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KEEP THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE
BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF
CONSERVEZ CE MANUEL POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE
CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURA REFERENCIA
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BU KILAVUZU İLERİDE BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYIN [Original instructions]

U

9319356112-03_OM.indb   19319356112-03_OM.indb   1 2017/12/22   13:31:352017/12/22   13:31:35

榎本
テキストボックス



El-1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ..................................... 1
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ....................... 2
ΟΝΟΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ .......................................... 3
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ......................................................... 5
OPERATION (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) ...................................... 6
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ....... 8
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΛΑΝΤΕΥΣΗΣ .................................... 8
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ POWERFUL (ΙΣΧΥΡΗ) ......................... 9
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ....................................... 9
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 10 °C HEAT (ΘΕΡΜΑΝΣΗ 10 °C) ....... 10

ΧΑΜΗΛΟΣ  ΘΟΡΥΒΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ........................................ 10
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΑΡΞΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ....... 10
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ON/OFF ...............11
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ PROGRAM 
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ) ................................................. 12
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ SLEEP (ΥΠΝΟΥ) ........ 13
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ WEEKLY 
(ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ) .................................................... 14
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ................................ 18
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ .......................... 20
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ .................................... 21

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΡ. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ 9319356112-03ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ ΤΥΠΟΣ

●  Για να αποφύγετε τραυματισμό ατόμων ή υλικές ζημιές, διαβάστε προσεκτικά αυτήν την ενότητα πριν χρησιμοποιήσετε 
το προϊόν και βεβαιωθείτε ότι συμμορφώνεστε με τις ακόλουθες προφυλάξεις ασφάλειας.

●  Ο εσφαλμένος χειρισμός λόγω μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμούς ή βλάβες, η 
σοβαρότητα των οποίων κατηγοριοποιείται ως εξής:

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
● Το προϊόν δεν περιέχει εξαρτήματα που μπορούν να συ-
ντηρηθούν από τον χρήστη. Συμβουλεύεστε πάντοτε 
εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό για την επισκευή, την εγκατά-
σταση και την μετεγκατάσταση του προϊόντος αυτού.

 Η μη ενδεδειγμένη εγκατάσταση ή ο μη ενδεδειγμένος χειρισμός μπορούν 
να προκαλέσουν διαρροή, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

● Σε περίπτωση που εμφανιστεί κάποια δυσλειτουργία, όπως οσμή 
καμένου, διακόψτε αμέσως τη λειτουργία του κλιματιστικού και 
αποσυνδέστε πλήρως την τροφοδοσία ρεύματος, κλείνοντας το 
διακόπτη ηλεκτρικού κυκλώματος ή αποσυνδέοντας το βύσμα από 
την πρίζα. Στη συνέχεια συμβουλευθείτε εξουσιοδοτημένο τεχνικό 
προσωπικό εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό.

● Λάβετε τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να μην υποστεί ζημία το καλώ-
διο τροφοδοσίας.

 Αν έχει υποστεί ζημία, θα πρέπει να αντικατασταθεί αποκλειστικά 
από εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό.

● Σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού, βεβαιωθείτε ότι αυτό δεν θα κατα-
λήξει κοντά σε εστίες φωτιάς ή τυχόν εύφλεκτα υλικά και συμβουλευ-
θείτε εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό.

● Σε περίπτωση καταιγίδας ή όταν υπάρχει ενδεχόμενο αστραπών, απενεργοποι-
ήστε το κλιματιστικό μέσω του τηλεχειριστηρίου και αποφύγετε την επαφή με το 
προϊόν ή με την παροχή ρεύματος για να αποφύγετε ενδεχόμενους κινδύνους 
από ηλεκτρικές εκκενώσεις.

● Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπερι-
λαμβανόμενων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες 
ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα που στερούνται εμπειρίας ή 
γνώσης, εκτός αν τα άτομα αυτά βρίσκονται υπό την επίβλεψη ή 
έχουν λάβει οδηγίες που αφορούν στη χρήση της συσκευής από 
άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Φροντίζετε για 
την επίβλεψη των παιδιών, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν θα χρησι-
μοποιήσουν τη συσκευή ως παιχνίδι.

● Μην ενεργοποιείτε και μην απενεργοποιείτε το προϊόν αυτό είτε 
συνδέοντας ή αποσυνδέοντας το βύσμα του καλωδίου τροφοδοσί-
ας είτε ανοίγοντας ή κλείνοντας το διακόπτη κυκλώματος.

● Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτα αέρια κοντά στο προϊόν.
● Αποφεύγετε την απευθείας έκθεσή σας για πολλές ώρες στο ψυχρό 
ρεύμα αέρα.

● Μη βάζετε τα δάχτυλά σας ή άλλα αντικείμενα στη θύρα εξόδου, 
στο ανοικτό πλαίσιο ή στη σχάρα εισαγωγής αέρα.

● Μη χειρίζεστε το προϊόν με υγρά χέρια.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
● Αερίζετε περιστασιακά το χώρο, όση ώρα το προϊόν βρίσκεται σε 
λειτουργία.

● Να λειτουργείτε πάντα το προϊόν με εγκατεστημένα τα φίλτρα αέρα.
● Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει ηλεκτρονικός εξοπλισμός σε απόσταση μικρότερη του 1 

μέτρου (40 ίντσες) από την εσωτερική ή την εξωτερική μονάδα.
● Να αποσυνδέετε κάθε παροχή ρεύματος όταν δεν χρησιμοποιείτε 
το προϊόν για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

● Μετά από μεγάλες περιόδους χρήσης, ζητήστε να ελεγχθεί η 
στερέωση της εσωτερικής μονάδας για να διασφαλίσετε ότι δεν 
υπάρχει κίνδυνος πτώσης του προϊόντος.

● Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε δωμάτιο με βρέφη, παιδιά, ηλικιω-
μένους ή ασθενείς, η κατεύθυνση ροής του αέρα και η θερμοκρασία του 
δωματίου θα πρέπει να επιλέγονται με προσοχή.

● Η ροή του αέρα δεν θα πρέπει να κατευθύνεται σε τζάκια ή συ-
σκευές θέρμανσης.

● Μη φράσσετε και μην καλύπτετε τη σχάρα εισαγωγής αέρα και τη θύρα εξόδου.
● Μην ασκείτε μεγάλη πίεση στα πτερύγια του ψυγείου.
● Μην ανεβαίνετε επάνω στο προϊόν και μην κρεμάτε ή τοποθετείτε 
αντικείμενα πάνω του.

● Μην τοποθετείτε οποιαδήποτε ηλεκτρικά προϊόντα ή οικιακά αντικεί-
μενα κάτω από το προϊόν.

 Η συμπύκνωση υγρασίας που τυχόν θα στάξει από το προϊόν 
μπορεί να τα υγράνει και να προκαλέσει ζημιά ή δυσλειτουργία στα 
υπάρχοντά σας.

● Μην εκθέτετε το προϊόν απευθείας σε νερό.
● Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό για τη συντήρηση τροφίμων, 
φυτών, ζώων, συσκευών ακριβείας, έργων τέχνης ή άλλων αντι-
κειμένων. Ενδέχεται να υποβαθμιστεί η ποιότητα των αντικειμένων 
αυτών.

● Μην εκθέτετε ζώα ή φυτά σε απευθείας επαφή με τη ροή του αέρα.
● Μην πίνετε το νερό που αποστραγγίζεται από το κλιματιστικό.
● Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος.
● Κατά τη συντήρηση της μονάδας, μην αγγίζετε τα αλουμινένια 
πτερύγια ή τον εναλλάκτη θερμότητας που είναι ενσωματωμένα στο 
προϊόν για να αποφύγετε ενδεχόμενο τραυματισμό.

Αυτό το προϊόν περιέχει φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Αυτό το σήμα υποδεικνύει διαδικασίες οι οποίες, αν εκτελεστούν εσφαλμένα, ενδέχεται να 
προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο του χρήστη ή του προσωπικού του σέρβις.

ΠΡΟΣΟΧΗ Αυτό το σήμα υποδεικνύει διαδικασίες οι οποίες, αν δεν εκτελεστούν σωστά, υπάρχει 
μικρό ενδεχόμενο να προκαλέσουν τραυματισμό του χρήστη ή υλικές ζημιές.
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ POWERFUL (ΙΣΧΥΡΗ)
Το προϊόν θα λειτουργεί στην μέγιστη ισχύ, η οποία είναι βολι-
κή όταν θέλετε να ψύξετε ή να ζεστάνετε τον χώρο γρήγορα.

■ Λειτουργία Καθαρισμού 

ΦΙΛΤΡΟ APPLE CATECHIN

Το ΦΙΛΤΡΟ APPLE CATECHIN χρησιμοποιεί τον στατικό ηλε-
κτρισμό για να καθαρίσει τον αέρα από μικρά σωματίδια και 
σκόνη όπως καπνό ή γύρη φυτών που είναι πολύ μικρά για να 
είναι ορατά.
Λάβετε υπόψη ότι όταν τοποθετείται το Φίλτρο καθαρισμού 
αέρα, η ποσότητα του αέρα που παράγεται μειώνεται, προκα-
λώντας ελαφρά μείωση στην απόδοση της εσωτερικής μονά-
δας.

ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ ΙΟΝΤΩΝ

Το φίλτρο αποσμεί αποσυνθέτοντας ενεργά τις απορροφημέ-
νες οσμές με τη χρήση των οξειδωτικών και μειωτικών επιδρά-
σεων των ιόντων που παράγονται από το κεραμικό εξαιρετικά 
μικρών σωματιδίων.

■ Τηλεχειριστήριο

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Ασύρματο τηλεχειριστήριο παρέχει εύκολο έλεγχο της λει-
τουργίας της εσωτερικής μονάδας.

ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 
(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το προαιρετικό ενσύρματο τη-
λεχειριστήριο. Όταν χρησιμοποιείτε τηλεχειριστήριο, υπάρχουν 
τα ακόλουθα διαφορετικά σημεία σε σύγκριση με τη χρήση του 
ασύρματου τηλεχειριστηρίου.
Και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ενσύρματο αλλά και το 
ασύρματο τηλεχειριστήριο ταυτόχρονα. (Αλλά η λειτουργία εί-
ναι περιορισμένη)
Όταν χρησιμοποιούνται οι περιορισμένες λειτουργίες του τηλε-
χειριστηρίου, θα ακουστεί ένας δυνατός ήχος, η OPERATION 
(ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ), ο TIMER (ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ) και η 3η λυ-
χνία της εσωτερικής μονάδας θα ανάψουν.

[Οι περιορισμένες λειτουργίες για ασύρματα τηλεχειριστήρια]
• ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 10°C
•  ΧΑΜΗΛΟΣ  ΘΟΡΥΒΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
• ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ WEEKLY (ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ)
• ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON/OFF
• ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ PROGRAM (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)
• ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ SLEEP (ΥΠΝΟΥ)
• ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ POWERFUL (ΙΣΧΥΡΗ)

■  Λειτουργία Εξοικονόμησης ενέργειας και Άνεσης 
INΒΕΡΤΕΡ

Στην αρχή της λειτουργίας, χρησιμοποιείται μεγάλη ισχύς για 
να επιτευχθεί γρήγορα η επιθυμητή θερμοκρασία στον χώρο. 
Έπειτα, η μονάδα αυτομάτως αλλάζει σε χαμηλότερη ρύθμιση 
ισχύος για οικονομική και άνετη λειτουργία.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ECONOMY (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ), 
η θερμοκρασία του δωματίου θα είναι ελαφρώς υψηλότερη από 
την καθορισμένη θερμοκρασία στη λειτουργία ψύξης και χαμηλότε-
ρη από την καθορισμένη θερμοκρασία στη λειτουργία θέρμανσης. 
Συνεπώς με τη λειτουργία ECONOMY ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ εξοικονομείτε 
περισσότερη ενέργεια σε σχέση με την κανονική λειτουργία.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΛΑΝΤΕΥΣΗΣ
Οι Περσίδες κατεύθυνσης αέρα κινούνται αυτόματα επάνω και κάτω, 
ώστε ο αέρας να φτάνει σε κάθε σημείο και γωνιά του χώρου σας. 

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΛΛΑΓΗ
Η κατάσταση λειτουργίας (ψύξη, αφύγρανση, θέρμανση) αλλά-
ζει αυτομάτως για να διατηρήσει την καθορισμένη θερμοκρα-
σία και η θερμοκρασία διατηρείται σταθερή πάντοτε.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ SUPER QUIET (ΣΟΥΠΕΡ ΗΣΥΧΗ)
Η ροή αέρα της εσωτερικής μονάδας μειώνεται για πιο αθόρυβη λειτουργία.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 10 °C
Υπάρχει δυνατότητα διατήρησης της θερμοκρασίας του δωματίου στους 
10 °C, αποτρέποντας την πτώση της σε υπερβολικά χαμηλό επίπεδο.

Η κατάσταση OUTDOOR UNIT LOW NOISE (ΧΑΜΗΛΟΣ  ΘΟ-
ΡΥΒΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ) μειώνει το επί-
πεδο θορύβου της εξωτερικής μονάδας, μειώνοντας την ταχύτη-
τα του ανεμιστήρα και τον αριθμό στροφών του συμπιεστή. Είναι 
πρακτική όταν το περιβάλλον είναι ήσυχο, όπως π.χ. τη νύχτα.
* Αυτή η λειτουργία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κλιματι-
στικό Πολλαπλού τύπου.

■ Βολική λειτουργία 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ (ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ)
Μπορείτε να προσαρμόσετε ελεύθερα τον συνδυασμό ρύθμι-
σης θερμοκρασίας και λειτουργίας χρονοδιακόπτη, επιλέγο-
ντας οποιαδήποτε ημέρα από Δευτέρα έως Κυριακή. 
Μπορείτε να προγραμματίσετε έως τέσσερις ρυθμίσεις Χρονο-
διακόπτη ON ή Χρονοδιακόπτη OFF σε μία ημέρα.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ PROGRAM 
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)

Ο χρονοδιακόπτης προγραμμάτων σας επιτρέπει να ενοποιή-
σετε τις λειτουργίες του χρονοδιακόπτη OFF και ON σε μία ακο-
λουθία. Η ακολουθία μπορεί να περιλαμβάνει 1 μετάβαση από 
τον χρονοδιακόπτη OFF στον χρονοδιακόπτη ON ή από τον 
χρονοδιακόπτη ON στον χρονοδιακόπτη OFF μέσα σε 24 ώρες.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ SLEEP (ΥΠΝΟΥ)
Όταν πατηθεί το κουμπί SLEEP (ΥΠΝΟΣ) σε κατάσταση θέρμανσης, η ρύθ-
μιση θερμοκρασίας της εσωτερικής μονάδας μειώνεται σταδιακά κατά τη 
διάρκεια της λειτουργίας. Στην κατάσταση ψύξης ή αφύγρανσης, η ρύθμιση 
θερμοκρασίας αυξάνεται σταδιακά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Όταν 
φτάσει η καθορισμένη ώρα, η εσωτερική μονάδα απενεργοποιείται αυτόματα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΜΗΛΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
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Δέκτης σημάτων τηλεχειρισμού & κουμπί MANUAL AUTO (ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΑΡΞΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)
● Εάν εκφορτιστεί η μπαταρία του τηλεχειριστηρίου ή χαθεί το τηλεχειριστήριο, μπορείτε να 
πατήσετε το κουμπί MANUAL AUTO (ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΑΡΞΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡ-
ΓΙΑΣ) για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία έκτακτης ανάγκης.

● Όταν το κουμπί MANUAL AUTO (ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΑΡΞΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) παραμείνει 
πατημένο για περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα, θα ξεκινήσει η λειτουργία αναγκαστικής ψύξης.

● Η λειτουργία αναγκαστικής ψύξης χρησιμοποιείται τη στιγμή της εγκατάστασης.
Μόνο για χρήση από εξουσιοδοτημένο προσωπικό σέρβις.

● Εάν ξεκινήσει η λειτουργία αναγκαστικής ψύξης κατά λάθος, πατήστε το κουμπί START/
STOP (ΕΝΑΡΞΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ)  για να τη σταματήσετε.

Ενδεικτική λυχνία OPERATION (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) (πράσινη)
Ανάβει κατά την κανονική λειτουργία και αναβοσβήνει αργά κατά τη λειτουργία Αυτόματης απόψυξης.

Ενδεικτική λυχνία TIMER (ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ) (πορτοκαλί)
Αν αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία TIMER (ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ) όταν λειτουργεί ο χρονοδιακόπτης, 
υποδεικνύει ότι έχει παρουσιαστεί σφάλμα στη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη. (Δείτε σελίδα 21.)

Ενδεικτική λυχνία ECONOMY (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ) (πράσινη)
Η ενδεικτική λυχνία ECONOMY (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ) ανάβει όταν είναι ενεργή η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
και η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 10 °C.

ΟΝΟΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Σωλήνας απο-
στράγγισης

Φίλτρο καθαρισμού αέρα

Άνοιγμα της σχάρας εισαγωγής (δείτε σελίδα 18) Αξεσουάρ της εσωτερικής μονάδας

Φίλτρο Αέρα

Περσίδα κατεύθυνσης 
ροής αέρα

Τηλεχει-
ριστήριο

Μπαταρίες Φίλτρα καθαρισμού αέρα

Βάση στήρι-
ξης τηλεχει-
ριστηρίου

Βίδες διάνοιξης 
σπειρώματος

Ανοιγόμενο πάνελ Σχάρα εισαγωγής

Δεξιά-αριστερή περσίδα (πίσω από την 
Περσίδα κατεύθυνσης ροής αέρα)

Ανοίγει μόλις ξεκινήσει η λειτουργία και 
κλείνει όταν τερματίζεται η λειτουργία.
● Μην αγγίζετε το πάνελ με το χέρι και μην 

εισάγετε μέσα τα δάκτυλά σας κατά το 
άνοιγμα/κλείσιμό του. Διαφορετικά, μπο-
ρεί να τραυματίσετε τα δάκτυλά σας.

● Μην μετακινείτε το ανοιγόμενο πάνελ με 
το χέρι. Εάν το μετακινήσετε βίαια μπορεί 
να προκληθεί βλάβη και συμπύκνωση 
υδρατμών κοντά στις περσίδες εξόδου, με 
αποτέλεσμα πτώση σταγόνων νερού.

● Μην κρεμάτε αντικείμενα επάνω στο 
ανοικτό πάνελ και μην εισάγετε αντι-
κείμενα μέσα στο πάνελ όταν είναι 
ανοικτό. Θα προκληθεί βλάβη.

● Πριν  θέσετε  τη  συ-
σκευή σε λειτουργία, 
βεβα ιωθε ί τ ε  ότ ι  η 
σχάρα εισαγωγής έχει 
κλείσει πλήρως. (Δείτε 
σελίδα 18.)

 Αν η σχάρα εισαγω-
γής δεν έχει κλείσει 
πλήρως, ενδέχεται να 
επηρεαστεί η σωστή 
λειτουργία ή η απόδο-
ση του κλιματιστικού. 

Ένδειξη
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ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΟΘΟΝΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

: Βλ. σελίδα►  

► 10
► 10

► 6

► 9

► 6 ► 6

► 8

► 5

► 5

► 9

► 5 • 11~17

► 5 • 11~17

► 6► 6

► 10

► 6

Κουμπί 10 °C HEAT 
(ΘΕΡΜΑΝΣΗ 10 °C)

Κουμπί POWERFUL 
(ΙΣΧΥΡΗ)

Κουμπί TEMP. 
(ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ)

Πομπός σήματος

Κουμπί START/STOP 
(ΕΝΑΡΞΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ)

Κουμπί MODE 
(ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ )

Κουμπί FAN 
(ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ)

Κουμπί SWING 
(ΤΑΛΑΝΤΕΥΣΗ)

Κουμπί ECONOMY 
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ)

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 
Κουμπί LOW NOISE 
(ΧΑΜΗΛΟΣ  ΘΟΡΥΒΟΣ)

Κουμπί SET 
(ΡΥΘΜΙΣΗ)

Κουμπί CLOCK ADJUST 
(ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΟΛΟΓΙΟΥ)

Κουμπί RESET 
(ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ)

Κουμπί TIMER 
SETTING 
(ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟ-
ΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ)

Κουμπί SEND 
(ΑΠΟΣΤΟΛΗ)

Κουμπί SELECT 
(ΕΠΙΛΟΓΗ)

Κουμπί NEXT 
(ΕΠΟΜΕΝΟ)

Κουμπί BACK 
(ΠΙΣΩ)

Κουμπί WEEKLY 
(ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ)

Κουμπί ON/
OFF

Κουμπί SLEEP 
(ΥΠΝΟΣ) 
kουμπί
► 11~17

Ένδειξη MODE (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)

Ένδειξη LOW NOISE MODE 
(ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΥ  ΘΟΡΥΒΟΥ)

Ένδειξη TEMPERATURE (ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ)

Ένδειξη SEND (ΑΠΟΣΤΟΛΗ)
Ένδειξη CLOCK & TIMER (ΡΟΛΟΙ & ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ)

Ένδειξη Δείκτη Μετάδοσης

Ένδειξη SWING (ΤΑΛΑΝΤΕΥΣΗ)

Ένδειξη FAN Speed
 (Ταχύτητα ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ)

► 6 • 7 • 10

Για τη διευκόλυνση μιας επεξήγησης, η συνοδευτική εικόνα έχει σχεδιαστεί για να εμφανίζει όλες τις πιθανές ενδείξεις. 
Κατά την πραγματική λειτουργία, ωστόσο, η οθόνη εμφανίζει μόνο τις ενδείξεις που είναι κατάλληλες για την τρέχουσα 
λειτουργία.

Όταν πατηθεί ένα πλήκτρο στο τηλεχειρι-
στήριο, μέχρι να ολοκληρωθεί η μετάδοση 
του σήματος εμφανίζονται μόνο οι ενδείξεις 
της λειτουργίας που επηρεάζεται. Είναι μια 
πρακτική λειτουργία, η οποία διευκολύνει 
τον έλεγχο των ρυθμίσεων λειτουργίας. 
Π.χ.) Όταν αλλάζετε την προκαθορισμένη 
θερμοκρασία από 24 °C σε 25 °C σε λει-
τουργία ψύξης.

Πριν πατηθεί το 
κουμπί

Όταν πατηθεί το 
κουμπί

Ολοκλήρωση 
μετάδοσης

■ Χειρισμός πλήκτρων και ενδείξεις στο τηλεχειριστήριο Ένδειξη Δείκτη Μετάδοσης

► 8

► 8
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Τοποθετήστε μπαταρίες (R03/LR03  2)

1 Ολισθήστε το εμπρός κάλυμμα και αφαιρέστε το.
 Ολισθήστε το στην κατεύθυνση που δείχνει το βέλος.

2 Εισάγετε μπαταρίες.
 Βεβαιωθείτε ότι οι πόλοι των μπαταριών είναι σωστά προσανατολισμένοι (+ / -).

3 Κλείστε το εμπρός κάλυμμα.

Ρυθμίστε την ημέρα της εβδομάδας και την τρέχουσα ώρα

1 Πατήστε το κουμπί CLOCK ADJUST (ΡΥΘΜΙΣΗ
ΡΟΛΟΓΙΟΥ) .

2 Πατήστε τα κουμπιά SELECT (ΕΠΙΛΟΓΗ)  για να 
επιλέξετε την ημέρα της εβδομάδας

 Πατήστε το κουμπί NEXT (ΕΠΟΜΕΝΟ) 

3 Πατήστε τα κουμπιά SELECT (ΕΠΙΛΟΓΗ)  για να 
ρυθμίσετε το ρολόι στην τρέχουσα ώρα.

  κουμπί: Πιέστε για να προχωρήσετε το χρόνο.
  κουμπί: Πιέστε για να μειώσετε τη ρύθμιση ώρας.
 (Κάθε φορά που πατάτε τα κουμπιά, ο χρόνος θα προχωράει/γυρίζει προς τα 

πίσω κατά 1 λεπτό. Κρατήστε τα κουμπιά πατημένα για γρήγορη αλλαγή της 
ώρας σε βήματα των 10 λεπτών.)

4 Πατήστε το κουμπί SEND (ΑΠΟΣΤΟΛΗ)  .
 Αυτό ολοκληρώνει τη ρύθμιση της ώρας και ξεκινάει το ρολόι.
 ●  Πατήστε το κουμπί SEND (ΑΠΟΣΤΟΛΗ) σε μικρή απόσταση από την κύρια μο-

νάδα. Εάν το κάνετε όταν είστε μακριά από την κύρια μονάδα, το σήμα ενδέχεται 
να μην σταλεί σωστά και οι ρυθμίσεις μπορεί να μην καθοριστούν κατάλληλα.

Για τη χρήση του τηλεχειριστηρίου
● Το Τηλεχειριστήριο πρέπει να είναι στραμμένο προς το δέκτη σήματος για να λειτουργεί σωστά.
● Εμβέλεια λειτουργίας: Περίπου 6 μ.
● Όταν λαμβάνεται σωστά ένα σήμα από την εσωτερική μονάδα, ακούγεται ένα μπιπ.
● Αν δεν ακουστεί μπιπ, πατήστε ξανά το κουμπί του Τηλεχειριστηρίου.

Βάση στήριξης τηλεχειριστηρίου

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Ενεργοποιήστε την Τροφοδοσία

  Ανοίξτε τον ασφαλειοδιακόπτη

1 Τοποθετήστε τη 
Βάση στήριξης.

Βίδες

2 Τοποθετήστε το 
Τηλεχειριστήριο.

Εισαγωγή

Πίεση

3 Για να αφαιρέσετε το Τηλεχει-
ριστήριο (όταν η χρήση γίνε-
ται κρατώντας το στο χέρι).

Ολίσθηση προς 
τα επάνω

Τράβηγμα 
προς τα έξω

RESET

 ΠΡΟΣΟΧΗ

● Κρατήστε το τμήμα λήψης σημάτων μακριά 
από φώτα και τηλεοράσεις επίπεδης οθό-
νης.

 Ενδέχεται να μην λαμβάνεται σήμα σε χώ-
ρους με λυχνίες φθορισμού άμεσης ενεργο-
ποίησης (π.χ. τύπου inverter). Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, συμβουλευθείτε το κατάστημα 
από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ

MO TU WE TH FR SA SU

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
● Προσέξτε να μην καταπιούν κατά λάθος τις 
μπαταρίες βρέφη και μικρά παιδιά.

  ΠΡΟΣΟΧΗ
● Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος δυσλειτουργί-
ας ή βλάβης στο τηλεχειριστήριο:
 - Τοποθετείτε το τηλεχειριστήριο σε σημείο 
όπου δεν εκτίθεται σε άμεση ηλιακή 
ακτινοβολία ή υπερβολική θερμότητα.

 - Αφαιρείτε τις μπαταρίες, αν δεν σκοπεύετε 
να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο 
χρονικό διάστημα.

 - Αφαιρείτε αμέσως τις μπαταρίες που 
έχουν εξαντληθεί και απορρίπτετέ τες 
σύμφωνα με τη νομοθεσία και τους 
κανονισμούς που ισχύουν στην περιοχή 
σας.

● Αν διαρρεύσει υγρό μπαταρίας και έρθει 
σε επαφή με το δέρμα, τα μάτια ή το στόμα 
σας, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο καθαρό 
νερό και συμβουλευθείτε το γιατρό σας.

● Αν υπάρχουν εμπόδια, όπως κουρτίνες ή 
τοίχοι, ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και την 
εσωτερική μονάδα, ενδέχεται να επηρεαστεί 
η ορθή μετάδοση των σημάτων.

● Αποφεύγετε τα δυνατά χτυπήματα στο τηλε-
χειριστήριο.

● Μη ρίχνετε νερό πάνω στο τηλεχειριστήριο.
● Μην επιχειρείτε την επαναφόρτιση άδειων 
μπαταριών.

● Μην χρησιμοποιείτε επαναφορτισμένες 
μπαταρίες ξηρών στοιχείων.

Να χρησιμοποιείτε μόνο τον καθορισμένο 
τύπο μπαταριών.
Μην αναμειγνύετε μπαταρίες διαφορετι-
κών τύπων ή καινούργιες και χρησιμοποι-
ημένες μπαταρίες.
Οι μπαταρίες επαρκούν για περίπου 1 
έτος συνήθους χρήσης. Αν η εμβέλεια 
λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου μειωθεί 
αισθητά, αντικαταστήστε τις μπαταρίες και 
πατήστε το κουμπί «RESET» (ΕΠΑΝΑ-
ΦΟΡΑ) με τη μύτη ενός στυλό ή κάποιο 
άλλο μικρό αντικείμενο.

9319356112-03_OM.indb   59319356112-03_OM.indb   5 2017/12/22   13:32:152017/12/22   13:32:15



El-6

OPERATION (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)

Παράδειγμα:  Όταν ρυθμ ισ τ ε ί σε 
COOL (ΨΥΞΗ).

Παράδειγμα:  Όταν ρυθμιστεί στους 
26 °C.

Παράδειγμα:  Όταν ρυθμ ισ τ ε ί σε 
AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΟ).

Για έναρξη της λειτουργίας

 Πατήστε το κουμπί START/STOP (ΕΝΑΡΞΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ) .
 Θα ανάψει η ενδεικτική λυχνία OPERATION (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) της εσωτερικής 

μονάδας (πράσινη).
 Το κλιματιστικό θα αρχίσει να λειτουργεί.

Για να επιλέξετε Κατάσταση λειτουργίας

 Πατήστε το κουμπί MODE (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ )  για να επιλέ-
ξετε την επιθυμητή κατάσταση λειτουργίας.

 Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, η κατάσταση θα αλλάζει με την εξής σειρά.

▲ ▲ ▲

▼ ▼

AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΟ)

HEAT (ΘΕΡΜΑΝΣΗ) FAN (ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ)

COOL (ΨΥΞΗ) COOL (ΨΥΞΗ)

 Μετά από περίπου 3 δευτερόλεπτα, θα επανεμφανιστεί ολόκληρη η οθόνη.

Για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία

Πατήστε το κουμπί TEMP. (ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ) .
 κουμπί: Πιέστε για να αυξήσετε τη ρύθμιση Θερμοκρασίας.
 κουμπί: Πιέστε για να μειώσετε τη ρύθμιση Θερμοκρασίας.

● Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας:
  AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΟ) ................................... 18-30 °C
  COOL/DRY (ΨΥΞΗ/ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ) ............. 18-30 °C
  HEAT (ΘΕΡΜΑΝΣΗ) ................................... 16-30 °C

Δεν παρέχεται δυνατότητα επιλογής θερμοκρασίας χώρου κατά τη λειτουργία FAN (ΑΝΕ-
ΜΙΣΤΗΡΑΣ) (δεν εμφανίζεται τιμή θερμοκρασίας στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου).

Μετά από περίπου 3 δευτερόλεπτα, θα επανεμφανιστεί ολόκληρη η οθόνη.

Για να Ρυθμίσετε την Ταχύτητα του Ανεμιστήρα

Πατήστε το κουμπί FAN (ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ) .
Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, η ταχύτητα του ανεμιστήρα αλλάζει με την εξής σειρά:

 
[AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΟ)] [(HIGH (ΥΨΗΛΗ)] [MED (ΜΕΤΡΙΑ)] [LOW (ΧΑΜΗΛΗ)] [QUIET (ΑΘΟΡΥΒΟ)]

Μετά από περίπου 3 δευτερόλεπτα, θα επανεμφανιστεί ολόκληρη η οθόνη.

Όταν ρυθμιστεί σε AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΟ):
 Θέρμανση:  Ο ανεμιστήρας λειτουργεί ώστε να γίνεται βέλτιστη κυκλοφορία ζεστού αέρα.
   Ωστόσο, ο ανεμιστήρας θα λειτουργεί σε πολύ χαμηλή ταχύτητα όταν η θερ-

μοκρασία του αέρα που εξέρχεται από την εσωτερική μονάδα είναι χαμηλή.
 Ψύξη:  Καθώς η θερμοκρασία του χώρου πλησιάζει στην καθορισμένη τιμή, η 

ταχύτητα του ανεμιστήρα μειώνεται.
   Όταν η θερμοκρασία του χώρου βρίσκεται κοντά στην καθορισμένη τιμή, 

ο ανεμιστήρας της εσωτερικής μονάδας ενδέχεται να σταματά περιστασι-
ακά, για εξοικονόμηση ενέργειας.

 Ανεμιστήρας: Ο ανεμιστήρας λειτουργεί στη ρύθμιση ταχύτητας MED (ΜΕΤΡΙΑ).

Λειτουργία SUPER QUIET (ΣΟΥΠΕΡ ΗΣΥΧΗ)
Όταν το κουμπί ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ χρησιμοποιείται για την επιλογή ΑΘΟΡΥΒΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡ-
ΓΙΑΣ, η μονάδα ξεκινά την υπερ-αθόρυβη λειτουργία. Ο ροή του αέρα στην εσωτερική 
μονάδα ελαττώνεται για πιο αθόρυβη λειτουργία.
● Η λειτουργία SUPER QUIET (ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΘΟΡΥΒΟ) δεν μπορεί να χρησιμοποι-

ηθεί σε κατάσταση λειτουργίας DRY (ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ). [Το ίδιο ισχύει όταν επιλεγεί η 
κατάσταση αφύγρανσης κατά την κατάσταση λειτουργίας AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΟ)].

● Κατά τη λειτουργία SUPER QUIET (ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΘΟΡΥΒΟ), η απόδοση Θέρμαν-
σης και Ψύξης θα μειωθεί ελαφρώς. Αν ο χώρος δεν θερμαίνεται/ψύχεται όταν χρη-
σιμοποιείτε τη λειτουργία SUPER QUIET (ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΘΟΡΥΒΟ), ρυθμίστε την 
ταχύτητα του Ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας.

Η καθορισμένη θερμοκρασία πρέπει να θεωρηθεί ως ιδανική τιμή και ενδέχεται να 
διαφέρει από την πραγματική θερμοκρασία του χώρου.
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Η Λειτουργία AUTO CHANGEOVER (ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΛΛΑΓΗ)

AUTO
(ΑΥΤΟΜΑΤΟ):

 ●  Όταν επιλέγεται αρχικά η λειτουργία AUTO CHANGEOVER (ΑΥΤΟΜΑΤΗ 
ΑΛΛΑΓΗ), ο ανεμιστήρας λειτουργεί σε πολύ χαμηλή ταχύτητα για λίγα 
λεπτά, ενόσω η εσωτερική μονάδα ανιχνεύει τις συνθήκες του χώρου 
και επιλέγει τη σωστή κατάσταση λειτουργίας.

    Η θερμοκρασία του χώρου είναι υψηλότερη από την καθορισμένη θερ-
μοκρασία  Κατάσταση ψύξης ή αφύγρανσης

    Η θερμοκρασία του χώρου είναι κοντά στην καθορισμένη θερμοκρασία 
 Καθορίζεται από την εξωτερική θερμοκρασία

    Η θερμοκρασία του χώρου είναι χαμηλότερη από την καθορισμένη θερ-
μοκρασία  Κατάσταση θέρμανσης

 
 ●  Όταν η εσωτερική μονάδα προσαρμόσει τη θερμοκρασία του χώρου 

σε επίπεδο κοντά στην καθορισμένη θερμοκρασία, θα ξεκινήσει τη λει-
τουργία επιτήρησης. Στην κατάσταση επιτήρησης, ο ανεμιστήρας θα 
λειτουργεί σε χαμηλή ταχύτητα. Εάν η θερμοκρασία του χώρου αλλάξει 
μετέπειτα, η εσωτερική μονάδα θα επιλέξει εκ νέου την κατάλληλη λει-
τουργία (Θέρμανση, Ψύξη) για να προσαρμόσει τη θερμοκρασία του 
χώρου στην καθορισμένη τιμή.

 ●  Αν η κατάσταση που επιλέχτηκε αυτόματα από την εσωτερική μονάδα 
δεν είναι αυτή που επιθυμείτε, επιλέξτε μια από τις διαθέσιμες καταστά-
σεις λειτουργίας – HEAT (ΘΕΡΜΑΝΣΗ), COOL (ΨΥΞΗ), DRY (ΑΦΥ-
ΓΡΑΝΣΗ), FAN (ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ).

Οι καταστάσεις λειτουργίας

Θέρμανση: ● Χρησιμοποιείται για τη θέρμανση του χώρου.
●  Όταν επιλεγεί η κατάσταση Θέρμανσης, η εσωτερική μονάδα θα λει-

τουργήσει σε πολύ χαμηλή ταχύτητα ανεμιστήρα για περίπου 3 έως 5 
λεπτά και μετά θα μεταβεί στην επιλεγμένη ρύθμιση ανεμιστήρα. Αυτή 
η χρονική περίοδος παρέχεται για να μπορέσει η εσωτερική μονάδα να 
θερμανθεί πριν αρχίσει η πλήρης λειτουργία.

●  Όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή, ενδέχεται να σχημα-
τιστεί πάγος στην εξωτερική μονάδα και να μειωθεί η απόδοσή της. Για 
την απομάκρυνση αυτού του πάγου, το κλιματιστικό θα εκτελεί αυτόματα 
έναν κύκλο απόψυξης κατά διαστήματα. Κατά την Αυτόματη λειτουργία 
απόψυξης, θα αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία OPERATION (ΛΕΙ-
ΤΟΥΡΓΙΑ) και θα διακόπτεται η λειτουργία Θέρμανσης.

●  Μετά την έναρξη της λειτουργίας Θέρμανσης, απαιτείται κάποιος χρόνος 
μέχρι να ζεσταθεί ο χώρος.

Ψύξη: ● Χρησιμοποιείται για την ψύξη του χώρου.
Αφύγρανση: ● Χρησιμοποιείται για ελαφριά ψύξη και ταυτόχρονη αφύγρανση του χώρου.

● Δεν μπορείτε να ζεστάνετε τον χώρο στην κατάσταση Αφύγρανσης.
●  Στην κατάσταση Αφύγρανσης, η εσωτερική μονάδα θα λειτουργεί με 

χαμηλή ταχύτητα. Για να ρυθμίζει την υγρασία του δωματίου, ο ανεμι-
στήρας της εσωτερικής μονάδας ενδέχεται να σταματά κατά διαστήματα. 
Επίσης, ο ανεμιστήρας μπορεί να λειτουργεί σε πολύ χαμηλή ταχύτητα 
κατά τη ρύθμιση της υγρασίας στον χώρο.

●  Η ταχύτητα του ανεμιστήρα δεν μπορεί να αλλάξει χειροκίνητα όταν επι-
λεγεί η κατάσταση Αφύγρανσης.

Ανεμιστήρας: ● Χρησιμοποιείται για την κυκλοφορία του αέρα σε όλο τον χώρο.

Για τερματισμό της λειτουργίας

Πατήστε το κουμπί START/STOP (ΕΝΑΡΞΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ) .
Θα σβήσει η ενδεικτική λυχνία OPERATION (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) (πράσινη).

Κατά τη Θέρμανση:
Ρυθμίστε τη θερμοκρασία σε τιμή υψηλό-
τερη από την τρέχουσα θερμοκρασία του 
χώρου. Η κατάσταση Θέρμανσης δεν θα 
λειτουργήσει αν η θερμοκρασία τεθεί σε 
τιμή χαμηλότερη από την πραγματική θερ-
μοκρασία του χώρου.
Κατά την Ψύξη/Αφύγρανση:
Ρυθμίστε τη θερμοκρασία σε τιμή χαμηλό-
τερη από την τρέχουσα θερμοκρασία του 
χώρου. Η Ψύξη και η Αφύγρανση δεν θα 
λειτουργήσουν αν η θερμοκρασία τεθεί σε 
τιμή υψηλότερη από την πραγματική θερ-
μοκρασία του χώρου (στην κατάσταση Ψύ-
ξης, θα λειτουργήσει μόνο ο ανεμιστήρας).
Κατά τη λειτουργία Ανεμιστήρα:
Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την 
εσωτερική μονάδα για να θερμάνετε και να 
ψύξετε τον χώρο.

OPERATION (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)

Ψύξη ή Αφύγρανση

Heating (Θέρμανση)

Ορισμένη 
θερμοκρασία 
στην ρύθμιση της 
θερμοκρασίας

Καθορίζεται από την 
εξωτερική θερμοκρασία
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Ρύθμιση κατακόρυφης κατεύθυνσης αέρα

Πατήστε το κουμπί SET (ΡΥΘΜΙΣΗ)  .
Κάθε φορά που πιέζετε το κουμπί, το εύρος της κατεύθυνσης του αέρα αλλάζει ως εξής:

 1  2  3  4  5  6  7 

Τύπος ρυθμίσεων κατεύθυνσης ροής αέρα:
1, 2, 3     : Κατά την Ψύξη/Αφύγρανση
4, 5, 6, 7 : Κατά τη Θέρμανση

Η ένδειξη του Τηλεχειριστηρίου δεν αλλάζει.

● Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις κατεύθυνσης αέρα εντός των προαναφερόμενων τιμών εύρους.
● Η κατακόρυφη κατεύθυνση της ροής αέρα ρυθμίζεται αυτόματα όπως παρουσιάζεται, 

ανάλογα με τον τύπο της επιλεγμένης λειτουργίας.
 Κατά την Ψύξη/Αφύγρανση: Οριζόντια ροή 1
 Κατά τη Θέρμανση : Καθοδική ροή 6

● Κατά τη λειτουργία στην κατάσταση AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΗ), τα πρώτα λίγα λεπτά μετά 
την έναρξη της λειτουργίας η κατεύθυνση ροής του αέρα θα είναι οριζόντια 1 και δεν 
θα είναι δυνατόν να ρυθμιστεί.

 Η ρύθμιση της κατεύθυνσης ροής του αέρα θα γίνει προσωρινά 1, όταν η θερμοκρα-
σία της ροής αέρα είναι χαμηλή κατά την έναρξη της κατάστασης Θέρμανσης.

Ρύθμιση δεξιά-αριστερά
Ρυθμίστε τις Περσίδες δεξιάς-αριστερής κατεύθυνσης.
● Μετακινήστε τις Περσίδες δεξιάς-αριστερής κατεύθυνσης για να ρυθμίσετε τη ροή του 

αέρα στην επιθυμητή κατεύθυνση.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ
Η κατακόρυφη κατεύθυνση της ροής αέρα (επάνω-κάτω) ρυθμίζεται πατώντας το κουμπί SET (ΡΥΘΜΙΣΗ) του Τηλεχειριστηρίου. Η 
οριζόντια κατεύθυνση της ροής αέρα (αριστερά-δεξιά) ρυθμίζεται χειροκίνητα, μετακινώντας τις Περσίδες κατεύθυνσης αέρα.
Όταν θέλετε να ρυθμίσετε την οριζόντια κατεύθυνση της ροής αέρα, ξεκινήστε πρώτα τη λειτουργία του κλιματιστικού και βεβαιωθείτε 
ότι έχει σταματήσει η κίνηση των περσίδων κατακόρυφης κατεύθυνσης της ροής αέρα.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

● Μην βάζετε ποτέ τα δάχτυλά σας ή ξένα αντι-
κείμενα μέσα στις θύρες εξόδου, επειδή ο εσω-
τερικός ανεμιστήρας λειτουργεί σε υψηλή ταχύ-
τητα και ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό.

● Να χρησιμοποιείτε πάντα το κουμπί 
SET (ΡΥΘΜΙΣΗ) του Τηλεχειριστηρίου 
για τη ρύθμιση των περσίδων κατα-
κόρυφης διεύθυνσης της ροής αέρα. 
Εάν προσπαθήσετε να τις μετακινήσε-
τε χειροκίνητα, μπορεί να προκληθεί 
πρόβλημα λειτουργίας. Σε αυτήν την 
περίπτωση, σταματήστε τη λειτουργία 
της μονάδας και επανεκκινήστε την. Οι 
περσίδες θα πρέπει να αρχίσουν να λει-
τουργούν σωστά και πάλι.

● Κατά τη χρήση των καταστάσεων Ψύξης 
και Αφύγρανσης, μην ρυθμίζετε τις Περσί-
δες κατεύθυνσης της ροής αέρα στο εύρος 
Θέρμανσης (4 - 7) για μεγάλο χρονικό 
διάστημα, επειδή ενδέχεται να συμπυκνω-
θούν υδρατμοί κοντά στις περσίδες εξόδου 
και να αρχίσουν να πέφτουν σταγόνες 
νερού από την εσωτερική μονάδα. Αν, 
κατά τη διάρκεια των λειτουργιών ψύξης 
και αφύγρανσης, οι περσίδες κατεύθυνσης 
ροής του αέρα παραμείνουν στο εύρος 
θέρμανσης για πάνω από 30 λεπτά, θα 
επιστρέψουν αυτόματα στη θέση 3.

● Όταν το κλιματιστικό χρησιμοποιείται σε 
χώρους με βρέφη, παιδιά, ηλικιωμένους 
ή ασθενείς, η κατεύθυνση της ροής 
αέρα και η θερμοκρασία του χώρου θα 
πρέπει να μελετώνται προσεκτικά πριν 
πραγματοποιηθούν ρυθμίσεις.

 ΠΡΟΣΟΧΗ

● Πριν ρυθμίσετε τις Περσίδες δεξιάς-αριστε-
ρής κατεύθυνσης, σταματήστε την κίνηση 
των Περσίδων κατακόρυφης κατεύθυνσης 
(επάνω-κάτω). Βεβαιωθείτε ότι έχουν στα-
ματήσει πλήρως πριν ρυθμίσετε την κατεύ-
θυνση.

1

2

3

4

5

6

7

Λαβή (2 θέσεις) 

Περσίδες δεξιάς-αριστερής κατεύθυνσης

Λαβή

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΛΑΝΤΕΥΣΗΣ
Το προϊόν μετακινεί τις περσίδες ροής αέρα επάνω και κάτω, ώστε ο ψυχρός ή θερμός αέρας να φτάνει σε κάθε σημείο του χώρου.

Για να επιλέξετε τη λειτουργία SWING (ΤΑΛΑΝΤΕΥΣΗ)

Πατήστε το κουμπί SWING (ΤΑΛΑΝΤΕΥΣΗ) .
Θα ανάψει η ένδειξη SWING (ΤΑΛΑΝΤΕΥΣΗ) " ".
Σε αυτήν την κατάσταση, οι Περσίδες κατεύθυνσης της ροής αέρα ταλαντεύονται αυτό-
ματα για να κατευθύνουν τη ροή αέρα προς τα επάνω και κάτω.

Για να σταματήσετε τη λειτουργία SWING (ΤΑΛΑΝΤΕΥΣΗ)

Πατήστε ξανά το κουμπί SWING (ΤΑΛΑΝΤΕΥΣΗ) .
Η ένδειξη SWING (ΤΑΛΑΝΤΕΥΣΗ) " " θα σβήσει.
Η κατεύθυνση της ροής του αέρα θα επιστρέψει στη ρύθμιση που ίσχυε πριν την εκκί-
νηση της ταλάντευσης.

Σχετικά με τη λειτουργία ταλάντευσης
Κατά την Ψύξη/Αφύγρανση : Γίνεται ταλάντευση μεταξύ των θέσεων 1 και 4.
Κατά τη Θέρμανση : Γίνεται ταλάντευση μεταξύ των θέσεων 4 και 7.
● Η λειτουργία SWING (ΤΑΛΑΝΤΕΥΣΗ) μπορεί να σταματήσει προσωρινά όταν δεν λειτουργεί ο ανεμιστήρας του κλιματιστικού ή 

όταν λειτουργεί σε πολύ χαμηλές ταχύτητες.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Πριν εκτελέσετε αυτή τη διαδικασία, θέστε σε λειτουργία το κλιματιστικό.

Για να χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ECONOMY (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ)

Πατήστε το κουμπί ECONOMY (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ)  .
Θα ανάψει η ενδεικτική λυχνία ECONOMY (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ) (πράσινη).
Ξεκινά η λειτουργία ECONOMY (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ).

Για να σταματήσετε τη λειτουργία ECONOMY (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ)

Πατήστε ξανά το κουμπί ECONOMY (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ)  .
Η ενδεικτική λυχνία ECONOMY (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ) (πράσινη) θα σβήσει.
Ξεκινά η κανονική λειτουργία.

Σχετικά με τη λειτουργία ECONOMY (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ)

● Όταν είναι ενεργοποιημένη η κατάσταση λειτουργίας ECONOMY (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ), η θερμοκρασία του δωματίου θα είναι ελαφρώς 
υψηλότερη από την καθορισμένη θερμοκρασία στην κατάσταση ψύξης και ελαφρώς χαμηλότερη από την καθορισμένη θερμο-
κρασία στην κατάσταση θέρμανσης. Συνεπώς με τη λειτουργία ECONOMY ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ εξοικονομείτε περισσότερη ενέργεια σε 
σχέση με την κανονική λειτουργία.

● Στα κλιματιστικά μονού τύπου, στη μέγιστη ισχύ, η λειτουργία ECONOMY (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ) μειώνει την απόδοση του κλιματιστι-
κού στο 70% περίπου της κανονικής λειτουργίας ψύξης και θέρμανσης.

● Στα κλιματιστικά πολλαπλού τύπου, η λειτουργία ECONOMY (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ) είναι διαθέσιμη μόνο για τη συγκεκριμένη εσωτερι-
κή μονάδα.

● Αν το δωμάτιο δεν ψύχεται (ή θερμαίνεται) επαρκώς στη λειτουργία ECONOMY (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ), επιλέξτε την κανονική λειτουρ-
γία.

● Κατά την περίοδο επιτήρησης στην κατάσταση AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΟ), η λειτουργία του κλιματιστικού δεν θα αλλάξει σε 
ECONOMY (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ), ακόμα κι αν επιλέξετε τη λειτουργία ECONOMY πιέζοντας το ομώνυμο κουμπί λειτουργίας.

Ενδεικτική λυχνία
OPERATION 
(ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)

ECONOMY 
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ)

TIMER (ΧΡΟ-
ΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ)

: Ανάβει : OFF

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ POWERFUL (ΙΣΧΥΡΗ)
Το προϊόν θα λειτουργεί στην μέγιστη ισχύ, η οποία είναι βολική όταν θέλετε να ψύξετε ή να ζεστάνετε τον χώρο γρήγορα.
Πριν εκτελέσετε αυτή τη διαδικασία, θέστε σε λειτουργία το κλιματιστικό.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία POWERFUL (ΙΣΧΥΡΗ)

Πατήστε το κουμπί POWERFUL (ΙΣΧΥΡΗ) .
Το ηχητικό σήμα που παράγεται όταν χρησιμοποιείτε αυτό το κουμπί, είναι διαφορετικό από των άλλων.
Ξεκινάει η Ισχυρή λειτουργία: Μπιπ 3 φορές (Μπιπ Μπιπ Μπιπ !) / Άλλες: Μπιπ 2 φορές (Μπιπ Μπιπ !)

Για να τερματίσετε τη λειτουργία POWERFUL (ΙΣΧΥΡΗ)

Πατήστε ξανά το κουμπί POWERFUL (ΙΣΧΥΡΗ)  .
Ξεκινά η κανονική λειτουργία.

Σχετικά με τη λειτουργία POWERFUL (ΙΣΧΥΡΗ)

Ψύξη/Αφύγρανση ●  Η κατάσταση λειτουργίας Ισχυρή απενεργοποιείται αυτόματα όταν η θερμοκρασία του χώρου φτάσει στην 
καθορισμένη τιμή ή όταν περάσουν 20 λεπτά από τη στιγμή που ενεργοποιήθηκε η κατάσταση λειτουργίας 
POWERFUL (ΙΣΧΥΡΗ). Ωστόσο, δεν απενεργοποιείται αυτόματα εντός συγκεκριμένου χρόνου από τη στιγμή 
που καθορίστηκε η κατάσταση λειτουργίας POWERFUL (ΙΣΧΥΡΗ).

Θέρμανση ●  Η κατάσταση λειτουργίας Ισχυρή απενεργοποιείται αυτόματα όταν η θερμοκρασία του χώρου φτάσει στην 
καθορισμένη τιμή ή όταν περάσουν 20 λεπτά από τη στιγμή που ενεργοποιήθηκε η κατάσταση λειτουργίας 
POWERFUL (ΙΣΧΥΡΗ). Ωστόσο, δεν απενεργοποιείται αυτόματα εντός συγκεκριμένου χρόνου από τη στιγμή 
που καθορίστηκε η κατάσταση λειτουργίας POWERFUL (ΙΣΧΥΡΗ).

 ●  Η κατεύθυνση και η ένταση της ροής αέρα ρυθμίζονται αυτόματα στην κατάσταση λειτουργίας POWERFUL 
(ΙΣΧΥΡΗ). Η κατεύθυνση του αέρα μπορεί να αλλαχτεί μέσω του κουμπιού ρύθμισης της κατεύθυνσης αέρα.

 ●  Οι καταστάσεις λειτουργίας POWERFUL (ΙΣΧΥΡΗ) και ECONOMY (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ) δεν μπορούν να ενεργο-
ποιηθούν ταυτόχρονα.
 Προτεραιότητα έχει η λειτουργία της οποίας το κουμπί πατήθηκε τελευταίο.

 ●  Εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία POWERFUL (ΙΣΧΥΡΗ) και επιλέξετε τη λειτουργία " ", η λει-
τουργία " " θα ενεργοποιηθεί μετά τον τερματισμό της λειτουργίας POWERFUL (ΙΣΧΥΡΗ).
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Για να χρησιμοποιήστε τη λειτουργία 10 °C HEAT (ΘΕΡΜΑΝΣΗ 10°C)

Πατήστε το κουμπί 10 °C. HEAT (ΘΕΡΜΑΝΣΗ 10°C) .
Θα ανάψει η ενδεικτική λυχνία ECONOMY (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ) (πράσινη).

Για να τερματίσετε τη λειτουργία 10 °C HEAT (ΘΕΡΜΑΝΣΗ 10°C)

Πατήστε το κουμπί START/STOP (ΕΝΑΡΞΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ) .
Η ενδεικτική λυχνία ECONOMY (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ) (πράσινη) θα σβήσει. 
Κατόπιν θα τερματιστεί η λειτουργία.

Σχετικά με τη λειτουργία 10 °C HEAT (ΘΕΡΜΑΝΣΗ 10°C)

• Η λειτουργία θέρμανσης δεν ενεργοποιείται εάν η θερμοκρασία του δωματίου είναι αρκετά υψηλή.
• Η θερμοκρασία του χώρου μπορεί να διατηρηθεί στους 10 °C με πάτημα του κουμπιού 10 °C. 

HEAT (ΘΕΡΜΑΝΣΗ 10 °C) , ώστε να αποτραπεί η πτώση της σε πολύ χαμηλό επίπεδο.
• Στην περίπτωση κλιματιστικού πολλαπλού τύπου, αν χρησιμοποιείται άλλη εσωτερική 
μονάδα για τη θέρμανση, η θερμοκρασία του χώρου όπου είναι ενεργοποιημένη η λει-
τουργία "10°C HEAT" (ΘΕΡΜΑΝΣΗ 10 °C) θα αυξηθεί. Κατά τη χρήση της λειτουργίας 
"10°C HEAT" (ΘΕΡΜΑΝΣΗ 10°C), σας συνιστούμε να τίθενται όλες οι εσωτερικές μο-
νάδες στη λειτουργία "10 °C HEAT" (ΘΕΡΜΑΝΣΗ 10°C).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 10 °C HEAT (ΘΕΡΜΑΝΣΗ 10 °C)

Όσο η λειτουργία 10 °C HEAT (ΘΕΡ-
ΜΑΝΣΗ 10° C) είναι σε εξέλιξη, μπο-
ρείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο τις 
ακόλουθες λειτουργίες.
  •  SET

Για να χρησιμοποιήσετε την OUTDOOR UNIT LOW NOISE 
(ΧΑΜΗΛΟΣ  ΘΟΡΥΒΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ)

Πατήστε το κουμπί OUTDOOR UNIT LOW NOISE (ΧΑΜΗΛΟΣ  
ΘΟΡΥΒΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ) .

Στην οθόνη του Τηλεχειριστηρίου εμφανίζεται η ένδειξη " " (ΧΑΜΗΛΟΣ  ΘΟΡΥΒΟΣ).

Για να τερματίσετε την ΑΘΟΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΧΑΜΗΛΟΣ  ΘΟΡΥΒΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
Η κατάσταση OUTDOOR UNIT LOW NOISE (ΧΑΜΗΛΟΣ  ΘΟΡΥΒΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ) μειώνει το επίπεδο 
θορύβου της εξωτερικής μονάδας, μειώνοντας την ταχύτητα του ανεμιστήρα και τον αριθμό στροφών του συμπιεστή.
Είναι πρακτική όταν το περιβάλλον είναι ήσυχο, όπως π.χ. τη νύχτα.

Πατήστε το κουμπί OUTDOOR UNIT LOW NOISE (ΧΑΜΗΛΟΣ  ΘΟΡΥΒΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ) .
Η ένδειξη " " (ΧΑΜΗΛΟΣ  ΘΟΡΥΒΟΣ) εξαφανίζεται από την οθόνη του Τηλεχειριστηρίου.
Ξεκινά η κανονική λειτουργία.

Σχετικά με την OUTDOOR UNIT LOW NOISE (ΧΑΜΗΛΟΣ  ΘΟΡΥΒΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ)
● Η κατάσταση OUTDOOR UNIT LOW NOISE (ΧΑΜΗΛΟΣ  ΘΟΡΥΒΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ) μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις 
λειτουργίες ψύξης, θέρμανσης και αυτόματη. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις καταστάσεις FAN (ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ) και DRY (ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ).

● Η ρύθμιση OUTDOOR UNIT LOW NOISE (ΧΑΜΗΛΟΣ  ΘΟΡΥΒΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ) αποθηκεύεται, ακόμη 
κι όταν τερματίσετε τη λειτουργία του κλιματιστικού. Διατηρείται επίσης η ένδειξη στο τηλεχειριστήριο.

● Όταν η ταχύτητα του ανεμιστήρα και ο αριθμός των στροφών του συμπιεστή βρίσκονται ήδη σε επαρκώς χαμηλό επίπεδο, η κατά-
σταση OUTDOOR UNIT LOW NOISE (ΧΑΜΗΛΟΣ  ΘΟΡΥΒΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ) δεν τα μειώνει περαιτέρω.

● Επιπλέον, εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία POWERFUL (ΙΣΧΥΡΗ) και επιλέξετε τη λειτουργία " ", η λειτουργία 
" " θα ενεργοποιηθεί μετά τον τερματισμό της λειτουργίας POWERFUL (ΙΣΧΥΡΗ).

● Όταν η θερμοκρασία του εξωτερικού αέρα είναι υψηλή, ενδέχεται να μην λειτουργήσει, ακόμη κι αν επιλεγεί.
● Όταν η ταχύτητα του ανεμιστήρα και ο αριθμός των στροφών του συμπιεστή βρίσκονται ήδη σε επαρκώς χαμηλό επίπεδο, ενδέχε-
ται να μην λειτουργήσει, ακόμη κι αν επιλεγεί.

● Αυτή η λειτουργία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κλιματιστικό Πολλαπλού τύπου. Εάν είναι ενεργοποιημένη, απενεργοποιήστε 
την. Αλλιώς, το σήμα του τηλεχειριστηρίου δεν λαμβάνεται.

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΑΡΞΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία MANUAL AUTO (ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΑΡΞΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) σε περίπτωση που χαθεί ή 
δεν είναι διαθέσιμο το Τηλεχειριστήριο.

Πώς να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία ελέγχου της κύριας μονάδας

Πατήστε το κουμπί MANUAL AUTO (ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΑΡΞΗ 
ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) στην ένδειξη  για περισσότερο 
από 3 δευτερόλεπτα αλλά λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα.
Για να τερματίσετε τη λειτουργία, πατήστε το κουμπί MANUAL AUTO (ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ 
ΕΝΑΡΞΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)  για 3 δευτερόλεπτα.
Για πληροφορίες σχετικά με το κουμπί MANUAL AUTO (ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΑΡΞΗ ΑΥ-
ΤΟΜΑΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) , ανατρέξτε στη σελίδα 3.

● Όταν ο χειρισμός του κλιματιστικού γίνεται 
με τα χειριστήρια στο κουμπί MANUAL 
AUTO (ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΑΡΞΗ ΑΥΤΟ-
ΜΑΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ), επιλέγεται η ίδια 
κατάσταση με αυτήν που ενεργοποιείται 
όταν επιλέγεται AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΟ) από 
το τηλεχειριστήριο (δείτε σελίδα 7).

● Επιλέγεται η ρύθμιση ταχύτητας ανεμι-
στήρα "AUTO" (ΑΥΤΟΜΑΤΗ) και "κανο-
νική" ρύθμιση θερμοκρασίας (24 °C).

Ενδεικτική λυχνία
OPERATION 
(ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)

ECONOMY 
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ)

TIMER (ΧΡΟ-
ΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ)

:  Ανάβει :  OFF

9319356112-03_OM.indb   109319356112-03_OM.indb   10 2017/12/22   13:32:172017/12/22   13:32:17



El-11

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ON/OFF

1 Πατήστε το κουμπί TIMER SETTING (ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟ-
ΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ)  .

 Αρχικά θα αναβοσβήνει η ένδειξη " ". Πατήστε 

το κουμπί SELECT (ΕΠΙΛΟΓΗ)  για να επιλέξετε 
" " ή " " στο " ".

 Πατήστε το κουμπί NEXT (ΕΠΟΜΕΝΟ)  .

2 Πατήστε το κουμπί SELECT (ΕΠΙΛΟΓΗ)  για να 
καθορίσετε την επιθυμητή ώρα ενεργοποίησης (ON) 
ή απενεργοποίησης (OFF).

3 Πατήστε το κουμπί SEND (ΑΠΟΣΤΟΛΗ)  .

Στην περίπτωση του χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης (ON), το κλιματιστικό θα σταμα-
τήσει να λειτουργεί.

1 Πατήστε το κουμπί ON/OFF  ενόσω εμφανίζε-
ται η ένδειξη " ". 

2 Η ένδειξη " " θα εξαφανιστεί από την οθόνη.

● ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON : Το κλιματιστικό θα ξεκινήσει τη λειτουργία του την καθορισμένη ώρα.
● ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ OFF : Το κλιματιστικό θα τερματίσει τη λειτουργία του την καθορισμένη ώρα.
●  Πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία χρονοδιακόπτη, βεβαιωθείτε ότι το Τηλεχειρι-

στήριο έχει ρυθμιστεί στη σωστή τρέχουσα ώρα.

" " ● Θα αναβοσβήνει το " " ή " "

Για να ακυρώσετε τον χρονοδιακόπτη ON ή τον χρονοδιακόπτη OFF

Για να χρησιμοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη ON ή τον χρονοδιακόπτη OFF

● Πατήστε το κουμπί ON/OFF  όταν δεν εμφανίζεται η ένδειξη " " για να ρυθμίσετε ξανά τον ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ON 
(OFF) στην ώρα που καθορίσατε την τελευταία φορά. 

● Δεν μπορείτε να συνδυάσετε τον ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ WEEKLY (ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ), τον ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ON/OFF [ΧΡΟΝΟ-
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ PROGRAM (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)] και τον ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΥΠΝΟΥ.

Για να Διακόψετε τη Λειτουργία του 
Κλιματιστικού κατά τη Λειτουργία 
του Χρονοδιακόπτη

Πατήστε το κουμπί START/STOP 

(ΕΝΑΡΞΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ) .

Εάν θέλετε να ακυρώσετε τη ρύθμιση πριν ολοκληρωθεί, πατήστε το κουμπί 

TIMER SETTING (ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ)  αντί να πατήσετε το 
κουμπί SEND (ΑΠΟΣΤΟΛΗ)  .
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Αναβοσβήνει το " " ● "
".

Για να Διακόψετε τη Λειτουργία του 
Κλιματιστικού κατά τη Λειτουργία 
του Χρονοδιακόπτη

Πατήστε το κουμπί START/STOP (ΕΝΑΡ-
ΞΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ) .

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ PROGRAM (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)

1 Πατήστε το κουμπί TIMER SETTING (ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟ-
ΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ)  .

 Αρχικά θα αναβοσβήνει η ένδειξη " ". Πατήστε 
το κουμπί SELECT (ΕΠΙΛΟΓΗ)  για να επιλέξετε 
" " στο " ".

 Πατήστε το κουμπί NEXT (ΕΠΟΜΕΝΟ)  .

2 Πατήστε το κουμπί SELECT (ΕΠΙΛΟΓΗ)  για να 
καθορίσετε την επιθυμητή ώρα ενεργοποίησης (ON).

 Πατήστε το κουμπί NEXT (ΕΠΟΜΕΝΟ)  .

3 Πατήστε το κουμπί SELECT (ΕΠΙΛΟΓΗ)  για να κα-
θορίσετε την επιθυμητή ώρα απενεργοποίησης (OFF).

4 Πατήστε το κουμπί SEND (ΑΠΟΣΤΟΛΗ)  .

Στην περίπτωση του χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης (ON), το κλιματιστικό θα σταμα-
τήσει να λειτουργεί.

1 Πατήστε το κουμπί ON/OFF  ενόσω εμφανίζεται 
η ένδειξη " ". 

2 Η ένδειξη " " θα εξαφανιστεί από την οθόνη.

●  Ο χρονοδιακόπτης προγράμματος σας επιτρέπει να ενοποιείτε τις λειτουργίες χρο-
νοδιακόπτη απενεργοποίησης (OFF) και χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης (ON) σε μία 
ακολουθία. Η ακολουθία μπορεί να περιλαμβάνει 1 μετάβαση από τον χρονοδιακό-
πτη OFF στον χρονοδιακόπτη ON ή από τον χρονοδιακόπτη ON στον χρονοδιακό-
πτη OFF μέσα σε 24 ώρες.

●  Πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία χρονοδιακόπτη, βεβαιωθείτε ότι το Τηλεχειρι-
στήριο έχει ρυθμιστεί στη σωστή τρέχουσα ώρα.

Για να ακυρώσετε τον χρονοδιακόπτη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Για να χρησιμοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

● Πατήστε το κουμπί ON/OFF  όταν δεν εμφανίζεται η ένδειξη " " για να ρυθμίσετε ξανά τον ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ 
ON (OFF) στην ώρα που καθορίσατε την τελευταία φορά.

● Η συνδυασμένη λειτουργία του ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ OFF και του ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ON μπορεί να εκτελεστεί μόνο μία φορά.
(Είτε OFF → ON είτε ON → OFF, μία φορά)

● Μεταξύ του ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ OFF και του ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ON, ενεργοποιείται πρώτος ο χρονοδιακόπτης που είναι ρυθμισμέ-
νος στην εγγύτερη ώρα. Μπορείτε να ελέγξετε την ακολουθία λειτουργίας με τα βέλη στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου (" " ή " "). 

● Δεν μπορείτε να συνδυάσετε τον ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ WEEKLY (ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ), τον ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ON/OFF [ΧΡΟΝΟ-
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ PROGRAM (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)] και τον ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΥΠΝΟΥ.

● Ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ PROGRAM (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ) δεν μπορεί να ρυθμιστεί για περισσότερες από 24 ώρες μετά την τρέχουσα ώρα.

Εάν θέλετε να ακυρώσετε τη ρύθμιση πριν ολοκληρωθεί, πατήστε το κουμπί TIMER SETTING (ΡΥΘΜΙΣΗ 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ)  αντί να πατήσετε το κουμπί SEND (ΑΠΟΣΤΟΛΗ)  .
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ SLEEP (ΥΠΝΟΥ)

1 Πατήστε το κουμπί TIMER SETTING (ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟ-
ΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ)  .

 Αρχικά θα αναβοσβήνει η ένδειξη " ". 
Πατήστε το κουμπί SELECT (ΕΠΙΛΟΓΗ)  για να 
επιλέξετε " ".

 Πατήστε το κουμπί NEXT (ΕΠΟΜΕΝΟ) . 

2 Πατήστε το κουμπί SELECT (ΕΠΙΛΟΓΗ)  για να 

καθορίσετε την ώρα απενεργοποίησης (OFF).

▲ ▲ ▲▲▲▲ ▲0,5Ω 1Ω 2Ω 3Ω 5Ω 7Ω 9Ω

▲ ▲ ▲▲▲▲ ▲ 0,5Ω7Ω 5Ω 3Ω 2Ω 1Ω9Ω

(30 λεπτά)

(30 λεπτά)

 κουμπί: 

 κουμπί:  

3 Πατήστε το κουμπί SEND (ΑΠΟΣΤΟΛΗ) .

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ OFF σε οποιαδήποτε ώρα θέλετε να πάτε για ύπνο.
Το προϊόν προσαρμόζει τη θερμοκρασία ώστε να είναι κατάλληλη για ύπνο, βοηθώντας σας να κοιμηθείτε άνετα.
Αφού ορίσετε την επιθυμητή ώρα, τις επόμενες φορές μπορείτε να ρυθμίσετε εύκολα τον χρονοδιακόπτη πατώντας απλώς μία φορά το κου-
μπί SLEEP (ΥΠΝΟΣ) . 

Για να χρησιμοποιήστε τον χρονοδιακόπτη ΥΠΝΟΥ

1 Πατήστε το κουμπί SLEEP (ΥΠΝΟΣ)  ενόσω 
εμφανίζεται η ένδειξη " ".

2 Η ένδειξη " " θα εξαφανιστεί από την οθόνη.

Για να ακυρώσετε τον χρονοδιακόπτη ΥΠΝΟΥ

● Εάν πατήσετε το κουμπί SLEEP 

(ΥΠΝΟΣ)  όταν δεν εμφανίζεται 
η ένδειξη , θα ρυθμιστεί ξανά ο 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ SLEEP (ΥΠΝΟΥ) 
που καθορίσατε την τελευταία φορά.

● Ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ (ΕΒΔΟΜΑ-
ΔΙΑΙΟΣ), ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON/
OFF [ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ PROGRAM 
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)] και ο ΧΡΟΝΟ-
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ SLEEP (ΥΠΝΟΥ) δεν 
μπορούν να συνδυαστούν.

Σχετικά με τον χρονοδιακόπτη ΥΠΝΟΥ

Για να αποτραπεί η υπερβολική θέρμανση ή ψύξη κατά τη διάρκεια του ύπνου, η λειτουργία χρονοδιακόπτη ΥΠΝΟΥ τροποποιεί αυτόματα 
τη ρύθμιση θερμοκρασίας ανάλογα με την καθορισμένη ρύθμιση ώρας. Όταν φτάσει η καθορισμένη ώρα, το κλιματιστικό σταματά τελείως.

Κατά τη λειτουργία Ψύξης/Αφύγρανσης:
Όταν είναι ενεργοποιημένος ο χρονοδιακόπτης ΥΠΝΟΥ, η ρύθ-
μιση θερμοκρασίας αυξάνεται αυτόματα κατά 1 °C κάθε 1 ώρα. 
Όταν η ρύθμιση θερμοκρασίας αυξηθεί συνολικά κατά 2 °C, δια-
τηρείται σταθερή μέχρι να φτάσει η καθορισμένη ώρα, οπότε το 
κλιματιστικό απενεργοποιείται αυτόματα.

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη ΥΠΝΟΥ

Κατά τη λειτουργία Θέρμανσης:
Όταν είναι ενεργοποιημένος ο χρονοδιακόπτης ΥΠΝΟΥ, η ρύθμι-
ση θερμοκρασίας μειώνεται αυτόματα κατά 1 °C κάθε 30 λεπτά. 
Όταν η ρύθμιση θερμοκρασίας μειωθεί συνολικά κατά 4 °C, δια-
τηρείται σταθερή μέχρι να φτάσει η καθορισμένη ώρα, οπότε το 
κλιματιστικό απενεργοποιείται αυτόματα.

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη ΥΠΝΟΥ

2 °C 3 °C 4 °C

30 λεπτά

1 °C

1 ώρα

1 ώρα
30 λεπτά

Καθορισμένη ώρα

Καθορι-
σμένη ώρα

1 ώρα

1 °C 2 °C

Καθορισμένη θερμ.

Καθορισμέ-
νη θερμ.

 Αναβοσβήνει το " " ● " "

Για να Διακόψετε τη Λειτουργία του 
Κλιματιστικού κατά τη Λειτουργία 
του Χρονοδιακόπτη

Πατήστε το κουμπί START/STOP (ΕΝΑΡ-
ΞΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ) .

Εάν θέλετε να ακυρώσετε τη ρύθμιση πριν ολοκληρωθεί, πατήστε το κουμπί TIMER 

SETTING (ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ)  αντί να πατήσετε το κουμπί 
SEND (ΑΠΟΣΤΟΛΗ)  .
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ WEEKLY (ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ)

Ο "Χρονοδιακόπτης OFF" (που τερματίζει τη λειτουργία) και ο "Χρονοδιακόπτης ON" (που εκκινεί τη λειτουργία) μπορούν να συνδυ-
αστούν, με δυνατότητα ορισμού έως 4 ρυθμίσεων (πρόγραμμα ) ανά ημέρα και 28 ανά εβδομάδα.
Πριν δημιουργήσετε το πρόγραμμα, ρυθμίστε την ημέρα της εβδομάδας και την ώρα και στείλτε αυτές τις ρυθμίσεις στο κλιματιστικό.
Εάν η ημέρα της εβδομάδας και η ώρα δεν είναι ρυθμισμένες, το πρόγραμμα δεν θα λειτουργήσει την καθορισμένη ώρα.
Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίστε την ημέρα της εβδομάδας και την τρέχουσα ώρα] (σελίδα 5).
Αφού γίνει αυτή η διαμόρφωση, η προγραμματισμένη λειτουργία θα εκτελείται κάθε ημέρα και κάθε εβδομάδα.

●  Εκτός από τη ρύθμιση θερμοκρασίας, χρησιμοποιούνται οι λειτουργίες και ρυθμίσεις που ίσχυαν την τελευταία 
φορά που απενεργοποιήθηκε η μονάδα. Συνεπώς, δεν υπάρχει δυνατότητα προγραμματισμού αυτόματης 
εναλλαγής των λειτουργιών, όπως Ψύξη → Θέρμανση → Ψύξη → Θέρμανση.

●  Εάν έχουν ρυθμιστεί προγράμματα ON και OFF την ίδια ώρα, το κλιματιστικό εκτελεί το πρόγραμμα ON.
Εάν έχουν ρυθμιστεί δύο προγράμματα ON για την ίδια ώρα, το κλιματιστικό εκτελεί το πρόγραμμα που ρυθμί-
στηκε πρώτο.

●  Εάν διακοπεί η τροφοδοσία ρεύματος όταν είναι ενεργός ο ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ χρονοδιακόπτης – π.χ. εάν συμβεί 
διακοπή ρεύματος ή κλείσει ο ασφαλειοδιακόπτης – η ώρα του εσωτερικού ρολογιού του κλιματιστικού θα είναι 
λανθασμένη. (Δείτε σελίδα 21, Αυτόματη επανεκκίνηση). Σε μια τέτοια περίπτωση, η κύρια ενδεικτική λυχνία 
χρονοδιακόπτη θα σας ενημερώσει για το γεγονός αναβοσβήνοντας, ώστε να ρυθμίσετε σωστά την ώρα και την 
ημέρα. (Δείτε σελίδα 5, "Ρυθμίστε την ημέρα της εβδομάδας και την τρέχουσα ώρα")

●  Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη ON/OFF σε συνδυασμό με τον χρονοδιακόπτη SLEEP 
(ΥΠΝΟΥ).
Εάν ήταν ενεργοποιημένος ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ WEEKLY (ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ) και χρησιμοποιήσετε τον 
Χρονοδιακόπτη ON/OFF, τον Χρονοδιακόπτη PROGRAM (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ) ή τον Χρονοδιακόπτη SLEEP 
(ΥΠΝΟΥ), για να χρησιμοποιήσετε ξανά τον ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ WEEKLY (ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ) θα πρέπει να 
επαναλάβετε τη ρύθμισή του. (Δείτε σελίδα 17)

Χρήση με τον χρονοδιακόπτη WEEKLY (ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ)

Παράδειγμα ρύθμισης του χρονοδιακόπτη 2

Μπορείτε να ορίσετε μια συγκεκριμένη θερμοκρασία για τη ρύθμιση ON του ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ WEEKLY (ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ).
*  Για τις καταστάσεις Αυτόματη, Ψύξη και Αφύγρανση μπορείτε να ορίσετε θερμοκρασία 18-30°C, ενώ για τη Θέρμανση οι επιλογές 
είναι 10 ή 16-30°C.

Ακόμη κι αν επιλέξετε 10, 16 ή 17°C, εάν θέσετε το προϊόν σε λειτουργία Αυτόματη, Ψύξη ή Αφύγρανση, θα λειτουργήσει στους 18°C.
Κατά την περίοδο θέρμανσης, ακόμη κι αν ορίσετε λεπτομερείς ρυθμίσεις για χαμηλή θερμοκρασία όταν δεν υπάρχει κανείς στον 
χώρο και υψηλή όταν υπάρχει κάποιος, το κλιματιστικό θα τις αντιστρέψει αυτόματα.

Παράδειγμα ρύθμισης του χρονοδιακόπτη 1

Δευτέρα έως Παρασκευή
Πρόγραμμα  Ρυθμίστε τον Χρονοδιακόπτη ON για θερμοκρασία 24°C στις 7 π.μ. Πρόγραμμα  Ρυθμίστε τον Χρονοδιακόπτη OFF για τις 9 π.μ.
Πρόγραμμα  Ρυθμίστε τον Χρονοδιακόπτη ON για θερμοκρασία 26°C στις 5 μ.μ. Πρόγραμμα  Ρυθμίστε τον Χρονοδιακόπτη OFF για τις 11 μ.μ.

Σάββατο
Πρόγραμμα  ~  Χωρίς ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη.

Κυριακή
Εάν ρυθμίσετε τον Χρονοδιακόπτη OFF για το Πρόγραμμα  στις 9:00, το Πρόγραμμα  στις 11:00, το Πρόγραμμα  στις 17:00 
και το Πρόγραμμα  στις 23:00.

Πρόγραμμα
7:00  ON  22°C

Πρόγραμμα
9:00  ON  24°C

Πρόγραμμα
17:00  ON  26°C

Πρόγραμμα
23:00  ON  22°C

Πρόγραμμα
7:00 ON 24°C

Πρόγραμμα
9:00 OFF

Πρόγραμμα
17:00 ON 26°C

Πρόγραμμα
23:00 OFF

Χωρίς ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη

Πρόγραμμα
9:00  OFF

Πρόγραμμα
11:00  OFF

Πρόγραμμα
17:00  OFF

Πρόγραμμα
23:00  OFF

Δευτέρα 
έως Παρα-
σκευή

Σάββατο

Κυριακή

Αφύπνιση

Αναχώρηση 
για εργασία

Επιστροφή 
στο σπίτι

Ύπνος

ON ON ON ON

Σημειώσεις:
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Αναβοσβήνει το " " .

Θα αναβοσβήνει το πρόγραμμα και η ημέρα 
της εβδομάδας /" "

Αναβοσβήνει το " " ή " " • " ".

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ WEEKLY (ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ)
 
Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ χρονοδιακόπτη  

1 Πατήστε το κουμπί TIMER SETTING (ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟ-
ΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ)  .

 Αρχικά, θα αναβοσβήνει η ένδειξη " " .
 

 Πατήστε το κουμπί NEXT (ΕΠΟΜΕΝΟ)  .

 
2 Επιλέξτε το πρόγραμμα και την ημέρα χρησιμοποιώντας το κου-

μπί SELECT (ΕΠΙΛΟΓΗ)  .

 
 Πατήστε το κουμπί NEXT (ΕΠΟΜΕΝΟ)  όταν αναβοσβή-

νει το πρόγραμμα  και η ημέρα που θέλετε να ρυθμίσετε.
 

3 Χρησιμοποιώντας το κουμπί SELECT (ΕΠΙΛΟΓΗ) 

 , επιλέξτε λειτουργία με τον Χρονοδιακόπτη ON, 

τον Χρονοδιακόπτη OFF ή χωρίς χρονοδιακόπτη. 

   Για λειτουργία χωρίς χρονοδιακόπτη

      1.  Πατήστε το κουμπί NEXT (ΕΠΟΜΕΝΟ)  για να επιστρέ-

ψετε στο βήμα 2 και διαμορφώστε την επόμενη ρύθμιση.

      2. Πατήστε το κουμπί SEND (ΑΠΟΣΤΟΛΗ)  για ολοκλήρωση της διαδικασίας

 Πατήστε το κουμπί NEXT (ΕΠΟΜΕΝΟ) . 

Πρόγραμμα  1Εβδομάδα Πρόγραμμα  Δευτέρα Πρόγραμμα  Τρίτη Πρόγραμμα  Κυριακή

Πρόγραμμα  1Εβδομάδα Πρόγραμμα  Δευτέρα Πρόγραμμα  Σάββατο Πρόγραμμα  Κυριακή
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4 Πατήστε το κουμπί SELECT (ΕΠΙΛΟΓΗ)  για να 

καθορίσετε την επιθυμητή ώρα ενεργοποίησης (ON) 
ή απενεργοποίησης (OFF).

   Εάν επιλέξατε OFF στο βήμα 3 

   1.  Πατήστε το κουμπί NEXT (ΕΠΟΜΕΝΟ)  για να επιστρέψετε στο 
βήμα 2 και διαμορφώστε την επόμενη ρύθμιση.

   2. Πατήστε το κουμπί SEND (ΑΠΟΣΤΟΛΗ)   . 

 Πατήστε το κουμπί NEXT (ΕΠΟΜΕΝΟ)  . 

5 Πατήστε το κουμπί SELECT (ΕΠΙΛΟΓΗ)  για να 
ρυθμίσετε τη θερμοκρασία.

 Εάν θέλετε να μεταβείτε στην επόμενη ρύθμιση, πατή-

στε το κουμπί NEXT (ΕΠΟΜΕΝΟ)  , επιστρέψτε 

στο βήμα 2 και διαμορφώστε την επόμενη ρύθμιση.

 Για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση, πατήστε το κουμπί 

SEND (ΑΠΟΣΤΟΛΗ)  .

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ WEEKLY (ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ)

Θα αναβοσβήνει η ένδειξη ώρας /" "

Θα αναβοσβήνει η ένδειξη 
θερμοκρασίας /" "

Εάν θέλετε να ακυρώσετε τη ρύθμιση πριν ολοκληρωθεί, πατήστε το κουμπί 

TIMER SETTING (ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ)  αντί να πατήσετε το 

κουμπί SEND (ΑΠΟΣΤΟΛΗ)  .

●  Για την ακύρωση του ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ WEEKLY (ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ), επιλέξτε Λειτουργία χωρίς χρονοδια-
κόπτη στο Βήμα 3 της ενότητας Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ WEEKLY (ΕΒΔΟ-

ΜΑΔΙΑΙΟΣ).
●  Εάν θέλετε να επιστρέψετε στο προηγούμενο βήμα κατά τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων, πατήστε το κουμπί 

BACK (ΠΙΣΩ) .

●  Πατήστε το κουμπί SEND (ΑΠΟΣΤΟΛΗ)  σε μικρή απόσταση από την κύρια μονάδα. Εάν το κάνετε 
όταν είστε μακριά από την κύρια μονάδα, το σήμα ενδέχεται να μην σταλεί σωστά και οι ρυθμίσεις μπορεί να 
μην καθοριστούν κατάλληλα.

Σημειώσεις:
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ WEEKLY (ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ)

1 Πατήστε το κουμπί TIMER SETTING (ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟ-
ΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ)  .

 Αρχικά, θα αναβοσβήνει η ένδειξη " " .
 

 Πατήστε το κουμπί NEXT (ΕΠΟΜΕΝΟ)  . 

2 Ελέγξτε το πρόγραμμα, την ημέρα και την ώρα με το 

κουμπί SELECT (ΕΠΙΛΟΓΗ)  .

3 Πατήστε το κουμπί TIMER SETTING (ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟ-
ΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ)  για να επιστρέψετε στη συνήθη 
οθόνη.

1 Πατήστε το κουμπί WEEKLY (ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ)  
όταν εμφανίζεται η ένδειξη " ".

2 Η ένδειξη " " θα εξαφανιστεί από την οθόνη.

●  Όταν δεν εμφανίζεται η ένδειξη " ", πατήστε το κουμπί WEEKLY (ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ) 
 για να ρυθμίσετε ξανά τον ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ WEEKLY (ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ).

●  Δεν μπορείτε να συνδυάσετε τον ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ WEEKLY (ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ), 
τον ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ON/OFF [ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ PROGRAM ( ΠΡΟΓΡΑΜ-
ΜΑΤΟΣ)] και τον ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ SLEEP (ΥΠΝΟΥ).

Για να ακυρώσετε τον ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ χρονοδιακόπτη

Ελέγξτε τον προγραμματισμό
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
 ΠΡΟΣΟΧΗ

● Προτού καθαρίσετε το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι είναι απενεργο-
ποιημένο και ότι έχετε αποσυνδέσει την τροφοδοσία ρεύματος.

● Πριν από την έναρξη της λειτουργίας, βεβαιωθείτε ότι η γρίλια 
πρόσληψης έχει κλείσει πλήρως.

● Κατά τη συντήρηση της μονάδας, μην αγγίζετε τα αλουμινένια πτε-
ρύγια ή τον εναλλάκτη θερμότητας που είναι ενσωματωμένα στην 
εσωτερική μονάδα για να αποφύγετε ενδεχόμενο τραυματισμό.

● Μην εκθέτετε την εσωτερική μονάδα σε υγρά εντομοκτόνα ή 
σπρέι μαλλιών.

● Μην πατάτε σε ολισθηρές, ανομοιόμορφες ή ασταθείς επιφά-
νειες όταν συντηρείτε τη μονάδα.

Ανοίξτε τη Σχάρα εισαγωγής

1. Τραβήξτε τη σχάρα εισαγωγής προς τα 
εμπρός από τις λαβές στα δύο άκρα. 

 

Λαβή Λαβή

 Μην ανοίξετε μόνο το Ανοιγόμενο πάνελ.
 ΣΩΣΤΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ

Λαβή σχάρας 
εισαγωγής

Λαβή σχάρας 
εισαγωγής

Ανοιγόμενο πάνελ

2. Στερεώστε τη σχάρα εισαγωγής με το 
στήριγμα σχάρας.

 

Στήριγμα 
σχάρας

Κλικ

Καθαρισμός των Φίλτρων αέρα

1. Αφαιρέστε τα φίλτρα αέρα.
 Σηκώστε τη λαβή του φίλτρου αέρα, αποσυνδέστε τις 2 

κάτω γλωττίδες και τραβήξτε το έξω.
 Γλωττίδες φίλτρου αέρα

Γλωττίδες φίλτρου αέρα (2 σημεία)

2. Αφαιρέστε τη σκόνη με ηλεκτρική σκούπα 
ή με πλύσιμο.

● Η σκόνη μπορεί να αφαιρεθεί από το φίλτρο αέρα είτε με ηλεκτρική 
σκούπα είτε με πλύσιμο του φίλτρου σε διάλυμα ήπιου απορρυπαντι-
κού σε ζεστό νερό. Εάν πλύνετε το φίλτρο, θα πρέπει να το αφήσετε 
να στεγνώσει τελείως σε σκιερό μέρος πριν το επανατοποθετήσετε.

● Αν στο φίλτρο αέρα συσσωρευτεί σκόνη, η ροή του αέρα θα μει-
ωθεί, υποβαθμίζοντας την απόδοση και αυξάνοντας το θόρυβο.

● Υπό συνθήκες συνήθους χρήσης, τα Φίλτρα αέρα πρέπει να 
καθαρίζονται κάθε 2 εβδομάδες.

3. Επανατοποθετήστε τα φίλτρα αέρα.
 Ευθυγραμμίστε τις άκρες του φίλτρου αέρα με το πάνελ και 

ωθήστε το μέσα μέχρι τέρμα, φροντίζοντας ώστε οι 2 κάτω 
γλωττίδες να εισέλθουν σωστά στις κατάλληλες οπές του πάνελ.

Γλωττίδες φίλτρου αέρα (2 σημεία)

Κλείστε τη Σχάρα εισαγωγής

1. Ελευθερώστε το στήριγμα σχάρας.

 
Στήριγμα 
σχάρας

Κλικ

2. Κλείστε τη σχάρα εισαγωγής.
 Πιέστε ελαφρά στο σημείο A και στο σημείο C μέχρι να 

ακούσετε ένα κλικ και κατόπιν πιέστε ελαφρά στο σημείο B.

 
A B C

Κλικ
Κλικ

Για το σημείο C, παρακαλούμε πιέ-
στε ελαφρά στην εσωτερική πλευρά.

 Εάν η σχάρα εισαγωγής δεν κλείσει πλήρως, το κλιματιστικό δεν θα λει-
τουργεί και η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει όπως βλέπετε παρακάτω.

 Ενδεικτική λυχνία
O P E R A T I O N 
(ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)

ECONOMY 
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ)

TIMER (ΧΡΟ-
ΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ)

:  Αναβοσβήνει 

● Αρχικά, η ενδεικτική λυχνία OPERATION (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) θα αναβοσβή-
σει 5 φορές και κατόπιν η ενδεικτική λυχνία Timer (Χρονοδιακόπτης) 
θα αναβοσβήσει 8 φορές. Κατόπιν η ακολουθία επαναλαμβάνεται.

● Η ενδεικτική λυχνία Economy (Οικονομία) θα αναβοσβήνει συνεχώς.
● Κλείστε καλά τη σχάρα εισαγωγής.

Όταν κλείσει σωστά η σχάρα, οι ενδεικτικές λυχνίες θα σταματήσουν να ανα-
βοσβήνουν και η εσωτερική μονάδα θα ξεκινήσει να λειτουργεί.

● Κατά το κλείσιμο της σχάρας εισαγωγής, ενδέχεται να ανοίξει το 
ανοιγόμενο πάνελ. Σε αυτήν την περίπτωση, διακόψτε την παρο-
χή ρεύματος και κατόπιν ενεργοποιήστε την ξανά. Το ανοιγόμενο 
πάνελ θα επιστρέψει στην κανονική κατάσταση (κλειστό).

● Κατά τη μακρόχρονη χρήση, μπορεί να συσσωρευτεί σκόνη μέσα 
στην εσωτερική μονάδα, μειώνοντας την απόδοσή της. Συνιστούμε 
την τακτική επιθεώρηση της εσωτερικής μονάδας, επιπρόσθετα του 
καθαρισμού και της φροντίδας από εσάς. Για περισσότερες πληρο-
φορίες, συμβουλευτείτε το εξουσιοδοτημένο προσωπικό σέρβις.

● Όταν καθαρίζετε το κυρίως σώμα της εσωτερικής μονάδας, μην 
χρησιμοποιείτε νερό θερμοκρασίας άνω των 40 °C, σκληρά στιλ-
βωτικά καθαριστικά ή πτητικές ουσίες, όπως βενζίνη ή διαλυτικά.

● Εάν η εσωτερική μονάδα δεν πρόκειται να λειτουργήσει για 
διάστημα 1 μήνα ή περισσότερο, πριν την απενεργοποιήσετε 
αφήστε την σε λειτουργία στην κατάσταση ανεμιστήρα για μισή 
ημέρα, ώστε να στεγνώσουν τελείως τα εσωτερικά εξαρτήματα.
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
Εγκατάσταση ή αντικατάσταση του Φίλτρου καθαρισμού αέρα

1. Ανοίξτε τη σχάρα εισαγωγής και αφαιρέ-
στε τα φίλτρα αέρα.

 Ανατρέξτε στη σελίδα 18.

2. Αφαιρέστε τα βρόμικα φίλτρα καθαρισμού 
αέρα που είναι τοποθετημένα στα πλαίσια του 
εμπρός πάνελ. (Κατά την αντικατάσταση)

 Πλαίσιο φίλτρου καθαρισμού αέρα

Φίλτρα καθαρισμού αέρα

3. Τοποθετήστε τα καινούρια (ή συντηρημέ-
να) φίλτρα καθαρισμού αέρα στο πλαίσιο 
του εμπρός πάνελ.

 Πλαίσιο φίλτρου καθαρισμού αέρα

Φίλτρο καθαρισμού αέρα
Γλωττίδες (7 θέσεις)

Γλωττίδες (7 θέσεις)

 Τα καινούρια φίλτρα καθαρισμού αέρα μπορούν να τοποθε-
τηθούν είτε στο δεξιό είτε στο αριστερό πλαίσιο.

 Αντικαταστήστε τα φίλτρα με τα παρακάτω εξαρτήματα (πω-
λούνται ξεχωριστά).

● ΦΙΛΤΡΟ APPLE CATECHIN: UTR-FA16
● ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ ΙΟΝΤΩΝ: UTR-FA16-2

4. Τοποθετήστε τα φίλτρα αέρα και κλείστε 
τη σχάρα εισαγωγής.

 Ανατρέξτε στη σελίδα 18.

Σχετικά με τα Φίλτρα καθαρισμού αέρα

● Όταν χρησιμοποιούνται Φίλτρα καθαρισμού αέρα, η αποτελε-
σματικότητά τους αυξάνεται ορίζοντας την ταχύτητα του ανεμι-
στήρα σε "High" (Υψηλή).

[ΦΙΛΤΡΟ APPLE CATECHIN]
(1 φύλλο)

● Τα Φίλτρα καθαρισμού αέρα είναι αναλώσιμα. (Δεν πλένονται 
και δεν χρησιμοποιούνται εκ νέου.)

● Όσον αφορά στην αποθήκευση των Φίλτρων καθαρισμού 
αέρα, χρησιμοποιήστε τα φίλτρα όσο το δυνατόν συντομότε-
ρα μετά το άνοιγμα της συσκευασίας.

 (Η αποτελεσματικότητα του φίλτρου καθαρισμού αέρα μειώ-
νεται εάν τα φίλτρα αφεθούν στην ανοιγμένη συσκευασία)

● Γενικά, θα πρέπει να αλλάζετε τα φίλτρα περίπου κάθε 3 μήνες.

Να αγοράζετε ειδικά φίλτρα καθαρισμού αέρα (UTR-FA16) (πωλούνται ξεχωριστά) 
για να αντικαθιστάτε τα χρησιμοποιημένα, βρόμικα φίλτρα καθαρισμού αέρα.

[ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ ΙΟΝΤΩΝ]
(1 φύλλο)

● Θα πρέπει να αλλάζετε το φίλτρο περίπου κάθε 3 χρόνια για 
να διατηρείται η αποτελεσματικότητα της απόσμησης.

● Το πλαίσιο του φίλτρου δεν είναι αναλώσιμο προϊόν.

Να αγοράζετε εδικά φίλτρα απόσμησης (UTR-FA16-2) (πω-
λούνται ξεχωριστά) όταν αντικαθιστάτε τα φίλτρα.

Συντήρηση των φίλτρων απόσμησης
Για διατήρηση της απόσμησης, πρέπει να καθαρίζετε το φίλ-
τρο όπως περιγράφεται παρακάτω, μία φορά στους 3 μήνες.
 (1) Αφαιρέστε το φίλτρο απόσμησης.
 (2) Καθαρίστε το με νερό και αφήστε το να στεγνώσει στον αέρα.

1) Ξεπλύνετε το φίλτρο με ζεστό νερό υπό πίεση, έως 
ότου η επιφάνεια του καλυφθεί με νερό. Ξεπλύνετε με 
αραιωμένο ουδέτερο απορρυπαντικό.
Δεν πρέπει να πλένετε ποτέ τρίβοντας, καθώς μπορεί 
να καταστραφεί η δυνατότητα απόσμησης.

2) Ξεπλύνετε με τρεχούμενο νερό.
3) Στεγνώστε στη σκιά. 

 (3) Επανατοποθετήστε το φίλτρο απόσμησης.

Επαναφορά ένδειξης φίλτρου (ειδική ρύθμιση)
•  Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί εάν διαμορφωθεί σωστά 
κατά την εγκατάσταση.

  Συμβουλευτείτε εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό για να χρησιμο-
ποιήσετε αυτήν τη λειτουργία.

•  Καθαρίστε το φίλτρο αέρα όταν η ενδεικτική λυχνία εμφανίζει το ακό-
λουθο:

Ενδεικτική λυχνία ECONOMY 
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ)

Αναβοσβήνει 3 φορές, ανά 21 δευτε-
ρόλεπτα

  Μετά τον καθαρισμό, πραγματοποιήστε επαναφορά της ένδειξης φίλτρου πα-
τώντας το κουμπί “MANUAL AUTO” (ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡ-
ΓΙΑ) στην εσωτερική μονάδα για 3 δευτερόλεπτα ή λιγότερο.

9319356112-03_OM.indb   199319356112-03_OM.indb   19 2017/12/22   13:32:222017/12/22   13:32:22



El-20

Στις ακόλουθες περιπτώσεις, σταματήστε αμέσως τη λειτουργία του κλιματιστικού και αποσυνδέστε πλήρως την παροχή ρεύματος κλείνοντας 
τον ασφαλειοδιακόπτη ή αποσυνδέοντας το φις ρεύματος. Κατόπιν συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό.
Εφόσον η μονάδα είναι συνδεδεμένη σε παροχή τροφοδοσίας ρεύματος, δεν απομονώνεται από το 
ρεύμα, ακόμη κι όταν είναι απενεργοποιημένη.
● Η μονάδα μυρίζει σαν να καίγεται κάτι ή αναδίδει καπνό
● Υπάρχει διαρροή νερού από τη μονάδα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πριν ζητήσετε σέρβις, πραγματοποιήστε τους ακόλουθους ελέγχους:

Σύμπτωμα Αιτία Βλ. σελίδα

ΚΑΝΟΝΙΚΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Δεν λειτουργεί αμέ-
σως:

● Αν η λειτουργία της εσωτερικής μονάδας διακοπεί και έπειτα ξε-
κινήσει ξανά αμέσως, ο συμπιεστής δεν λειτουργεί για περίπου 3 
λεπτά, για να μην καούν οι ασφάλειες.

● Όταν κλείνει ο ασφαλειοδιακόπτης και έπειτα ανοίγει ξανά, ενεργο-
ποιείται για περίπου 3 λεπτά ένα κύκλωμα προστασίας, αποτρέπο-
ντας τη λειτουργία της μονάδας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

—

Ακούγεται θόρυβος: ● Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ή αμέσως μετά τη διακοπή λειτουργίας της 
μονάδας, μπορεί να ακούγεται ήχος νερού που κυλά στους σωλήνες του 
κλιματιστικού. Επίσης, μπορεί να παρατηρηθεί θόρυβος για περίπου 2 έως 
3 λεπτά μετά την έναρξη της λειτουργίας (ο ήχος του ψυκτικού που ρέει).

● Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, μπορεί να ακουστεί ελαφρύς 
τριγμός. Αυτό είναι το αποτέλεσμα μικροδιαστολής και μικροσυ-
στολής του εμπρός πάνελ λόγω των αλλαγών στη θερμοκρασία.

—

● Κατά τη λειτουργία Θέρμανσης μπορεί να ακούγεται περιστασιακά ένας "τσιτσιρι-
στός" ήχος. Αυτός ο ήχος προκαλείται από τη λειτουργία αυτόματης απόψυξης. 21

Οσμές: ● Μπορεί να παράγεται κάποια οσμή από την εσωτερική μονάδα. 
Αυτή η οσμή οφείλεται στις οσμές των χώρων (έπιπλα, καπνός 
κ.τ.λ.) που έχουν απορροφηθεί από την εσωτερική μονάδα.

—

Εξέρχεται αχνός ή 
ατμός:

● Κατά τη λειτουργία Ψύξης ή Αφύγρανσης, στην εσωτερική μονάδα μπο-
ρεί να παρατηρηθεί έκλυση αχνού. Αυτό οφείλεται στην αιφνίδια ψύξη 
του αέρα στο δωμάτιο από τον ψυχρό αέρα που εκλύεται από την εσω-
τερική μονάδα, με αποτέλεσμα συμπύκνωση και δημιουργία αχνού.

—

● Κατά τη θέρμανση, ο ανεμιστήρας της εξωτερικής μονάδας μπορεί 
να σταματήσει και ίσως παρατηρήσετε να βγαίνει ατμός από τη 
μονάδα. Αυτό οφείλεται στη λειτουργία αυτόματης απόψυξης.

21

Η ροή αέρα είναι χα-
μηλή ή σταματάει:

● Όταν ξεκινήσει η λειτουργία Θέρμανσης, η ταχύτητα του ανεμιστήρα είναι 
προσωρινά πολύ χαμηλή, μέχρι να θερμανθούν τα εσωτερικά εξαρτήματα.

● Κατά τη λειτουργία Θέρμανσης, αν η θερμοκρασία του χώρου 
αυξηθεί πάνω από την καθορισμένη, η λειτουργία της εξωτερικής 
μονάδας θα διακοπεί και η εσωτερική μονάδα θα λειτουργεί με 
πολύ χαμηλή ταχύτητα. Αν θέλετε να θερμάνετε τον χώρο ακόμα 
περισσότερο, αυξήστε τη ρύθμιση θερμοκρασίας.

—

● Κατά τη λειτουργία Θέρμανσης, η λειτουργία της εσωτερικής μο-
νάδας διακόπτεται προσωρινά (μέγ. 15 λεπτά) όταν λειτουργεί η 
Αυτόματη απόψυξη. Κατά τη λειτουργία Αυτόματης απόψυξης, 
αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία OPERATION (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ).

22

● Στην κατάσταση Αφύγρανσης, η εσωτερική μονάδα θα λειτουργεί 
με χαμηλή ταχύτητα. Για να ρυθμίζει την υγρασία του δωματίου, ο 
ανεμιστήρας της εσωτερικής μονάδας ενδέχεται να σταματά κατά 
διαστήματα. Επίσης, ο ανεμιστήρας μπορεί να λειτουργεί σε πολύ 
χαμηλή ταχύτητα κατά τη ρύθμιση της υγρασίας στον χώρο.

7

● Κατά τη λειτουργία SUPER QUIET (ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΘΟΡΥΒΟ), ο ανεμι-
στήρας θα λειτουργεί με πολύ χαμηλή ταχύτητα. 6

● Κατά τη διάρκεια της περιόδου επιτήρησης στη λειτουργία AUTO (ΑΥ-
ΤΟΜΑΤΟ), ο ανεμιστήρας θα λειτουργεί σε πολύ χαμηλή ταχύτητα. 7

● Στην περίπτωση μονάδας Πολλαπλού τύπου, αν κάποιες μονάδες τεθούν 
σε διαφορετικές καταστάσεις λειτουργίας, όπως αναφέρεται παρακάτω, οι 
μονάδες που τίθενται σε λειτουργία μετά από τις άλλες θα σταματήσουν και η 
ενδεικτική λυχνία OPERATION (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) (πράσινη) θα αναβοσβήνει.
Κατάσταση θέρμανσης και κατάσταση ψύξης (ή κατάσταση αφύγρανσης)
Κατάσταση θέρμανσης και κατάσταση ανεμιστήρα

22

Βγαίνει νερό από την 
εξωτερική μονάδα:

● Κατά τη λειτουργία Θέρμανσης μπορεί να εμφανιστεί νερό στην 
εξωτερική μονάδα λόγω της Αυτόματης λειτουργίας απόψυξης. 21

Όταν ρυθμίζεται η ένδειξη φίλτρου, η λυχνία LED ενδέχεται να αναβοσβήνει. Σε αυτήν την περίπτωση, ανατρέξτε στην ενότητα “Επαναφορά ένδειξης φίλτρου (ειδική ρύθμιση)”.
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Αν το πρόβλημα παραμένει αφότου εκτελέσετε αυτούς τους ελέγχους, ή αν παρατηρήσετε οσμή καψίματος ή αν αναβοσβήνουν η ενδεικτική λυχνία 
OPERATION (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) και η ενδεικτική λυχνία TIMER (ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ), ενώ η ενδεικτική λυχνία ECONOMY (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ) αναβοσβήνει γρή-
γορα. Διακόψτε αμέσως τη λειτουργία, κλείστε τον ασφαλειοδιακόπτη στον πίνακα ρεύματος και συμβουλευθείτε εξουσιοδοτημένο προσωπικό του σέρβις.

Λειτουργία και απόδοση

Απόδοση θέρμανσης

● Αυτό το κλιματιστικό λειτουργεί με βάση την αρχή της αντλί-
ας θερμότητας, απορροφώντας θερμότητα από τον εξωτερι-
κό αέρα και μεταφέροντας αυτήν τη θερμότητα στην εσωτε-
ρική μονάδα. Ως αποτέλεσμα, η λειτουργική απόδοση μειώ-
νεται καθώς πέφτει η θερμοκρασία του εξωτερικού αέρα. Αν 
η παραγόμενη θερμότητα είναι ανεπαρκής, συνιστάται να 
χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σε συνδυασμό με κάποια 
συσκευή θέρμανσης άλλου τύπου.

● Τα κλιματιστικά αντλίας θερμότητας θερμαίνουν ολόκληρο 
τον χώρο με ανακυκλοφορία του αέρα, με αποτέλεσμα να 
απαιτείται λίγος χρόνος για να θερμανθεί ο χώρος αφού ξε-
κινήσει η λειτουργία του κλιματιστικού.

Αυτόματη απόψυξη που ελέγχεται με μικροϋπολογιστή

● Όταν χρησιμοποιείτε την κατάσταση Θέρμανσης σε συνθήκες χαμηλής εξω-
τερικής θερμοκρασίας και υψηλής υγρασίας, μπορεί να σχηματιστεί πάγος 
στην εξωτερική μονάδα, με αποτέλεσμα τη μειωμένη απόδοση λειτουργίας.

 Για να αποτραπεί αυτός ο τύπος μειωμένης απόδοσης, το κλιματιστικό είναι 
εξοπλισμένο με λειτουργία αυτόματης απόψυξης που ελέγχεται με μικροϋπολο-
γιστή. Αν σχηματιστεί πάγος, το κλιματιστικό θα σταματήσει να λειτουργεί προ-
σωρινά και το κύκλωμα απόψυξης θα λειτουργήσει για λίγο (μέγ. 15 λεπτά).

 Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αυτόματης απόψυξης, αναβο-
σβήνει η ενδεικτική λυχνία OPERATION (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) (πράσινη).

● Μετά τη διακοπή της λειτουργίας θέρμανσης, αν σχηματιστεί πάγος στην εξω-
τερική μονάδα, θα ξεκινήσει η λειτουργία Αυτόματης απόψυξης. Τότε, η εξωτε-
ρική μονάδα θα σταματήσει αυτόματα αφότου λειτουργήσει για λίγα λεπτά.

Αυτόματη επανεκκίνηση

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος

● Η παροχή ρεύματος στο κλιματιστικό σταματά λόγω δια-
κοπής του ρεύματος. Στη συνέχεια, το κλιματιστικό θα εκ-
κινηθεί ξανά αυτόματα στην προηγούμενη λειτουργία όταν 
επανέλθει το ρεύμα.

● Αν διακοπεί το ρεύμα κατά τη διάρκεια λειτουργίας TIMER (ΧΡΟΝΟΔΙΑ-
ΚΟΠΤΗ), θα γίνει επαναφορά του χρονοδιακόπτη και η εσωτερική μονά-
δα θα ξεκινήσει (ή θα σταματήσει) να λειτουργεί με τη νέα ρύθμιση ώρας. 
Σε περίπτωση που συμβεί αυτό το σφάλμα χρονοδιακόπτη, η ενδεικτική 
λυχνία TIMER (ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ) θα αναβοσβήνει (δείτε σελίδα 3).

● Η χρήση άλλων ηλεκτρικών συσκευών (ηλεκτρική ξυριστική 
μηχανή κ.τ.λ.) ή η χρήση σε κοντινή απόσταση ασύρματου 
ραδιοπομπού μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία του 
κλιματιστικού. Σε αυτήν την περίπτωση, κλείστε προσωρινά 
τον ασφαλειοδιακόπτη, ανοίξτε τον και, στη συνέχεια, χρησι-
μοποιήστε το τηλεχειριστήριο για να συνεχιστεί η λειτουργία.

Σύμπτωμα Στοιχεία ελέγχου Βλ. σελίδα

ΕΛΕΓΞΤΕ 
ΕΠΙΣΗΣ

Δεν λειτουργεί καθόλου: ● Είναι κλειστός ο ασφαλειοδιακόπτης;
● Υπήρξε διακοπή ρεύματος;
● Κάηκε η ασφάλεια ή έπεσε ο ασφαλειοδιακόπτης;

—

● Είναι πλήρως κλειστή η σχάρα εισόδου; 18

● Λειτουργεί ο χρονοδιακόπτης; 11 - 17

● Το κλιματιστικό Πολλαπλού τύπου έχει τεθεί σε " " με το τηλε-
χειριστήριο; 10

Ανεπαρκής απόδοση ψύ-
ξης (ή θέρμανσης):

● Το Φίλτρο αέρα είναι βρώμικο;
● Η σχάρα εισαγωγής ή η θύρα εξόδου του κλιματιστικού είναι φραγμένη;
● Καθορίσατε σωστά τη ρύθμιση θερμοκρασίας χώρου;
● Είναι ανοιχτό κάποιο παράθυρο ή πόρτα;
● Σε λειτουργία Ψύξης, μήπως μπαίνει έντονο φως του ήλιου από κά-

ποιο παράθυρο; (Κλείστε τις κουρτίνες.)
● Σε λειτουργία ψύξης, υπάρχουν θερμαντικές συσκευές και υπολογι-

στές στον χώρο ή μήπως βρίσκονται πάρα πολλά άτομα στον χώρο;

—

● Έχει ενεργοποιηθεί η ρύθμιση ΑΘΟΡΥΒΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙ-
ΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ; 10

● Η μονάδα έχει ρυθμιστεί στη λειτουργία SUPER QUIET (ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ 
ΑΘΟΡΥΒΟ); 6

Η μονάδα λειτουργεί διαφο-
ρετικά από τη ρύθμιση του 
τηλεχειριστηρίου:

● Έχουν εκφορτιστεί οι μπαταρίες του Τηλεχειριστήριου;
● Έχουν τοποθετηθεί σωστά οι μπαταρίες του Τηλεχειριστήριου; 5
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Κλιματιστικό πολλαπλού τύπου

Η εσωτερική μονάδα μπορεί να συνδεθεί με μια εξωτερική μονάδα πολλαπλού τύπου. Το κλιματιστικό πολλαπλού τύπου επιτρέπει 
σε πολλαπλές εσωτερικές μονάδες να λειτουργούν σε πολλαπλές θέσεις. Οι εσωτερικές μονάδες μπορεί να λειτουργήσουν ταυτό-
χρονα, σύμφωνα με την αντίστοιχη απόδοσή τους.

 ● Είναι δυνατή λειτουργία στις παρακάτω διαφορετικές κατα-
στάσεις. 
Κατάσταση ψύξης και κατάσταση αφύγρανσης 
Κατάσταση ψύξης και κατάσταση ανεμιστήρα 
Κατάσταση αφύγρανσης και κατάσταση ανεμιστήρα 

 ● Η λειτουργία (θέρμανσης ή ψύξης (αφύγρανση)) της εξω-
τερικής μονάδας θα καθοριστεί από τη λειτουργία της εσω-
τερικής μονάδας που είχε λειτουργήσει πρώτη. Αν η εσω-
τερική μονάδα είχε εκκινηθεί σε λειτουργία ανεμιστήρα, η 
λειτουργία της εξωτερικής μονάδας δεν θα καθοριστεί. 

  Για παράδειγμα, αν η εσωτερική μονάδα (A) έχει εκκινηθεί 
σε λειτουργία ανεμιστήρα και, στη συνέχεια, η εσωτερική 
μονάδα (B) λειτουργήσει για θέρμανση, η εσωτερική μονά-
δα (A) θα εκκινηθεί προσωρινά σε λειτουργία ανεμιστήρα 
αλλά όταν η εσωτερική μονάδα (B) εκκινηθεί σε λειτουργία 
θέρμανσης, η ενδεικτική λυχνία OPERATION (ΛΕΙΤΟΥΡ-
ΓΙΑ) (πράσινη) για την εσωτερική μονάδα (A) θα αρχίσει 
να αναβοσβήνει (1 δευτερόλεπτο αναμμένη, 1 δευτερό-
λεπτο σβηστή) και θα μεταβεί σε λειτουργία αναμονής. Η 
εσωτερική μονάδα (B) θα συνεχίσει να λειτουργεί για θέρ-
μανση.

 ● Κατά τη χρήση της λειτουργίας θέρμανσης, το επάνω μέ-
ρος της εσωτερικής μονάδας θερμαίνεται, ωστόσο αυτό 
οφείλεται στο γεγονός ότι το ψυκτικό κυκλοφορεί μέσω της 
εσωτερικής μονάδας ακόμη κι όταν σταματήσει τη λειτουρ-
γία της. Δεν αποτελεί βλάβη.

Γνωστοποίηση

Ταυτόχρονή χρήση πολλαπλών μονάδων

 ● Όταν χρησιμοποιείτε κλιματιστικό πολλαπλού τύπου, οι 
εσωτερικές μονάδες μπορούν να λειτουργούν ταυτόχρονα, 
αλλά όταν δύο ή περισσότερες μονάδες της ίδιας ομάδας 
λειτουργούν ταυτόχρονα, η αποτελεσματικότητα της θέρ-
μανσης και της ψύξης θα είναι μικρότερη απ' ότι όταν χρη-
σιμοποιείται μόνο μία εσωτερική μονάδα. Αναλόγως, όταν 
θέλετε να χρησιμοποιήσετε περισσότερες από 1 εσωτερι-
κές μονάδες για ψύξη ταυτόχρονα, η χρήση θα πρέπει να 
επικεντρώνεται τις βραδινές ώρες και άλλες ώρες όπου 
απαιτείται χαμηλότερη ισχύς. Ομοίως, όταν χρησιμοποι-
ούνται ταυτόχρονα πολλές μονάδες για θέρμανση, συνι-
στάται η χρήση τους σε συνδυασμό με άλλες βοηθητικές 
συσκευές θέρμανσης χώρου, ανάλογα με τις απαιτήσεις.

 ● Οι εποχιακές συνθήκες και η εξωτερική θερμοκρασία, η 
δομή των δωματίων και ο αριθμός των παρευρισκομένων 
ενδέχεται, επίσης, να προκαλέσουν διαφορές στην από-
δοση λειτουργίας. Συνιστάται η δοκιμή διάφορων συνδυ-
ασμών για να διαπιστωθεί το επίπεδο απόδοσης θέρμαν-
σης ή ψύξης που παρέχεται από τις μονάδες σας, καθώς 
και η χρήση των μονάδων με τρόπο που να ανταποκρίνε-
ται καλύτερα στον τρόπο ζωής της οικογένειάς σας.

 ● Αν διαπιστώσετε ότι μία ή περισσότερες μονάδες έχουν 
χαμηλή απόδοση ψύξης ή θέρμανσης όταν λειτουργούν 
ταυτόχρονα, συνιστάται η διακοπή της ταυτόχρονης λει-
τουργίας των πολλών μονάδων.

 ● Δεν είναι δυνατή λειτουργία στις παρακάτω διαφορετικές 
καταστάσεις.

  Αν η εσωτερική μονάδα λάβει οδηγία να ενεργοποιήσει μια 
λειτουργία την οποία δεν μπορεί, αναβοσβήνει η ενδεικτική 
λυχνία OPERATION (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) (πράσινο) στην εσω-
τερική μονάδα (1 δευτερόλεπτο αναμμένη, 1 δευτερόλεπτο 
σβηστή) και η μονάδα μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής. 
Κατάσταση θέρμανσης και κατάσταση ψύξης (ή κατάστα-
ση αφύγρανσης)
Κατάσταση θέρμανσης και κατάσταση ανεμιστήρα 

 ● Κατά τη χρήση της κατάστασης θέρμανσης, στην εξωτε-
ρική μονάδα θα ενεργοποιείται περιστασιακά η λειτουργία 
απόψυξης για σύντομες χρονικές περιόδους. Κατά τη διάρ-
κεια της λειτουργίας απόψυξης, αν ο χρήστης ρυθμίσει την 
εσωτερική μονάδα για θέρμανση, η λειτουργία απόψυξης 
θα συνεχιστεί και η λειτουργία θέρμανσης θα ξεκινήσει 
μετά την ολοκλήρωση της απόψυξης, με αποτέλεσμα να 
χρειαστεί κάποιος χρόνος πριν την έκλυση θερμού αέρα.
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