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1Οδηγίες ασφαλείας

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το σύστημα κλιματισμού. Το εγχειρίδιο αυτό θα σας ενημερώσει 
σχετικά με τη λειτουργία, τη συντήρηση και την επίλυση προβλημάτων του κλιματιστικού σας. 
Ακολουθήστε τις οδηγίες ώστε να εξασφαλίσετε ότι το κλιματιστικό σας θα λειτουργεί σωστά και για 
μεγάλο χρονικό διάστημα.
Πρέπει να δίνετε προσοχή στα ακόλουθα σύμβολα: 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η μη τήρηση μιας προειδοποίησης ενδέχεται να έχει θανατηφόρες συνέπειες. 
Η εγκατάσταση του συστήματος πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους εθνικούς 
κανονισμούς.

Η μη τήρηση των οδηγιών ασφαλείας που επισημαίνονται με τον όρο 
ΠΡΟΣΟΧΗ ενδέχεται να οδηγήσει σε τραυματισμό ή βλάβη/φθορά του 
εξοπλισμού.

      ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ    

 � Αναθέστε την εγκατάσταση του παρόντος 
συστήματος κλιματισμού σε αδειοδοτημένο 
τεχνικό. Η εσφαλμένη εγκατάσταση ενδέχεται 
να προκαλέσει διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία 
ή πυρκαγιά.

 � Η εγγύηση δεν σας καλύπτει σε περίπτωση 
εγκατάστασης του κλιματιστικού από μη 
αδειοδοτημένο τεχνικό.

 � Σε περίπτωση δυσλειτουργίας (μυρωδιά 
καμένου) κλείστε τον γενικό διακόπτη και 
επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας για 
περαιτέρω οδηγίες ώστε να αποφευχθεί ο 
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας,τραυματισμού ή 
πυρκαγιάς.

 � ΜΗΝ αφήνετε την εσωτερική μονάδα ή το 
τηλεχειριστήριο να βραχούν. Υπάρχει κίνδυνος 
ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.

 � ΜΗΝ τοποθετείτε τα δάχτυλά σας, βέργες ή 
άλλα αντικείμενα στον αεραγωγό εισόδου/
εξόδου. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού 
καθώς ο ανεμιστήρας περιστρέφεται με μεγάλη 
ταχύτητα.

 � ΜΗΝ χρησιμοποιείτε εύφλεκτα σπρέι, όπως 
για παράδειγμα λακ μαλλιών, βερνίκι ή 
μπογιά κοντά στη μονάδα. Υπάρχει κίνδυνος 
πυρκαγιάς ή ανάφλεξης.

  ΠΡΟΣΟΧΗ  

 � ΜΗΝ έρχεστε σε επαφή με την έξοδο αέρα 
ενόσω τα πτερύγια του κλιματιστικού 
βρίσκονται σε κίνηση. Υπάρχει κίνδυνος 
παγίδευσης των δακτύλων στη μονάδα ή 
πρόκλησης βλάβης.

 � ΜΗΝ επιθεωρείτε τη μονάδα μόνοι σας. 
Ζητήστε τη βοήθεια αδειοδοτημένου 
αντιπροσώπου.

 � ΜΗΝ ακουμπάτε τον εναλλάκτη του 
εξατμιστήρα στο εσωτερικό της μονάδας 
εσωτερικού χώρου. Ο εναλλάκτης είναι 
αιχμηρός και ενδέχεται να προκαλέσει 
τραυματισμό.

 � ΜΗΝ λειτουργείτε το κλιματιστικό με βρεγμένα 
χέρια. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

 � ΜΗΝ τοποθετείτε αντικείμενα που ενδέχεται 
να φθαρούν από την υγρασία κάτω από την 
εσωτερική μονάδα. Σε περίπτωση σχετικής 
υγρασίας 80% δημιουργείται συμπύκνωση 
(υγροποίηση).

 � ΜΗΝ εκθέτετε συσκευές παραγωγής 
θερμότητας σε κρύο αέρα και μην τις 
τοποθετείτε κάτω από την εσωτερική 
μονάδα. Κίνδυνος μειωμένης απόδοσης 
ή παραμόρφωσης της μονάδας λόγω 
θερμότητας.
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 � Ελέγχετε πάντοτε την εσωτερική μονάδα μετά 
από μακροχρόνια χρήση για να βεβαιωθείτε 
ότι δεν έχει φθαρεί ή υποστεί ζημία. Σε 
περίπτωση φθοράς/βλάβης της εσωτερικής 
μονάδας υπάρχει κίνδυνος πτώσης και 
πρόκλησης τραυματισμών.

 � Εάν το κλιματιστικό χρησιμοποιείται σε 
συνδυασμό με άλλες θερμαντικές συσκευές, 
φροντίστε να αερίζεται ο χώρος καλά ώστε να 
αποφεύγεται η έλλειψη οξυγόνου.

 � ΜΗΝ σκαρφαλώνετε και μην τοποθετείτε 
αντικείμενα πάνω στην εξωτερική μονάδα.

 � ΜΗΝ λειτουργείτε το κλιματιστικό 
παράλληλα με τη χρήση εντομοκτόνων. Τα 
χημικά ενδέχεται να συσσωρευτούν στη 
μονάδα και να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία 
ατόμων υπερευαίσθητων στις χημικές ουσίες.

 � ΜΗΝ επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με το 
κλιματιστικό.

 � Η χρήση της παρούσας συσκευής ενδείκνυται 
για παιδιά άνω των οκτώ (8) ετών, ΑΜΕΑ, 
άτομα με νοητική υστέρηση και απουσία 
εμπειρίας ή γνώσεων εφόσον έχουν 
καθοδηγηθεί για την ασφαλή χρήση της 
συσκευής ή επιβλέπονται κατά τη χρήση 
αυτής και εφόσον κατανοούν τους κινδύνους 
που ενέχει η χρήση της.

 � ΜΗΝ λειτουργείτε το κλιματιστικό σε 
δωμάτια με υψηλό ποσοστό υγρασίας, όπως 
το μπάνιο και καθαριστήρια ρούχων. Αυτό 
μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία και 
φθορά του προϊόντος.
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2Μέρη της Eσωτερικής Mονάδας  
και Kύριες Λειτουργίες

Μέρη Μονάδας

  Συνθήκες λειτουργίας

Ψύξη Θέρμανση Αφύγρανση

Εσωτερική 
Θερμοκρασία 17°-32°C (62°-90°F) O°-30°C (32°-86°F) 17°-32°C (62°-90°F)

Εξωτερική 
θερμοκρασία

0°-50°C (32°-122°F)

15°-24°C (5°-76°F) 0°-50°C (32°-122°F)

-15°-50°C (5°-122°F) για μοντέλα ψύξης 
χαμηλής θερμοκρασίας

  ΠΡΟΣΟΧΗ  

 � Αν το κλιματιστικό χρησιμοποιείται εκτός των παραπάνω συνθηκών, ενδέχεται να ενεργοποιηθούν 
μηχανισμοί και να προκαλέσουν μη συνηθισμένη λειτουργία της μονάδας.

 � Δωμάτιο με σχετική υγρασία μικρότερη από 80%. Αν το κλιματιστικό λειτουργεί εκτός 
συγκεκριμένων πλαισίων τότε η επιφάνεια του κλιματιστικού μπορεί να υποστεί συμπύκνωση. 
Παρακαλούμε να θέσετε την κάθετη περσίδα αέρα σε μέγιστη γωνία (κάθετα στην οροφή) και να 
ρυθμίσετε τον ανεμιστήρα στην ΥΨΗΛΗ κατάσταση.

 � Η βέλτιστη απόδοση θα επιτευχθεί εντός του προτεινόμενου εύρους λειτουργίας.

Άνω περσίδα αέρα

Έξοδος αέρα

Κάτω περσίδα αέρα

Οθόνη

Είσοδος αέρα

Σχ.2.1
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  Χαρακτηριστικά

 Χρήσιμες συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας

Προεπιλεγμένη ρύθμιση
Όταν το κλιματιστικό πραγματοποιεί επανεκκίνηση 
μετά από διακοπή ρεύματος, επιστρέφει στις 
εργοστασιακές του ρυθμίσεις (Λειτουργία AUTO, 
Ανεμιστήρας AUTO, Θερμοκρασία 24°C (76°F)). 
Αυτό μπορεί να προκαλέσει ανακολουθίες σε 
επίπεδο οθόνης μονάδας και τηλεχειριστηρίου. 
Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για να 
ενημερώσετε την κατάσταση της μονάδας.

Λειτουργία μνήμης γωνίας περσίδων 
(δεν διατίθεται)
Ορισμένα μοντέλα διαθέτουν λειτουργία μνήμης 
γωνίας περσίδων. Κατά την επανεκκίνηση της 
μονάδας μετά από διακοπή ρεύματος, η γωνία 
των οριζόντιων περσίδων επανέρχεται αυτόματα 
στην πρότερη θέση της. Η γωνία της οριζόντιας 
περσίδας δεν πρέπει να είναι πολύ μικρή καθώς 
υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθεί συμπύκνωση 
και να διαρρεύσει υγρό εντός της συσκευής. Για 

να επαναφέρετε τις περσίδες, πιέστε το πλήκτρο 
χειροκίνητης λειτουργίας.

Αυτόματη επανεκκίνηση
Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, η λειτουργία 
του συστήματος διακόπτεται αμέσως. Για να 
επανεκκινήσετε τη συσκευή, πιέστε το πλήκτρο ON/
OFF του τηλεχειριστηρίου. Εάν το σύστημα διαθέτει 
λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης, η μονάδα 
τίθεται αυτόματα σε λειτουργία με τις ίδιες ρυθμίσεις.

Σύστημα ανίχνευσης διαρροής ψυκτικού 
μέσου
Σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού μέσου, 
στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη “EC” και η 
ενδεικτική λυχνία LED θα αρχίσει να αναβοσβήνει.

Για λεπτομερή επεξήγηση κάθε λειτουργίας, 
ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Τηλεχειριστηρίου.

 � ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη μονάδα σε ακραία θερμοκρασιακά εύρη.
 � Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία ψύξης κλείνετε τις κουρτίνες για να αποτρέψετε την άμεση 
ηλιακή ακτινοβολία.

 � Πόρτες και παράθυρα πρέπει να παραμένουν κλειστά ώστε να διατηρείτε ο ψυχρός και αντίστοιχα ο 
θερμός αέρας στο δωμάτιο.

 � ΜΗΝ τοποθετείτε αντικείμενα κοντά στον αεραγωγό εισόδου/εξόδου της μονάδας.
 � Χρησιμοποιείτε όταν πρέπει τον χρονοδιακόπτη αλλά και την ενσωματωμένη λειτουργία SLEEP/
ECONOMY εάν είναι εφικτή.

 � Εάν δεν προγραμματίζετε να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις 
μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο.

 � Καθαρίστε το φίλτρο κάθε 2 εβδομάδες.
 � Προσαρμόστε κατάλληλα τις περσίδες ώστε να αποφύγετε την άμεση ροή αέρα.

Κλείνετε τις κουρτίνες όταν η συσκευή 
βρίσκεται σε λειτουργία θέρμανσης για να 

διατηρήσετε τη θερμότητα στον χώρο. 

Πόρτες και παράθυρα πρέπει να 
παραμένουν κλειστά.
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3Χειροκίνητες λειτουργίες 

Η οθόνη ένδειξης της εσωτερικής μονάδας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ρυθμίσετε τη λειτουργία της 
συσκευής σε περίπτωση προσωρινής απώλειας του τηλεχειριστηρίου ή όταν εξαντληθούν οι μπαταρίες.

Αυτόματη λειτουργία

Λειτουργία ψύξης

Λειτουργία Αφύγρανσης

Λειτουργία Θερμανσης

Λειτουργία Ανεμιστήρα

Πάνω ροή αέρα

Kάτω ροή αέρα

Θερμοκρασία εσωτερικού χώρου

Θερμοκρασία εξωτερικού χώρου

Λειτουργία ηλεκτρικής θέρμανσης (ορισμένα 
μοντέλα)

Εναλλαγή αέρα (εξαρτάται από το μοντέλο)

Λειτουργία κλειδώματος

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία 
ασύρματου ελέγχου.

Πλήκτρα λειτουργίας 

➀ Πλήκτρο ΟΝ/ΟFF: Η λειτουργία ξεκινάει και σταματάει πιέζοντας αυτό το πλήκτρο.
➁ Πλήκτρο MODE: Πιέστε το πλήκτρο αυτό για να επιλέξετε τον επιθυμητό τρόπο
λειτουργίας. Με κάθε πίεση του πλήκτρου, αλλάζει ο τρόπος λειτουργίας προς την κατεύθυνση του 
βέλους:

Ενδεικτικές λυχνίες ανάβουν για να υποδείξουν την επιλογή των ακόλουθων τρόπων λειτουργίας.

Αυτόματη (Auto): Αυτόματη επιλογή του τρόπου λειτουργίας μέσω αισθητήρα που προσλαμβάνει 
τη διαφορά μεταξύ πραγματικής θερμοκρασίας περιβάλλοντος και ρυθμισμένης θερμοκρασίας μέσω 
τηλεχειριστηρίου. Αυτόματος έλεγχος της ταχύτητας του ανεμιστήρα.
Ψύξη (Cooling): Επιλογή λειτουργίας ψύξης (Θερμοκρασιακό εύρος: 17°C~30°C).
Αφύγρανση (Dry): Επιλέξτε τη θερμοκρασία που προτιμάτε και ενδιάμεση ταχύτητα ανεμιστήρα. Με 
αυτό τον τρόπο απομακρύνετε την υγρασία από το περιβάλλον. (Θερμοκρασιακό εύρος: 17°C~30°C). 
Στη λειτουργία Dry δεν μπορείτε να επιλέξετε ταχύτητα ανεμιστήρα και λειτουργία ύπνου (Sleep mode).
Θέρμανση (Heat): Χρησιμοποιήστε το κλιματιστικό σας ως θερμαντικό σώμα (μόνον για μοντέλα με 
λειτουργία ψύξης και θέρμανσης, εύρος θερμοκρασιακής ρύθμισης: 17°C~30°C).
Ανεμιστήρας (Fan only): Λειτουργία του ανεμιστήρα χωρίς ψύξη ή θέρμανση. Σε αυτή την περίπτωση, 
δεν απεικονίζεται η ρύθμιση της θερμοκρασίας και δεν μπορείτε να την προσαρμόσετε.

AUTO ➞ COOL  ➞ DRY ➞ HEAT (για μοντέλα με λειτουργία ψύξης και θέρμανσης) ➞ FAN ONLY 
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➂ Πλήκτρο Ταχύτητας (Speed): Αυτό το πλήκτρο χρησιμοποιέιται για να επιλέξετε την επιθυμητή 
ταχύτητα του ανεμιστήρα. Πιέστε το πλήκτρο ΄΄speed’’ και έπειτα προσαρμόστε τη ταχύτητα του 
ανεμιστήρα  κυλώντας το πλήκτρο .
Απεικόνιση της ταχύτητας ανεμιστήρα:

1  2  3  4 5  6  7  8 910

1%-10%

11%-20%

21%-30%

31%-40%

41%-50%

51%-60%

61%-70%

71%-80%

81%-90%

91%-100%

Επίπεδο ταχύτητας 
ανεμιστήρα

Απεικόνιση

➃ Πλήκτρο Κίνησης Περσίδων (Swing):
1. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο αυτό για να ρυθμίσετε την οριζόντια και κάθετη ροή αέρα.
2. Με κάθε πίεση του πλήκτρου κατεύθυνσης της ροής αέρα, οι ρυθμίσεις αλλάζουν ως εξής: 

Ρύθμιση κάθετης ροής αέρα ➞ Ακύρωση κάθετης ροής αέρα ➞ Ρύθμιση οριζόντιας ροής αέρα  
➞ Ακύρωση οριζόντιας ροής αέρα ➞ Ρύθμιση ταυτόχρονης κάθετης και οριζόντιας ροής αέρα  
➞ Ακύρωση της ταυτόχρονης κάθετης και οριζόντιας ροής αέρα ➞ Ρύθμιση οριζόντιας ροής αέρα

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η χειροκίνητη μετακίνηση των πτερυγίων κατεύθυνσης της οριζόντιας και κάθετης 
ροής αέρα ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη/φθορά στο κλιματιστικό σας.

➄ Πλήκτρο Προσαρμογής (Αdjust)
 Μετακινήστε ή σύρετε αριστερά ή δεξιά για να μετακινήσετε το πλήκτρο και να ρυθμίσετε την 

θερμοκρασία και την ταχύτητα του ανεμιστήρα.
1. Κυλήστε το πλήκτρο για να ρυθμίσετε την θερμοκρασία εντός του εύρους 17 ° C ~ 30 ° C στη 

λειτουργία AUTO/COOL/DRY/HEAT.
2. Αφότου πιέσετε το πλήκτρο ταχύτητας, κυλίστε το πλήκτρο για να ρυθμίσετε την ταχύτητα του 

ανεμιστήρα μέσα σε ένα εύρος Au ~ F%.

 Πιέζοντας το πλήκτρο «+» και «-» μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία και την ταχύτητα του 
ανεμιστήρα.
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2. Κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας, πιέστε το πλήκτρο «+» και «-» για να ελέγξετε 
πληροφορίες σχετικά με το P4, P5, P7, P9, L0, L1, L2 (σε περίπτωση που δεν προκύψει λειτουργία 
προστασίας, ο κώδικας μετατοπίζεται).

3. Σύμφωνα με τις λειτουργίες Εrror και Protection, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πάνω και κάτω για να 
ελέγξετε τις πληροφορίες σφάλματος σχετικά με E0, Ε1, Ε2, Ε3, Ε4, Ε5, Ε8, Ε9, P0, P1, P2 και P6: Σε 
περίπτωση βλάβης Ε5, τα πάνω και κάτω πλήκτρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επιλέξετε έναν 
κωδικό σφάλματος για να ελέγξετε το πρόβλημα. Σημειώστε ότι αν εμφανίζεται ο κωδικός «Ε5»  πριν 
από τους άλλους κωδικούς σφάλματος ή προστασίας στη περίπτωση προβλήματος επικοινωνίας, τα 
πάνω και κάτω πλήκτρα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ελέγξετε τον κωδικό σφάλματος; 
αν εμφανίζεται το σφάλμα «Ε5» μετά από άλλους κωδικούς, το πάνω και κάτω πλήκτρα μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ώστε να ελέγξετε τον κωδικό σφάλματος.

Λειτουργία Κλειδώματος: Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα κλειδώματος πιέστε ταυτόχρονα το 
πλήκτρο ταχύτητας ανεμιστήρα (fan speed) και τα πλήκτρα κίνησης περσίδων και κρατήστε πατημένα για 
ένα δευτερόλεπτο.

Η δυνατότητα αυτή διατίθεται τόσο όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, όσο και όταν βρίσκεται 
εκτός λειτουργίας. Την πρώτη φορά που θα πιέσετε αυτά τα πλήκτρα, η συσκευή κλειδώνει και όλα τα 
άλλα πλήκτρα απενεργοποιούνται (εκτός από το πλήκτρο ξεκλειδώματος).
Παρακαλούμε σημειώστε ότι ακόμα και όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
το τηλεχειριστήριο. Όταν πιέσετε και πάλι ταυτόχρονα τα ίδια πλήκτρα, η συσκευή ξεκλειδώνει. 
Κυλώντας τα πλήκτρα προσαρμογής από τη αρχή μέχρι το τέλος, η συσκευή μπορεί να ξεκλειδωθεί.

Ασύρματη λειτουργία
Η ασύρματη λειτουργία σας επιτρέπει να ελέγξετε το κλιματιστικό σας χρησιμοποιώντας το κινητό 
τηλέφωνο συνδεδεμένου στο Wi-Fi.

Σχετικά με την σύνδεση του Wi-Fi module, την αντικατάσταση και τις εργασίες συντήρησης 
συμβουλευτείτε επαγγελματίες τεχνικούς.
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4Φροντίδα και Συντήρηση

 Οδηγίες Ασφαλείας
• Για επισκευή και συντήρηση απευθυνθείτε σε 

αδειοδοτημένο τεχνικό. Ακατάλληλη επισκευή 
και συντήρηση ενέχει κίνδυνο διαρροής, 
ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς και ακυρώνει την 
εγγύηση της συσκευής.

• ΜΗΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΕ καμένη ασφάλεια με 
ασφάλεια υψηλότερης ή χαμηλότερης έντασης 
καθώς ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στο 
κύκλωμα ή ηλεκτρική πυροδότηση. Βεβαιωθείτε 
ότι ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης 
έχει τοποθετηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή.

• Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ενδέχεται να 
προκληθεί διαρροή και συνακόλουθη φθορά της 
περιουσίας σας, πυρκαγιά και ηλεκτροπληξία. 

• Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια είναι σωστά 
συνδεδεμένα. Εάν τα καλώδια δεν συνδεθούν 
σύμφωνα με τις οδηγίες ενδέχεται να προκληθεί 
ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

 Συντήρηση της Συσκευής

 Πώς να καθαρίσετε το Φίλτρο Αέρα
Το φίλτρο εμποδίζει την είσοδο στην εσωτερική 
μονάδα σκόνης και άλλων σωματιδίων. Η 
συσσώρευση σκόνης ενδέχεται να μειώσει 
την απόδοση του κλιματιστικού σας. Για να 
εξασφαλίσετε τη βέλτιστη δυνατή απόδοση, 
καθαρίζετε το φίλτρο αέρα ανά δεκαπενθήμερο ή 
και συχνότερα αν κατοικείτε σε περιοχή με έντονη 
παρουσία σκόνης. Εάν οι πόροι του φίλτρου
έχουν κλείσει από τη σκόνη και δεν μπορείτε να το 
καθαρίσετε, αντικαταστήστε το με καινούργιο.

 
  ΠΡΙΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΣΕ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ 
Ή ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

• Απενεργοποιείτε και αποσυνδέετε πάντοτε το 
κλιματιστικό σας από την παροχή ρεύματος πριν 
προχωρήσετε στον καθαρισμό ή τη συντήρηση του.

• ΜΗΝ χρησιμοποιείτε χημικά ή υφάσματα 
εμποτισμένα με χημικά για να καθαρίσετε τη 
συσκευή.

• ΜΗΝ χρησιμοποιείτε βενζίνη, διαλυτικό χρώματος, 
στιλβωτικό σε σκόνη ή άλλα διαλυτικά για να 
καθαρίσετε τη συσκευή. Ενδέχεται να προκληθούν 
ρήγματα και παραμόρφωση της πλαστικής 
επιφάνειας.

• ΜΗΝ τοποθετείτε τη συσκευή κάτω από 
τρεχούμενο νερό για να την πλύνετε. Υπάρχει 
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

• ΜΗΝ χρησιμοποιείτε ζεστό νερό σε θερμοκρασία 
υψηλότερη των 40°C (104°F) για τον καθαρισμό 
της πρόσοψης. Ενδέχεται να παραμορφωθεί ή να 
αποχρωματιστεί το πάνελ.

• Καθαρίζετε τη συσκευή με ένα υγρό πανί χωρίς 
χνούδι και απορρυπαντικό με ουδέτερο pH. 
Στεγνώνετε τη συσκευή με στεγνό πανί χωρίς 
χνούδι.

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΚΑΙ 
ΜΗΝ ΚΑΘΑΡΙΖΕΤΕ ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ

Η αφαίρεση και ο καθαρισμός του φίλτρου 
ενέχουν κινδύνους. Η αφαίρεση και η 
συντήρηση πρέπει να πραγματοποιούνται από 
πιστοποιημένο τεχνικό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν έχετε κατοικίδια στο σπίτι, 
συστήνεται ο συχνός καθαρισμός του πλέγματος 
(της μάσκας) της συσκευής ώστε να αποφύγετε 
τον κίνδυνο φράξης της κυκλοφορίας του αέρα 
από τρίχες.

Καθαρισμός του φίλτρου σκόνης που βρίσκεται 
στο πίσω μέρος της συσκευής:

3. Αφαιρέστε το φίλτρο αέρα.
4. Καθαρίστε το φίλτρο αέρα περνώντας την 

επιφάνειά του με την ηλεκτρική σκούπα 
ή πλένοντάς το με ζεστό νερό με ήπιο 
απορρυπαντικό.

Α. Σε περίπτωση χρήσης ηλεκτρικής σκούπας, η 
πλευρά εισόδου 
πρέπει να είναι 
στραμμένη 
προς την 
ηλεκτρική 
σκούπα.

Κρατήστε τη λαβή 
του φίλτρου.

Κρατήστε το φίλτρο και 
τραβήξτε την προς τα έξω.

ΣΧ. 4.1
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Β. Σε περίπτωση χρήσης νερού, η πλευρά εισόδου 
πρέπει να είναι στραμμένη προς τα κάτω σε 
απόσταση από τη ροή νερού.

5. Ξεπλύνετε το φίλτρο με καθαρό νερό και 
αφήστε το για να στεγνώσει στον αέρα. ΜΗΝ 
τοποθετείτε το φίλτρο να στεγνώσει στον ήλιο.

6. Επανατοποθετήστε το φίλτρο.

 Επισκευή των διαρροών ψυκτικού μέσου

      ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ      

• Σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού μέσου, 
απενεργοποιήστε το κλιματιστικό καθώς και 
κάθε θερμαντικό σώμα που λειτουργεί με 
καύση, αερίστε το δωμάτιο και επικοινωνήστε 
άμεσα με τον επίσημο αντιπρόσωπο. Το 
ψυκτικό υγρό είναι τοξικό και εύφλεκτο. 
ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό πριν 
ολοκληρωθεί η επισκευή της διαρροής.

• Εάν το κλιματιστικό είναι εγκατεστημένο 
σε μικρών διαστάσεων χώρο, συνίσταται 
λήψη μέτρων ώστε σε περίπτωση διαρροής 
ψυκτικού η συγκέντρωση ψυκτικού 
να μην υπερβεί τα όρια ασφάλειας. Οι 
συγκεντρώσεις ψυκτικού ενέχουν σοβαρό 
κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια.

Σύστημα Ανίχνευσης Διαρροής Ψυκτικού 
Μέσου (ορισμένα μοντέλα)
• Σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού μέσου, η 

οθόνη υγρών κρυστάλλων θα απεικονίσει την 
ένδειξη “EC” και η ενδεικτική λυχνία LED θα 
αρχίσει να αναβοσβήνει.

  Προετοιμασία για περιόδους μη-χρήσης
Συντήρηση μετά από παρατεταμένη 
παραμονή της συσκευής εκτός χρήσης
1. Απομακρύνετε τυχόν εμπόδια από τις εξόδους 

αέρα τόσο της εσωτερικής, όσο και της 
εξωτερικής μονάδας.

2. Καθαρίστε το φίλτρο αέρα και τη μάσκα της 
εσωτερικής μονάδας. Επανατοποθετήστε το 
καθαρό και στεγνό φίλτρο στην αρχική του 
θέση.

3. Ο γενικός διακόπτης παροχής ηλεκτρικού 
ρεύματος πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί 
τουλάχιστον δώδεκα (12) ώρες πριν θέσετε τη 
συσκευή σε λειτουργία.

Αποθήκευση της μονάδας όταν δεν 
χρησιμοποιείται
1. Αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει σε 

λειτουργία ανεμιστήρα (FAN) για τουλάχιστον 12 
ώρες σε ζεστό δωμάτιο για να στεγνώσει και να 
μην μουχλιάσει.

2. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και βγάλτε την 
από την πρίζα (αποσυνδέστε την).

3. Καθαρίστε το φίλτρο αέρα σύμφωνα με 
τις οδηγίες του προηγούμενου κεφαλαίου. 
Επανατοποθετήστε το καθαρό και στεγνό φίλτρο 
πριν αποθηκεύσετε.

4. Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το 
τηλεχειριστήριο.

ΣΧ. 4.2
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5Επίλυση Προβλημάτων

     ΠΡΟΣΟΧΗ  
Σε περίπτωση που διαπιστώσετε ένα από τα παρακάτω, αποσυνδέστε άμεσα την παροχή ρεύματος και 
επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας για περαιτέρω οδηγίες. 

• Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας συνεχίζει να αναβοσβήνει γρήγορα μετά την επανεκκίνηση της 
συσκευής.

• Δεν λειτουργούν τα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου.
• Η μονάδα ρίχνει την ασφάλεια ή τον διακόπτη.
• Έχει εισέλθει ξένο σώμα ή νερό στο κλιματιστικό.
• Λοιπές ασυνήθεις καταστάσεις.

  Συνήθη Προβλήματα
Τα ακόλουθα προβλήματα δεν αποτελούν δυσλειτουργίες και στις περισσότερες περιπτώσεις δεν 
χρίζουν επισκευής 

Πρόβλημα Πιθανά Αίτια

Η μονάδα δεν 
τίθεται σε 
λειτουργία 
όταν πιέζετε το 
πλήκτρο ON/OFF

Η μονάδα διαθέτει σύστημα προστασίας τριών (3) λεπτών που εμποδίζει την 
υπερφόρτισή της. Η μονάδα δεν πραγματοποιεί επανεκκίνηση αν δεν περάσουν τρία 
(3) λεπτά από την απενεργοποίησή της.

Για μοντέλα Ψύξης και Θέρμανσης: Εάν η ένδειξη λειτουργίας και οι δείκτες PRE-
DEF (Προ-Θέρμανσης/Απόψυξης) έχουν ανάψει, η εξωτερική θερμοκρασία είναι 
πολύ χαμηλή και ο αέρας απόψυξης είναι ενεργοποιημένος για να αποπαγώσει 
την μονάδα.

Σε μοντέλα Μόνο-Ψύξης : Εάν η ένδειξη ''Fan Only'' έχει ανάψει, η εξωτερική 
θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή και η προστασία αποπάγωσης είναι 
ενεργοποιημένη για να αποπαγώσει την μονάδα.

Η μονάδα 
μεταβαίνει 
από τον τρόπο 
λειτουργίας 
ψύξης COOL 
στον τρόπο 
λειτουργίας 
ανεμιστήρα (FAN)

Η συσκευή αλλάζει τις ρυθμίσεις της για να αποτρέψει τον σχηματισμό πάγου στη 
μονάδα.

Μόλις ανέβει η θερμοκρασία, η μονάδα τίθεται εκ νέου σε λειτουργία. Η επιλεγμένη 
θερμοκρασία έχει επιτευχθεί και ο συμπιεστής της μονάδας τέθηκε εκτός 
λειτουργίας. Η μονάδα θα αρχίσει και πάλι να λειτουργεί όταν η θερμοκρασία πάψει 
να είναι σταθερή

Η εσωτερική 
μονάδα εκπέμπει 
λευκή αχλή

Σε περιοχές με υγρό κλίμα, η μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ του αέρα του 
δωματίου και του κλιματισμένου αέρα μπορεί να προκαλέσει σχηματισμό λευκής 
αχλής.

Τόσο η 
εσωτερική, όσο 
και η εξωτερική 
μονάδα 
εκπέμπουν λευκή 
αχλή

Κατά την επανεκκίνηση της μονάδας σε λειτουργία θέρμανσης (HEAT) μετά 
την απόψυξη,ενδέχεται να σχηματιστεί λευκή αχλή λόγω της υγρασίας που 
δημιουργήθηκε κατά τη διαδικασία απόψυξης.
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Πρόβλημα Πιθανά Αίτια

Η εσωτερική 
μονάδα παράγει 
ασυνήθιστους 
θορύβους

Ακούγεται σύριγμα κάθε φορά που το σύστημα είναι εκτός λειτουργίας (OFF) 
ή σε λειτουργία ψύξης (COOL). Ο θόρυβος αυτός ακούγεται και όταν η αντλία 
αποστράγγισης (προαιρετικό αξεσουάρ) βρίσκεται σε λειτουργία.

Ακούγεται σύριγμα μετά την εκκίνηση της συσκευής σε λειτουργία θέρμανσης (HEAT) 
λόγω της διαστολής και της συστολής των πλαστικών μερών της.

Τόσο η 
εσωτερική, όσο 
και η εξωτερική 
μονάδα 
εκπέμπουν 
θορύβους

Κατά τη λειτουργία ενδέχεται να εκπέμπει χαμηλό μακρόσυρτο ήχο. Ο βομβός 
είναι φυσιολογικός καθώς προκαλείται από τη κυκλοφορία ψυκτικών αερίων που 
εξέρχεται τόσο από τις εσωτερικές όσο και από τις εξωτερικές μονάδες

Ένας χαμηλός μακρόσυρτος  ήχος μπορεί να ακουστεί όταν ξεκινήσει το 
σύστημα,αυτό σημαίνει ότι σταμάτησε να τρέχει  ή είναι η απόψυξη. O θόρυβος 
είναι φυσιολογικός και προκαλείται από τη διακοπή του ψυκτικού αερίου ή την 
αλλαγή κατεύθυνσης του.

Η εξωτερική 
μονάδα εκπέμπει 
θορύβους

Η μονάδα θα κάνει διαφορετικούς ήχους με βάση την τρέχουσα λειτουργία 
λειτουργίας

Η εσωτερική 
ή η εξωτερική 
μονάδα 
εκπέμπουν 
σκόνη κατά τη 
λειτουργία

Οταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα συγκεντρώνει 
σκόνη.Η σκόνη αυτή εκπέμπεται όταν τη θέσετε σε λειτουργία. Για να αμβλύνετε το 
φαινόμενο,σκεπάζετε τη συσκευή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε για πολύ καιρό.

Η συσκευή 
εκπέμπει 
δυσάρεστη 
μυρωδιά

Η συσκευή απορροφά τις μυρωδιές του περιβάλλοντος χώρου (επίπλωση, 
μαγείρεμα, κάπνισμα, κλ.π.) και τις

Τα φίλτρα της συσκευής μούχλιασαν και χρειάζονται καθαρισμό..

Ο ανεμιστήρας 
της εξωτερικής 
μονάδας δεν 
λειτουργεί

Η συσκευή διαθέτει έλεγχο ταχύτητας ανεμιστήρα με σκοπό τη βελτιστοποίηση της 
λειτουργίας του προϊόντος.
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Πρόβλημα Πιθανά Αίτια Λύση

Η μονάδα δεν 
λειτουργεί

Διακοπή ρέυματος Περιμενετε να επανέλθει το ρεύμα

Ο διακόπτης τροφοδοσίας βρίσκεται σε 
θέση off Ανεβάστε τον διακόπτη

Έχει καεί η ασφάλεια Αντικαταστήστε την ασφάλεια

Οι μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου είναι 
άδειες Αντικαταστήστε τις μπαταρίες

Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία τρίλεπτης 
προστασίας της μονάδας

Περιμένετε τρία (3) λεπτά πριν 
επανεκκινήσετε τη μονάδα

Η λειτουργία 
ψύξης είναι 
ανεπαρκής

Η θερμοκρασιακή ρύθμιση ενδέχεται να 
είναι υψηλότερη από τη θερμοκρασία του 
δωματίου

Ρυθμίστε τη θερμοκρασία προς τα κάτω

Ο εναλλάκτης θερμότητας της εσωτερικής 
ή της εξωτερικής μονάδας είναι βρώμικος Καθαρίστε τον εναλλάκτη θερμότητας

Το φίλτρο αέρα είναι βρώμικο Αφαιρέστε το φίλτρο και καθαρίστε το 
σύμφωνα με τις οδηγίες μας

Aεραγωγός εισόδου ή εξόδου της 
εσωτερικής ή της εξωτερικής μονάδας έχει  
φράξει

Απενεργοποιήστε τη μονάδα, αφαιρέστε 
το αντικείμενο (α) που εμποδίζει και 
επανεκκινήστε την

Τα παράθυρα/πόρτες είναι ανοικτά
Βεβαιωθείτε ότι όλες οι πόρτες και τα 
παράθυρα παραμένουν κλειστά κατά τη 
λειτουργία της μονάδας

Υπάρχει απευθείας έκθεση στην ηλιακή 
ακτινοβολία

Κλείστε τα παράθυρα και τις κουρτίνες 
όταν έχει πολλή Ζέστη ή λάμπει ο ήλιος

Η στάθμη του ψυκτικού είναι χαμηλή 
λόγω διαρροής ή μακροχρόνια χρήσης

Ελέγξτε για τυχόν διαρροές, σφραγίστε εκ 
νέου και γεμίστε με ψυκτικό μέσο

Η μονάδα 
τίθεται εντός 
και εκτός 
λειτουργίας 
συχνά

Η στάθμη του ψυκτικού του συστήματος 
είναι είτε πολύ χαμηλή, είτε πολύ υψηλή

Ελέγξτε για διαρροές και γεμίστε εκ νέου 
το σύστημα με ψυκτικό εφόσον απαιτείται

Υπάρχει αέρας, ασυμπίεστα αέρια ή ξένα 
σώματα στο σύστημα ψύξης

Εκκενώστε και ξαναγεμίστε το σύστημα με 
ψυκτικό μέσο

Κάποιο από τα κυκλώματα του 
συστήματος είναι μπλοκαρισμένο

Εντοπίστε το σύστημα που είναι 
μπλοκαρισμένο και αντικαταστήστε το 
ελαττωματικό εξάρτημα.

Ο συμπιεστής έχει υποστεί βλάβη Αντικαταστήστε τον συμπιεστή

Πολύ υψηλή ή χαμηλή τάση Τοποθετήστε ρυθμιστή τάσης για να 
ρυθμίσετε την τάση

Η λειτουργία 
θέρμανσης 
είναι 
ανεπαρκής

Η εξωτερική θερμοκρασία είναι 
χαμηλότερη από 7°C (44.5°F)

Ελέγξτε για διαρροές και γεμίστε εκ νέου 
το σύστημα με ψυκτικό εφόσον απαιτείται

Κρύος αέρας εισέρχεται από τις πόρτες 
και τα παράθυρα

Βεβαιωθείτε ότι όλες οι πόρτες και τα 
παράθυρα είναι κλειστά όταν η συσκευή 
λειτουργεί

Η στάθμη του ψυκτικού είναι χαμηλή
Ελέγξτε για τυχόν διαρροές, σφραγίστε 
εκ νέου λόγω διαρροής ή μακροχρόνια 
χρήσης και γεμίστε με ψυκτικό μέσο

 Συμβουλές επίλυσης προβλημάτων
Όταν προκύπτει κάποιο πρόβλημα, παρακαλούμε ελέγξτε πρώτα τα ακόλουθα πριν επικοινωνήσετε με 
την εταιρεία παροχής υπηρεσιών επισκευής:
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 Κωδικός Σφάλματος 

Αριθμός Αιτία Κωδικός 
σφάλματος

1 Εσωτερικό σφάλμα EEPROM E0
2 Σφάλμα επικοινωνίας μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας E1
3 Δυσλειτουργία ταχύτητας ανεμιστήρα εσωτερικής μονάδας E3
4 Δυσλειτουργία ταχύτητας ανεμιστήρα εξωτερικής μονάδας E7
5 Δυσλειτουργία EEPROM εξωτερικής μονάδας E51
6 Σφάλμα αισθητήρα Τ3 E52
7 Σφάλμα αισθητήρα Τ4 E53
8 Σφάλμα αισθητήρα σωλήνα εκκένωσης E54
9 Σφάλμα αισθητήρα Τ1 E60

10 Σφάλμα αισθητήρα Τ2 E61

11 Σφάλμα επικοινωνίας μεταξύ της πλακέτας οδηγού εσωτερικού φορτίου και την 
οθόνη του πληκτρολογίου Eb

12 Σφάλμα κύριου πίνακα ελέγχου EEPROM EE
13 Σφάλμα παραμέτρου εσωτερικής μονάδας EEPROM EA
14 Εσωτερική λειτουργία μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού χώρου F9
15 Δυσλειτουργία στο Inverter (IPM) module. p0
16 Προστασία υπερβολικής τάσης ή υπότασης p1
17 Προστασία υπερβολικής τάσης του συμπιεστή p2
18 Προστασία από ανατροφοδότηση του συμπιεστή p4
19 Προστασία από υψηλή αποφόρτιση p6
21 Προστασία από υψηλή θερμοκρασία στο συμπυκνωτή pa
22 Προστασία από διαρροή ψυκτικού υγρού pl
23 Σφάλμα στον κινητήριο μηχανισμό του συμπιεστή pp
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6Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί Απόρριψης

Οι χρήστες που κατοικούν σε χώρες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να σέβονται τις
διατάξεις περί απόρριψης της παρούσας συσκευής. Η παρούσα συσκευή περιέχει ψυκτικό μέσο και 
άλλα δυνητικά επικίνδυνα υλικά. Σύμφωνα με τη νομοθεσία περί απόρριψης, η συσκευή αυτή πρέπει 
να παραδίδεται προς επεξεργασία. ΜΗΝ απορίπτετε το προϊόν αυτό ως οικιακό απόβλητο ή ως 
αδιαχώριστο αστικό απόβλητο.

Επιλέγετε μία από τις ακόλουθες εναλλακτικές λύσεις για την απόρριψη της συσκευής:
• Απόρριψη της συσκευής σε ειδικό κέντρο συλλογής ηλεκτρικών συσκευών του δήμου.
• Με την αγορά μιας νέας συσκευής, το κατάστημα υποχρεούται να αποσύρει την παλαιά δωρεάν.
• Ο κατασκευαστής υποχρεούται να αποσύρει την παλαιά σας συσκευή δωρεάν.
• Μπορείτε να πωλήσετε τη συσκευή σας σε πιστοποιημένες εμπόρους παλαιοσιδήρων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η απόρριψη της συσκευής αυτής σε δασική περιοχή και γενικά στη φύση θέτει σε
κίνδυνο την υγεία σας και είναι βλαβερή για το περιβάλλον. Οι επικίνδυνες ουσίες που περιέχει 
ενδέχεται να μολύνουν τα υπόγεια ύδατα και να εισέλθουν στην τροφική αλυσίδα.
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AIR CONDITIONING SYSTEMS
FLOOR STANDING

The design and specifications are subject to change without prior notice for 
product improvement. Consult with the sales agency or manufacturer for details.
Please check the applicable models, F-GAS and manufacturer information 
from the Owner's Manual - Product Fiche in the packaging of the outdoor 
unit. (European Union products only)

Technical support email: fge.service@fgeurope.gr


