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1. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
• Οι "ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ" αυτού του εγχειρίδιου οδηγιών περι-
έχουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλειά σας. Φροντίστε να τις 
τηρήσετε.

• Για λεπτομέρειες περί των μεθόδων λειτουργίας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο 
λειτουργίας.

• Απαιτήστε από το χρήστη να έχει το εγχειρίδιο οδηγιών πρόχειρο για μελ-
λοντική χρήση, όπως για μετακίνηση ή επισκευή της μονάδας.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αυτή η ένδειξη υποδηλώνει διαδικασίες οι οποίες, εάν 
δεν εκτελεστούν σωστά, μπορεί να οδηγήσουν σε 
σοβαρό τραυματισμό ή και στο θάνατο του χρήστη.

Πραγματοποιήστε τις εργασίες εγκατάστασης σύμφωνα με το εγχειρίδιο 
εγκατάστασης. Ζητήστε από εγκεκριμένο τεχνικό προσωπικό να πραγμα-
τοποιήσει τις εργασίες εγκατάστασης. Μην εγκαθιστάτε αυτή τη μονάδα 
μόνοι σας. Η λανθασμένη εγκατάσταση θα προκαλέσει τραυματισμό, 
ηλεκτροπληξία, φωτιά κλπ.

Οι ηλεκτρολογικές εργασίες να πραγματοποιούνται από εγκεκριμένο 
τεχνικό προσωπικό και σύμφωνα με το εγχειρίδιο εγκατάστασης και τους 
κανονισμούς ηλεκτρικής καλωδίωσης της χώρας. Επίσης, μην εγκαθιστάτε 
αυτή τη μονάδα μόνοι σας. Οι λανθασμένες ηλεκτρολογικές εργασίες θα 
προκαλέσουν ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Σε περίπτωση δυσλειτουργίας (μυρωδιά καμένου κ.λπ.) διακόψτε αμέσως 
τη λειτουργία, κλείστε τον ασφαλειοδιακόπτη και επικοινωνήστε με το 
εξουσιοδοτημένο προσωπικό εξυπηρέτησης.

Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα στις παρακάτω περιοχές:
• Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα κοντά σε πηγή θερμότητας, ατμού ή 
εύφλεκτου αερίου. Αλλιώς, μπορεί να προκληθεί φωτιά.

• Σε περιοχή όπου υπάρχει ορυκτέλαιο ή μεγάλη ποσότητα από λάδι που 
έχει χυθεί ή ατμός, όπως σε κουζίνα. Θα επιδεινωθούν τα πλαστικά 
μέρη, με αποτέλεσμα αυτά να πέσουν.

• Περιοχές όπου υπάρχει εξοπλισμός που δημιουργεί ηλεκτρομαγνητικές 
παρεμβολές. Θα προκαλέσει τη δυσλειτουργία του συστήματος ελέγχου, 
και θα προκληθεί εσφαλμένη λειτουργία.

• Εγκαταστήστε τη μονάδα σε καλά αεριζόμενο χώρο μακριά από τη βροχή 
και την απ' ευθείας έκθεση στον ήλιο.

Μην λειτουργείτε τη μονάδα όταν τα χέρια σας είναι βρεγμένα. Εάν ακου-
μπάτε τη μονάδα με βρεγμένα χέρια, θα πάθεετε ηλεκτροπληξία.

Όταν είναι δυνατόν να προσεγγίσουν τη μονάδα παιδιά, λάβετε μέτρα 
προφύλαξης.

Απορρίψτε με ασφάλεια τα υλικά συσκευασίας. Σκίστε και απορρίψτε τις 
πλαστικές σακούλες της συσκευασίας ώστε να μην μπορούν να παίξουν 
με αυτές τα παιδιά. Εάν τα παιδιά παίζουν με ολόκληρες τις πλαστικές 
σακούλες, υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
(ΕΝΣΥΡΜΑΤΟΥ ΤΥΠΟΥ)
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΑΡ. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 9373328346
Μόνο για εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό.

Η εγκατάσταση από τους τελικούς χρήστες ή μη προσοντούχα άτομα 
μπορεί να προκαλέσει βλάβες στην ανθρώπινη ασφάλεια, να προκαλέσει 
σοβαρές ζημιές σε κτίρια και προϊόντα, και να οδηγήσει σε μη κανονική 
λειτουργία ή μειωμένο χρόνο ζωής του εξοπλισμού.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Αυτή η ένδειξη υποδεικνύει διαδικασίες οι οποίες, 
εάν δεν γίνουν σωστά, ενδέχεται να οδηγήσουν σε 
τραυματισμό του χρήστη ή υλική ζημιά.

Όταν γίνεται ανίχνευση της θερμοκρασίας δωματίου με το τηλεχειριστήριο, 
ρυθμίστε το τηλεχειριστήριο σύμφωνα με τις ακόλουθες συνθήκες. Εάν το 
τηλεχειριστήριο δεν ρυθμιστεί σωστά, δεν θα ανιχνεύεται η σωστή θερμο-
κρασία χώρου, με αποτέλεσμα να προκύπτουν μη κανονικές καταστάσεις 
όπως "μη ψύξη" ή "μη θέρμανση" ακόμα και όταν το κλιματιστικό λειτουρ-
γεί κανονικά. :
• Σε θέση με μια μέση θερμοκρασία για τον κλιματιζούμενο χώρο.
• Σε σημείο που δεν εκτίθεται άμεσα στον αέρα που εξέρχεται από το 
κλιματιστικό.

• Σε σημείο που δεν εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως.
• Μακριά από άλλες πηγές θερμότητας.

Μην αγγίζετε τους διακόπτες με αιχμηρά αντικείμενα. Αυτό θα προξενήσει 
τραυματισμό, βλάβες ή ηλεκτροπληξία.

Μην εκθέτετε τη μονάδα σε νερό. Αυτό θα προκαλέσει βλάβες, ηλεκτρο-
πληξία ή υπερθέρμανση.

Μην τοποθετείτε στη μονάδα δοχεία που περιέχουν υγρά. Αυτό θα προξε-
νήσει υπερθέρμανση, φωτιά ή ηλεκτροπληξία.

Μην εισαγάγετε αντικείμενα στις σχισμές της μονάδας. Αυτό θα προκαλέ-
σει βλάβες, υπερθέρμανση ή ηλεκτροπληξία.

2. ΚΥΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
Παρέχονται τα εξής υλικά εγκατάστασης. Χρησιμοποιήστε τα με κατάλληλο 
τρόπο.

Ονομασία και Σχήμα Ποιότητα Ονομασία και Σχήμα Ποιότητα

Ενσύρματο τηλεχειριστή-
ριο

1

CD-ROM

1

Εγχειρίδιο εγκατάστασης
(Αυτό το εγχειρίδιο)

1

Βίδα (M4 × 16mm)

Για εγκατάσταση του 
τηλεχειριστηρίου

2

Εγχειρίδιο Λειτουργίας

1

Δετήρας καλωδίων

Για το δέσιμο του τη-
λεχειριστηρίου και των 
καλωδίων του

1

3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Όταν συνδέετε το τηλεχειριστήριο, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη καλωδίωση.

Τύπος καλωδίου Μέγεθος Παρατηρήσεις

Θωρακισμένο καλώδιο 0,33 έως 1,25 mm²
(22 έως 16 AWG)

Μη πολικό 2 πυρήνων, 
Στριμμένο ζεύγοςΘωρακισμένο καλώδιο*

* Χρησιμοποιήστε θωρακισμένο καλώδιο σύμφωνα με τους τοπικούς κανο-
νισμούς για καλώδια.

Επιλέξτε εύκαμπτο καλώδιο που μπορεί να δεθεί με δετήρες καλωδίων 
πάνω από το περίβλημα των καλωδίων μέσα στη μονάδα.

Μέγιστος αριθμός συνδεδεμένων τηλεχειριστηρίων ανά μέγεθος καλωδίου 
και μήκος.

Μέγεθος καλωδίου Μέγιστος αριθμός συνδεδεμένων 
τηλεχειριστηρίων

AWG mm²
L* ≤ 100 m 100 m < L*

≤ 250 m
250 m < L*
≤ 500 m

VRF RAC VRF RAC VRF RAC

16 1,25 4 2 4 2 4 2

18 0,75 (1,25 > S* ≥ 0,75) 4 2 4 2 2 2

20 0,5 (0,75 > S* ≥ 0,5) 4 2 2 2 2 2

22 0,3 (0,5 > S* ≥ 0,3) 4 2 1 1 1 1

* L: Συνολικό μήκος καλωδίου, *S: Μέγεθος καλωδίου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ...................................................................1
2. ΚΥΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ..................................................1
3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ....................................................................1
4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ .......................................................2
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6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ .......................................................................5
7. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥ .................................................................5
8. ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ ΜΕΝΟΎ 2 ...........................................................................6
9. ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ..............................................................................10
10. ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.................................................................10
11. ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ........................................................................10

Σχετικά με τους όρους που χρησιμοποιούνται στο παρόν έγγραφο, παρα-
καλούμε ανατρέξτε στην "ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ" στο ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ στο CD-ROM.
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4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
4.1. Διαστάσεις και Ονομασίες εξαρτημάτων

Οπή: 9 × 4,5 
(3/8 × 3/16)

Οπή: 6 × 4,5 
(1/4 × 3/16)

Οπή: 12,5 × 4,5 
(1/2 × 3/16)

17 (11/16)

(d)

(a)

(e)

(b)

(f)

(c)

(g) (h) (i)

120 (4-3/4)
30 (1-3/16) 33 (1-5/16)

23
(7/8) 15

,3
 (5

/8
)

83
,5

 (3
-5

/1
6)

12
0 

(4
-3

/4
)

45
,3

 (1
-1

3/
16

)

63
,5

 (2
-1

/2
)

Μονάδα τηλεχειριστηρίου Μονάδα: mm (ίν.)

(a) Παράθυρο οθόνης

(b) Κουμπί On/Off (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση)
Είναι δυνατό να λειτουργήσει μόνο όταν εμφανίζεται η "Οθόνη Λειτουργίας 
Παρακολούθησης" (Monitor Mode Screen).

(c) Λυχνία LED (Δείκτης λειτουργίας)

(d) Πλήκτρο [MODE] (ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ): Ρύθμιση του τρόπου λει-
τουργίας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας.

(e) Πλήκτρο [MENU] (ΜΕΝΟΥ)

(f) πλήκτρα [+],[-] (Πλήκτρα ορισμού θερμοκρασίας):
Ορίστε τη θερμοκρασία λειτουργίας στην "Οθόνη Λειτουργίας Παρακο-
λούθησης". Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας. Χρησιμοποιείται για 
ρυθμίσεις στην οθόνη ρυθμίσεων.
πλήκτρα [<],[>]: Χρησιμοποιείται για ρυθμίσεις στην οθόνη ρυθμίσεων.

(g) Πλήκτρο [FAN] (ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ): Ορίστε την ταχύτητα ανεμιστήρα. 
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας.

(h) Πλήκτρο [ENTER] (Εισαγωγή)

(i) Αισθητήρας θερμοκρασίας χώρου (εντός)

Ένδειξη οθόνης
Οθόνη Λειτουργίας 
Παρακολούθησης

Οθόνη Ρυθμίσεων

(l)

(n)

(m)(j) (k) (Λ.χ. Ρύθμιση κατεύθυνσης 
ροής αέρα)

(o)
Η "Οθόνη Λειτουργίας Παρακολούθησης" είναι η αρχική οθόνη αυτής της 
μονάδας. Εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις, η ένδειξη θα επιστρέψει 
στην "Οθόνη Λειτουργίας Παρακολούθησης" εάν δεν υπάρχει λειτουργία για 
πάνω από 10 λεπ. (Οι μη αποθηκευμένες ρυθμίσεις θα ακυρωθούν.)
• Στις ρυθμίσεις του Μενού 2

(j) Ένδειξη κατάστασης λειτουργίας: Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας.
Auto Cool Dry Fan Heat

(k) Ένδειξη θερμοκρασίας: Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας.
(l) Ένδειξη ταχύτητας ανεμιστήρα: Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας.
(m) Όταν "8.8. Η Ρύθμιση της Χρήσης της Τρέχουσας Ώρας" είναι ορισμένη 

στο "0: Δεν χρησιμοποιείται", δεν υπάρχει ένδειξη.
(n) Ένδειξη κατεύθυνσης ροής αέρα: Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας.
(o) Ένδειξη τύπων μενού:

Ρυθμίσεις Μενού *1 Ρυθμίσεις Μενού 1 *1 Ρυθμίσεις Μενού 2

*1:  Σχετικά μα τις λεπτομέρειες και τις μεθόδους ρύθμισης, παρακαλούμε 
ανατρέξτε στο ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ στο CD-ROM.

Εικονίδια Κατάστασης
(*: Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία σε σύστημα RAC, καθορίστε 
αντίστοιχα τη ρύθμιση Λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας.)

Σφάλμα Διακοπή έκτακτης ανάγκης

Βεβιασμένη Διακοπή Υπό συντήρηση

Αναντιστοιχία λειτουργίας Ένδειξη Φίλτρου*

Λειτουργία Απόψυξης Λειτουργία ανάκτησης λαδιού

Κεντρικός έλεγχος Απαγορευμένη λειτουργία

Κλείδωμα για Παιδιά Μερικό κλείδωμα

Άγεται ηλεκτρισμός Αντι-ψυκτική λειτουργία

Δοκιμαστική Λειτουργία Ενεργοποίηση Ρύθμισης 
Οικονομίας

Ενεργοποίηση Ρύθμισης Εύρους 
Ορισμένης Θερμοκρασίας

Ενεργοποίηση Χρονοδιακόπτη 
Αυτόματης Απενεργοποίησης

Ενεργοποίηση Ρύθμισης 
Χρονοδιακόπτη 
Ενεργοποίησης

Ενεργοποίηση Ρύθμισης 
Χρονοδιακόπτη 
Απενεργοποίησης

Ενεργοποίηση 
Ρύθμισης Εβδομαδιαίου 
Χρονοδιακόπτη

Ενεργοποίηση Ρύθμισης 
Αυτόματης Επαναφοράς 
Ορισμένης Θερμοκρασίας

Κύριο τηλεχειριστήριο Ελεγχόμενη λειτουργία

Ενεργοποίηση αισθητήρα 
τηλεχειριστηρίου*

4.2. Ορισμός της θέσης ανίχνευσης θερμοκρασίας 
χώρου

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Καθώς ο αισθητήρας θερμοκρασίας του τηλεχειριστηρίου ανιχνεύει τη θερμοκρα-
σία κοντά στον τοίχο, όταν υπάρχει αισθητή διαφορά μεταξύ της θερμοκρασίας 
του χώρου και της θερμοκρασίας του τοίχου, κάποιες φορές ο αισθητήρας δεν 
θα ανιχνεύει σωστά τη θερμοκρασία του χώρου. Ειδικά όταν η εξωτερική πλευρά 
του τοίχου εκτίθεται στον αέρα, συνιστάται η χρήση του αισθητήρα θερμοκρασίας 
της εσωτερικής μονάδας για την ανίχνευση της θερμοκρασίας του χώρου, όταν η 
διαφορά της εσωτερικής με την εξωτερική θερμοκρασία είναι σημαντική.

Μπορείτε να επιλέξετε τη θέση ανίχνευσης 
της θερμοκρασίας του χώρου από τους 2 
τρόπους δεξιά. Επιλέξτε την καλύτερη θέση 
ανίχνευσης σε σχέση με τη θέση εγκατά-
στασης.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον αισθητή-
ρα θερμοκρασίας της εσωτερικής μονάδας 
ή του τηλεχειριστηρίου για την ανίχνευση 
της θερμοκρασίας δωματίου.

Αισθητήρας της εσωτερικής 
μονάδας (εντός)

Αισθητήρας του τηλεχειρι-
στηρίου (εντός)

Εάν χρησιμοποιείτε τον αισθητήρα του τηλεχειριστηρίου, απαιτείται ρύθμι-
ση. Δείτε “8.7. Ρύθμιση Αισθητήρα Τηλεχειριστηρίου”.
(Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία σε σύστημα RAC, καθορίστε 
αντίστοιχα τη ρύθμιση Λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας.)

4.3. Χώρος εγκατάστασης
• Αυτό το προϊόν δεν μπορεί να τοποθετηθεί σε τοίχο.
• Συνιστάται το ύψος του τηλεχειριστηρίου να είναι 1,4 m (55 ίν.) (από την 
επιφάνεια του δαπέδου έως το κάτω μέρος του τηλεχειριστηρίου).

• Ακόμα και όταν τοποθετήσετε ένα τηλεχειριστήριο σε κουτί διακλάδωσης και στην 
επιφάνεια του τοίχου, αφήστε ελεύθερο τον χώρο που φαίνεται στην επόμενη εικό-
να. Όταν δεν υπάρχει επαρκής χώρος, μπορεί να υπάρχουν εσφαλμένες ανιχνεύ-
σεις του αισθητήρα και μπορεί να είναι δύσκολη η αφαίρεση του τηλεχειριστηρίου.

30 (2) ή 
περισσότερο

Μονάδα: mm (ίν.)

220 (9) ή 
περισσότερο

30 (2) ή 
περισ-
σότερο

30 (2) ή 
περισ-
σότερο

* Παρακαλούμε αφήστε αρκετό χώρο ώστε να μπορεί να εισέλθει ένα κατσα-
βίδι με επίπεδη μύτη και να αφαιρεθεί το περίβλημα.
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5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Πάντα να χρησιμοποιείτε τα ορισμένα παρελκόμενα και μέρη εγκατάστα-
σης. Ελέγξτε την κατάσταση των μερών εγκατάστασης. Η μη χρήση των 
ορισμένων μερών θα προκαλέσει την πτώση μονάδων, τη διαρροή νερού, 
ηλεκτροπληξία, φωτιά κλπ.

Εγκαταστήστε σε μέρος που αντέχει το βάρος της μονάδας και εγκαταστή-
στε σταθερά ώστε να μην ανατραπεί ή πέσει η μονάδα.

Κατά την εγκατάσταση της μονάδας, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν κοντά 
παιδιά. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή ηλεκτροπληξία.

Προτού ξεκινήσετε τις εργασίες εγκατάστασης, απενεργοποιήστε την 
παροχή προς αυτή τη μονάδα και τον προορισμό της σύνδεσης. Μην 
ενεργοποιείτε την τροφοδοσία μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες 
εγκατάστασης. Αλλιώς θα προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Χρησιμοποιείτε τα ορισμένα παρελκόμενα ή καλώδια τροφοδοσίας και 
καλώδια του τηλεχειριστηρίου. Μην τροποποιείτε το καλώδιο τροφοδοσίας 
και τα καλώδια του τηλεχειριστηρίου εκτός από τα προβλεπόμενα, μην 
χρησιμοποιείτε καλώδια επέκτασης και μην χρησιμοποιείτε ανεξάρτητες 
καλωδιώσεις διακλάδωσης. Η υπερένταση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτρο-
πληξία ή φωτιά.

Εγκαταστήστε τα καλώδια του τηλεχειριστηρίου με ασφάλεια στο μπλοκ 
ακροδεκτών. Βεβαιωθείτε ότι δεν ασκείται εξωτερική δύναμη στο καλώδιο. 
Χρησιμοποιήστε καλώδια του ορισμένου σύρματος για το τηλεχειριστήριο. 
Εάν υπάρχουν ατέλειες στις ενδιάμεσες συνδέσεις ή στα στερεώματα των 
εισαγωγών, θα προκληθεί ηλεκτροπληξία, φωτιά κλπ.

Όταν συνδέετε το καλώδιο του τηλεχειριστηρίου, δρομολογήστε τα καλώ-
δια ώστε το πίσω μέρος αυτής της μονάδας να είναι στερεωμένο σταθερά. 
Εάν το πίσω μέρος δεν είναι στερεωμένο σωστά, μπορεί να προκληθεί 
φωτιά ή υπερθέρμανση των ακροδεκτών.

Στερεώνετε πάντοτε το εξωτερικό κάλυμμα του καλωδίου σύνδεσης με τον 
δετήρα καλωδίου. Εάν ο μονωτήρας είναι φθαρμένος, μπορεί να παρουσι-
αστεί ηλεκτρική εκκένωση.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην ρυθμίζετε τους μικροδιακόπτες ή τους περιστροφικούς διακόπτες 
αυτής της μονάδας εκτός των τιμών που ορίζονται στο παρόν εγχειρίδιο 
ή στο εγχειρίδιο λειτουργίας που παρέχεται με το κλιματιστικό. Η ρύθμιση 
των διακοπτών σε τιμές εκτός των ορισμένων θα προκαλέσει ατύχημα ή 
προβλήματα.

Χρησιμοποιήστε κατσαβίδι με μόνωση για να ρυθμίσετε τους μικροδιακό-
πτες.

Προτού ανοίξετε το κουτί αυτής της μονάδας, αποφορτίστε εντελώς τον 
στατικό ηλεκτρισμό από το σώμα σας. Εάν δεν το κάνετε, θα προκληθούν 
προβλήματα.

Μην ακουμπάτε τα κυκλώματα και τα μέρη του κυκλώματος απ' ευθείας με 
τα χέρια σας. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή ηλεκτρο-
πληξία.

Μην σφίγγετε υπερβολικά τις βίδες. Θα προκληθεί ζημιά στη μονάδα.

Προσέχετε να μην πέσει το μπροστινό τμήμα όταν αφαιρεθούν οι βίδες 
από εμπρός. Αλλιώς, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.

Εγκαταστήστε τα καλώδια του τηλεχειριστηρίου σε απόσταση 1 m από την 
τηλεόραση ή το ραδιόφωνο για να αποτρέψετε παραμορφώσεις εικόνας 
και θόρυβο.

Επιβεβαιώστε την ονομασία του κάθε μπλοκ ακροδεκτών της μονάδας και 
συνδέστε την καλωδίωση σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται στο παρόν 
εγχειρίδιο. Η λανθασμένη καλωδίωση θα προκαλέσει ζημιά στα ηλεκτρικά 
μέρη και θα προκαλέσει καπνό και φωτιά.

Κατά την τοποθέτηση του καλωδίου σύνδεσης κοντά σε πηγή ηλεκτρο-
μαγνητικών κυμάτων, χρησιμοποιήστε θωρακισμένο καλώδιο. Αλλιώς, 
μπορεί να προκληθεί βλάβη ή δυσλειτουργία.

5.1. Τύποι καλωδίωσης
5.1.1 Μονός έλεγχος

Όταν υπάρχει λει-
τουργική γείωση

Τηλεχειριστήριο

Εσωτερική μονάδα

5.1.2 Ομαδικός έλεγχος
Μπορείτε να λειτουργήσετε ταυτόχρονα πολλαπλές εσωτερικές μονάδες 
με ένα μόνο τηλεχειριστήριο. (Αριθμός συνδέσιμων εσωτερικών μονάδων, 
εξαρτάται από το σύστημα.)

Y3Y1 Y2

Όταν υπάρχει 
λειτουργική γείωση

Εσωτερική μονάδα 0 Εσωτερική μονάδα 1 Εσωτερική μονάδα 2 Εσωτερική μονάδα 3

Τηλεχειριστήριο 

Το ανώτατο όριο στον αριθμό των εσωτερικών μονάδων για τον οποίον 
μπορεί να πραγματοποιηθεί ομαδικός έλεγχος με τη χρήση ενός τηλεχει-
ριστηρίου. (Το ανώτατο όριο στον αριθμό των εσωτερικών μονάδων που 
μπορούν να δημιουργήσουν μια Ομάδα Τηλεχειρισμού.)

Σύστημα VRF

Σειρά VR-II 16
Σειρά V-III 16
Σειρά V-II 16
Σειρά J-II 16
Σειρά J-IIS 8

Άλλο σύστημα 16

5.1.3 Τηλεχειριστήριο πολλαπλών καλωδίων
Αριθμός συνδέσιμων τηλεχειριστηρίων. VRF: 4, RAC: 2

Στη μέθοδο πολλαπλής εγκατάστασης που περιγράφεται παραπάνω 
απαγορεύεται ο συνδυασμός με τύπο 3 Συρμάτων και τύπο 2 Συρμάτων.
Στο τηλεχειριστήριο πολλαπλών καλωδίων, περιορίζονται οι ακόλουθες λειτουργίες.
Λειτουργίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με Κύριο Τηλεχειριστήριο:
• Ρύθμιση Χρονοδιακόπτη Ενεργοποίησης *1
• Ρύθμιση Χρονοδιακόπτη Απενεργοποίησης *1
• Ρύθμιση Χρονοδιακόπτη Αυτόματης Απενεργοποίησης *1
• Ρύθμιση Εβδομαδιαίου Χρονοδιακόπτη *1
• Αυτόματη Επαναφορά Ορισμένης Θερμοκρασίας *1
• 8.11 Ελέγξτε τη θέση της Εσωτερικής Μονάδας
• 8.13 Ρύθμιση Λειτουργίας
(*1: Ανατρέξτε στο ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΙΑΣ στο CD-ROM)

Όταν υπάρχει 
λειτουργική γείωση

Εσωτερική μονάδα

Τηλεχειρι-
στήριο
(Κύριο)

Τηλεχειριστή-
ριο
(Εξαρτώμενο)

Το τηλεχειριστήριο ομαδικού ελέγχου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ταυτόχρονα 
με το τηλεχειριστήριο πολλαπλών καλωδίων.

5.2. Προετοιμασία για Εγκατάσταση
5.2.1 Απογυμνώστε το καλώδιο του τηλεχειριστηρίου

Όταν η εξωτερική διάμετρος του περιβλήματος του καλωδίου είναι 
μικρότερη από 5 mm

Θωρακισμένο 
καλώδιο Λειτουργική 

γείωση

Θωρακισμένο 
καλώδιοA AB B

C

A: 7 mm (1/4 ίν.) B: 7 mm (1/4 ίν.) C: 25 mm (1 ίν.)

Όταν η εξωτερική διάμετρος του περιβλήματος του καλωδίου είναι 
μεγαλύτερη από 5 mm

Θωρακισμένο καλώδιο
Λειτουργική 
γείωση

Θωρακισμένο καλώδιο
E EF F

G

Κατά την τοποθέτηση σε κουτί (Ανατρέξτε στο 5.3. Εγκατάσταση)

E: 45 mm (1-3/4 ίν.) F: 7 mm (1/4 ίν.) G: 60 mm (2-3/8 ίν.)

Όταν το καλώδιο είναι κατά μήκος του τοίχου (Ανατρέξτε στο 5.3. 
Εγκατάσταση)

E: 65 mm (2-9/16 ίν.) F: 7 mm (1/4 ίν.) G: 80 mm (3-1/8 ίν.)
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5.2.2 Αφαιρέστε το μπροστινό περίβλημα

Κατά το άνοιγμα του τηλεχειριστηρίου, αφαιρέστε τον σύνδεσμο από το 
μπροστινό περίβλημα. Τα καλώδια μπορεί να σπάσουν αν ο σύνδεσμος 
δεν αφαιρεθεί και το μπροστινό περίβλημα κρέμεται. Όταν τοποθετήσετε 
το μπροστινό περίβλημα, συνδέστε σε αυτό τον σύνδεσμο. Όταν αφαιρείτε 
και συνδέετε τον σύνδεσμο, προσέχετε να μην σπάσετε τα καλώδια.

Σηκώστε το επάνω περίβλημα προς τα επάνω ενώ εισάγετε ένα κατσαβίδι 
με επίπεδη μύτη στις σχισμές και διαχωρίστε το από το κάτω περίβλημα.

Κατσαβίδι με επίπεδη 
λεπίδα

Σχισμές (2 θέσεις)

Πίσω περίβλημα

Μπροστινό περίβλημα

Αποσυνδέστε τον σύνδεσμο του καλωδίου σύνδεσης από τον σύνδεσμο 
στην πλακέτα PC του μπροστινού περιβλήματος (τυπωμένο κύκλωμα).

Μπροστινό 
περίβλημα 
(πίσω 
πλευρά)

Πίσω 
περίβλημα

Σύνδεσμος

5.2.3 Ρύθμιση του μικροδιακόπτη

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Χρησιμοποιήστε κατσαβίδι με μόνωση για να ρυθμίσετε τους μικροδιακό-
πτες. Μην ακουμπάτε τον μικροδιακόπτη με τα χέρια σας.

Μπροστινό περίβλημα (πίσω πλευρά)

Ορίστε τον Μικροδιακόπτη στο ΟΝ

ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ ΕΝΕΡΓΟΣ

Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, πάντα να ορίζετε τον μικροδιακόπτη στη 
θέση "ΟΝ". Εάν δεν οριστεί, όταν δοθεί ξανά τροφοδοσία, θα διαγραφούν 
τα ορισμένα δεδομένα του μενού λειτουργίας και θα προκληθεί εσφαλμένη 
λειτουργία.

[Μικροδιακόπτης]
• Όταν είναι ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ, η τρέχουσα ώρα διατηρείται μέσω της 
εσωτερικής μπαταρίας σε περιπτώσεις όπου η τροφοδοσία διακόπτεται 
λόγω διακοπής ρεύματος, συντήρησης ή κάποια παρόμοια κατάσταση.

• Είναι απενεργοποιημένο όταν αποστέλλεται από το εργοστάσιο, για την 
αποτροπή της κατανάλωσης της μπαταρίας.

5.3. Εγκατάσταση
5.3.1 Τοποθετήστε το οπίσθιο περίβλημα
A. Όταν τοποθετείτε στο κουτί:

Καλώδιο τηλεχειριστηρίου

Σύνδεσμος

Πίσω 
περίβλημα

Βίδες

Στόκος

Παγίδα
Κυτίο

B. Όταν το καλώδιο είναι κατα μήκος του τοίχου:

Πίσω περίβλημα

Μπροστινό περίβλημα

Εποξικός στόκος

Κάλυμμα καλωδίων
[πιο παχύ από 1 mm 
(1/16 in.)]

Κόψτε

5.3.2 Σύνδεση του καλωδίου του τηλεχειριστηρίου

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Όταν συνδέετε καλώδιο τηλεχειριστηρίου στο μπλοκ ακροδεκτών του τηλε-
χειριστηρίου, παρακαλούμε χρησιμοποιείτε την προδιαγεγραμμένη ροπή 
για τη σύσφιξη των βιδών. Εάν σφίξετε υπερβολικά τις βίδες, θα σπάσουν 
την τερματική μονάδα.

Προσέχετε να μην σπάσετε το καλώδιο σφίγγοντας υπερβολικά το δετήρα 
καλωδίων.

Ροπή σύσφιξης 0,8 έως 1,2 N•m (8 έως 12 kgf•cm)

Στερεώστε το καλώδιο σύνδεσης με τον δετήρα καλωδίων.
Σφίξτε τον δετήρα καλωδίου καλά ώστε να μην φτάνουν οι όποιες ελκτικές 
δυνάμεις στη σύνδεση των ακροδεκτών, ακόμα και εάν εφαρμόζεται ισχύς 
30 Ν στο καλώδιο.

Επιλέξτε εύκαμπτο καλώδιο που μπορεί να δεθεί με δετήρες καλωδίων 
πάνω από το περίβλημα των καλωδίων μέσα στη μονάδα.

Όταν η εξωτερική διάμετρος του περιβλήματος του καλωδίου είναι 
μικρότερη από 5 mm

Δετήρας 
καλωδίων

Λειτουργική γείωση (Εάν απαιτείται)

ΣΩΣΤΟ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ

Όταν η εξωτερική διάμετρος του περιβλήματος του καλωδίου είναι 
μεγαλύτερη από 5 mm

Δετήρας 
καλωδίων

Δετήρας 
καλωδίων

Λειτουργική γείωση 
(Εάν απαιτείται)

Λειτουργική 
γείωση

ΣΩΣΤΟ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ

5.3.3 Τοποθετήστε το μπροστινό περίβλημα
Συνδέστε τον σύνδεσμο του καλωδίου σύνδεσης στον 
σύνδεσμο του μπροστινού περιβλήματος της πλακέτας 
PC. Εισάγετε μετά τη ρύθμιση του επάνω μέρους του 
μπροστινού περιβλήματος. Αλλιώς, υπάρχει κίνδυνος 
ζημιάς στα εσωτερικά μέρη αυτής της μονάδας. Όταν 
συνδέσετε το μπροστινό περίβλημα, βεβαιωθείτε ότι 
τα καλώδια δεν έχουν πιαστεί από αυτό.

(1)

(2)
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5.4. Σύνδεση στην εσωτερική μονάδα

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Όταν συνδέετε το καλώδιο του τηλεχειριστηρίου στην εσωτερική μονάδα, 
μην το συνδέετε στην εξωτερική μονάδα ή στο μπλοκ ακροδεκτών τροφο-
δοσίας. Μπορεί να προκληθεί βλάβη.

Όταν αλλάζετε τον μικροδιακόπτη (SW1) στην πλακέτα PC της εσωτερι-
κής μονάδας, βεβαιωθείτε ότι απενεργοποιήσατε την τροφοδοσία προς 
την εσωτερική μονάδα. Αλλιώς, μπορεί να πάθει ζημιά η πλακέτα PC της 
εσωτερικής μονάδας.

Υπάρχουν 2 τρόποι σύνδεσης του καλωδίου του τηλεχειριστηρίου στην εσω-
τερική μονάδα. Ο ένας είναι η σύνδεση με τη χρήση του καλωδίου σύνδεσης 
(Περιλαμβάνεται στην εσωτερική μονάδα), και ο άλλος είναι η σύνδεση του 
καλωδίου του τηλεχειριστηρίου στο αποκλειστικό μπλοκ ακροδεκτών της 
εσωτερικής μονάδας.
(Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης της εσωτερικής 
μονάδας που θα χρησιμοποιηθεί.)

5.4.1 Κατά τη σύνδεση στον σύνδεσμο
(1) Χρησιμοποιήστε ένα εργαλείο για να κόψετε τον ακροδέκτη στο άκρο του 

καλωδίου του τηλεχειριστηρίου και, στη συνέχεια, αφαιρέστε τη μόνωση 
από το κομμένο άκρο του καλωδίου, όπως φαίνεται στο Fig. 1. Συνδέστε 
το καλώδιο του τηλεχειριστηρίου με το καλώδιο σύνδεσης όπως φαίνεται 
στο Fig. 2. Φροντίστε να μονώσετε τη σύνδεση μεταξύ των καλωδίων.

Καλώδιο τηλε-
χειριστηρίου 
(Μη-πολωμένο)

Μονωμένη 
σύνδεση

Λευκό

Μαύρο
20 mm
(13/16 ίν.)

Κόκκινο
Καλώδιο 
σύνδεσης

Κόψτε και 
μονώστε

Fig.1 Fig.2

(2) Εισάγετε το καλώδιο σύνδεσης στον σύνδεσμο. Ορίστε το μικροδιακό-
πτη (SW1) στο "2WIRE" στην πλακέτα PC της εσωτερικής μονάδας.

*  Η διάταξη του Συνδέσμου 
και της πλακέτας PC ποικίλει 
ανάλογα με τον τύπο της 
εσωτερικής μονάδας.

Ορίστε τον Μικροδι-
ακόπτη (SW1) στο 
"2WIRE" (2 ΣΥΡΜΑΤΑ)

Πλακέτα PC 
εσωτερικής 
μονάδας

Σύνδεσμος 
(μετατροπέας)

Καλώδιο τηλεχειριστη-
ρίου (Μη-πολωμένο) Καλώδιο σύνδεσης

Σύνδεσμος CNC01 
(ενσωματωμένος)

Συνδέστε στη 
βίδα γείωσης

Λειτουργική γείωση 
(Εάν απαιτείται)

SW1
Πλακέτα PC 
εσωτερικής 
μονάδας

5.4.2 Όταν συνδέσετε στο αποκλειστικό μπλοκ ακροδεκτών
(1) Συνδέστε το άκρο του καλωδίου του τηλεχειριστηρίου απ' ευθείας στο 

αποκλειστικό μπλοκ ακροδεκτών. Ορίστε τον μικροδιακόπτη (SW1) 
στο "2WIRE" στην πλακέτα PC (πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος) της 
εσωτερικής μονάδας.

*  Η διάταξη του μπλοκ ακρο-
δεκτών και της πλακέτας PC 
ποικίλει ανάλογα με τον τύπο 
της εσωτερικής μονάδας.

Μπλοκ ακροδεκτών
Λειτουργική γείωση 
(Εάν απαιτείται)

Καλώδιο τηλεχειριστηρίου 
(Μη-πολωμένο)

Ορίστε τον Μικροδιακό-
πτη (SW1) στο "2WIRE" 
(2 ΣΥΡΜΑΤΑ)

Πλακέτα PC 
εσωτερικής 
μονάδας

ΣΩΣΤΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ

Οι διάμετροι των καλωδίων 
είναι διαφορετικές

Συνδέστε τα καλώδια 
σε 1 πλευρά

Ροπή σύσφιξης

Βίδα Μ3 
(Τηλεχειριστήριο / Y1, Y2)

0,5 έως 0,6 N·m
(5 έως 6 kgf·cm)

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του τηλεχειριστηρίου, εκτελέστε 
την εκκίνηση χρησιμοποιώντας τις παρακάτω διαδικασίες πριν αρχίσετε να 
χρησιμοποιείτε το σύστημα.

Ενεργοποιηστε 
την Ισχυ

7.1. Ρυθμίσεις της πρώτης εκκίνησης ................. 5

Ρυθμίσεις 
Μενού 2

8. Ρυθμίσεις του Μενού 2 ....................... 6 έως 9

Άλλες Ρυθμίσεις 9.1 Ρύθμιση Τρέχουσας Ώρας.......................... 10

Τέλος αρχικο-
ποίησης

Μετά την εγκατάσταση της μονάδας, πραγματοποιήστε δοκιμαστική λει-
τουργία για να επιβεβαιώσετε την κανονική λειτουργία της μονάδας. Μετά 
εξηγήστε στον πελάτη τη λειτουργία αυτής της μονάδας.

7. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥ
7.1. Ρυθμίσεις έναρξης πρώτης φοράς

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Επανελέγξτε τις καλωδιώσεις. Οι λανθασμένες καλωδιώσεις θα προκαλέ-
σουν προβλήματα.

Κατά τη διάρκεια της εκκίνησης, 
προβάλλονται ενδείξεις σε κάποια 
τμήματα με τη σειρά, όπως φαίνεται 
δεξιά.

Όταν πραγματοποιείται κανονικά 
η εκκίνηση, εμφανίζεται η "Οθόνη 
Λειτουργίας Παρακολούθησης".

Εργοστασιακά, η Ρύθμιση Κύριου / Εξαρτώμενου Τηλεχειριστηρίου είναι 
στο "Κύριο".
Όταν προβάλλεται η οθόνη 
"Ρύθμισης Κύριου / Εξαρτώμενου 
Τηλεχειριστηρίου" κατά την εκκίνηση 
από τηλεχειριστήριο πολλαπλών 
καλωδίων, πραγματοποιήστε πρώτα 
τη ρύθμιση για το τηλεχειριστήριο 
που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως 
"Κύριο" και μετά ρυθμίστε όλα τα άλλα 
τηλεχειριστήρια ως "Εξαρτώμενα".

Για λεπτομέρειες περί της πραγματοποίησης ρυθμίσεων, παρακαλούμε 
ανατρέξτε στο "8.6. Ρύθμιση Κύριου / Εξαρτώμενου Τηλεχειριστηρίου".

Εάν εμφανιστεί οθόνη σφάλματος, 
ελέγξτε τον κωδικό σφάλματος. Εάν 
εμφανιστεί "26.4" ή "26.5", το σφάλμα 
είναι σφάλμα διεύθυνσης 
τηλεχειριστηρίου. Πατήστε το 
πλήκτρο [ ] για προβολή 
της Οθόνης Ρυθμίσεων, και 
πραγματοποιήστε τη ρύθμιση. Για 
λεπτομέρειες περί της 
πραγματοποίησης ρυθμίσεων, 
παρακαλούμε ανατρέξτε στο "8.15. 
Μη Αυτόματη Διευθυνσιοδότηση 
Τηλεχειριστηρίου".

Κωδικός σφάλματος

Για άλλα σφάλματα, ανατρέξτε στο 11. ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ.
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8. ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ ΜΕΝΟΎ 2
(1) Όταν προβάλλεται η "Οθόνη Λειτουρ-

γίας Παρακολούθησης", πατήστε 
και κρατήστε πατημένα ταυτόχρονα 
τα πλήκτρα [ ], [ ] και 
[ ] για τουλάχιστον 2 
δευτερόλεπτα. Εμφανίζεται η οθόνη 
επιλογής στοιχείου ρύθμισης.

(2) Επιλέξτε τον αριθμό του στοιχείου 
είναι να ρυθμιστεί με τα πλήκτρα 
[ ] ή [ ] , και πατήστε το πλήκτρο 
[ ] για εναλλαγή στην 
Οθόνη Ρυθμίσεων. Παρακαλούμε 
ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα 
για τις ρυθμίσεις του κάθε αριθμού 
εξαρτήματος. Για λεπτομέρειες περί 
των ρυθμίσεων, δείτε την περιγρα-
φή της εν λόγω ρύθμισης. 

Στοιχεία Ρύθμισης του Μενού 2 : ↑     : ↓

Αρ. Στοι-
χείου Στοιχείο Ρύθμισης Σελίδα

01 8.1 Ιστορικό Σφαλμάτων 6

02 8.2. Λεπτομέρειες Σφάλματος 6

03 8.3. Έκδοση 7

04 8.4. Ένδειξη Θερμοκρασίας Χώρου 7

05 8.5. Ρύθμιση Μονάδας Θερμοκρασίας 7

06 8.6. Ρύθμιση Κύριου / Εξαρτώμενου Τηλεχειριστηρίου 7

07 8.7. Ρύθμιση Αισθητήρα Τηλεχειριστηρίου 7

08 8.8. Ρύθμιση Χρήσης της Τρέχουσας Ώρας 8

09 8.9. Δοκιμαστική Λειτουργία 8

10 8.10 Επιβεβαίωση Διεύθυνσης Εσωτερικής Μονάδας 8

11 8.11. Ελέγξτε τη θέση της Εσωτερικής Μονάδας 8

12 8.12. Ρύθμιση Κύριας Εσωτερικής Μονάδας 8

13 8.13. Ρύθμιση Λειτουργίας 8

14 8.14. Επαναφορά Διεύθυνσης Τηλεχειριστηρίου 9

15 8.15. Μη Αυτόματη Διευθυνσιοδότηση Τηλεχειριστηρίου 9

16 8.16. Αρχικοποίηση 9

(3) Επιστρέψτε σε αυτή την οθόνη μετά τη ρύθμιση των διαφόρων στοιχείων. 
Επιστροφή στην "Οθόνη Λειτουργίας Παρακολούθησης" εάν πατηθούν 
και κρατηθούν τα πλήκτρα [ ], [ ] και [ ] ταυτόχρο-
να για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα.
Στις διάφορες Οθόνες Ρύθιμσης, η ρύθμιση διακόπτεται και η ένδειξη 
επιστρέφει στην "Οθόνη Λειτουργίας Παρακολούθησης" εάν πατηθούν 
και κρατηθούν τα πλήκτρα [ ], [ ] και [ ] 
ταυτόχρονα για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα.

Σημείωση
Τα επιλέξιμα στοιχεία διαφέρουν ανάλογα με τις ρυθμίσεις όταν εγκατα-
σταθεί ο εξοπλισμός. Η λειτουργία δεν πραγματοποιείται σε στοιχεία που 
δεν επιλέγονται.

8.1. Ιστορικό Σφαλμάτων
(1) Επιλέξτε το "01" στις Ρυθμίσεις 

του Μενού 2. Μετά πατήστε το 
πλήκτρο [ ].

(2) Εμφανίζονται έως 16 σφάλματα κατά φθίνουσα σειρά, ξεκινώντας από 
το πιο πρόσφατο. Εάν υπάρχουν 2 ή περισσότερα σφάλματα, 
μπορείτε να εναλλάξετε την οθόνη με τα πλήκτρα [ ] ή [ ].

● Παράδειγμα ένδειξης
Εάν δεν υπάρχει σφάλμα

(3) Ελέγξτε τη σειρά με την οποία προέκυψε ο κωδικός σφάλματος
(a): Κωδικός σφάλματος
(b): Σειρά σφάλματος (Το παράδειγμα δείχνει το τρίτο από το τελευταίο)

(a)
(b)

(4) Ελέγξτε την διεύθυνση του τηλεχειριστηρίου 2 καλωδίων
Εάν προκύψει σφάλμα με αυτή τη μονάδα, δεν εμφανίζεται η διεύθυν-
ση του τηλεχειριστηρίου 2 καλωδίων.

Εάν προκύψει σφάλμα σε 
αυτή τη μονάδα

(5) Πατήστε το πλήκτρο [ ] για να επιστρέψετε στην οθόνη 
επιλογής στοιχείων του Μενού 2.

Σημειώσεις
• Εάν προκύψει σφάλμα ενώ εμφανίζεται το ιστορικό σφαλμάτων, δεν 
εμφανίζεται στο ιστορικό. Εάν επιστρέψετε προσωρινά στην οθόνη 
επιλογής στοιχείων του Μενού 2 και επιλέξετε εκ νέου το ιστορικό 
σφαλμάτων, ανανεώνεται η οθόνη.

• Στην περίπτωση τηλεχειριστηρίου πολλαπλών καλωδίων, τα σφάλ-
ματα δεν προβάλλονται παρά μόνο για το τηλεχειριστήριο αυτής της 
μονάδας. Ελέγξτε το κάθε τηλεχειριστήριο.

• Για λεπτομέρειες σχετικά με τους κωδικούς σφαλμάτων, παρακαλούμε 
ανατρέξτε στο "11. ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ".

8.2. Λεπτομέρειες Σφάλματος
(1) Επιλέξτε το "02" στις Ρυθμίσεις 

του Μενού 2. Μετά πατήστε το 
πλήκτρο [ ].

(2) Ένδειξη κατάστασης αυτής της μονάδας. Η ένδειξη της διεύθυνσης του 
τηλεχειριστηρίου 2 καλωδίων μπορεί να εναλλαγεί με τα πλήκτρα [ ] 
ή [ ].

● Παράδειγμα ένδειξης
Αυτή η μονάδα: Κανένα σφάλμα

Κωδικός σφάλματος (Κανένα 
σφάλμα)

Διεύθυνση τηλεχειριστηρίου 2 
καλωδίων (Αυτή η μονάδα)

Εσωτερική μονάδα: Σφάλμα σε εξέλιξη

Κωδικός σφάλματος

Διεύθυνση τηλεχειριστηρίου 2 
καλωδίων (Εσωτερική μονάδα)

(3) Πατήστε το πλήκτρο [ ] για να επιστρέψετε στην οθόνη 
επιλογής στοιχείων του Μενού 2.

Σημειώσεις
• Στην περίπτωση τηλεχειριστηρίου πολλαπλών καλωδίων, τα σφάλματα 
δεν προβάλλονται παρά μόνο για το τηλεχειριστήριο αυτής της μονά-
δας. Ελέγξτε το κάθε τηλεχειριστήριο.

• Για λεπτομέρειες σχετικά με τους κωδικούς σφαλμάτων, παρακαλούμε 
ανατρέξτε στο "11. ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ".
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8.3. Έκδοση
(1) Επιλέξτε το "03" στις Ρυθμίσεις 

του Μενού 2. Μετά πατήστε το 
πλήκτρο [ ].

(2)

Έκδοση λογισμικού (13 ψηφία) 
(Παράδειγμα: E038V01P00L01)

Επιλέξτε τύπο λογισμικού με τα 
πλήκτρα [ ] ή [ ].

Τύπος λογισμικού
: Κύριος μικρο-υπολογιστής
: Δευτερεύων μικρο-υπολογιστής

(4 ψηφία) (4 ψηφία) (4 ψηφία) (1 ψηφία)
 ► ►  ► 

Η έκδοση του λογισμικού 13 χαρακτήρων προβάλει 4 ψηφία ανά 4 
δευτερόλεπτα.

(3) Πατήστε το πλήκτρο [ ] για να επιστρέψετε στην οθόνη 
επιλογής στοιχείων του Μενού 2.

8.4. Ένδειξη Θερμοκρασίας Χώρου
(1) Επιλέξτε το "04" στις Ρυθμίσεις 

του Μενού 2. Μετά πατήστε το 
πλήκτρο [ ].

(2) Προβάλλεται η θερμοκρασία που 
ανιχνεύεται από τον αισθητήρα 
θερμοκρασίας της μονάδας.

Το "--" επιδεικνύει σφάλμα 
αισθητήρα.

(3) Πατήστε το πλήκτρο [ ] για να επιστρέψετε στην οθόνη 
επιλογής στοιχείων του Μενού 2.

Σημείωση
Το εύρος ανίχνευσης του αισθητήρα θερμορκασίας είναι 0,0 °C έως 
46,0 °C.

8.5. Ρύθμιση Μονάδας Θερμοκρασίας
(1) Επιλέξτε το "05" στις Ρυθμίσεις 

του Μενού 2. Μετά πατήστε το 
πλήκτρο [ ].

(2) Επιλέξτε "0: °C" ή "1: °F" με τα 
πλήκτρα [ ] ή [ ] .

: °C : °F

(3) Πατήστε το πλήκτρο [ ] για να επιστρέψετε στην οθόνη 
επιλογής στοιχείων του Μενού 2.

8.6. Ρύθμιση Κύριου / Εξαρτώμενου Τηλεχειριστηρίου

Σημειώσεις
• Κάντε "Κύριο"¨μόνο το ένα τηλεχειριστήριο στην ομάδα.
• Όταν τα τηλεχειριστήρια έχουν οριστεί ως "Slave" (Εξαρτώμενα), έχουν 
περιορισμένα στοιχεία ρυθμίσεων.

(1) Επιλέξτε το "06" στις Ρυθμίσεις 
του Μενού 2. Μετά πατήστε το 
πλήκτρο [ ].

(2) Επιλέξτε "0: Κύριο" ή "1: 
Εξαρτώμενο" με τα πλήκτρα [ ] ή 
[ ] .

: Κύριο : Εξαρτώμενο

(3) Πατήστε το πλήκτρο [ ]. Εάν δεν υπάρχει πρόβλημα, 
επιστρέψτε στην οθόνη επιλογής στοιχείων του Μενού 2.
Στην περίπτωση ρυθμίσεων κατά την αρχική εκκίνηση, προβάλλεται η 
"Οθόνη λειτουργίας Παρακολούθησης".
Εάν υπάρχουν 0, ή 2 ή 
περισσότερες "Κύριες" μονάδες, 
εμφανίζεται ο αριθμός.
Εάν η τιμή "Master" (Κύριες) είναι 
0, πατήστε το πλήκτρο 
[ ] για να επιστρέψετε 
στην οθόνη επιλογής στοιχείων 
του Μενού 2.
Εάν η τιμή "Master" (Κύριες) είναι μεγαλύτερο από το 2, πατήστε το 
πλήκτρο [ ] για να επιστρέψετε στην οθόνη του (2).
Εάν η τιμή "Master" (Κύριες) είναι 0 ή μεγαλύτερο από 2, πατήστε το 
πλήκτρο [ ] για να επιστρέψετε στην οθόνη επιλογής 
στοιχείων του Μενού 2.

8.7. Ρύθμιση Αισθητήρα Τηλεχειριστηρίου

Σημείωση
Στην περίπτωση τηλεχειριστηρίου πολλαπλών καλωδίων, μπορεί 
να υπάρχει ένα μόνο τηλεχειριστήριο στην ομάδα τηλεχειριστηρίου 
για το οποίο μπορεί ο αισθητήρας να οριστεί ως "Enable (Used)" 
[Ενεργοποίηση (Χρησιμοποιείται)]. Εάν 2 ή περισσότερα τηλεχειριστήρια 
στην ίδια ομάδα τηλεχειριστηρίων οριστούν ως "Enable (Used)" 
[Ενεργοποίηση (Χρησιμοποιείται)], και το τηλεχειριστήριο που έχει ήδη 
οριστεί αλλάξει στο "0: Απενεργοποίηση (Δεν χρησιμοποιείται)".
(Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία σε σύστημα RAC, καθορί-
στε αντίστοιχα τη ρύθμιση Λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας.)

(1) Επιλέξτε το "07" στις Ρυθμίσεις 
του Μενού 2. Μετά πατήστε το 
πλήκτρο [ ].

(2) Επιλέξτε "0: Απενεργοποίηση (Δεν 
χρησιμοποιείται) ή "1: 
Ενεργοποοίηση (Χρησιμοποιείται)" 
με τα πλήκτρα [ ] ή [ ] .

: Απενεργοποίηση : Ενεργοποίηση

(3) Πατήστε το πλήκτρο [ ] για να επιστρέψετε στην οθόνη 
επιλογής στοιχείων του Μενού 2.
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8.8. Ρύθμιση Χρήσης της Τρέχουσας Ώρας

Σημείωση
Εάν επιλεγει το "0: Δεν χρησιμοποιείται" από τη ρύθμιση, 9.1. Η Ρύθμιση 
της Τρέχουσας Ώρας και η Ρύθμιση Εβδομαδιαίου Χρονοδιακόπτη *1 
δεν ορίζονται. Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι "0: Δεν χρησιμοποιείται". (*1: 
Ανατρέξτε στο ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΙΑΣ στο CD-ROM)

(1) Επιλέξτε το "08" στις Ρυθμίσεις 
του Μενού 2. Μετά πατήστε το 
πλήκτρο [ ].

(2) Επιλέξτε "0: Δεν χρησιμοποιείται" 
ή "1: Χρησιμοποιείται" με τα 
πλήκτρα [ ] ή [ ] .

: Δεν χρησιμοποιείται : Χρησιμοποιείται

(3) Πατήστε το πλήκτρο [ ] για να επιστρέψετε στην οθόνη 
επιλογής στοιχείων του Μενού 2.

8.9. Δοκιμαστική Λειτουργία

Σημείωση
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης της εσωτερικής μονάδας για τον 
κατάλογο των αντικειμένων για έλεγχο.

(1) Επιλέξτε το "09" στις Ρυθμίσεις του 
Μενού 2.
Μετά πατήστε το πλήκτρο 
[ ].

(2) Εμφανίζεται η οθόνη δοκιμαστικής 
λειτουργίας. Πατήστε το πλήκτρο 
[ ] για να επιστρέψετε 
στην οθόνη επιλογής στοιχείων του 
Μενού 2, και ξεκινά η δοκιμαστική 
λειτουργία.

Η δοκιμαστική λειτουργία ολοκληρώνεται μετά από περίπου μία ώρα. Για 
να ακυρώσετε τη δοκιμαστική λειτουργία προτού ολοκληρωθεί, επιστρέψτε 
στην "Monitor Mode screen" (Οθόνη Λειτουργίας Παρακολούθησης) και 
πατήστε το πλήκτρο On/Off (Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης).

8.10. Επιβεβαίωση Διεύθυνσης Εσωτερικής Μονάδας
(1) Επιλέξτε το "10" στις Ρυθμίσεις 

του Μενού 2.
Μετά πατήστε το πλήκτρο 
[ ].

(2) Προβάλλεται στο τηλεχειριστήριο με την μικρότερη διεύθυνση 
τηλεχειριστηρίου 2 καλωδίων στην ομάδα τηλεχειριστηρίου. Οι 
εσωτερικές μονάδες που προβάλλονται μπορούν να εναλλαγούν με τα 
πλήκτρα [ ] ή [ ].
(a) Διεύθυνση κυκλώματος 

ψυκτικού (00 έως 99)
(b) Διεύθυνση Εσωτερικής 

Μονάδας (00 έως 63)
(c) Διεύθυνση τηλεχειριστηρίου 2 

καλωδίων
(d) Αριθμός Συστήματος 

(002: Εσωτερική μονάδα)
(e) Αριθμός Μονάδας (01 έως 32)

(a)

(c)

(b)

(d) (e)

(3) Πατήστε το πλήκτρο [ ] για να επιστρέψετε στην οθόνη 
επιλογής στοιχείων του Μενού 2.

8.11. Ελέγξτε τη θέση της Εσωτερικής Μονάδας

Σημείωση
Αυτό το στοιχείο δεν μπορεί να οριστεί από τα εξαρτώμενα τηλεχειριστήρια.

(1) Επιλέξτε το "11" στις Ρυθμίσεις 
του Μενού 2. Μετά πατήστε το 
πλήκτρο [ ].

(2) Επιλέξτε τη διεύθυνση του 
τηλεχειριστηρίου 2 καλωδίων της 
εσωτερικής μονάδας που αναφέρει 
θέση. Οι εσωτερικές μονάδες που 
αναφέρουν μπορούν να εναλλα-
γούν με τα πλήκτρα [ ] ή [ ] .

(3) Όταν πατηθεί το πλήκτρο 
[ ], η ανάλογη 
εσωτερική μονάδα βγάζει αέρα και 
αναβοσβήνουν οι λυχνίες LED*. 
(*Μόνο όταν η εσωτερική μονάδα 
διαθέτει αυτή τη λειτουργία.)

: Μη κοινοποίηση

: Κοινοποίηση σε εξέλιξη

(4) Πατήστε το πλήκτρο [ ] για να ολοκληρώσετε τη θέση της 
εσωτερικής μονάδας και να επιστρέψετε στην οθόνη επιλογής 
στοιχείων του Μενού 2.

8.12. Ρύθμιση Κύριας Εσωτερικής Μονάδας

Σημειώσεις
• Η Κύρια Εσωτερική Μονάδα δεν μπορεί να οριστεί όταν λειτουργεί η 
εσωτερική μονάδα.

• Για την Κύρια Εσωτερική Μονάδα, προσδιορίστε μόνο μία ομάδα 
τηλεχειριστηρίων (ή μονή εσωτερική μονάδα) εντός του συστήματος 
ψύξης.

(1) Επιλέξτε το "12" στις Ρυθμίσεις 
του Μενού 2. Μετά πατήστε το 
πλήκτρο [ ].

(2) Εμφανίζεται η τρέχουσα 
κατάσταση ρυθμίσεων.

: Όχι Κύρια Εσωτερική Μονάδα
: Κύρια Εσωτερική Μονάδα
: Η ρύθμιση Κύριας Εσωτερικής Μονάδας απαγορεύεται 
από αυτή τη συσκευή.

Εάν εμφανίζεται η ένδειξη "2", πατήστε το πλήκτρο [ ] για 
να επιστρέψετε στην οθόνη επιλογής στοιχείων του Μενού 2.

(3) Εάν εμφανίζεται η ένδειξη "0", πατήστε το πλήκτρο [ ] για 
να ορίσετε την Κύρια Εσωτερική Μονάδα και να επιστρέψετε στην 
οθόνη επιλογής στοιχείων του Μενού 2.
Εάν εμφανίζεται η ένδειξη "1", πατήστε το πλήκτρο [ ] για 
να ακυρώσετε τη ρύθμιση της Κύριας Εσωτερικής Μονάδας και να 
επιστρέψετε στην οθόνη επιλογής στοιχείων του Μενού 2.

8.13. Ρύθμιση Λειτουργίας
Σημείωση
Αυτό το στοιχείο δεν μπορεί να οριστεί από τα εξαρτώμενα τηλεχειριστήρια.

Αυτή η διαδικασία αλλάζει τις ρυθμίσεις λειτουργίας που χρησιμοποιούνται για 
τον έλεγχο της εσωτερικής μονάδας σύμφωνα με τις συνθήκες εγκατάστασης. 
Εάν οι ρυθμίσεις δεν είναι σωστές, ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία της 
μονάδας. Εκτελέστε τη "Function Setting" (Ρύθμιση Λειτουργίας) σύμφωνα με 
τις συνθήκες εγκατάστασης, χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο.
• Προετοιμαστείτε για τη ρύθμιση της εσωτερικής μονάδας ανατρέχοντας 
στο εγχειρίδιο εγκατάστασης της εσωτερικής μονάδας προτού ξεκινήσετε 
τη ρύθμιση λειτουργίας.

• Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης της εσωτερικής μονάδας για 
λεπτομέρειες σχετικά με τους αριθμούς λειτουργίας και τους αριθμούς ρύθ-
μισης.
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(1) Επιλέξτε το "13" στις Ρυθμίσεις 
του Μενού 2. Μετά πατήστε το 
πλήκτρο [ ].

(2) Επιλέξτε τη διεύθυνση του 
τηλεχειριστηρίου 2 καλωδίων με 
τα πλήκτρα [ ] ή [ ] . Μετά 
πατήστε το πλήκτρο [ ].

Επιλογή όλων
Επιλέξτε τη διεύθυνση του 

τηλεχειριστηρίου 2 καλωδίων
(Λ.χ. Επιλέξτε 002-01)

(3) Ορίστε τον Αριθμό Λειτουργίας με 
τα πλήκτρα [ ] ή [ ] . Μετά 
πατήστε το πλήκτρο [ ].

Αριθμός Λειτουργίας

(4) Ορίστε τον Αριθμό Ρύθμισης με τα 
πλήκτρα [ ] ή [ ] . Μετά πατήστε 
το πλήκτρο [ ].

Αριθμός Ρύθμισης

(5) Τα αποτελέσματα των ρυθμίσεων 
εμφανίζονται μετά τη μετάδοση 
των δεδομένων.

(6) Πατήστε το πλήκτρο [ ] για να επιστρέψετε στην οθόνη 
επιλογής διεύθυνσης τηλεχειριστηρίου 2 καλωδίων του (2). Εάν έχει 
ολοκληρωθεί η ρύθμιση, πατήστε το πλήκτρο [ ] για να 
επιστρέψετε στην οθόνη επιλογής στοιχείων του Μενού 2.

8.14. Επαναφορά Διεύθυνσης Τηλεχειριστηρίου

Σημειώσεις
• Εάν αλλάζετε τη διεύθυνση του τηλεχειριστηρίου 2 καλωδίων από μη 
αυτόματη σε αυτόματη κατανομή, πραγματοποιήστε αυτή την εργασία 
αφότου αλλάξετε τη διεύθυνση της εσωτερικής μονάδας στο "0".

• Η ρύθμιση καταχωρείται αφού απενεργοποιήσετε και ενεργοποιήσετε ξανά.

(1) Επιλέξτε το "14" στις Ρυθμίσεις 
του Μενού 2. Μετά πατήστε το 
πλήκτρο [ ].

(2) Μπορείτε να ελέγξετε την τρέχουσα κατανομή της διεύθυνσης του 
τηλεχειριστηρίου 2 καλωδίων. Για να επαναφέρετε τη διεύθυνση του 
τηλεχειριστηρίου 2 καλωδίων, επιλέξτε "1: Επαναφορά" χρησιμοποιώ-
ντας τα πλήκτρα [ ] ή [ ] . Εάν δεν γίνεται επαναφορά, πατήστε το 
πλήκτρο [ ] για να επιστρέψετε στην οθόνη επιλογής 
στοιχείων του Μενού 2.

Εμφανίζεται το " " : 
Αυτόματη κατανομή διεύθυνσης
Δεν εμφανίζεται: 
Μη αυτόματη κατανομή διεύ-
θυνσης

: Δεν γίνεται επαναφορά

: Επαναφορά

(3) Πατήστε το πλήκτρο [ ] για να επιστρέψετε στην οθόνη 
επιλογής στοιχείων του Μενού 2.

8.15. Μη Αυτόματη Διευθυνσιοδότηση 
Τηλεχειριστηρίου

Σημειώσεις
• Οι διευθύνσεις ορίζονται αυτόματα κατά την αρχική εκκίνηση αυτής 
της μονάδας. Σε αυτή την περίπτωση, μην αλλάζετε τη διεύθυνση του 
τηλεχειριστηρίου για την εσωτερική μονάδα, και διατηρήστε την αρχική 
ρύθμιση 0.

• Ορίστε τις διευθύνσεις μη αυτόματα μόνο όταν χρησιμοποιείτε διαφο-
ρετικούς αριθμούς για τις διευθύνσεις. Πρέπει να οριστεί διεύθυνση 
τηλεχειριστηρίου για την εσωτερική μονάδα. Ορίστε διευθύνσεις 
τηλεχειριστηρίου για τις εσωτερικές μονάδες που είναι συνδεδεμένες 
με το ίδιο καλώδιο τηλεχειριστηρίου με τιμές από το 1 έως το 9 και από 
το Α (10) έως το F (15), χωρίς επαναλήψεις. (Μην χρησιμοποιείτε το 
"0" για διαμόρφωση).) Για το πώς θα διαμορφώσετε τις διευθύνσεις 
τηλεχειριστηρίου για την εσωτερική μονάδα, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο 
λειτουργίας.

• Η διεύθυνση για αυτή τη μονάδα μπορεί να οριστεί από το 1 έως το 
32. Παρ' όλα αυτά, μην ορίσετε τον ίδιο αριθμό με αυτόν της διεύθυν-
σης τηλεχειριστηρίου εσωτερικής μονάδας που είναι συνδεδεμένη με 
το ίδιο καλώδιο τηλεχειριστηρίου.

• Η ρύθμιση καταχωρείται αφού απενεργοποιήσετε και ενεργοποιήσετε 
ξανά.

(1) Επιλέξτε το "15" στις Ρυθμίσεις 
του Μενού 2. Μετά πατήστε το 
πλήκτρο [ ].

(2) Μπορείτε να ελέγξετε την τρέχουσα κατανομή της διεύθυνσης του 
τηλεχειριστηρίου 2 καλωδίων. Ορίστε τον Αριθμό Μονάδας με τα 
πλήκτρα [ ] ή [ ] . Ο Αριθμός Συστήματος δεν μπορεί να αλλαχτεί.

Εμφανίζεται το " " : 
Αυτόματη κατανομή διεύθυνσης
Δεν εμφανίζεται: 
Μη αυτόματη κατανομή διεύ-
θυνσης

01 έως 32

(3) Πατήστε το πλήκτρο [ ] για να επιστρέψετε στην οθόνη 
επιλογής στοιχείων του Μενού 2.

8.16. Αρχικοποίηση
(1) Επιλέξτε το "16" στις Ρυθμίσεις 

του Μενού 2. Μετά πατήστε το 
πλήκτρο [ ].

(2) Για αρχικοποίηση, επιλέξτε "1: 
Αρχικοποίηση" χρησιμοποιώντας 
τα πλήκτρα [ ] ή [ ] . Εάν δεν 
γίνεται αρχικοποίηση, πατήστε το 
πλήκτρο [ ] για να 
επιστρέψετε στην οθόνη επιλογής 
στοιχείων του Μενού 2.

: Μη αρχικοποίηση

: Αρχικοποίηση

(3) Πατήστε το πλήκτρο [ ] για να γίνει αυτόματη επανεκκίνηση 
της συσκευής. Ορίστε τα διάφορα στοιχεία.

Σημείωση
Κατά τη μεταφορά του τηλεχειριστηρίου, αρχικοποιήστε το.
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9. ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
9.1. Ρύθμιση Τρέχουσας Ώρας

Σημείωση
• Αυτή η λειτουργία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εάν η "8.8. 
Ρύθμιση της Χρήσης της Τρέχουσας Ώρας" είναι ορισμένη στο "Δεν 
χρησιμοποιείται".

(1) Πατήστε το πλήκτρο [ ] στην "Οθόνη Λειτουργίας Παρακο-
λούθησης". Εμφανίζεται η οθόνη επιλογής στοιχείου ρύθμισης. Σχετικά 
μα τις λεπτομέρειες εκτός από τη "Ρύθμιση Τρέχουσας Ώρας", 
παρακαλούμε ανατρέξτε στο ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ στο 
CD-ROM.
(*: Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία σε σύστημα RAC, κα-
θορίστε αντίστοιχα τη ρύθμιση Λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας.)

Στοιχεία Ρύθμισης του Μενού (Εικονίδιο Οθόνης) : ↑     : ↓
Ρύθμιση Κατεύθυνσης Ροής Αέρα (  )

Ρύθμιση Χρονοδιακόπτη Ενεργοποίησης (  )

Ρύθμιση Χρονοδιακόπτη Απενεργοποίησης (  )

Ρύθμιση Τρέχουσας Ώρας (  )

Επαναφορά Ένδειξης Φίλτρου* (  )

Ρύθμιση οικονομικής λειτουργίας (  )

(2) Επιλέξτε το εικονίδιο της Ρύθμισης 
Τρέχουσας Ώρας στις Ρυθμίσεις 
Μενού με τα πλήκτρα [ ] ή [ ] .
Μετά πατήστε το πλήκτρο 
[ ].

(3) Επιλέξτε μορφή ώρας με τα 
πλήκτρα [ ] ή [ ] . Μετά 
πατήστε το πλήκτρο [ ].

(0:00 -11:59 ΠΜ/ΜΜ)

(12:00 μμ -11:59 ΠΜ/ΜΜ)

(0:00-23:59)

(4) Ρυθμίστε την τρέχουσα ημέρα της 
εβδομάδας με τα πλήκτρα [ ] ή 
[ ] . Εμφανίζεται η ένδειξη " " 
γύρω από την επιλεγμένη ημέρα. 
Μετά πατήστε το πλήκτρο 
[ ].

SU: Κυριακή MO: Δευτέρα TU: Τρίτη WE: Τετάρτη 
TH: Πέμπτη FR: Παρασκευή SA: Σάββατο

(5) Επιλέξτε τις ώρες ή τα λεπτά με τα 
πλήκτρα [ ] ή [ ] , και ορίστε την 
τιμή με τα πλήκτρα [ ] ή [ ] .

(6) Όταν είναι πατημένο το πλήκτρο [ ] , η οθόνη επιστρέφει 
στην "Οθόνη Λειτουργίας Παρακολούθησης".

10. ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
• Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης της εσωτερικής μονάδας για τον 
κατάλογο των αντικειμένων για έλεγχο.

Για το πώς θα πραγματοποιήσετε δοκιμαστική λειτουργία, ανατρέξτε στο 8. 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΝΟΥ 2 → 8.9. Δοκιμαστική Λειτουργία.

11. ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Αυτό εμφανίζεται αυτόματα στην οθόνη εάν παρουσιαστεί κάποιο σφάλμα.
• Εάν παρουσιαστεί κάποιο σφάλμα, θα εμφανιστεί η ακόλουθη οθόνη. (Θα 
εμφανιστεί το " " στην "Οθόνη Λειτουργίας Παρακολούθησης")

Κωδικός σφάλματος

Διεύθυνση τηλεχειριστηρίου 
2 καλωδίων

Για λεπτομέρειες περί του ελέγχου λεπτομερειών σφαλμάτων, παρακαλούμε 
ανατρέξτε στο "8.2. Λεπτομέρειες Σφάλματος".
Για τις λεπτομέρειες του σφάλματος εσωτερικής ή εξωτερικής μονάδας όταν 
ελέγχετε τα περιεχόμενα σφάλματος, ανατρέξτε στους κωδικούς σφάλματος 
σε κάθε εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης.

Σφάλμα αυτής της μονάδας

Κωδικός 
σφάλματος Περιεχόμενα

CC.1 Σφάλμα αισθητήρα

C2.1 Σφάλμα μετάδοσης πλακέτας

12.1 Σφάλμα επικοινωνίας ενσύρματου τηλεχειριστηρίου

12.3 Επιπλέον αριθμός συσκευών σε σύστημα ενσύρματου 
τηλεχειριστηρίου

12.4 Σφάλμα εκκίνησης συστήματος ενσύρματου τηλεχειρι-
στηρίου

15.4 Σφάλμα απόκτησης δεδομένων

26.4 Επικάλυψη διεύθυνσης σε σύστημα ενσύρματου τηλε-
χειριστηρίου

26.5 Σφάλμα διευθυνσιοδότησης σε σύστημα ενσύρματου 
τηλεχειριστηρίου

27.1 Σφάλμα ρύθμισης κύριας / εξαρτώμενης μονάδας

29.2 Σφάλμα αριθμού μονάδας σύνδεσης (Τηλεχειριστήριο)
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