
Η εξωτερική εμφάνιση κα μερικές λειτουργίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς 
προειδοποίηση για την βελτίωση του προϊόντος. Επικοινωνήστε με το 
κατάστημα πώλησης ή με τον κατασκευαστή για περισσότερες 
λεπτομέρειες.

Σας ευχαριστούμε πολύ που αγοράσατε το κλιματιστικό μας. 
Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν 
χρησιμοποιήσετε την συσκευή. Αποθηκεύστε το εγχειρίδιο για 
μελλοντική χρήση.

 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ
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Κουμπιά λειτουργίας Χρησιμοποιώντας το Τηλεχειριστήριο

ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΒΕΒΑΙΟΙ ΤΙ ΚΑΝΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ;

ΕΙΔΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τοποθέτηση και Αφαίρεση Μπαταριών

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το νέο σας κλιματιστικό, βεβαιωθείτε πως έχετε εξοικειωθεί με το 
τηλεχειριστήριο του. Παρακάτω θα βρείτε μία σύντομη εισαγωγή για το τηλεχειριστήριο. Για πληροφορίες 
σχετικά με το πως να χειριστείτε το κλιματιστικό σας, ανατρέξτε στο τμήμα Πως Να Χρησιμοποιήσετε τις 
Βασικές Λειτουργίες Για πληροφορίες σχετικά

Ανατρέξτε στα τμήματα Πως να Χρησιμοποιήσετε 
τις Βασικές Λειτουργίες και Πως να 
Χρησιμοποιήσετε τις Προχωρημένες Λειτουργίες 
του εγχειριδίου για αναλυτικές οδηγίες χρήσης του 
κλιματιστικού σας. 

Το σχήμα των κουμπιών μπορεί να διαφέρει 
ελαφρώς από το παράδειγμα που βλέπετε.
Εάν η εσωτερική μονάδα δεν έχει κάποια 
συγκεκριμένη λειτουργία, πατώντας το κουμπί αυτής 
της λειτουργίας δεν θα έχει κάποιο αποτέλεσμα.
Όταν υπάρχουν μεγάλες διαφορές ανάμεσα 
στο «Παράδειγμα Τηλεχειριστηρίου» και 
στις «ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ» στην περιγραφή 
των λειτουργιών, η περιγραφή των 
«ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ» θα επικρατεί.

Το κλιματιστικό σας συνοδεύεται από δύο R03/LR03 
μπαταρίες. Τοποθετήστε τις μπαταρίες στο 
τηλεχειριστήριο πριρν το χρησιμοποιήσετε.
Ανοίξτε ολισθαίνοντας το πίσω κάλυμμα του 
τηλεχειριστήριου. 

Τοποθετήστε τις μπαταρίες, δίνοντας προσοχή 
στον συνδυασμό της πολικότητας (+) και (-) των 
μπαταριών με τα σύμβολα στο διαμέρισμα 
μπαταριών.

Τοποθετήστε πάλι το κάλυμμα.

Για την καλύτερη απόδοση του προϊόντος:
Μην συνδυάζετε παλιές με νέες μπαταρίες ή 
μπαταρίες διαφορετικών ειδών.
Μην αφήνετε μπαταρίες μέσα στο 
τηλεχειριστήριο εάν δεν ,σκοπεύετε να 
χρησιμοποιήσετε την συσκευή για διάστημα 
μεγαλύτερο των 2 μηνών.

Μην πετάτε τις μπαταρίες σε αταξινόμητα 
δημοτικά απορρίματα. Ανατρέξτε στους τοπικούς 
σας νόμους για την σωστή ανακύκλωση των 
μπαταριών.

Το τηλεχειριστήριο πρέπει να βρίσκεται σε 
απόσταση 8 μέτρων από την μονάδα.
Η μονάδα βγάζει ήχο όταν λάβει σήμα από το 
χειριστήριο.
Οι κουρτίνες, άλλα υλικά και το φως του ήλιου 
μπορούν να παρέμβουν με τον υπέρυθρο 
δέκτη σήματος. 
Αφαιρέστε τις μπαταρίες εάν το τηλεχειριστήριο 
δεν θα χρησιμοποιηθεί για περισσότερους από 
2 μήνες.
Φροντίστε να μην πέσουν υγρά στο 
τηλεχειριστήριο.
Εάν άλλες ηλεκτρικές συσκευές αντιδράσουν 
στο τηλεχειριστήριο, μετακινείστε τις συσκευές ή 
συμβουλευτείτε τον τοπικό σας έμπορο.

ON/OFF SILENCE/FP

TEMP

TEMP

TIMER ON

TIMER OFF

SWING

FOLLOW ME

LED

ΜΟΝΤΕΛΟ:RG57A6(B)/BGEF

MODE

FAN SPEED

SLEEP

TURBO

SELF CLEAN

AUTO → COOL→ DRY → 
HEAT → FAN

AUTO → LOW →
MED → HIGH

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την 
μονάδα. Χρησιμοποιείται για να 

ενεργοποιήσει την σίγαση και την 
λειτουργία θέρμανσης 8°C.

Αυξάνει την θερμοκρασία 
κατά 1°C.
Η μέγιστη θερμοκρασία 
είναι 30°C .

Μειώνει την 
θερμοκρασία κατά 1°C.
Η ελάχιστη θερμοκρασία 
είναι 17°C .

Ενεργοποιεί τον 
χρονοδιακόπτη(δείτε τοΠως να 
Χρησιμοποιήσετε τις Βασικές 
Λειτουργίες για Οδηγίες)

Απενεργοποιεί τον 
χρονοδιακόπτη (δείτε το Πως Να 
Χρησιμοποιήσετε τις Βασικές 
Λειτουργίες για Οδηγίες)

Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί 
την κίνηση των περσίδων

Κουμπί εμφάνιση εκτιμώμενης 
θερμοκρασίας και 
θερμοκρασίας δωματίου. 

Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την οθόνη LED της 
εσωτερικής μονάδας.
Εάν σας ενοχλεί το φως όταν κοιμάστε, μπορείτε να 
πατήσετε το κουμπί LED για να απενεργοποιήσετε 
την οθόνη LED της εσωτερικής μονάδας. Πατήστε το 
κουμπί για να την ενεργοποιήσετε ξανά.

Εναλάσσει τους τρόπους 
λειτουργίας ως εξής:

Για να επιλέξετε την ταχύτητα 
του ανεμιστήρα στην εξής σειρά:

Εξοικονόμηση ενέργειας τις 
ώρες που βρίσκεται σε 

κατάσταση ύπνου.

Δίνει στην μόναδα την δυνατότητα 
να φτάσει προκαθορισμένες 

θερμοκρασίες στο συντομότερο 
δυνατό χρονικό διάστημα

Ενεργοποιεί και 
απενεργοποιεί την 

λειτουργία 
αυτο-καθαρισμού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρακαλώ μην επιλέξετε 
την λειτουργία HEAT εάν το μηχάνημα 
που αγοράσατε είναι αποκλειστικά για 
ψύξη. Η λειτουργία Heat δεν 
υποστηρίζεται από συσκευές ψύξης.
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Ενδείξεις Οθόνης LCD του Τηλεχειριστηρίου
Πληροφορίες εμφανίζονται όταν το τηλεχειριστήριο είναι ενεργοποιημένο.

Δείκτης Σήματος

Ένδειξη MODE Ένδειξη ON/OFF

Ένδειξη TIMER ON Ένδειξη TIMER OFF

Ένδειξη ECO

Ένδειξη Μπαταρίας

Ανάβει όταν το τηλεχειριστήριο στέλνει 
σήμα στην εσωτερική μονάδα

Εμφανίζεται όταν η μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία 
και εξαφανίζεται όταν είναι απενεργοποιημένη

Εμφανίζεται όταν 
TIMER ON έχει 
ρυθμιστεί

Εμφανίζεται όταν 
TIMER OFF έχει 
ρυθμιστεί

Το εύρος της θερμοκρασίας των μονάδων είναι 
17-30OC. Μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε την 
θερμοκρασία κατά 1OC.

Κατά την λειτουργία AUTO, η μονάδα θα επιλέξει 
αυτόματα την λειτουργία COOL, FAN, HEAT ή DRY με 
βάση την προκαθορισμένη θερμοκρασία.
Πατήστε το κουμπί MODE για να επιλέξετε την 
λειτουργία Auto.
Ορίστε την επιθυμητή θερμοκρασία χρησιμοποιώντας τα 
κουμπιά Temp ή Temp.
Πατήστε το κουμπί ON/OFF για να ενεργοποιήσετε την 
συσκευή.

Πατήστε το κουμπί MODE για να επιλέξετε την 
λειτουργία COOL.
Ορίστε την επιθυμητή θερμοκρασία 
χρησιμοποιώντας τα κουμπιά Temp         ή Temp   
          .
Πατήστε το κουμπί FAN για να επιλέξετε την 
ταχύτητα του ανεμιστήρα: AUTO, LOW, MED ή 
HIGH.
Πατήστε το κουμπί ON/OFF για να 
ενεργοποιήσετε την συσκευή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ταχύτητα του ανεμιστήρα (FAN SPEED) 
δεν γίνεται να ρυθμιστεί στην λειτουργία Auto.

Δεν είναι διαθέσιμο σε 
αυτή την μονάδα

Ανίχνευση χαμηλής 
μπαταρίας

Ένδειξη SLEEP
Εμφανίζεται όταν η 
λειτουργία SLEEP (ΥΠΝΟΥ) 
είναι ενεργοποιημένη

Ένδειξη FOLLOW ME

Ένδειξη FRESH 

Δείχνει πως η λειτουργία 
FOLLOW ME είναι 
ενεργοποιημένη

Δεν είναι διαθέσιμο σε 
αυτή την μονάδα

Ένδειξη SILENTΈνδειξη FAN SPEED

Σημείωση:

Εμφανίζεται όταν η 
λειτουργία σίγασης είναι 
ενεργοποιημένη.

Ένδειξη Θερμοκρασίας/Χρονοδιακόπτη
Εμφανίζει την επιλεγμένη θερμοκρασία από 
προεπιλογή ή τον χρονοδιακόπτη όταν 
χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες TIMER ON/OFF

Η οθόνη είναι κενή όταν βρίσκεται σε λειτουργία FAN.

Εύρος θερμοκρασίας: 17-30°C
Εύρος ρύθμισης χρονοδιακόπτη: 0-24 ώρες

Εμφανίζει την επιλεγμένη ΤΑΧΥΤΗΤΑ 
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

Η οθόνη είναι κενή όταν έχει τεθεί σε 
AUTO ταχύτητα ή λειτουργία DRY 
(αφύγρανσης).

Όλες οι ενδείξεις που βρίσκονται στο παράδειγμα είναι εκεί με σκοπό μία εύκολη παρουσίαση. Κατά την 
πραγματική λειτουργία μόνο οι σχετικές λειτουργικές ενδείξεις εμφανίζονται στην οθόνη.

Δείχνει την τρέχουσα 
λειτουργία, 
συμπεριλαμβάνοντας:

Πως να Χρησιμοποιήσετε τις Βασικές Λειτουργίες

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Λειτουργία AUTO

Λειτουργία COOL
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Πως να Χρησιμοποιήσετε τις Βασικές Λειτουργίες

Λειτουργία DRY (αφύγρανσης)

Πως να Χρησιμοποιήσετε τις Βασικές Λειτουργίες

Λειτουργία HEAT

Λειτουργία FAN

Πατήστε το κουμπί MODE για να επιλέξετε την 
λειτουργία DRY.

Πατήστε το κουμπί MODE για να 
επιλέξετε την λειτουργία HEAT.
Ορίστε την επιθυμητή θερμοκρασία 
χρησιμοποιώντας τα κουμπιά Temp ή 
Temp.
Πατήστε το κουμπί FAN για να επιλέξετε 
την ταχύτητα του ανεμιστήρα: AUTO, 
LOW, MED ή HIGH.
Πατήστε το κουμπί ON/OFF για να 
ενεργοποιήσετε την συσκευή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσο πέφτει η εξωτερική 
θερμοκρασία, η απόδοση της λειτουργίας 
HEAT (θέρμανσης) της μονάδας σας μπορεί να 
επηρεαστεί. Σε τέτοιες περιπτώσεις, 
συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό 
συνδυαστικά με κάποια άλλη συσκευή 
θέρμανσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ταχύτητα του ανεμιστήρα (FAN 
SPEED) δεν γίνεται να αλλάξει στην λειτουργία 
DRY.

Ορίστε την επιθυμητή θερμοκρασία 
χρησιμοποιώντας τα κουμπιά         ή Temp   
        .
Πατήστε το κουμπί ON/OFF για να 
ενεργοποιήσετε την συσκευή.

Πατήστε το κουμπί MODE για να 
επιλέξετε την λειτουργία FAN.
Πατήστε το κουμπί FAN για να επιλέξετε 
την ταχύτητα του ανεμιστήρα: AUTO, 
LOW, MED ή HIGH.
Πατήστε το κουμπί ON/OFF για να 
ενεργοποιήσετε την συσκευή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν μπορείτε να ορίσετε την 
θερμοκρασία στην λειτουργία FAN. Συνεπώς, η 
LCD οθόνη του τηλεχειριστηρίου σας δεν θα 
εμφανίζει την θερμοκρασία.
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Χρησιμοποιώντας την λειτουργία TIMER

Το κλιματιστικό σας έχει δύο λειτουργίες 
σχετικά με τον χρονοδιακόπτη:

TIMER ON- ρυθμίζει μετά από πόση 
ώρα θα τεθεί σε λειτουργία το 
κλιματιστικό.
TIMER OFF- ρυθμίζει μετά από πόση 
ώρα θα τεθεί εκτός λειτουργίας το 
κλιματιστικό.

Λειτουργία TIMER ON
Η λειτουργία TIMER ON σας επιτρέπει να 
θέσετε ένα χρόνικο διάστημα μετά το οποίο η 
συσκευή θα ενεργοποιηθεί αυτόματα, όπως για 
παράδειγμα όταν επιστρέφετε σπίτι σας μετά 
την δουλειά.

Πατήστε το κουμπί TIMER ON. Εξ ορισμού, η 
τελευταία χρονική περίοδος που θέσατε και το 
“h” (που υποδεικνύει τις ώρες) θα εμφανιστούν 
στην οθόνη.
Σημείωση: Αυτός ο αριθμός υποδεικνύει 
πόσες ώρες θέλετε να περάσουν μέχρι να 
ενεργοποιηθεί η συσκευή..
Για παράδειγμα, εάν ορίσετε το TIMER ON για
2.5 ώρες, " 2.5h " θα εμφανιστεί στην οθόνη και 
η συσκευή θα ενεργοποιηθεί μετά από 2.5 
ώρες.
Πιέστε το κουμπί TIMER ON επανειλημμένα 
για να ορίσετε την ώρα που θέλετε να 
ενεργοποιηθεί η συσκευή.

Πατήστε το κουμπί TIMER OFF. Εξ ορισμού, η 
τελευταία χρονική περίοδος που θέσατε και το 
“h” (που υποδεικνύει τις ώρες) θα εμφανιστούν 
στην οθόνη.

Περιμένετε 2 δευτερόλεπτα, μέχρι να 
ενεργοποιηθεί η λειτουργία TIMER OFF. Η 
ψηφιακή οθόνη του τηλεχειριστηρίου σας θα 
επιστρέψει στην εμφάνιση της θερμοκρασίας.

Παράδειγμα: Ορίζοντας να απενεργοποιηθεί το 
κλιματιστικό μετά από 5 ώρες.

Συνεχίστε να 
πιέζετε το 
TIMER ON ή 
το TIMER 
OFF μέχρι να 
φτάσετε στην 
επιθυμητή 
ώρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν ρυθμίζετε τις 
λειτουργίες TIMER ON και TIMER OFF, 
έως 10 ώρες, ο χρόνος θα αυξάνεται ανά 
30 λεπτά για κάθε πίεση του πλήκτρου. 
Μετά από τις 10 ώρες και έως τις 24, θα 
αυξάνεται ανά ώρα. Ο χρονοδιακόπτης θα 
επαναφερθεί στο μηδέν μετά απο τις 24 
ώρες.
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε και τις δύο 
λειτουργίες βάζοντας τον χρονοδιακόπτη 
στο " 0.0h " .

Πιέστε το κουμπί TIMER OFF επανειλημμένα 
για να ορίσετε την ώρα που θέλετε να 
απενεργοποιηθεί η συσκευή.

Σημείωση: Αυτός ο αριθμός υποδεικνύει 
πόσες ώρες θέλετε να περάσουν μέχρι να 
απενεργοποιηθεί η συσκευή. 
Για παράδειγμα, έαν ορίσετε το TIMER OFF για 
5 ώρες, " 5.0h " θα εμφανιστεί στην οθόνη και η 
συσκευή θα απενεργοποιηθεί μετά από 5 
ώρες.

Περιμένετε 2 δευτερόλεπτα, μέχρι να 
ενεργοποιηθεί η λειτουργία TIMER ON. Η 
ψηφιακή οθόνη του τηλεχειριστηρίου σας θα 
επιστρέψει στην εμφάνιση της θερμοκρασίας.

Λειτουργία TIMER OFF Η λειτουργία 
TIMER OFF σας επιτρέπει να ορίσετε ένα 
χρονικό διάστημα μετά το οποίο η συσκευή 
θα απενεργοποιηθεί αυτόματα, όπως για 
παράδειγμα όταν ξυπνάτε.

Παράδειγμα: Ορίζοντας να ενεργοποιηθεί το 
κλιματιστικό μετά από 2.5 ώρες.
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2PM 3PM 4PM 5PM 6PM 7PM 8PM 9PM

6 ώρες μετά
8 ώρες μετά

12

ON/OFF

ON/OFF

MODE

MODE

SHORT

SHORT

CUT

CUT

TIMER ON

TIMER ON

TEMP

TEMP

3 

3 

sec

sec

4

8

3

7

X12

X16

2

6

1

5

TIMER ON TIMER ON

TIMER OFF TIMER OFF

Ορίζοντας και το TIMER ON και το TIMER OFF την ίδια στιγμή

Η οθόνη του τηλεχειριστηρίου σας

Timer on

Timer off

Ο 
χρονοδιακόπτης 

ξεκινάει

Η συσκευή 
ενεργοποιείται

ON

Η συσκευή 
ενεργοποιείται

OFF

Παρακαλώ να θυμάστε πως οι χρονικοί περίοδοι που ορίζετε και για τις δύο λειτουργίες 
αναφέρονται σε ώρες μετά την τωρινή ώρα. Για παράδειγμα, ας πούμε πως τώρα είναι 1.00 
μ.μ, και θέλετε η συσκευή να ενεργοποιηθεί αυτόματα στις 7.00 μ.μ. Θέλετε να λειτουργήσει 
για 2 ώρες και μετά να απενεργοποιηθεί αυτόματα στις 9.00 μ.μ.

Ο χρονοδιακόπτης έχει οριστεί να 
ενεργοποιηθεί 6 ώρες μετά από την 
τωρινή ώρα

Ο χρονοδιακόπτης έχει οριστεί 
να απενεργοποιηθεί 8 ώρες 
μετά από την τωρινή ώρα

Τωρινή ώρα 
1Μ.Μ.

Παράδειγμα: Ορίζοντας να ενεργοποιηθεί η συσκευή μετά από 6 ώρες, να λειτουργήσει για 2 
ώρες και μετά να απενεργοποιηθεί (δείτε τις εικόνες παρακάτω)

Κάνετε τα ακόλουθα:
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1. 

2. 

    

    
    
       

 

ON/OFF

ON/OFF

TEMP

TEMP

TIMER
  ON

TIMER
  ON

TIMER
  OFF

TIMER
  OFF

MODE

MODE

FAN

FAN

SLEEP

TURBO

TURBO

CLEAN

CLEAN

LED

LED

FOLLOW

FOLLOW

SWING DIRECT

MODEL:RG57A6(B)/BGEF

SILENCE
      FP

SILENCE
      FP
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SLEEP SWING DIRECT

MODEL:RG57A6(B)/BGEF

Πως να Χρησιμοποιήσετε τις Προχωρημένες Λειτουργίες Πως να Χρησιμοποιήσετε τις Προχωρημένες Λειτουργίες

Λειτουργία TURBO Λειτουργία SILENCE/FP

Λειτουργία SWING

Πλήκτρο SWING

Λειτουργία SLEEP

Λειτουργία SELF CLEAN

Λειτουργία FOLLOW ME

Η λειτουργία TURBO κάνει την συσκευή να δουλεύει 
σκληρότερα για να φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία 
όσο το δυνατόν πιο σύντομα.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση λειτουργίας SILENCE 
Εάν πιέσετε για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα, η 
λειτουργία ' FP ’ θα ενεργοποιηθεί, εάν πιέσετε πάλι για 
περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα θα απενεργοποιηθεί.

Όταν η λειτουργία σίγασης είναι ενεργοποιημένη, ο 
συμπιεστής θα λειτουργεί σε χαμηλή συχνότητα και η 
εσωτερική μονάδα θα φέρει έναν ελαφρύ αέρα, ο 
οποίος θα χαμηλώσει τον θόρυβο στο χαμηλότερο 
επίπεδο και θα δημιουργήσει ένα ήσυχο και άνετο 
δωμάτιο για εσάς. Εξαιτίας της χαμηλής συχνότητας 
λειτουργίας του συμπιεστή, μπορεί να υπάρξει 
ανεπαρκής απόδοση στην ψύξη και στην θέρμανση.

Η λειτουργία FP μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο κατά την 
λειτουργία θέρμανσης (όταν η συσκευή βρίσκεται σε 
λειτουργία HEAT). Η μονάδα θα λειτουργήσει στην 
καθορισμένη θερμοκρασία των 8°C . Ο εσωτερικός 
βομβητής θα χτυπήσει για 0,7 και 0,3 δευτερόλεπτα 
αντίστοιχα για την είσοδο σε ή έξοδο από τη λειτουργία 
θέρμανσης 8 °C. Εάν πατήσετε τα πλήκτρα ON/OFF, 
SLEEP, FP, MODE, FAN SPEED, UP ή DOWN κατά 
την λειτουργία ’ FP ’, θα ακυρωθεί.

Χρησιμοποιείται για να σταματήσει ή να 
ξεκινήσει την αυτόματη οριζόντια 
ταλάντευση των περσίδων.

Πλήκτρο DIRECT
Χρησιμοποιείται για να αλλάξει την κίνηση 
των περσίδω και να ορίσει την επιθυμητή 
πάνω/κάτω ροή του αέρα.
Οι περσίδες αλλάζουν κατά 6° σε μοίρες 
για κάθε πίεση του πλήκτρου.

Η λειτουργία SLEEP χρησιμοποιείται για να 
μειώσει την ενέργεια όσο κοιμάστε (και δεν, 
Αυτή η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί 
μόνο μέσω του τηλεχειριστηρίου.

Σημείωση: Η λειτουργία SLEEP δεν είναι 
διαθέσιμη κατά τις λειτουργίες FAN ή DRY.

Αερομεταφερόμενα βακτήρια μπορεί να 
δημιουργηθούν λόγω της υγρασίας που μαζεύεται 
στο κλιματιστικό. Με συχνή χρήση, το μεγαλύτερο 
μέρος της υγρασίας εξατμίζεται από την συσκευή. 
Πιέζοντας το πλήκτρο CLEAN η συσκευή σας θα 
καθαριστεί αυτόματα. Μετά το καθαρισμό, η 
συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Εάν 
πιέσετε το πλήκτρο CLEAN κατά τον καθαρισμό θα 
ακυρώσετ την διαδικασία και η συσκευή θα 
απενεργοποιηθί. 

Η λειτουργία FOLLOW ME επιτρέπει στο 
τηλεχειριστήριο να μετρήσει την θερμοκρασία της 
τοποθεσίας του. Όταν χρησιμοποιούνται οι 
λειτουργίες AUTO, COOL ή HEAT, η μέτρηση της 
περιβάλλοντος θερμοκρασίας από το 
τηλεχειριστήριο (αντί από την εσωτερική μονάδα) 
θα δώσει στο κλιματιστικό την δυνατότητα να 
τελειοποιήσει την θερμοκρασία γύρω σας και να 
εξασφαλίσει την μέγιστη άνεση.
Πατήστε το πλήκτρο FOLLOW ME για να 
ενεργοποιήσετε την λειτουργία. Το τηλεχειριστήριο 
θα στέλνει σήμα με την θερμοκρασία στην 
εσωτερική μονάδα κάθε τρία λεπτά.
Πατήστε το πλήκτρο FOLLOW ME ξανά για να 
απενεργοποιήσετε αυτή την λειτουργία. 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την λειτουργία 
CLEAN όσο συχνά θέλετε. 
Σημείωση: Μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτή την 
λειτουργία μόνο κατά τις λειτουργίες COOL ή DRY.

Όταν πιέζετε το πλήκτρο TURBO κατά την λειτουργία 
COOL, το κλιματιστικό θα βγάζει κρύο αέρα στην 
μέγιστη ισχύ του ανεμιστήρα για να ξεκινήσει την 
διαδικασία ψύξης. 
Όταν πιέζετε το πλήκτρο TURBO κατά την λειτουργία 
HEAT, για τις συσκευές με στοιχεία Ηλεκτρικής 
θέρμανσης, το Ηλεκτρικό Θερμαντικό Σώμα θα 
ενεργοποιηθεί και θα ξεκινήσει την διαδικασία 
θέρμανσης .
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