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Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές μπορούν να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση με σκοπό τη 
βελτίωση του προϊόντος. Ρωτήστε τον εμπορικό αντιπρόσωπο ή τον κατασκευαστή για αναλυτικές 
πληροφορίες. 
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 Σας ευχαριστούμε πολύ που αγοράσατε το κλιματιστικό μας. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο 
χρήστη πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας. Φροντίστε να φυλάξετε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών 
για μελλοντική αναφορά. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

• Ο σχεδιασμός των πλήκτρων βασίζεται στο τυπικό μοντέλο και ενδέχεται και μπορεί να 
διαφέρει ελαφρώς από εκείνο που αγοράσατε. Το πραγματικό σχήμα υπερισχύει. 

• Όλες οι λειτουργίες που περιγράφονται εκτελούνται από το κλιματιστικό. Αν το 
κλιματιστικό δεν έχει κάποιο από τα χαρακτηριστικά, δεν πραγματοποιείται η 
αντίστοιχη λειτουργία όταν πατάτε το σχετικό πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου. 

• Όταν υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ της «Εικόνας τηλεχειριστηρίου» και του 
 
«ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΧΡΗΣΤΗ» για την περιγραφή της λειτουργίας, υπερισχύει η περιγραφή 
του «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΧΡΗΣΤΗ». 

 

 
 
 

  
Τεχνικά χαρακτηριστικά 
τηλεχειριστηρίου 

 
Μοντέλο RG57A8/BGEF 

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

Εύρος λήψης σήματος 8m 

Περιβάλλον -5OC~60C 

 

 
   

  



 

 

Λειτουργία των πλήκτρων 

 

 
 
 
 
 
 

 
 Πλήκτρο ON/OFF 

Το συγκεκριμένο πλήκτρο ενεργοποιεί (ON) και 
απενεργοποιεί (OFF) το κλιματιστικό. 

 
 Πλήκτρο MODE 

Πατήστε αυτό το κουμπί για να τροποποιήσετε τη 
λειτουργία του κλιματιστικού με την ακόλουθη σειρά: 

 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην επιλέγετε τη λειτουργία HEAT εάν το 
κλιματιστικό που αγοράσατε προσφέρει μόνο ψύξη. 
Η λειτουργία Heat δεν υποστηρίζεται από τις συσκευές 
που προσφέρουν αποκλειστικά ψύξη.. 

 
 Πλήκτρο FAN 

Χρησιμοποιήστε το για να επιλέξετε την ταχύτητα του 
ανεμιστήρα σε τέσσερα βήματα 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη λειτουργία AUTO ή DRY, δεν 
μπορείτε να αλλάξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα. 
 

 Πλήκτρο SLEEP 

• Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τη λειτουργία ύπνου. 
Μπορεί να διατηρήσει τη θερμοκρασία άνεσης 
εξοικονομώντας ενέργεια.  Αυτή η λειτουργία 
διατίθεται μόνο στις λειτουργίες COOL, HEAT ή 
AUTO. 

• Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη σελίδα 
«Λειτουργία ύπνου» στο «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ» 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: : Αν η μονάδα λειτουργεί στην 
κατάσταση λειτουργίας SLEEP, αυτή θα ακυρωθεί 
εάν πιέσετε το πλήκτρο MODE, FAN SPEED ή 
ON/ OFF.. 

 
 Πλήκτρο FRESH  

Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τη λειτουργία FRESH. 
Όταν αρχίζει η λειτουργία FRESH, ο ιονιστής/ 
συλλέκτης σκόνης πλάσματος (ανάλογα με το 
μοντέλο) ενεργοποιείται και βοηθά στην απομάκρυνση 
της γύρης και των αιωρημάτων από τον αέρα. 

 
 Πλήκτρο TURBO 

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση λειτουργίας Turbo. Η 
λειτουργία Turbo επιτρέπει στη μονάδα να φτάνει στην 
προκαθορισμένη θερμοκρασίαστη λειτουργία ψύξης ή 
θέρμανσης στο συντομότερο χρονικό διάστημα (αν η 
εσωτερική μονάδα δεν υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία, 
δεν υπάρχει αντίστοιχη λειτουργία όταν πιέζετε αυτό 
το πλήκτρο). 

 
 Πλήκτρο SELF CLEAN (αυτόματος καθαρισμός)  

Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τη λειτουργία Self Clean 

  

Λειτουργία των πλήκτρων 

 
 

 
 

 
 Πλήκτρο UP() 

Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να μειώσετε την εσωτερική 
θερμοκρασία κατά βήματα του 1°C έως τους 30°C. C.  

 
Πιέστε το πλήκτρο DOWN () 
Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να μειώσετε την εσωτερική 
θερμοκρασία κατά βήματα του 1°C έως τους 30°C. C. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο έλεγχος θερμοκρασίας δεν είναι 
διαθέσιμος στη λειτουργία ανεμιστήρα. 

 
 Πλήκτρο ECO 

Χρησιμοποιείται για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία 
εξοικονόμησης ενέργειας. Στη λειτουργία ψύξης, 
πιέστε αυτό το πλήκτρο, το τηλεχειριστήριο θα 
ρυθμίσει αυτόματα τη θερμοκρασία στους  24°C , την 
ταχύτητα του ανεμιστήρα στην αυτόματη λειτουργία για 
εξοικονόμηση ενέργειας (αλλά μόνο εάν η 
καθορισμένη θερμοκρασία είναι μικρότερη από 24°C ). 
Εάν η καθορισμένη θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ 
24°C και 30 °C, πιέστε το πλήκτρο ECO, η ταχύτητα 
ανεμιστήρα θα μπει στην αυτόματη λειτουργία  και η 
καθορισμένη θερμοκρασία θα παραμείνει αμετάβλητη.  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

• Εάν πιέσετε το πλήκτρο TURBO και SLEEP για να 
αλλάξετε τον τρόπο λειτουργίας ή για να ρυθμίσετε 
τη θερμοκρασία κάτω από 24°C θα διακοπεί η 
λειτουργία  ECO. 

• Ση λειτουργία ECO, η καθορισμένη θερμοκρασία 
πρέπει να είναι 24°C ή μεγαλύτερη. Αυτό μπορεί να 
έχει ως αποτέλεσμα ανεπαρκή ψύξη. Εάν δεν 
αισθάνεστε άνετα, πιέστε απλά το πλήκτρο ECO 
ξανά για να τη διακόψετε. 

 
 Πλήκτρο TIMER ON 

Πατώντας αυτό το πλήκτρο εκκινείτε την ακολουθία 
χρόνου αυτόματης ενεργοποίησης. Με κάθε πάτημα 
του κουμπιού, η τιμή του χρόνου αυτόματης 
ενεργοποίησης αυξάνεται σε διαστήματα των 30 
λεπτών. Όταν η ώρα ρύθμισης είναι 10.0, με κάθε 
πάτημα του κουμπιού, η τιμή του χρόνου αυτόματης 
ενεργοποίησης αυξάνεται σε διαστήματα 60 λεπτών. 
Για να ακυρώσετε το πρόγραμμα αυτόματης 
ενεργοποίησης, ρυθμίστε την τιμή του χρόνου 
αυτόματης ενεργοποίησης σε 0.0. 

 

 Πλήκτρο TIMER OFF 
Πατώντας αυτό το πλήκτρο εκκινείτε την ακολουθία 
χρόνου αυτόματης απενεργοποίησης. Με κάθε 
πάτημα του κουμπιού, η τιμή του χρόνου αυτόματης 
απενεργοποίησης αυξάνεται σε διαστήματα των 30 
λεπτών. 
Όταν η ώρα ρύθμισης είναι 10.0, με κάθε πάτημα του 
κουμπιού, η τιμή του χρόνου αυτόματης 
απενεργοποίησης αυξάνεται σε διαστήματα 60 
λεπτών. Για να ακυρώσετε το πρόγραμμα αυτόματης 
απενεργοποίησης, απλά ορίστε το χρόνο αυτόματης 
απενεργοποίησης σε 0.0. 

 
 

   
  



 

 

Λειτουργία των πλήκτρων 

 

 
 
 
 

 

 Πλήκτρο Swing  
Χρησιμοποιείται για τη διακοπή ή την 
έναρξη της κατακόρυφης κίνησης των 
περσίδων και τη ρύθμιση της επιθυμητής 
αριστερής/δεξιάς κατεύθυνσης ροής αέρα. 
Η κάθετη περσίδα μετακινείται κατά γωνία 
6 μοιρών με κάθε πάτημα. Αν συνεχίσετε 
να πατάτε αυτό το πλήκτρο για πάνω από 
2 δευτερόλεπτα, η περσίδα αιωρείται 
αυτόματα πάνω κάτω. 
 

Πλήκτρο Swing  
Χρησιμοποιείται για τη διακοπή ή την 
έναρξη της οριζόντιας κίνησης των 
περσίδων ή για τη ρύθμιση της 
επιθυμητής  κατεύθυνσης ροής αέρα 
αριστερά/δεξιά. Η κάθετη περσίδα 
μετακινείται κατά γωνία 6 μοιρών με κάθε 
πάτημα Αν συνεχίσετε να πατάτε αυτό το 
πλήκτρο για πάνω από 2 δευτερόλεπτα, η 
περσίδα κινείται αυτόματα αριστερά/δεξιά. 

 

 Πλήκτρο FOLLOW ME 
Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να 
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Follow Me, 
η οθόνη του τηλεχειριστηρίου δείχνει την 
πραγματική θερμοκρασία στη θέση του.  
Το τηλεχειριστήριο θα εκπέμπει αυτό το 
σήμα στο κλιματιστικό σε διαστήματα 3 
λεπτών μέχρι να πιέσετε ξανά το πλήκτρο 
FOLLOW ME . Το κλιματιστικό θα 
ακυρώσει αυτόματα τη λειτουργία Follow 
Me αν δεν λάβει το σήμα για διάστημα 7 
λεπτών. 
 

 Πλήκτρο LED 
Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί την ένδειξη 
στην οθόνη της εσωτερικής μονάδας. 
Όταν πιέζετε το πλήκτρο, η ένδειξη της 
οθόνης της εσωτερικής μονάδας σβήνει. 
Πιέστε ξανά το πλήκτρο για να ανάψει η 
ένδειξη. 

 
 

  

Λειτουργία των πλήκτρων 

 
Οι πληροφορίες εμφανίζονται όταν το 
τηλεχειριστήριο είναι ενεργοποιημένο. 
 

 
 

 

Ένδειξη κατάστασης λειτουργίας 

 
 

 

Εμφανίζεται όταν μεταδίδονται 
δεδομένα. 

 

Εμφανίζεται όταν το τηλεχειριστήριο 
είναι ενεργοποιημένο. 

 
Ένδειξη μπαταρίας (ανίχνευση 
χαμηλής μπαταρίας) 

 Δεν είναι διαθέσιμο για αυτή τη 
μονάδα. 

 
Εμφανίζεται όταν έχει ρυθμιστεί ο 
χρόνος TIMER ON. 

 
Εμφανίζεται όταν έχει ρυθμιστεί ο 
χρόνος απενεργοποίησης . 

 

Εμφάνιση ρυθμισμένης 
θερμοκρασίας ή θερμοκρασία ς 
δωματίου ή του χρόνου στη ρύθμιση 
TIMER. 

 

Εμφανίζεται στη λειτουργία Sleep. 

 

Υποδηλώνει ότι το κλιματιστικό 
βρίσκεται σε λειτουργία Follow me 

 

Δεν είναι διαθέσιμο για αυτήν τη 
μονάδα 

 

Δεν είναι διαθέσιμο για αυτήν τη 
μονάδα. 

Ένδειξη ταχύτητας ανεμιστήρα 

 
Χαμηλή ταχύτητα 

 
Μεσαία ταχύτητα 

 
Υψηλή ταχύτητα 

 
Αυτόματη ταχύτητα 
ανεμιστήρα 

 
Σημείωση: 
Όλες οι ενδείξεις της εικόνας αποσκοπούν στην 
πληρέστερη παρουσίαση της οθόνης. Κατά τη 
λειτουργία, στην οθόνη εμφανίζονται μόνο τα 
αντίστοιχα σύμβολα των λειτουργιών.  
 

   
  



 

 

Τρόπος χρήσης των πλήκτρων 

 

 
Αυτόματη λειτουργία 

Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα ρευματοδοτείται 
κανονικά. Η ένδειξη OPERATION (λειτουργία) 
αρχίζει να αναβοσβήνει στον πίνακα ενδείξεων της 
εσωτερικής μονάδας. 
1. Πιέστε το πλήκτρο  MODE για να επιλέξετε το 

Auto. 
2. Πιέστε το πλήκτρο  UP/DOWN για να ρυθμίσετε 

την επιθυμητή θερμοκρασία. Η θερμοκρασία 
μπορεί να ρυθμιστεί εντός εύρους 1 7OC~ 30OC 
σε βήματα του 1OC. 

3. Πιέστε το πλήκτρο ON/OFF για να 
ενεργοποιήσετε το κλιματιστικό. 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
1. Στην αυτόματη λειτουργία, το κλιματιστικό θα 

επιλέξει λογικά τη λειτουργία ψύξης, ανεμιστήρα 
και θέρμανσης ανιχνεύοντας τη διαφορά μεταξύ 
της πραγματικής θερμοκρασίας περιβάλλοντος 
χώρου και της θερμοκρασίας ρύθμισης στο 
τηλεχειριστήριο. 

2. Στη λειτουργία Auto, δεν μπορείτε να αλλάξετε 
την ταχύτητα του ανεμιστήρα. Αυτή ελέγχεται 
ήδη αυτόματα. 

3. 3. Εάν η λειτουργία Auto δεν σας 
εξυπηρετεί, μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή 
λειτουργία χειροκίνητα. 

  

Τρόπος χρήσης των πλήκτρων 

 
 

 
Λειτουργία αφύγρανσης 
Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι στην πρίζα και ότι 
υπάρχει παροχή ηλεκτρισμού. Η ένδειξη 
λειτουργίας αρχίζει να αναβοσβήνει στον πίνακα 
ενδείξεων της εσωτερικής μονάδας. 
1. Πιέστε το πλήκτρο  MODE για να επιλέξετε τη 

λειτουργία DRY. 
2. Πιέστε το πλήκτρο  UP/DOWN για να ρυθμίσετε 

την επιθυμητή θερμοκρασία. Η θερμοκρασία 
μπορεί να ρυθμιστεί εντός εύρους 17 OC~ 30OC 
σε βήματα του 1OC. 

3. Πιέστε το πλήκτρο ON/OFF για να θέσετε σε 
λειτουργία το κλιματιστικό. 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Στη λειτουργία αφύγρανσης, δεν μπορείτε να 
αλλάξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα. Αυτή 
ελέγχεται ήδη αυτόματα. 
 

 

 
Λειτουργία Ψύξης/Θέρμανσης/Ανεμιστήρα 

Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι στην πρίζα και ότι 
υπάρχει παροχή ηλεκτρισμού. 
1. Πιέστε τα πλήκτρα MODE για να επιλέξετε τη 

λειτουργία COOL, HEAT (μόνο στα μοντέλα 
ψύξης και θέρμανσης) ή FAN. 

2. Πιέστε το πλήκτρο  UP/DOWN για να ρυθμίσετε 
την επιθυμητή θερμοκρασία. Η θερμοκρασία 
μπορεί να ρυθμιστεί εντός εύρους 17 OC~ 30OC 
σε βήματα του 1OC. 

3. Πιέστε το πλήκτρο  FAN για να επιλέξετε την 
ταχύτητα του ανεμιστήρα σε τέσσερα βήματα: 
Αυτόματη, Χαμηλή, Μέτρια ή Υψηλή. 

4. Πιέστε το πλήκτρο  ON/OFF για να θέσετε σε 
λειτουργία το κλιματιστικό. 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Στη λειτουργία FAN, η θερμοκρασία ρύθμισης δεν 
προβάλλεται στο τηλεχειριστήριο και δεν μπορείτε 
ούτε να ελέγξετε τη θερμοκρασία δωματίου.  Σε 
αυτή την περίπτωση, μπορείτε να εκτελέσετε μόνο 
τα βήματα 1, 3 και 4. 

  Ρύθμιση κατεύθυνσης ροής του αέρα 

Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο SWING  &  για 
να ρυθμίσετε την επιθυμητή κατεύθυνση ροής 
αέρα. 
1. Η κατεύθυνση Πάνω/Κάτω μπορεί να ρυθμιστεί 

με το πλήκτρο  στο τηλεχειριστήριο Κάθε 
φορά που πατάτε το πλήκτρο, η περσίδα 
μετακινείται κατά 6 μοίρες. Αν συνεχίσετε να 
πατάτε αυτό το πλήκτρο για πάνω από 2 
δευτερόλεπτα, η περσίδα αιωρείται αυτόματα 
πάνω-κάτω. 

2. Η κατεύθυνση  Πάνω/Κάτω μπορεί να ρυθμιστεί 

με το πλήκτρο  στο τηλεχειριστήριο Κάθε 
φορά που πατάτε το πλήκτρο, η περσίδα 
μετακινείται κατά 6 μοίρες. Αν συνεχίσετε να 
πατάτε αυτό το πλήκτρο για πάνω από 2 
δευτερόλεπτα, η περσίδα κινείται αυτόματα 
αριστερά και δεξιά. 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν η περσίδα ταλαντευτεί ή 

μετακινηθεί σε θέση που θα μπορούσε να 
επηρεάσει την απόδοση ψύξης ή 
θέρμανσης του κλιματιστικού, αλλάζει 
αυτόματα την κατεύθυνση 
ταλάντευσης/μετακίνησης. 

   

  



 

 

 

 
Λειτουργία χρονοδιακόπτη 
Πιέστε το πλήκτρο TIMER ON να ρυθμίσετε την ώρα  
αυτόματης ενεργοποίησης της μονάδας. Πιέστε το 
πλήκτρο TIMER OFF για 
να ρυθμίσετε την ώρα αυτόματης απενεργοποίησης 
της μονάδας. 
 
Για να ορίσετε την ώρα αυτόματης ενεργοποίησης. 
1. Πιέστε το πλήκτρο TIMER ON. Στο τηλεχειριστήριο 

εμφανίζεται η ένδειξη TIMER ON, και στην περιοχή 
της οθόνης LCD εμφανίζεται η τελευταία ώρα 
αυτόματης ενεργοποίησης που είχε ρυθμιστεί και η 
ένδειξη «H». Τώρα είναι έτοιμο να τοποθετηθεί 
ξανά στη χρονική ρύθμιση Auto-on για να ξεκινήσει 
τη λειτουργία. 

2. Πιέστε ξανά το πλήκτρο TIMER ON για να 
ρυθμίσετε τον επιθυμητό χρόνο Auto-on. Κάθε 
φορά που πιέζετε το πλήκτρο, ο χρόνος αυξάνεται 
μόνο κατά μισή ώρα σε διάστημα μεταξύ 0 και 10 
ωρών και κατά μια ώρα μεταξύ 10 και 24 ωρών. 

3. Αφού ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη έναρξης 
λειτουργίας,  θα υπάρξει καθυστέρηση ενός 
δευτερολέπτου έως ότου το τηλεχειριστήριο στείλει 
το σήμα στο κλιματιστικό.  Στη συνέχεια, μετά από 
περίπου 2 ακόμα δευτερόλεπτα, η ένδειξη “h” θα 
εξαφανιστεί και στην οθόνη θα επανεμφανιστεί η 
επιλεγμένη θερμοκρασία. 

 

  
 

  

 ΠΡΟΣΟΧΗ 
 

  

• Η πραγματική ώρα λειτουργίας που ορίζετε μέσω του τηλεχειριστηρίου για τη λειτουργία 
χρονοδιακόπτη περιορίζεται στις παρακάτω τιμές: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 
6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16,17, 18, 19, 20 21, 22, 23 and 24. 

  

 
 
 
 

Παράδειγμα ρύθμισης χρονοδιακόπτη 

 

 
 

 

 
TIMER ON   
(Λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης) 
Η λειτουργία TIMER ON είναι χρήσιμη όταν θέλετε να 
ενεργοποιήσετε αυτόματα τη μονάδα λίγο πριν 
επιστρέψετε στο σπίτι.  Το κλιματιστικό θα αρχίσει να 
λειτουργεί αυτόματα την καθορισμένη ώρα. 
 
Παράδειγμα: 
1. Για να ενεργοποιήσετε το κλιματιστικό σε 6 ώρες. 
2. Πατήστε το πλήκτρο TIMER ON και στην περιοχή 

της ψηφιακής οθόνης εμφανίζεται η τελευταία 
επιλεγμένη ώρα ενεργοποίησης και η ένδειξη “Η”. 

3. Πατήστε το κουμπί TIMER ON για να προβάλετε 
“6.ΟΗ” στην οθόνη του TIMER ON του 
τηλεχειριστηρίου. 

4. Περιμένετε 3 δευτερόλεπτα και η ψηφιακή οθόνη 
θα εμφανίσει πάλι τη θερμοκρασία.  Η ένδειξη 
«TIMER ON» παραμένει αναμμένη και 
ενεργοποιείται αυτή η λειτουργία. 

  
Για να προγραμματίσετε τη λειτουργία αυτόματης 
απενεργοποίησης. 
1. Πιέστε το πλήκτρο TIMER OFF. Το τηλεχειριστήριο 

εμφανίζει την ένδειξη TIMER OFF και στην 
περιοχή της ψηφιακής οθόνης εμφανίζεται η 
τελευταία επιλεγμένη ώρα αυτόματης 
απενεργοποίησης και η ένδειξη “Η“. Τώρα είναι 
έτοιμο για να επαναρυθμιστεί ο χρόνος αυτόματης 
απενεργοποίησης για διακοπή της λειτουργίας. 

2. Πιέστε ξανά το πλήκτρο TIMER OFF για να 
ρυθμίσετε τον επιθυμητό χρόνο Auto-off . Κάθε 
φορά που πιέζετε το πλήκτρο, ο χρόνος αυξάνεται 
μόνο κατά μισή ώρα σε διάστημα μεταξύ 0 και 10 
ωρών και κατά μια ώρα μεταξύ 10 και 24 ωρών. 

3. Αφού ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη 
απενεργοποίησης,  θα υπάρξει καθυστέρηση ενός 
δευτερολέπτου έως ότου το τηλεχειριστήριο στείλει 
το σήμα στο κλιματιστικό. Στη συνέχεια, μετά από 
περίπου 2 ακόμα δευτερόλεπτα, η ένδειξη “H” θα 
εξαφανιστεί και στην οθόνη θα επανεμφανιστεί η 
επιλεγμένη θερμοκρασία. 

 

   

  

Απενεργ
οποίηση 

Έναρξη 

Ρύθμιση Ύστερα από 
6ώρεςς 



 

 
 

 
 

TIMER OFF 
(Λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης) 
Η λειτουργία TIMER OFF είναι χρήσιμη όταν θέλετε να 
απενεργοποιήσετε αυτόματα τη μονάδα  
αφού πέσετε για ύπνο. Η 
Το κλιματιστικό θα σταματήσει αυτόματα να λειτουργεί την 
καθορισμένη ώρα. 
 
Παράδειγμα: 
Για να διακοπεί η λειτουργία του κλιματιστικού σε 10 ώρες. 
1. Πιέστε το πλήκτρο TIMER OFF, θα εμφανιστούν στην 

οθόνη η τελευταία ρύθμιση διακοπής χρόνου 
λειτουργίας και το σύμβολο «H". 

2. Πιέστε το πλήκτρο TIMER OFF για να εμφανιστεί το 
"10H" στην οθόνη TIMER OFF του τηλεχειριστηρίου. 

3. Περιμένετε 3 δευτερόλεπτα και η ψηφιακή οθόνη θα 
εμφανίσει πάλι τη θερμοκρασία. Η ένδειξη «TIMER 
OFF» παραμένει αναμμένη και ενεργοποιείται αυτή η 
λειτουργία. 

 

  

 
 
 

 
 
 
 

 

TIMER ON → TIMER OFF 

(Απενεργοποίηση → Έναρξη → Διακοπή λειτουργίας) 
Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη όταν θέλετε να 
ενεργοποιήσετε το κλιματιστικό πριν να ξυπνήσετε και να 
το απενεργοποιήσετε αφού φύγετε από το σπίτι.  
 
Παράδειγμα: 
Για να ενεργοποιήσετε το κλιματιστικό 2 ώρες μετά τη 
ρύθμιση και να τη διακόψετε 5 ώρες μετά τη ρύθμιση. 
1. Πιέστε το πλήκτρο TIMER ON. 
2. Πιέστε ξανά το πλήκτρο TIMER ON για να εμφανιστεί 

το «2.0H" στην οθόνη TIMER ON του 
τηλεχειριστηρίου. 

3. Πιέστε το πλήκτρο TIMER ON. 
4. Πιέστε ξανά το πλήκτρο TIMER OFF για να εμφανιστεί 

το ’5.0H" στην οθόνη TIMER OFF του 
τηλεχειριστηρίου. 

5. Περιμένετε 3 δευτερόλεπτα και η ψηφιακή οθόνη θα 
εμφανίσει πάλι τη θερμοκρασία. Η ένδειξη TIMER ON 
OFF" παραμένει αναμμένη και ενεργοποιείται αυτή η 
λειτουργία. 

 
 

 
 
 

 
 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 
(Ταυτόχρονη ρύθμιση χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης και 
απενεργοποίησης) 
 

TIMER OFF → TIMER ON  

(Λειτουργία Ενεργοποίησης → Διακοπής → Έναρξης) 

Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη όταν θέλετε να 
απενεργοποιήσετε το κλιματιστικό αφού πάτε για ύπνο και 
να το θέσετε ξανά σε λειτουργία το πρωί όταν ξυπνήσετε ή 
μόλις επιστρέψετε στο σπίτι. 
 
Παράδειγμα: 
Για να σταματήσετε το κλιματιστικό 2 ώρες μετά τη 
ρύθμιση και να το θέσετε ξανά σε λειτουργία 10 ώρες μετά 
τη ρύθμιση. 

1. Πιέστε το πλήκτρο TIMER ON. 
2. Πιέστε ξανά το πλήκτρο TIMER OFF για να εμφανιστεί 

το ’2.0H" στην οθόνη TIMER OFF του 
τηλεχειριστηρίου. 

3. Πιέστε το πλήκτρο TIMER ON. 
4. Πιέστε ξανά το πλήκτρο TIMER ON για να εμφανιστεί 

το 10H" στην οθόνη TIMER ON του τηλεχειριστηρίου. 
5. Περιμένετε 3 δευτερόλεπτα και η ψηφιακή οθόνη θα 

εμφανίσει πάλι τη θερμοκρασία. Η ένδειξη «TIMER ON 
OFF» παραμένει αναμμένη και ενεργοποιείται αυτή η 
λειτουργία. Χειρισμός του τηλεχειριστηρίου 
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Χειρισμός του τηλεχειριστηρίου 

 

 
 

Θέση του τηλεχειριστηρίου. 

• Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο σε απόσταση 8 
μέτρων από τη συσκευή, στρέφοντας το 
τηλεχειριστήριο προς το δέκτη. Η λήψη επιβεβαιώνεται 
με τον ήχο «μπιπ». 

 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

 

• Το κλιματιστικό δεν θα λειτουργεί εάν οι 
κουρτίνες, οι πόρτες ή άλλα υλικά εμποδίζουν τα 
σήματα από το τηλεχειριστήριο προς την 
εσωτερική μονάδα. 

• Μην αφήσετε υγρά να πέσουν επάνω στο 
τηλεχειριστήριο Μην εκθέτετε το τηλεχειριστήριο 
απευθείας στην ηλιακή ακτινοβολία ή σε 
θερμότητα. 

• Αν ο δέκτης σήματος υπερύθρων στην 
εσωτερική μονάδα εκτεθεί άμεσα στο ηλιακό 
φως, το κλιματιστικό ενδέχεται να μη λειτουργεί 
σωστά.  Χρησιμοποιείτε κουρτίνες για να μην 
αφήνετε το ηλιακό φως να πέφτει επάνω στο 
δέκτη. 

• Αν άλλες ηλεκτρικές συσκευές αντιδρούν στο 
τηλεχειριστήριο, μετακινήστε αυτές τις συσκευές 
ή επικοινωνήστε με τον έμπορο της περιοχής 
σας. 

• Μην αφήνετε το τηλεχειριστήριο να πέσει κάτω.  
Να το χειρίζεστε με προσοχή. 

• Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο 
τηλεχειριστήριο και μην πατάτε πάνω του. 

 

 

 

Αντικατάσταση μπαταριών 
Οι παρακάτω περιπτώσεις υποδηλώνουν εξαντλημένες 
μπαταρίες. Αντικαταστήστε τις παλιές μπαταρίες με 
καινούργιες. 

• Δεν εκπέμπεται ήχος «μπιπ» λήψης κατά τη μετάδοση 
σήματος. 

• Οι ενδείξεις της οθόνης, εμφανίζονται εξασθενημένες. 
 
Το τηλεχειριστήριο ενεργοποιείται από δύο ξηρές 
μπαταρίες (R03/LR03X2) που τοποθετούνται στο πίσω 
μέρος και προστατεύονται με κάλυμμα. 
(1) Αφαιρέστε το κάλυμμα στο πίσω μέρος του 

τηλεχειριστηρίου. 
(2) Αφαιρέστε τις παλιές μπαταρίες και βάλτε τις 

καινούργιες, τοποθετώντας σωστά τους πόλους (+) 
και (-). 

(3) Τοποθετήστε πάλι το κάλυμμα στην αρχική του 
θέση. 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μόλις αφαιρεθούν οι μπαταρίες, το 
τηλεχειριστήριο διαγράφει όλες τις προγραμματισμένες του 
λειτουργίες. Αφού τοποθετήσετε τις καινούργιες μπαταρίες, 
θα πρέπει να προγραμματίσετε το τηλεχειριστήριο από την 
αρχή. 
 

 ΠΡΟΣΟΧΗ 

• Μην αναμειγνύεται παλιές και νέες μπαταρίες, ή 
μπαταρίες διαφορετικού τύπου. 

• Μην αφήνετε τις μπαταρίες  στο τηλεχειριστήριο εάν 
δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν  για 2 ή 3 μήνες. 

• Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες μαζί με τα υπόλοιπα 
οικιακά απορρίμματα.  Πρέπει να συλλέγονται 
ξεχωριστά και να υποβάλλονται σε ειδική επεξεργασία. 

 

 
Χρήση της βάσης του τηλεχειριστηρίου (προαιρετικά) 

• Το τηλεχειριστήριο μπορεί να τοποθετηθεί σε τοίχο ή 
κολόνα με χρήση της βάσης του τηλεχειριστηρίου (δεν 
παρέχεται, αγοράζεται ξεχωριστά). 

• Πριν εγκαταστήσετε το τηλεχειριστήριο, βεβαιωθείτε 
ότι το κλιματιστικό λαμβάνει σωστά τα σήματα. 

• Εγκαταστήστε τη βάση χρησιμοποιώντας δύο βίδες. 

• Για την εγκατάσταση ή την αφαίρεση του 
τηλεχειριστηρίου, μετακινήστε το πάνω ή κάτω στη 
βάση 

 

 
 

 

 

 


