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Fig. 1

Πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου
ΠΛΗΚΤΡΟ ON/Off 
• Για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του κλιματιστικού.

ΠΛΗΚΤΡΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ•	 Τα πλήκτρα Up (▲ ) και 
dOWN (▼) χρησιμοποιούνται 
για τη ρύθμιση της θερμο-
κρασίας.•	 Πιέστε ταυτόχρονα αυτά τα δύο 
πλήκτρα για εναλλαγή μεταξύ 
βαθμών Κελσίου και Φαρενάιτ 
(σε ορισμένα μοντέλα)

ΠΛΗΚΤΡΟ SWiNG 
(ΑΙΩΡΗΣΗΣ)
• Το πλήκτρο SWiNG εκκινεί και 
διακόπτει την κίνηση των περσί-
δων και ρυθμίζει την επιθυμητή 
κατεύθυνση της ροής αέρα.

ΠΛΗΚΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
•  Χρησιμοποιείται για την 

ενεργοποίηση/απενεργο-
ποίηση της λειτουργίας 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, στην οποία 
η μονάδα διατηρεί μια άνετη 
θερμοκρασία κατά τις ώρες 
ύπνου.

ΠΛΗΚΤΡΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ 
•  Χρησιμοποιείται για επιλογή 

της ταχύτητας του ανεμιστήρα

ΠΛΗΚΤΡΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ 
•  Χρησιμοποιείται για το κλείδω-

μα/ξεκλείδωμα της τρέχουσας 
ρύθμισης.

ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ
•  Χρησιμοποιείται για την επαναφορά 

του συστήματος στις προεπιλεγμένες 
ρυθμίσεις.

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ  
ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ•	 Ο βοηθητικός ηλεκτρικός θερμαντήρας θερμαί-

νει τη μονάδα σε ψυχρά κλίματα.•	 Αν πιέσετε αυτό το πλήκτρο στη λειτουργία 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, η λειτουργία ηλεκτρικού 
θερμαντήρα απενεργοποιείται.

ΠΛΗΚΤΡΟ fOLLOW ME 
•  Επιτρέπει στο τηλεχειριστήριο να 

λειτουργεί ως απομακρυσμένος 
θερμοστάτης και να μεταδίδει 
πληροφορίες για τη θερμοκρασία 
από την τρέχουσα θέση του.

ΠΛΗΚΤΡΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟ-
ΠΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ
•  Χρησιμοποιείται για την αυτόματη 

ενεργοποίηση του κλιματιστικού σε 
καθορισμένη ώρα.

ΠΛΗΚΤΡΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ 
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ 
•   Χρησιμοποιείται για την αυτόματη 

απενεργοποίηση του κλιματιστικού 
σε καθορισμένη ώρα

ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ•	 Χρησιμοποιείται για την επιλογή της κατάστασης λειτουργίας 
 
 
 •	 Στις μονάδες μόνο ψύξης, δεν υπάρχει λειτουργία ΘΕΡ-

ΜΑΝΣΗΣ.

Εικ.1
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Fig. 2Εικ. 2

ΠΛΗΚΤΡΟ ON/Off 
•  Για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του κλιματιστικού.

ΠΛΗΚΤΡΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
•  Τα πλήκτρα Up (▲ ) και dOWN 

(▼) χρησιμοποιούνται για τη 
ρύθμιση της θερμοκρασίας.

ΠΛΗΚΤΡΟ SWiNG 
(ΑΙΩΡΗΣΗΣ)
•  Το πλήκτρο SWiNG εκκινεί 

και διακόπτει την κίνηση των 
περσίδων και ρυθμίζει την 
επιθυμητή κατεύθυνση της 
ροής αέρα.

ΠΛΗΚΤΡΟ SLEEp
•  Χρησιμοποιείται για την 

ενεργοποίηση/απενεργοποί-
ηση της λειτουργίας SLEEp, 
στην οποία η μονάδα διατη-
ρεί μια άνετη θερμοκρασία 
κατά τις ώρες ύπνου.

ΠΛΗΚΤΡΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ 
•  Χρησιμοποιείται για επιλογή 

της ταχύτητας του ανεμιστήρα

ΠΛΗΚΤΡΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ 
•  Χρησιμοποιείται για το κλείδω-

μα/ξεκλείδωμα της τρέχουσας 
ρύθμισης.

ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ
•   Χρησιμοποιείται για την επαναφορά 

του συστήματος στις προεπιλεγμένες 
ρυθμίσεις.

ΠΛΗΚΤΡΟ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ•	 Ο θερμαντήρας θερμαίνει τη μονάδα σε ψυχρά 
κλίματα.•	  Αν πιέσετε αυτό το πλήκτρο στη λειτουργία 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, η λειτουργία ηλεκτρικού 
θερμαντήρα απενεργοποιείται.

ΠΛΗΚΤΡΟ i-fEEL
•  Επιτρέπει στο τηλεχειριστήριο να 

λειτουργεί ως απομακρυσμένος 
θερμοστάτης και να μεταδίδει 
πληροφορίες για τη θερμοκρασία 
από την τρέχουσα θέση του.

ΠΛΗΚΤΡΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟ-
ΠΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ 
•  Χρησιμοποιείται για την αυτόματη 

απενεργοποίηση του κλιματιστικού 
σε καθορισμένη ώρα.

ΠΛΗΚΤΡΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟ-
ΠΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ
•  Χρησιμοποιείται για την αυτόματη 

ενεργοποίηση του κλιματιστικού σε 
καθορισμένη ώρα.

ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ•	 Χρησιμοποιείται για την επιλογή της κατάστασης λειτουργίας  
 
 

•	 Στις μονάδες μόνο ψύξης, δεν υπάρχει λειτουργία ΘΕΡ-
ΜΑΝΣΗΣ.
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

•	 ΜΗΝ  αφαιρείτε το κάλυμμα ή αγγίζετε τα εσωτερικά εξαρτήματα του τηλεχει-
ριστηρίου.

•	 ΜΗΝ  χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή μυτερά αντικείμενα για να πιέσετε τα πλή-
κτρα του τηλεχειριστηρίου.
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Οθόνη LCd

Τρόπος λειτουργίας 
Εμφανίζει τον επιλεγμένο τρόπο 
λειτουργίας

follow me
Εμφανίζεται όταν είναι ενεργοποι-
ημένη η λειτουργία fOLLOW ME.

ON/Off
Εμφανίζεται όταν 
το κλιματιστικό είναι 
ενεργοποιημένο

Ταχύτητα 
ανεμιστήρα  
Προβάλλει την επι-
λεγμένη ταχύτητα του 
ανεμιστήρα

Κλείδωμα
Εμφανίζεται όταν είναι ενεργοποι-
ημένη η λειτουργία LOCk

Οθόνη θερμοκρασίας
Εμφανίζει την τρέχουσα ρυθμισμέ-
νη θερμοκρασία

Χρονοδιακόπτης
Το σήμα «ON» ανάβει όταν 
είναι ενεργοποιημένη η 
λειτουργία tiMEr ON

Το σήμα «Off» ανάβει 
όταν είναι ενεργοποιημένη η 
λειτουργία tiMEr Off

Εικ. 3
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Βασικές λειτουργίες

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη λειτουργία AUtO, η ταχύτητα του ανεμιστήρα ρυθμίζεται αυτό-
ματα και δεν μπορεί να μεταβληθεί. Μπορεί επίσης να ενεργοποιηθεί η λειτουρ-
γία ECONOMY.

Τα παρακάτω είναι οδηγίες για τη χρήση των βασικών λειτουργιών του κλιματιστικού 
σας. 
Λειτουργία AUtO (ΑΥΤΟΜΑΤΗ)
Στη λειτουργία AUtO, η μονάδα θα επιλέξει αυτόματα τη λειτουργία COOL, HEAt, 
fAN ή drY ανάλογα με την καθορισμένη θερμοκρασία.
1 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο MOdE για να επιλέξετε τη λειτουργία AUtO.
2 Ορίστε την επιθυμητή θερμοκρασία με το πλήκτρο Up ( ▲ ) ή dOWN (  ).
3 Πιέστε το πλήκτρο ON/Off για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα.

Εικ. 4
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Λειτουργία COOL/HEAt/fAN 
1 Πιέστε το πλήκτρο MOdE για να επιλέξετε τη λειτουργία COOL, HEAt ή fAN.
2 Ορίστε την επιθυμητή θερμοκρασία με το πλήκτρο Up ( ▲ ) ή dOWN ( ▼ ).
3 Πιέστε το πλήκτρο fAN SpEEd για να επιλέξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα.
4 Πιέστε το πλήκτρο ON/Off για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη λειτουργία fAN, η θερμοκρασία δεν μπορεί να μεταβληθεί.
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Εικ. 6

7

Λειτουργία drY
1 Πιέστε το πλήκτρο MOdE για να επιλέξετε τη λειτουργία drY.
2 Ορίστε την επιθυμητή θερμοκρασία με το πλήκτρο Up ( ▲ ) ή dOWN ( ▼ ).
3 Πιέστε το πλήκτρο ON/Off για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη λειτουργία drY, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
τα πλήκτρα ECONOMY και fAN SpEEd.  
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Λειτουργία fOLLOW ME
Η λειτουργία fOLLOW ME δίνει τη δυνατότητα στο τηλεχειριστήριο να μετρήσει τη θερ-
μοκρασία στην τρέχουσα τοποθεσία. Όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες AUtO, COOL 
ή HEAt, η μέτρηση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος από το τηλεχειριστήριο (αντί από 
την ίδια την εσωτερική μονάδα) δίνει τη δυνατότητα στο κλιματιστικό να βεβαιώνεται ότι η 
θερμοκρασία γύρω σας είναι βελτιστοποιημένη για την άνεσή σας. 

1  Πιέστε το πλήκτρο fOLLOW ME για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία. Το τηλεχειρι-
στήριο θα στέλνει κάθε τρία λεπτά σήμα θερμοκρασίας στην εσωτερική μονάδα.

2 Πιέστε πάλι το πλήκτρο fOLLOW ME για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία αιώρησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στην κατάσταση 
λειτουργίας SWiNG.

Πλήκτρο follow Me
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Εικ. 8

Ρύθμιση κατεύθυνσης ροής αέρα
1  Πιέστε το πλήκτρο SWiNG για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αιώρησης. Πιέ-

στε πάλι αυτό το πλήκτρο για να ρυθμίσετε την περσίδα στη θέση που θέλετε.
2  Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο SWiNG για τρία δευτερόλεπτα για να 

κάνετε την περσίδα να κινείται συνεχώς.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία αιώρησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στην 
κατάσταση λειτουργίας SWiNG. Το εύρος αιώρησης των περσίδων είναι 30°.

Πλήκτρο Swing
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Λειτουργία χρονοδιακόπτη
Η μονάδα κλιματισμού σας διαθέτει δύο λειτουργίες που σχετίζονται με το χρονοδιακόπτη:
•	  Η λειτουργία tiMEr ON ρυθμίζει το χρόνο μετά τον οποίο η μονάδα ενεργοποιείται 

αυτόματα. (Καθυστερημένη ενεργοποίηση)
•	  Η λειτουργία tiMEr Off ρυθμίζει το χρόνο μετά τον οποίο η μονάδα απενεργοποι-

είται αυτόματα. (Καθυστερημένη απενεργοποίηση)

1. Λειτουργία tiMEr ON
Η λειτουργία tiMEr ON σας επιτρέπει να ορίζετε ένα χρονικό διάστημα ύστερα από το 
οποίο η μονάδα ενεργοποιείται αυτόματα, π.χ. όταν επιστρέφετε στο σπίτι σας από τη 
δουλειά.
α)  Πιέστε το πλήκτρο tiMEr ON. Εκ προεπιλογής, στην οθόνη θα εμφανιστεί το τελευταίο 

χρονικό διάστημα που ορίσατε, καθώς και το σύμβολο «H» (το οποίο δηλώνει τις ώρες).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αυτός ο αριθμός δηλώνει το χρόνο που θα περάσει μέχρι να ενεργο-
ποιηθεί η μονάδα. Π.χ., αν ρυθμίσετε το tiMEr ON στις 2 ώρες, στην οθόνη θα 
εμφανιστεί «2,0 H» και η μονάδα θα ενεργοποιηθεί ύστερα από 2 ώρες.

β)  Πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο tiMEr ON για να ορίσετε τον χρόνο όπου επιθυ-
μείτε να ενεργοποιείται η μονάδα. 

γ)     Περιμένετε για 3 δευτερόλεπτα και η λειτουργία tiMEr ON θα ενεργοποιηθεί. Κατό-
πιν, στην ψηφιακή οθόνη του τηλεχειριστηρίου σας θα εμφανιστεί ξανά η ένδειξη της 
θερμοκρασίας.

10
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TIMER OFF Function
The TIMER OFF function allows you to set a period of time 
after which the unit will automatically turn of f, such as 
when you wake up.   

3 secx10TIMER
OFF

TIMER
OFF

1 2

Παράδειγμα: Ρύθμιση ενεργοποίησης μονάδας ύστερα από 2,5 ώρες.

Εικ. 9

Εικ. 10

2. Λειτουργία tiMEr Off
Η λειτουργία tiMEr Off σας επιτρέπει να ορίζετε ένα χρονικό διάστημα μετά το 
οποίο η μονάδα απενεργοποιείται αυτόματα, π.χ. όταν ξυπνάτε.

Παράδειγμα: Ρύθμιση ενεργοποίησης μονάδας ύστερα από 5 ώρες

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν ρυθμίζετε τις λειτουργίες tiMEr ON ή tiMEr Off, για έως 10 
ώρες, ο χρόνος θα αυξάνεται κατά βήματα των 30 λεπτών με κάθε πάτημα. Ύστερα 
από 10 ώρες και ως τις 24, θα αυξάνεται κατά βήματα της 1 ώρας. Ο χρονοδιακό-
πτης μηδενίζεται ύστερα από 24 ώρες. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε και τις δύο 
λειτουργίες, ρυθμίζοντας τον αντίστοιχο χρονοδιακόπτη στο «0.0 H».
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Ταυτόχρονη ρύθμιση του tiMEr ON και του tiMEr Off 
(συνδυασμένη λειτουργία χρονοδιακόπτη)
Έχετε υπόψη ότι τα χρονικά διαστήματα που ρυθμίζετε για τις δύο λειτουργίες αναφέ-
ρονται σε ώρες μετά την τρέχουσα ώρα. Για παράδειγμα, έστω ότι η τρέχουσα ώρα 
είναι 13:00, και θέλετε η μονάδα να ενεργοποιηθεί αυτόματα στις 19:00. Θέλετε να 
λειτουργεί για 2 ώρες και στη συνέχεια να απενεργοποιηθεί αυτόματα στις 21:00.

Θα πρέπει να κάνετε τα εξής:
1.  Πιέστε το πλήκτρο tiMEr ON. Θα εμφανιστεί η τελευταία ρύθμιση tiMEr ON.
2.  Πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο tiMEr ON μέχρι να εμφανιστεί στο τηλεχειρι-

στήριο η ένδειξη «6.0 H» (6 ώρες μετά τις 13:00, δηλαδή 19:00).
3.  Περιμένετε για 3 δευτερόλεπτα και η λειτουργία tiMEr ON θα ενεργοποιηθεί.
4.  Στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο tiMEr Off. Θα εμφανιστεί η τελευταία ρύθμιση 

tiMEr Off.
5.  Πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο tiMEr Off μέχρι να εμφανιστεί στο τηλεχειρι-

στήριο η ένδειξη «8.0 H» (8 ώρες μετά τις 13:00, δηλαδή 21:00).
6. Περιμένετε για 3 δευτερόλεπτα και η λειτουργία tiMEr Off θα ενεργοποιηθεί.



13

x12 3 sec
1 2 3 4

TIMER
ON

TIMER
ON

1 2

x16 3 sec
4 5 6

TIMER
OFF

TIMER
OFF

1 2

Εικ. 11
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Τώρα η μονάδα θα ενεργοποιηθεί ύστερα από 6 ώρες (19:00) και θα απενεργοποιηθεί πάλι 
ύστερα από 8 ώρες (21:00). (Βλ. Εικ. 11)

Το τηλεχειριστήριό σας

Ο χρονοδιακόπτης έχει ρυθμι-
στεί για ενεργοποίηση 6 ώρες 
μετά την τρέχουσα ώρα

Ο χρονοδιακόπτης έχει ρυθ-
μιστεί για απενεργοποίηση 8 
ώρες μετά την τρέχουσα ώρα

Ο χρονο-
διακόπτης 
εκκινείται

Η μονάδα 
ενεργοποι-
είται

Η μονάδα 
απενεργο-
ποιείται

Τρέχουσα 
ώρα 13:00

14:00 15:00 16:00 17:00 18:00       19:00 20:00 21:00

6 ώρες αργότερα 
8 ώρες αργότερα
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Αντιμετώπιση προβλημάτων του τηλεχειριστηρίου σας

Συμπτώματα Πιθανές αιτίες Λύση

Η ταχύτητα του ανεμιστήρα 
έχει μεταβληθεί.

Ελέγξτε αν έχει επιλεγεί η κατάστα-
ση λειτουργίας AUtO.

Στη λειτουργία AUtO, η ταχύτητα του 
ανεμιστήρα ρυθμίζεται αυτόματα και δεν 
μπορεί να μεταβληθεί.

Ελέγξτε αν έχει επιλεγεί η κατάστα-
ση λειτουργίας drY.

Στη λειτουργία drY, το πλήκτρο fAN 
SpEEd είναι ανενεργό. Η ταχύτητα του 
ανεμιστήρα μπορεί να μεταβληθεί μόνο 
στις λειτουργίες COOL, fAN και HEAt.

Η ένδειξη της θερμοκρασίας 
είναι απενεργοποιημένη

Ελέγξτε αν έχει επιλεγεί η κατάστα-
ση λειτουργίας fAN.

Στη λειτουργία fAN, η θερμοκρασία δεν 
μπορεί να ρυθμιστεί.

Η ένδειξη tiMEr Off σβήνει 
ύστερα από ένα χρονικό 
διάστημα.

Αν είχε ενεργοποιηθεί η λειτουργία 
tiMEr Off, η λειτουργία μπορεί να 
έχει ολοκληρωθεί.

Το κλιματιστικό θα απενεργοποιηθεί 
αυτόματα τον καθορισμένο χρόνο και η 
ενδεικτική λυχνία θα απενεργοποιηθεί.

Η ένδειξη tiMEr ON σβήνει 
ύστερα από ένα χρονικό 
διάστημα.

Αν είχε ενεργοποιηθεί η λειτουργία 
tiMEr ON, η λειτουργία μπορεί να 
έχει ολοκληρωθεί.

Το κλιματιστικό θα ενεργοποιηθεί αυτόμα-
τα τον καθορισμένο χρόνο και η ενδεικτική 
λυχνία θα απενεργοποιηθεί.

Αν πιεστεί το πλήκτρο ON/
Off δεν ακούγεται ήχος.

Ελέγξτε αν ο μεταβιβαστής σήματος 
του χειριστηρίου έχει τη σωστή 
κατεύθυνση προς τον δέκτη σή-
ματος υπερύθρων της εσωτερικής 
μονάδας.

Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς το δέκτη 
και πιέστε δύο φορές το πλήκτρο ON/
Off.




