
 
 
 
  

 
Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να 
αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης του 
προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε 
με την αντιπροσωπεία πωλήσεων ή τον κατασκευαστή. 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σας ευχαριστούμε πολύ για την αγορά του κλιματιστικού 
μας. ∆ιαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήστη πριν 
να χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας. Φροντίστε να 
φυλάξετε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική 
αναφορά. 

Technical support email: fge.service@fgeurope.gr
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
 
• Ο σχεδιασμός των κουμπιών βασίζεται στο τυπικό μοντέλο και μπορεί 

να διαφέρει ελαφρώς από εκείνο που αγοράσατε. Το πραγματικό 
σχήμα υπερισχύει. 

• Όλες οι λειτουργίες που περιγράφονται πραγματοποιούνται από τη 
μονάδα. Αν η μονάδα δεν έχει αυτό το χαρακτηριστικό, δεν 
πραγματοποιείται η αντίστοιχη λειτουργία όταν πατάτε το σχετικό 
κουμπί του τηλεχειριστηρίου. 

• Όταν υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ της «Εικόνας 
τηλεχειριστηρίου» και 

• του «ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟΥ ΧΡΗΣΤΗ» για την περιγραφή της λειτουργίας, 
υπερισχύει η περιγραφή του ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟΥ ΧΡΗΣΤΗ. 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά τηλεχειριστηρίου 

Μοντέλο RG58N1(B2H)/BGEF 

Ονομαστική τάση 3,0V (Ξηρές μπαταρίες R03/LR03X2) 

Περιοχή λήψης σήματος 8m 

Περιβάλλον -5'C 60C 
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Κουμπιά Λειτουργι

Προτού αρχίσετε να χρησι
Ακολουθεί μια σύντομη εισ
κλιματιστικού σας, ανατρέξ
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην επιλέξετ
ψύξη. Η λειτουργία θέρμαν

 ON/OFF 
Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί 

τη μονάδα 

Ρύθμιση
Αυξάνει τη θερμοκρασία ανά 
ποσοστό αύξησης 0,5°C(1°F) 

Κρατήστε πατημένο το 
συγκεκριμένο κουμπί για να 
αυξήσετε τη θερμοκρασία 

κατά 1°C(1°F). Μέγ. Η 
θερμοκρασία είναι 30 

oC(860F).

Πλήκτρο ΟΚ
Χρησιμοποιείται για 

επιβεβαίωση των επιλεγμένων 
λειτουργιών

Ρύθμιση  
Μειώνει τη θερμοκρασία ανά 

ποσοστό αύξησης 0,5°C(1°F). 
Κρατήστε πατημένο το 

συγκεκριμένο κουμπί για να 
μειώσετε τη θερμοκρασία κατά 

1°C(1°F). Η ελάχιστη 
θερμοκρασία είναι 16°C(60°F). 

Κουμπί ECO/GEAR
Εκκίνηση και διακοπή της 

λειτουργίας ECO.
Πατήστε και κρατήστε πατημένο 

αυτό το κουμπί για 2 
δευτερόλεπτα για να 

ενεργοποιήσετε τη λειτουργία 
GEAR.

Κουμπί ενίσχυσης
∆ίνει στη μονάδα τη δυνατότητα 

να φτάσει στην οριζόμενη 
θερμοκρασία το συντομότερο 

δυνατόν

Κουμπί MODE
Αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας 

με την εξής σειρά:

AUTO (Αυτόματη), COOL 
(Ψύξη), DRY (Αφύγρανση), 
HEAT (Θέρμανση) και FAN 

(Ανεμιστήρας)

 

ιών

μοποιείτε το νέο σας κλιματισ
σαγωγή για το ίδιο το τηλεχειρ
ξτε στην ενότητα Τρόπος χρή

ε τη λειτουργία HEAT, αν ο τύ
νσης δεν υποστηρίζεται από σ

στικό, φροντίστε να εξοικειωθε
ριστήριο. Για οδηγίες σχετικά 
ήσης βασικών λειτουργιών αυ

ύπος του μηχανήματος που α
συσκευές μόνο ψύξης. 
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είτε με το τηλεχειριστήριο του
με τον τρόπο χειρισμού του 
υτού του εγχειριδίου. 

αγοράσατε είναι μόνο για 

Κουμπί
Εκκίνηση και διακοπή της 
υτόματης κίνησης των 
ριζόντιων περσίδων. 

Κουμπί
Εκκίνηση και διακοπή της 
αυτόματης κίνησης των 
κάθετων περσίδων. 

Κουμπί Ρύθμισης (SET)
Αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας 
με την εξής σειρά: Αναστολή 
λειτουργίας [Sleep( )] 
Λειτουργία ακολουθίας [Follow 

Me( )] 
Το επιλεγμένο σύμβολο θα 
αναβοσβήνει στην οθόνη, 
πατήστε το κουμπί ΟΚ για 
επιβεβαίωση. 

ΤΑΧΥΤ ΑΝΕΜ
Επιλέγει την ταχύτητα του 
ανεμιστήρα με την εξής σειρά: 
AU% 20% 40%  
60% 80% 100%. Πιέστε το 
κουμπί προσαρμογής  ή  
για να αυξήσετε / μειώσετε την 
ταχύτητα του ανεμιστήρα ανά 
ποσοστό αύξησης 1% . 

Κουμπί TIMER 
(Χρονοδιακόπτης) 
Ορίστε το χρονοδιακόπτη για να 
ενεργοποιήσετε ή 
απενεργοποιήσετε τη μονάδα 
(βλ. σελ. 9)

Κουμπί Silky
Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί 
τη λειτουργία ήπιας ψύξης η 
οποία αποφεύγει την άμεση 
ροή του αέρα στο σώμα και σας 
αφήνει μια ευχάριστη δροσερή 
αίσθηση. 

       Κουμπί
 

Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί 
ην οθόνη LED καθώς και την 
χητική προειδοποίηση του 
κλιματιστικού, και το οποίο 
δημιουργεί ένα ευχάριστο και 
συχο περιβάλλον.
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Χειρισμός του τηλεχει

∆ΕΝ ΕΙΣΤΕ ΒΕΒΑΙΟΙ ΤΙ ΚΑΝ
Για λεπτομερή περιγραφή του
κλιματιστικού σας, ανατρέξτε σ
χρήσης βασικών λειτουργιών 
προηγμένων λειτουργιών αυτο

Τα σχέδια των κουμπιών στη μ
διαφέρουν ελαφρώς από το πα
Αν η εσωτερική μονάδα δεν έχε
λειτουργία, το πάτημα του κουμ
στο τηλεχειριστήριο δεν θα έχει

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤ

μονάδα κλιματισμού σας συνοδε
που ΑΑΑ. Τοποθετήστε τις μπατ
ν από τη χρήση: 
Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα 
ανοίγοντας τον χώρο τοποθέ
Τοποθετήστε τις μπαταρίες, π
οι πόλοι (+) και (-) των μπατα
της θήκης μπαταρίας. 
Τοποθετήστε πάλι το κάλυμμ

ΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΑΣΗΣ ΤΗΛΕΧ

τηλεχειριστήριο μπορεί να τοπο
α κολόνα μέσω της βάσης του τη

Πριν εγκαταστήσετε το τηλεχ
ότι το κλιματιστικό λαμβάνει 
Τοποθετήστε τη βάση με δυο
τη βάση πάνω στο γραφείο.
Τοποθετήστε το τηλεχειριστή

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙ

βέλτιστες επιδόσεις προϊόντ
Μην αναμιγνύετε παλιές μπαταρ
τύπου. 
Μην αφήνετε τις μπαταρίες στο 
σκοπεύετε να μην χρησιμοποιήσ
πάνω από 2 μήνες. 

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΠΑΤ

απορρίπτετε τις μπαταρίες μαζί
κά απορρίμματα. Για τη σωστή 
ταριών, ανατρέξτε στους τοπικού

ριστηρίου 

ΝΕΙ ΜΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ; 
υ τρόπου χρήσης του 
στις ενότητες Τρόπος 
και Τρόπος χρήσης 
ού του εγχειριδίου. 

ονάδα σας ενδέχεται να 
αράδειγμα που παρατίθεται. 
ει κάποια συγκεκριμένη 
μπιού αυτής της λειτουργίας 
 κανένα αποτέλεσμα. 

ΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

εύεται από δυο μπαταρίες 
ταρίες στο τηλεχειριστήριο 

από το τηλεχειριστήριο, 
έτησης των μπαταριών. 
προσέχοντας να ταιριάζουν 
αριών με τα σύμβολα εντός 

μα στην αρχική του θέση. 

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

οθετηθεί σε έναν τοίχο ή 
ηλεχειριστηρίου. 
χειριστήριο, βεβαιωθείτε 
σωστά τα σήματα. 
ο βίδες, ή απλώς αφήστε 

ήριο στη βάση. 

ΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

ος:
ρίες ή μπαταρίες άλλου 

τηλεχειριστήριο, αν 
σετε τη συσκευή για 

ΤΑΡΙΑΣ

ί με τα υπόλοιπα 
απόρριψη των 
ύς νόμους. 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗ

• Το τηλεχειριστήριο πρ
8 μέτρων από τη μονά

• Η μονάδα κάνει μπιπ 
τηλεχειριστήριο. 

• Οι κουρτίνες, άλλα υλ
μπορούν να επηρεάσο
σήματος. 

• Αφαιρέστε τις μπαταρ
πρόκειται να χρησιμοπ
μήνες. 

ΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ 

ρέπει να χρησιμοποιείται εντό
άδα. 
όταν λαμβάνει σήμα από το 

ικά και το άμεσο ηλιακό φως 
ουν τον δέκτη υπερύθρου 

ρίες, αν το τηλεχειριστήριο δεν
ποιηθεί για πάνω από 2 

Αφαιρέστε το πίσω 
κάλυμμα για να 
τοποθετήσετε τις 
μπαταρίες 
 

ός 
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Ενδείξεις οθόνης LC

Σημείωση: 
Όλες οι ενδείξεις της εικόνας απ
εμφανίζονται μόνο τα αντίστοιχ

Ένδειξη μεταβίβασης σήμ
Ανάβει όταν το τηλεχειρισ
στέλνει σήμα στην εσωτε

Οριζόντια περσίδα - 
ένδειξη αυτόματης 
κίνησης 
 
Κάθετη περσίδα - 
ένδειξη αυτόματης 
κίνησης  
 
Ένδειξη ήπιας ψύξης 
 
Ένδειξη αναστολής 
λειτουργίας 
 
Ένδειξη ενισχυτικής 
λειτουργίας  
 
∆εν είναι διαθέσιμο για 
αυτήν τη μονάδα 
 
Ένδειξη λειτουργίας 
ακολουθίας (Follow me) 
 
∆εν είναι διαθέσιμο για 
αυτήν τη μονάδα 
 
Ένδειξη λειτουργίας 
αυτοκαθαρισμού 
 
∆εν είναι διαθέσιμο για 
αυτήν τη μονάδα 
 
Ένδειξη αθόρυβης 
λειτουργίας 

 

CD τηλεχειριστηρίου 

ποσκοπούν στην πληρέστερη π
χα σύμβολα των λειτουργιών. 

Ένδειξη ON/OFF
Εμφανίζεται κατ
μονάδας, και εξα
απενεργοποίησ

ματος
στήριο 
ρική μονάδα 

Ένδειξ
μεταβίβ
σήματο
Ανάβει
τηλεχε
στέλνε
εσωτερ

Ένδειξη MODE (κα
Εμφανίζει την τρέχο
συμπεριλαμβανομέ

παρουσίαση της οθόνης. Κατά τη

F 
τά την ενεργοποίηση της 
αφανίζεται κατά την 
ση. 

Ένδειξη μπαταρίας 
Ανίχνευση χαμηλής 
μπαταρίας 

ξη 
βασης 
ος 
ι όταν το 
ιριστήριο 
ι σήμα στην 
ρική μονάδα

ατάστασης λειτουργίας)
ουσα λειτουργία, 
ένων: 

η λειτουργία, στην οθόνη 

Ένδειξη TIMER ON 
Εμφανίζεται κατά τον ορισμό
TIMER ON 

Ένδειξη TIMER OFF 
Εμφανίζεται κατά τον 
ορισμό TIMER OFF 

Ένδειξη 
θερμοκρασίας/χρονοδιακόπ
χύτητας ανεμιστήρα  
Εμφανίζει την οριζόμενη 
θερμοκρασία από προεπιλογ
την ταχύτητα ή τη ρύθμιση το
χρονοδιακόπτη όταν χρησιμο
τις λειτουργίες TIMER ON/OF
• Περιοχή θερμοκρασίας

30°C/60-86°F 
• Περιοχή ρύθμισης 

χρονοδιακόπτη: 0-24 ώ
• Περιοχή ρύθμισης ταχύ

ανεμιστήρα: AU% -100
Η ένδειξη είναι κενή κατά τη 
λειτουργία FAN (ανεμιστήρα)

Ένδειξη LOCK (κλείδωμα
Υποδεικνύει ότι η λειτουργ
LOCK είναι ενεργοποιημέν
(ορισμένες μονάδες). 

Ένδειξη ταχύτητας ανεμισ
Εμφανίζει την επιλεγμένη τα
ανεμιστήρα: 

Η συγκεκριμένη ταχύτητα 
ανεμιστήρα δεν μπορεί να 
προσαρμοστεί σε λειτουργίες 
AUTO ή DRY. 

ό 
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FF 
ς: 16-

ώρες 
ύτητας 
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Τρόπος χρήσης βασ

ειτουργία COOL 

Πατήστε το πλήκτρο MODE γ
λειτουργία COOL. 
Ορίστε την επιθυμητή θερμοκ

  Temp  ή Temp  . 
Πιέστε το κουμπί FAN για να 
ταχύτητα του ανεμιστήρα σε ε
σε συνδυασμό με το κουμπί 
Πατήστε το πλήκτρο ON/OFF
ενεργοποιήσετε τη μονάδα. 

σικών λειτουργιών

για να επιλέξετε τη 

κρασία με το πλήκτρο 

επιλέξετε την 
εύρος από Au%-100%, 
Temp  ή Temp . 

F για να 

Ρ
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ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Το εύρος θερμοκρασίας λειτου
ίναι 16-30°C/60-86°F. Μπορε
μειώσετε την καθορισμένη θερ
0,5OC/1OF. 

υτόματη λειτουργία (AUTO)

τη λειτουργία AUTO, η μονάδ
ιτουργία COOL, FAN, HEAT
αθορισμένη θερμοκρασία. 

Πατήστε το πλήκτρο MOD
λειτουργία Auto. 
Ορίστε την επιθυμητή θερ
Temp  ή Temp  . 
Πατήστε το πλήκτρο ON/O
ενεργοποιήσετε τη μονάδ

ΜΕΙΩΣΗ: Το FAN SPEED (ταχ
ορεί να επιλεγεί στη λειτουργία A

υργίας για τις μονάδες 
είτε να αυξήσετε ή να 
ρμοκρασία κατά 

)

δα θα επιλέξει αυτόματα τη 
ή DRY, ανάλογα με την 

DE για να επιλέξετε τη 

ρμοκρασία με το πλήκτρο 

OFF για να 
α. 
χύτητα ανεμιστήρα) δεν 
Auto. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Τρόπος χρήσης βα

Λειτουργία FAN (Αν
 
1. Πατήστε το πλήκτρ

επιλέξετε τη λειτου
2. Πιέστε το κουμπί F

ταχύτητα του ανεμ
Au%-100%, σε συν
Temp  ή Temp

3. Πατήστε το πλήκτρ
ενεργοποιήσετε τη

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ∆εν μπορείτ
θερμοκρασία στη λειτουρ
οθόνη LCD του τηλεχειρισ
εμφανίσει τη θερμοκρασία
 

 

ασικών λειτουργιών 

νεμιστήρας) 

ρο  MODE για να 
υργία FAN. 
FAN για να επιλέξετε την 
ιστήρα σε εύρος από 
νδυασμό με το κουμπί  

. 
ρο ON/OFFγια να 
 μονάδα. 

τε να ρυθμίσετε τη 
ργία FAN. Επομένως, η 
στηρίου σας δεν θα 
α 

Λειτουργία αφύγραν
 
1. Πατήστε το πλήκτρ

λειτουργίαDRY . 
2. Ορίστε την επιθυμη

Temp  ή Temp 
3. Πατήστε το πλήκτρ

ενεργοποιήσετε τη 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργ
μεταβληθεί στη λειτουργ

νσης (DRY) 

ρο  MODE για να επιλέξετε τη

ητή θερμοκρασία με το πλήκτ
 . 

ρο ON/OFFγια να 
μονάδα. 

γία FAN SPEED δεν μπορεί ν
γία DRY. 

η 

τρο  

να 

Τρρόπος χρήσης βασικώών λειτουργιών

Λειτουργία HEAT 
 
1. Πατήστε το πλήκτρο M

επιλέξετε τη λειτουργία
2. Ορίστε την επιθυμητή θ

πλήκτρο  Temp  ή T
3. Πιέστε το κουμπί FAN 

ταχύτητα του ανεμιστήρ
Au%-100%, σε συνδυα
Temp  ή Temp .

4. Πατήστε το πλήκτρο O
ενεργοποιήσετε τη μον

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Καθώς πέφτει 
η απόδοση της λειτουργίας H
ενδέχεται να επηρεαστεί. Σε
σας συνιστούμε να χρησιμοπ
σε συνδυασμό με κάποια άλ

MODE για να 
α ΗΕΑΤ. 
θερμοκρασία με το 
Temp . 
για να επιλέξετε την 
ρα σε εύρος από 
ασμό με το κουμπί 
 
N/OFF για να 
νάδα. 

η εξωτερική θερμοκρασία, 
HEAT της μονάδας σας 
αυτές τις περιπτώσεις, 
ποιήσετε το κλιματιστικό 
λλη συσκευή θέρμανσης. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
. 

Ρύθμιση λειτουργίας

Η μονάδα κλιματισμού σας
που σχετίζονται με το χρον
• Η λειτουργία TIMER O

τον οποίο η μονάδα θα
• Η λειτουργία TIMER O

τον οποίο η μονάδα θα
αυτομάτως. 

 
Λειτουργία TIMER ON 
Η λειτουργία TIMER ON σ
χρονικό διάστημα μετά το 
ενεργοποιηθεί αυτόματα, π
σπίτι σας από τη δουλειά. 
μπορεί να οριστεί μόνο ότα
απενεργοποιημένη OFF. 
 
1. Πιέστε το κουμπί  TIM

απενεργοποιημένη. Ε
(Timer on)  π
Εκ προεπιλογής, στην
τελευταίο χρονικό διάσ
και το σύμβολο «h» (τ
Σημείωση: Αυτός ο α
που θα περάσει μέχρ
μονάδα. Π.χ., αν ρυθμ
ώρες, στην οθόνη θα 
μονάδα θα ενεργοποι

 
2. Πιέστε το κουμπί Time

επαναλαμβανόμενα γ
επιθυμείτε να ενεργοπ

3. Περιμένετε για 3 δευτε
TIMER ON θα ενεργο
ψηφιακή οθόνη του τη
εμφανιστεί ξανά η ένδ
ένδειξη  πα
η λειτουργία ενεργοπο

 

ς TIMER 

ς διαθέτει δύο λειτουργίες 
νοδιακόπτη: 

ON- ρυθμίζει το χρόνο μετά 
α ενεργοποιηθεί αυτομάτω

OFF- ρυθμίζει το χρόνο μετά
α απενεργοποιηθεί 

σας επιτρέπει να ορίσετε ένα
οποίο η μονάδα θα 
π.χ. όταν επιστρέφετε στο 
Η λειτουργία  TIMER ON 
αν η μονάδα είναι 

MER όταν η μονάδα είναι 
Εμφανίζεται μια ένδειξη 
που αναβοσβήνει. 
ν οθόνη θα εμφανιστεί το 
στημα που ορίσατε, καθώς
το οποίο δηλώνει τις ώρες)
αριθμός δηλώνει το χρόνο 
ι να ενεργοποιηθεί η 
μίσετε το TIMER ON στις 2
εμφανιστεί «2,5h» και η 
ηθεί μετά από 2,5 ώρες. 

er ή Temp  ή Temp  
για να ορίσετε το χρόνο που
ποιήσετε τη μονάδα. 
ερόλεπτα και η λειτουργία 
οποιηθεί. Κατόπιν, στην 
ηλεχειριστηρίου σας θα 
δειξη της θερμοκρασίας. Η 
αραμένει αναμμένη και αυτή
οιείται. 

ς. 
ά 

α 

ς 
. 

,5 

υ 

ή 

Παράδειγμ
μονάδας μ
 

μα: Ρύθμιση ενεργοποίησης 
ετά από 2,5 ώρες. 

1.

2.

3.

Λειτουργία TIMER OFF
OFF σας επιτρέπει να ορ
διάστημα μετά το οποίο 
απενεργοποιηθεί αυτόμα
λειτουργία TIMER OFF μ
όταν η μονάδα είναι ενερ
Πιέστε το κουμπί Timer
ενεργοποιημένη (ON). Ε

 (Timer off) η οπο
Εκ προεπιλογής, στην ο
τελευταίο χρονικό διάστ
και το σύμβολο «5.0h» (
ώρες).  
Σημείωση: Αυτός ο αριθ
που θα περάσει μέχρι να
μονάδα. Π.χ., αν ρυθμίσ
ώρες, στην οθόνη θα εμ
μονάδα θα απενεργοπο
Πιέστε το κουμπί Timer
επαναλαμβανόμενα για 
επιθυμείτε να ενεργοπο
Περιμένετε για 3 δευτερό
TIMER OFF θα ενεργοπ
ψηφιακή οθόνη του τηλε
εμφανιστεί ξανά η ένδειξ
ένδειξη  παραμένε
λειτουργία ενεργοποιείτα
 

Παράδειγμα: Ρύθμισ
απενεργοποίησης μο
από 5 ώρες. 
 

F Η λειτουργία TIMER 
ρίσετε ένα χρονικό 
η μονάδα θα 
ατα, π.χ. όταν ξυπνάτε. Η 
μπορεί να οριστεί μόνο 
ργοποιημένη ON. 
όταν η μονάδα είναι 

Εμφανίζεται η ένδειξη 
οία αναβοσβήνει. 
οθόνη θα εμφανιστεί το 
ημα που ορίσατε, καθώς 
(το οποίο δηλώνει τις 

θμός δηλώνει το χρόνο 
α απενεργοποιηθεί η 
σετε το TIMER OFF στις 5 
μφανιστεί «5,0h» και η 
οιηθεί μετά από 5 ώρες. 
ή Temp  ή Temp  
να ορίσετε το χρόνο που 
ιήσετε τη μονάδα. 
όλεπτα και η λειτουργία 
ποιηθεί. Κατόπιν, στην 
εχειριστηρίου σας θα 
ξη της θερμοκρασίας. Η 
ει αναμμένη και αυτή η 
αι. 

ση 
νάδας μετά 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ότα
λειτουργίες TIME
για έως 10 ώρες
κατά βήματα των
πάτημα. Μετά απ
24, θα αυξάνετα
ώρας. Ο χρονοδ
μετά από 24 ώρε
απενεργοποιήσε
λειτουργίες, ρυθμ
χρονοδιακόπτη σ

αν ρυθμίζετε τις 
ER ON ή TIMER OFF, 
, ο χρόνος θα αυξάνεται 
ν 30 λεπτών με κάθε 
πό 10 ώρες και ως τις 
ι κατά βήματα της 1 
διακόπτης μηδενίζεται 
ες. Μπορείτε να 
ετε και τις δύο 
μίζοντας τον αντίστοιχο 
στο «0,0h». 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τρόπος χρήσης προ

Λειτουργία SLEEP ( )
 
Η λειτουργία SLEEP χρησ
μειωθεί η χρήση ενέργεια
χρειάζεστε τις ίδιες ρυθμίσ
να νιώθετε άνεση). Αυτή η
ενεργοποιείται μόνο μέσω
λεπτομέρειες, βλ. «Λειτου
«ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ»

Σημείωση: Η λειτουργία
διαθέσιμη στη λειτουργία

Λειτουργία ακολουθίας 
(προαιρετικά) 
 
Η λειτουργία ακολουθίας 
δυνατότητα στο τηλεχειρι
θερμοκρασία στην τρέχο
αποστείλει το σήμα στο κ
λεπτά. Όταν χρησιμοποιε
AUTO, COOL, ή HEAT, η
περιβάλλοντος που μετρ
(αντί από την ίδια την εσω
δυνατότητα στο κλιματιστ
θερμοκρασία γύρω σας κ
μέγιστη άνεση. 

Λειτουργία FP
 
Όταν το κλιματιστικό λειτο
ρύθμιση θέρμανσης με κα
θερμοκρασία 16°C(60°F)
πλήκτρο  για δύο φορ
δευτερόλεπτα για να ενερ
θέρμανση στους 8°C(46°
εσωτερικής μονάδας δείχ

Κουμπί TEMP
 
Πιέστε και κρατήστε τα κο
DOWN μαζί για 3 δευτερό
αλλάξει η ένδειξη της θερ
μεταξύ της κλίμακας OC κ

 

οηγμένων λειτουργιών 

) 

σιμοποιείται για να 
ας όταν κοιμάστε (και δεν 
σεις θερμοκρασίας για 
η λειτουργία 
ω τηλεχειρισμού. Για 
υργία αδράνειας» στο 

α SLEEP δεν είναι 
α FAN ή DRY. 

(Follow Me) (  ) 

(FOLLOW ME) δίνει τη 
ιστήριο να μετρήσει τη 
υσα τοποθεσία και να 
κλιματιστικό κάθε τρία 
είτε τις λειτουργίες 
η θερμοκρασία 
άει το τηλεχειριστήριο 
ωτερική μονάδα) δίνει τη 
τικό να βελτιστοποιεί τη 
και να διασφαλίζει τη 

ουργεί σε 
αθορισμένη 
, πατήστε το 
ρές σε δυο 
ργοποιήσετε τη 
F) . Η οθόνη της 
χνει " FP" . 

ουμπιά UP και 
όλεπτα για να 
ρμοκρασίας 
και °F. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Πιέστ

επιλε
λειτου
αναβο
της ο
κουμπ

 γ
ένδειξ
αναμ
λειτου

• Για να
επιλε
απλά
ίδιες δ
παρα

Η:
τε το κουμπί SET, η 
εγμένη ένδειξη 
υργίας θα 
οσβήνει στην περιοχή 
θόνης, πιέστε το 
πί Temp  ή Temp 
ια επιβεβαίωση. Η 
ξη παραμένει 
μένη και αυτή η 
υργία ενεργοποιείται. 
α ακυρώσετε την 
εγμένη λειτουργία, 
ά πραγματοποιήστε τις 
διαδικασίες όπως 
απάνω. 

Τρ

Λ
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ρόπος χρήσης προηγμ

Λειτουργία ECO/GEAR) (

ΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία είν
η λειτουργία COOL. 

Πατήστε το πλήκτρο ECO/G
εισέλθετε στην λειτουργία εξ
ενέργειας διαδοχικά ως εξής
GEAR(75%) GEAR(50%) —
ρυθμιζόμενη λειτουργία —

ειτουργία ECO: 
Στη λειτουργία ψύξης, πατήσ
και το τηλεχειριστήριο θα ρυ
θερμοκρασία στους 24OC, τ
ανεμιστήρα στο Auto για να 
ενέργεια (αλλά μόνο αν η κα
θερμοκρασία είναι μικρότερη
καθορισμένη θερμοκρασία ε
24OC, πατήστε το πλήκτρο E
του ανεμιστήρα θα μεταβεί σ
καθορισμένη θερμοκρασία θ
αμετάβλητη. 

ΗΜΕΙΩΣΗ: 
Αν πατήσετε το πλήκτρο ON
τη ρύθμιση λειτουργίας ή αν
θερμοκρασία κάτω από τους
ECO θα απενεργοποιηθεί. 
Στη λειτουργία ECO, η καθο
θερμοκρασία πρέπει να είνα
πάνω. Αυτό ενδέχεται να πρ
ψύξη. Αν δεν νιώθετε άνετα,
το πλήκτρο ECO για να την 

ειτουργία GEAR: 
Πατήστε αυτό το πλήκτρο γι
λειτουργία εξοικονόμησης εν
ως εξής: 
75% (κατανάλωση ηλεκτρική
75%) 
50% (κατανάλωση ηλεκτρική
50%) 
Προηγούμενη ρύθμιση λειτο
Αυτή η λειτουργία είναι διαθ
λειτουργία COOL. 
Σε λειτουργία GEAR, η οθόν
τηλεχειριστηρίου θα αλλάζει
κατανάλωσης ηλεκτρικής εν
θερμοκρασίας. 

Αθόρυβη λειτουργία

Πατήστε παρατεταμένα το πλή
ανεμιστήρα ( ) για τουλάχιστον
ια να ενεργοποιήσετε/να απε
αθόρυβη λειτουργία  Silent. Λ
ειτουργίας χαμηλής συχνότητ
αυτό μπορεί να προκαλέσει αν
ψύξης και θέρμανσης (εφαρμό
λιματιστικά με τη δυνατότητα 
ειτουργίας) 

ένων λειτουργιών

) 

ναι διαθέσιμη μόνο 

GEAR για να 
ξοικονόμησης 
ς: ECO — 

— Προηγούμενη 
—► ECO —► 

στε αυτό το πλήκτρο 
υθμίσει αυτόματα τη 
ην ταχύτητα 
εξοικονομήσει 
αθορισμένη 
η από 24OC). Αν η 
είναι πάνω από 
ECO και η ταχύτητα 
στο Auto, αλλά η 
θα παραμείνει 

N/OFF, αν αλλάξετε 
ν ρυθμίσετε τη 
ς 24OC, η λειτουργία 

ορισμένη 
αι από 24OC και 
ροκαλέσει ανεπαρκή 
, απλά πατήστε ξανά 
απενεργοποιήσετε. 

ια να εισέλθετε στην 
νέργειας διαδοχικά 

ής ενέργειας μέχρι 

ής ενέργειας μέχρι 

ουργίας 
έσιμη μόνο στη 

νη του 
 μεταξύ 
νέργειας και ορισμού 

ήκτρο ταχύτητας 
ν 2 δευτερόλεπτα 
νεργοποιήσετε την 

Λόγω της 
τας του συμπιεστή, 
νεπαρκή απόδοση 
όζεται μόνο σε 
αθόρυβης 

Η λειτουργία ενίσχυ
μονάδα να λειτουργ
προκειμένου να φτ
θερμοκρασία το συ
• Όταν επιλέγετ

τρόπο λειτουρ
βγάζει κρύο α
αέρα για να ξε
ψύξης. 

• Όταν επιλέγετ
τρόπο λειτουρ
βγάζει ζεστό α
αέρα για να ξε
θέρμανσης. 

 

Λειτουργία ενίσ

υσης δίνει τη δυνατότητα στη 
γεί με τη μέγιστη ισχύ 
άσει στην επιθυμητή 
υντομότερο δυνατόν. 
τε τη λειτουργία  Boost σε 
ργίας COOL, η μονάδα θα 
αέρα με τη ρύθμιση μέγιστου 
εκινήσει άμεσα η διαδικασία 

τε τη λειτουργία  Boost σε 
ργίας HEAT, η μονάδα θα 
αέρα με τη ρύθμιση μέγιστου 
εκινήσει άμεσα η διαδικασία 

σχυσης  

 




