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EU DECLARATION OF CONFORMITY

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES THERMAL SYSTEMS, LTD. 
2-3, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8332, Japan

declare under our sole responsibility that the apparatus referred to in this declaration 
conforms with the following directives.

Description of apparatus:    Split Type Air Conditioner
Model name:

Relevant EU Directives :   
Machinery 2006/42/EC

Applied Standards / Regulations :      
EN 60335-1      
EN 60335-2-40

Conformity model list
[Indoor Unit] [Outdoor Unit]

Category Model

SRC Series SRC25ZMX-S

SRC35ZMX-S

SRC50ZMX-S

SCM Series SCM40ZJ-S

SCM45ZJ-S

SCM50ZJ-S1

SCM60ZJ-S1

SCM71ZJ-S1

SCM80ZJ-S1

SCM100ZJ-S1

SCM125ZJ-S1

SCM40ZM-S

SCM45ZM-S

SCM50ZM-S

SCM60ZM-S

SCM71ZM-S

SCM80ZM-S

SCM100ZM-S

SCM125ZM-S

Category Model

SRF Series SRF25ZMX-S

SRF35ZMX-S

SRF50ZMX-S

Authorised Representative in the EU :
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES AIR-CONDITIONING EUROPE, LTD. 
5 The Square, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1ET, United Kingdom
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Ευ�αριστ�ύµε π�υ επιλέ�ατε τ� κλιµατιστικ� MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES,
LTD. Για να ε�ασ�αλίσετε την άριστη και π�λύ�ρ�νη λειτ�υργία τ�υ, δια�άστε
πρ�σεκτικά αυτ� τ� Εγ�ειρίδι� �ρήσης πριν �ρησιµ�π�ιήσετε τ� κλιµατιστικ�.
Α��ύ δια�άσετε τις �δηγίες, παρακαλ�ύµε �υλά�τε τις σε ασ�αλές µέρ�ς και
ανατρέ�τε σ’ αυτές στην περίπτωση π�υ έ�ετε ερωτήσεις σ�ετικά µε τη �ρήση της
συσκευής ή στην περίπτωση π�υ παρ�υσιαστ�ύν πρ��λήµατα.
Τ� συγκεκριµέν� κλιµατιστικ� πρ��ρί�εται για �ικιακή �ρήση.

ΠΕΡΙΕ��ΜΕΝΑ

Μην απελευθερώνετε τ� R410A στην ατµ�σ�αιρα: τ� R410A είναι �θ�ρι�ύ��
αέρι� τ�υ θερµ�κηπί�υ π�υ καλύπτεται απ� τ� Πρωτ�κ�λλ� τ�υ Κι�τ� µε
δυναµικ� υπερθέρµανσης τ�υ πλανήτη (global warming potential - GWP) - 1975.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Η κλιµατιστική συσκευή π�υ διαθέτετε ενδε��µένως να �έρει αυτ� τ�
σύµ��λ�. Αυτ� σηµαίνει �τι τα απ��λητα ηλεκτρικ�ύ και ηλεκτρ�νικ�ύ
ε��πλισµ�ύ (ΑΗΗΕ, �πως ανα�έρ�νται στην �δηγία 2012/19/ΕE) δεν θα
πρέπει να αναµιγνύ�νται µε τα γενικά �ικιακά απ�ρρίµµατα. �ι
κλιµατιστικές συσκευές θα πρέπει να επε�εργά��νται σε ε��υσι�δ�τηµένη
εγκατάσταση επε�εργασίας για επανα�ρησιµ�π�ίηση, ανακύκλωση και
ανάκτηση, ενώ δεν θα πρέπει να απ�ρρίπτ�νται στ�υς δηµ�τικ�ύς �ώρ�υς
συλλ�γής απ�ρριµµάτων. Για περισσ�τερες πληρ���ρίες επικ�ινωνήστε
µε τ�ν τε�νικ� τ�π�θέτησης ή τις τ�πικές αρ�ές.

Τ� παρ�ν σύµ��λ� π�υ αναγρά�εται στις µπαταρίες της κλιµατιστικής
συσκευής σας ε�υπηρετεί την πληρ���ρηση τ�υ τελικ�ύ �ρήστη,
σύµ�ωνα µε την κατευθυντήρια �δηγία της ΕΕ 2013/56/ΕE, άρθρ� 20,
παράρτηµα II.
�ι µπαταρίες, �ταν παρέλθει η διάρκεια �ωής τ�υς, πρέπει να
απ�ρρίπτ�νται �ε�ωριστά απ� τα γενικά �ικιακά απ��λητα. Εάν
αναγρά�εται ένα �ηµικ� σύµ��λ� κάτω απ� τ� πρ�ανα�ερθέν σύµ��λ�,
σηµαίνει �τι �ι µπαταρίες περιέ��υν ένα �αρύ µέταλλ� σε
συγκεκριµένη συγκέντρωση. Αυτ� θα αναγρά�εται ως ε�ής:
Hg: υδράργυρ�ς (0,0005%) , Cd: κάδµι� (0,002%) , Pb: µ�λυ�δ�ς
(0,004%)
Απ�ρρίπτετε τις µπαταρίες σωστά στ�υς δηµ�τικ�ύς �ώρ�υς συλλ�γής
απ�ρριµµάτων ή σε κέντρ� ανακύκλωσης.
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Ευ�αριστ�ύµε  π�υ  επιλέ�ατε τ�  κλιµατιστικ�  MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES
THERMAL SYSTEMS, LTD. Για να ε�ασ�αλίσετε την άριστη και π�λύ�ρ�νη λειτ�υργία
τ�υ, δια�άστε πρ�σεκτικά αυτ� τ� Εγ�ειρίδι� �ρήσης πριν  �ρησιµ�π�ιήσετε τ�
κλιµατιστικ�. Α��ύ δια�άσετε τις �δηγίες, παρακαλ�ύµε �υλά�τε τις σε ασ�αλές
µέρ�ς και ανατρέ�τε σ’ αυτές στην περίπτωση π�υ έ�ετε ερωτήσεις σ�ετικά µε τη
�ρήση της συσκευής ή στην περίπτωση π�υ παρ�υσιαστ�ύν πρ��λήµατα.
Τ� συγκεκριµέν� κλιµατιστικ� πρ��ρί�εται για �ικιακή �ρήση.

Μην απελευθερώνετε τ� R410A στην ατµ�σ�αιρα: Τ� R410A είναι ένα �θ�ρι�ύ�� αέρι�
θερµ�κηπί�υ µε δυναµικ� υπερθέρµανσης τ�υ πλανήτη (global warming potential - GWP)  =
2088. Ανατρέ�τε στην ετικέτα της ε�ωτερικής µ�νάδας �σ�ν α��ρά τ� �άρ�ς των �θ�ρι�ύ�ων
αερίων θερµ�κηπί�υ και τ�υ ισ�δύναµ�υ CO2.

Η κλιµατιστική συσκευή π�υ διαθέτετε ενδε��µένως να �έρει αυτ�
τ � σ ύ µ � � λ � .　 Α υ τ �　 σ η µ α ί ν ε ι　� τ ι　 τ α　 α π � � λ η τ α　η λ ε κ τ ρ ι κ � ύ　 κ α ι
ηλεκτρ�νικ�ύ ε��πλισµ�ύ (ΑΗΗΕ, �πως ανα�έρ�νται στην �δηγία
2012/19/ΕE) δεν θα πρέπει να αναµιγνύ�νται µε τα γενικά �ικιακά
απ�ρρίµµατα. �ι κλιµατιστικές συσκευές θα πρέπει να επε�εργά��νται
σ ε  　ε � � υ σ ι � δ � τ η µ έ ν η　 ε γ κ α τ ά σ τ α σ η　 ε π ε � ε ρ γ α σ ί α ς 　 γ ι α
επανα�ρησιµ�π�ίηση, ανακύκλωση  και ανάκτηση,  ενώ δεν θα πρέπει
να  απ�ρρίπτ�νται στ�υς δηµ�τικ�ύς �ώρ�υς συλλ�γής απ�ρριµµάτων. Για περισσ�τερες
πληρ���ρίες επικ�ινωνήστε µε τ�ν τε�νικ� τ�π�θέτησης ή τις τ�πικές αρ�ές.

Τ� παρ�ν σύµ��λ� π�υ αναγρά�εται στις µπαταρίες της κλιµατιστικής
συσκευής σας ε�υπηρετεί την πληρ���ρηση τ�υ τελικ�ύ �ρήστη,
σύµ�ωνα µε την κατευθυντήρια �δηγία της ΕΕ 2006/66/EK, άρθρ� 20, παράρτηµα II.
�ι µπαταρίες, �ταν παρέλθει η διάρκεια �ωής τ�υς, πρέπει να
απ�ρρίπτ�νται �ε�ωριστά απ� τα γενικά �ικιακά απ��λητα. Εάν
α ν α γ ρ ά � ετα ι έ ν α 　� η µ ι κ�　 σ ύ µ � �λ� 　κά τω　 α π �　 τ�　 π ρ � α ν α � ε ρ θ έ ν
σύµ��λ�, σηµαίνει �τι �ι µπαταρίες  περιέ��υν  ένα  �αρύ µέταλλ� σε
σ υ γ κ ε κ ρ ι µ έ ν η 　σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ η .　 Α υ τ �　 θ α　 α ν α γ ρ ά � ε τ α ι　 ω ς 　ε � ή ς :
Hg: υδράργυρ�ς (0,0005%) , Cd: κάδµι� (0,002%) , Pb: µ�λυ�δ�ς
(0,004%)
Απ�ρρίπτετε τις µπαταρίες σωστά στ�υς δηµ�τικ�ύς �ώρ�υς συλλ�γής απ�ρριµµάτων
ή σε κέντρ� ανακύκλωσης.
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Ευ�αριστ�ύµε π�υ επιλέ�ατε τ� κλιµατιστικ� MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES,
LTD. Για να ε�ασ�αλίσετε την άριστη και π�λύ�ρ�νη λειτ�υργία τ�υ, δια�άστε
πρ�σεκτικά αυτ� τ� Εγ�ειρίδι� �ρήσης πριν �ρησιµ�π�ιήσετε τ� κλιµατιστικ�.
Α��ύ δια�άσετε τις �δηγίες, παρακαλ�ύµε �υλά�τε τις σε ασ�αλές µέρ�ς και
ανατρέ�τε σ’ αυτές στην περίπτωση π�υ έ�ετε ερωτήσεις σ�ετικά µε τη �ρήση της
συσκευής ή στην περίπτωση π�υ παρ�υσιαστ�ύν πρ��λήµατα.
Τ� συγκεκριµέν� κλιµατιστικ� πρ��ρί�εται για �ικιακή �ρήση.

ΠΕΡΙΕ��ΜΕΝΑ

Μην απελευθερώνετε τ� R410A στην ατµ�σ�αιρα: τ� R410A είναι �θ�ρι�ύ��
αέρι� τ�υ θερµ�κηπί�υ π�υ καλύπτεται απ� τ� Πρωτ�κ�λλ� τ�υ Κι�τ� µε
δυναµικ� υπερθέρµανσης τ�υ πλανήτη (global warming potential - GWP) - 1975.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Η κλιµατιστική συσκευή π�υ διαθέτετε ενδε��µένως να �έρει αυτ� τ�
σύµ��λ�. Αυτ� σηµαίνει �τι τα απ��λητα ηλεκτρικ�ύ και ηλεκτρ�νικ�ύ
ε��πλισµ�ύ (ΑΗΗΕ, �πως ανα�έρ�νται στην �δηγία 2012/19/ΕE) δεν θα
πρέπει να αναµιγνύ�νται µε τα γενικά �ικιακά απ�ρρίµµατα. �ι
κλιµατιστικές συσκευές θα πρέπει να επε�εργά��νται σε ε��υσι�δ�τηµένη
εγκατάσταση επε�εργασίας για επανα�ρησιµ�π�ίηση, ανακύκλωση και
ανάκτηση, ενώ δεν θα πρέπει να απ�ρρίπτ�νται στ�υς δηµ�τικ�ύς �ώρ�υς
συλλ�γής απ�ρριµµάτων. Για περισσ�τερες πληρ���ρίες επικ�ινωνήστε
µε τ�ν τε�νικ� τ�π�θέτησης ή τις τ�πικές αρ�ές.

Τ� παρ�ν σύµ��λ� π�υ αναγρά�εται στις µπαταρίες της κλιµατιστικής
συσκευής σας ε�υπηρετεί την πληρ���ρηση τ�υ τελικ�ύ �ρήστη,
σύµ�ωνα µε την κατευθυντήρια �δηγία της ΕΕ 2013/56/ΕE, άρθρ� 20,
παράρτηµα II.
�ι µπαταρίες, �ταν παρέλθει η διάρκεια �ωής τ�υς, πρέπει να
απ�ρρίπτ�νται �ε�ωριστά απ� τα γενικά �ικιακά απ��λητα. Εάν
αναγρά�εται ένα �ηµικ� σύµ��λ� κάτω απ� τ� πρ�ανα�ερθέν σύµ��λ�,
σηµαίνει �τι �ι µπαταρίες περιέ��υν ένα �αρύ µέταλλ� σε
συγκεκριµένη συγκέντρωση. Αυτ� θα αναγρά�εται ως ε�ής:
Hg: υδράργυρ�ς (0,0005%) , Cd: κάδµι� (0,002%) , Pb: µ�λυ�δ�ς
(0,004%)
Απ�ρρίπτετε τις µπαταρίες σωστά στ�υς δηµ�τικ�ύς �ώρ�υς συλλ�γής
απ�ρριµµάτων ή σε κέντρ� ανακύκλωσης.
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Τ� επίπεδ� η�ητικής πίεσης εκπ�µπής κάθε εσωτερικής και ε�ωτερικής µ�νάδας
είναι κάτω απ� 70 dB(A).
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Ευ�αριστ�ύµε  π�υ  επιλέ�ατε τ�  κλιµατιστικ�  MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES
THERMAL SYSTEMS, LTD. Για να ε�ασ�αλίσετε την άριστη και π�λύ�ρ�νη λειτ�υργία
τ�υ, δια�άστε πρ�σεκτικά αυτ� τ� Εγ�ειρίδι� �ρήσης πριν  �ρησιµ�π�ιήσετε τ�
κλιµατιστικ�. Α��ύ δια�άσετε τις �δηγίες, παρακαλ�ύµε �υλά�τε τις σε ασ�αλές
µέρ�ς και ανατρέ�τε σ’ αυτές στην περίπτωση π�υ έ�ετε ερωτήσεις σ�ετικά µε τη
�ρήση της συσκευής ή στην περίπτωση π�υ παρ�υσιαστ�ύν πρ��λήµατα.
Τ� συγκεκριµέν� κλιµατιστικ� πρ��ρί�εται για �ικιακή �ρήση.

Μην απελευθερώνετε τ� R410A στην ατµ�σ�αιρα: Τ� R410A είναι ένα �θ�ρι�ύ�� αέρι�
θερµ�κηπί�υ µε δυναµικ� υπερθέρµανσης τ�υ πλανήτη (global warming potential - GWP)  =
2088. Ανατρέ�τε στην ετικέτα της ε�ωτερικής µ�νάδας �σ�ν α��ρά τ� �άρ�ς των �θ�ρι�ύ�ων
αερίων θερµ�κηπί�υ και τ�υ ισ�δύναµ�υ CO2.

Η κλιµατιστική συσκευή π�υ διαθέτετε ενδε��µένως να �έρει αυτ�
τ � σ ύ µ � � λ � .　 Α υ τ �　 σ η µ α ί ν ε ι　� τ ι　 τ α　 α π � � λ η τ α　η λ ε κ τ ρ ι κ � ύ　 κ α ι
ηλεκτρ�νικ�ύ ε��πλισµ�ύ (ΑΗΗΕ, �πως ανα�έρ�νται στην �δηγία
2012/19/ΕE) δεν θα πρέπει να αναµιγνύ�νται µε τα γενικά �ικιακά
απ�ρρίµµατα. �ι κλιµατιστικές συσκευές θα πρέπει να επε�εργά��νται
σ ε  　ε � � υ σ ι � δ � τ η µ έ ν η　 ε γ κ α τ ά σ τ α σ η　 ε π ε � ε ρ γ α σ ί α ς 　 γ ι α
επανα�ρησιµ�π�ίηση, ανακύκλωση  και ανάκτηση,  ενώ δεν θα πρέπει
να  απ�ρρίπτ�νται στ�υς δηµ�τικ�ύς �ώρ�υς συλλ�γής απ�ρριµµάτων. Για περισσ�τερες
πληρ���ρίες επικ�ινωνήστε µε τ�ν τε�νικ� τ�π�θέτησης ή τις τ�πικές αρ�ές.

Τ� παρ�ν σύµ��λ� π�υ αναγρά�εται στις µπαταρίες της κλιµατιστικής
συσκευής σας ε�υπηρετεί την πληρ���ρηση τ�υ τελικ�ύ �ρήστη,
σύµ�ωνα µε την κατευθυντήρια �δηγία της ΕΕ 2006/66/EK, άρθρ� 20, παράρτηµα II.
�ι µπαταρίες, �ταν παρέλθει η διάρκεια �ωής τ�υς, πρέπει να
απ�ρρίπτ�νται �ε�ωριστά απ� τα γενικά �ικιακά απ��λητα. Εάν
α ν α γ ρ ά � ετα ι έ ν α 　� η µ ι κ�　 σ ύ µ � �λ� 　κά τω　 α π �　 τ�　 π ρ � α ν α � ε ρ θ έ ν
σύµ��λ�, σηµαίνει �τι �ι µπαταρίες  περιέ��υν  ένα  �αρύ µέταλλ� σε
σ υ γ κ ε κ ρ ι µ έ ν η 　σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ η .　 Α υ τ �　 θ α　 α ν α γ ρ ά � ε τ α ι　 ω ς 　ε � ή ς :
Hg: υδράργυρ�ς (0,0005%) , Cd: κάδµι� (0,002%) , Pb: µ�λυ�δ�ς
(0,004%)
Απ�ρρίπτετε τις µπαταρίες σωστά στ�υς δηµ�τικ�ύς �ώρ�υς συλλ�γής απ�ρριµµάτων
ή σε κέντρ� ανακύκλωσης.
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Πρ��υλά�εις για την ασ�άλειά σας
• Πριν αρ�ίσετε να �ρησιµ	π	ιείτε τη συσκευή, δια�άστε πρ	σεκτικά αυτές τις 	δηγίες για

την ασ�άλειά σας, πρ	κειµέν	υ να ε�ασ�αλίσετε τη σωστή λειτ	υργία της.
• Α�	ύ δια�άσετε αυτ� τ	 εγ�ειρίδι	, �υλά�τε τ	 για µελλ	ντική ανα�	ρά. Αν κάπ	ι	ς

άλλ	ς αναλά�ει τ	 �ειρισµ� της συσκευής, �ε�αιωθείτε �τι θα τ	υ δ	θ	ύν και 	ι 	δηγίες
αυτές.

❚ ΠΡ�ΦΥΛΑ�ΕΙΣ Σ�ΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

•Η µ�νάδα πρ��ρί'εται για �ικιακή *ρήση.
Αν �ρησιµ	π	ιηθεί σε περι�άλλ	ντα �πως ένα µη�αν	στάσι	, ενδέ�εται να µην
έ�ει την αναµεν�µενη απ�δ	ση λειτ	υργίας.

ΠΡ�ΕΙ∆�Π�ΙΗΣΗ

Παρακαλ	ύµε να τηρήσετε τις πρ	�υλά�εις αυτές π	λύ πρ	σεκτικά γιατί έ�	υν "ωτική
σηµασία για την ασ�άλειά σας.

• Τα σύµ�	λα π	υ εµ�ανί"	νται συ�νά στ	 κείµεν	 έ�	υν την ε�ής σηµασία:

ΠΡ�ΕΙ∆�Π�ΙΗΣΗ

ΠΡ�Σ��Η

Αν 	 �ειρισµ�ς δεν γίνει τ	ν ενδεδειγµέν	 τρ�π	, µπ	ρεί
να υπάρ�	υν π	λύ άσ�ηµες συνέπειες, �πως θάνατ	ς,
σ	�αρ�ς τραυµατισµ�ς κ.λπ.
Μπ	ρεί να υπάρ�ει σ	�αρ� πρ��ληµα ανάλ	γα µε την
περίσταση.

Απαγ�ρεύεται
αυστηρώς

Φρ�ντίστε ώστε να
υπάρ*ει γείωση των
καλωδίων

∆ια0άστε τις �δηγίες
µε µεγάλη πρ�σ�*ή

•Η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να γίνει απ2 τ�ν πρ�µηθευτή σας ή έναν
επαγγελµατία ειδικ2 στην εγκατάσταση.
∆εν συνιστάται η εγκατάσταση της µ	νάδας απ� τ	 �ρήστη γιατί 	 εσ�αλµέν	ς
�ειρισµ�ς της µπ	ρεί να πρ	καλέσει διαρρ	ή, ηλεκτρ	πλη�ία ή πυρκαγιά.

•Μην τ�π�θετείτε τη µ�νάδα σε *ώρ�υς 2π�υ υπάρ*ει κίνδυν�ς διαρρ�ής
εύ�λεκτων αέριων.
Η διαρρ	ή αερίων µπ	ρεί να πρ	καλέσει πυρκαγιά.

•Ανάλ�γα µε τ� σηµεί� εγκατάστασης,
µπ�ρεί να *ρειά'εται διακ2πτης
διαρρ�ής.
Αν δεν τ	π	θετηθεί διακ�πτης
διαρρ	ής, υπάρ�ει κίνδυν	ς
ηλεκτρ	πλη�ίας.

•Φρ�ντίστε να τ�π�θετήσετε σωστά
τ� σωλήνα απ�στράγγισης για
πλήρη απ�στράγγιση τ�υ νερ�ύ.
Τυ��ν λανθασµένη τ	π	θέτηση
µπ	ρεί να πρ	καλέσει διαρρ	ή
νερ	ύ στ	 �ώρ	 µε συνέπεια υλικές
"ηµιές.

•Βε0αιωθείτε 2τι η συσκευή έ*ει γειωθεί σωστά.
Μη συνδέετε π	τέ τα καλώδια γείωσης σε σωλήνες αερί	υ και νερ	ύ ή καλώδια
αλε�ικέραυνων ή τηλε�ών	υ. Εσ�αλµένη εγκατάσταση τ	υ καλωδί	υ γείωσης
µπ	ρεί να πρ	καλέσει ηλεκτρ	πλη�ία.

ΠΡ�Σ��Η
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❚ Πρ��υλά�εις για την ασ�άλειά σας

❚ ΠΡ�ΦΥΛΑ�ΕΙΣ Σ�ΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤ�ΥΡΓΙΑ
ΠΡ�ΕΙ∆�Π�ΙΗΣΗ

ΠΡ�Σ��Η

•Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παί'�υν
µε τη συσκευή.

•Μην εκτίθεστε στη ρ�ή τ�υ κρύ�υ
αέρα για π�λλή ώρα.
Αυτ� µπ	ρεί να επηρεάσει τη �υσική
σας κατάσταση και να πρ	καλέσει
πρ	�λήµατα υγείας.

•� καθαρισµ2ς και �ι εργασίες συντήρησης
της συσκευής δεν επιτρέπεται να γίν�νται
απ2 παιδιά *ωρίς επιτήρηση.

•Μην �ρά'ετε τ� σηµεί� εισαγωγής
τ�υ αέρα.
Αυτ� ίσως να πρ	καλέσει τραυµατισµ�,
α�	ύ 	 εσωτερικ�ς ανεµιστήρας
περιστρέ�εται µε µεγάλη τα�ύτητα.

•Η συσκευή αυτή µπ�ρεί να *ρησιµ�π�ιηθεί απ2 παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών
και άτ�µα µε µειωµένες �υσικές, αισθητηριακές ή πνευµατικές δυνατ2τητες ή
µε έλλειψη εµπειρίας και γνώσεων αν επιτηρ�ύνται ή έ*�υν εκπαιδευτεί 2σ�ν
α��ρά τη *ρήση της συσκευής µε ασ�αλή τρ2π� και αντιλαµ0άν�νται τ�υς
ενε*2µεν�υς κινδύν�υς.

•Φυλά�τε τ� τηλε*ειριστήρι� µακριά απ2 µικρά παιδιά.
Σε αντίθετη περίπτωση, µπ	ρεί να καταπι	ύν τις µπαταρίες ή να πρ	καλέσ	υν
άλλα ατυ�ήµατα.

•�ρησιµ�π�ιείτε µ2ν� τις
εγκεκριµένες ασ�άλειες.
Αν �ρησιµ	π	ιήσετε σύρµα απ� ατσάλι ή
�αλκ� αντί για την εγκεκριµένη ασ�άλεια,
µπ	ρεί να πρ	κληθεί �λά�η ή πυρκαγιά.

•Μην αγγί'ετε τ�υς διακ2πτες µε
0ρεγµένα *έρια.
Μπ	ρεί να πρ	κληθεί ηλεκτρ	πλη�ία.

•Μην κρεµάτε αντικείµενα απ2 την
εσωτερική µ�νάδα.
Αν η εσωτερική µ	νάδα πέσει,
υπάρ�ει κίνδυν	ς τραυµατισµ	ύ.

•Μην α�ήνετε εύ�λεκτα εντ�µ�κτ2να ή σπρέι
µπ�γιάς κ�ντά στην έ��δ� τ�υ αέρα και µην
ψεκά'ετε µε αυτά απευθείας τη µ�νάδα.
Μην α�ήνετε εύ�λεκτα εντ	µ	κτ�να ή σπρέι
µπ	γιάς κ	ντά στην έ�	δ	 τ	υ αέρα και µην
ψεκά"ετε µε αυτά απευθείας τη µ	νάδα.

•∆εν πρέπει να εκθέτετε συσκευές καύσεως
απευθείας στ� ρεύµα αέρα τ�υ κλιµατιστικ�ύ.
Μπ	ρεί τ�τε αυτές να µη λειτ	υργ	ύν
απ	δ	τικά.

•Μην πλένετε τ� κλιµατιστικ2 µε νερ2.
Μπ	ρεί να πρ	κληθεί ηλεκτρ	πλη�ία.

•Η συσκευή πρέπει να *ρησιµ�π�ιείται
µ2ν� για τ� σκ�π2 π�υ πρ��ρι'2ταν
αρ*ικά και 2*ι για άλλ�ν, 2πως π.*.
συντήρηση �αγητ�ύ, �υτών ή 'ώων,

µη*ανισµών ακρι0είας ή έργων τέ*νης.
Η συσκευή πρ		ρί"εται µ�ν	ν για
καν	νική �ρήση σε �ώρ	υς κατ	ικίας.
+π	ιαδήπ	τε άλλη �ρήση της
συσκευής µπ	ρεί να πρ	καλέσει την
αλλ	ίωση τρ	�ίµων, κλπ.

•Μην τ�π�θετείτε αντικείµενα π�υ
περιέ*�υν νερ2, 2πως 0ά'α
λ�υλ�υδιών επάνω στη µ�νάδα.
Εάν εισέλθει νερ� στη µ	νάδα θα
δηµι	υργηθεί �λά�η στην εγκατάσταση και
κατά συνέπεια θα πρ	κληθεί ηλεκτρ	πλη�ία.

•Μην εγκαθιστάτε τη µ�νάδα σε *ώρ�υς
2π�υ η ρ�ή αέρα κατευθύνεται
απευθείας πάνω σε 'ώα και �υτά.
Αυτ� θα �λάψει την υγεία τ	υς.

•Μην κάθεστε πάνω στ� κλιµατιστικ2
και µην τ�π�θετείτε τίπ�τα πάνω τ�υ.
Αν πέσει η µ	νάδα, ή αν πέσ	υν
αντικείµενα π	υ �ρίσκ	νται πάνω της,
µπ	ρεί να πρ	κληθεί τραυµατισµ�ς.

•Αν η µ�νάδα *ρησιµ�π�ιείται για π�λύ καιρ2,
να ελέγ*ετε κατά διαστήµατα τη σταθερ2τητα
της 0άσης στην �π�ία στηρί'εται.
Αν δεν επισκευάσετε αµέσως τυ��ν "ηµιές,
υπάρ�ει κίνδυν	ς να πέσει η µ	νάδα και να
πρ	καλέσει σωµατικές �λά�ες.
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❚ Πρ��υλά�εις για την ασ�άλειά σας

ΠΡ�Σ��Η

•Μην αγγί'ετε τα πτερύγια απ2
αλ�υµίνι� τ�υ εναλλάκτη
θερµ2τητας.
Υπάρ�ει κίνδυν	ς τραυµατισµ	ύ.

•Μην τ�π�θετείτε �ικιακές
ηλεκτρικές συσκευές ή άλλα
αντικείµενα κάτω απ2 την εσωτερική
ή την ε�ωτερική µ�νάδα.
Σε περίπτωση διαρρ	ής νερ	ύ λ�γω
συµπύκνωσης των υδρατµών µπ	ρεί
να πρ	κληθ	ύν "ηµιές σε αντικείµενα
τ	υ �ώρ	υ, ατυ�ήµατα, ακ�µη και
ηλεκτρ	πλη�ία.

•Μην 0ά'ετε τ� σύστηµα σε
λειτ�υργία *ωρίς τ� �ίλτρ� αέρα.
Υπάρ�ει περίπτωση να πρ	κληθεί
δυσλειτ	υργία στ	 σύστηµα λ�γω
�ραγής τ	υ εναλλάκτη θερµ�τητας.

•Αν θέτετε τη συσκευή σε λειτ�υργία
ταυτ2*ρ�να µε κάπ�ια συσκευή
καύσεως, πρέπει να αερί'ετε τακτικά
τ� δωµάτι�.
Έλλειψη καλ	ύ αερισµ	ύ µπ	ρεί να
πρ	καλέσει ατυ�ήµατα λ�γω
έλλειψης 	�υγ�ν	υ.

•Πρ�τ�ύ καθαρίσετε τη µ�νάδα,
�ρ�ντίστε να διακ2ψετε τη λειτ�υργία
της και την ηλεκτρική τρ���δ�σία.
Μην αν	ίγετε π	τέ τ	 κάλυµµα της
µ	νάδας �ταν περιστρέ�εται 	
εσωτερικ�ς ανεµιστήρας.

•Μην τ�π�θετείτε αντικείµενα ή
α�ήνετε �ύλλα να συγκεντρών�νται
γύρω απ2 την ε�ωτερική µ�νάδα.
Αν υπάρ�	υν αντικείµενα ή �ύλλα
γύρω απ� την ε�ωτερική µ	νάδα,
µικρά "ωύ�ια µπ	ρεί να µπ	υν στ	
εσωτερικ� της και να έλθ	υν σε
επα�ή µε τα ηλεκτρικά της µέρη µε
απ	τέλεσµα να πρ	κληθεί �λά�η,
έκλυση καπν	ύ ή πυρκαγιά.

•Απευθυνθείτε στ�ν αντιπρ2σωπ2
σας για τ�ν καθαρισµ2 τ�υ
εσωτερικ�ύ της εσωτερικής
µ�νάδας. Μην επι*ειρήσετε να τ�
κάνετε µ2ν�ι σας.

Η �ρήση µη εγκεκριµέν	υ
απ	ρρυπαντικ	ύ ή 	ι ακατάλληλες
µέθ	δ	ι καθαρισµ	ύ µπ	ρεί να
καταστρέψ	υν τα πλαστικά µέρη της
µ	νάδας και να πρ	καλέσ	υν
διαρρ	ές. Υπάρ�ει επίσης κίνδυν	ς
να πρ	κληθεί �λά�η, έκλυση καπν	ύ
ή πυρκαγιά εάν τ	 απ	ρρυπαντικ�
έρθει σε επα�ή µε τα ηλεκτρικά µέρη
ή τ	 µ	τέρ της µ	νάδας.

•Σταµατήστε τη λειτ�υργία της
µ�νάδας και διακ2ψτε την
τρ���δ�σία της σε περίπτωση
καταιγίδων µε κεραυν�ύς ή
αστραπές.
Υπάρ�ει κίνδυν	ς να πρ	κληθεί "ηµιά
στη µ	νάδα.

•Απ��ύγετε την εισαγωγή �ένων
αντικειµένων στην εσωτερική µ�νάδα
µέσω των περσίδων ε�αγωγής αέρα.
Μπ	ρεί να πρ	κληθεί �λά�η στη
λειτ	υργία τ	υ δια�ράγµατ	ς.

•Αν τ� καλώδι� τρ���δ�σίας υπ�στεί
�θ�ρές, επικ�ινωνήστε µε τ�ν
πρ�µηθευτή σας ή µε ειδικευµέν�
µη*ανικ2.
Αν δεν τ	 αντικαταστήσετε, µπ	ρεί
να πρ	κληθεί �λά�η ή πυρκαγιά.

•Μην διακ2ψετε την παρ�*ή τρ���δ�σίας
αµέσως µετά την παύση λειτ�υργίας.
Περιµένετε τ	υλά�ιστ	ν 5 λεπτά,
αλλιώς υπάρ�ει κίνδυν	ς διαρρ	ής
νερ	ύ ή �λά�ης.

•Μην πραγµατ�π�ιείτε έλεγ*� τ�υ
συστήµατ�ς έ*�ντας αν�ικτ2 τ�ν
κετρικ2 διακ2πτη τρ���δ�σίας.
Μπ	ρεί να πρ	κληθεί πυρκαγιά ή
διαρρ	ή νερ	ύ. Επιπλέ	ν, υπάρ�ει
περίπτωση 	 ανεµιστήρας να αρ�ίσει
να λειτ	υργεί �α�νικά και να
πρ	κληθ	ύν σωµατικές �λά�ες.

•Μην *ύνετε υγρά στη µ�νάδα και µην
τ�π�θετείτε επάνω της δ�*εία µε
νερ2.
Εάν εισέλθει νερ� στη µ	νάδα θα
δηµι	υργηθεί �λά�η στην εγκατάσταση και
κατά συνέπεια θα πρ	κληθεί ηλεκτρ	πλη�ία.
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❚ Πρ��υλά�εις για την ασ�άλειά σας

❚ ΠΡ�ΦΥΛΑ�ΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΠΡ�ΕΙ∆�Π�ΙΗΣΗ
•Μην πραγµατ�π�ιήσετε µ2ν�ς σας �π�ιαδήπ�τε επισκευή ή τρ�π�π�ίηση.

Συµ0�υλευτείτε τ�ν πρ�µηθευτή σας σε περίπτωση π�υ η µ�νάδα *ρή'ει
επισκευής.
Σε περίπτωση π	υ επισκευάσετε ή τρ	π	π	ιήσετε τη µ	νάδα µ�ν	ς σας, µπ	ρεί
να πρ	κληθ	ύν διαρρ	ή νερ	ύ, ηλεκτρ	πλη�ία ή �ωτιά.

•Για τυ*2ν επισκευές, απευθυνθείτε
στ�ν αντιπρ2σωπ2 σας.
Εσ�αλµένη επιδι�ρθωση µπ	ρεί να
πρ	καλέσει ηλεκτρ	πλη�ία,
πυρκαγιά, κλπ.

•Για τη µετακίνηση τ�υ κλιµατιστικ�ύ
και την εγκατάστασή τ�υ σε νέα
θέση, απευθυνθείτε στ�ν
αντιπρ2σωπ2 σας ή ειδικευµέν�
τε*νικ2.
Εσ�αλµένη εγκατάσταση µπ	ρεί να
πρ	καλέσει διαρρ	ή νερ	ύ,
ηλεκτρ	πλη�ία, πυρκαγιά, κλπ.

•Αν παρατηρήσετε κάτι ασυνήθιστ�
(µυρωδιά καµµέν�υ κτλ.) στη
λειτ�υργία της µ�νάδας, σταµατήστε
αµέσως τη λειτ�υργία της, διακ2ψτε
την τρ���δ�σία της και
απευθυνθείτε στ�ν αντιπρ2σωπ�.
Συνε�ι"�µενη λειτ	υργία της
συσκευής κάτω απ� ασυνήθιστες
περιστάσεις µπ	ρεί να πρ	καλέσει
�λά�η στη λειτ	υργία,
ηλεκτρ	πλη�ία, πυρκαγιά, κλπ.

•Αν τ� κλιµατιστικ2 δεν µπ�ρεί να
θερµάνει ή να ψύ�ει τ� *ώρ�, ίσως
υπάρ*ει διαρρ�ή ψυκτικ�ύ.
Επικ�ινωνήστε µε τ�ν αντιπρ2σωπ2
σας.
Εάν ψυκτικ2 υγρ2 πρέπει να
πρ�στεθεί, ελέγ�τε µε τ�ν
πρ�µηθευτή σας για τις κατάλληλες
�δηγίες.
Αν τ	 ψυκτικ� έλθει σε επα�ή µε
γυµνά σηµεία της επιδερµίδας σας,
µπ	ρεί να πρ	κληθεί τραυµατισµ�ς
λ�γω ψύ�	υς.
Αν εισπνεύσετε µεγάλη π	σ�τητα
τ	υ ψυκτικ	ύ αερί	υ, µπ	ρεί να
πρ	κληθ	ύν πρ	�λήµατα στ	
νευρικ� σύστηµα, π.�. "άλη και
π	ν	κέ�αλ	ς, ή στην καρδιακή
λειτ	υργία, π.�. πρ	σωρινή
αρρυθµία ή τα�υπαλµία. Αν υπάρ�ει
απρ	σδ�κητη διαρρ	ή τ	υ
ψυκτικ	ύ απ� τη µ	νάδα πάνω σε
αερ�θερµ	, θερµάστρα, αναµµένη
εστία ηλεκτρικής κ	υ"ίνας ή άλλη
πηγή θερµ�τητας, µπ	ρεί να
εκλυθ	ύν επικίνδυνα αέρια.
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�Ν�ΜΑΣΙΑ Τ�Υ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑΤ�Σ ΚΑΙ Η ΛΕΙΤ�ΥΡΓΙΑ Τ�Υ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ Μ�ΝΑ∆Α

Ε�ΩΤΕΡΙΚΗ Μ�ΝΑ∆Α

Έ��δ�ς αέρα

Πλαίσι� εισαγωγής αέρα

(Πλαϊνή & πίσω πλευρά)

Ανεµιστήρας ε�ωτερικής µ�νάδας

Εναλλάκτης θερµ2τητας

Πτερύγι� ρύθµισης της κατεύθυνσης παρ�*ής τ�υ αέρα άνω/κάτω

Άνω περσίδα ε�αγωγής αέρα

Απ� τ	 σηµεί	 αυτ� ε�έρ�εται 	 αέρας.

Κάτω περσίδα ε�αγωγής αέρα

Απ� τ	 σηµεί	 αυτ� ε�έρ�εται 	 αέρας.

Πτερύγι� ρύθµισης της κατεύθυνσης παρ�*ής τ�υ αέρα άνω/κάτω

Πτερύγια ρύθµισης της παρ�*ής αέρα δε�ιά/αριστερά

                               Σελίδα 238

Σωλήνας παρ�*ής ψυκτικ�ύ υγρ�ύ και καλώδι� διαν�µής ηλεκτρικ�ύ ρεύµατ�ς

Κάλυµµα αναρρ2�ησης αέρα

Ρ	υ�άει τ	ν αέρα π	υ �ρίσκεται στ	ν εσωτερικ� �ώρ	.

∆ιακ2πτης λειτ�υργίας µ�νάδας

Πτερύγια ρύθµισης της παρ�*ής αέρα δε�ιά/αριστερά

Σωλήνας απ�στράγγισης

Απ	στραγγί"ει τ	 νερ� απ� την εσωτερική µ	νάδα.

 Σελίδα 238

 Σελίδα 238

• Άπ�ψη τ�υ εσωτερικ�ύ της µ�νάδας *ωρίς τ� κάλυµµα.

Φίλτρ� αέρα

Α�αιρεί σκ�νη και ακαθαρσίες απ� τ	ν αέρα π	υ εισέρ�εται.

                               Σελίδα 250

Εναλλάκτης θερµ2τητας

Αισθητήρας θερµ�κρασίας δωµατί�υ

Φίλτρ� καθαρισµ�ύ αέρα

                               Σελίδα 251
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Τµήµα ενδεί�εων της µ�νάδας

�Ν�ΜΑΣΙΑ Τ�Υ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑΤ�Σ ΚΑΙ Η ΛΕΙΤ�ΥΡΓΙΑ Τ�Υ

Ε�αρτήµατα

Ασύρµατ�
τηλε�ειριστήρι�

Ασύρµατη �άση
τηλε�ειριστηρί�υ

Μπαταρία
(R03(AAA, Μικρ�) ×2)

�υλ��ιδα (Π�σ�τητα: 2)
(για εγκατάσταση της �άσης

τηλε�ειριστηρί�υ)

�ίλτρ� �υσικ�ύ εν�ύµ�υ
(πράσιν�)

Απ�σµητικ� �ίλτρ� π�υ
�επλένεται (Π�ρτ�καλί)

• Ή��ς ��µ�ητή τ�υ τηλε�ειριστηρί�υ
� ή��ς ��µ�ητή (µπιπ µπιπ) παράγεται �ταν η θερµ�κρασία είναι πρ�καθ�ρισµένη στ�υς 24°C και έ��υν
επιλε�θεί η αυτ�µατη λειτ�υργία και η λειτ�υργία αυτ�µατης παρ��ής αέρα.
� ή��ς ��µ�ητή (µπιπ) παράγεται �ταν κλείνετε την κλιµατιστική µ�νάδα πιέ��ντας τ� κ�υµπί ON/OFF (πλην
τ�υ κ�υµπι�ύ λειτ�υγίας CLEAN).
Η λειτ�υργία αυτή είναι �ρήσιµη σε περίπτωση �ρήσης της κλιµατιστικής µ�νάδας στ� σκ�τάδι.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Πρ�καθ�ρισµένη θερµ�κρασίαΡύθµιση παρ��ής αέρα

HOT KEEP

Λειτ�υργία
καθαρισµ�ύ

(CLEAN)

∆ιακ�πτης AIR SELECTION

Φωτεινή ένδει�η �ρ�ν�διακ�πτη
(TIMER) (κίτριν�υ �ρώµατ�ς)

Τ� κ�υµπί αυτ� �ρησιµ�π�ιείται για την ενεργ�π�ίηση/
απενεργ�π�ίηση (on/off) της µ�νάδας �ταν δεν είναι
διαθέσιµ� τ� τηλε�ειριστήρι�.  

 
 

  Σελίδα 232

Φωτεινή ένδει�η HI POWER (πράσινη)

Ανά�ει κατά τη λειτ�υργία υψηλής ισ�ύ�ς.
Ανα��σ�ήνει κατά την πρ�ετ�ιµασία της
θέρµανσης.

Κ�υµπί Λειτ�υργίας/∆ιακ�πής Λειτ�υργίας (�Ν/�FF) της µ�νάδας Φωτεινή ένδει�η RUN (HOT KEEP) (πράσινη)

• Ανά�ει κατά τη λειτ�υργία της
µ�νάδας.

• Ανα��σ�ήνει �ταν διακ�πτεται η ρ�ή
τ�υ αέρα κατά τις λειτ�υργίες HOT
KEEP και CLEAN και �ταν πρ�κύπτει
«µη έγκυρ�ς τρ�π�ς λειτ�υργίας».

Φωτεινή ένδει�η AIR OUTLET SELECTION (πράσινη)

Ανά�ει κατά τη λειτ�υργία της άνω περσίδας
ε�αγωγής αέρα.

∆έκτης σήµατ�ς τηλε�ειριστηρί�υ

1.5 sec.
ON

OFF
0.5 sec.

�ρησιµ�π�ιείστε τ� διακ�πτη αυτ� για να
επιλέ�ετε µετα�ύ της �ρήσης των άνω και κάτω
περσίδων ε�αγωγής αέρα και της άνω περσίδας.

Ανά�ει κατά τη λειτ�υργία τ�υ �ρ�ν�διακ�πτη.

ON

OFF

1.5 sec.

0.5 sec.

3 sec.

1 sec.

ON

OFF

ON

OFF

0.5 sec.

0.5 sec.

ªË ¤ÁÎ˘ÚÔ˜ ÙÚfiÔ˜ 
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜

   Σελίδα 237

   Σελίδα 248

   Σελίδα 254

Φωτεινή ένδει�η ECONO (πράσινη)

Ανά�ει κατά τη λειτ�υργία �αµηλής
κατανάλωσης ρεύµατ�ς (ECONOMY).
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Απ�τυ*ία λειτ�υργίας µε τη *ρήση τ�υ τηλε*ειριστηρί�υ

�ειρισµ2ς τηλε*ειριστηρί�υ
  Αντικατάσταση των µπαταριών
+ι παρακάτω περιπτώσεις δηλών	υν άδειες µπαταρίες. Αντικαταστήστε τις παλιές µπαταρίες µε καιν	ύριες.
• Τ	 σήµα λήψεως “µπιπ” δεν εκπέµπεται �ταν µεταδίδεται σήµα.
• +ι ενδεί�εις της 	θ�νης εµ�ανί"	νται α�νά ή δεν εµ�ανί"εται καµία ένδει�η.

Τρα0ή�τε τ� κάλυµµα και
α�αιρέστε τις
*ρησιµ�π�ιηµένες
µπαταρίες.

Τ�π�θετήστε τις
καιν�ύριες µπαταρίες.
R03(AAA, Μικρ2) x2

Κλείστε τ� κάλυµµα.

Πατήστε τ�ν διακ2πτη ACL
µε τη µύτη εν2ς στιλ2
διαρκείας.

• Μην πετάτε τ� τηλε*ειριστήρι�.
Να τ� *ειρί'εστε µε πρ�σ�*ή.

• Μην τ� τ�π�θετείτε κ�ντά σε
µέρη µε υψηλή θερµ�κρασία,
2πως ηλεκτρικ2 *αλί ή σ2µπα.

• Μην τ�π�θετείτε 0αριά
αντικείµενα επάνω στ�
τηλε*ειριστήρι� και µην τ� πατάτε.

• Μην 0ά'ετε εµπ2δια ανάµεσα
στην µ�νάδα και τ�
τηλε*ειριστήρι�.

• Φρ�ντίστε ώστε τ� τηλε*ειριστήρι�
να µην έρ*εται σε επα�ή µε νερ2 ή
άλλα υγρά.

• Μην α�ήνετε τ� τηλε*ειριστήρι�
εκτεθειµέν� στ� άµεσ� ηλιακ2
�ώς ή άλλη δυνατή ακτιν�0�λία.

• Μην �ρησιµ	π	ιείτε µα"ί παλιές και καιν	ύριες µπαταρίες.
• Α�αιρέστε τις µπαταρίες �ταν τ	 τηλε�ειρ	στήρι	 δεν πρ�κειται να �ρησιµ	π	ιηθεί

για π	λύ καιρ�.
• Η τυπική διάρκεια "ωής των µπαταριών σύµ�ωνα µε τα πρ�τυπα JIS και IEC κυµαίνεται µετα�ύ

6 και 12 µηνών, υπ� καν	νικές συνθήκες λειτ	υργίας. Εάν 	ι µπαταρίες �ρησιµ	π	ιηθ	ύν
περισσ�τερ	 ή στην περίπτωση π	υ �ρησιµ	π	ιηθ	ύν ακατάλληλες µπαταρίες είναι πιθαν�ν
να τρέ�ει υγρ� απ� τη µπαταρία πρ	καλώντας �λά�η στ	 τηλε�ειριστήρι	.

• Η περί	δ	ς διάρκειας "ωής της µπαταρίας ανα�έρεται επάνω στην µπαταρία. Η πραγµατική
διάρκεια "ωής της µπαταρίας µπ	ρεί να είναι µικρ�τερη απ� την αναγρα��µενη, ανάλ	γα
µε την ηµερ	µηνία κατασκευής της. Εν τ	ύτ	ις 	ι µπαταρίες είναι πιθαν�ν να συνε�ίσ	υν
τη λειτ	υργία τ	υς και µετά την λή�η της δεδ	µένης διάρκειας "ωής τ	υς.

■ Σε περίπτωση π�υ εµ�ανιστεί �π�ιαδήπ�τε παρά�ενη ένδει�η στην �θ2νη,
πιέστε τ� κ�υµπί εναλλαγής ACL µε τη µύτη εν2ς στιλ�ύ διαρκείας.

Τ	 τηλε�ειριστήρι	 µπ	ρεί να τ	π	θετηθεί στ	ν τ	ί�	 ή σε
κ	λώνα �ρησιµ	π	ιώντας τη �άση τ	υ τηλε�ειριστηρί	υ.
Πριν εγκαταστήσετε τ	 τηλε�ειριστήρι	, ελέγ�τε �τι τ	
κλιµατιστικ� λαµ�άνει καν	νικά τ	 σήµα.

Για να τ	π	θετήσετε ή να α�αιρέσετε τ	
τηλε�ειριστήρι	, ανασηκώστε τ	 πρ	ς τα πάνω ή
πιέστε τ	 πρ	ς τα κάτω στη �άση τ	υ.

1

2

3
4

Πρ�ειδ�π�ιητική σηµείωση για τ� *ειρισµ2 τ�υ τηλε*ειριστηρί�υ

 Απαγ�ρεύεται αυστηρώς

�ρησιµ�π�ιώντας τη 0άση τ�υ τηλε*ειριστηρί�υ

Βε�αιωθείτε �τι τις
τ	π	θετείτε µε τη
σωστή π	λικ�τητα

(, και .)

• Μήπως έ*�υν αδειάσει �ι µπαταρίες; 

  “Αντικαθιστώντας τις µπαταρίες” πι	 κάτω.

Αντικαταστήστε τις παλιές µπαταρίες µε καιν	ύργιες
και πρ	σπαθήστε �ανά.

• Εάν τ� τηλε*ειριστήρι� δεν λειτ�υργεί,
*ρησιµ�π�ιήστε τ� κ�υµπί έκτακτης
ανάγκης για να ενεργ�π�ιήσετε και να
απενεργ�π�ιήσετε τη µ�νάδα.
Επικ	ινωνήστε µε τ	ν αντιπρ�σωπ� σας
για τ	ν έλεγ�	 της λειτ	υργίας τ	υ
τηλε�ειριστηρί	υ.

 Βλ. παρακάτω

• Μην κρατάτε τ	 κ	υµπί ΕΝΕΡΓ+Π+ΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓ+Π+ΙΗΣΗΣ (ON/OFF) της µ	νάδας πατηµέν	 για περισσ�τερ	 απ� 5 δευτερ�λεπτα.
(Εάν κρατήσετε πιεσµέν	 τ	 κ	υµπί πάνω απ� 5 δευτερ�λεπτα ενεργ	π	ιείται η λειτ	υργία αυτ�µατης ψύ�ης π	υ
�ρησιµ	π	ιείται κατά τη συντήρηση ή τη µετακίνηση τ	υ κλιµατιστικ	ύ.)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Λειτ�υργία έκτακτης ανάγκης
• Τ	 κ	υµπί λειτ	υργίας/µη λειτ	υργίας (+Ν/+FF) της µ	νάδας λειτ	υργεί κατά διαστήµατα �ταν δεν �ρησιµ	π	ιείται τ	

τηλε�ειριστήρι	.

Πρ2γραµµα λειτ�υργίας

• ΤΡ+Π+Σ ΛΕΙΤ+ΥΡΓΙΑΣ (OPERATION MODE) : ΑΥΤ+ΜΑΤ+Σ (AUTO)

• ΛΕΙΤ+ΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ (FAN SPEED) : ΑΥΤ+ΜΑΤΗ (AUTO)

• Ρ+Η Τ+Υ ΑΕΡΑ (AIR FLOW) : ΑΥΤ+ΜΑΤΗ (AUTO)

• Η λειτ	υργία αρ�ί"ει α�	ύ πιέσετε τ	 κ	υµπί λειτ	υργίας/µη
λειτ	υργίας (+Ν/+FF) της µ	νάδας. Η λειτ	υργία σταµατά
εάν πιέσετε τ	 κ	υµπί �ανά.

Κ�υµπί λειτ�υργίας/
µη λειτ�υργίας (�Ν/�FF) της µ�νάδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

   Σελίδα 235
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Εγκατάσταση δύ� κλιµατιστικών στ�ν ίδι� *ώρ�
■ qπ	τε υπάρ�	υν δύ	 κλιµατιστικά εγκατεστηµένα στ	ν ίδι	 �ώρ	, �ρησιµ	π	ιήστε τη ρύθµιση αυτή �ταν τα δύ	

κλιµατιστικά δεν λειτ	υργ	ύν µε �ρήση εν�ς τηλε�ειριστηρί	υ. Ρυθµίστε τ	 τηλε�ειριστήρι	 και την εσωτερική µ	νάδα.

Τρα0ή�τε τ� κάλυµµα και 0γάλτε τις
µπαταρίες.

Απ�συνδέστε την γραµµή
διακλάδωσης δίπλα στην µπαταρία µε
συρµατ�κ2�τη.

1
2

Απ	σύνδεση

Τ�π�θετήστε µπαταρίες.
Κλείστε τ� κάλυµµα.3

Ρύθµιση τ�υ τηλε*ειριστηρί�υ

∆ιακ2ψτε την παρ�*ή ισ*ύ�ς και θέστε �ανά τη
µ�νάδα σε λειτ�υργία 1 λεπτ2 αργ2τερα.

Στρέψτε τ� τηλε*ειριστήρι� π�υ ρυθµίσατε 0άσει της
διαδικασίας π�υ περιγρά�εται στην αριστερή στήλη
πρ�ς την εσωτερική µ�νάδα και στείλτε σήµα
πατώντας τ�ν διακ2πτη ACL στ� τηλε*ειριστήρι�.

Ελέγ�τε αν η εσωτερική µ�νάδα εκπέµπει τ�ν ή*�
«πιπ» τ�υ 0�µ0ητή λήψης.

Μ�λις 	λ	κληρωθεί η ρύθµιση, η εσωτερική µ	νάδα εκπέµπει
ή�	 «πιπ» �	µ�ητή. (Αν δεν εκπέµπεται τ�ν	ς λήψης,
επαναλά�ετε τη ρύθµιση απ� την αρ�ή.)

1
2

3

Ρύθµιση εσωτερικής µ�νάδας

Περίπ	υ 6
δευτερ�λεπτα α��τ	υ
πατήσετε τ	ν διακ�πτη
ACL και σταλεί τ	
σήµα, στρέψτε για λίγ	
τ	 τηλε�ειριστήρι	
πρ	ς την εσωτερική
µ	νάδα.

Κλείδωµα για παιδιά
■ Η λειτ	υργία αυτή κλειδώνει τ	 τηλε�ειριστήρι	 πρ	ς απ	�υγή σ�άλµατ	ς λειτ	υργίας.

1
Στρέψτε τ	 τηλε�ειριστήρι	 πρ	ς τ	 κλιµατιστικ� και

Πατήστε τ� κ�υµπί ΡΥΘΜΙΣΗΣ (SET) επί 3 ή
περισσ2τερα δευτερ2λεπτα.

Παρ	υσιά"εται η ένδει�η     . qσ	 ισ�ύει τ	 Κλείδωµα για παιδιά, µ�ν	
τ	 κ	υµπί ΕΝΕΡΓ+Π+ΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓ+Π+ΙΗΣΗΣ (ON/OFF) µπ	ρεί να
λειτ	υργήσει.

∆ιαδικασία έκλυσης
Σ�ήστε τη �ωτεινή ένδει�η      πατώντας τ	 κ	υµπί ΡΥΘΜΙΣΗΣ (SET) επί
3 ή περισσ�τερα δευτερ�λεπτα.

• qσ	 ισ�ύει τ	 Κλείδωµα για παιδιά, δεν µπ	ρείτε να αλλά�ετε τις
ρυθµίσεις για τη θερµ	κρασία, την τα�ύτητα τ	υ ανεµιστήρα και
την κατεύθυνση της ρ	ής τ	υ αέρα. Για να αλλά�ετε τις ρυθµίσεις,
επανα�έρετε τ	 Κλείδωµα για παιδιά.

Λήψη
µε �αρακτηριστικ�

ή�	 (πιπ)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
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Λειτ�υργία και τµήµα ενδεί�εων τ�υ τηλε*ειριστηρί�υ

∆ιαδικασία Μετάδ�σης

qταν πατάτε κάθε κ	υµπί στ	 τηλε�ειριστήρι	 έ�	ντάς τ	 στραµµέν	 πρ	ς τη µ	νάδα τ	υ κλιµατιστικ	ύ, εκπέµπεται σήµα.
qταν τ	 σήµα λαµ�άνεται σωστά, η µ	νάδα θα κάνει τ	ν �αρακτηριστικ� ή�	 “µπιπ”.

Τµήµα λειτ�υργίας

• Τ	 παραπάνω σ�έδι	 δεί�νει �λ	υς τ	υς
έλεγ�	υς �µως στην πραγµατικ�τητα
δια�αίν	νται µ�ν	ν τα σηµαντικ�τερα µέρη.

Κ�υµπί ΕΝΕΡΓ�Π�ΙΗΣΗΣ/
ΑΠΕΝΕΡΓ�Π�ΙΗΣΗΣ (ON/OFF) (�ωτι'2µεν�)

Πατήστε τ	 για να �εκινήσει η
λειτ	υργία και πατήστε τ	 �ανά για
να σταµατήσει η λειτ	υργία.

Κ�υµπί ΥΨΗΛΗΣ ΙΣ�Υ�Σ/
Ε��ΙΚ�NOΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (HI/ECO)

Με τ	 κ	υµπί αυτ� αλλά"ετε τη λειτ	υργία
ΥΨΗΛΗΣ ΙΣ�Υ+Σ/ΕX+ΙΚ+Ν+ΜΗΣΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (HIGH POWER/ECONOMY). Κ�υµπί Ρ�ΗΣ ΑΕΡΑ (ΕΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ)

Αυτ� τ	 κ	υµπί αλλά"ει την κατεύθυνση
ρ	ής τ	υ αέρα (επάνω/κάτω).

                            Σελίδα 238

∆ιακ2πτης ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΩΡΑΣ

Με τ	 διακ�πτη αυτ� ρυθµί"εται η
ώρα.

 Σελίδα 235

Κ�υµπί ΑΝΑΜ�ΝΗΣ

Με αυτ� τ	 κ	υµπί επιλέγετε τη
λειτ	υργία ΑΝΑΜ+ΝΗΣ (SLEEP).

 Σελίδα 239

∆ιακ2πτης ΚΑΘΑΡΙΣΜ�Υ

Με τ	ν διακ�πτη αυτ�ν επιλέγετε τη
λειτ	υργία ΚΑΘΑΡΙΣΜ+Υ (CLEAN).

                             Σελίδα 248

Κ�υµπί ΑΚΥΡΩΣΗΣ (CANCEL)

Αυτ� τ	 κ	υµπί ακυρώνει τη ΛΕΙΤ+ΥΡΓΙΑ
�Ρ+Ν+∆ΙΑΚ+ΠΤΗ (ON timer), τη
ΜΗ-ΛΕΙΤ+ΥΡΓΙΑ �Ρ+Ν+∆ΙΑΚ+ΠΤΗ (OFF
timer), και τη λειτ	υργία ΑΝΑΜ+ΝΗΣ.

Κ�υµπί επιλ�γής ΤΡ�Π�Υ
ΛΕΙΤ�ΥΡΓΙΑΣ (OPERATION MODE)

Κάθε �	ρά π	υ πατάτε τ	 κ	υµπί,
αλλά"ει 	 τρ�π	ς λειτ	υργίας.

Κ�υµπί ΘΕΡΜ�ΚΡΑΣΙΑΣ
(ΤΕΜΡΕRΑΤURΕ)

Με τ	 κ	υµπί αυτ� ρυθµί"ετε τη
θερµ	κρασία τ	υ �ώρ	υ.

Κ�υµπί ΛΕΙΤ�ΥΡΓΙΑΣ
�Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗ (�Ν ΤΙΜΕR)

Με αυτ� τ	 κ	υµπί ενεργ	π	ιείται η
λειτ	υργία τ	υ �ρ	ν	διακ�πτη.

 Σελίδα 240

Κ�υµπί ΜΗ-ΛΕΙΤ�ΥΡΓΙΑΣ
�Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗ (OFF TIMER)

Με αυτ� τ	 κ	υµπί απενεργ	π	ιείται
η λειτ	υργία τ	υ �ρ	ν	διακ�πτη.

 Σελίδα 239

Κ�υµπί εναλλαγής ACL

∆ιακ�πτης για την ακύρωση εντ	λών
τ	υ µικρ	ϋπ	λ	γ	στή.

 Σελίδα 232

 Σελίδα 235,237

 Σελίδα 246

Τµήµα µετάδ�σης

Κ�υµπί ΡΥΘΜΙΣΗΣ (SET)/
Κλειδώµατ�ς για παιδιά

�ρησιµ	π	ιήστε τ	 κ	υµπί αυτ� για να
καθ	ρίσετε τη λειτ	υργία τ	υ
�ρ	ν	διακ�πτη και τ	 Κλείδωµα για παιδιά.

Κ�υµπί ΑΘ�ΡΥΒΗΣ
ΛΕΙΤ�ΥΡΓΙΑΣ (SILENT)

Με τ	 κ	υµπί αυτ� αλλά"ετε την
ΑΘ+ΡΥΒΗ (SILENT) λειτ	υργία.

 Σελίδα 247

Κ�υµπί ΕΒ∆�ΜΑ∆ΙΑΙΑ
(WEEKLY)

Με τ	 κ	υµπί αυτ� εναλλάσσετε τη ρύθµιση
τ	υ ΕΒ∆+ΜΑ∆ΙΑΙ+Υ �Ρ+Ν+∆ΙΑΚ+ΠΤΗ µετα�ύ
ΕΝΕΡΓ+Π+ΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓ+Π+ΙΗΣΗΣ (ON/
OFF).  Σελίδα 242

Κ�υµπί ΤΑ�ΥΤΗΤΑΣ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ (FAN SPEED)

Κάθε �	ρά π	υ πατάτε τ	 κ	υµπί,
αλλά"ει η τα�ύτητα τ	υ ανεµιστήρα.

Κ�υµπί ΝΥ�ΤΕΡΙΝΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ
ΙΣ�Υ�Σ (NIGHT SETBACK)

Με τ	 κ	υµπί αυτ� καθ	ρί"ετε τη
λειτ	υργία ΝΥ�ΤΕΡΙΝΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ
ΙΣ�Υ+Σ (NIGHT SETBACK).

 Σελίδα 233

Κ�υµπί �Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗ (TIMER)

Τ	 κ	υµπί αυτ� �ρησιµ	π	ιείται για
να καθ	ρίσετε την τρέ�	υσα ώρα και
τη λειτ	υργία τ	υ �ρ	ν	διακ�πτη.

Κ�υµπί ΠΡ�ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜ�Υ
(PROGRAM)

Με τ	 κ	υµπί αυτ� καθ	ρί"ετε τη
λειτ	υργία τ	υ ΕΒ∆+ΜΑ∆ΙΑΙ+Υ
�Ρ+Ν+∆ΙΑΚ+ΠΤΗ.

 Σελίδα 236

 Σελίδα 247

 Σελίδα 242
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Αυτ2µατη λειτ�υργία (AUTO)
■ qταν ενεργ	π	ιηθεί επιλέγει αυτ�µατα τ	ν τρ�π	 λειτ	υργίας (ΨΥXΗ, ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ) ανάλ	γα µε τη θερµ	κρασία

δωµατί	υ.

• ∆ιαδικασία ρύθµισης διεύθυνσης ρ	ής τ	υ αέρα.

 Σελίδα 238

qταν η µ	νάδα δεν λειτ	υργεί στ	ν ΑΥΤ+ΜΑΤ+ (ΑUΤ+) τρ�π	 λειτ	υργίας:

Πιέστε τ� κ�υµπί ΤΡ�Π�Υ ΛΕΙΤ�ΥΡΓΙΑΣ (Μ�DΕ).

qπ	τε πατάτε τ	 κ	υµπί, αλλά"ει 	 τρ�π	ς λειτ	υργίας.
Καθ	ρίστε τ	ν σε .

Στρέψτε τ	 τηλε�ειριστήρι	 πρ	ς τ	 κλιµατιστικ� και

Πιέστε τ� κ�υµπί λειτ�υργίας / µη λειτ�υργίας (�Ν/
�FF).

• Αν δεν επιθυµείτε τ	ν ΑΥΤ+ΜΑΤ+ (AUTO) τρ�π	
λειτ	υργίας, επιλέ�τε ΨΥXΗ (COOL), ΘΕΡΜΑΝΣΗ
(HEAT), ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ (DRY) ή ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ (FAN).

 Σελίδα 237

Για να διακ2ψετε τη
λειτ�υργία:

+ ΑΥΤ+ΜΑΤ+Σ
(ΑUΤ+) τρ�π	ς

λειτ	υργίας µπ	ρεί
να λειτ	υργήσει

πιέ"	ντας απλά τ	
κ	υµπί λειτ	υργίας /
µη λειτ	υργίας (+Ν/

+FF).

1

2

Απεικ�νιση 	θ�νης σε
κατάσταση OFF

• qση ώρα είναι σ�ηστ� τ	 κλιµατιστικ�,
παρ	υσιά"	νται 	ι ενδεί�εις για την
τρέ�	υσα ώρα και ηµέρα της ε�δ	µάδας
και τ	ν εκάστ	τε ΤΡ+Π+ ΛΕΙΤ+ΥΡΓΙΑΣ.

• Σε περίπτωση π	υ δεν
ε�έρ�εται αέρας στη διάρκεια
της λειτ	υργίας.

 Σελίδα 253

• Με την τ	π	θέτησητ	υ
καθαρ	ύ �ίλτρ	υτ	
κλιµατιστικ� θακαθαρίσει
τ	ναέρα κατά τη διάρκειατης
αυτ�µατηςλειτ	υργίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Πιέστε τ� κ�υµπί λειτ�υργίας / µη
λειτ�υργίας (�Ν/�FF).

Ρύθµιση της τρέ*�υσας ώρας
■ Κατά την εισαγωγή των µπαταριών, η τρέ�	υσα ώρα ρυθµί"εται αυτ�µατα µε τη λειτ	υργία ρύθµισης της ώρας.

Παρ	υσιά"	νται η ένδει�η «∆ευτέρα» (Mon) και η ένδει�η «13:00» ως τρέ�	υσα ώρα. Καθ	ρίστε τη σωστή µέρα της
ε�δ	µάδας και τη σωστή ώρα.

• Η λειτ	υργία τ	υ �ρ	ν	διακ�πτη �ασί"εται στην ώρα τ	υ
ρ	λ	γι	ύ, για αυτ� πρέπει να ρυθµίσετε σωστά την
τρέ�	υσα ώρα.

• Τα δεδ	µένα τηλε�ειριστηρί	υ ακυρών	νται �ταν η
τρέ�	υσα ώρα ρυθµί"εται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

2
1

3

Παράδειγµα: ∆ώστε τη ρύθµιση «Σά��ατ	» (Sat) και ώρα 10:30.

Πατήστε τ�ν διακ2πτη TIME SET UP.

Πατήστε µε τη µύτη εν�ς στυλ�, κτλ.
Η ένδει�η για την ηµέρα της ε�δ	µάδας ανα�	σ�ήνει, δίν	ντάς σας
τη δυνατ�τητα να καθ	ρίσετε την ηµέρα.

Πιέστε τ� κ�υµπί (  ή  (TIMER)).

(∆ώστε τη ρύθµιση «Σά��ατ	» (Sat).)

Πατήστε τ� κ�υµπί ΡΥΘΜΙΣΗΣ (SET).
Η ένδει�η για την ηµέρα της ε�δ	µάδας παύει να ανα�	σ�ήνει και
µένει σταθερά αναµµένη, υπ	δεικνύ	ντας �τι 	λ	κληρώνεται 	
καθ	ρισµ�ς της ηµέρας της ε�δ	µάδας, και ανα�	σ�ήνει η ένδει�η
για την ώρα.
Φρ	ντίστε να πατήσετε τ	 κ	υµπί εντ�ς 60 δευτερ	λέπτων µετά την
τελευταία ενέργεια στ	 �ήµα 2, γιατί αλλιώς δεν θα καθ	ριστεί η
ηµέρα της ε�δ	µάδας.

4 Πιέστε τ� κ�υµπί (  ή  (TIMER)).

(+ρίστηκε στις 10:30)

5 Πατήστε τ� κ�υµπί ΡΥΘΜΙΣΗΣ (SET).
Η ένδει�η για την ώρα παύει να ανα�	σ�ήνει και µένει σταθερά
αναµµένη και 	 καθ	ρισµ�ς της ώρας 	λ	κληρώνεται.
Μην �ε�άσετε να πατήσετε τ	 κ	υµπί εντ�ς 60 δευτερ	λέπτων απ�
την τελευταία ενέργεια στ	 �ήµα 4, δια�	ρετικά η ώρα δεν θα
ρυθµιστεί.

• qταν αντικαθιστάτε την µπαταρία τ	υ τηλε�ειριστηρί	υ
ή πατάτε τ	ν διακ�πτη ACL, τ	 τηλε�ειριστήρι	
επανέρ�εται στην αρ�ική κατάσταση. Επειδή 	
πρ	γραµµατισµ�ς ΕΒ∆+ΜΑ∆ΙΑΙ+Υ �Ρ+Ν+∆ΙΑΚ+ΠΤΗ
δεν είναι καθ	ρισµέν	ς στην αρ�ική κατάσταση,
καθ	ρίστε τ	ν �άσει της διαδικασίας ρύθµισης.
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Ρύθµιση της Θερµ�κρασίας κατά την διάρκεια της ΑΥΤ�ΜΑΤΗΣ (ΑUΤ�) λειτ�υργίας
■ Η θερµ	κρασία τ	υ αέρα είναι δυνατ�ν να ρυθµιστεί κατά την αυτ�µατη λειτ	υργία. Υπάρ�	υν 6 �αθµίδες ρύθµισης π	υ

είναι δυνατ�ν να ρυθµιστ	ύν µε τ	 κ	υµπί  ή µε τ	 κ	υµπί . Κατά τη διάρκεια της αυτ�µατης λειτ	υργίας, η θερµ	κρασία είναι
πρ	καθ	ρισµένη στ	υς 24°C τ�σ	 για τη θέρµανση �σ	 και για την ψύ�η.

ΤΑ�ΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ (FAN SPEED)
■ Μπ	ρείτε να επιλέ�ετε την ισ�ύ λειτ	υργίας τ	υ κλιµατιστικ	ύ σας ανάµεσα στις λειτ	υργίες "εστ	ύ/κρύ	υ αέρα και

ανεµιστήρα.

     Aπ2δ�ση λειτ�υργίας δικής σας επιλ�γής            ΤΑ�ΥΤΗΤΑ Τ�Υ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ (FAN SPEED)

Ρυθµί"εται αυτ�µατα απ� µικρ	ϋπ	λ	γιστή ΑΥΤ+ΜΑΤ+ (AUTO)
Αθ�ρυ�η λειτ	υργία ΕXΑΙΡΕΤΙΚΑ �ΑΜΗΛΗ (ULO)
Λειτ	υργία ε�	ικ	ν�µησης ενέργειας �ΑΜΗΛΗ (LO)
Καν	νική λειτ	υργία ΜΕΣΑΙΑ (MED)
Ισ�υρή λειτ	υργία µε υψηλή απ�δ	ση ΥΨΗΛΗ (HI)

■ Κάθε �	ρά π	υ πατιέται τ	 κ	υµπί , η µεταστρ	�ή εµ�ανί"εται στην ακ�λ	υθη σειρά
–6 → –5 → ............ –1 → ±0 → +1 ............ +6.
qταν εµ�ανί"εται τ	 +6, ακ�µα και αν είναι πατηµέν	 τ	 κ	υµπί , 	 δείκτης δεν αλλά"ει.

■ Κάθε �	ρά π	υ πατιέται τ	 κ	υµπί , η µεταστρ	�ή εµ�ανί"εται στην ακ�λ	υθη σειρά
+6 → +5 → ............ +1 → ±0 → –1 ............ –6.
qταν εµ�ανί"εται τ	 -6, ακ�µα και αν είναι πατηµέν	 τ	 κ	υµπί , 	 δείκτης δεν αλλά"ει.

1
qταν απαιτείται αλλαγή στη θερµ	κρασία.

Πιέστε τ� κ�υµπί (  ή  (TIMER)).

]ταν κάνει λίγ� κρύ�

]ταν κάνει λίγ� 'έστη.

Πιέστε τ� κ�υµπί .

Πιέστε τ� κ�υµπί .

Εµ�άνιση 	θ�νης ρυθµίσεων τηλε�ειριστηρί	υ

-6 -5 -4 -3 -2  -1 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6
18 19 20 21 22  23 24 25 26 27 28 29 30

Ρύθµιση
θερµ	κρ.(°C)

Στρέψτε τ	 τηλε�ειριστήρι	 πρ	ς τ	 κλιµατιστικ� και

Πατήστε τ� κ�υµπί ΤΑ�ΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ.

Κάθε �	ρά π	υ πατάτε τ	 κ	υµπί, αλλά"ει η τα�ύτητα τ	υ
ανεµιστήρα.

1

AUTO HIMEDLOULO

• qταν αλλά"ετε την ΤΑ�ΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ (FANSPEED) απ�
ΥΨΗΛΗ (HI) σε �ΑΜΗΛΗ (LO) ή ΕXΑΙΡΕΤΙΚΑ �ΑΜΗΛΗ (ULO),
µπ	ρεί να ακ	ύγεται η ρ	ή τ	υ ψυκτικ	ύ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
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Λειτ�υργία ΨΥ�ΗΣ/ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ/ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ (COOL/HEAT/DRY/FAN)
Στρέψτε τ	 τηλε�ειριστήρι	 πρ	ς τ	 κλιµατιστικ� και

Πιέστε τ� κ�υµπί ΤΡ�Π�Υ ΛΕΙΤ�ΥΡΓΙΑΣ (Μ�DΕ).

Καθ	ρίστε τ	ν απαιτ	ύµεν	 τρ�π	 λειτ	υργίας.

Ψύ�η (Cool), Θέρµανση (Heat), Α�ύγρανση (Dry), Ανεµιστήρας (Fan)

Πιέστε τ� κ�υµπί λειτ�υργίας / µη λειτ�υργίας (�Ν/
�FF).

Πιέστε τ� κ�υµπί ΘΕΡΜ�ΚΡΑΣΙΑ (ΤΕΜΡ).

Πιέστε τ	 κ	υµπί  ή  για να ρυθµίσετε την επιθυµητή
θερµ	κρασία.

Πιέστε τ� κ�υµπί ΤΑ�ΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ (FΑΝ
SΡΕΕD).

Ρυθµίστε την τα�ύτητα ανεµιστήρα στην επιθυµητή θέση.
∆εν µπ	ρείτε να καθ	ρίσετε τα�ύτητα τ	υ ανεµιστήρα �ταν
�ρησιµ	π	ιείτε τη λειτ	υργία α�ύγρανσης (Dry).

∆ιαδικασία ρύθµισης διεύθυνσης ρ	ής τ	υ αέρα.

 Σελίδα 238

• Σε περίπτωση π	υ δεν ε�έρ�εται αέρας κατά
την έναρ�η της λειτ	υργίας θέρµανσης.

 Σελίδα 253

�αρακτηριστικά τ�υ τρ2π�υ λειτ�υργίας της ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (HEAT)
Μη*ανισµ2ς και απ2δ�ση τ�υ τρ2π�υ λειτ�υργίας της ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (HEAT)

■ Μη*ανισµ2ς
• Η µ	νάδα στη λειτ	υργία θέρµανσης απ	ρρ	�ά τ	ν κρύ	 ε�ωτερικ� αέρα, τ	ν µετα�έρει στ	 εσωτερικ� και θερµαίνει τ	 �ώρ	. qπως είναι αναµεν�µεν	

στ	 µη�ανισµ� αντλίας θερµ�τητας, η θερµαντική ικαν�τητα µειώνεται �ταν µειώνεται η θερµ	κρασία τ	υ ε�ωτερικ	ύ αέρα περι�άλλ	ντ	ς.
• Ίσως �ρειαστεί να περάσει αρκετ�ς �ρ�ν	ς µετά την ενεργ	π	ίηση τ	υ κλιµατιστικ	ύ πρ	κειµέν	υ να αρ�ίσει η εκπ	µπή θερµ	ύ αέρα.
• Εάν η ε�ωτερική θερµ	κρασία πέσει π	λύ �αµηλά, θα ήταν καλύτερα αν �ρησιµ	π	ιήσετε και επιπρ�σθετη πηγή θερµ�τητας.

   Απ2ψυ�η
Εάν η ε�ωτερική θερµ	κρασία πέσει π	λύ �αµηλά και η υγρασία ανέ�ει π	λύ, 	 εναλλάκτης θερµ�τητας στην ε�ωτερική µ	νάδα
είναι πιθαν�ν να καλυ�θεί µε πάγ	, πράγµα π	υ εµπ	δί"ει την επαρκή θέρµανση.
Σε αυτή την περίπτωση, ενεργ�π�ιείται η λειτ�υργία αυτ2µατης απ2ψυ�ης και στη διάρκεια της απ2ψυ�ης η λειτ�υργία
θέρµανσης σταµατά για 5 έως 15 λεπτά.
• +Ι εσωτερικ	ί και ε�ωτερικ	ί ανεµιστήρες σταµατ	ύν και τ	 �ωτάκι Λειτ	υργίας / RUΝ ανα�	σ�ήνει αργά (1,5 δευτ. +Ν, 0,5

δευτ. +FF) κατά την διάρκεια της απ�ψυ�ης.
• Είναι πιθαν�ν να �γεί ατµ�ς απ� την ε�ωτερική µ	νάδα κατά την διάρκεια της απ�ψυ�ης. Αυτ� συµ�αίνει για να �	ηθηθεί η

διαδικασία της απ�ψυ�ης και δεν σηµαίνει �λά�η.
• Η λειτ	υργία της ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (HEAT) �αναρ�ί"ει αµέσως µ�λις 	λ	κληρωθεί η απ�ψυ�η.
• Αν και είναι επιλεγµένες 	ι άνω και κάτω περσίδες ε�αγωγής αέρα, τ	 κάτω πτερύγι	 κλείνει κατά τη διάρκεια της απ�ψυ�ης.

Ρύθµιση της θερµ�κρασίας λειτ�υργίας τ�υ κλιµατιστικ�ύ
■ H �ρήση τ	υ κλιµατιστικ	ύ πρέπει να γίνεται στις ακ�λ	υθες συνθήκες. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρ�ει πιθαν�τητα να

ενεργ	π	ιηθ	ύν 	ι πρ	στατευτικές διατά�εις µε απ	τέλεσµα να µην λειτ	υργεί η µ	νάδα.

Η παρατεταµένη �ρήση της µ	νάδας σε περι�άλλ	ν �π	υ η
υγρασία υπερ�αίνει τ	 80% µπ	ρεί να 	δηγήσει στη
δηµι	υργία συµπύκνωσης στην επι�άνεια της εσωτερικής
µ	νάδας µε απ	τέλεσµα να στά"	υν σταγ�νες νερ	ύ.

4

3
2

1

• Μπ	ρείτε να καθ	ρίσετε ή να αλλά�ετε
τ	ν τρ�π	 λειτ	υργίας και �ταν δεν
λειτ	υργεί τ	 κλιµατιστικ�.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Σύσταση

Για να διακ2ψετε τη
λειτ�υργία:

Πιέστε τ� κ�υµπί λειτ�υργίας / µη
λειτ�υργίας �Ν/�FF.

Λειτ�υργία ψύ�ης Λειτ�υργία θέρµανσης

Ε�ωτερική θερµ�κρασία -15 ~ 46 °C περίπ	υ -15 ~ 24 °C περίπ	υ

Εσωτερική θερµ�κρασία 18 ~ 32 °C περίπ	υ 10 ~ 30 °C περίπ	υ

Κάτω απ� 80% περίπ	υ

Εσωτερική υγρασία —
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• qταν �εκινά η λειτ	υργία θέρµανσης, η κατεύθυνση τ	υ πτερυγί	υ είναι σταθερή στην 	ρι"�ντια θέση πρ	κειµέν	υ να απ	�ευ�θεί η
απ�τ	µη ε�αγωγή ψυ�ρ	ύ ρεύµατ	ς αέρα και επανέρ�εται στη θέση στην 	π	ία ήταν ρυθµισµένη µ�λις αρ�ίσει να ε�έρ�εται θερµ�ς
αέρας.

• Η κατεύθυνση τ	υ πτερυγί	υ ελέγ�εται στην 	ρι"�ντια θέση �ταν η θερµ	κρασία τ	υ �ώρ	υ �θάσει στη ρυθµισµένη θερµ	κρασία και
σταµατήσει 	 συµπιεστής ή �ταν είναι ενεργ	π	ιηµένη η λειτ	υργία απ�ψυ�ης.

• Η κατεύθυνση της παρ	�ής τ	υ αέρα δεν µπ	ρεί να ρυθµιστεί καθ’ �λη τη διάρκεια αυτής της λειτ	υργίας. Αλλά�τε τις ρυθµίσεις
κατεύθυνσης της παρ	�ής τ	υ αέρα α��τ	υ αρ�ίσει η παρ	�ή "εστ	ύ αέρα και τ	 πτερύγι	 έλθει στην πρ	καθ	ρισµένη θέση.

Ρύθµιση της κατεύθυνσης ρ�ής τ�υ αέρα

ΑΠ�ΘΗΚΕΥΣΤΗ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΤΕΡΥΓΙ�Υ (ΠΤΕΡΥΓΙ� ΣΕ ΠΑΥΣΗ)
qταν πιέσετε µία �	ρά τ	 κ	υµπί AIRFLOW κατά την κίνηση τ	υ πτερυγί	υ, τ	 πτερύγι	 παύει να µεταστρέ�εται και µένει ακίνητ	.
∆εδ	µέν	υ �τι η γωνία είναι απ	θηκευµένη στη µνήµη, τ	 πτερύγι	 θα επανέλθει αυτ�µατα σε αυτή τη γωνία �ταν �αναν	ί�ετε τ	
κλιµατιστικ�.

• Συνιστώµενη γωνία τ	υ πτερυγί	υ �ταν
σταµατά

ΘΕΡΜΑΝΣΗ
(HEAT)

(Εκρ	ή µε κλίση
πρ	ς τα µπρ�ς)

(+ρι"�ντια
εκρ	ή)

ΨΥXΗ,
ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ
(COOL, DRY)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤ�ΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΠΡ�ΕΙ∆�Π�ΙΗΣΗ
• Μην α�ήνετε αντικείµενα εκτεθειµένα απευθείας στη ρ	ή τ	υ αέρα για π	λλή ώρα.

ΠΡ�Σ��Η
• Μην α�ήνετε τη συσκευή σε λειτ	υργία για αρκετή ώρα µε κατεύθυνση

της ρ	ής τ	υ αέρα πρ	ς τα κάτω σε λειτ	υργία ΨΥXΗΣ (COOL) ή
ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ (DRY). ∆ια�	ρετικά ενδέ�εται να πρ	κληθεί συµπύκνωση
υδρατµών στη γρίλια ε�αγωγής τ	υ αέρα και να παρ	υσιαστεί διαρρ	ή
νερ	ύ απ� τη µ	νάδα. µην α�ήνετε τη µ	νάδα να λειτ	υργεί π	λλές ώρες
µε κατεύθυνση της ρ	ής τ	υ αέρα πρ	ς τα κάτω γιατί µπ	ρεί να
πρ	κληθεί συµπύκνωση στις γρίλιες ε��δ	υ και να αρ�ίσ	υν να στά"	υν
σταγ�νες νερ	ύ.

• Μην επι�ειρίσετε να ρυθµίσετε µε τ	 �έρι τα πτερύγια δι�τι υπάρ�ει
πιθαν�τητα να αλλά�ει η γωνία ελέγ�	υ ή τ	 πτερύγι	 να µην έ�ει κλείσει
πλήρως.

(Ταλάντευση)(Τ	 πτερύγι	 σταµάτησε)

• Η πραγµατική θέση τ	υ πτερυγί	υ και της περσίδας µπ	ρεί να δια�έρει απ� αυτή π	υ �αίνεται στην εικ�να.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Πρ�σαρµ�γή κατεύθυνσης ρ�ής αέρα

■ Η αν	δική/καθ	δική κατεύθυνση µπ	ρεί να πρ	σαρµ	στεί µε τ	 κ	υµπί Ρ+Η ΑΕΡΑ U/D (ΕΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ) στ	
τηλε�ειριστήρι	. Κάθε �	ρά π	υ πατάτε αυτ� τ	 κ	υµπί, η κατεύθυνση ρ	ής τ	υ αέρα αλλά"ει ως ε�ής:
Θέσεις αν	δικής/καθ	δικής κατεύθυνσης τ	υ αέρα,
επιλέγ	ντας AIRFLOW (UP/DOWN).

ΠΡ�Σ��Η
• Κατά τη ρύθµιση της κατεύθυνσης της παρ	�ής τ	υ

αέρα, πρ	σέ�τε τ	υς ανεµιστήρες π	υ γυρί"	υν µέσα
στην κλιµατιστική µ	νάδα.
Σε περίπτωση αµέλειας ή απρ	σε�ίας, υπάρ�ει
κίνδυν	ς να τραυµατίσετε τα δάκτυλά σας.

• Τ	 κάτω πτερύγι	 δεν µπ	ρεί να ρυθµιστεί �ταν η
κλιµατιστική µ	νάδα είναι κλειστή (θέση OFF).

Ρύθµιση παρ�*ής τ�υ αέρα δε�ιά/αριστερά

Ρυθµίστε την κατεύθυνση τ	υ αέρα µετακινώντας µε τ	
�έρι τ	 πτερύγι	 παρ	�ής τ	υ αέρα δε�ιά ή αριστερά.
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■ Εάν πιέσετε τ� κ�υµπί ενώ η µ�νάδα είναι εκτ2ς λειτ�υργίας,
ενεργ	π	ιείται 	 �Ρ+Ν+∆ΙΑΚ+ΠΤΗΣ ΑΝΑΜ+ΝΗΣ µε τις πρ	ηγ	ύµενες ρυθµίσεις και τ	
κλιµατιστικ� απενεργ	π	ιείται µ�λις παρέλθει τ	 καθ	ρισµέν	 �ρ	νικ� διάστηµα.

■ Εάν πιέσετε τ� κ�υµπί της λειτ�υργίας ενώ η µ�νάδα 0ρίσκεται σε
λειτ�υργία,
τ	 κλιµατιστικ� απενεργ	π	ιείται µ�λις παρέλθει τ	 καθ	ρισµέν	 �ρ	νικ� διάστηµα.
Κάθε �	ρά π	υ πιέ"ετε αυτ� τ	 κ	υµπί, η ένδει�η αλλά"ει ως ε�ής:

Παράδειγµα: Θέλετε να σταµατήσει η λειτ	υργία της µ	νάδας µετά απ� 7 ώρες.

Ρύθµιση σε 

Τ	 �ως τ	υ �ρ	ν	διακ�πτη (κίτριν	) είναι αναµµέν	.

h
• Η λειτ	υργία της µ	νάδας διακ�πτεται µ�λις παρέλθει τ	 �ρ	νικ�

διάστηµα π	υ έ�ετε 	ρίσει.

Πατήστε τ� κ�υµπί ΑΝΑΜ�ΝΗΣ.1

Καµία ένδει�η
(ακυρώθηκε)

... (Μ	νάδες για µια ώρα) 

Αλλαγή της ρυθµισµένης ώρας
Καθ	ρίστε µια νέα ώρα πατώντας τ	 κ	υµπί
ΑΝΑΜ+ΝΗΣ (SLEEP).

∆ιαδικασία ακύρωσης
Πατήστε τ	 κ	υµπί ΑΚΥΡΩΣΗΣ (CANCEL) για
να σ�ήσετε την ένδει�η ΑΝΑΜ+ΝΗΣ (SLEEP).

• ∆εν µπ	ρείτε να επιλέ�ετε την ίδια ώρα π	υ έ�ετε ρυθµίσει για
τ	ν �Ρ+Ν+∆ΙΑΚ+ΠΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓ+Π+ΙΗΣΗΣ (OFF-TIMER).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Λειτ�υργία �Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓ�Π�ΙΗΣΗΣ (OFF-TIMER)
■ Η λειτ	υργία της µ	νάδας διακ�πτεται αυτ�µατα µ�λις παρέλθει τ	 �ρ	νικ� διάστηµα π	υ έ�ετε 	ρίσει.

qταν η κλιµατιστική µ	νάδα είναι κλειστή, θέστε τη σε λειτ	υργία �εκινώντας απ� τ	 Βήµα 1. qταν �ρίσκεται σε λειτ	υργία,
�εκινείστε απ� τ	 Βήµα 2. Παράδειγµα: Θέλετε να σταµατήσει η λειτ	υργία της µ	νάδας στις 22:30.

Πιέστε τ� κ�υµπί λειτ�υργίας (ON/OFF).

Πιέστε τ� κ�υµπί ΜΗ-ΛΕΙΤ�ΥΡΓΙΑΣ �Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗ (OFF-TIMER).
Τ	 �ωτάκι ένδει�ης µη λειτ	υργίας τ	υ �ρ	ν	διακ�πτη  ανα�	σ�ήνει.

Πιέστε τ� κ�υµπί (  ή  (TIMER)).
Κάθε �	ρά π	υ πιέ"ετε αυτ� τ	 κ	υµπί , η ένδει�η στην 	θ�νη
αλλά"ει διαδ	�ικά ως ε�ής:

0:00 0:10 0:20 ... 1:00 1:10 (Μ	νάδες για 
δέκα λεπτά)

Κάθε �	ρά π	υ πιέ"ετε αυτ� τ	 κ	υµπί , η ένδει�η στην 	θ�νη
αλλά"ει διαδ	�ικά ως ε�ής:

0:00 23:50 23:40 ... 23:00 22:50 (Μ	νάδες για 
δέκα λεπτά)

Ρύθµιση στις 22:30.

Πατήστε τ� κ�υµπί ΡΥΘΜΙΣΗΣ (SET).
Η ένδει�η παύει να ανα�	σ�ήνει και παραµένει �ωτισµένη
υπ	δεικνύ	ντας �τι η ρύθµιση πραγµατ	π	ιήθηκε.
Η �ωτεινή ένδει�η τ	υ �ρ	ν	διακ�πτη ανά�ει σε κίτριν	 �ρώµα.

• Η λειτ	υργία της µ	νάδας διακ�πτεται µε τ	ν τερµατισµ� τ	υ
πρ	γραµµατισµέν	υ �ρ�ν	υ λειτ	υργίας.

• Μην �ε�άσετε να πατήσετε τ	 κ	υµπί εντ�ς 60 δευτερ	λέπτων
απ� την τελευταία ενέργεια στ	 �ήµα 3, δια�	ρετικά η ρύθµιση
δεν θα πραγµατ	π	ιηθεί.

• Κατά τη λειτ	υργία τ	υ �ρ	ν	διακ�πτη απενεργ	π	ίησης (OFF-
TIMER) στην 	θ�νη δεν εµ�ανί"εται η τρέ�	υσα ώρα.

• Σε αντίθεση µε τη λειτ	υργία τ	υ �Ρ+Ν+∆ΙΑΚ+ΠΤΗ ΑΝΑΜ+ΝΗΣ
(SLEEP TIMER), κατά τη λειτ	υργία τ	υ �Ρ+Ν+∆ΙΑΚ+ΠΤΗ
ΑΠΕΝΕΡΓ+Π+ΙΗΣΗΣ (OFF-TIMER) δεν πραγµατ	π	ιείται αυτ�µατη
πρ	σαρµ	γή της θερµ	κρασίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αλλαγή της ρυθµισµένης ώρας
Ρυθµίστε την καιν	ύργια ώρα
�ρησιµ	π	ιώντας τ	 κ	υµπί µη λειτ	υργίας
�ρ	ν	διακ�πτη (OFF-TIMER).

∆ιαδικασία ακύρωσης

Πιέστε τ	 κ	υµπί ΑΚΥΡΩΣΗΣ (CANCEL) για
να σ�ήσ	υν 	ι ενδεί�εις τ	υ �ρ	ν	διακ�πτη
απ� την 	θ�νη.

4

3

1
2

Λειτ�υργία �Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗ ΑΝΑΜ�ΝΗΣ (SLEEP TIMER)
■ Η λειτ	υργία της µ	νάδας διακ�πτεται αυτ�µατα α�	ύ παρέλθει τ	 �ρ	νικ� διάστηµα π	υ έ�ετε 	ρίσει.

Η καθ	ρισµένη θερµ	κρασία πρ	σαρµ�"εται αυτ�µατα ανάλ	γα µε τ	ν �ρ�ν	 π	υ έ�ει παρέλθει, ώστε η θερµ	κρασία δωµατί	υ
να µην είναι υπερ�	λικά �αµηλή ή υψηλή.      Σελίδα 241
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Λειτ�υργία �ΡΝ∆ΙΑΚΠΤΗ ΕΝΕΡΓΠΙΗΣΗΣ (ON-TIMER)
■ Η µ�νάδα ενεργ�π�ιείται 5 έως 60 λεπτά πριν την καθ�ρισµένη ώρα ώστε η θερµ�κρασία δωµατί�υ να είναι η �έλτιστη

δυνατή την ώρα π�υ έ�ετε �ρίσει.

Η ΛΕΙΤ�ΥΡΓΙΑ %Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗ (ON-TIMER) µπ�ρεί να ρυθµιστεί ανε,άρτητα απ/ τη λειτ�υργία ή µη τ�υ κλιµατιστικ�ύ.
Παράδειγµα: Εάν επιθυµείτε µία συγκεκριµένη θερµ�κρασία στις 8:00.

Πατήστε τ� κ�υµπί ΛΕΙΤΥΡΓΙΑΣ �ΡΝ∆ΙΑΚΠΤΗ (ON-TIMER).
Ανα��σ�ήνει η ένδει,η λειτ�υργίας τ�υ �ρ�ν�διακ/πτη (ON)  .

Πιέστε τ� κ�υµπί (  ή  (TIMER)).
Κάθε 2�ρά π�υ πιέ3ετε αυτ/ τ� κ�υµπί , η ένδει,η στην �θ/νη
αλλά3ει διαδ��ικά ως ε,ής:

0:00 0:10 0:20 ... 1:00 1:10 (Μ�νάδες για 
δέκα λεπτά)

Κάθε 2�ρά π�υ πιέ3ετε αυτ/ τ� κ�υµπί , η ένδει,η στην �θ/νη
αλλά3ει διαδ��ικά ως ε,ής:

0:00 23:50 23:40 ... 23:00 22:50 (Μ�νάδες για 
δέκα λεπτά)

Ρύθµιση στις 8:00

Πατήστε τ� κ�υµπί ΡΥΘΜΙΣΗΣ (SET).
Η ένδει,η παύει να ανα��σ�ήνει και παραµένει 2ωτισµένη
υπ�δεικνύ�ντας /τι η ρύθµιση πραγµατ�π�ιήθηκε.
Ανά�ει τ� 2ωτάκι (κίτριν�) τ�υ �ρ�ν�διακ/πτη.
Εάν πραγµατ�π�ιείτε τη ρύθµιση ενώ η µ�νάδα είναι
ενεργ�π�ιηµένη, η λειτ�υργία της διακ/πτεται.

∆ιαδικασία ακύρωσης
Πιέστε τ� κ�υµπί ΑΚΥΡΩΣΗΣ (CANCEL) για να σ�ήσ�υν �ι ενδεί,εις
τ�υ �ρ�ν�διακ/πτη απ/ την �θ/νη.

1
2

3

Λειτ�υργία �ΡΝ∆ΙΑΚΠΤΗ ΑΝΑΜΝΗΣ (SLEEP TIMER) + ΕΝΕΡΓΠΙΗΣΗΣ (ON-TIMER)
■ Συνδυασµ/ς της λειτ�υργίας τ�υ �ρ�ν�διακ/πτη αναµ�νής και ενεργ�π�ίησης.

Παράδειγµα: Θέλετε να απενεργ�π�ιηθεί η µ�νάδα µετά απ/ 3 ώρες και να
ενεργ�π�ιηθεί ,ανά, πλησιά3�ντας την καθ�ρισµένη θερµ�κρασία στις
8:00.

■ Ρύθµιση τ�υ �ΡΝ∆ΙΑΚΠΤΗ ΑΝΑΜΝΗΣ (SLEEP TIMER)
Έ�ει ρυθµιστεί µε τις διαδικασίες της σελίδας 239.

Ρύθµιση στις 

■ Ρύθµιση ΛΕΙΤΥΡΓΙΑΣ �ΡΝ∆ΙΑΚΠΤΗ (ON-TIMER)
Πραγµατ�π�ιήστε τις ρυθµίσεις /πως ανα2έρ�νται στην παραπάνω
διαδικασία για τη ρύθµιση τ�υ �ρ�ν�διακ/πτη ενεργ�π�ίησης (ON-TIMER).

Ρύθµιση στις 

Η ρύθµιση 2ωτισµ�ύ στ� λαµπάκι �ρ�ν�διακ/πτη (κίτριν�) αυτής της
µ�νάδας έ�ει �λ�κληρωθεί.

h
• Μ/λις παρέλθει τ� �ρ�νικ/ διάστηµα π�υ έ�ετε �ρίσει στη λειτ�υργία τ�υ

%Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗ ΑΝΑΜ�ΝΗΣ (SLEEP TIMER), η µ�νάδα απενεργ�π�ιείται
και ενεργ�π�ιείται ,ανά 5 έως 60 λεπτά πριν την ώρα π�υ έ�ετε �ρίσει στ�
%Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗ ΕΝΕΡΓ�Π�ΙΗΣΗΣ (ON-TIMER).

• Η 2ωτεινή ένδει,η τ�υ �ρ�ν�διακ/πτη απενεργ�π�ιείται την ώρα π�υ έ�ετε
�ρίσει στ� %Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗ ΕΝΕΡΓ�Π�ΙΗΣΗΣ (ON-TIMER).

∆ιαδικασία ακύρωσης

Πατήστε τ� κ�υµπί ΑΚΥΡΩΣΗΣ (CANCEL) για
να σ�ήσετε την ένδει,η τ�υ �ρ�ν�διακ/πτη.

Αλλαγή της ρυθµισµένης ώρας

Ρυθµίστε νέα ώρα �ρησιµ�π�ιώντας τ�
κ�υµπί ΑΝΑΜ�ΝΗΣ.

• Η λειτ�υργία της µ�νάδας αρ�ί3ει 5 έως 60 λεπτά πριν την καθ�ρισµένη
ώρα.

• Η 2ωτεινή ένδει,η τ�υ �ρ�ν�µέτρ�υ (κίτρινη) εµ2ανί3εται κατά τη
ρύθµιση της ώρας.

• Μην ,ε�άσετε να πατήσετε τ� κ�υµπί εντ/ς 60 δευτερ�λέπτων απ/
την τελευταία ενέργεια στ� �ήµα 2, δια2�ρετικά η ρύθµιση δεν θα
πραγµατ�π�ιηθεί.

• Κατά τη λειτ�υργία τ�υ �ρ�ν�διακ/πτη ενεργ�π�ίησης (ON-TIMER)
δεν εµ2ανί3εται η τρέ��υσα ώρα στην �θ/νη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

 Page 241

Αλλαγή της ρυθµισµένης ώρας
Ρυθµίστε νέα ώρα �ρησιµ�π�ιώντας τ� κ�υµπί ΑΝΑΜ�ΝΗΣ ή
ΛΕΙΤ�ΥΡΓΙΑΣ %Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗ (ON-TIMER).
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Εάν έ�ετε ρυθµίσει τ� �ρ�ν�διακ/πτη ενεργ�π�ίησης (ON-
TIMER), µπ�ρείτε να επιλέ,ετε ενεργ�π�ίηση νωρίτερα απ/ την
καθ�ρισµένη ώρα, ε,ασ2αλί3�ντας την ιδανική θερµ�κρασία
κατά την καν�νική εκκίνηση της λειτ�υργίας τ�υ κλιµατιστικ�ύ.
Αυτή η δυνατ/τητα �ν�µά3εται “Πρ�καταρκτική λειτ�υργία”.
• Μη�ανισµ/ς

Πραγµατ�π�ιείται έλεγ��ς της
θερµ�κρασίας δωµατί�υ 60
λεπτά πριν την καθ�ρισµένη ώρα
ενεργ�π�ίησης της µ�νάδας.
Ανάλ�γα µε τη θερµ�κρασία στη
συγκεκριµένη στιγµή, η λειτ�υργία
αρ�ί3ει 5 έως 60 λεπτά πριν ν’ αρ�ίσει
τη λειτ�υργία τ�υ (�Ν) �
�ρ�ν�διακ/πτης.

• Αυτή η δυνατ/τητα είναι διαθέσιµη σε
κατάσταση λειτ�υργίας ΨΥGΗΣ (COOL)
και ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (HEAT)
(συµπεριλαµ�αν�µένης και της
λειτ�υργίας AUTO). ∆εν δ�υλεύει µε τ�υς
τρ/π�υς λειτ�υργίας ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ (DRY)

Λειτ�υργία �ΡΝ∆ΙΑΚΠΤΗ ΕΝΕΡΓΠΙΗΣΗΣ (ON-TIMER) + �ΡΝ∆ΙΑΚΠΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΠΙΗΣΗΣ (OFF-TIMER)
■ Με τη λειτ�υργία τ�υ �ρ�ν�διακ/πτη πρ�γραµµατισµ�ύ ρυθµί3ετε την ώρα ενεργ�π�ίησης και απενεργ�π�ίησης της

µ�νάδας (ON και OFF-TIMER).
Παράδειγµα: Θέλετε να απενεργ�π�ιείται η µ�νάδα στις 22:30 και να ενεργ�π�ιείται

,ανά, πρ�σεγγί3�ντας την καθ�ρισµένη θερµ�κρασία στις 8:00.

■ Ρύθµιση για την απενεργ�π�ίηση λειτ�υργίας τ�υ 1ρ�ν�διακ2πτη
(FF-TIMER)
�ρίστηκε µε τη διαδικασία στη σελίδα 239.  Ρύθµιση στις

■ Ρύθµιση για την ενεργ�π�ίηση λειτ�υργίας τ�υ
1ρ�ν�διακ2πτη(ON-TIMER)
�ρίστηκε µε τη διαδικασία στη σελίδα 240.  Ρύθµιση στις

Vταν πραγµατ�π�ιήσετε τη ρύθµιση η 2ωτεινή ένδει,η στη µ�νάδα ανά�ει
σε κίτριν� �ρώµα.
Στ� τηλε�ειριστήρι� θα παρ�υσιαστεί η καθ�ρισµένη ώρα. Η ένδει,η θα
αλλά3ει ανάλ�γα µε την κατάσταση λειτ�υργίας.

Πρ�καταρκτική λειτ�υργία Λειτ�υργία �ΡΝ∆ΙΑΚΠΤΗ ΑΝΑΜΝΗΣ (SLEEP TIMER)

Στη λειτ�υργία της ΨΥGΗΣ (COOL)
(∆ΙΑΚ�ΠΗ) Η Λειτ�υργία ,εκινά

Έλεγ��ς της
θερµ�κρασίας τ�υ
�ώρ�υ 60 λεπτά
πρωτύτερα. πριν.

Ρυθµισµένη
ώρα.

(Λειτ�υργία)

Αλλαγή της ρυθµισµένης ώρας
Ρυθµίστε την καιν�ύργια ώρα �ρησιµ�π�ιώντας τ� κ�υµπί ΛΕΙΤ�ΥΡΓΙΑΣ %Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗ
(�Ν-TIMER) ή τ� κ�υµπί ΜΗ-ΛΕΙΤ�ΥΡΓΙΑΣ %Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗ (OFF-TIMER).

▼

▼

Επιλέγ�ντας τη λειτ�υργία τ�υ %Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗ ΑΝΑΜ�ΝΗΣ
(SLEEP TIMER), η θερµ�κρασία ρυθµί3εται αυτ/µατα µετά απ/
λίγη ώρα, ε,ασ2αλί3�ντας /τι η θερµ�κρασία τ�υ �ώρ�υ δεν
είναι υπερ��λικά �αµηλή κατά τη λειτ�υργία ψύ,ης ή υπερ��λικά
υψηλή κατά τη λειτ�υργία θέρµανσης.

• Κατά την διάρκεια της ψύ,ης: Η πρ�καθ�ρισµένη θερµ�κρασία
µειώνεται κατά 1°C στην αρ�ή της λειτ�υργίας ΑΝΑΜ�ΝΗΣ
(/ταν έ�ει ρυθµιστεί � �ρ�ν�διακ/πτης). Μετά απ/ αυτή τη
διαδικασία, η θερµ�κρασία ανε�αίνει κατά 1°C ανά µία ώρα
µέ�ρι να γίνει 1°C υψηλ/τερη απ/ την τρέ��υσα θερµ�κρασία.

• Κατά τη θέρµανση: Η πρ�καθ�ρισµένη θερµ�κρασία µειώνεται
κατά 1°C στην αρ�ή της λειτ�υργίας ΑΝΑΜ�ΝΗΣ (/ταν έ�ει
ρυθµιστεί � �ρ�ν�διακ/πτης). Μετά απ/ αυτή τη διαδικασία, η
θερµ�κρασία µειώνεται κατά 3°C σε µία ώρα και κατά 6°C σε
δύ� ώρες σε σ�έση µε την τρέ��υσα θερµ�κρασία.

Ρυθµισµένη
θερµ�κρασία

Με τη λειτ�υργία ON-TIMER, η κλιµατιστική µ�νάδα
,εκινάει. Επιλέγ�ντας στη συνέ�εια τη λειτ�υργία OFF-
TIMER, η κλιµατιστική µ�νάδα σταµατάει να λειτ�υργεί.
(Παράδειγµα τρέ��υσας ώρας: 5:00 Τ� κλιµατιστικ/ θα
πάψει να λειτ�υργεί.)

Με την επιλ�γή OFF-TIMER, η κλιµατιστική µ�νάδα
σταµατάει να λειτ�υργεί. Επιλέγ�ντας στη συνέ�εια τη
λειτ�υργία ON-TIMER, η κλιµατιστική µ�νάδα µπαίνει σε
λειτ�υργία.
(Παράδειγµα τρέ��υσας ώρας: 08:00 µµ Τ� κλιµατιστικ/
θα αρ�ίσει να λειτ�υργεί.)

∆ιαδικασία ακύρωσης
Πιέστε τ� κ�υµπί ΑΚΥΡΩΣΗΣ (CANCEL) για να σ�ήσ�υν �ι
ενδεί,εις τ�υ �ρ�ν�διακ/πτη απ/ την �θ/νη.
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Λειτ�υργία ΕΒ∆ΜΑ∆ΙΑΙΥ �ΡΝ∆ΙΑΚΠΤΗ
■ Για κάθε ηµέρα της ε�δ�µάδας έ�ετε στη διάθεσή σας έως και 4 πρ�γράµµατα µε λειτ�υργία τ�υ �ρ�ν�διακ/πτη

(%Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗ ΕΝΕΡΓ�Π�ΙΗΣΗΣ/%Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓ�Π�ΙΗΣΗΣ (ON-TIMER / OFF-TIMER)). Υπάρ��υν
διαθέσιµα τ� π�λύ 28 πρ�γράµµατα ανά ε�δ�µάδα. Ε2/σ�ν καθ�ρίσετε τη ρύθµιση αυτή, η λειτ�υργία τ�υ �ρ�ν�διακ/πτη
θα επαναλαµ�άνεται στα ίδια πρ�γράµµατα κάθε ε�δ�µάδα εκτ/ς αν ακυρώσετε τ�ν ΕΒ∆�ΜΑ∆ΙΑΙ� %Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗ.

∆είγµα (την επ�1ή 1ρήσης της ψύ5ης)

Ρύθµιση ΕΝΕΡΓΥ/ΑΝΕΝΕΡΓΥ (ON/OFF) ΕΒ∆ΜΑ∆ΙΑΙΥ �ΡΝ∆ΙΑΚΠΤΗ
■ Εναλλά,τε τη ρύθµιση τ�υ ΕΒ∆�ΜΑ∆ΙΑΙ�Υ %Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗ µετα,ύ ΕΝΕΡΓ�Υ/ΑΝΕΝΕΡΓ�Υ (ON/OFF) �ρησιµ�π�ιώντας

τ� κ�υµπί ΕΒ∆�ΜΑ∆ΙΑΙΑ (WEEKLY).

1 Πατήστε τ� κ�υµπί ΕΒ∆ΜΑ∆ΙΑΙΑ (WEEKLY).

� ΕΒ∆�ΜΑ∆ΙΑΙ�Σ %Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗΣ ενεργ�π�ιείται.
Κάθε 2�ρά π�υ πατάτε τ� κ�υµπί ΕΒ∆�ΜΑ∆ΙΑΙΑ (WEEKLY), η
ένδει,η αλλά3ει διαδ��ικά ως ε,ής:

Vταν � ΕΒ∆�ΜΑ∆ΙΑΙ�Σ %Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗΣ έ�ει τη ρύθµιση ΕΝΕΡΓ�Σ
(ON), ανά�ει η (κίτρινη) λυ�νία τ�υ �ρ�ν�διακ/πτη τ�υ κλιµατιστικ�ύ.
Vταν αντικαθιστάτε την µπαταρία τ�υ τηλε�ειριστηρί�υ ή πατάτε τ�ν
διακ/πτη ACL, τ� τηλε�ειριστήρι� επανέρ�εται στην αρ�ική
κατάσταση. Επειδή � πρ�γραµµατισµ/ς ΕΒ∆�ΜΑ∆ΙΑΙ�Υ
%Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗ δεν είναι καθ�ρισµέν�ς στην αρ�ική κατάσταση,
καθ�ρίστε τ�ν �άσει της διαδικασίας ρύθµισης.

• Μπ�ρείτε να εναλλά,ετε τη ρύθµιση τ�υ ΕΒ∆�ΜΑ∆ΙΑΙ�Υ
%Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗ µετα,ύ ΕΝΕΡΓ�Υ/ΑΝΕΝΕΡΓ�Υ (ON/OFF)
ανε,άρτητα απ/ τ� αν λειτ�υργεί τ� κλιµατιστικ/ ή /�ι.

• Η λειτ�υργία %Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗ ΕΝΕΡΓ�Π�ΙΗΣΗΣ (ON-
TIMER) στ�ν ΕΒ∆�ΜΑ∆ΙΑΙ� %Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗ ισ�ύει
ανε,άρτητα απ/ τ� αν λειτ�υργεί τ� κλιµατιστικ/ ή /�ι.
Vταν 2τάσει η ώρα για την �π�ία είναι ρυθµισµέν�ς �
%Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗΣ ΕΝΕΡΓ�Π�ΙΗΣΗΣ (ON-TIMER), τ�
τηλε�ειριστήρι� λειτ�υργεί µε �άση τ� καθ�ρισµέν�
περιε�/µεν�. Και η ένδει,η στ� τηλε�ειριστήρι� αλλά3ει και
περνά στ� καθ�ρισµέν� περιε�/µεν� λειτ�υργίας. Μπ�ρείτε
να αλλά,ετε τη ρύθµιση απ/ τ� τηλε�ειριστήρι� α2�ύ τεθεί
σε λειτ�υργία � %Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗΣ ΕΝΕΡΓ�Π�ΙΗΣΗΣ (ON-
TIMER) τ�υ ΕΒ∆�ΜΑ∆ΙΑΙ�Υ %Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗ.
Με τ�ν %Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗ ΕΝΕΡΓ�Π�ΙΗΣΗΣ (ON-
TIMER) µπ�ρ�ύν να καθ�ριστ�ύν τα ε,ής περιε�/µενα:
τρ/π�ς λειτ�υργίας, τα�ύτητα ανεµιστήρα,
θερµ�κρασία, κατεύθυνση ρ�ής αέρα, ΕG�ΙΚ�Ν�ΜΗΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ECONOMY), ΝΥ%ΤΕΡΙΝΗ ΜΕΙΩΣΗ ΙΣ%Υ�Σ
(NIGHT SETBACK), ΑΘ�ΡΥΒΗ ΛΕΙΤ�ΥΡΓΙΑ (SILENT).
∆εν εκτελείται άνετη εκκίνηση (Comfort start-up) για τη
λειτ�υργία τ�υ %Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗ ΕΝΕΡΓ�Π�ΙΗΣΗΣ
(ON-TIMER) τ�υ ΕΒ∆�ΜΑ∆ΙΑΙ�Υ %Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗ.

: Ρύθµιση ΕΒ∆�ΜΑ∆ΙΑΙ�Υ
%Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗ

: Ρύθµιση ΜΗ ΑΥΤ�ΜΑΤΗΣ
ΛΕΙΤ�ΥΡΓΙΑΣ

(ΕΒ∆�ΜΑ∆ΙΑΙ�Σ %Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗΣ
(WEEKLY TIMER) ενεργ/ς)

(ΕΒ∆�ΜΑ∆ΙΑΙ�Σ %Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗΣ
(WEEKLY TIMER) ανενεργ/ς)

Καµία ένδει,η

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Η λειτ�υργία %Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓ�Π�ΙΗΣΗΣ
(OFF-TIMER) τ�υ ΕΒ∆�ΜΑ∆ΙΑΙ�Υ %Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗ
ισ�ύει µ/ν� /ταν λειτ�υργεί τ� κλιµατιστικ/. Vταν
2τάσει η ώρα π�υ έ�ει καθ�ριστεί µέσω τ�υ
%Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓ�Π�ΙΗΣΗΣ (OFF-TIMER),
διακ/πτεται η λειτ�υργία τ�υ κλιµατιστικ�ύ.

• Vταν υπάρ��υν π�λλαπλ�ί αριθµ�ί πρ�γραµµάτων π�υ
έ��υν καθ�ριστεί για την τρέ��υσα ηµέρα (ηµέρα της
ε�δ�µάδας), η λειτ�υργία εκτελείται µ/ν� απ/ τη
νωρίτερα καθ�ρισµένη ώρα.

• Vταν λειτ�υργ�ύν διά2�ρ�ι �ρ�ν�διακ/πτες
(%Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗΣ ΕΝΕΡΓ�Π�ΙΗΣΗΣ (ON-TIMER),
%Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓ�Π�ΙΗΣΗΣ (OFF-TIMER)
ΚΑΙ %Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗΣ ΑΝΑΜ�ΝΗΣ (SLEEP TIMER)),
δεν λειτ�υργεί � ΕΒ∆�ΜΑ∆ΙΑΙ�Σ %Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗΣ
ακ/µη και αν 2τάσει η ώρα π�υ έ�ετε καθ�ρίσει στ�ν
%Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗ ΕΝΕΡΓ�Π�ΙΗΣΗΣ (ON-TIMER) ή στ�ν
%Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓ�Π�ΙΗΣΗΣ (OFF-TIMER) �
ΕΒ∆�ΜΑ∆ΙΑΙ�Σ %Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗΣ αρ�ί3ει να
λειτ�υργεί µετά τ�ν τερµατισµ/ λειτ�υργίας των
διά2�ρων �ρ�ν�διακ�πτών.

• ∆εν µπ�ρείτε να καθ�ρίσετε να λειτ�υργήσ�υν �
%Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗΣ ΕΝΕΡΓ�Π�ΙΗΣΗΣ (ON-TIMER) και �
%Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓ�Π�ΙΗΣΗΣ (OFF-TIMER)
την ίδια ώρα της ίδιας ηµέρας της ε�δ�µάδας.
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Τρ2π�ς ρύθµισης <Μεµ�νωµένη ρύθµιση>

6 Πατήστε τ� κ�υµπί τ�υ �ΡΝ∆ΙΑΚΠΤΗ ΕΝΕΡΓΠΙΗΣΗΣ
(ON-TIMER) ή τ�υ �ΡΝ∆ΙΑΚΠΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΠΙΗΣΗΣ
(OFF-TIMER).

Καθ�ρί3εται η λειτ�υργία τ�υ %Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗ ΕΝΕΡΓ�Π�ΙΗΣΗΣ (ON-TIMER) ή
τ�υ %Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓ�Π�ΙΗΣΗΣ (OFF-TIMER) και ανα��σ�ήνει η
ένδει,η για την ώρα.

Είναι επιλεγµέν�ς �
%Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗΣ
ΕΝΕΡΓ�Π�ΙΗΣΗΣ
(ON-TIMER)

Είναι επιλεγµέν�ς �
%Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗΣ
ΑΠΕΝΕΡΓ�Π�ΙΗΣΗΣ
(OFF-TIMER)

Πατήστε τ� κ�υµπί ΡΥΘΜΙΣΗΣ (SET).

Vταν δεν υπάρ��υν διαθέσιµα καθ�ρισµένα
περιε�/µενα (%Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗΣ ΕΝΕΡΓ�Π�ΙΗΣΗΣ
(ON-TIMER) ή %Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓ�Π�ΙΗΣΗΣ
(OFF-TIMER)), ανα��σ�ήν�υν �ι ενδεί,εις και των δύ�
�ρ�ν�διακ�πτών  και .

Vταν υπάρ��υν διαθέσιµα καθ�ρισµένα περιε�/µενα
(%Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗΣ ΕΝΕΡΓ�Π�ΙΗΣΗΣ (ON-TIMER) ή
%Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓ�Π�ΙΗΣΗΣ (OFF-TIMER)),
2ωτί3εται η ένδει,η εν/ς απ/ τ�υς δύ� �ρ�ν�διακ/πτες

 ή .

5

4 Πιέστε τ� κ�υµπί (  ή  (TIMER)).

Επιλέ,τε αριθµ/ πρ�γράµµατ�ς.
Κάθε 2�ρά π�υ πιέ3ετε αυτ/ τ� κ�υµπί , η ένδει,η στην
�θ/νη αλλά3ει διαδ��ικά ως ε,ής:

P1 P2 P3 P4

Κάθε 2�ρά π�υ πιέ3ετε αυτ/ τ� κ�υµπί , η ένδει,η στην
�θ/νη αλλά3ει διαδ��ικά ως ε,ής:

P1 P4 P3 P2

3 Πατήστε τ� κ�υµπί ΡΥΘΜΙΣΗΣ (SET).

Καθ�ρί3εται η ηµέρα της ε�δ�µάδας και ανα��σ�ήνει �
αριθµ/ς τ�υ πρ�γράµµατ�ς.

Πατήστε τ� κ�υµπί ΠΡΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΥ
(PROGRAM).

Η ένδει,η  και η τρέ��υσα ηµέρα της ε�δ�µάδας
ανα��σ�ήν�υν..

Πιέστε τ� κ�υµπί (  ή  (TIMER)).

Επιλέ,τε την ηµέρα της ε�δ�µάδας πρ�ς δέσµευση.

Κάθε 2�ρά π�υ πιέ3ετε αυτ/ τ� κ�υµπί , η ένδει,η στην
�θ/νη αλλά3ει διαδ��ικά ως ε,ής:

Mon Tue Wed ... Sun

Κάθε 2�ρά π�υ πιέ3ετε αυτ/ τ� κ�υµπί , η ένδει,η στην
�θ/νη αλλά3ει διαδ��ικά ως ε,ής:

Mon Sun ...Sat Tue

2
Παρ�υσίαση /λων των
ηµερών της ε�δ�µάδας

Παρ�υσίαση /λων των
ηµερών της ε�δ�µάδας

1
Κάντε τη ρύθµιση α2�ύ καθ�ρίσετε την τρέ��υσα ηµέρα της ε�δ�µάδας και την ώρα.
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10 Πατήστε τ� κ�υµπί ΠΡΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΥ (PROGRAM) ή τ�
κ�υµπί ΡΥΘΜΙΣΗΣ (SET).

Vταν πατήσετε τ� κ�υµπί ΠΡ�ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜ�Υ (PROGRAM), η ρύθµιση
απ�στέλλεται στ� κλιµατιστικ/.
Επειδή η µετάδ�σή της διαρκεί 3 δευτερ/λεπτα, στ� διάστηµα αυτ/ τ�
τηλε�ειριστήρι� πρέπει να είναι στραµµέν� πρ�ς τ�ν δέκτη τ�υ σήµατ/ς τ�υ στην
εσωτερική µ�νάδα.
Vταν λη2θεί η ρύθµιση, εκπέµπεται ή��ς ��µ�ητή (πιπ, πιπ, πιπ).
Vταν πατήσετε τ� κ�υµπί ΡΥΘΜΙΣΗΣ (SET), συνε�ί3εται η ρύθµιση απ/ τ� Βήµα 2.

9 Πατήστε τ� κ�υµπί ΡΥΘΜΙΣΗΣ (SET).

Καθ�ρί3εται η ώρα και ανα��σ�ήν�υν �ι ενδεί,εις 

και .

8 Καθ�ρίστε τα απαιτ�ύµενα περιε12µενα των λειτ�υργιών.

Vταν επιλέ,ετε τ�ν %Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗ ΕΝΕΡΓ�Π�ΙΗΣΗΣ (ON-TIMER), µπ�ρείτε να
αλλά,ετε τ�ν τρ/π� λειτ�υργίας, την τα�ύτητα τ�υ ανεµιστήρα και την κατεύθυνση
της ρ�ής τ�υ αέρα και να �ρίσετε να �ρησιµ�π�ιηθεί η ΕG�ΙΚ�Ν�ΜΗΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ECONOMY), η ΑΘ�ΡΥΒΗ ΛΕΙΤ�ΥΡΓΙΑ (SILENT) ή η ΝΥ%ΤΕΡΙΝΗ
ΜΕΙΩΣΗ ΙΣ%Υ�Σ (NIGHT SETBACK).

7 Πιέστε τ� κ�υµπί (  ή  (TIMER)).

Καθ�ρίστε ώρα.
Κάθε 2�ρά π�υ πιέ3ετε αυτ/ τ� κ�υµπί , η ένδει,η στην
�θ/νη αλλά3ει διαδ��ικά ως ε,ής:

0:00 0:10 0:20 ... 1:00 1:10 (Μ�νάδες για 
δέκα λεπτά)

Κάθε 2�ρά π�υ πιέ3ετε αυτ/ τ� κ�υµπί , η ένδει,η στην
�θ/νη αλλά3ει διαδ��ικά ως ε,ής:

0:00 23:50 23:40 ... 23:00 22:50 (Μ�νάδες για 
δέκα λεπτά)

Vταν επιλέ,ετε τ�ν %Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗ ΕΝΕΡΓ�Π�ΙΗΣΗΣ
(ON-TIMER), πρ��ωρήστε στ� Βήµα 8.
Vταν επιλέ,ετε τ�ν %Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓ�Π�ΙΗΣΗΣ
(OFF-TIMER), πρ��ωρήστε στ� Βήµα 9.

Τρ2π�ς ρύθµισης <µαδική ρύθµιση>

■ Καθ�ρίστε τα ίδια περιε�/µενα λειτ�υργίας στ�ν ίδι� αριθµ/ πρ�γράµµατ�ς /λων των ηµερών της ε�δ�µάδας. Στ� Βήµα 2
παραπάνω, επιλέ,τε «/λες τις ηµέρες της ε�δ�µάδας». Vταν τα περιε�/µενα π�υ καθ�ρίστηκαν µεµ�νωµένα υπάρ��υν
στ�ν ίδι� αριθµ/ πρ�γράµµατ�ς, γίνεται αντικατάσταση των περιε��µένων.

• Αν δεν εκτελεστεί καµία ενέργεια επί 60 δευτερ/λεπτα κατά τη λειτ�υργία ρύθµισης, �ι αλλαγές π�υ έ��υν γίνει ως

τ/τε στις ρυθµίσεις δεν ισ�ύ�υν και η λειτ�υργία ρύθµισης τερµατί3εται. Στη συνέ�εια, η ένδει,η  και /λ�ι �ι αριθµ�ί
πρ�γραµµάτων (P1, P2, P3 και P4) ανα��σ�ήν�υν επί 10 δευτερ/λεπτα.
(∆εν µπ�ρείτε να παρατηρήσετε αυτ/ τ� ανα�/σ�ηµα αν τερµατιστεί η λειτ�υργία ρύθµισης κατά τη ρύθµιση µ/ν�
εν/ς πρ�γράµµατ�ς.)

• Στ� τέλ�ς της λειτ�υργίας ρύθµισης, στρέψτε τ� τηλε�ειριστήρι� πρ�ς τ� κλιµατιστικ/ και πατήστε τ� κ�υµπί
ΠΡ�ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜ�Υ (PROGRAM). Στην περίπτωση αυτή, ελέγ,τε αν τ� κλιµατιστικ/ εκπέµπει τρεις 2�ρές ή��
��µ�ητή κατά τη λήψη (πιπ, πιπ, πιπ). Αν δεν εκπέµπεται ή��ς ��µ�ητή, περάστε ,ανά στη λειτ�υργία ρύθµισης
πατώντας τ� κ�υµπί ΠΡ�ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜ�Υ (PROGRAM) και ελέγ,τε αν εκπέµπεται ή��ς ��µ�ητή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
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Τρ2π�ς ακύρωσης της ρύθµισης <Μεµ�νωµένη ρύθµιση>

Τρ2π�ς ακύρωσης της ρύθµισης <µαδική ρύθµιση>

Λειτ�υργία επι7ε7αίωσης

∆ιαδικασία έκλυσης
Μπ�ρείτε να τερµατίσετε τη λειτ�υργία Επι�ε�αίωσης πατώντας τ� κ�υµπί
ΕΝΕΡΓ�Π�ΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓ�Π�ΙΗΣΗΣ (ON/OFF), ΑΚΥΡΩΣΗΣ (CANCEL) ή
ΡΥΘΜΙΣΗΣ (SET).

Πατήστε τ� κ�υµπί ΠΡΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΥ
(PROGRAM) επί 3 ή περισσ2τερα δευτερ2λεπτα.
Ανα��σ�ήνει η ένδει,η   και 2ωτί3εται τ� περιε�/µεν� της ρύθµισης.

1
Μπ�ρείτε να επι�ε�αιώσετε τα περιε�/µενα των ρυθµίσεων για τ�ν ΕΒ∆�ΜΑ∆ΙΑΙ�
%Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗ.

2 Πιέστε τ� κ�υµπί (  ή  (TIMER)).

Επιλέ,τε την ηµέρα της ε�δ�µάδας και τ�ν αριθµ/ τ�υ
πρ�γράµµατ�ς πρ�ς επι�ε�αίωση.
Η ένδει,η ,εκινά απ/ την τρέ��υσα ηµέρα της ε�δ�µάδας. Για τ�
πρ/γραµµα �ωρίς ρύθµιση, παρ�υσιά3εται η ένδει,η . Vταν
πατήσετε τ� κ�υµπί ΠΡ�ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜ�Υ (PROGRAM) κατά τη
λειτ�υργία Επι�ε�αίωσης, θα καθ�ριστεί η λειτ�υργία ρύθµισης.

■ Vταν τα ίδια περιε�/µενα λειτ�υργίας υπάρ��υν στ�ν ίδι� αριθµ/ πρ�γράµµατ�ς /λων των ηµερών της ε�δ�µάδας,
επιτρέπεται η �µαδική διαγρα2ή. Στ� Βήµα 2 παραπάνω, επιλέ,τε «/λες τις ηµέρες της ε�δ�µάδας». Η διαδικασία απ/ τ�
Βήµα 3 είναι η ίδια µε αυτήν π�υ υπ�δεικνύεται παραπάνω.
Αν τα περιε�/µενα της λειτ�υργίας έ��υν αλλά,ει ή διαγρα2εί µέσω µεµ�νωµένης ρύθµισης µετά την �µαδική ρύθµιση π�υ
περιγρά2εται στη σελίδα 244 πρ�καλώντας ασυµ2ωνίες στ� περιε�/µεν� των ρυθµίσεων µετα,ύ των ηµερών της
ε�δ�µάδας, δεν επιτρέπεται η �µαδική διαγρα2ή.

• Αν δεν εκτελεστεί καµία ενέργεια επί 60 δευτερ/λεπτα κατά τη
λειτ�υργία Επι�ε�αίωσης, η λειτ�υργία Επι�ε�αίωσης τερµατί3εται.

6 Πατήστε τ� κ�υµπί ΠΡΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΥ (PROGRAM).
Vταν πατήσετε τ� κ�υµπί ΠΡ�ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜ�Υ (PROGRAM), η
ρύθµιση απ�στέλλεται στ� κλιµατιστικ/.
Vταν λη2θεί η ρύθµιση, εκπέµπεται ή��ς ��µ�ητή (πιπ, πιπ, πιπ).
Τα περιε�/µενα των ρυθµίσεων για κάθε πρ/γραµµα ακυρών�νται.
Εκτελέστε τη διαδικασία π�υ υπ�δεικνύεται παραπάνω για κάθε
πρ/γραµµα π�υ θα ακυρωθεί.

5 Πατήστε τ� κ�υµπί ΑΚΥΡΩΣΗΣ (CANCEL).

Τα περιε�/µενα των ρυθµίσεων για %Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗ
ΕΝΕΡΓ�Π�ΙΗΣΗΣ (ON-TIMER) ή %Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗ
ΑΠΕΝΕΡΓ�Π�ΙΗΣΗΣ (OFF-TIMER) ακυρών�νται και στ� τµήµα της
ένδει,ης της ώρας παρ�υσιά3εται η ένδει,η .

4 Πιέστε τ� κ�υµπί (  ή  (TIMER)).

Επιλέ,τε τ�ν αριθµ/ τ�υ πρ�γράµµατ�ς πρ�ς ακύρωση.
Κατά τη διαδικασία ακύρωσης δεν πρέπει να πατήσετε τ� κ�υµπί
ΡΥΘΜΙΣΗΣ (SET). Αν πατήσετε τ� κ�υµπί ΡΥΘΜΙΣΗΣ (SET), θα
περάσετε στη λειτ�υργία Ρύθµισης (Set).

3 Πατήστε τ� κ�υµπί ΡΥΘΜΙΣΗΣ (SET).

Καθ�ρί3εται η ηµέρα της ε�δ�µάδας και ανα��σ�ήνει � αριθµ/ς τ�υ
πρ�γράµµατ�ς.

2 Πιέστε τ� κ�υµπί (  ή  (TIMER)).

Επιλέ,τε την ηµέρα της ε�δ�µάδας πρ�ς ακύρωση

Πατήστε τ� κ�υµπί ΠΡΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΥ (PROGRAM).

 Η ένδει,η  και η τρέ��υσα ηµέρα της ε�δ�µάδας ανα��σ�ήν�υν.1

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Mon P1 P2 P3 P4

P1 P2 P3 P4Tue

Sun P1 P2 P3 P4

P1 P2 P3 P4
Display of all of the 
days of the week
Παρ�υσίαση /λων των
ηµερών της ε�δ�µάδας
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Εάν τ� κλιµατιστικ/ δεν λειτ�υργεί, στρέψτε τ� τηλε�ειριστήρι� πρ�ς τ�
κλιµατιστικ/ και

Πατήστε τ� κ�υµπί ΕΝΕΡΓΠΙΗΣΗΣ/
ΑΠΕΝΕΡΓΠΙΗΣΗΣ (ON/OFF).

Πιέστε τ� κ�υµπί ΥΨΗΛΗΣ ΙΣ�ΥΣ/
Ε:ΙΚNOΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (HI/ECO).

• Vταν � τρ/π�ς λειτ�υργίας είναι στ� ΑΥΤ�ΜΑΤ�, ΨΥGΗ ή
ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Κάθε 2�ρά π�υ πιέ3ετε τ� κ�υµπί ΥΨΗΛΗΣ ΙΣ%Υ�Σ/ΕG�ΙΚ�NOΜΗΣΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (HI/ECO), η ένδει,η στην �θ/νη αλλά3ει διαδ��ικά ως ε,ής:

Καµία ένδει,η

• Vταν � τρ/π�ς λειτ�υργίας είναι ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ (DRY) ή
%Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗΣ ΕΝΕΡΓ�Π�ΙΗΣΗΣ (ON-TIMER) +
%Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓ�Π�ΙΗΣΗΣ (OFF-TIMER)
Κάθε 2�ρά π�υ πιέ3ετε τ� κ�υµπί ΥΨΗΛΗΣ ΙΣ%Υ�Σ/ΕG�ΙΚ�NOΜΗΣΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (HI/ECO), η ένδει,η στην �θ/νη αλλά3ει διαδ��ικά ως ε,ής:

Καµία ένδει,η

Λειτ�υργία ΥΨΗΛΗΣ ΙΣ�ΥΣ/Ε:ΙΚΝΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (HIGH POWER/ECONOMY)

2
1

• Κατά τη διάρκεια της λειτ�υργίας ΥΨΗΛΗΣ ΙΣ%Υ�Σ, η
θερµ�κρασία δωµατί�υ δεν ελέγ�εται.Εάν η
θερµ�κρασία ψύ,ης ή θέρµανσης είναι υπερ��λικά
υψηλή, πατήστε ,ανά τ� κ�υµπί HI/ECO για να
ακυρώσετε τη λειτ�υργία υψηλής ισ�ύ�ς.

• Η λειτ�υργία ΥΨΗΛΗΣ ΙΣ%Υ�Σ (HIGH POWER) δεν
είναι διαθέσιµη κατά τις λειτ�υργίες ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ
(DRY) και %Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗ ΕΝΕΡΓ�Π�ΙΗΣΗΣ (ON-
TIMER) + %Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓ�Π�ΙΗΣΗΣ
(OFF-TIMER).

• Vταν καθ�ρίσετε τη λειτ�υργία ΥΨΗΛΗΣ ΙΣ%Υ�Σ
(HIGH POWER) α2�ύ καθ�ρίσετε τη λειτ�υργία
%Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗ ΕΝΕΡΓ�Π�ΙΗΣΗΣ (ON-TIMER), η
λειτ�υργία ΥΨΗΛΗΣ ΙΣ%Υ�Σ (HIGH POWER) θα αρ�ίσει
απ/ την καθ�ρισµένη ώρα.

• Μη διαθέσιµη /ταν η κλιµατιστική µ�νάδα είναι κλειστή
(OFF).

• Μετά τη λειτ�υργία ΥΨΗΛΗΣ ΙΣ%Υ�Σ (HIGH POWER),
µπ�ρεί να ακ�ύγεται η ρ�ή τ�υ ψυκτικ�ύ.

• Με τις παρακάτω διαδικασίες µπ�ρείτε να ακυρώσετε
τη λειτ�υργία ΥΨΗΛΗΣ ΙΣ%Υ�Σ.
1 Vταν πατήσετε ,ανά τ� κ�υµπί ΥΨΗΛΗΣ ΙΣ%Υ�Σ/

ΕG�ΙΚ�NOΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (HI/ECO).
2 Vταν αλλά,ει � τρ/π�ς λειτ�υργίας.
3 Vταν περάσ�υν 15 λεπτά απ/ την έναρ,η της

λειτ�υργίας ΥΨΗΛΗΣ ΙΣ%Υ�Σ.
4 Vταν πατήσετε τ� κ�υµπί ΑΘ�ΡΥΒΗΣ ΛΕΙΤ�ΥΡΓΙΑΣ

(SILENT).
5 Vταν πατήσετε τ� κ�υµπί ΝΥ%ΤΕΡΙΝΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ

ΙΣ%Υ�Σ (NIGHT SETBACK).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Με τις παρακάτω διαδικασίες µπ�ρείτε να ακυρώσετε τη
λειτ�υργία ΕG�ΙΚ�Ν�ΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ECONOMY).
1 Vταν πατήσετε ,ανά τ� κ�υµπί ΥΨΗΛΗΣ ΙΣ%Υ�Σ/

ΕG�ΙΚ�NOΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (HI/ECO).
2 Vταν αλλά3ει η κατάσταση λειτ�υργίας απ/

ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ (DRY) σε ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ (FAN).
3 Vταν πατήσετε τ� κ�υµπί ΝΥ%ΤΕΡΙΝΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ

ΙΣ%Υ�Σ (NIGHT SETBACK).
• Μη διαθέσιµη /ταν η κλιµατιστική µ�νάδα είναι κλειστή

(OFF).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

(ΥΨΗΛΗ ΙΣ%ΥΣ) (�ΙΚ�Ν�ΜΙΚ�) (Καν�νική λειτ�υργία)

(�ΙΚ�Ν�ΜΙΚ�) (Καν�νική λειτ�υργία)

Σ1ετικά µε τη λειτ�υργία ΥΨΗΛΗΣ ΙΣ�ΥΣ

Vταν πατήσετε τ� κ�υµπί ΥΨΗΛΗΣ ΙΣ%Υ�Σ/ΕG�ΙΚ�NOΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (HI/ECO), εντείνεται η ισ�ύς λειτ�υργίας και
ενεργ�π�ιείται η ισ�υρή λειτ�υργία ψύ,ης ή θέρµανσης επί 15 λεπτά συνε�ώς. Στ� τηλε�ειριστήρι� παρ�υσιά3εται η
ένδει,η  και ε,α2ανί3εται η ένδει,η για την ΤΑ%ΥΤΗΤΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ (FAN SPEED).

Σ1ετικά µε την ΙΚΝΜΙΚΗ λειτ�υργία

Πιέ3�ντας τ� κ�υµπί HI/ECO, η µ�νάδα αρ�ί3ει να λειτ�υργεί σε �αµηλή ένταση µε την τρ�2�δ�σία ρεύµατ�ς σε
καταστ�λή ώστε να απ�2ευ�θεί η υπερ��λική ψύ,η ή θέρµανση
Η µ�νάδα λειτ�υργεί σε θερµ�κρασία µεγαλύτερη κατά 1.5°C απ/ την πρ�γραµµατισµένη θερµ�κρασία κατά την παρ��ή
κρύ�υ αέρα ή σε θερµ�κρασία µικρ/τερη κατά 2.5°C κατά παρ��ή θερµ�ύ αέρα. Τ/τε εµ2ανί3εται στην �θ/νη τ�υ
τηλε�ειριστηρί�υ η ένδει,η  ενώ η ένδει,η FAN SPEED ε,α2ανί3εται.

• Η µ�νάδα µετα�αίνει σε λειτ�υργία ε,�ικ�ν/µησης
ενέργειας (ECONOMY) κάθε 2�ρά π�υ ενεργ�π�ιείται
στις παρακάτω περιπτώσεις.
1 Vταν απενεργ�π�ιήσετε τ� κλιµατιστικ/ πατώντας

τ� κ�υµπί ON/OFF ενώ �ρισκ/ταν σε λειτ�υργία
ΕG�ΙΚ�Ν�ΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ECONOMY).

2 Vταν τ� κλιµατιστικ/ απενεργ�π�ιηθεί µε τη
λειτ�υργία αναµ�νής (SLEEP) ή τ� %Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗ
ΑΠΕΝΕΡΓ�Π�ΙΗΣΗΣ (OFF-TIMER) ενώ �ρισκ/ταν σε
λειτ�υργία ΕG�ΙΚ�Ν�ΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ECONOMY).

3 Qταν πραγµατ�π�ιείται επανεκκίνηση της
µ�νάδας µετά τη διαδικασία καθαρισµ�ύ
(CLEAN).
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Πατήστε τ� κ�υµπί ΝΥ�ΤΕΡΙΝΗ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΙΣ�ΥΣ
(NIGHT SETBACK).

Κάθε 2�ρά π�υ πιέ3ετε τ� κ�υµπί ΝΥ%ΤΕΡΙΝΗ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΙΣ%ΥΣ
(NIGHT SETBACK), η ένδει,η στην �θ/νη αλλά3ει διαδ��ικά ως ε,ής:

Λειτ�υργία ΝΥ�ΤΕΡΙΝΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΙΣ�ΥΣ (NIGHT SETBACK)

1
■ Την επ��ή π�υ κάνει κρύ�, µπ�ρείτε να διατηρήσετε τη θερµ�κρασία τ�υ �ώρ�υ στ� επίπεδ� π�υ σας κάνει να νιώθετε

άνετα κατά την απ�υσία σας, τη νύ�τα και /ταν δεν �ρίσκεται κανείς στ�ν �ώρ�. Τ� κλιµατιστικ/ διατηρεί τη θερµ�κρασία
συνε�ώς περίπ�υ στ�υς 10°C.

(ΝΥ%ΤΕΡΙΝΗ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΙΣ%ΥΣ
(NIGHT SETBACK) ενεργή)

(ΝΥ%ΤΕΡΙΝΗ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΙΣ%ΥΣ
(NIGHT SETBACK) ανενεργή)

Καµία ένδει,η

∆ιαδικασία έκλυσης
Πατήστε τ� κ�υµπί ΝΥ%ΤΕΡΙΝΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΙΣ%Υ�Σ (NIGHT SETBACK) ή τ�
κ�υµπί ΤΡ�Π�Υ ΛΕΙΤ�ΥΡΓΙΑΣ (MODE) για να σ�ήσετε την ένδει,η ΝΥ%ΤΕΡΙΝΗ
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΙΣ%ΥΣ (NIGHT SETBACK).

• Κατά τη λειτ�υργία ΝΥ%ΤΕΡΙΝΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΙΣ%Υ�Σ (NIGHT
SETBACK), τ� κλιµατιστικ/ διατηρεί την καθ�ρισµένη
θερµ�κρασία περίπ�υ στ�υς 10°C.

• Κατά τη λειτ�υργία ΝΥ%ΤΕΡΙΝΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΙΣ%Υ�Σ (NIGHT
SETBACK), δεν µπ�ρείτε να κάνετε ρυθµίσεις στη θερµ�κρασία.

• Επειδή η θερµ�κρασία τ�υ �ώρ�υ µπ�ρεί να αλλά,ει λίγ�, συνιστ�ύµε
να �ρησιµ�π�ιείτε τη λειτ�υργία αυτή /ταν δεν είναι κανείς στ� �ώρ�.

• Κατά τη λειτ�υργία ΝΥ%ΤΕΡΙΝΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΙΣ%Υ�Σ (NIGHT SETBACK),
δεν µπ�ρείτε να καθ�ρίσετε τη λειτ�υργία ΥΨΗΛΗΣ ΙΣ%Υ�Σ (HIGH POWER)
�ύτε και τη λειτ�υργία ΕG�ΙΚ�Ν�ΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ECONOMY).

• Vταν ακυρώσετε τη λειτ�υργία ΝΥ%ΤΕΡΙΝΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΙΣ%Υ�Σ
(NIGHT SETBACK) πατώντας τ� κ�υµπί ΝΥ%ΤΕΡΙΝΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ
ΙΣ%Υ�Σ (NIGHT SETBACK), η λειτ�υργία επανέρ�εται στ�ν τρ/π�
λειτ�υργίας π�υ ίσ�υε πριν απ/ τη λειτ�υργία ΝΥ%ΤΕΡΙΝΗΣ
ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΙΣ%Υ�Σ (NIGHT SETBACK).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΑΘΡΥΒΗ (SILENT) λειτ�υργία
■ Vταν καθ�ρίσετε την ΑΘ�ΡΥΒΗ ΛΕΙΤ�ΥΡΓΙΑ (SILENT), η µ�νάδα λειτ�υργεί πι� αθ/ρυ�α µειών�ντας τ�ν θ/ρυ�� απ/ την

ε,ωτερική µ�νάδα. Εάν τ� κλιµατιστικ/ δεν λειτ�υργεί, στρέψτε τ� τηλε�ειριστήρι� πρ�ς τ�
κλιµατιστικ/ και

Πατήστε τ� κ�υµπί ΕΝΕΡΓΠΙΗΣΗΣ/
ΑΠΕΝΕΡΓΠΙΗΣΗΣ (ON/OFF).

Πιέστε τ� κ�υµπί ΑΘΡΥΒΗΣ ΛΕΙΤΥΡΓΙΑΣ (SILENT).

• Vταν � τρ/π�ς λειτ�υργίας είναι ΑΥΤ�ΜΑΤΗ (AUTO), ΨΥGΗ
(COOL), ΘΕΡΜΑΝΣΗ (HEAT) ή ΝΥ%ΤΕΡΙΝΗ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΙΣ%ΥΣ
(NIGHT SETBACK)
Κάθε 2�ρά π�υ πιέ3ετε τ� κ�υµπί ΑΘ�ΡΥΒΗ ΛΕΙΤ�ΥΡΓΙΑ (SILENT),
η ένδει,η στην �θ/νη αλλά3ει διαδ��ικά ως ε,ής:

2
1

(ΑΘ�ΡΥΒΗ ΛΕΙΤ�ΥΡΓΙΑ
(SILENT) ενεργή)

∆ιαδικασία έκλυσης
Πατήστε τ� κ�υµπί ΑΘ�ΡΥΒΗΣ ΛΕΙΤ�ΥΡΓΙΑΣ (SILENT) για να σ�ήσετε την
ένδει,η ΑΘ�ΡΥΒΗ ΛΕΙΤ�ΥΡΓΙΑ (SILENT).

• Κατά την ΑΘ�ΡΥΒΗ ΛΕΙΤ�ΥΡΓΙΑ (SILENT), µειών�νται �ι
δυνατ/τητες µέγιστης ψύ,ης και θέρµανσης.

• Η ΑΘ�ΡΥΒΗ ΛΕΙΤ�ΥΡΓΙΑ (SILENT) δεν ισ�ύει κατά τις λειτ�υργίες
ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ (DRY) και ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ (FAN).

• Θα περάσετε στην ΑΘ�ΡΥΒΗ ΛΕΙΤ�ΥΡΓΙΑ (SILENT) την επ/µενη 2�ρά
π�υ θα λειτ�υργήσει τ� κλιµατιστικ/ στις ακ/λ�υθες περιπτώσεις.
1 Vταν διακ�πεί η λειτ�υργία τ�υ κλιµατιστικ�ύ µέσω τ�υ

κ�υµπι�ύ ΕΝΕΡΓ�Π�ΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓ�Π�ΙΗΣΗΣ (ON/OFF) στη
διάρκεια της ΑΘ�ΡΥΒΗΣ ΛΕΙΤ�ΥΡΓΙΑΣ (SILENT).

2 Vταν διακ�πεί η λειτ�υργία τ�υ κλιµατιστικ�ύ κατά τη λειτ�υργία
ΑΝΑΜ�ΝΗΣ (SLEEP) ή %Ρ�Ν�∆ΙΑΚ�ΠΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓ�Π�ΙΗΣΗΣ
(OFF-TIMER) στη διάρκεια της ΑΘ�ΡΥΒΗΣ ΛΕΙΤ�ΥΡΓΙΑΣ (SILENT).

3 Qταν πραγµατ�π�ιείται επανεκκίνηση της µ�νάδας µετά τη
διαδικασία καθαρισµ�ύ (CLEAN).

• Μη διαθέσιµη /ταν η κλιµατιστική µ�νάδα είναι κλειστή (OFF).
• Η στάθµη τ�υ θ�ρύ��υ της εσωτερικής µ�νάδας δεν µπ�ρεί να

µειωθεί µε �άση τις συνθήκες.
• Σε περίπτωση π�λλαπλ�ύ συστήµατ�ς SCM, δεν ισ�ύει η λειτ�υργία

για τ�ν έλεγ�� τ�υ ΑΘ�ΡΥΒΗ (SILENT).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Καµία ένδει,η
(ΑΘ�ΡΥΒΗ ΛΕΙΤ�ΥΡΓΙΑ
(SILENT) ανενεργή)
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Λειτ�υργία ΑΥΤΜΑΤΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΥ (SELF CLEAN)

1 Για να ενεργ�π�ιήσετε τη λειτ�υργία καθαρισµ�ύ,
πατήστε τ�ν διακ2πτη CLEAN µε τη µύτη εν2ς στυλ2.
Κάθε 2�ρά π�υ πιέ3ετε τ�ν διακ/πτη CLEAN, η ένδει,η
στην �θ/νη αλλά3ει διαδ��ικά ως ε,ής:

■ Η λειτ�υργία ΚΑΘΑΡΙΣΜ�Υ θα πρέπει να διε,α�θεί µετά τις λειτ�υργίες ΑΥΤ�ΜΑΤΗ, ΨΥGΗ και ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ για να
α2αιρέσει την υγρασία απ/ την εσωτερική µ�νάδα και να ελέγ,ει την ανάπτυ,η µ�ύ�λας και �ακτηρίων.

• Μετά απ/ δύ� ώρες, η κλιµατιστική µ�νάδα παύει να λειτ�υργεί
αυτ/µατα. Για να σταµατήσετε άµεσα τη λειτ�υργία της
κλιµατιστικής µ�νάδας, πιέστε τ� κ�υµπί ON/OFF.

• Η λειτ�υργία καθαρισµ�ύ δεν εκτελείται εάν έ��υν επιλε�θεί �ι
λειτ�υργίες θέρµανσης και ανεµιστήρα (HEAT και FAN), �
�ρ�ν�διακ/πτης απενεργ�π�ίησης (OFF-TIMER), η λειτ�υργία
αναµ�νής (SLEEP).

• Η εσωτερική µ�νάδα ανεµιστήρα λειτ�υργεί για περίπ�υ δυ� ώρες
στη λειτ�υργία ΚΑΘΑΡΙΣΜ�Υ.

• Τ� 2ωτάκι ΛΕΙΤ�ΥΡΓΙΑΣ (RUN) 2ωτί3εται κατά την διάρκεια της
λειτ�υργίας ΚΑΘΑΡΙΣΜ�Υ (CLEAN).

• Αν πατήσετε τ� κ�υµπί ΑΝΑΜ�ΝΗΣ (SLEEP) ή τ� κ�υµπί
ΝΥ%ΤΕΡΙΝΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΙΣ%Υ�Σ (NIGHT SETBACK) στη διάρκεια
της λειτ�υργίας ΚΑΘΑΡΙΣΜ�Υ (CLEAN), ακυρώνεται η λειτ�υργία
ΚΑΘΑΡΙΣΜ�Υ (CLEAN) και ύστερα η µ�νάδα θα περάσει σε
λειτ�υργία ΑΝΑΜ�ΝΗΣ (SLEEP)  ή ΝΥ%ΤΕΡΙΝΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ
ΙΣ%Υ�Σ (NIGHT SETBACK).

• Αυτή δεν είναι λειτ�υργία για α2αίρεση της µ�ύ�λας, µικρ��ίων ή
�ρ�µιάς π�υ έ��υν πρ�σκ�λληθεί  στη µ�νάδα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Λειτ�υργία αυτ2µατης επανεκκίνησης
■ Τι είναι η λειτ�υργία αυτ2µατης επανεκκίνησης;
• Η λειτ�υργία αυτ/µατης επανεκκίνησης απ�θηκεύει την κατάσταση λειτ�υργίας τ�υ κλιµατιστικ�ύ σε περίπτωση διακ�πής

της τρ�2�δ�σίας πρ�κειµέν�υ τ� κλιµατιστικ/ να µετα�αίνει αυτ/µατα στην πρ�ηγ�ύµενη κατάσταση λειτ�υργίας µ/λις
απ�κατασταθεί η παρ��ή ρεύµατ�ς.

• �ι ακ/λ�υθες ρυθµίσεις θα ακυρωθ�ύν:
1 �ι ρυθµίσεις �ρ�ν�διακ/πτη
2 Η λειτ�υργία HIGH POWER (Υψηλή ισ�ύς)

• Η λειτ�υργία αυτ/µατης επανεκκίνησης είναι ενεργ�π�ιηµένη απ/ πρ�επιλ�γή κατά την παράδ�ση τ�υ κλιµατιστικ�ύ.
Αυτ/ πρ�καλείται απ/ τη λειτ�υργία των �αλ�ίδων ελέγ��υ ψυκτικ�ύ αερί�υ ή των ηλεκτρικών ε,αρτηµάτων.

• Σε περίπτωση διακ�πής ρεύµατ�ς �άν�νται �ι ρυθµίσεις τ�υ �ρ�ν�διακ/πτη. Vταν επανέλθει τ� ρεύµα, ρυθµίστε εκ
νέ�υ τ� �ρ�ν�διακ/πτη.

(ΛΕΙΤ�ΥΡΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜ�Υ
(CLEAN) ενεργή)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Καµία ένδει,η

Υπ�δεί5εις για απ�δ�τική λειτ�υργία
■ Παρακαλ�ύµε /πως παρατηρήσετε τα παρακάτω για την �ικ�ν�µικ/τερη και ανετ/τερη �ρήση της µ�νάδας σας.

Ρυθµίστε την αρµ2@�υσα θερµ�κρασία 1ώρ�υ.

�ι υπερ��λικά υψηλές ή �αµηλές
θερµ�κρασίες ενέ��υν κινδύν�υς για
την υγεία σας και πρ�καλ�ύν υψηλή
κατανάλωση ενέργειας.

Απ�Dύγετε άµεσ� ηλιακ2 Dώς και έλ5η.

Εµπ�δίστε τ� άµεσ� ηλιακ/ 2ώς
�ρησιµ�π�ιώντας κατά τη λειτ�υργία της
ψύ,ης τις κ�υρτίνες ή τα ρ�λά. Α2ήστε τα
παράθυρα και τις π/ρτες κλειστά, εκτ/ς κι αν
ανακυκλώνετε τ�ν αέρα.

Λειτ�υργείτε τη µ�νάδα µ2ν�ν 2ταν
1ρειά@εται.

%ρησιµ�π�ιείστε σωστά τ�
�ρ�ν�διακ/πτη για να λειτ�υργήσετε
τη µ�νάδα µ/ν�ν /ταν �ρειά3εται.

Καθαρίστε συ1νά τα Dίλτρα.

Β�υλωµένα 2ίλτρα είναι πιθαν/ν να
εµπ�δίσ�υν τη ρ�ή τ�υ αέρα και να
πρ�καλέσ�υν έτσι µη ικαν�π�ιητική
απ/δ�ση.

Ρυθµίστε σωστά τη διεύθυνση ρ�ής
τ�υ αέρα.

Ρυθµίστε την πάνω/κάτω και τη δε,ιά/
αριστερά ρ�ή τ�υ αέρα ώστε να
επιτύ�ετε µία σταθερή θερµ�κρασία
στ� �ώρ�.

Κατά τη λειτ�υργία ψύ5ης Dρ�ντίστε
ώστε η συσκευή να µην είναι εκτεθειµένη
σε πηγές θερµ2τητας.

Απ�2ύγετε /σ� µπ�ρείτε περισσ/τερ�
τις πηγές θερµ/τητας στ� �ώρ�.

3 sec.

1 sec.

ON

OFF

(ΛΕΙΤ�ΥΡΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜ�Υ
(CLEAN) ανενεργή)
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Επιλ�γή περσίδων ε5αγωγής αέρα
■ Με τ� διακ/πτη AIR SELECTION µπ�ρείτε να επιλέ,ετε µετα,ύ της συνδιαστικής �ρήσης των άνω και κάτω περσίδων

ε,αγωγής αέρα και της άνω περσίδας.  Μη διαθέσιµη λειτ�υργία /ταν η κλιµατιστική µ�νάδα είναι κλειστή (OFF).

1
2

Πιέστε τ� κ�υµπί ON/OFF τ�υ τηλε1ειριστηρί�υ.

Πιέστε τ�ν διακ2πτη AIR SELECTION στην περι�1ή
ενδεί5εων της µ�νάδας.

Vταν πιέ3ετε τ�ν διακ/πτη AIR SELECTION, µπ�ρείτε να επιλέ,ετε
µετα,ύ της συνδιαστικής �ρήσης των άνω και κάτω περσίδων
ε,αγωγής αέρα και της άνω περσίδας.
Σε περίπτωση π�υ επιλε�θεί η άνω περσίδα ε,αγωγής αέρα, ανά�ει η
πράσινη 2ωτεινή ένδει,η AIR OUTLET SELECTION στην περι��ή
ενδεί,εων της µ�νάδας.

AIR OUTLET SELECTION
Φωτεινή ένδει,η: OFF

AIR OUTLET SELECTION
Φωτεινή ένδει,η: ON

Άνω περσίδα
ε5αγωγής αέρα

Άνω και κάτω περσίδες
ε5αγωγής αέρα

Αυτ2µατη επιλ�γή ε52δ�υ αέρα

Λειτ�υργία για ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Σε περίπτωση π�υ κατά τη λειτ�υργία ψύ,ης ή ,ήρανσης είναι επιλεγµένες τ/σ� �ι
κάτω /σ� και �ι επάνω έ,�δ�ι, /λες �ι έ,�δ�ι θα συνε�ίσ�υν να λειτ�υργ�ύν για
ε,ήντα λεπτά µετά την έναρ,η ή ωσ/τ�υ η θερµ�κρασία τ�υ �ώρ�υ πέσει κάτω απ/
την καθ�ρισµένη τιµή. Τ/τε, � αέρας θα αρ�ίσει να �γαίνει απ/ την επάνω έ,�δ�. Η
κατάσταση αυτή θα διατηρηθεί ωσ/τ�υ κλείσετε τ� διακ/πτη.

Σε περίπτωση π�υ είναι επιλεγµένες και �ι δύ� έ,�δ�ι στη λειτ�υργία αυτ/µατης
ρύθµισης τα�ύτητας τ�υ ανεµιστήρα, η επάνω έ,�δ�ς θα συνε�ίσει να λειτ�υργεί
για δέκα λεπτά µετά την έναρ,η ή ωσ/τ�υ η θερµ�κρασία τ�υ �ώρ�υ πλησιάσει την
καθ�ρισµένη τιµή. Τ/τε, � αέρας θα αρ�ίσει να �γαίνει και απ/ τις δύ� ε,/δ�υς
ώστε να µπ�ρεί να 2τάσει σε κάθε γωνία τ�υ �ώρ�υ.

Σε περίπτωση π�υ είναι επιλεγµένες και �ι δύ� έ,�δ�ι στη λειτ�υργία αυτ/µατης
ρύθµισης τα�ύτητας τ�υ ανεµιστήρα, η κάτω έ,�δ�ς θα συνε�ίσει να λειτ�υργεί για
είκ�σι λεπτά µετά την έναρ,η ή ωσ/τ�υ η θερµ�κρασία τ�υ �ώρ�υ πλησιάσει την
καθ�ρισµένη τιµή. Τ/τε, � αέρας θα αρ�ίσει να �γαίνει και απ/ τις δύ� ε,/δ�υς. Η
κατάσταση αυτή θα διατηρηθεί ωσ/τ�υ κλείσετε τ� διακ/πτη.
Η αυτ/µατη ρύθµιση της κατεύθυνσης στην κάτω έ,�δ� τ�υ αέρα απ�τρέπει την
ανάδευση τ�υ θερµ�ύ αέρα και ��ηθά να διατηρηθεί η θερµ�κρασία κ�ντά στ�
δάπεδ� στ� καλύτερ� δυνατ/ επίπεδ�.

Λειτ�υργία για ΨΥ:Η, :ΗΡΑΝΣΗ
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Συντήρηση
Άν�ιγµα και κλείσιµ� τ�υ πλαισί�υ εισαγωγής αέρα Ε5αγωγή, εγκατάσταση τ�υ πίνακα εισαγωγής αέρα

ΑDαίρεση
Vταν α2αιρείτε τ� κάλυµµα αναρρ/2ησης αέρα για
εσωτερικ/ καθαρισµ/ ή για άλλ� λ/γ�, αν�ί,τε τ�
κάλυµµα, α2αιρέστε τ� νήµα και στη συνέ�εια τρα�ή,τε
τ� πρ�ς τα εµπρ/ς.

Εγκατάσταση
Ασ2αλείστε τ� άνω άκρ� τ�υ καλύµµατ�ς πιέ3�ντάς τ�
ελα2ρά πρ�ς τα µέσα, τ�π�θετείστε τ� νήµα /πως και
στην εικ/να και έπειτα κλείστε τ� κάλυµµα.

Άν�ιγµα
Βάλτε τα δά�τυλά σας στις εσ��ές π�υ �ρίσκ�νται και στις
δύ� πλευρές τ�υ καλύµµατ�ς και τρα�ή,τε τ� κάλυµµα
πρ�ς τα κάτω µε 2�ρά πρ�ς τα εµπρ/ς έτσι ώστε να αν�ί,ει
µε κλίση περίπ�υ 15 µ�ιρών.

Κλείσιµ�
Πιέστε τις δύ� άκρες τ�υ πλαισί�υ ταυτ/�ρ�να και στη
συνέ�εια πιέστε ελα2ρώς στ� κέντρ� τ�υ πλαισί�υ.

ΠΡΣ�Η

• Πρ�σέ,τε να µην σας πέσει τ� κάλυµµα.

• Φρ�ντίστε ώστε η συσκευή να µην
έρ1εται σε επαDή µε υγρά.

• Μην αγγί@ετε τα αλ�υµινένια
πτερύγια στη µ�νάδα ανταλλαγής
θερµ2τητας.

• Σταθείτε σταθερά σε µια διπλή D�ρητή
σκάλα ή κάπ�ι� άλλ� σταθερ2
αντικείµεν� 2ταν απ�µακρύνεται τ�
πλαίσι� εισ2δ�υ και τ� Dίλτρ�.

Καθαρίστε τ� Dίλτρ� αέραΑπ�συνδέστε τη συσκευή απ2 την
τρ�D�δ�σία.

ΑDαιρέστε τ� Dίλτρ� αέρα.

• Τρα�ή,τε τ� πλαίσι� εισαγωγής αέρα
πρ�ς τα µπρ�στά.

• Ανασηκώστε ελα2ρά τις λα�ές στις
δύ� πλευρές τ�υ πλαισί�υ και
α2αιρέστε τ� πλαίσι� τρα�ώντας τ�
πρ�ς τα µπρ�στά.

Καθαρισµ2ς

Εάν τ� 2ίλτρ� είναι π�λύ �ρώµικ�, καθαρίστε τ� µε
�λιαρ/ νερ/ (περίπ�υ 30°C) και στεγνώστε τ� καλά.

Πριν απ2 τη συντήρηση Σε περί�δ� λειτ�υργίας

ΠΡΣ�Η

1

2

3

• Μην καθαρί3ετε τα 2ίλτρα µε �ραστ/
νερ/.

• Μην τα στεγνώνετε πάνω απ/ αν�ι�τή
2ωτιά.

• Βγάλτε τα τρα�ώντας τα ελα2ρά.

Φρ�ντίστε ώστε η µ�νάδα να µην
έρ1εται σε επαDή µε τα ε5ής:

• Καυτ/ νερ/ (40°C ή περισσ/τερ�)
Είναι πιθαν/ν να δια2�ρ�π�ιήσει τ�
σ�ήµα ή τ� �ρώµα της µ�νάδας.

• Πετρέλαι�, διαλυτικά �ρώµατ�ς, �εν3ίνη,
απ�ρρυπαντικά κτλ.
Μπ�ρεί να δια2�ρ�π�ιήσ�υν τ� σ�ήµα ή
να �αρά,�υν τη µ�νάδα.

Επανατ�π�θετήστε τ� Dίλτρ� αέρ�ς.

• Κρατήστε σταθερά τ� 2ίλτρ� απ/ τις δύ�
πλευρές /πως 2αίνεται στην εικ/να δε,ιά
και τ�π�θετήστε τ� στη θέση τ�υ.

• Κλείστε τ� κάλυµµα αναρρ/2ησης αέρα.

ΠΡΣ�Η
• Πρ�σέ,τε να µην σας πέσει τ� κάλυµµα.

Καθαρί@�ντας τη µ�νάδα
• Σκ�υπίστε τη µ�νάδα µε ένα µαλακ/,

στεγν/ πανί ή µε την ηλεκτρική σκ�ύπα.
• Εάν η µ�νάδα είναι π�λύ �ρώµικη,

σκ�υπίστε τη µε ένα ύ2ασµα π�υ πριν έ�ετε
��υτή,ει σε �λιαρ/ νερ/.

Καθαρισµ2ς τ�υ πλαισί�υ εισ2δ�υ αέρα
• Α2αίρεση και εγκατάσταση τ�υ πλαισί�υ εισ/δ�υ αέρα.
• Σκ�υπίστε τη µ�νάδα µε ένα µαλακ/, στεγν/

πανί ή µε την ηλεκτρική σκ�ύπα.
ΠΡΣ�Η

• Μην �ρησιµ�π�ιείτε νερ/ για τ�ν
καθαρισµ/ τ�υ πλαισί�υ.

ΠΡΣ�Η
• Η λειτ�υργία της µ�νάδας �ωρίς την

επανατ�π�θέτηση των 2ίλτρων αέρα έ�ει
ως απ�τέλεσµα τη συσσώρευση σκ/νης και
µπ�ρεί να πρ�καλέσει 3ηµιά.

Σκ�υµπίστε τη
µ�νάδα µε ένα
µαλακ/, στεγν/ πανί.

Υπάρ�ει
κίνδυν�ς

ηλεκτρ�πλη,ίας.

Τα καν�νικά διαστήµατα γι’ αυτ2
είναι κάθε δύ� ε7δ�µάδες
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Στ� τέλ�ς επ�1ής

Απενεργ�π�ιήστε τη µ�νάδα και κλείστε τ�ν
διακ2πτη τρ�D�δ�σίας.
Η µ�νάδα καταναλώνει περίπ�υ 2W ηλεκτρικής ενέργειας
ακ/µη και /ταν �ρίσκεται εκτ/ς λειτ�υργίας.
Κλείν�ντας τ�ν διακ/πτη λειτ�υργίας ε,�ικ�ν�µείτε
ενέργεια και ε,ασ2αλί3ετε �αµηλ/τερ� κ/στ�ς
λειτ�υργίας.

Κατά την έναρ5η της επ�1ής

Βε7αιωθείτε 2τι τα καλώδια γείωσης δεν
πιέ@�νται απ2 άλλα αντικείµενα και 2τι είναι
συνδεδεµένα.

Βε7αιωθείτε 2τι κανένα αντικείµεν� δεν
εµπ�δί@ει τη ρ�ή τ�υ αέρα στα αν�ίγµατα
εισαγωγής και ε5αγωγής αέρα της εσωτερικής
και της ε5ωτερικής µ�νάδας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η λειτ�υργία της θέρµανσης / ψύ,ης επηρεά3εται απ/ ένα ��υλωµέν�, σκ�νισµέν�, κλπ. 2ίλτρ� αέρα
και � θ/ρυ��ς λειτ�υργίας γίνεται πι� δυνατ/ς. Επίσης πιθαν/ν να καταλώνεται και περισσ/τερ�
ρεύµα. Παρακαλ�ύµε καθαρί3ετε τα 2ίλτρα τ�υ αέρα σε τακτά διαστήµατα.

1

2

ΑDαιρέστε τις µπαταρίες απ2 τ�
τηλε1ειριστήρι�.

Καθαρίστε και τις δύ� µ�νάδες, την
εσωτερική και την ε5ωτερική.

Καθαρίστε και επανατ�π�θετήστε τα Dίλτρα.

Εκτελέστε τη λειτ�υργία ανεµιστήρα για 2
έως 3 ώρες.

Στεγνώστε τ� εσωτερκ/ της µ�νάδας.

3
4
5

Βε7αιωθείτε 2τι δεν υπάρ1�υν ενδεί5εις
διά7ρωσης ή σκ�υριάς στ� κύρι� πλαίσι� της
ε5ωτερικής µ�νάδας.

Τ�π�θετήστε τις µπαταρίες στ�
τηλε1ειριστήρι�.

Αν�ί5τε τ�ν διακ2πτη τρ�D�δ�σίας.

Βε7αιωθείτε 2τι τα Dίλτρα αέρ�ς είναι
καθαρά.

1

2

3

4
5
6

  Εγκατάσταση, επιθεώρηση και αντικατάσταση τ�υ Dίλτρ�υ καθαρισµ�ύ αέρα

1. Αν�ί,τε τ� πλαίσι� εισαγωγής αέρα και α2αιρέστε τα 2ίλτρα αέρα.   Σελίδα 250

2. Α2αιρέστε τις �άσεις τ�υ 2ίλτρ�υ, µε τ� 2ίλτρ� καθαρισµ�ύ αέρα π�υ
είναι εγκατεστηµέν� στη υπ�δ��ή, απ/ τ� κλιµατιστικ/.

3. Α2αιρέστε τ� (π�ρτ�καλί) απ�σµητικ/ 2ίλτρ� π�υ ,επλένεται απ/ τη θήκη τ�υ
και ελέγ,τε τ�. Α2αιρείτε ανά περι/δ�υς τυ�/ν σκ/νη ή ακαθαρσίες απ/ τ�
απ�σµητικ/ 2ίλτρ� π�υ ,επλένεται. Αν τ� απ�σµητικ/ 2ίλτρ� π�υ ,επλένεται
είναι ιδιαίτερα �ρώµικ�, µπ�ρείτε να τ� πλύνετε µε νερ/. Ωστ/σ�, επειδή τ�
2ίλτρ� είναι ευαίσθητ�, 2ρ�ντίστε να τ� πλύνετε �ωρίς να τ� α2αιρέσετε απ/
τη θήκη τ�υ για να απ�2ύγετε τυ�/ν πρ/κληση 3ηµιάς. Α2�ύ πλύνετε τ� 2ίλτρ�,
τ�π�θετήστε τ� στ�ν ήλι� για να στεγνώσει. Τ�π�θετώντας τ� 2ίλτρ� στ�ν
ήλι�, παρατείνεται η αρωµατική τ�υ ιδι/τητα.

Α2αιρέστε τ� (πράσιν�) 2ίλτρ� 2υσικ�ύ εν3ύµ�υ απ/ τη θήκη τ�υ και ελέγ,τε
τ�. Α2αιρέστε τυ�/ν σκ/νη ή ακαθαρσίες απ/ τ� 2ίλτρ� 2υσικ�ύ εν3ύµ�υ
�ρησιµ�π�ιώντας ηλεκτρική σκ�ύπα. Σε περίπτωση π�υ τ� 2ίλτρ� 2υσικ�ύ
εν3ύµ�υ δεν µπ�ρεί να καθαριστεί ή �ρησιµ�π�ιήθηκε για περί�δ� περίπ�υ
εν/ς �ρ/ν�υ, αντικαταστήστε τ�.
(Τ� 2ίλτρ� 2υσικ�ύ εν3ύµ�υ �2είλει να αντικατασταθεί µετά απ� �ρήση
εν/ς �ρ/ν�υ περίπ�υ. Ωστ/σ�, η πραγµατική περί�δ�ς αντικατάστασης
µπ�ρεί να είναι δια2�ρετική ανάλ�γα µε τις συνθήκες �ρήσης τ�υ
2ίλτρ�υ.)

(Μην πετάτε τις �άσεις 2ίλτρων. %ρησιµ�π�ι�ύνται ,ανά.)

4. Στερεώστε τ� 2ίλτρ� καθαρισµ�ύ αέρα στη �άση τ�υ 2ίλτρ�υ, και κι
έπειτα στερεώστε τις �άσεις τ�υ 2ίλτρ�υ στ� κλιµατιστικ/.

• Τ� 2ίλτρ� 2υσικ�ύ εν3ύµ�υ και τ� απ�σµητικ/ 2ίλτρ� π�υ ,επλένεται
µπ�ρ�ύν να τ�π�θετηθ�ύν είτε στ� άνω είτε στ� κάτω µέρ�ς της
κλιµατιστικής µ�νάδας.

• Τ�π�θετήστε τ� 2ίλτρ� 2υσικ�ύ εν3ύµ�υ µε την πράσινη πλευρά µπρ�στά.

Αντικείµεν� �αρακτηριστικά �ρώµα

�ι πηγές αρώµατ�ς στ� 2ίλτρ� έ��υν σπάσει, αναδύ�ντας άρωµα.

Με τη �ρήση τ�υ εν3ύµ�υ, η µ�ύ�λα και τα µικρ/�ια στ� 2ίλτρ�
καταστρέ2�νται και � αέρας τ�υ δωµατί�υ διατηρείται καθαρ/ς.

2ίλτρ� 2υσικ�ύ
εν3ύµ�υ

απ�σµητικ/ 2ίλτρ�
π�υ ,επλένεται

Π�ρτ�καλί

5. Εγκαταστήστε τα 2ίλτρα αέρα και κλείστε τ� πλαίσι� εισ/δ�υ αέρα.   Σελίδα 250

Για αντικατάσταση τ�υ 2ίλτρ�υ καθαρισµ�ύ αέρα, επικ�ινωνήστε τ�ν πρ�µηθευτή σας.

ΠΡΣ�Η
• Μην εκθέσετε τα 2ίλτρα 2υσικ�ύ εν3ύµ�υ σε άµεσ� ηλιακ/ 2ως για µεγάλη

�ρ�νική περί�δ�. Η �ακτηρι�λυτική δράση θα �αθεί.
• Κατά την τ�π�θέτηση 2ίλτρ�υ καθαρισµ�ύ αέρα στην εσωτερική µ�νάδα,

πρ�σέ,τε να µην τραυµατίσετε τα �έρια σας απ/ τυ�/ν επα2ή µε τ�ν
εναλλάκτη θερµ/τητας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Βάση 2ίλτρ�υ

πράσιν�
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Σωστή εγκατάσταση

   ∆ώστε πρ�σ�1ή σε θ�ρύ7�υς κατά την λειτ�υργία!
• Vταν εγκαθιστάτε τη µ�νάδα 2ρ�ντίστε να επιλέ,ετε ένα µέρ�ς /π�υ τ� �άρ�ς της µ�νάδας να µπ�ρεί να κρατηθεί άνετα

και να µην αυ,άν�νται � θ/ρυ��ς λειτ�υργίας ή �ι κραδασµ�ί. Εάν µεταδίδ�νται κραδασµ�ί απ/ τη µ�νάδα σε /λ�υς τ�υς
�ώρ�υς, τ�π�θετήστε στηρίγµατα απ�ρρ/2ησης των κραδασµών µετα,ύ της µ�νάδας και των στηριγµάτων της.

• Τ�π�θετήστε τ� κλιµατιστικ/ σε �ώρ� /π�υ η απ���λή 3εστ�ύ ή ψυ�ρ�ύ αέρα και � θ/ρυ��ς λειτ�υργίας π�υ
πρ�καλ�ύνται απ/ την εσωτερική και την ε,ωτερική µ�νάδα τ�υ δεν παρεν��λεί τ�υς γύρω σας.

• Μην α2ήνετε κανένα εµπ/δι� κ�ντά στην έ,�δ� και εισαγωγή αέρα της ε,ωτερικής µ�νάδας. Αυτ/ µπ�ρεί αν
πρ�καλέσει �λά�η καθώς και να αυ,ήσει τ� θ/ρυ�� λειτ�υργίας.

• Σε περίπτωση π�υ ακ�ύσετε έναν ασυνήθιστ� θ/ρυ�� κατά την λειτ�υργία, επικ�ινωνήστε µε τ�ν πρ�µηθευτή σας.

   Κατάλληλη θέση εγκατάστασης
• Μην τ�π�θετείτε αντικείµενα µπρ�στά στην εσωτερική µ�νάδα, καθώς εµπ�δί3�υν τ�ν επαρκή ε,αερισµ/ και τη σωστή λειτ�υργία της.
• Μην τ�π�θετείτε τη µ�νάδα σε �ώρ�υς:

• Vπ�υ υπάρ�ει κίνδυν�ς διαρρ�ής εύ2λεκτων αερίων.
• Εκεί /π�υ πιτσιλί3εται ά2θ�ν� λάδι.

• Είναι πιθαν/ν να εµ2ανιστεί �λά�η ε,αιτίας της �,είδωσης αν η µ�νάδα έ�ει εγκατασταθεί κ�ντά σε πηγή /π�υ
παράγ�νται θει�ύ�α αέρια ή σε παραθαλλάσια περι��ή εκτεθειµέν� στη θαλάσσια αύρα. Επικ�ινωνήστε µε τ�ν
πρ�µηθευτή σας.

• Τ� κλιµατιστικ/ και τ� τηλε�ειριστήρι� πρέπει να �ρίσκεται τ�υλά�ιστ�ν 1 µέτρ� µακριά απ/ συσκευή τηλε/ρασης ή ραδι�2ών�υ.
• Απ�στραγγίστε τ� απ�ϋγρ�π�ιηµέν� υγρ/ της εσωτερικής µ�νάδας σε ένα σηµεί� /π�υ να στραγγί3εται καλά.

Τ� κλιµατιστικ2 δεν δ�υλεύει καθ2λ�υ.

Έ�ετε ρυθµίσει τ�ν
�ρ�ν�διακ/πτη στη θέση
(�Ν) Έναρ,η Λειτ�υργίας;

Μήπως έ�ετε κλείσει τ�ν
κύρι� διακ/πτη παρ��ής
ρεύµατ�ς;

Ανί1νευση Βλα7ών
Παρακαλ�ύµεπραγµατ�π�ιείστε τ�υς παρακάτω ελέγ��υς πριν τηλε2ωνήσετε για επισκευή.

Μήπως έ�ετε α2ήσει
π/ρτες ή παράθυρα
αν�ι�τά;

Έ�ετε ρυθµίσει τ� θερµ�στάτη
στην κατάλληλη θερµ�κρασία;

Μήπως στ� �ώρ� λειτ�υργεί
πηγή θερµ/τητας;

Μήπως υπάρ��υν πάρα
π�λλά άτ�µα στ� �ώρ�;

Είναι καθαρ/ τ� 2ίλτρ� τ�υ
αέρα; (V�ι ��υλωµέν�;)

Μήπως �τυπάει � ήλι�ς
κατευθείαν στ� δωµάτι�;

Εάν τ� κλιµατιστικ/ δεν
λειτ�υργεί σωστά α2�ύ
ελέγ,ατε τα σηµεία ή αν
υπάρ�ει ακ/µη �π�ιαδήπ�τε
αµ2ι��λία κι α2�ύ
συµ��υλευτείτε τη σελίδα 253ή
αν συµ�αίν�υν πράγµατα /πως
αυτά π�υ 2αίν�νται στη σελίδα
254, κλείστε τ�ν κύρι�
διακ/πτη παρ��ής ρεύµατ�ς
και επικ�ινωνήστε µε τ�ν
πρ�µηθευτή σας.

Σε αυτ/ τ� κλιµατιστικ/ �ρησιµ�π�ιείται εναλλακτικ/ ψυκτικ/ µέσ� (R410A).
Ενηµερώστε τ�ν αντιπρ/σωπ� ή τ�ν υπεύθυν� ελέγ��υ και συντήρησης
σ�ετικά µε τ� πρ/�ληµα.

Μήπως έ�ει γίνει διακ�πή
ρεύµατ�ς ή έ�ει καεί η
ασ2άλεια;

Ανεπαρκής ψύ5η

Ανεπαρκής ψύ5η ή θέρµανση

Κατάλληλη
θερµ�κρασία

Επισκευή και συντήρηση
Ανάλ�γα µε τ� περι�άλλ�ν λειτ�υργίας, τ� εσωτερικ/ τ�υ κλιµατιστικ�ύ µπ�ρεί να ρυπανθεί µετά απ/ µερικά �ρ/νια
λειτ�υργίας. �ι ρύπ�ι επηρεά3�υν την απ/δ�ση της µ�νάδας. Για αυτ/ τ� λ/γ�, εκτ/ς απ/ τ�ν συνηθισµέν� καθαρισµ/,
πρ�τείνεται � τακτικ/ς έλεγ��ς και η συντήρηση της µ�νάδας. (Με τ�ν τρ/π� αυτ/ ε,ασ2αλί3ετε µεγαλύτερη διάρκεια
3ωής για τ� κλιµατιστικ/ σας �ωρίς την παρ�υσίαση πρ��ληµάτων λειτ�υργίας.)
• Επικ�ινωνήστε µε τ�ν πρ�µηθευτή σας ή έναν απ�κλειστικ/ αντιπρ/σωπ� για την επισκευή και συντήρηση. (�ι

επισκευές αυτές θα �ρεωθ�ύν).
• Θα συνιστ�ύσαµε �ι επισκευές και η συντήρηση να πραγµατ�π�ιηθ�ύν κατά την επ��ή µη λειτ�υργίας τ�υ κλιµατιστικ�ύ.
• Εάν τ� καλώδι� παρ��ής για αυτήν τη �ρήση έ�ει πάθει 3ηµιά, θα πρέπει να αντικατασταθεί µ/ν�ν απ/ κατάστηµα

επισκευών ε,�υσι�δ�τηµέν� απ/ τ�ν κατασκευαστή, δι/τι απαιτ�ύνται ειδικά εργαλεία.

RFB012A006C_GR_240-256 4/18/14, 20:15252



– 253 –

Εάν η µ�νάδα λειτ�υργεί για µεγάλ� �ρ�νικ/ διάστηµα σε
υψηλή υγρασία, µπ�ρεί να συγκεντρωθεί υγρασία στη
σ�άρα της ε,/δ�υ αέρα και να στά3ει.

Υγρασία µπ�ρεί να συγκεντρωθεί στη σ1άρα ε52δ�υ τ�υ
αέρα.

Σηµείωση
∆εν είναι δυνατή η επανεκκίνηση της µ�νάδας αµέσως
µετά την παύση της λειτ�υργίας της.

(Τ� 2ωτάκι λειτ�υργίας (RUΝ) είναι αναµµέν�)

∆εν ε5έρ1εται αέρας κατά την έναρ5η της λειτ�υργίας
θέρµανσης.

Τ� 2ωτάκι λειτ�υργίας (RUΝ) ανα��σ�ήνει αργά
(1,5 δευτερ/λεπτα �Ν, 0,5 δευτ. �FF)

Η ρ�ή τ�υ αέρα έ�ει σταµατήσει για να εµπ�διστεί η εκρ�ή
ψυ�ρ�ύ αέρα µέ�ρις /τ�υ 3εσταθεί � εναλλάκτης
θερµ/τητας (2 µε 5 λεπτά) (ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ dΕΣΤ�)
(πρ/γραµµα HOT KEEP)

Η απ�7�λή αέρα αρ1ί@ει µετά απ2 5 έως 15 λεπτά απ2 την
ενεργ�π�ίηση της µ�νάδας ή � αέρας π�υ ε5έρ1εται κατά
την εκκίνηση της λειτ�υργίας δεν είναι αρ1ικά θερµ2ς.

Τ� 2ωτάκι λειτ�υργίας (RUΝ) ανα��σ�ήνει αργά
(1,5 δευτερ/λεπτα �Ν, 0,5 δευτ. �FF)

Vταν η ε,ωτερική θερµ�κρασία είναι �αµηλή και η υγρασία
υψηλή η µ�νάδα µερικές 2�ρές κάνει απ/ψυ,η
αυτ�µάτως. Παρακαλ�ύµε περιµένετε. Κατά την απ/ψυ,η
πιθαν/ν να �γεί νερ/ ή ατµ/ς απ/ την ε,ωτερική µ�νάδα.

∆εν ε5έρ1εται αέρας κατά την έναρ5η της λειτ�υργίας
αDύγρανσης.

(Τ� 2ωτάκι λειτ�υργίας (RUΝ) είναι αναµµέν�)

� εσωτερικ/ς ανεµιστήρας είναι πιθαν/ν να σταµατήσει
πρ�κειµέν�υ να παρεµπ�δίσει την επανε,αέρωση της
απ�ϋγρ�π�ιηµένης υγρασίας για να ε,�ικ�ν�µήσει ενέργεια.

Βγαίνει λίγ�ς ατµ2ς κατά την διάρκεια της λειτ�υργίας της
ΨΥ:ΗΣ (COOL).

Αυτ/ µπ�ρεί να συµ�εί /ταν η θερµ�κρασία και η υγρασία
τ�υ �ώρ�υ είναι π�λύ υψηλές. Αυτ/ ε,α2ανί3εται /ταν η
θερµ�κρασία και η υγρασία ελαττών�νται.

Μυρί@ει µία ελαDριά µυρωδιά. Ίσως παρατηρήσετε µια ελα2ριά µυρωδιά στ�ν
ε,ερ�/µεν� αέρα. Αυτ/ µπ�ρεί να �2είλεται στην ύπαρ,η
καπν�ύ ή άλλων απ�σµητικών και αρωµάτων στ� �ώρ�.

Η επανεκκίνηση της µ�νάδας πραγµατ�π�ιείται µετά απ/ 3
λεπτά απ/ τη στιγµή απενεργ�π�ίησης για λ/γ�υς
ασ2αλείας.

� �ρ�ν�διακ/πτης ασ2αλείας ενεργ�π�ιεί ,ανά τη
µ�νάδα α2�ύ παρέλθει ένα �ρ�νικ/ διάστηµα 3 λεπτών.

Παρακαλ�ύµε
περιµένετε για

τρία λεπτά.

Ακ�ύτε έναν γαργαριστ2 ή1�. Αυτ/ συµ�αίνει, επειδή τ� ψυκτικ/ υγρ/ ρέει µέσα στη
µ�νάδα.

Ακ�ύτε ένα σιγαν2 κρ2τ�. Αυτ/ συµ�αίνει λ/γω της θερµαντικής διαστ�λής ή συστ�λής.

Τα σήµατα τ�υ τηλε�ειριστηρί�υ µπ�ρεί να µην
λαµ�άν�νται εάν � δέκτης σηµάτων τ�υ κλιµατιστικ�ύ
είναι εκτεθειµέν�ς στ�ν ήλι� ή σε άλλη άµεση 2ωτεινή
ακτιν���λία.
Εάν αυτ/ συµ�αίνει, εµπ�δίστε τ� ηλιακ/ 2ώς ή
ελαττώστε την ακτιν���λία.

Σε περίπτωση διακ�πής ρεύµατ�ς, δεν γίνεται επανεκκίνηση
της µ�νάδας ακ2µη 2ταν απ�κατασταθεί η τρ�D�δ�σία.

Εάν δεν έ�ετε ρυθµίσει τη λειτ�υργία αυτ/µατης
επανεκκίνησης, δεν είναι δυνατή η αυτ/µατη επανεκκίνηση
της µ�νάδας. %ρησιµ�π�ιείστε τ� τηλε�ειριστήρι�
πρ�κειµέν�υ να ,αναρ�ίσετε τη λειτ�υργία.

Τα σήµατα τ�υ τηλε1ειριστηρί�υ δεν λαµ7άν�νται.

Ακ�ύτε έναν ή1� συρισµ�ύ ή κρ�τάλισµα.  Αυτ/ πρ�καλείται απ/ τη λειτ�υργία των �αλ�ίδων ελέγ��υ
ψυκτικ�ύ αερί�υ ή των ηλεκτρικών ε,αρτηµάτων. 

� θ/ρυ��ς σηµαίνει /τι η τα�ύτητα περιστρ�2ής τ�υ
συµπιεστή µειώνεται ή αυ,άνεται.

Ένας συρι1τ2ς θ2ρυ7�ς ακ�ύγεται απ2 την ε5ωτερική
µ�νάδα.

Εάν η µ�νάδα λειτ�υργεί για µεγάλ� �ρ�νικ/ διάστηµα σε
υψηλή υγρασία, µπ�ρεί να συγκεντρωθεί υγρασία στη
σ�άρα της ε,/δ�υ αέρα και να στά3ει.

Υγρασία µπ�ρεί να συγκεντρωθεί στη σ1άρα ε52δ�υ τ�υ
αέρα.

Εάν η µ�νάδα λειτ�υργεί για µεγάλ� �ρ�νικ/ διάστηµα σε
υψηλή υγρασία, µπ�ρεί να συγκεντρωθεί υγρασία στη
σ�άρα της ε,/δ�υ αέρα και να στά3ει.

Υγρασία µπ�ρεί να συγκεντρωθεί στη σ1άρα ε52δ�υ τ�υ
αέρα.

∆εν
λειτ�υργεί;

Εσωτερικ/ς ανεµιστήρας : � ανεµιστήρας δεν θα σταµατήσει για
2 ώρες µετά την ρύθµιση λειτ�υργίας
ΚΑΘΑΡΙΣΜ�Υ (CLEAN).

Ε,ωτερικ/ς ανεµιστήρας : � ανεµιστήρας δεν θα σταµατήσει
για περίπ�υ ένα λεπτ/ για να
πρ�στατευθεί η µ�νάδα.

 ανεµιστήρας δεν θα σταµατήσει αµέσως µ2λις
σταµατήσει να λειτ�υργεί η µ�νάδα.

Τ� 2ωτάκι ΛΕΙΤ�ΥΡΓΙΑΣ (RUN) 2ωτί3εται κατά την
διάρκεια της λειτ�υργίας ΚΑΘΑΡΙΣΜ�Υ (CLEAN).
Τ� 2ωτάκι ΛΕΙΤ�ΥΡΓΙΑΣ (RUN) σ�ήνει /ταν η λειτ�υργία
ΚΑΘΑΡΙΣΜ�Υ (CLEAN) τελειώσει.

Τ� Dωτάκι ΛΕΙΤΥΡΓΙΑΣ (RUN) µείνει αναµµέν� ακ2µη και
αν η λειτ�υργία σταµατήσει.

Αυτ/ς είναι � θ/ρυ��ςπ�υ κάνει µια άλληεσωτερική
µ�νάδα/ταν σταµατάει να λειτ�υργεί.

Π�λλές D�ρές µπ�ρείνα ακ�υστεί έναςσύντ�µ�ς
συρι1τ2ςθ2ρυ7�ς απ2 µια µ�νάδα π�υ την έ1ετεκλείσει.
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Π2τε πρέπει να απευθυνθείτε στ�ν αντιπρ2σωπ2 σας
■ Κλείστε τ�ν κεντρικ/ διακ/πτη παρ��ής ρεύµατ�ς αµέσως και ειδ�π�ιείστε τ�ν πρ�µηθευτή σας σε �π�ιαδήπ�τε απ/ τις παρακάτω περιπτώσεις:

Η ασDάλεια ή � διακ2πτης καίγεται
συνε1ώς.

Τ� καλώδι� υπερθερµαίνεται.
Έ1ει κ�πεί τ� κάλυµµα τ�υ καλώδι�υ.

Η τηλε2ραση, τ� ραδι2Dων�ι ή άλλες
συσκευές παρ�υσιά@�υν 7λά7η.

Σε περίπτωση π�υ έ1�υν εισέλθει 5ένα στ�ι1εία στην
εσωτερική µ�νάδα µέσω των περσίδων και πρ�κληθεί
7λά7η στ� διάDραγµα, επικ�ινωνήστε µε τ�ν πρ�µηθευτή
σας.

Ένας διακ2πτης δεν λειτ�υργεί
σωστά.

Ακ�ύτε κάπ�ι�ν περίεργ� θ2ρυ7�
κατά τη λειτ�υργία.

Η ασ2άλεια
καίγεται
συ�νά.

ι Dωτεινές ενδεί5εις λειτ�υργίας (RUN) και 1ρ�ν�διακ2πτη
(TIMER) στ� τµήµα ενδεί5εων της µ�νάδας ανα7�σ7ήν�υν
π�λύ γρήγ�ρα (ανά 0,5 δευτερ2λεπτα) και δεν λειτ�υργ�ύν
καν�νικά.

ΠΡΣ�Η

Αν τ� καλώδι� τρ�2�δ�σίας υπ�στεί 2θ�ρές, 3ητήστε απ/ τ�ν πρ�µηθευτή
σας ή απ/ ειδικευµέν� µη�ανικ/ να τ� αντικαταστήσει για να µην υπάρ�ει
κίνδυν�ς ατυ�ήµατ�ς.

Σ1ετικά µε τ� Π�λλαπλ2 Κλιµατιστικ2

   Ταυτ21ρ�νη λειτ�υργία

• Τα κλιµατιστικά δε µπ�ρ�ύν να �ρίσκ�νται σε δια2�ρετική λειτ�υργία ταυτ/�ρ�να, /πως για παράδειγµα η µία µ�νάδα
να �ρίσκεται στη λειτ�υργία “Ψύ,ης” και η άλλη στη λειτ�υργία “Θέρµανσης”.

• Vταν επιλέγ�νται δια2�ρετικες λειτ�υργίες, δίνεται πρ�τεραι/τητα στ� κλιµατιστικ/ π�υ λειτ�ύργησε πρώτ� έτσι
ώστε τ� κλιµατιστικ/ π�υ θα λειτ�υργήσει αµέσως µετά να εκτελέσει τη λειτ�υργία δι��έτευσης αέρα.

• Εάν θέλετε να δώσετε πρ�τεραι/τητα στ� κλιµατιστικ/ π�υ ενεργ�π�ιήθηκε δεύτερ� µπ�ρείτε ή να σταµατήσετε τ�
κλιµατιστικ/ π�υ έ�ει την πρ�τεραι/τητα ή να αλλά,ετε τη λειτ�υργία της πρώτης µ�νάδας έτσι ώστε να είναι η ίδια µε
τη λειτ�υργία της δεύτερης µ�νάδας.

• Vταν άλλες εσωτερικές µ�νάδες λειτ�υργ�ύν µε δια2�ρετικ�ύς τρ/π�υς, τ� 2ωτάκι ΛΕΙΤ�ΥΡΓΙΑΣ (RUN) 2ωτί3εται.

   Αυτ2µατη λειτ�υργία

• Vταν � διακ/πτης λειτ�υργίας τ�υ τηλε�ειριστηρί�υ �ρίσκεται στη θέση “Auto (Αυτ/µατ�)”, τ� κλιµατιστικ/ επιλέγει
αυτ/µατα τη λειτ�υργία “Ψύ,η (Cool)”, “Α2ύγρανση (Dry)” ή “Θέρµανση (Heat)” /ταν αρ�ίσει να λειτ�υργεί ανάλ�γα µε
τη θερµ�κρασία τ�υ δωµατί�υ.

• Κατά τη διάρκεια ταυτ/�ρ�νης λειτ�υργίας των κλιµατιστικών µ�νάδων, �ι τρ/π�ι λειτ�υργίας µπ�ρεί να αλλά,�υν
αυτ/µατα για να ανταπ�κριθ�ύν στις ανάγκες θερµ�κρασίας των δια2/ρων �ώρων. Αυτ/ θα πρ�καλέσει τη διακ�πή της
λειτ�υργίας της ε,ωτερικής µ�νάδας. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να �ρησιµ�π�ιηθ�ύν �ι λειτ�υργίες ΨΥGΗ (COOL) ή
ΘΕΡΜΑΝΣΗ (HEAT) αντί για την ΑΥΤ�ΜΑΤΗ λειτ�υργία (AUTO). (Αυτ� είναι σηµαντικ/ /ταν �ρησιµ�π�ι�ύνται
περισσ/τερες µ�νάδες κλιµατιστικ�ύ).

   Λειτ�υργία ανάκτησης ψυκτικ�ύ (λαδι�ύ)

• Αν δεν �ρησιµ�π�ιείτε /λες τις εσωτερικές µ�νάδες ταυτ/�ρ�να για µεγάλη �ρ�νική περί�δ�, η ψυκτική ή θερµαντική
απ/δ�σή τ�υς µπ�ρεί να µειωθεί πρ�σωρινά. Αυτ/ γίνεται για τ�ν έλεγ�� της ανάκτησης τ�υ ψυκτικ�ύ (λαδι�ύ) στις
απενεργ�π�ιηµένες εσωτερικές µ�νάδες. Τη στιγµή αυτή, µπ�ρεί να ακ�ύτε τη ρ�ή ψυκτικ�ύ απ/ τις
απενεργ�π�ιηµένες εσωτερικές µ�νάδες.

ON

OFF

0.5 sec.

0.5 sec.

Εάν παρ�υσιαστ�ύν πρ�7λήµατα κατά τη λειτ�υργία της συσκευής, απενεργ�π�ιήστε αµέσως τη µ�νάδα και
ενεργ�π�ιήστε την 5ανά µετά απ2 3 λεπτά. Τα πρ�7λήµατα ε5ακ�λ�υθ�ύν να παρ�υσιά@�νται εάν επανεκκινήσετε τη
συσκευή απ2 τ� κ�υµπί ON/OFF τ�υ τηλε1ειριστηρί�υ σας.
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Λειτ�υργία αυτ�διάγνωσης
■ Πρ�σπαθ�ύµε συνε�ώς να �ελτιώσ�υµε την ε,υπηρέτηση των πελατών µας καθιερών�ντας �δηγίες ελέγ��υ, π�υ υπ�δεικνύ�υν τη 2ύση

της ανωµαλίας κάθε λειτ�υργίας ως ε,ής:

Ανωµαλία τ�υ αισθητήρα
ε,ωτερικής θερµ�κρασίας

• Κ�µµέν� καλώδι� τ�υ ε,ωτερικ�ύ αισθητήρα, κακή
σύνδεση

Ανωµαλία τ�υ αισθητήρα
θερµ�κρασίας τ�υ �ώρ�υ

• Κ�µµέν� καλώδι� τ�υ αισθητήρα 1 τ�υ εναλλάκτη
θερµ/τητας, ελαττωµατική σύνδεση

Σ2άλµα στ�ν αισθητήρα 3 τ�υ
εναλλάκτη θερµ/τητας

Σ2άλµα στ�ν αισθητήρα 1 τ�υ
εναλλάκτη θερµ/τητας

Η λυ�νία τ�υ %ρ�ν�διακ/πτη
(TIMER) ανά�ει

• Κ�µµέν� καλώδι� τ�υ αισθητήρα θερµ�κρασίας
�ώρ�υ, κακή σύνδεση

• Κ�µµέν� καλώδι� τ�υ αισθητήρα 3 τ�υ εναλλάκτη
θερµ/τητας, ελαττωµατική σύνδεση

• Κ�µµέν� καλώδι� τ�υ αισθητήρα τ�υ σωλήνα υγρών
τ�υ εναλλακτή θερµ/τητας, κακή σύνδεση

• Κ�µµέν� καλώδι� τ�υ αισθητήρα τ�υ σωλήνα εκρ�ής

Η λυ�νία Λειτ�υργίας
(RUN) ανά�ει • Έλλειψη αερί�υ, ελαττωµατικ/ς αισθητήρας τ�υ

σωλήνα εκρ�ής, κλειστή �αλ�ίδα ελέγ��υ

• %αλασµέν� τραν3ίστ�ρ ισ�ύ�ς, �αλασµέν� καλώδι� συµπιεστή
• Κ�µµέν� καλώδι� τ�υ αισθητήρα τ�υ σωλήνα εκρ�ής,

λανθασµένη σύνδεση στ� κύκλωµα
• Παρεµπ/διση τ�υ συµπιεστή

• Εµπλ�κή τ�υ συµπιεστή, αν�ι�τή 2άση στην έ,�δ� τ�υ
συµπιεστή, �ρα�υκύκλωµα στ� τραν3ίστ�ρ ισ�ύ�ς,
κλειστή �αλ�ίδα ελέγ��υ

• Ελαττωµατικ/ τρ�2�δ�τικ/. Κ�µµέν� καλώδι� σήµατ�ς,
ελαττωµατικ�ί πίνακες εσωτερικής/ε,ωτερικής µ�νάδας

• %αλασµέν� τραν3ίστ�ρ ισ�ύ�ς

• Λειτ�υργία µε υπερ��λικ/ 2�ρτί�, υπερ2/ρτωση

Βλά�η υπαίθρι�υ κινητήρα
ανεµιστήρα

• Ελαττωµατικ/ς κινητήρα ανεµιστήρα, κακ�τε�νία
σύνδεσης ρευµατ�δ/τη

Ανωµαλία τ�υ αισθητήρα τ�υ
σωλήνα υγρών ε,ωτερικ�ύ
εναλλακτή θερµ/τητας

ανα��σ�ήνει 2-2�ρές

ανα��σ�ήνει 3-2�ρές

ανα��σ�ήνει 1-2�ρές

Λυ�νία Λειτ�υργίας (RUN)

Η λυ�νία Λειτ�υργίας
(RUN) συνε�ί3ει να ανά�ει Σ2άλµα στ�ν αισθητήρα τ�υ

σωλήνα εκρ�ής

Η λυ�νία (RUΝ)
ανα��σ�ήνει 2-2�ρές Εµπλ�κή ρ/τ�ρα

• Ελαττωµατικ/ςσυµπιεστής
• Αν�ι�τή 2άση στ�συµπιεστή
• Ελαττωµατικ�ίπίνακες ε,ωτερικήςµ�νάδας

Σ2άλµα τ�υ τραν3ίστ�ρ ισ�ύ�ς

∆ιακ�πή ρεύµατ�ς

Πρ/�ληµα στην ε,ωτερική µ�νάδα

Υπερ��λική τάση τρ�2�δ�σίας

Υπερθέρµανση τ�υ συµπιεστή

Λανθασµένη µετάδ�ση σήµατ�ς

Περιγρα2ή �λά�ης Αιτία

Λυ�νία
%ρ�ν�διακ/πτη

(TIMER)

ανα��σ�ήνει 2-2�ρές

ανα��σ�ήνει 4-2�ρές

Σ2άλµα τάσης στ� ενεργ/
2ίλτρ�

• Σ2άλµα τρ�2�δ�σίαςανα��σ�ήνει 5-2�ρές

Πρ�στασία υψηλής πιέσεως
κατά την ψύ,η

• Υπερπλήρωση αερί�υ, �ρα�υκύκλωση της ε,ωτερικής
µ�νάδας

ανα��σ�ήνει 1-2�ρές

ανα��σ�ήνει 1-2�ρές

ανα��σ�ήνει 2-2�ρές

ανα��σ�ήνει 3-2�ρές

ανα��σ�ήνει 4-2�ρές

ανα��σ�ήνει 5-2�ρές

ανα��σ�ήνει 6-2�ρές

ανα��σ�ήνει 7-2�ρές

Ανα��σ�ήνει
συνέ�εια

ανα��σ�ήνει 2-2�ρές

• Τ� καλώδι� τ�υ αισθητήρα τ�υ σωλήνα αναρρ/2ησης
κ/πηκε - �αλαρή σύνδεση.

Σ2άλµα στ�ν αισθητήρα τ�υ
σωλήνα αναρρ/2ησηςανα��σ�ήνει 5-2�ρές

Τ� ψυκτικ/ υγρ/ δεν είναι
αρκετ/
Βάνα τρ�2�δ�σίας κλειστή
Σ2άλµα στ�ν αισθητήρα 1 τ�υ
εναλλάκτη θερµ/τητας

• Τ� ψυκτικ/ υγρ/ δεν είναι αρκετ/ - πιθανή διαρρ�ή
• Η �άνα τρ�2�δ�σίας είναι κλειστή
• Τ� καλώδι� τ�υ αισθητήρα 1 τ�υ εναλλάκτη θερµ/τητας

κ/πηκε - �αλαρή σύνδεση

ανα��σ�ήνει 7-2�ρές

Ανωµαλία τ�υ εσωτερικ�ύ
ανεµιστήρα

• Ελαττωµατικ/ µ�τέρ ανεµιστήρα, κακή σύνδεσηανα��σ�ήνει 6-2�ρές

Η λυ�νία (RUΝ)
ανα��σ�ήνει 7-2�ρές Βάνα τρ�2�δ�σίας κλειστή • Η �άνα τρ�2�δ�σίας είναι κλειστήανα��σ�ήνει 1-2�ρές
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EU DECLARATION OF CONFORMITY

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES THERMAL SYSTEMS, LTD. 
2-3, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8332, Japan

declare under our sole responsibility that the apparatus referred to in this declaration 
conforms with the following directives.

Description of apparatus:    Split Type Air Conditioner
Model name:

Relevant EU Directives :   
Machinery 2006/42/EC

Applied Standards / Regulations :      
EN 60335-1      
EN 60335-2-40

Conformity model list
[Indoor Unit] [Outdoor Unit]

Category Model

SRC Series SRC25ZMX-S

SRC35ZMX-S

SRC50ZMX-S

SCM Series SCM40ZJ-S

SCM45ZJ-S

SCM50ZJ-S1

SCM60ZJ-S1

SCM71ZJ-S1

SCM80ZJ-S1

SCM100ZJ-S1

SCM125ZJ-S1

SCM40ZM-S

SCM45ZM-S

SCM50ZM-S

SCM60ZM-S

SCM71ZM-S

SCM80ZM-S

SCM100ZM-S

SCM125ZM-S

Category Model

SRF Series SRF25ZMX-S

SRF35ZMX-S

SRF50ZMX-S

Authorised Representative in the EU :
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES AIR-CONDITIONING EUROPE, LTD. 
5 The Square, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1ET, United Kingdom
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SRF25ZMX-S
SRF35ZMX-S
SRF50ZMX-S

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES THERMAL SYSTEMS, LTD.
2-3, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8332, Japan
http://www.mhi-mth.co.jp/en/

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES AIR-CONDITIONING EUROPE, LTD.
5 The Square, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1ET, United Kingdom
Tel : +44-333-207-4072
Fax: +44-333-207-4089
http://www.mhiae.com/

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES AIR-CONDITIONERS AUSTRALIA, PTY. LTD.
Block E, 391 Park Road, Regents Park, NSW, 2143   PO BOX 3167, Regents Park, NSW, 2143
Tel : +61-2-8774-7500
Fax: +61-2-8774-7501
https://www.mhiaa.com.au/

ORIGINAL INSTRUCTIONS

MANUEL DE L’UTILISATEUR
CLIMATISEUR

ANWENDERHANDBUCH
KLIMAGERÄT

ISTRUZIONI PER L’USO
CONDIZIONATORE D’ARIA

MANUAL DEL PROPIETARIO
ACONDICIONADOR DE AIRE

GEBRUIKERSHANDLEIDING
AIRCONDITIONING

MANUAL DO UTILIZADOR
APARELHO DE AR CONDICIONADO 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА

ENGLISH

DEUTSCH

ITALIANO

ESPAÑOL

NEDERLANDS

PORTUGUÊS

РУССКИЙ

FRANÇAIS

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

KULLANIM KILAVUZU

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ

TÜRKÇE

USER’S MANUAL

AIR-CONDITIONER
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