας να είναι σε 

λειτουργία  και επομένως 

τυχόν προβλήματα να  μπο-

ρούν να λυθούν γρήγορα. 

• Με καλό καιρό! (με κακο-

καιρία ούτε ο χειριστής ούτε 

οι βοηθοί εργαζόμενοι μπο-

ρούν να εργαστούν με συ-

γκέντρωση & νηφαλιότητα). 

•Με σαφή διάκριση ευθυ-

νών σε περίπτωση αποτυχί-

ας της ανύψωσης. 

(Συγγραφή & υπογραφή  Ιδ. 

Συμφωνητικού με τον χειρι-

στή) 

•Με ασφάλιση του φορτίου 

μέσω της ασφαλιστικής  

εταιρίας του χειριστή γερα-

νού . 

•Έχοντας  κατά νου την 

δυσκολία του εγχειρήματος 

και  έχοντας αντίληψη της 

κατάστασης «situation 

awareness». 

•Έχοντας διαπίστωση ανυ-

παρξία τυχόν αδιόρατης 

αδυναμίας του χειριστή και 

των βοηθών «invisible inca-

pacitation» 

Ανύψωση οικίσκου  χρησιμοποιώντας αναρτήρες με γερανό παπαγάλο 

Ο χειριστής πρέπει  

•Να έχει κάνει τους απαραίτητους υπολογισμούς του. (ακολουθούν παραδείγματα) 

•Να έχει κατάλληλου πάχους και μήκους ιμάντες  

•Να έχει κατάλληλα εξαρτήματα: ζυγούς, αλυσίδες τεντώματος, εντατήρες, κλειδιά κλπ. 

•Να έχει καταστρώσει σχέδιο ασφαλείας δεδομένης της αξίας του φορτίου. 

•Να έχει διαβάσει την στατική μελέτη ώστε να καταλάβει από πού θα πιάσει το φορτίο 

και πόσο αντέχει κάθε σημείο. 

•Να έχει διαβάσει & κατανοήσει τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

•Να έχει ζητήσει βοήθειά από τον κατασκευαστή σε περίπτωση που έχει αμφιβολίες . 

•Να γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες του φορτίου. 

•Να έχει εκπαιδευτεί από τον κατασκευαστή  



Σενάριο 1 
Ανύψωση οικίσκου  6,00Χ3,00Χ2,90  4 ΤΝ με ηλεκτροσυγκολλημένο αναρτήρα   

• Προεπιλέγω γωνία ανύψωσης 45 μοιρών. 

• Ελέγχω αν οι αναρτήρες μου μπορούν να σηκώσουν αυτό το φορτίο. 4 TN/4 αναρτήρες= 1ΤΝ/αναρτήρα. Από το σχεδιάγραμμα 
αντοχών των αναρτήρων βλέπω ότι ο κάθε αναρτήρας στις 45 μοίρες μπορεί να σηκώσει 1250 kg. Οπότε 4χ1250= 5000 kg > 
4000 kg .Αρά ο αναρτήρας επαρκεί. 

• Επιλέγω ιμάντες. Οπότε από τον πίνακα των επιτρεπόμενων φορτίων των ιμάντων βλέπω ότι για 45 μοίρες ο πράσινος ιμάντας 
2 TN μπορεί να αντέξει 1400 kg. Οπότε οι 4 ιμάντες μπορούν με ασφάλεια να σηκώσουν το φορτίο των 4Χ1400=5600 KG 
>>4ΤΝ.  

• Επιλέγω το μήκος των ιμάντων για να επιτύχω γωνία  ανύψωσης 45 μοιρών που στην περίπτωση αυτή είναι 5,88.μ. Άρα 

χρησιμοποιώ ιμάντες 6μ.   

Γενικός  
Κανόνας  

Ανύψωσης 

Καταρχήν προεπιλέγω 

την γωνία ανύψωσης, 

αναλόγως του διαθέσιμου 

γερανού και των φυσικών 

εμποδίων στον χώρο 

(κτήρια, δέντρα, καλώδια) 

Έπειτα επιλέγω πόσα και ποια σημεία ανάρτησής θα χρη-

σιμοποιήσω. Απομειώνω την ονομαστική αντοχή του κάθε 

σημείου ανάρτησης ανάλογα με την γωνία ανύψωσης, με 

γραμμική παρεμβολή. Αν δεν επαρκούν τα διαθέσιμα ση-

μεία αγκύρωσης, σχεδιάζω άλλα ή κατασκευάζω βοηθητικά 

συστήματα και τα εφαρμόζω με προσοχή στον οικίσκο. 



Σενάριο 2 
Ανύψωση οικίσκου  6,00Χ2,50Χ3,00  1,5 ΤΝ μόνο με τις λαπάτσες έδρασης ! 

• Προεπιλέγω γωνία ανύψωσης 45 μοιρών 

• Επειδή το φορτίο είναι μικρό και για να μην καθυστερώ βάζοντας και βγάζοντας αργότερα όλους τους αποσπώμενους 

αναρτήρες θα ελέγξω αν μπορώ να σηκώσω τον οικίσκο μόνο από τις λαπάτσες αγκύρωσης.. Για γωνία 4.52 μοιρών η 

λαπάτσα έδρασης μου δίνει επιτρεπόμενο φορτίο 687,5 kg . Και άρα 4Χ687,50= 2750 >1500 kg. Άρα μπορώ να επιχειρήσω 

ανύψωση χωρίς να βάλω τους αναρτήρες. 

• Διαλέγω τώρα τους κατάλληλους ιμάντες. Από τον πίνακα των επιτρεπόμενων φορτίων των ιμάντων βλέπω ότι για 45 μοίρες ο 

πράσινος ιμάντας 2 TN μπορεί να αντέξει 1400 kg . Οπότε οι 4 ιμάντες μπορούν με ασφάλεια να σηκώσουν το φορτίο των  

4Χ687,50= 2750 kg >>1.5ΤΝ.  

• Επιλέγω τέλος το κατάλληλο μήκος των ιμάντων.                                                                                                                                   

Για να επιτύχουμε γωνία ανύψωσης 45 μοιρών, επιλέγουμε                                                                                                          

ιμάντες ανάρτησης τουλάχιστον                        

2,90+0,40+4,50= 7,8 μέτρων.  

Στην συνέχεια επιλέγω ιμάντες. Από 

τον πίνακα των επιτρεπόμενων 

φορτίων των ιμάντων απομειώνω 

την ονομαστική αντοχή τους, ανάλο-

γα με την γωνία ανύψωσης. 

Επιιλέγω το κατάλληλο μήκος των 

ιμαντών για να επιτύχω την επιθυ-

μητή γωνία ανύψωσης 

Μετά την τοποθέτηση τους ρυθμίζω  

το μήκος τους, έτσι ώστε να τραβη-

χτούν όλοι ταυτόχρονα κατά την 

ανύψωση. 



Για όλους τους ενδεικτικούς αυτούς υπολογισμούς έχουμε κάνει την παραδοχή ότι το φορτίο είναι ομοιόμορφα κατανεμημένο στον Οικί-

σκο και το κέντρο βάρους του είναι στην κατακόρυφη περασιά του γερανού. Σε διαφορετική περίπτωση οι ιμάντες και οι αναρτήρες δεν 

φορτίζονται με το ίδιο τρόπο και  ενώ κάποιος μπορεί να υπoρφορτωθεί, κάποιος άλλος μπορεί να υπερφορτωθεί. Υπάρχουν τεχνικές 

που μπορεί αυτό το πρόβλημα να λυθεί. Κάποιες από αυτές είναι η αυξομείωση του μήκους των ιμάντων, η προσθήκη αντίβαρων κλπ. 

Γενικά  σε όλα τα σενάρια οι ιμάντες πρέπει να είναι εξίσου τεντωμένοι και να πάρουν ταυτόχρονα όλοι οι αναρτήρες τα αντίστοιχα επι-

τρεπόμενα φορτία τους. Αλλιώς υπάρχει ο κίνδυνος αλυσιδωτής θραύσης ! Αυτό μπορεί να επιτευχθεί αν στο τελείωμα τους προ-

σαρμοστεί με ναυτικά κλειδιά αλυσίδα ή της οποίας το μήκος θα αυξομειώνεται με καστάνια. Η ανύψωση  πρέπει να γίνεται σταθερά 

χωρίς τραντάγματα. Επειδή ποτέ στην πράξη δεν θα ικανοποιούνται τελείως οι παραπάνω συνθήκες συστήνουμε να δίνετε ανοχή στους 

υπολογισμούς σας και να χρησιμοποιείτε το δυνατόν περισσότερους αναρτήρες και μεγαλύτερους ιμάντες σε πάχος και μήκος, ώστε να 

μην φορτίζονται περισσότερο από 70% του επιτρεπόμενου φορτίου τους!  

ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΤΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ  ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΌΧΙ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ! 

Ανύψωση οικίσκου  6,00Χ2,50Χ2,90  10 ΤΝ με ηλε-

κτροσυγκολλημένους αναρτήρες, λαπάτσες 

έδρασης & 2 βοηθητικά συστήματα ! !  

Ανύψωση οικίσκου  6,00Χ2,50Χ2,90  5 ΤΝ με 

αποσπώμενους αναρτήρες χρησιμοποιώντας 

πολλές μάπες οροφής! 

Ορθή χρήση σκύλας. Την βάζουμε στις μεταλλικές λαπάτσες έδρασης και σηκώνουμε από εκεί! Ποτέ από τα γωνιόκρανα!  

Η κεφαλή από το ναυτικό κλειδί να είναι από πάνω για να μπορεί να βγει  όταν ο οικίσκος ακουμπήσει στο έδαφος! 



Σενάριο 3 
Ανύψωση οικίσκου  6,00Χ3,00Χ2,90  8 ΤΝ με ηλεκτροσυγκολλημένο  μόνο με  τους 4 αναρτήρες  !! 

• Προεπιλέγω γωνία ανύψωσης 30 μοιρών. 

• Έπειτα επιλέγω πόσα και ποια σημεία ανάρτησής θα χρησιμοποιήσω. Το σενάριο μου ζητάει να χρησιμοποιήσω μόνο 4 αναρτήρες 

μέγιστης ονομαστικής αντοχής 2,5 TN στις 90 μοίρες.  8 TN φορτίο /4 αναρτήρες= 2ΤΝ/αναρτήρα. Αρά πρέπει να βρώ σε ποια 

γωνία ο αναρτήρας μπορεί να σηκώσει μεγαλύτερο φορτίο από 2 tn.  Από το σχεδιάγραμμα αντοχών των αναρτήρων βλέπω ότι ο 

κάθε αναρτήρας στις 30 μοίρες μπορεί να σηκώσει 1666 kg (γραμμική παρεμβολή). Αρά ο αναρτήρας ΔΕΝ επαρκεί.  Θα πρέπει 

λοιπόν να μειώσω περισσότερο την γωνία ανάρτησης. ΠΧ για γωνία 15 μοιρών ο κάθε αναρτήρας αντέχει 2083 KG.΄Οπότε επαρ-

κεί.  

• Επιλέγω τώρα ιμάντες. Στην περίπτωση μας από τον πίνακα των επιτρεπόμενων φορτίων των ιμάντων βλέπω ότι για 15 μοίρες ο 

πράσινος ιμάντας 2 TN μπορεί να αντέξει 1400 kg. Οπότε οι 4 ιμάντες μπορούν με ασφάλεια να σηκώσουν το φορτίο των 

4Χ1400=5600 KG <<8ΤΝ. Άρα θα πρέπει να διαλέξω μεγαλύτερων αντοχών ιμάντα. Επιλέγω ιμάντα κίτρινο 3 ΤΝ που βάσει πίνακα 

στις 15 μοίρες μπορεί να αντέξει 2100kg έκαστος. Οπότε οι 4 ιμάντες μπορούν με ασφάλεια να σηκώσουν το φορτίο των 

4Χ2100=8400 KG >>8ΤΝ.   

• Επιλέγω τέλος το κατάλληλο μήκος των ιμάντων. Για να επιτύχω αυτήν την γωνία θα πρέπει να χρησιμοποιήσω ιμάντες 16 μ! Οπό-

τε θα πρέπει να φροντίσω να έχω επαρκές  ύψος  κάτω από πιθανά εμπόδια και μεγάλης δυνατότητας γερανό.   



Σενάριο 4 (παραλλαγή σεναρίου 3) 
Ανύψωση οικίσκου  6,00Χ3,00Χ2,90  8 ΤΝ με ηλεκτροσυγκολλημένους αναρτήρες & λαπάτσες 

έδρασης! 

• Προεπιλέγω γωνία ανύψωσης 30 μοιρών. 

• Θα  επιλέξω πόσα και ποια σημεία ανάρτησής θα χρησιμοποιήσω. .Για γωνία 4.52 μοιρών η λαπάτσα έδρασης μου δίνει 

επιτρεπόμενο φορτίο 687,5 kg . Και άρα 4Χ687,50= 2750 kg Από το σχεδιάγραμμα αντοχών των αναρτήρων βλέπω ότι ο κάθε 

αναρτήρας στις 30 μοίρες μπορεί να σηκώσει 1666 kg (γραμμική παρεμβολή). Άρα 4Χ1666=6664 KG. Σύνολο 2750+6664=9414 

>8000 kg  

• Επιλέγω τώρα ιμάντες.  Από τον πίνακα των επιτρεπόμενων φορτίων των ιμάντων βλέπω ότι για 30 μοίρες ο πράσινος ιμάντας 2 

TN μπορεί να αντέξει 1400 kg . Οπότε οι 8 ιμάντες μπορούν με ασφάλεια να σηκώσουν το φορτίο των 4Χ1400+ 4Χ687,50= 8350 

kg  >>8ΤΝ.  

• Τέλος επιλέγω το μήκος των ιμάντων. Για να επιτύχουμε γωνία ανύψωσης 30 μοιρών, επιλέγουμε ιμάντες ανάρτησης τουλάχιστον  

8.0.μ για τους αναρτήρες, και 2,90+0.4+ 6,93=10,23 μέτρων                             

για τις λαπάτσες έδρασης. Μετά την τοποθέτηση τους                                   

ρυθμίζω  το μήκος τους, έτσι ώστε να τραβηχτούν                                                                                                                            

όλοι ταυτόχρονα κατά την ανύψωση.. 



Σενάριο 5 
Ανύψωση οικίσκου  6,00Χ3,00Χ2,90  10 ΤΝ με ηλεκτροσυγκολλημένους αναρτήρες, λαπάτσες 

έδρασης & βοηθητικό σύστημα ! ! 

• Προεπιλέγω γωνία ανύψωσης 45 μοιρών 

• Έπειτα θα δω πόσα και ποια σημεία ανάρτησής θα χρησιμοποιήσω. Σκέφτομαι πως επειδή το φορτίο είναι υπερβολικό και η 

γωνία ανύψωσης η ελάχιστη θα πρέπει να χρησιμοποιώ τα περισσότερα δυνατά σημεία, με τις μικρότερες γωνίες ανάρτησής. 

Σκέφτομαι ότι θα χρησιμοποιήσω όλα τα υπάρχοντα σημεία ανάρτησης και αν δεν επαρκούν θα δημιουργήσω νέα. Ενδεικτικά, 

μπορώ να τρυπήσω την οροφή και να μάπες από οπού θα πιάσω περισσότερους ιμάντες ή ένα βοηθητικό σύστημα κάτω από 

τον οικίσκο. Για γωνία 4,52 μοιρών η λαπάτσα έδρασης μου δίνει επιτρεπόμενο φορτίο 687,5 kg . Και άρα 4Χ687,50= 2750 kg 

Από το σχεδιάγραμμα αντοχών των αναρτήρων βλέπω ότι ο κάθε αναρτήρας στις 45 μοίρες μπορεί να σηκώσει 1250 kg 

(γραμμική παρεμβολή). Άρα 4Χ1250=5000 KG. Σύνολο 2750+5000=7750 <<10000 kg. Βλέπω ότι παρόλο που χρησιμοποιώ 

όλα τα διαθέσιμα σημεία ανάρτησης του οικίσκου, αυτά δεν επαρκούν. Σχεδιάζω λοιπόν και χρησιμοποιώ βοηθητικό σύστημα  

2 δοκών ΙIPE 180 με 4 σημεία ανάρτησης ονομαστικής αντοχής 1 ΤΝ κάτω από τον οικίσκο. Για να μην κλείσουν κατά την 

ανύψωση τοποθετώ εγκάρσια 2 δοκούς IPE 120. Μισό μέτρο επάνω από την υδρορροή τοποθετώ 2 αποστάτες από SHS 

100x100x3mm για να προστατέψω την υδρορροή. Για γωνία ανύψωσης  8.42 μοιρών το σύστημα βάσης μου δίνει 

επιτρεπόμενο φορτίο 944 kg . Και άρα 4Χ944,00= 3776 kg . Συνολικά έχω 3776+7750=11526 kg. >>800 kg. Άρο ΟΚ! 

• Από  τον πίνακα των επιτρεπόμενων φορτίων των ιμάντων βλέπω ότι για 45 μοίρες ο πράσινος ιμάντας 2 TN μπορεί να 

αντέξει 1400 kg . Οπότε οι 8 ιμάντες μπορούν με ασφάλεια να σηκώσουν το φορτίο των 4Χ1400+ 4Χ687,50 +4X944,00= 

12126 kg  >>10ΤΝ.   

• Για να επιτύχουμε γωνία ανύψωσης 45 μοιρών, επιλέγουμε ιμάντες ανάρτησης τουλάχιστον  6.0.μ για τους αναρτήρες, και 9 

μέτρων για τις λαπάτσες έδρασης και το βοηθητικό σύστημα                                                                                          

ανάρτησης στην βάση. Μετά την τοποθέτηση τους μειώνω                                                                                                          

το μήκος τους, έτσι ώστε να τραβηχτούν όλοι ταυτόχρονα                                                                                                         

κατά την ανύψωση.. 



Αντοχή Μαπών σχετιζόμενη με την γωνία ανύψωσης 

Αντοχή ιμάντων σχετιζόμενη με την γωνία ανύψωσης 

Αντοχή αναρτήρων σχετιζόμενη με την γωνία ανύψωσης 

Προσοχή! 

Η γωνία ανύψωσης 

 Πρέπει να είναι μικρότερη από 

45 μοίρες σε κάθε περίπτωση. 

Συστήνουμε από 0 εως 30 μοιρες 



Ανύψωση οικίσκου με κλαρκ από εμπρός 

Ανύψωση με κλαρκ 

Αρχικά αφαιρέστε όλα τα γωνιόκρανα. Είναι κατασκευασμένα από λαμαρίνα 0,4-0,5 μμ, η οποία είναι πολύ ευαίσθητη στις παραμορφώσεις του 

πλαισίου που θα συμβούν κατά την ανύψωση.  Θα τα ξανατοποθετήσετε χρησιμοποιώντας τις ίδιες τρύπες και βίδες μόλις εγκατασταθεί ο 

οικίσκος στην τελική του θέση. Υπάρχουν δύο τρόποι τοποθέτησης. 

Ο συνήθης είναι το πιάσιμο από τα πλάγια και κατέβασμα πλαγίως του φορτηγού. Το κλαρκ ανοίγει το δυνατόν περισσότερο τα πιρουνιά και 

κεντράρεται στο κέντρο βάρος του οικίσκου. Πρέπει τα πιρούνια να εξέχουν  τουλάχιστον 25 εκατοστά  του κέντρου  βάρους άρα  προϋποθέτει 

μακριά πιρούνια ή προεκτάσεις. 10 εκ πριν το άκρο τους τοποθετήστε μια εγκάρσια ισχυρή δοκό μήκους τέτοιου ώστε να πιάνει με ασφάλεια 

τις 2 κεντρικές τραβέρσες. Ανασηκώστε την πουμα ελαφρά. Αν οι πίσω γωνίες ανασηκωθούν είναι ασφαλές να συνεχίσετε. Αλλιώς επιμηκύνετε 

τα πιρούνια και ξαναδοκιμάστε. Η ανύψωση με κλαρκ προϋποθέτει πολύ ισχυρό μηχάνημα και ικανό χειριστή γιατί το κέντρο βάρος του 

οικίσκου είναι πολύ έξω από το κλαρκ με αποτέλεσμα να δημιουργεί ροπή την οποία συνήθως τα κλαρκ δεν είναι φτιαγμένα να αντέχουν. Για 

παράδειγμα, ένας οικίσκος βάρους 500 kg φάρδους 3 μ.  με κέντρο βάρους 1,5 μέτρο ισοδυναμεί με ένα σύνηθες φορτίο 1250 κg φορτωμένο 

σε ευρωπαλέτα !  

Ο τρόπος ανύψωσης μεγάλων και πολύ μεγάλων οικίσκων είναι ο ακόλουθος και το κατέβασμα γίνεται από την πίσω πλευρά του φορτηγού.  

Καθώς ο οικίσκος είναι φορτωμένος στο φορτηγό, ο χειριστής του κλαρκ ανασηκώνει την μπροστά πλευρά και τοποθετεί ανάμεσα στον οικίσκο 

και την καρότσα μεταλλικό σωλήνα τουλάχιστον Φ100Χ4mm, περίπου στην μέση του οικίσκου.  Ο σωλήνας πρέπει να υπερκαλύπτει το 

φάρδος του οικίσκου, και να προεξέχει από τις δυο πλευρές τουλάχιστον 25 εκ. Μετακινεί το κλαρκ στην πίσω πλευρά του φορτηγού και 

οριζοντιώνοντας τον οικίσκο τον τραβάει προς τα πίσω. Πρέπει συνεχώς να ελέγχει ότι ο σωλήνας είναι παράλληλος στην μικρή πλευρά του 

οικίσκου κατά την κίνηση και ότι δεν θα τραβήξει τόσο πολύ ώστε να πέσει η μπροστά πλευρά από το φορτηγό. Όταν η μπροστά πλευρά έρθει 

1 μέτρο από το τελείωμα της καρότσας, ακουμπάει τον οικίσκο σε τάκους και ξαναέρχεται στην αρχική θέση του στην μπροστά πλευρά του 

οικίσκου και την οποία ανασηκώνει ώστε να μπορέσει να φύγει το φορτηγό.  

Η συγκεκριμένη μέθοδος είναι ιδιαίτερα απαιτητική και συνίσταται σε πολύ έμπειρους χειριστές όταν δεν υπάρχει τρόπος να κατεβεί ο οικισκος 

με γερανό. Τελικά, ο οικισκος τοποθετείται στο σημείο με την χρήση δυο κλαρκ μπρος κα πίσω ή συνδυασμό παλετοφόρων και κλάρκ.. 

Ανύψωση οικίσκου με κλαρκ από τα πλάγια 



Τοποθετημένοι Οικίσκοι σε εργοτάξιο 

Συναρμολόγηση 
Ο αποσυναρμολοηγημένος οικίσκος είναι μια δυνατότητα του εργοστασίου μας που σας εξοικονομεί κόστος μεταφοράς. Συνηθίζεται 
σε μεγάλες παραγγελίες προς το εξωτερικό όπου τα μεταφορικά κόμιστρα είναι ιδιαιτέρως ακριβά. Για την συναρμολόγηση 
απαιτείται εκπαίδευση αλλά και γενική κατανόηση των κανόνων της κατασκευής.  Με αυτό τον τρόπο θα παραλάβετε το προϊόν 
περίπου στο 1/3 του όγκου του. Δηλαδή αν για την μεταφορά του συγκροτήματος σας απαιτούνταν τρία φορτηγά, τώρα θα 
χρειαστείτε μόλις ένα!  Ακολουθήστε τα παρακάτω απλά βήματα. 

Αρχικά τοποθετείστε το πάτωμα του οικίσκου στην επιθυμητή τελική θέση. Να σηκώνετε το πάτωμα μόνο από τις λαπάτσες 
έδρασης και ποτέ από τις ντίζες! Μπορείτε να το πιάσετε από κάτω με κλαρκ! Ανυψώνετε τις πλευρές του οικίσκου  και τις 
τοποθετείτε βάσει του σχεδίου επάνω στην βάση.  Κάθε πλευρά έχει  τουλάχιστον τρεις οπές Φ16 κάτω και τρεις επάνω. Η 
ανύψωση γίνεται χρησιμοποιώντας τις οπές της άνω πλευράς  περνώντας  μια ή περισσότερες μάπες Μ14 . Οι κάτω οπές  πρέπει 
να μπουν στις αντίστοιχες ντίζες Μ14 που εξέχουν από την βάση. Σφίγγετε έπειτα χρησιμοποιώντας παξιμάδια και ροδέλες που 
περιέχονται στην συσκευασία. Μεταξύ τους οι πλευρές ενώνονται με κοχλία Μ14Χ170  με 2 ροδέλες και παξιμάδι.  Στην συνέχεια με 
τον ίδιο τρόπο τοποθετείστε την οροφή. Κάποιες από τις ντίζες είναι μακρύτερες από τις άλλες ώστε να χρησιμεύσουν σαν οδηγοί. 
Όλες οι πλευρές, οι βάσεις και η οροφή έχουν γράμματα ώστε να γνωρίζετε βάσει σχεδίου που είναι η θέση τους. Έπειτα αφού 
σφίξετε καλά την κατασκευή τοποθετείτε στις κολώνες τις γωνίες 100Χ100Χ10 με αυτοδιάτρητες βίδες  Μ6.3Χ80 ποιότητα 10.20  
για να αποκτήσει η κατασκευή δυσκαμψία.  Τέλος θα πρέπει να τοποθετήσετε τα γωνιόκρανα εσωτερικά και εξωτερικά του 
οικίσκου. Είναι πιθανόν να απαιτηθεί με ένα μικρό πινελάκι να ρετουσάρετε τυχόν γδαρσίματα που έχουν προκληθεί από την 
μεταφορά. 

Βάσεις, οροφές και πλαϊνά αποσυναρμολογούμενου οικίσκου  



Ορθή τοποθέτηση  και αγύρωση οικίσκου  

Τοποθέτηση 
Ο οικίσκος προτείνεται να τοποθετείται σε στέρεη επίπεδη βάση που προεξέχει τουλάχιστον 0,5 

μ περιμετρικά του οικίσκου, ελαφρώς κυρτή προς όλες τι διευθύνσεις ώστε να αποφεύγεται η 

συγκέντρωση βρόχινου ύδατος κάτω από την κατασκευή. Η βάση να είναι οπλισμένη πάνω κάτω 

τουλάχιστον με #Φ5/10. Στην βάση αυτή να έχουν αφεθεί αναμονές ρεύματος, ύδατος και 

αποχέτευσης στις κατάλληλες θέσεις.  Η βάση πρέπει να κατασκευαστεί σε τέτοιο σημείο του 

οικοπέδου που να είναι αδύνατο να πλημμυρίσει κατά τους βρόχινους μήνες. Προτείνουμε να 

εξέχει του εδάφους τουλάχιστον 10 εκ.  

• Μόλις ο  οικίσκος έρθει στην επιθυμητή θέση του, ανοίξτε τρύπες φ14 και χτυπήστε 
καρφωτά εκτονούμενα αγκύρια σε όλες τις μεταλλικές λαπάτσες πάκτωσης. Τα αγκύρια 
προτείνεται να είναι ποιότητας 8.8 και διάστασης Μ14Χ170.  

• Αμέσως τοποθετήστε αυτοδιάτρητες εξάγωνες βίδες ποιότητας 10.22  και διάστασης Μ6.3Χ
(παχος πάνελ οροφής +6 εκ.) σε απόσταση πάχος πάνελ πλευρας+4 εκ. από την έσω 
πλευρά της υδροροής ώστε να ασφαλίσετε την αποσπώμενη οροφή από υφαρπαγή ή 
άνοιγμα. 

• Έπειτα, τοποθετήστε τα γωνιόκρανα . Αν αυτά κάπου φουσκώνουν, βάλτε μικρούς 
αποστάτες ανάμεσα στο μπετό και τον οικίσκο ώστε αυτός να σηκωθεί μερικά χιλιοστά σε 
εκείνη την θέση μέχρι να τεντωθούν 

• Αδειούχος εγκατάστασης ηλεκτρολόγος και υδραυλικός να συνδέσουν τον οικίσκο με την 

παροχές ρεύματος, ύδατος και αποχέτευσης.  

Τέλος, κάντε τις απαραίτητες μικρορυθμίσεις στα κουφώματα ώστε να είναι λειτουργικά. 

Τοποθέτηση γωνιοκράνων και αγκύρωση οικίσκου 

Εργαλεία 
 
Για την εγκατάσταση του οικίσκου 
συνήθως θα χρειαστείτε μερικά από 
τα παρακάτω : 
 
Για την Μεταφορά και την ανύψωση : 

• Πινακίδες Κοκκινόασπρες πινα-

κίδες 50Χ50 και φάρο 

• Ιμάντες πρόσδεσης 2 τν 

• Ιμάντες ανύψωσης 2 τν 

• Ναυτικά κλειδιά Μ14 

• Μάπες Μ14 

 
Για την ένωση των οικίσκων 

• Γαλλικά κλειδιά ΝΟ 24, ΝΟ 22, 

ΝΟ 17. 

• Καρυδάκι ΝΟ 24 ΝΟ 22, ΝΟ 17 

με καστάνια 
 
Για την αγκύρωση 

• Δράπανο  

• Αρίδα μπετού Μ14  

• 4 Εκτονούμενα αγκύρια 

Μ14Χ170 / μονάδα 

• Αρίδα Μετάλλου Μ16 

• Τροχό  κοπής μετάλλων 

• Σκύλα 

• Τάκους 1-20 mm 

 
Για τα γωνιόκρανα 

• Ψαλίδι λαμαρίνας 

• Σέγα 

• Βιδολόγο 

 
Για τα υδραυλικά 

• Κάβουρα  

• Γαλλικό Κλειδί 

• 2 τρελά 1/2’’ θηλυκά 

 
Για τα ηλεκτρολογικά 

• Δοκιμαστικό κατσαβίδι, 

• Κόφτη καλωδίων  

• Πένσα 

• Μονωτική ταινία 

• Φις Θηλυκό 3Χ32 Α 

 
Για τα ρετουσαρίσματα 

• Ρολό 

• Πινέλο 

• Σκάφη 

• Χρώμα και Διαλυτικό  

 
Για τις μονώσεις 

• Πιστόλι σιλικόνης 

• Πολυουρεθανκή μαστίχη για την 

οροφή με αστάρι 

• Σιλικόνη για τα παράθυρα και τα 

υδραυλικά 
 
Για τα κουφώματα 

• Σειρά Αλεν   

• Τετράγωνο κατσαβίδι 



Τοποθετημένοι Οικίσκοι σε εργοτάξιο 

Γείωση 
Ο αποσυναρμολοηγημένος οικίσκος είναι μια δυνατότητα του εργοστασίου μας που σας εξοικονομεί κόστος μεταφοράς. Συνηθίζεται 
σε μεγάλες παραγγελίες προς το εξωτερικό όπου τα μεταφορικά κόμιστρα είναι ιδιαιτέρως ακριβά. Για την συναρμολόγηση 
απαιτείται εκπαίδευση αλλά και γενική κατανόηση των κανόνων της κατασκευής.  Με αυτό τον τρόπο θα παραλάβετε το προϊόν 
περίπου στο 1/3 του όγκου του. Δηλαδή αν για την μεταφορά του συγκροτήματος σας απαιτούνταν τρία φορτηγά, τώρα θα 
χρειαστείτε μόλις ένα!  Ακολουθήστε τα παρακάτω απλά βήματα. 

Αρχικά τοποθετείστε το πάτωμα του οικίσκου στην επιθυμητή τελική θέση. Να σηκώνετε το πάτωμα μόνο από τις λαπάτσες 
έδρασης και ποτέ από τις ντίζες! Μπορείτε να το πιάσετε από κάτω με κλαρκ! Ανυψώνετε τις πλευρές του οικίσκου  και τις 
τοποθετείτε βάσει του σχεδίου επάνω στην βάση.  Κάθε πλευρά έχει  τουλάχιστον τρεις οπές Φ16 κάτω και τρεις επάνω. Η 
ανύψωση γίνεται χρησιμοποιώντας τις οπές της άνω πλευράς  περνώντας  μια ή περισσότερες μάπες Μ14 . Οι κάτω οπές  πρέπει 
να μπουν στις αντίστοιχες ντίζες Μ14 που εξέχουν από την βάση. Σφίγγετε έπειτα χρησιμοποιώντας παξιμάδια και ροδέλες που 
περιέχονται στην συσκευασία. Μεταξύ τους οι πλευρές ενώνονται με κοχλία Μ14Χ170  με 2 ροδέλες και παξιμάδι.  Στην συνέχεια με 
τον ίδιο τρόπο τοποθετείστε την οροφή. Κάποιες από τις ντίζες είναι μακρύτερες από τις άλλες ώστε να χρησιμεύσουν σαν οδηγοί. 
Όλες οι πλευρές, οι βάσεις και η οροφή έχουν γράμματα ώστε να γνωρίζετε βάσει σχεδίου που είναι η θέση τους. Έπειτα αφού 
σφίξετε καλά την κατασκευή τοποθετείτε στις κολώνες τις γωνίες 100Χ100Χ10 με αυτοδιάτρητες βίδες  Μ6.3Χ80 ποιότητα 10.20  
για να αποκτήσει η κατασκευή δυσκαμψία.  Τέλος θα πρέπει να τοποθετήσετε τα γωνιόκρανα εσωτερικά και εξωτερικά του 
οικίσκου. Είναι πιθανόν να απαιτηθεί με ένα μικρό πινελάκι να ρετουσάρετε τυχόν γδαρσίματα που έχουν προκληθεί από την 
μεταφορά. 

Βάσεις, οροφές και πλαϊνά αποσυναρμολογούμενου οικίσκου  



Ορθή τοποθέτηση  και αγύρωση οικίσκου  

Τοποθέτηση 
Ο οικίσκος προτείνεται να τοποθετείται σε στέρεη επίπεδη βάση που προεξέχει τουλάχιστον 0,5 

μ περιμετρικά του οικίσκου, ελαφρώς κυρτή προς όλες τι διευθύνσεις ώστε να αποφεύγεται η 

συγκέντρωση βρόχινου ύδατος κάτω από την κατασκευή. Η βάση να είναι οπλισμένη πάνω κάτω 

τουλάχιστον με #Φ5/10. Στην βάση αυτή να έχουν αφεθεί αναμονές ρεύματος, ύδατος και 

αποχέτευσης στις κατάλληλες θέσεις.  Η βάση πρέπει να κατασκευαστεί σε τέτοιο σημείο του 

οικοπέδου που να είναι αδύνατο να πλημμυρίσει κατά τους βρόχινους μήνες. Προτείνουμε να 

εξέχει του εδάφους τουλάχιστον 10 εκ.  

• Μόλις ο  οικίσκος έρθει στην επιθυμητή θέση του, ανοίξτε τρύπες φ14 και χτυπήστε 
καρφωτά εκτονούμενα αγκύρια σε όλες τις μεταλλικές λαπάτσες πάκτωσης. Τα αγκύρια 
προτείνεται να είναι ποιότητας 8.8 και διάστασης Μ14Χ170.  

• Αμέσως τοποθετήστε αυτοδιάτρητες εξάγωνες βίδες ποιότητας 10.22  και διάστασης Μ6.3Χ
(παχος πάνελ οροφής +6 εκ.) σε απόσταση πάχος πάνελ πλευρας+4 εκ. από την έσω 
πλευρά της υδροροής ώστε να ασφαλίσετε την αποσπώμενη οροφή από υφαρπαγή ή 
άνοιγμα. 

• Έπειτα, τοποθετήστε τα γωνιόκρανα . Αν αυτά κάπου φουσκώνουν, βάλτε μικρούς 
αποστάτες ανάμεσα στο μπετό και τον οικίσκο ώστε αυτός να σηκωθεί μερικά χιλιοστά σε 
εκείνη την θέση μέχρι να τεντωθούν 

• Αδειούχος εγκατάστασης ηλεκτρολόγος και υδραυλικός να συνδέσουν τον οικίσκο με την 

παροχές ρεύματος, ύδατος και αποχέτευσης.  

Τέλος, κάντε τις απαραίτητες μικρορυθμίσεις στα κουφώματα ώστε να είναι λειτουργικά. 

Τοποθέτηση γωνιοκράνων και αγκύρωση οικίσκου 

Εργαλεία 
 
Για την εγκατάσταση του οικίσκου 
συνήθως θα χρειαστείτε μερικά από 
τα παρακάτω : 
 
Για την Μεταφορά και την ανύψωση : 

• Πινακίδες Κοκκινόασπρες πινα-

κίδες 50Χ50 και φάρο 

• Ιμάντες πρόσδεσης 2 τν 

• Ιμάντες ανύψωσης 2 τν 

• Ναυτικά κλειδιά Μ14 

• Μάπες Μ14 

 
Για την ένωση των οικίσκων 

• Γαλλικά κλειδιά ΝΟ 24, ΝΟ 22, 

ΝΟ 17. 

• Καρυδάκι ΝΟ 24 ΝΟ 22, ΝΟ 17 

με καστάνια 
 
Για την αγκύρωση 

• Δράπανο  

• Αρίδα μπετού Μ14  

• 4 Εκτονούμενα αγκύρια 

Μ14Χ170 / μονάδα 

• Αρίδα Μετάλλου Μ16 

• Τροχό  κοπής μετάλλων 

• Σκύλα 

• Τάκους 1-20 mm 

 
Για τα γωνιόκρανα 

• Ψαλίδι λαμαρίνας 

• Σέγα 

• Βιδολόγο 

 
Για τα υδραυλικά 

• Κάβουρα  

• Γαλλικό Κλειδί 

• 2 τρελά 1/2’’ θηλυκά 

 
Για τα ηλεκτρολογικά 

• Δοκιμαστικό κατσαβίδι, 

• Κόφτη καλωδίων  

• Πένσα 

• Μονωτική ταινία 

• Φις Θηλυκό 3Χ32 Α 

 
Για τα ρετουσαρίσματα 

• Ρολό 

• Πινέλο 

• Σκάφη 

• Χρώμα και Διαλυτικό  

 
Για τις μονώσεις 

• Πιστόλι σιλικόνης 

• Πολυουρεθανκή μαστίχη για την 

οροφή με αστάρι 

• Σιλικόνη για τα παράθυρα και τα 

υδραυλικά 
 
Για τα κουφώματα 

• Σειρά Αλεν   

• Τετράγωνο κατσαβίδι 



Ορθή τοποθέτηση  και αγύρωση  συγκροτήματος οικίσκου  

Ένωση συγκροτήματος 
Ο οικίσκος προτείνεται να τοποθετείται σε στέρεη επίπεδη βάση που προεξέχει 

τουλάχιστον 0,5 μ περιμετρικά του οικίσκου, ελαφρώς κυρτή προς όλες τι διευθύνσεις 

ώστε να αποφεύγεται η συγκέντρωση βρόχινου ύδατος κάτω από την κατασκευή. Η 

βάσει να είναι οπλισμένη πάνω κάτω τουλάχιστον με #Φ5/10. Στην βάση αυτή να έχουν 

αφεθεί αναμονές ρεύματος, ύδατος και αποχέτευσης στις κατάλληλες θέσεις.  

Μόλις ο  οικίσκος έρθει στην επιθυμητή θέση του, ανοίξτε τρύπες φ14 και χτυπήστε 

καρφωτά εκτονούμενα αγκύρια σε όλες τις μεταλλικές λαπάτσες πάκτωσης. Τα αγκύρια 

προτείνεται να είναι ποιότητας 8.8 και διάστασης Μ14Χ170.  

Αμέσως τοποθετήστε αυτοδιάτρητες εξάγωνες βίδες ποιότητας 10.22  και διάστασης 

Μ6.3Χ(παχος πάνελ οροφής +6 εκ.) σε απόσταση πάχος πάνελ πλευρας+4 εκ. από 

την έσω πλευρά της υδροροής ώστε να ασφαλίσετε την αποσπώμενη οροφή από 

υφαρπαγή ή άνοιγμα. 

Έπειτα, τοποθετήστε τα γωνιόκρανα . Αν αυτά κάπου φουσκώνουν, βάλτε μικρούς 

αποστάτες ανάμεσα στο μπετό και τον οικίσκο ώστε αυτός να σηκωθεί μερικά χιλιοστά 

σε εκείνη την θέση μέχρι να τεντωθούν 

Αδειούχος εγκατάστασης ηλεκτρολόγος και υδραυλικός να συνδέσουν τον οικίσκο με 

την παροχές ρεύματος, ύδατος και αποχέτευσης.  

Τέλος, κάντε τις απαραίτητες μικρορυθμίσεις στα κουφώματα ώστε να είναι λειτουργικά. 

Προσοχή! Αν Ο οικίσκος σας είναι αποσυναρμολογούμενο συγκρότημα  θα πρέπει 

πρώτα  να συναρμολογήσετε τις μονάδες και μετά να τις ενώσετε. Μην δοκιμάσετε να 

ενώσετε τις μονάδες μερικώς ή ολικώς αποσυναρμολογημένες! 

Σε συγκροτήματα που δεν έχουν κολώνες στην ένωση θα χρειαστείτε  σωλήνα Φ48 με 

δυο βίδες σκαλωσιάς επάνω και κάτω ώστε να έρθουν οι δοκοί των οροφών στην ίδια 



Απόσπαση οροφής οικίσκου 

Απόσπαση οροφής 

 

Οι οικίσκοι έχουν αποσπώμενες οροφές. Η οροφή ανασηκώνεται για να τοποθετήσετε στον οικίσκο κάτι που δεν χωράει από τις 

πόρτες. Είναι πολύ χρήσιμο σε οικίσκους μηχανολογικής αλλά και βιομηχανικής χρήσης, όπου θα πρέπει να τοποθετηθούν βαριά 

μηχανήματα εντός του οικίσκου. Για την σωστή απόσπαση της, αλλά και επανατοποθέτησή της, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα. 

Προ της ανυψώσεως αφαιρέστε την τροφοδοσία ρεύματος του οικίσκου & ξεσυνδέστε όλα τα ηλεκτρολογικά της οροφής. Θα πρέπει 

τυχόν καλώδια που διέρχονται κάτω από δοκούς να ξεσυνδεθούν από μια άκρη. Να έχετε στο νου ότι ουσιαστικά τα πάνελς της 

οροφής και η υδρορροή θα είναι αυτά που θα ανυψωθούν και οι δοκοί που βλέπετε εσωτερικά θα παραμείνουν. Οπότε οτιδήποτε θα 

ενοχλήσει πρέπει να ξεσυνδεθεί. 

Ανεβείτε με προσοχή στην οροφή, γιατί είναι πιθανό, λόγω της υγρασίας, να γλιστράει και με κλειδί Ν013 ξεσφίξτε και αφαιρέστε τους 

κοχλίες της Β σειράς με καλύπτρα πιθανώς διαφορετικού χρώματος από την οροφή. Αν όλες οι καλύπτρες είναι ίδιο χρώμα, η Β σειρά 

είναι αυτή που είναι λίγο προς το εσωτερικό. 

Αφαιρέστε από την οροφή τυχόν αντικείμενα που προσθέτουν βάρος. 

Περάστε ιμάντες 2tn στις κατεβασιές και ασφαλίστε με σίδερο διατομής τουλάχιστον Φ10. Οι ιμάντες ενώνονται όλοι μαζί με ναυτικό 

κλειδί. Πρέπει να ρυθμίσετε το ύψος των ιμάντων ώστε να τεντωθούν όλοι ταυτόχρονα κατά την ανύψωση. Οι ιμάντες πρέπει να έχουν 

τέτοιο μήκος ώστε να σχηματίζουν τουλάχιστον γωνία 45 μοιρών όταν η οροφή θα ανυψωθεί.  Δέστε κάπου σε αυτήν ένα σχοινί, για να 

μπορείτε να την  κατευθύνετε όσο αυτή θα βρίσκετε στον αέρα. Σε συγκροτήματα θα χρειαστεί να περάσετε ιμάντες και στις ενώσεις 

της υδρορροής εφόσον εκεί κοντά δεν υπάρχει κατεβασιά. 

Ανασηκώστε ελαφρά και ελέγξτε ξανά μέσα από το οικίσκο μήπως κάτι εμποδίζει και χρειάζεται να απομακρυνθεί. 

Βγάλτε όλους τους παρευρισκόμενους από τον οικίσκο και κλειδώστε την πόρτα ώστε να μην μπορεί κάποιος να εισέλθει. 

Τελικά σηκώστε την οροφή και τοποθετήστε την κάτω με ασφάλεια. Για την επανατοποθέτησή της ακολουθήστε ανάποδα τα 

παραπάνω βήματα. Προσέχετε για τσαλάκωμα της άνω άκρης των πάνελς και των κατακόρυφων γωνιοκράνων κατά την 

επανατοποθέτηση.  

Μην ξεχάσετε να την ασφαλίσετε τοποθετώντας τουλάχιστον 4 αυτοδιάτρητες βίδες, εξάγωνες, ποιότητας 10.22  πάχους 6.3 mm και 

μήκους πάχος πάνελ οροφής συν 6 cm σε απόσταση από την έσω πλευρά της υδρορροής ίση με πάχος πλευρικού πάνελ συν 4 cm! 



 

Συντήρηση Κλιματιστικών 
 
 
 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
Για την αποφυγή τραυματισμού του χρήστη ή τρίτων και την αποφυγή πρόκληση ζημιάς, πρέπει να ακολουθούνται οι ακόλουθες οδηγίες.  
Η λάθος χρήση λόγω άγνοιας των οδηγιών, μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή ζημία. 
 
 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
Συμβουλευτείτε μας για την βελτίωση, επισκευή και συντήρηση του κλιματιστικού σας. 
Η ατελής βελτίωση, επισκευή και συντήρηση μπορεί να προκαλέσει διαρροή, ηλεκτροπληξία και πυρκαγιά 
 
Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς ή τραυματισμού, ή εάν αντιληφθείτε κάποια ανωμαλία όπως οσμή καπνού, απενερ-
γοποιήστε τη συσκευή και καλέστε μας για οδηγίες. 
 
Μην επιτρέψετε να βραχεί το τηλεχειριστήριο της εσωτερικής μονάδας.  
Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. 
 
Μην πιέζετε τα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου με αιχμηρά αντικείμενα. 
Μπορεί να προκληθεί φθορά στο τηλεχειριστήριο. 
 
Μην αντικαθιστάτε τις ασφάλειες με ασφάλειες με μη συμβατή ονομαστική τάση, ή την καλωδίωση σε περίπτωση που καεί η α-
σφάλεια. Η χρήση καλωδίου ή καλωδίου χαλκού μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη μηχανή ή να προκαλέσει πυρκαγιά. 
 
Δεν είναι καλό για την υγεία σας η παρατεταμένη απευθείας έκθεση στην ροή του αέρα. 
 
Μην βάζετε τα δάχτυλα σας ή άλλα αντικείμενα στις εισαγωγές και τις εξαγωγές αέρα 
'Όταν ο ανεμιστήρας κινείται με υψηλή ταχύτητα, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός. 
 
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εύφλεκτα αέρια όπως σπρέι μαλλιών, βερνίκια ή χρώματα κοντά στη μονάδα. 
Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά. 
 
Μην αγγίζετε ποτέ την εξαγωγή αέρα ή τις οριζόντιές περσίδες όταν είναι σε λειτουργία η κίνηση των περσίδων. 
Τα δάχτυλα σας μπορεί να τραυματιστούν ή να προκληθεί ζημιά στη συσκευή. 
 
Μην βάζετε ποτέ αντικείμενα στην εισαγωγή ή την εξαγωγή του αέρα. 
Τα αντικείμενα που θα έρθουν σε επαφή με τον ανεμιστήρα μπορούν να γίνουν πολύ επικίνδυνα. 
 
Μην επισκευάζετε ή επιθεωρείτε την συσκευή μόνοι σας. 
Απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο τεχνικό μας για να εκτελέσει τις εργασίες. 
 
Μην απορρίπτετε τη συσκευή σε κοινούς κάδους απορριμμάτων.  
Υπάρχει ειδική διαδικασία συλλογής για την σωστή επεξεργασία και απόρριψη. 
 
Μην απορρίπτετε τις ηλεκτρικές συσκευές σε κοινούς κάδους απορριμμάτων, χρησιμοποιείστε τους ειδικούς κάδους ανακύκλω-
σης. 
Επικοινωνήστε με τους τοπικούς φορείς για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες απόρριψης. 
Εάν οι ηλεκτρικές συσκευές απορρίπτονται σε ανεξέλεγκτους χώρους αποφέρει την διαρροή βλαβερών ουσιών οι οποίες μολύνουν το περι-
βάλλον και κατά συνέπεια προκαλούν προβλήματα υγείας. 
 
Για την αποφυγή διαρροής ψυκτικού υγρού, συμβουλευτείτε μας. 
 
Επειδή τα συστήματα εγκαθίσταται και λειτουργούν συνήθως σε μικρό χώρο, πρέπει να παρακολουθείτε το ψυκτικό υγρό ώστε να 
μην πέσει η στάθμη κάτω από το όριο. Αυτό μπορεί να προκαλέσει μείωση του οξυγόνου στον χώρο οδηγώντας σε σοβαρό ατύ-
χημα. 
 
Το ψυκτικό υγρό της συσκευής είναι ασφαλές και συνήθως δεν διαρρέει. 
Εάν το ψυκτικό υγρό διαρρεύσει στο χώρο, εάν έρθει σε επαφή φλόγα, θερμαντικό σώμα ή εστία μαγειρέματος μπορεί να προκαλέσει την 
έκλυση βλαβερών αερίων. Απενεργοποιείστε όποιες συσκευές καύσης, αερίστε τον χώρο, και επικοινωνήστε με εμάς. 
 
 
 
 
Μην χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό ώσπου να εκτελεστούν οι επισκευές και να το εγκρίνει ο εξειδικευμένος τεχνικός μας. 
 
 
 
 
 
 



ΠΡΟΣΟΧΗ 
 
Μην χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για άλλους σκοπούς. 
Για την αποφυγή της αλλοίωσης ποιότητας, μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα για την ψύξη οργάνων ακριβείας, τροφίμων, φυτών, ζώων ή έργων 
τέχνης. 
 
Πριν τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι έχει σταματήσει η λειτουργία, κλείστε τον ασφαλειοδιακόπτη και αποσυνδέστε το καλώδιο από 
την πρίζα. 
Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία και τραυματισμός. 
 
Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς, βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί η γείωση. 
 
Βεβαιωθείτε ότι το κλιματιστικό είναι γειωμένο. 
Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας, βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι γειωμένη και ότι το καλώδιο γείωσης δεν είναι συνδεδεμένο με αγωγό αερίου 
ή νερού, αλεξικέραυνο ή τη γείωση του τηλεφώνου. 
 
Για την αποφυγή τραυματισμού, μην αφαιρείτε την προστασία του ανεμιστήρα στην εξωτερική μονάδα. 
 
Μην χειρίζεστε το κλιματιστικό με βρεγμένα χέρια. 
Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία. 
 
Μην αγγίζετε τα πτερύγια επαγωγής θερμότητας. 
Αυτά τα πτερύγια είναι ιδιαίτερα αιχμηρά και μπορεί να προκληθεί τραυματισμός. 
 
Μην τοποθετείτε κάτω από την εσωτερική μονάδα, αντικείμενα τα οποία μπορεί να καταστραφούν από την υγρασία. 
Μπορεί να δημιουργηθούν σταγονίδια εάν η υγρασία του χώρου είναι πάνω από 80%, έχει φραγεί ο αγωγός αποστράγγισης ή εάν το φίλτρο 
είναι βρώμικο. 
 
Μετά από ένα εύλογο χρονικό διάστημα χρήσης ελέγξτε τη βάση στήριξής της μονάδας για πιθανές φθορές. 
Εάν υπάρχει φθορά, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός. 
 
Για την αποφυγή της μείωσης του οξυγόνου στο χώρο, αερίστε τον χώρο εάν το κλιματιστικό λειτουργεί παράλληλα με κάποιου 
είδους καυστήρα. 
 
Διαρρυθμίστε τον αγωγό αποστράγγισής έτσι ώστε να υπάρχει ομαλή αποστράγγισή. 
Η ημιτελής εγκατάσταση της αποστράγγισής μπορεί να προκαλέσει την φθορά από υγρασία του οικίσκου, των επίπλων κτλ. 
 
Μην επιτρέπετε στα παιδιά να ανέβουν στην εξωτερική μονάδα και αποφύγετε την τοποθέτηση οποιουδήποτε αντικειμένου πάνω 
στην εξωτερική μονάδα. 
Η πτώση μπορεί να επιφέρει τραυματισμό. 
 
Μην χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό όταν χρησιμοποιείτε εντομοκτόνο ή άλλο προϊόν υποκαπνισμού  στο χώρο. 
Μπορεί να υπάρξει εναπόθεση χημικών στη μονάδα, το οποίο είναι επιβλαβές στην υγεία σας. 
 
Μην τοποθετείτε συσκευές που φέρουν ανοιχτή φλόγα στην ροή του αέρα ή κάτω από την μονάδα. 
Μπορεί να προκαλέσει ατελή ανάφλεξη ή παραμόρφωση της μονάδας λόγω της θερμότητας. 
 
Μην τοποθετείτε τη μονάδα σε σημείο όπου μπορεί να υπάρξει διαρροή εύφλεκτου αερίου. 
Εάν υπάρξει διαρροή αερίου κοντά στο κλιματιστικό μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά. 
 
Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά ή άτομα με ειδικές ανάγκες χωρίς να υπάρχει επίβλεψη. 
Το κλιματιστικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά 8 ετών και άνω και άτομα με ειδικές ανάγκες ή άτομα χωρίς προηγούμενη εμπειρία και 
γνώση για την συσκευή, ΜΟΝΟ εάν υπάρχει επίβλεψη και ενημέρωση για την ορθή χρήση της συσκευής. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με 
τη συσκευή. Ο καθαρισμός δεν πρέπει να εκτελείται από παιδιά. 
 
Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να μην παίζουν με τη συσκευή. 
 
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί φθορά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον εξειδικευμένο τεχνικό μας για την αποφυγή 
κινδύνου. 
 
Μην λειτουργείτε τη μονάδα σε υγρό χώρο όπως το μπάνιο. 
 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 
Το κλιματιστικό αποτελείται από την εσωτερική μονάδα, την εξωτερική 
μονάδα, το δίκτυο διασωλήνωσης και το τηλεχειριστήριο.  
  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Αυτό το εγχειρίδιο δεν περιέχει οδηγίες για τις λειτουργίες του κλιματι-
στικού. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης το οποίο 
περιέχεται στον οικίσκο σας. 
 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 
Χρησιμοποιείστε το σύστημα στις ακόλουθες θερμοκρασίες για την 
ασφαλή και αποδοτική λειτουργία. Η μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 
για το κλιματιστικό. (ψύξη & θέρμανση).  
 
 



ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
 

• Εάν το κλιματιστικό χρησιμοποιείται εκτός των ενδεδειγμένων συνθηκών μπορεί να προκληθεί μη ομαλή λειτουργία. 
 

• Το φαινόμενο δημιουργίας σταγονιδίων στην επιφάνεια της μονάδας είναι φυσιολογικό εάν στο χώρο υπάρχει υψηλή υγρασία. Παρακα-
λείσθε κλείστε τις πόρτες και τα παράθυρα. 

 

• Η βέλτιστη λειτουργία θα επιτευχθεί στις ενδεδειγμένες συνθήκες λειτουργίας. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
 
Τα περισσότερα από τα κλιματιστικά που χρησιμοποιούμε στους οικίσκους μας έχουν τις παρακάτω λειτουργίες.  
Ελέγξτε το εγχειρίδιο οδηγιών του κλιματιστικού σας για λεπτομέρειες 
 
Λειτουργία προστασίας τριών λεπτών. 
Μια λειτουργία προστασίας που αποτρέπει την επανενεργοποίηση της μονάδας για τρία λεπτά μετά την απενεργοποίηση. 
 
Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης. 
 Μια διακοπή ρεύματος κατά την λειτουργία, θα σταματήσει τελείως την λειτουργία του κλιματιστικού. 
 Όταν επανέλθει το ρεύμα, η λυχνία λειτουργίας θα αναβοσβήσει.  

 Για τις μονάδες με την λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης, η μονάδα θα έρθει σε λειτουργία αυτόματα κρατώντας όλες τις προηγούμε-
νες ρυθμίσεις. 

 Για τα μοντέλα χωρίς την λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης, πιέστε το πλήκτρο ΟΝ/OFF για να ξαναέρθει σε λειτουργία η μονάδα. 
 
Λειτουργία ανίχνευσης διαρροής ( προαιρετική) 
Με αυτή τη λειτουργία στην οθόνη θα αναγραφεί η ένδειξη "ΕC" (όπου αυτή υπάρχει) και οι λυχνίες LED θα αναβοσβήνουν όταν η εξωτερική 
μονάδα ανιχνεύσει διαρροή. 
 
Λειτουργία μνήμης κλίσης των περσίδων (προαιρετική) 
Για ορισμένα μοντέλα, ο μηχανισμός έχει ειδικό σχεδιασμό με μνήμη κλίσης των περσίδων. Εάν το κλιματιστικό απενεργοποιηθεί για τον 
οποιοδήποτε λόγο, όταν επανέλθει σε λειτουργία η κλίση των περσίδων θα επανέλθει στη προηγούμενη ρύθμιση. Συνιστούμε να μην ρυθμί-
σετε την κλίση να έχει μικρό άνοιγμα, στην περίπτωση που δημιουργηθούν σταγονίδια θα στάζει νερό από τις περσίδες. Πιέστε το πλήκτρο 
για την χειροκίνητη ρύθμιση της κλίσης των περσίδων για να επαναφέρετε τη κλίση των περσίδων στην αρχική τους θέση. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
 
Πρέπει να δοθεί προσοχή στα ακόλουθα για να επιτευχθεί η οικονομική λειτουργία. 
 

•  Ρυθμίστε τις περσίδες έτσι ώστε να μην διοχετεύεται ο αέρας απευθείας πάνω στους χρήστες. 
 

•  Ρυθμίστε τη θερμοκρασία του δωματίου έτσι ώστε να υπάρχουν οι ιδανικές συνθήκες. Αποφύγετε την υπερβολική θέρμανση ή ψύξη. 
 

•  Αποφύγετε την απευθείας έκθεση στον ήλιο χρησιμοποιώντας κουρτίνες ή άλλους τρόπους σκίασης. 
 

•  Αερίζετε τον χώρο τακτικά. Η εκτεταμένη χρήση της μονάδας απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή στον εξαερισμό. 
 

•  Κρατήστε τις πόρτες και τα παράθυρα κλειστά. Εάν οι πόρτες και τα παράθυρα παραμένουν  ανοικτά, το ρεύμα του αέρα που θα δη-
μιουργηθεί θα μειώσει την αποδοτικότητα της μονάδας. 

 

•  Μην τοποθετείτε αντικείμενα κοντά στην εισαγωγή και την εξαγωγή του αέρα της μονάδας. Μπορεί να προκαλέσει φθορά και παύση της 
λειτουργίας. 

 

•  Ρυθμίστε το χρονοδιακόπτη. 
 

•  Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο. Απο-
συνδέστε τη μονάδα από την παροχή ρεύματος, γιατί ακόμη και όταν δεν λειτουργεί η μονάδα καταναλώνει μια μικρή ποσότητα ενέρ-
γειας. 

 

•  Κρατήστε το τηλεχειριστήριο μακρυά από τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, ηχοσυστήματα και άλλες παρόμοιες συσκευές. Εάν δεν το κάνετε 
αυτό μπορεί να προκληθούν παράσιτα στις μεταδώσεις. 

 

•  Εάν το φίλτρο της μονάδας δεν είναι καθαρό, η απόδοση της θέρμανσης και της ψύξης θα πέσει. 
Παρακαλείσθε να καθαρίζετε το φίλτρο κάθε δυο εβδομάδες. 

 
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ 
 
Όταν η μονάδα λειτουργεί, μπορείτε να ρυθμίσετε την κλίση των περσίδων για να αλλάξετε την κατεύθυνση της 
ροής του αέρα και να αλλάξετε την θερμοκρασία του δωματίου ομοιόμορφα. Έτσι θα απολαμβάνετε ιδανικές 
συνθήκες. 
 
 



Ρυθμίστε την κατεύθυνση του αέρα 
Πιέστε το πλήκτρο SWING για να ρυθμίσετε τις περσίδες στην επιθυμητή θέση και πιέστε το πλήκτρο ξανά για να διατηρηθούν οι περσίδες σε 
αυτή τη θέση. 
 
Αυτόματη ρύθμιση κατεύθυνσης αέρα 
Πιέστε το πλήκτρο SWING, οι περσίδες θα αρχίσουν να κινούνται αυτόματα. Όσο υπάρχει αυτή η ρύθμιση οι περσίδες της εσωτερικής μονά-
δας θα κινούνται αυτόματα. Η κίνηση των περσίδων σε κάθε πλευρά είναι σε εύρος 30ο. Όταν το κλιματιστικό δεν λειτουργεί (ακόμα και όταν 
υπάρχει ρύθμιση αυτόματης ενεργοποίησης με τον χρονοδιακόπτη), το πλήκτρο SWING δεν λειτουργεί. 
 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
 

• Πριν καθαρίσετε το κλιματιστικό, βεβαιωθείτε ότι η μονάδα δεν είναι ενεργοποιημένη 

• Ελέγξτε ότι η καλωδίωση δεν έχει υποστεί φθορά ή έχει αποσυνδεθεί. 

• Χρησιμοποιείστε ένα στεγνό ύφασμα για να καθαρίσετε την εσωτερική μονάδα και το τηλεχειριστήριο. 

• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα υγρό πανί για να καθαριστεί η εσωτερική μονάδα εάν είναι πολύ βρόμικη. 

• Μην χρησιμοποιείτε υγρό ύφασμα για να καθαρίσετε το τηλεχειριστήριο. 

• Μην χρησιμοποιείτε χημικά επεξεργασμένο ύφασμα για τον καθαρισμό της μονάδας και μην αφήνετε τέτοιου είδους προϊόντα για μεγάλο 
χρονικό διάστημα. 

• Μπορεί να φθείρει ή να θαμπώσει την επιφάνεια της μονάδας. 

• Μην χρησιμοποιείτε βενζίνη, διαλυτικό, βερνίκι ή παρόμοια διαλύματα για τ ον καθαρισμό Αυτό μπορεί να προκαλέσει την φθορά ή την 
παραμόρφωση των πλαστικών επιφανειών της μονάδας. 

 
Συντήρηση μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα απραγίας. (π.χ στην αρχή της σεζόν) 

• Ελέγξτε και αφαιρέστε οτιδήποτε μπορεί να φράζει την εισαγωγή ή την εξαγωγή αέρα της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας. 

• Καθαρίστε τα φίλτρα και το πλαίσιο της εσωτερικής μονάδας. Ανατρέξτε στο " Καθαρισμός του φίλτρου αέρα" για λεπτομέρειες που αφο-
ρούν το καθαρισμό του φίλτρου. Βεβαιωθείτε ότι επανατοθετήσατε τα καθαρά πλέον φίλτρα στη μονάδα στην ίδια θέση. 

• Συνδέστε τη μονάδα με το ηλεκτρικό ρεύμα για τουλάχιστον 12 ώρες πριν τη λειτουργία για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία. Όταν 
υπάρξει παροχή ενέργειας στο τηλεχειριστήριο, θα εμφανιστούν οι ενδείξεις στην οθόνη του. 

 
Συντήρηση πριν από μεγάλο χρονικό διάστημα απραγίας. (π.χ στο τέλος της σεζόν) 

• Αφήστε την εσωτερική μονάδα να λειτουργήσει με μόνο τον ανεμιστήρα ενεργό για περίπου μισή ημέρα για να στεγνώσουν τα εσωτερικά 
εξαρτήματα της συσκευής. 

• Καθαρίστε τα φίλτρα και το πλαίσιο της εσωτερικής μονάδας. Ανατρέξτε στο " Καθαρισμός του φίλτρου αέρα" για λεπτομέρειες που αφο-
ρούν το καθαρισμό του φίλτρου. Βεβαιωθείτε ότι επανατοθετήσατε τα καθαρά πλέον φίλτρα στη μονάδα στην ίδια θέση. 

 
Καθαρισμός του φίλτρου αέρα  
Το φίλτρο αέρα μπορεί να αποτρέψει την σκόνη ή άλλα σωματίδια από το να εισέλθουν στο χώρο. Εάν μπλοκάρει το φίλτρο, η αποδοτικότητα 
του κλιματιστικού μπορεί να πέσει σημαντικά. Επομένως, το φίλτρο πρέπει να καθαρίζεται ανά δυο εβδομάδες κατά την εκτεταμένη χρήση. 
 
Εάν το κλιματιστικό έχει εγκατασταθεί σε σημείο με σκόνη συνίσταται ο τακτικός καθαρισμός των φίλτρων. 
 
Εάν το φίλτρο είναι πολύ βρόμικο από σκόνη και δεν μπορεί να καθαριστεί, παρακαλείσθε να αντικαταστήσετε το φίλτρο με ένα καινούριο. (τα 
αντικαθιστώμενα φίλτρα είναι προαιρετικά) 
 

• Άνοιγμα της γρίλιας της εισαγωγής αέρα. 

• Βγάλτε το φίλτρο. 

•  Καθαρίστε το φίλτρο αέρα. Ηλεκτρική σκούπα ή καθαρό νερό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 
καθαρίσετε το φίλτρο αέρα. 'Εάν η συσσώρευση της σκόνης είναι πολύ μεγάλη χρησιμοποιήστε μια 
μαλακή βούρτσα και ελαφρύ καθαριστικό για να το καθαρίσετε και αφήστε το να στεγνώσει σε ένα 
δροσερό σημείο. Η πλευρά από την οποία εισέρχεται ο αέρας πρέπει να κοιτάει προς τα κάτω όταν 
καθαρίζεται με ηλεκτρική σκούπα.  

•  Η πλευρά από την οποία εισέρχεται ο αέρας πρέπει να κοιτάει προς τα πάνω όταν καθαρίζεται με 
νερό. 

 
 
 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
 

• Μην στεγνώνετε το φίλτρο αέρα στον ήλιο ή με φωτιά. 

• Επανατοποθετήστε το φίλτρο αέρα 

• Κλείστε την γρίλια εισαγωγής αέρα  
 
 
 
 
 



 
ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 
 
Φαινόμενο 1: Το σύστημα δεν λειτουργεί 
■ Το κλιματιστικό δεν λειτουργεί αμέσως μετά την πίεση του πλήκτρου ΟΝ/OFF στο τηλεχειριστήριο. 
Εάν η λυχνία λειτουργίας ανάβει, το σύστημα βρίσκεται σε κανονική κατάσταση. Για να αποφευχθεί η υπερφόρτωση του συμπιεστή, το κλιμα-
τιστικό θα ξεκινήσει 3 λεπτά μετά από την ενεργοποίηση 
 
■ Εάν είναι αναμμένη η λυχνία λειτουργίας και η ένδειξη “PRE-DEF (για τα μοντέλα που υποστηρίζουν ψύξη & θέρμανση) ή η ένδειξη FAN 
ONLY (για τα μοντέλα που υποστηρίζουν μόνο ψύξη) ” σημαίνει ότι έχετε επιλέξει λειτουργία θέρμανσης. ¨όταν ξεκινάει η λειτουργία της μο-
νάδας, εάν δεν έχει ξεκινήσει ο συμπιεστής, η εσωτερική μονάδα θα εμφανίζεται ότι βρίσκεται σε λειτουργία προστασίας “anti cold wind”, 
καθώς η θερμοκρασία του εξαγώμενου αέρα θα είναι ακόμη πολύ χαμηλή.. 
 
Φαινόμενο 2: Αλλαγή από λειτουργία ψύξης σε λειτουργία ανεμιστήρα. 
■ Για να αποφευχθεί η δημιουργία πάγου στην εσωτερική μονάδα, το σύστημα θα περάσει αυτόματα σε λειτουργία ανεμιστήρα, η λειτουργία 
ψύξης θα επανέλθει σύντομα. Όταν η θερμοκρασία του χώρου φτάσει την επιθυμητή που έχει ρυθμιστεί, ο συμπιεστής θα σταματήσει και η 
εσωτερική μονάδα θα μεταβεί σε λειτουργία ανεμιστήρα. Όταν ξανά ανέβει η θερμοκρασία, ο συμπιεστής θα ξεκινήσει να λειτουργεί και πάλι. 
Το ίδιο συμβαίνει και με την λειτουργία θέρμανσης. 
 
Φαινόμενο 3: Λευκός ατμός βγαίνει από την μονάδα 
Φαινόμενο 3.1 : Εσωτερική μονάδα 
Όταν η υγρασία στον χώρο είναι υψηλή κατά την διάρκεια της ψύξης, εάν το εσωτερικό της εσωτερικής μονάδας είναι πολύ βρώμικο, η αλλα-
γή της θερμοκρασίας στο χώρο γίνεται άνισα. Είναι απαραίτητο να καθαρίσετε το εσωτερικό της μονάδας. Συμβουλευτείτε μας για λεπτομέ-
ρειες για τον καθαρισμό της μονάδας. Η διαδικασία απαιτεί εξειδικευμένο τεχνικό. 
 
Φαινόμενο 3.2 : Εσωτερική μονάδα, εξωτερική μονάδα 
■ Όταν η υγρασία στον χώρο είναι υψηλή κατά την διάρκεια της ψύξης, εάν το εσωτερικό της εσωτερικής μονάδας είναι πολύ βρώμικο, η 
αλλαγή της θερμοκρασίας στο χώρο γίνεται άνισα. Είναι απαραίτητο να καθαρίσετε το εσωτερικό της μονάδας. Συμβουλευτείτε μας για λεπτο-
μέρειες για τον καθαρισμό της μονάδας. Η διαδικασία απαιτεί εξειδικευμένο τεχνικό 
 
 Όταν ή λειτουργία του συστήματος αλλάξει σε θέρμανση μετά την λειτουργία αποπάγωσης, η υγρασία που δημιουργείται από την αποπάγω-
ση εξατμίζεται. 
 
Φαινόμενο 4: Θόρυβος κατά την ψύξη 
Φαινόμενο 4.1 : Εσωτερική μονάδα 
■ Ακούγεται ένας συνεχόμενος χαμηλός θόρυβος όταν το σύστημα λειτουργεί ή κατά την απενεργοποίηση. Όταν η αντλία αποστράγγισής 
λειτουργεί , παράγεται αυτός ο ήχος. 
 
■ Ακούγεται ένας θόρυβος όταν το σύστημα απενεργοποιείται μετά την λειτουργία θέρμανσης. Ο θόρυβος αυτός οφείλεται στην συστολή και 
διαστολή των πλαστικών μερών της μονάδας. 
 
Φαινόμενο 4.2 : Εσωτερική μονάδα, εξωτερική μονάδα 
■ Ένας συνεχόμενος ήχος ακούγεται όταν το σύστημα είναι σε λειτουργία. Ο ήχος αυτός οφείλεται στην κυκλοφορία του ψυκτικού αερίου 
στην εσωτερική και την εξωτερική μονάδα. 
■ 'Ένας συνεχόμενος ήχος ακούγεται όταν το σύστημα είναι σε λειτουργία. Ο ήχος αυτός οφείλεται στην κυκλοφορία του ψυκτικού αερίου 
στην εσωτερική και την εξωτερική μονάδα. 
■ Ένας συνεχόμενος ήχος ακούγεται αμέσως μετά την παύση της λειτουργίας ή κατά την λειτουργία αποπάγωσης. Αυτός ο ήχος οφείλεται 
στην παύση κυκλοφορίας ή την αλλαγή κυκλοφορίας του ψυκτικού αερίου. 
 
Φαινόμενο 4.3 : Εξωτερική μονάδα 
■ Όταν ο ήχος της λειτουργίας αλλάζει, αυτό οφείλεται στην αλλαγή συχνότητας. 
 
Φαινόμενο 5: Βγαίνει σκόνη από την μονάδα 
■ Όταν η μονάδα χρησιμοποιείται για πρώτη φορά μετά από καιρό. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι έχει εισχωρήσει σκόνη στη μονάδα. 
 
Φαινόμενο 6: Οσμές από τη μονάδα 
■ Η μονάδα μπορεί να απορροφήσει τις οσμές από τα δωμάτια, έπιπλα, τσιγάρα, κτλ , και να τις αποβάλει ξανά. 
 
Φαινόμενο 7: Δεν λειτουργεί ο ανεμιστήρας της εξωτερικής μονάδας 
■ Κατά την λειτουργία, η λειτουργία του ανεμιστήρα ελέγχεται για την βελτιστοποίηση της λειτουργίας της μονάδας. 
 
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΒΛΑΒΩΝ 
 
8.1 Βλάβες και προβλήματα του κλιματιστικού 
 
Εάν κάποια από τις ακόλουθες βλάβες συμβεί, σταματήστε τη λειτουργία, αποσυνδέστε το ρεύμα και επικοινωνήστε μαζί μας. 
 
■  Η λυχνία λειτουργίας αναβοσβήνει γρήγορα. (5Ηζ) 
Η λυχνία αναβοσβήνει ακόμη και μετά την απενεργοποίηση και την επανενεργοποίηση.  

■ Το τηλεχειριστήριο δέχεται βλάβη ή τα πλήκτρα δεν λειτουργούν σωστά. 

■  Μια συσκευή ασφάλειας, όπως ασφάλεια τάση, διακόπτης ασφαλείας ενεργοποιείται συνεχώς. 

■  Αντικείμενα και νερό έχουν εισχωρήσει στη μονάδα. 

■  Διαρροή νερού από την εσωτερική μονάδα 
 
 ■  Άλλες βλάβες  



ΝΟ. 
Ενδεικτικές Βλάβες σε κλιματιστικά Inventor  

Ελέγξτε αντίστοιχα το εγχειρίδιο του δικού σας κλιματιστικού!  
ένδειξη 
οθόνης 

Λυχνία  
χρονοδιακόπτη 

λυχνία  
λειτουργίας  

(λάμψεις /sec)  

1 Βλάβη EEPROM της εσωτερικής μονάδας Ε0 OFF 1  

2 Βλάβη επικοινωνίας μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας. Ε1 OFF 2  

3 Βλάβη εσωτερικού ανεμιστήρα Ε3 OFF 4 

4 Κομμένο καλώδιο ή βραχυκύκλωμα στον αισθητήρα θερμοκρασίας  Ε4 OFF 5 

5 Κομμένο καλώδιο ή βραχυκύκλωμα στο πηνίο θερμοκρασίας Ε5 OFF 6  

6 Βλάβη ανίχνευσης διαρροής ψυκτικού ΕΟ OFF 7 

7 Βλάβη ένδειξης στάθμης νερού ΕΕ OFF 8  

8 Βλάβη επικοινωνίας μεταξύ των εσωτερικών μονάδων(για δίδυμες μονάδες)  Ε8 OFF 9 

9 Άλλες βλάβες για δίδυμες μονάδες. Ε9 OFF 10  

10 Προστασία υπερφόρτωσης κυκλώματος F0  ΟΝ 1  

11 Κομμένο καλώδιο ή βραχυκύκλωμα εξωτερικού αισθητήρα θερμοκρασίας F1  ΟΝ 2  

12 Βλάβη στον αισθητήρα θερμοκρασίας του αγωγού του συμπυκνωτή της εξωτερικής μονάδας  F2 ΟΝ 3 

13 Βλάβη στον αισθητήρα θερμοκρασίας του εξαγόμενου αέρα F3 ΟΝ 4 

14 Βλάβη EEPROM της εξωτερικής μονάδας F4 ΟΝ 5 

15 Βλάβη ανεμιστήρα εξωτερικής μονάδας (μόνο για μοτέρ τύπου DC) F5 ΟΝ 6  

16 Βλάβη αισθητήρα Τ2b F6  ΟΝ 7 

17 Ανωμαλία στον έλεγχο του καναλιού επικοινωνίας των πάνελ  F7 ΟΝ 8  

18 Βλάβη στο πάνελ F8  ΟΝ 9 

19 Το πάνελ δεν έχει κλείσει F9 ΟΝ 10  

20 Προστασία ΙΡΜ στο εξάρτημα inverter Ρ0 λάμψη 1  

21 Προστασία υψηλής/χαμηλής τάσης Ρ1 λάμψη 2  

22 Προστασία συμπιεστή κατά την υψηλή θερμοκρασία Ρ2 λάμψη 3 

23 Προστασία από την εξωτερική χαμηλή θερμοκρασία Ρ3 λάμψη 4 

24 Βλάβη συμπιεστή Ρ4 λάμψη 5 

25 Ασυμβατότητα προγραμμάτων Ρ5 λάμψη 6  



 

Φαινόμενα Αιτία Λύση 

Η μονάδας δεν ξεκινά 

• Διακοπή ρεύματος 

• Απενεργοποιημένος διακόπτης ρεύματος 

• Καμένη ασφάλεια 

• Άδειες μπαταρίες ή άλλο πρόβλημα στο 
τηλεχειριστήριο 

• Περιμένετε να έρθει το ρεύμα 

• Ενεργοποιήστε τον διακόπτη 

• Αντικαταστήστε την ασφάλεια 

• Αντικαταστήστε τις μπαταρίες και ελέγξτε το 
τηλεχειριστήριο 

Κανονική ροή αέρα 
άλλα αδυναμία ψύξης 

• Δεν έχει οριστεί σωστά η θερμοκρασία 

• Βρίσκεται σε προστασία 3 λεπτών του 
συμπιεστή 

• Ρυθμίστε σωστά τη θερμοκρασία 

• Περιμένετε 

Αναβοσβήνει συχνά η συσκευή 

• Το ψυκτικό είναι πολύ λίγο ή πάρα πολύ 

• Αέρας ή ασύμβατο αέριο στο κύκλωμα 
του ψυκτικού. 

• Βλάβη συμπιεστή 

• Η τάση είναι πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή 

• Φραγή στο κύκλωμα του συστήματος 

• Ελέγξτε για διαρροή και αναπληρώστε το ψυκτι-
κό. 

• Εκκενώστε και αναπληρώστε το ψυκτικό 

• Συντήρηση ή αντικατάσταση συμπιεστή 

• Ελέγξτε την πίεση του ψυκτικού 

Χαμηλή απόδοση στη ψύξη 

• Βρώμικός εναλλάκτης θερμότητας εσωτε-
ρικής και εξωτερικής μονάδας 

• Βρώμικο φίλτρο αέρα 

• Φραγή εισαγωγής/εξαγωγής αέρα   εσω-
τερικής και εξωτερικής μονάδας 

• Ανοικτές πόρτες και παράθυρα 

• Εκτεταμένη ηλιοφάνεια 

• Υπερβολική παραγωγή θερμότητας 

• Πολύ υψηλή εξωτερική θερμοκρασία 

• Διαρροή ή έλλειψη ψυκτικού 

• Καθαρίστε τον εναλλάκτη θερμότητας 

• Καθαρίστε το φίλτρο αέρα 

• Καθαρίστε τις εισαγωγές και τις εξαγωγές αέρα 
των μονάδων 

• Κλείστε τις πότες και τα παράθυρα 

• Χρησιμοποιήστε κουρτίνες ή άλλα σκίαστρα 

• Μειώστε τις εκπομπές θερμότητας 

• Αναζητήστε παραπάνω για την αιτία και την 
λύση 

• Φυσιολογική μείωση απόδοσης ψύξης 

Χαμηλή απόδοση στη θέρμανση 

• Η εξωτερική θερμοκρασία είναι μικρότε-
ρη από 7°C 

• Οι πόρτες και τα παράθυρα δεν είναι 
κλειστά 

• Διαρροή ή έλλειψη ψυκτικού 

• Χρησιμοποιήστε συσκευή θέρμανσης 

• Κλείστε τις πότες και τα παράθυρα 

• Ελέγξτε για διαρροή και αναπληρώστε το ψυκτι-
κό. 

Εάν το σύστημα δεν λειτουργεί σωστά εκτός από τις παραπάνω περιπτώσεις η κάποια από παραπάνω βλάβες 

είναι εμφανής, ελέγξτε το σύστημα σύμφωνα με τις ακόλουθες διαδικασίες. 

 

 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
Η μη παρατήρηση μιας προειδοποίησης μπορεί να αποφέρει θάνατο.  
  
 



Βλάβες και προβλήματα του τηλεχειριστηρίου 

Πριν απευθυνθείτε σε εμάς για την επισκευή, ελέγξτε τα ακόλουθα σημεία. 

Φαινόμενα Αίτια Λύση 

Δεν αλλάζει η ταχύτητα 
Ελέγξτε εάν η ένδειξη προγράμματος λειτουργίας 

είναι AUTO 

Κατά την αυτόματη λειτουργία, το κλιματι-
στικό αλλάζει αυτόματα την ταχύτητα του 

ανεμιστήρα. 

του ανεμιστήρα 
Ελέγξτε εάν η ένδειξη προγράμματος λειτουργίας 

είναι DRY 

Κατά τη λειτουργία DRY δέν είναι δυνατή 
η αλλαγή ταχύτητας του ανεμιστήρα. Η 

ταχύτητα του ανεμιστήρα μπορεί να επιλεγεί 
στις εξής ρυθμίσεις “COOL”, “FAN ONLY”, 

και “HEAT”. 

Δεν μεταδίδεται το σήμα από το τηλε-
χειριστήριο, ακόμη και όταν πιέζετε το 

πλήκτρο ΟΝ/ΟΡΡ 

Ελέγξτε εάν έχουν αδειάσει οι μπαταρίες του τηλε-
χειριστηρίου 

Αντικαταστήστε τις μπαταρίες 

Δεν ανάβει η ένδειξη ΤΕΜΡ 
Ελέγξτε εάν η ένδειξη προγράμματος λειτουργίας 

είναι FAN ONLY 
Η θερμοκρασία δεν μπορεί να ρυθμιστεί 

κατά την λειτουργία του ανεμιστήρα. 

ΟΙ ενδείξεις στην οθόνη εξαφανίζονται 
μετά από λίγο χρόνο 

Ελέγξτε εάν η λειτουργία του χρονοδιακόπτη έχει 
περατωθεί όταν ανάβει η ένδειξη TIMER OFF στην 

οθόνη. 

Η λειτουργία του κλιματιστικού θα σταματή-
σει αυτόματα την ορισμένη ώρα. 

Η ένδειξη ΤΙΜΕΡ ΟΝ σβήνει μετά από 
λίγο χρόνο 

Ελέγξτε εάν η λειτουργία του χρονοδιακόπτη έχει 
ξεκινήσει όταν ανάβει η ένδειξη TIMER ON στην 

οθόνη. 

Η λειτουργία του κλιματιστικού θα ξεκινήσει 
αυτόματα την ορισμένη ώρα και η αντίστοι-

χή ένδειξη θα σβήσει. 

Δέν υπάρχει ηχητική ειδοποίηση από 
την εσωτερική μονάδα ακόμη κι όταν 

πιέζετε το πλήκτρο ΟΝ/ΟFF 

Ελέγξτε εάν ο πομπός σήματος του τηλεχειριστη-
ρίου είναι σωστά προσανατολισμένος προς τον 

δέκτη της εσωτερικής μονάδας 

Κατευθύνετε τον πομπό στον δέκτη της 
εσωτερικής μονάδας και πιέστε το πλήκτρο 

ON/OFF δύο συνεχόμενες φορές 

ΠΡΟΣΟΧΗ - ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΗ  
Η μη παρατήρηση μιας ενέργειας που απαιτεί προσοχή, ή μιας σύστασης ή 
μιας συμβουλής μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή ζημία στον εξοπλι-
σμό και μόνο σε ακραίες περιπτώσεις μπορεί να αποφέρει θάνατο. 



Συντήρηση Οικίσκου 
Για την σωστή συντήρηση του οικίσκου σας, παρακαλούμε ακολουθήσετε τις 

παρακάτω χρήσιμες συμβουλές: 

Να ελέγχετε τακτικά τις υδρορροές για τυχόν συσσώρευση χώματος ή  φύλλων τα οποία 

πρέπει επιμελώς να απομακρύνετε. 

Να μην κρεμάτε φορτία από τα πάνελς ή κάνετε οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στον οικίσκο. 

Τα πάνελς καθαρίζονται με απλό πανί ελαφρά βρεγμένο. Μην χρησιμοποιείτε χημικά η 

διαλύτες. 

Να μην βρέχετε το πάτωμα όταν καθαρίζετε με πολύ νερό αλλά το σφουγγάρισμα να γίνεται 

με στραγγισμένη σφουγγαρίστρα. Η υπόβαση, εκτός από τους χώρους υγιεινής ή από ειδική 

παραγγελία δική σας, δεν είναι ανθυγρή, και ως εκ τούτου μόνιμη υγρασία ή πιθανή εισροή 

υδάτων θα την καταστρέψει σταδιακά προκαλώντας φουσκώματα ή λακούβες. 

Τυχόν σκουριές ή ξεφλουδίσματα πρέπει να επιδιορθώνονται άμεσα. Τρίψτε με ψιλό 

γυαλόχαρτο πριν την βαφή! 

Να αντικαθιστάτε τις σιλικόνες στα κουφώματα εφόσον δείτε ότι έχουν καταστραφεί για να 

εμποδίσετε εισροή ομβρίων. Είναι χρήσιμο περιοδικά να ανοίγετε τις απορροές τους. 

Σε όλους τους οικίσκους αλλά ιδιαιτέρως σε αυτούς που έχουν μεγάλα ανοίγματα, μεγάλες 

περσίδες, μεγάλα παράθυρα, δίφυλλες πόρτες, πόρτες ανοιγόμενες προς τα έξω, θα πρέπει 

να παραμένουν κλειστά σε ανέμους εντάσεως μεγαλύτερης των 5 BEAUFORΤ.  

Οι οικίσκοι δεν θα πρέπει να εκτίθενται σε καιρικές συνθήκες για τις οποίες δεν έχουν 

κατασκευαστεί. Δείτε αναλυτικά τα φορτία σχεδιασμού στην ιστοσελίδα μας.. Τέλος σε 

περίπτωση προγνώσεων για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα από τα οποία μπορούν να 

προκύψουν φορτία μεγαλύτερα των αντοχών σχεδιασμού των  

οικίσκων, συστήνουμε στους χρήστες να προβαίνουν σε έγκαιρη απομάκρυνση του οικίσκου 

απο την περιοχή. Σε περίπτωση αδυναμίας απομάκρυνσης συνίσταται να προβαίνουν σε 

ενέργειες προφύλαξης πριν τα φαινόμενα παρουσιασθούν και όταν αυτά εμφανισθούν να 

μην ρισκάρουν παραμένοντας εντός της κατασκευής.  Σε τέτοιες περιπτώσεις ανέμου 

μεγαλύτερου των φορτίων σχεδιασμού που υπάρχει αδυναμία απομάκρυνσης συστήνεται ο 

οικίσκος να δένεται και στα 4 σημεία κατεβασιών υδρορροής χιαστί  (όπως κατά την 

μεταφορά του με το φορτηγό) με μάπες που θα βιδωθούν στα αγκύρια πάκτωσης του στο 

έδαφος. 

Σε περίπτωση χιονιού περισσότερου των αντοχών του οικίσκου σας  θα πρέπει να εκτελείται 

αποχιονισμός στην οροφή. Ειδικά όταν αυτό μετατρέπεται  σε πάγο που ζυγίζει 

περισσότερο.  

Να μην αφήνετε τον οικίσκο χωρίς επιτήρηση για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Μια μικρή 

διαρροή που δεν θα επιδιορθωθεί εγκαίρως μπορεί να προκαλέσει μεγάλες βλάβες. 

Συστήνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις να κλείνετε του διακόπτες υδροδότησης –

ρευματοδότησης και να προγραμματίζετε μια τακτική επίσκεψη για έλεγχο. 

Να μην τοποθετούνται εντός του οικίσκου φορτία που υπερβαίνουν το ανωτέρα 

επιτρεπόμενα όρια  αντοχής του δαπέδου σας. 

Σε περιόδους χαμηλών θερμοκρασιών  προτείνουμε να λειτουργείτε περιοδικά το σύστημα 

της θέρμανσης. Θα αποτρέψει το πάγωμα των σωληνώσεων και φαινόμενα υγροποιήσεων 

εντός του οικίσκου.  Παρόλο που φαίνεται ότι ο οικίσκος σας βάζει νερά από την οροφή κάτι 

τέτοιο δεν ισχύει στην πραγματικότητα!  

 

Επικοινωνία 

Αν θέλετε περισσότερες 

πληροφορίες ή οδηγίες, 

μη διστάσετε να μας   

τηλεφωνήσετε. Πολλές 

από τις παραπάνω προ-

τεινόμενες συμβουλές δεν 

υποκαθιστούν την γνώση 

και την εμπειρία που 

προκύπτει από την συνε-

χή ενασχόληση εξειδικευ-

μένου προσωπικού με τα 

θέματα αυτά οπότε πριν 

από οποιαδήποτε ενέρ-

γεια που θεωρείτε ότι δεν 

είστε απολύτως σίγουροι 

ότι γνωρίζετε πώς να την 

εκτελέσετε με ασφάλεια, 

σας συνιστούμε να επι-

κοινωνήσετε μαζί μας. 

Υπενθυμίζεται ότι οι οδη-

γίες αυτές ενδεχομένως 

δεν είναι  πλήρεις και δεν 

εγγυώνται κατά ανάγκη 

αποφυγή των οιοδήποτε 

προβλημάτων μπορούν 

να προκύψουν. Αποτε-

λούν μια προσπάθεια 

πρόληψης και επίλυσης 

των περισσότερο συνηθι-

σμένων!  
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