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Οι πρωτότυπες οδηγίες έχουν συνταχθεί στα Αγγλικά. Όλες οι άλλες γλώσσες είναι μεταφράσεις
των πρωτότυπων οδηγιών.
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Προφυλάξεις ασφάλειας
∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

•
•
•
•

Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε σημείο όπου θα μπορεί να το βρει εύκολα ο χειριστής.
∆ιαβάστε αυτό το εγχειρίδιο με προσοχή προτού εκκινήσετε τη μονάδα.
Για λόγους ασφαλείας, ο χειριστής πρέπει να διαβάσει προσεκτικά τις ακόλουθες προφυλάξεις.
Σε αυτό το εγχειρίδιο οι προφυλάξεις χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΊΗΣΗ και
ΠΡΟΣΟΧΉ. Τηρείτε όλες τις παρακάτω προφυλάξεις: είναι όλες σημαντικές για την ασφάλεια.
• Η ηχητική ισχύς είναι μικρότερη από 70 dB(A).

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΊΗΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΉ

Αν δεν τηρήσετε αυτές τις οδηγίες με ακρίβεια,
Αν δεν τηρήσετε αυτές τις οδηγίες με ακρίβεια,
η μονάδα ενδέχεται να προκαλέσει υλικές φθορές, η μονάδα ενδέχεται να προκαλέσει υλικές φθορές
τραυματισμό ή θάνατο.
ή τραυματισμό μικρής ή μέτριας έντασης.

Ποτέ μην το κάνετε.

Τηρείτε οπωσδήποτε τις οδηγίες.

Γειώστε οπωσδήποτε το κλιματιστικό.

Ποτέ μην βρέχετε το κλιματιστικό
(συμπεριλαμβανομένου του
τηλεχειριστηρίου).

Ποτέ μην αγγίζετε το κλιματιστικό
(συμπεριλαμβανομένου του τηλεχειριστηρίου)
με βρεγμένα χέρια.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΊΗΣΗ
• Προκειμένου να αποφύγετε την πρόκληση πυρκαγιάς, έκρηξης ή τραυματισμού, μην
χειρίζεστε τη μονάδα όταν μπορεί να προκαλέσει βλάβη, όπως όταν εντοπίζονται εύφλεκτα
ή διαβρωτικά αέρια κοντά στη μονάδα.
• Η έκθεση του σώματός σας στη ροή αέρα για μεγάλο χρονικό διάστημα είναι επιβλαβής για την υγεία σας.
• Μην τοποθετείτε τα δάχτυλά σας, ράβδους ή άλλα αντικείμενα στην είσοδο ή την έξοδο αέρα. Καθώς
ο ανεμιστήρας περιστρέφεται με μεγάλη ταχύτητα, η ενέργεια αυτή θα προκαλέσει τραυματισμό.
• Μην επιχειρείτε να επισκευάσετε, να αλλάξετε θέση, να τροποποιήσετε ή να επανεγκαταστήσετε
μόνοι σας το κλιματιστικό. Η εσφαλμένη εργασία θα προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά κλπ.
Για τις επισκευές και την επανεγκατάσταση, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο της Daikin για
συμβουλές και πληροφορίες.
• Το ψυκτικό που χρησιμοποιείται στο κλιματιστικό είναι ασφαλές. Παρόλο που δεν θα πρεπε
να προκύψουν διαρροές, αν για κάποιο λόγο διαρρεύσει ψυκτικό στο χώρο, βεβαιωθείτε ότι
δεν θα έρθει σε επαφή με φλόγες ή σόμπες αερίου, κηροζίνης ή κουζίνες αερίου.
• Αν το κλιματιστικό δεν ψύχει (θερμαίνει) το χώρο σωστά, ενδέχεται να υπάρχει διαρροή
ψυκτικού και, επομένως, πρέπει να καλέσετε τον αντιπρόσωπό της περιοχής σας.
Κατά τη διεξαγωγή επισκευών σε συνδυασμό με την προσθήκη ψυκτικού, αναθέστε στο προσωπικό
σέρβις να ελέγξει το περιεχόμενο των επισκευών.
• Μην προσπαθήσετε να εγκαταστήσετε μόνοι σας το κλιματιστικό. Τυχόν εσφαλμένη εργασία
θα προκαλέσει διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Για την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε
τον αντιπρόσωπο ή έναν εξειδικευμένο τεχνικό.
• Για να αποφύγετε την πρόκληση ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς ή τραυματισμού, διακόψτε τη
λειτουργία, κλείστε το διακόπτη και καλέστε τον αντιπρόσωπο για οδηγίες, αν εντοπίσετε κάτι
ασυνήθιστο, όπως μυρωδιά πυρκαγιάς.
• Ανάλογα με το περιβάλλον ενδέχεται να πρέπει να εγκαταστήσετε έναν διακόπτη γείωσης. Αν δεν
τοποθετήσετε διακόπτη γείωσης, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Το κλιματιστικό πρέπει να γειωθεί. Η ανεπαρκής γείωση μπορεί να προκαλέσει
ηλεκτροπληξία. Μην συνδέσετε το καλώδιο γείωσης σε σωλήνα αερίου, σωλήνα νερού,
αλεξικέραυνο ή σε καλώδιο γείωσης τηλεφώνου.

2

Προφυλάξεις ασφάλειας
ΠΡΟΣΟΧΉ
• Προκειμένου να αποφύγετε την υποβάθμιση της ποιότητας, μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα
για ψύξη οργάνων ακρίβειας, τροφίμων, φυτών, ζώων ή έργων τέχνης.
• Ποτέ μην εκθέτετε άμεσα μικρά παιδιά, φυτά ή ζώα στη ροή αέρα.
• Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση από εξειδικευμένους ή καταρτισμένους χρήστες σε
καταστήματα, στην ελαφρά βιομηχανία και σε αγροκτήματα ή για εμπορική και οικιακή χρήση από μη
ειδικούς.
• Μην τοποθετείτε συσκευές που παράγουν γυμνές φλόγες σε σημεία που εκτίθενται στη ροή αέρα
της μονάδας ή κάτω από την εσωτερική μονάδα. Ενδέχεται να προκληθεί ατελής καύση ή
παραμόρφωση της μονάδα λόγω θερμότητας.
• Μην φράσσετε τις εισόδους ή εξόδους του αέρα. Η εξασθενημένη ροή αέρα μπορεί να προκαλέσει
ανεπαρκή απόδοση ή πρόβλημα.
• Μην πατάτε ή κάθεστε πάνω στην εξωτερική μονάδα. Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στη μονάδα,
για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό και, επίσης, μην αφαιρείτε το προστατευτικό του ανεμιστήρα.
• Μην τοποθετείτε κανένα αντικείμενο κάτω από την εσωτερική ή την εξωτερική μονάδα, το οποίο
πρέπει να παραμείνει μακριά από υγρασία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η υγρασία που υπάρχει στον
αέρα ενδέχεται να συμπυκνωθεί και να στάζει σε νερό.
• Μετά από παρατεταμένη χρήση, ελέγξτε τη βάση της μονάδας και τα υποστηρίγματά της για τυχόν ζημιές.
• Μην αγγίζετε την είσοδο του αέρα και τα αλουμινένια πτερύγια της εξωτερικής μονάδας. Ενδέχεται
να προκληθεί τραυματισμός.
• Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά και άτομα με μειωμένες σωματικές,
αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώσεις, εκτός εάν τη
χειρίζονται κατόπιν οδηγιών σχετικά με τη χρήση της συσκευής ή υπό την επίβλεψη κάποιου ατόμου
υπεύθυνου για την ασφάλειά τους.
Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να εξασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
• Για να αποφύγετε την έλλειψη οξυγόνου, αερίστε επαρκώς το δωμάτιο, εάν χρησιμοποιείτε
μια συσκευή με καυστήρα μαζί με τη συσκευή κλιματισμού.
• Πριν από τον καθαρισμό, διακόψτε οπωσδήποτε τη λειτουργία, κλείστε το διακόπτη ή
βγάλτε το καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος από την πρίζα.
• Μην συνδέετε το κλιματιστικό σε παροχή ρεύματος με άλλες προδιαγραφές από αυτές που
ορίζονται. Ενδέχεται να προκληθεί πρόβλημα ή πυρκαγιά.
• Ρυθμίστε το σωλήνα αποστράγγισης σε τέτοια θέση, ώστε να διασφαλίσετε την ομαλή αποστράγγιση.
Η ανεπαρκής αποστράγγιση ενδέχεται να προκαλέσει συγκέντρωση υγρασίας στο κτήριο, τα έπιπλα κλπ.
• Μην τοποθετείτε κάτω από την εσωτερική μονάδα αντικείμενα που πρέπει να παραμείνουν στεγνά.
Ενδέχεται να στάξει νερό από την εσωτερική μονάδα αν η υγρασία είναι 80% και άνω ή αν η έξοδος
αποστράγγισης έχει φράξει ή το φίλτρο αέρα είναι βρώμικο.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα κοντά στην εξωτερική μονάδα και μην επιτρέψετε να συσσωρευτούν
φύλλα ή άλλοι παρεμφερείς ρύποι γύρω από τη μονάδα.
Τα φύλλα αποτελούν ζεστό καταφύγιο για τα μικρά ζώα, τα οποία μπορούν να εισέλθουν στη
μονάδα. Εάν μπουν ζωάκια στη μονάδα και έρθουν σε επαφή με ηλεκτροφόρα τμήματα, μπορούν
να προκαλέσουν βλάβες, καπνό ή φωτιά.
• Μην χειρίζεστε το κλιματιστικό με βρεγμένα χέρια.

• Μην πλένετε την εσωτερική μονάδα με πολύ νερό, χρησιμοποιήστε μόνο ένα ελαφρά
βρεγμένο πανί.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα, όπως δοχεία που περιέχουν νερό ή οτιδήποτε άλλο,
πάνω στη μονάδα. Το νερό ενδέχεται να εισχωρήσει στο εσωτερικό της μονάδας και
να προκαλέσει βλάβη στις ηλεκτρικές μονώσεις και, κατά συνέπεια, ηλεκτροπληξία.
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Προφυλάξεις ασφάλειας
Τοποθεσία εγκατάστασης.
■ Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο, για να εγκαταστήσετε το κλιματιστικό στα παρακάτω
περιβάλλοντα.
• Σε μέρη με λιπαρή ατμόσφαιρά ή μέρη όπου παράγονται ατμοί ή καπνοί.
• Σε αλατούχα ατμόσφαιρα, όπως σε παράκτιες περιοχές.
• Σε μέρη όπου παράγεται θειούχο αέριο, όπως σε ιαματικές πηγές.
• Σε μέρη όπου το χιόνι ενδέχεται να αποκλείσει την εξωτερική μονάδα.
Το νερό αποστράγγισης από την εξωτερική μονάδα πρέπει να εκκενώνεται σε μέρος με καλή αποστράγγιση.

Προσέξτε την ενόχληση των γειτόνων σας από τους θορύβους.
■ Για την εγκατάσταση επιλέξτε έναν χώρο, όπως αυτός που περιγράφεται παρακάτω.
• Έναν χώρο αρκετά σταθερό για να αντέχει το βάρος της μονάδας και ο οποίος δεν αυξάνει το
θόρυβο λειτουργίας ή τους κραδασμούς.
• Έναν χώρο στον οποίο η έξοδος αέρα από την εξωτερική ομάδα ή ο θόρυβος λειτουργίας δεν θα
ενοχλεί τους γείτονές σας.

Ηλεκτρικές εργασίες.
• Για την παροχή ρεύματος, χρησιμοποιήστε ένα ξεχωριστό κύκλωμα παροχής αποκλειστικά για το
κλιματιστικό.

Αλλαγή θέσης του συστήματος.
• Η αλλαγή θέσης του κλιματιστικού απαιτεί ειδικές γνώσεις και δεξιότητες. Συμβουλευτείτε τον
αντιπρόσωπο αν η αλλαγή θέσης είναι απαραίτητη για λόγους μετακόμισης ή ανακαίνισης του χώρου.
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Ονομασίες εξαρτημάτων
■ Εσωτερική μονάδα
■

Επιτοίχια εγκατάσταση

■

Επιδαπέδια εντοιχισμένη
εγκατάσταση
2

1

2

1

3
4

3
4

■ Εσωτερική μονάδα
1. Έξοδος αέρα
2. Γρίλια εξόδου αέρα: (του εμπορίου)
• Η εμφάνιση της γρίλιας εξόδου αέρα και
της γρίλιας εισόδου αέρα ενδέχεται να
διαφέρουν σε ορισμένα μοντέλα.
3. Γρίλια αναρρόφησης: (προαιρετική)
• Η εμφάνιση της γρίλιας αναρρόφησης
και της γρίλιας εισόδου αέρα ενδέχεται
να διαφέρουν σε ορισμένα μοντέλα.
4. Είσοδος αέρα
• Ο τρόπος λειτουργίας αναφέρεται στον
ακόλουθο πίνακα:
Λειτουργία
ΑΥΤΟΜΑΤΗ
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Ρύθμιση
θερμοκρασίας
25°C

Παροχή
αέρα
ΑΥΤΟΜΑΤΗ

Ονομασίες εξαρτημάτων
■ Προαιρετικά παρελκόμενα
• Αυτή η εσωτερική μονάδα χρειάζεται τουλάχιστον ένα τηλεχειριστήριο.
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας που παρέχεται με το
τηλεχειριστήριο.

■ Εξωτερική μονάδα

Τηλεχειριστήριο

5
6
7

9
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■ Εξωτερική μονάδα
5. Είσοδος αέρα: (Πίσω και στο πλάι)
6. Σωλήνες ψυκτικού και καλώδιο σύνδεσης
των μονάδων
7. Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης

8. Ακροδέκτης γείωσης:
• Βρίσκεται στην εσωτερική πλευρά αυτού
του καλύμματος.
9. Έξοδος αέρα

Η εμφάνιση της εξωτερικής μονάδας ενδέχεται να διαφέρει σε ορισμένα μοντέλα.
■ Λάβετε υπόψη τα εξής:
• Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό για μεγάλο χρονικό διάστημα, για παράδειγμα
την άνοιξη ή το καλοκαίρι, ΚΛΕΙΣΤΕ το διακόπτη.
• Χρησιμοποιήστε το κλιματιστικό στις ακόλουθες συνθήκες.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Συνθήκες λειτουργίας

Αν η λειτουργία συνεχιστεί εκτός αυτού
του εύρους θερμοκρασίας

Εξωτερική θερμοκρασία:
ΨΥΞΗ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ

<2MXS> 10–46°C
• Ενδέχεται να λειτουργήσει μια διάταξη
<3/4/5MXS> -10–46°C
ασφαλείας για να διακοπεί η λειτουργία.
<RXS> -10–46°C
(Στο σύστημα πολλαπλών μονάδων,
Εσωτερική θερμοκρασία: 18–32°C
η διάταξη ασφαλείας ενδέχεται να
Υγρασία εσωτερικού χώρου:μέγ. 80%
λειτουργήσει για να διακόψει τη λειτουργία
μόνο της εξωτερικής μονάδας.)
• Ενδέχεται να προκληθεί συμπύκνωση
στην εσωτερική μονάδα και να στάζει.

Εξωτερική θερμοκρασία:
Εσωτερική θερμοκρασία:

<2/3/4/5MXS> -15–24°C • Ενδέχεται να λειτουργήσει μια διάταξη
<RXS> -15–24°C
ασφαλείας για να διακοπεί η λειτουργία.
10–30°C

• Η λειτουργία εκτός αυτού του εύρους υγρασίας ή θερμοκρασίας ενδέχεται να προκαλέσει
τη λειτουργία μιας διάταξης ασφαλείας για την απενεργοποίηση του συστήματος.
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Συντήρηση και καθαρισμός
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Μόνο ειδικευμένος τεχνικός συντήρησης
επιτρέπεται να πραγματοποιεί τη συντήρηση.
• Πριν από τον καθαρισμό, φροντίστε να διακόψετε
τη λειτουργία και να ΚΛΕΙΣΕΤΕ το διακόπτη.

■ Καθαρισμός του φίλτρου αέρα
1. Αφαίρεση του φίλτρου αέρα
• Αναρρόφηση στην κάτω πλευρά
Τραβήξτε την κάτω πλευρά του φίλτρου αέρα προς τα πίσω, πάνω από τους γωνιασμένους
σωλήνες. (2 γωνιασμένοι σωλήνες για τον τύπο 25/35, 3 γωνιασμένοι σωλήνες για τον τύπο 50/60)
• Αναρρόφηση στην μπροστινή πλευρά
Τραβήξτε το φίλτρο πάνω από τους γωνιασμένους σωλήνες (2 γωνιασμένοι σωλήνες για τον
τύπο 25/35, 3 γωνιασμένοι σωλήνες για τον τύπο 50/60) που βρίσκονται στην πίσω πλευρά της
μονάδας.

2. Καθαρισμός του φίλτρου αέρα
Απομακρύνετε τη σκόνη από το φίλτρο αέρα
χρησιμοποιώντας μια ηλεκτρική σκούπα και ξεπλύνετε το
απαλά με κρύο νερό. Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό
ή ζεστό νερό, για να αποτρέψετε τυχόν συρρίκνωση
ή παραμόρφωση του φίλτρου. Μετά τον καθαρισμό
στεγνώστε το σε σκιερό μέρος.

3. Αντικατάσταση του φίλτρου αέρα
• Αναρρόφηση στην κάτω πλευρά
Συνδέστε το φίλτρο στο άγκιστρο πίσω από το πτερύγιο που βρίσκεται στην επάνω πλευρά
της μονάδας και πιέστε ελαφρά την άλλη πλευρά πάνω από τους γωνιασμένους σωλήνες.
(2 γωνιασμένοι σωλήνες για τον τύπο 25/35, 3 γωνιασμένοι σωλήνες για τον τύπο 50/60)
• Αναρρόφηση στην μπροστινή πλευρά
Συνδέστε το φίλτρο στο άγκιστρο πίσω από το πτερύγιο που βρίσκεται στο μέσο της μονάδας
και πιέστε ελαφρά την άλλη πλευρά πάνω από τους γωνιασμένους σωλήνες. (2 γωνιασμένοι
σωλήνες για τον τύπο 25/35, 3 γωνιασμένοι σωλήνες για τον τύπο 50/60)

ȈĲȘȞȝʌȡȠıĲȚȞȒʌȜİȣȡȐ
ȀȪȡȚĮȝȠȞȐįĮ
ȈȣȞįȑıĲİĲȠĳȓȜĲȡȠ
ıĲȘȞțȪȡȚĮȝȠȞȐįĮ
ʌȚȑȗȠȞĲĮȢ
ʌĮȡȐȜȜȘȜĮĲȠȣȢ
ȖȦȞȚĮıȝȑȞȠȣȢ
ǻȪȞĮȝȘ ıȦȜȒȞİȢʌȡȠȢ
ĲĮțȐĲȦ
ȖȦȞȚĮıȝȑȞȠȚ
ıȦȜȒȞİȢȖȚĮĲȠȞ
ĭȓȜĲȡȠ
ĲȪʌȠ
ȖȦȞȚĮıȝȑȞȠȚıȦȜȒȞİȢ
ǻȪȞĮȝȘ
ȖȚĮĲȠȞĲȪʌȠ
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ȈĲȘȞțȐĲȦʌȜİȣȡȐ

Συντήρηση και καθαρισμός
■ Καθαρισμός του δοχείου αποστράγγισης
• Καθαρίζετε το δοχείο αποστράγγισης τακτικά, διαφορετικά οι σωλήνες αποστράγγισης
ενδέχεται να φράξουν με σκόνη και να προκληθεί διαρροή νερού.
Ζητήστε από τον αντιπρόσωπο της DAIKIN να το καθαρίσει.
• Αν υπάρχει αρκετή σκόνη, προετοιμάστε ένα κάλυμμα στο χώρο για να εμποδίσετε τη σκόνη που
αιωρείται στον αέρα γύρω από την εσωτερική μονάδα να εισέλθει στο δοχείο αποστράγγισης.

ΠΡΟΣΟΧΉ
• Μην θέτετε σε λειτουργία το κλιματιστικό χωρίς τα φίλτρα, για να αποφύγετε τη συσσώρευση
σκόνης στο εσωτερικό της μονάδας.
• Μην αφαιρείτε το φίλτρο αέρα για οποιονδήποτε άλλο λόγο εκτός από εργασίες καθαρισμού.
Η άσκοπη αφαίρεση και τοποθέτησή του φίλτρου ενδέχεται να το καταστρέψουν.
• Μην χρησιμοποιείτε βενζίνη, βενζίνη καθαρισμού, διαλυτικά, στιλβωτική σκόνη, υγρά
εντομοκτόνα, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν αποχρωματισμό ή παραμόρφωση.
• Μην αφήνετε να βραχεί η εσωτερική μονάδα. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Η λειτουργία με σκονισμένα φίλτρα αέρα μειώνει την απόδοση ψύξης και θέρμανσης και
προκαλεί άσκοπη κατανάλωση ενέργειας.
• Η γρίλια αναρρόφησης είναι προαιρετική.
• Μην χρησιμοποιείτε νερό ή αέρα 50°C και άνω για καθαρισμό των φίλτρων αέρα και των
εξωτερικών πλαισίων.
• Ρωτήστε τον αντιπρόσωπο της DAIKIN για τη διαδικασία καθαρισμού.

Έλεγχος
Ελέγξτε εάν το βάθρο, η βάση και τα άλλα υποστηρίγματα της εξωτερικής μονάδας έχουν
υποστεί φθορές ή διαβρωθεί.
Ελέγξτε αν υπάρχουν εμπόδια στις εισόδους και τις εξόδους αέρα της εσωτερικής και της
εξωτερικής μονάδας.
Ελέγξτε αν το νερό αποστράγγισης εξέρχεται ομαλά από τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης
κατά τη λειτουργία ΨΥΞΗΣ ή ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ.
• Αν δεν βλέπετε καθόλου νερό αποστράγγισης, ενδέχεται να υπάρχει διαρροή νερού από την
εσωτερική μονάδα. Σε αυτήν την περίπτωση, διακόψτε τη λειτουργία και συμβουλευτείτε το
κατάστημα σέρβις.

■ Πριν από ένα μεγάλο διάστημα αδράνειας
1. Θέστε το κλιματιστικό στη λειτουργία "Μόνο ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ" για
αρκετές ώρες κατά τη διάρκεια μιας ημέρας με αίθριο καιρό για να
στεγνώσετε το εσωτερικό του.
• Πιέστε το "κουμπί επιλογής MODE" και επιλέξτε τη λειτουργία "ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ".
• Πιέστε το "κουμπί ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ" και ξεκινήστε τη λειτουργία.

2. Καθαρίστε τα φίλτρα αέρα και τοποθετήστε τα ξανά.
3. Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο.
4. ΚΛΕΙΣΤΕ το διακόπτη του κλιματιστικού του χώρου.
• Αν έχει συνδεθεί μια πολλαπλή εξωτερική μονάδα, μην χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία
θέρμανσης σε άλλο χώρο, προτού χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ανεμιστήρα.
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Αντιμετώπιση προβλημάτων
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Αυτές οι περιπτώσεις δεν αποτελούν προβλήματα.
Οι παρακάτω περιπτώσεις δεν αποτελούν προβλήματα του κλιματιστικού, αλλά συμβαίνουν για κάποιο
λόγο. Μπορείτε να συνεχίσετε να το χρησιμοποιείτε.

Συνθήκες

Επεξήγηση

Η συσκευή δεν ξεκινά να
• Αυτό γίνεται για την προστασία του κλιματιστικού.
λειτουργεί σε σύντομο
Θα πρέπει να περιμένετε 3 λεπτά περίπου.
χρονικό διάστημα.
• Το κουμπί ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ πατήθηκε
σε σύντομο χρονικό διάστημα
μετά από τη διακοπή της
λειτουργίας.
• Η λειτουργία έχει επιλεγεί ξανά.
∆εν εξέρχεται θερμός αέρας
αμέσως μετά από την έναρξη
της λειτουργίας θέρμανσης.

•

Το κλιματιστικό βρίσκεται σε λειτουργία προθέρμανσης.
Θα πρέπει να περιμένετε 1 έως 4 λεπτά.
(Το σύστημα έχει σχεδιαστεί ώστε να ξεκινά την έξοδο αέρα
μόνο αφού έχει φτάσει σε συγκεκριμένη θερμοκρασία.)

Η λειτουργία θέρμανσης
διακόπτεται ξαφνικά και
ακούγεται ένας ήχος
νερού που τρέχει.

•

Το σύστημα απομακρύνει τον πάγο στην εξωτερική μονάδα.
Θα πρέπει να περιμένετε 3 έως 8 λεπτά περίπου.

Η εξωτερική μονάδα εξάγει
νερό ή αναδύει ατμούς.

■ Στη λειτουργία ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
• Ο πάγος στην εξωτερική μονάδα λιώνει και παράγεται νερό ή
ατμός, όταν το κλιματιστικό βρίσκεται στη λειτουργία απόψυξης.
■ Στη λειτουργία ΨΥΞΗΣ ή ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ
• Η υγρασία του αέρα συμπυκνώνεται σε νερό στην κρύα
επιφάνεια των σωλήνων της εξωτερικής μονάδας και στάζει.

Εξέρχεται νέφος από
την εσωτερική μονάδα.

■ Αυτό συμβαίνει όταν ο αέρας στο χώρο κρυώσει και μετατραπεί
σε νέφος λόγω της ροής κρύου αέρα κατά τη λειτουργία ψύξης.

Η εσωτερική μονάδα αναδύει
μια μυρωδιά.

■ Αυτό συμβαίνει όταν οι μυρωδιές του χώρου, των επίπλων ή
των τσιγάρων απορροφούνται από τη μονάδα και εξάγονται
μαζί με τον εξαγόμενο αέρα.
(Αν συμβεί κάτι τέτοιο, συνιστάται να αναθέσετε το πλύσιμο
της εσωτερικής μονάδας σε έναν τεχνικό. Συμβουλευτείτε το
κατάστημα σέρβις από το οποίο αγοράσατε το κλιματιστικό.)

Ο ανεμιστήρας της εξωτερικής
μονάδας περιστρέφεται, αν και
το κλιματιστικό δεν λειτουργεί.

■ Μετά από τη διακοπή της λειτουργίας:
• Ο ανεμιστήρας της εξωτερικής μονάδας συνεχίζει να
περιστρέφεται για ακόμα 30 δευτερόλεπτα για την
προστασία του συστήματος.
■ Όταν το κλιματιστικό δεν λειτουργεί:
• Όταν η θερμοκρασία στον εξωτερικό χώρο είναι πολύ
υψηλή, ο ανεμιστήρας της εξωτερικής μονάδας ξεκινά
να περιστρέφεται για την προστασία του συστήματος.

Η λειτουργία διακόπτεται ξαφνικά. ■ Για την προστασία του συστήματος, το κλιματιστικό
(Η λυχνία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ενδέχεται να σταματήσει να λειτουργεί σε περίπτωση
είναι αναμμένη.)
ξαφνικής μεγάλης διακύμανσης τάσης.
Θα συνεχίσει να λειτουργεί αυτόματα σε 3 λεπτά περίπου.
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Αντιμετώπιση προβλημάτων
Ελέγξτε ξανά.
Ελέγξτε ξανά τα παρακάτω προτού καλέσετε τεχνικό.

Συνθήκες

Έλεγχος

Το κλιματιστικό δεν λειτουργεί.
(Η λυχνία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ είναι
σβηστή.)

•
•
•
•

Έχει ΚΛΕΙΣΕΙ κάποιος διακόπτης ή έχει καεί κάποια ασφάλεια;
Υπάρχει διακοπή ρεύματος;
Έχουν τοποθετηθεί μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο;
Είναι σωστή η ρύθμιση του χρονοδιακόπτη;

Η απόδοση της ψύξης
(θέρμανσης) είναι χαμηλή.

• Είναι καθαρά τα φίλτρα αέρα;
• Υπάρχει κάποιο εμπόδιο στην είσοδο ή την έξοδο αέρα
της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας;
• Είναι η ρύθμιση της θερμοκρασίας κατάλληλη;
• Είναι κλειστά τα παράθυρα και οι πόρτες;
• Έχουν ρυθμιστεί σωστά η παροχή αέρα και η κατεύθυνση αέρα;

Η λειτουργία διακόπτεται
ξαφνικά.
(Η λυχνία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
αναβοσβήνει.)

• Είναι καθαρά τα φίλτρα αέρα;
• Υπάρχει κάποιο εμπόδιο στην είσοδο ή την έξοδο αέρα της
εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας;
Καθαρίστε τα φίλτρα αέρα ή απομακρύνετε όλα τα εμπόδια
και ΚΛΕΙΣΤΕ το διακόπτη. Κατόπιν, ΑΝΟΙΞΤΕ τον ξανά και
δοκιμάστε να ξεκινήσετε τη λειτουργία του κλιματιστικού με το
τηλεχειριστήριο. Αν η λυχνία εξακολουθεί να αναβοσβήνει,
καλέστε το κατάστημα σέρβις από το οποίο αγοράσατε το
κλιματιστικό.
• Είναι ρυθμισμένες όλες οι εσωτερικές μονάδες που είναι
συνδεδεμένες σε εξωτερικές μονάδες στο σύστημα
πολλαπλών μονάδων στον ίδιο τρόπο λειτουργίας;
Αν δεν είναι, ρυθμίστε όλες τις εσωτερικές μονάδες στον ίδιο
τρόπο λειτουργίας και επιβεβαιώστε ότι οι λυχνίες
αναβοσβήνουν.
Επιπλέον, όταν η λειτουργία έχει ρυθμιστεί σε "ΑΥΤΟΜΑΤΗ",
ρυθμίστε τους τρόπους λειτουργίας όλων των εσωτερικών
μονάδων σε "ΨΥΞΗ" ή "ΘΕΡΜΑΝΣΗ" για ένα λεπτό και
ελέγξτε ξανά αν οι λυχνίες λειτουργούν κανονικά.
Αν μετά τα παραπάνω βήματα οι λυχνίες σταματήσουν
να αναβοσβήνουν, δεν υπάρχει δυσλειτουργία.

Παρουσιάζεται ασυνήθιστη
συμπεριφορά κατά τη
λειτουργία.

• Το κλιματιστικό ενδέχεται να δυσλειτουργεί σε περίπτωση
κεραυνών ή ραδιοκυμάτων. ΚΛΕΙΣΤΕ το διακόπτη,
ΑΝΟΙΞΤΕ τον ξανά και δοκιμάστε να ξεκινήσετε τη λειτουργία
του κλιματιστικού με το τηλεχειριστήριο.
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Αντιμετώπιση προβλημάτων
Καλέστε αμέσως το κατάστημα σέρβις.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΊΗΣΗ
■ Αν παρουσιαστεί κάτι ασυνήθιστο (όπως μυρωδιά καμένου), διακόψτε τη λειτουργία και ΚΛΕΙΣΤΕ
το διακόπτη.
Η συνέχιση της λειτουργίας υπό μη κανονικές συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα,
ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Συμβουλευτείτε το κατάστημα σέρβις από το οποίο αγοράσατε το κλιματιστικό.
■ Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε ή να τροποποιήσετε μόνοι σας το κλιματιστικό.
Η εσφαλμένη εργασία ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Συμβουλευτείτε το κατάστημα σέρβις από το οποίο αγοράσατε το κλιματιστικό.
Αν προκύψει ένα από τα ακόλουθα συμπτώματα, καλέστε αμέσως το κατάστημα σέρβις.

 Το καλώδιο ρεύματος έχει ζεσταθεί υπερβολικά ή έχει
καταστραφεί.
 Ακούγεται ένας αφύσικος ήχος κατά τη λειτουργία.
 Ο διακόπτης ασφαλείας, μια ασφάλεια ή ο διακόπτης
γείωσης διακόπτει συχνά τη λειτουργία.
 Ένας διακόπτης ή ένα κουμπί συχνά δεν λειτουργεί σωστά.
 Υπάρχει μυρωδιά καμένου.
 Υπάρχει διαρροή νερού από την εσωτερική μονάδα.
■ Μετά από διακοπή ρεύματος
Το κλιματιστικό θα συνεχίσει να λειτουργεί
αυτόματα σε 3 λεπτά περίπου. Πρέπει να
περιμένετε για λίγο.

ΚΛΕΙΣΤΕ το
διακόπτη και
καλέστε το
κατάστημα σέρβις.

■ Κεραυνοί
Αν χτυπήσει κεραυνός τη γύρω περιοχή,
διακόψτε τη λειτουργία και ΚΛΕΙΣΤΕ το
διακόπτη για την προστασία του συστήματος.

Μέτρα απόρριψης

■

Το προϊόν και οι μπαταρίες που παρέχονται με το χειριστήριο έχουν σημανθεί με αυτό το σύμβολο. Αυτό το σύμβολο
σημαίνει ότι οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από τα
οικιακά απορρίμματα.
Για τις μπαταρίες, ένα σύμβολο χημικού στοιχείου μπορεί να υπάρχει κάτω από το σύμβολο. Αυτό το σύμβολο του
χημικού στοιχείου σημαίνει ότι η μπαταρία περιέχει ένα βαρύ μέταλλο σε μεγαλύτερη συγκέντρωση από ένα
συγκεκριμένο ποσοστό. Τα σύμβολα χημικών στοιχείων που ενδέχεται να εμφανίζονται είναι:
Pb: μόλυβδος (>0,004%)

Μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε μόνοι σας το σύστημα. Η αποσυναρμολόγηση του προϊόντος, ο χειρισμός του
ψυκτικού, του λαδιού και των άλλων τμημάτων θα πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο εγκαταστάτη, σύμφωνα με τη σχετική
τοπική και εθνική νομοθεσία.
Οι μονάδες και τα απόβλητα μπαταριών θα πρέπει να υφίστανται ειδική επεξεργασία για την επαναχρησιμοποίησή τους, την
ανακύκλωση και την αποκατάστασή τους.
Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη συμβάλλετε στην αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την
ανθρώπινη υγεία.
Επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη ή τις τοπικές αρχές για περισσότερες πληροφορίες.
Η αποσυναρμολόγηση της μονάδας, ο χειρισμός του ψυκτικού μέσου, του λαδιού και των άλλων εξαρτημάτων πρέπει να γίνεται
σύμφωνα με τη σχετική τοπική και εθνική νομοθεσία.
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Αντιμετώπιση προβλημάτων
Συνιστάται περιοδική συντήρηση.
Σε συγκεκριμένες συνθήκες λειτουργίας, το εσωτερικό του κλιματιστικού ενδέχεται να συσσωρεύσει
βρωμιά μετά από αρκετές περιόδους χρήσης οδηγώντας σε κακή απόδοση. Εκτός από τον τακτικό
καθαρισμό από το χρήστη, συνιστάται η εκτέλεση περιοδικών εργασιών συντήρησης από έναν ειδικό.
Για εκτέλεση συντήρησης από έναν ειδικό, επικοινωνήστε με το κατάστημα σέρβις από το οποίο
αγοράσατε το κλιματιστικό.
Ο χρήστης πρέπει να επιβαρυνθεί με το κόστος συντήρησης.

Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το ψυκτικό που χρησιμοποιείται.
Το συγκεκριμένο προϊόν περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που καλύπτονται από το
πρωτόκολλο του Κιότο.
Τύπος ψυκτικού: R410A
Τιμή GWP(1): 1975
(1)

GWP = δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη
Ενδέχεται να απαιτούνται περιοδικοί έλεγχοι για διαρροές ψυκτικού σύμφωνα με την ευρωπαϊκή ή την
τοπική νομοθεσία. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για περισσότερες πληροφορίες.
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