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Αυτü το εγχειρßδιο λειτουργßαò αφορÜ τα ακüλουθα 
συστÞìατα ìε συνηθισìÝνο σýστηυα ελÝγχου. Πριν 
αρχßσετε τη λειτουργßα, απευθυνθεßτε στον 
αντιπρüσωπο τηò Daikin για τη λειτουργßα που 
αντιστοιχεß στο σýστηìÜ σαò.

ΣΗΜΕΙÙΣΗ
• ÄιαβÜστε τιò οδηγßεò λειτουργßαò που συνοδε-

ýουν το τηλεχειριστÞριο που χρησιìοποιεßτε.

Αν η εγκατÜσταοÞ σαò Ýχει σýστηìα ελÝγχου 
συγκεκριìενοποιηìÝνο για τιò δικÝò σαò ανÜγκεò, 
ζητÞστε απü τον αντιπρüσωπο τηò Daikin τη 
λειτουργßα που αντιστοιχεß στο σýστηìÜ σαò.

• Τýποò ìε αντλßα θÝρυανοηò.
Αυτü το σýστηìα προσφÝρει λειτουργßεò ψýξηò, 
θÝρìανσηò, αυτüìατηò λειτουργßαò, 
προγρÜììατοò στεγνþìατοò και ανεìιστÞρα.

• Τýποò ìüνο ψýξηò
Αυτü το σýστηìα προσφÝρει λειτουργßεò ψýξηò, 
προγρÜììατοò στεγνþìατοò και ανεìιστÞρα.

1. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ÅóùôåñéêÞ ìïíÜäá

ÅîùôåñéêÞ
ìïíÜäá

ÌïíÜäá ìå
ôçëå÷åéñéóôÞñéï

MïíÜäá ÷ùñßò
ôçëå÷åéñéóôÞñéïr
(¼ôáí ÷ñçóéìïðïéåßôáé
ùò óýóôçìá
ôáõôü÷ñïíçò ëåéôïõñãßáò)

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΟΜΑÄΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΜΕ ÄΥΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

Αυτü το σýστηìα προσφÝρει Üλλα δýο συστÞυατα 
ελÝγχου εκτüò απü το σýστηìα ατοìικοý ελÝγχου 
(Ýνα τηλεχειριστÞριο ελÝγχει ìßα εσωτερικÞ ìονÜδα). 
Επιβεβαιþστε τα ακüλουθα αν η ìονÜδα σαò Ýχει 
τον ακüλουθο τýπο συστÞìατοò ελÝγχου.

• Σýστηìα οìαδικοý ελÝγχου
Ενα τηλεχειριστÞριο ελÝγχει ìÝχρι 16 εσωτερικÝò 
ìονÜδεò.
Ολεò οι εσωτερικÝò ìονÜδεò Ýχουν την ßδια ρýθìιοη.

• Σýστηìα ελÝγχου ìε δýο τηλεχειριστÞρια.
Äýο τηλεχειριστÞρια ελÝγχουν ìßα εσωτερικÞ 
ìονÜδα. (Σε περßπτωοη συστÞìατοò οìαδικοý 
ελÝγχου, ìßα οìÜδα εσωτερικþν ìονÜδων.)
Η ìονÜδα Ýχει ατοìικÞ λειτουργßα.

ΣΗΜΕΙÙΣΗ
• Απευθνθεßτε στον αντιπρüσωπο τηò Daikin σε 
περßπτωοη αλλαγÞò του συνδυασìοý Þ τηò 
ρýθìιοηò οìαδικοý ελÝγχου και συστηìÜτων 
ελÝγχου ìε δýο τηλεχειριστÞρια.

 Äεßτε την εικüνα στη σελßδα [1] 

Προτεßνουìε να διαβÜσετε προσεκτικÜ τιò οδηγßεò 
χρÞοηò πριν απü τη χρÞοη για να επωφεληθεßτε 
πλÞρωò απü τιò λειτουργßεò τηò συσκευÞò 
κλιìατισìοý και να αποφýγετε βλÜβεò λüγω κακοý 
χειρισìοý.
Αυτü το κλιìατιστικü ανÞκει στην κατηγορßα 
συσκευþν στιò οποßεò εφαρìüζεται η αρχÞ 
“συσκευÝò ìη προσβÜσιìεò απü το ευρý κοινü”.

Ονοìασßεò και λειτουργßεò εξαρτηìÜτων

a ΕσωτερικÞ ìονÜδα

b ΕξωτερικÞ ìονÜδα

c ΤηλεχειριστÞριο

d Εßσοδοò αÝρα

e ΕκροÞ αÝρα

f Εξοδοò αÝρα

g ΚÜλυììα ροÞò αÝρα (στην Ýξοδο αÝρα)

h
Σωληνþσειò ψυκτικοý, ηλεκτρικοý καλωδßου 
σýνδεοηò

i ΣωλÞναò αποστρÜγγιοηò

j
Εßσοδοò αÝρα
Το ενσωìατωìÝνο φßλτρο αÝρα αποìακρýνει 
σκüνη και βρωìιÝò.

k
Καλþδια γεßωσηò
Γειþστε την εξωτερικÞ ìονÜδα για να 
αποφýγετε την ηλεκτροπληξßα.

2. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
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ΕλληνικÜ 2

• Οι προφυλÜξειò που περιγρÜφονται παρακÜτω 
εßναι ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ και ΠΡΟΣΟΧΗ. ΑυτÜ 
εßναι πολý σηìαντικÜ ìÝτρα προφýλαξηò που 
αφοροýν την ασφÜλεια. Βεβαιωθεßτε üτι θα τα 
τηρÞσετε üλα.

ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ..... ΑφορÜ σε προβλÞìατα που 
εßναι πιθανü να προκαλÝσουν 
θÜνατο Þ σοβαρü 
τραυìατισìü λüγω κακοý 
χειρισìοý.

ΠΡΟΣΟΧΗ ........... ΑφορÜ σε προβλÞìατα που 
εßναι πιθανü να προκαλÝσουν 
τραυìατισìü Þ βλÜβη λüγω 
κακοý χειρισìοý Þ Üλλεò 
σοβαρÝò συνÝπειεò σε 
ορισìÝνεò περιπτþσειò.

• Αφοý διαβÜσετε αυτÝò τιò οδηγßεò, φυλÜξτò τιò 
σε κÜποιο ìÝροò üπου να ìπορεß να τιò 
διαβÜσει κÜθε χρÞστηò οποιαδÞποτε στιγìÞ. 
ΕπιπλÝον, βεβαιωθεßτε üτι ìüλιò αναλÜβει τη 
λειτουργßα τηò ìονÜδαò Ýναò νÝαò χρÞστηò, 
θα παραλÜβει και τιò οδηγßεò.

ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ

Αποφýγετε να εκτßθεστε απευθεßαò στο 
ρεýìα του κρýου αÝρα για ìεγÜλο χρονικü 
διÜστηìα.
Σε διαφορετικÞ περßπτωοη ìπορεß να επηρεÜσει 
τη φυσικÞ σαò κατÜσταοη και/Þ να βλÜψει την 
υγεßα σαò.
Αν η συσκευÞ κλιìατισìοý παρουσιÜζει 
προβλÞìατα κατÜ τη λειτουργßα (ìυρωδιÜ 
καìÝνου κλπ.), βλÜλτε το καλþδιο 
ηλεκτρικÞò τροφοδοσßαò απü την πρßζα και 
επικοινωνÞστε ìε τον αντιπρüσωπο απü 
τον οποßο αγορÜσατε τη συσκευÞ.
Αν συνεχιστεß η λειτουργßα υπü αυτÝò τιò 
συνθÞκεò, ìπορεß να προκληθεß βλÜβη, 
ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.
ΖητÞστε απü τον αντιπρüσωπο να κÜνει την 
εγκατÜσταση τηò συσκευÞò κλιìατισìοý.
Αν κÜνετε ìüνοι σαò την εγκατÜσταοη και δεν 
γßνει σωστÜ, ìπορεß να προκληθεß διαρροÞ 
νεροý, ηλεκτροπληξßα και πυρκαγιÜ.
ΖητÞστε απü τον αντιπρüσωπο να κÜνει τιò 
εργασßεò που αφοροýν βελτιþσειò, 
επισκευÝò και συντÞρηση.
Αν δεν γßνουν σωστÜ, ìπορεß να προκληθεß 
διαρροÞ νεροý, ηλεκτροπληξßα και πυρκαγιÜ.
Μην τοποθετεßτε το δÜχτυλü σαò Þ Üλλα 
αντικεßìενα ìÝσα στην εßσοδο και στην Ýξοδο 
του αÝρα και στα πτερýγια του ανεìιστÞρα.
Οταν ο ανεìιστÞραò λειτουργεß ìε ìεγÜλη 
ταχýτητα, ìπορεß να προκληθεß τραυìατισìüò.

Αν διαρρÝει ψυκτικü, συìβουλευτεßτε τον 
αντιπρüσωπü σαò.
Οταν η συσκευÞ κλιìατισìοý πρüκειται να 
εγκατασταθεß σε Ýνα ìικρü δωìÜτιο, εßναι 
απαραßτητο να λÜβετε τα κατÜλληλα ìÝτρα þστε 
η ποσüτητα του ψυκτικοý που τυχüν διαρρÝει να 
ìην υπερβαßνει την οριακÞ συγκÝντρωοη ακüìη 
και üταν υπÜρχει διαρροÞ. Αν η συγκÝντρωοη 
του ψυκτικοý που διαρρÝει υπερβεß την οριακÞ, 
ìπορεß να προκληθεß ατýχηìα λüγω Ýλλειψηò 
οξυγüνου.
Για την εγκατÜσταση των εξαρτηìÜτων που 
πωλοýνται χωριστÜ, συìβουλευτεßτε Ýναν 
ειδικο.
Βεβαιωθεßτε üτι θα χρησιìοποιÞσετε τα 
ξεχωριστÜ εξαρτÞìατα που προδιαγρÜφονται 
απü την εταιρεßα ìαò.
Αν η εγκατÜσταοη δεν γßνει σωστÜ ìπορεß να 
προκληθεß διαρροÞ νεροý, ηλεκτροπληξßα και 
πυρκαγιÜ.
ΖητÞστε απü τον αντιπρüσωπü σαò να 
ìετακινÞσει και να εγκαταστÞσει εκ νÝου τη 
συσκευÞ κλιìατισìοý.
Αν η εγκατÜσταοη δεν γßνει σωστÜ ìπορεß να 
προκληθεß διαρροÞ νεροý, ηλεκτροπληξßα και 
πυρκαγιÜ.
Μη χρησιìοποιεßτε ακατÜλληλεò ασφÜλειεò.
Αν χρησιìοποιÞσετε Ýνα κοììÜτι σýρìατοò, 
ìπορεß να προκληθεß βλÜβη και πυρκαγιÜ.
Το ψυκτικü που υπÜρχει στο κλιìατιστικü 
εßναι ασφαλÝò και συνÞθωò δεν διαρρÝει.Στην 
περßπτωση διαρροÞò του ψυκτικοý υγροý, η 
επαφÞ ìε φωτιÜ καυστÞρα, θερìαντÞρα Þ 
κουζßναò ìπορεß να προκαλÝσει την 
παραγωγÞ βλαβερþν αερßων.
Μη χρησιìοποιεßτε το κλιìατιστικü ìÝχρι να 
επιβεβαιωθεß η επισκευÞ του τìÞìατοò üπου 
παρατηρÞθηκε η διαρροÞ απü τον τεχνικü.

Βεβαιωθεßτε να δηìιουργÞσετε γεßωση. 
Μη γειþσετε τη ìονÜδα σε σωλÞνα παροχÞò, 
συλλÝκτεò, Þ τηλεφωνικÞ γεßωση. 
Η ατελÞò γεßωση ìπορεß να προκαλÝσει 
ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ. 
Ρεýìα υψηλÞò Ýντασηò απü κεραυνοýò Þ Üλλεò 
πηγÝò ìπορεß να προκαλÝσει ζηìιÜ στο κλιìατιστικü.

Βεβαιωθεßτε üτι Ýχετε εγκαταστÞσει Ýνα 
διακüπτη διαρροÞò προò την γη.
Αν δεν εγκατασταθεß Ýνα διακüπτηò διαρροÞò 
προò την γη, ìπορεß να προκληθεß 
ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μη χρησιìοποιεßτε τη συσκευÞ κλιìατισìοý
για Üλλο σκοπü.
Μη χρησιìοποιεßτε τη συσκευÞ κλιìατισìοý για 
ειδικÝò εφαρìογÝò üπωò για χþρουò 
αποθÞκευοηò τροφßìων, χþρουò üπου 
υπÜρχουν ζþα και φυτÜ ìηχανÞìατα ακριβεßαò 
Ýργα τÝχνηò διüτι ìπορεß να προκληθοýν βλÜβεò.
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3 ΕλληνικÜ

Μην αφαιρεßτε την Ýξοδο αÝρα απü την 
εξωτερικÞ ìονÜδα.
Ο ανεìιστÞραò ìπορεß να αποκαλυφθεß και να 
προκληθεß τραυìατισìüò.
Οταν η συσκευÞ κλιìατισìοý χρησιìοποιεßται 
σε συνδυασìü ìε καυστÞρεò Þ θερìαντÞρεò, 
να αερßζετε το χþρο επαρκþò.
Αν ο αερισìüò του χþρου δεν εßναι επαρκÞò, ìπορεß 
να προκληθεß ατýχηìα λüγω Ýλλειψηò οξυγüνου.
ΕλÝγξτε και βεβαιωθεßτε üτι τα ìπλοκ τηò 
βÜσηò δεν Ýχουν καταστραφεß Ýπειτα απü 
ìακροχρüνια χρÞση.
Αν καταστραφοýν, η ìονÜδα ìπορεß να πÝσει και 
να προκληθεß τραυìατισìüò.
Μην τοποθετεßτε φιÜλεò ìε εýφλεκτα σπρÝυ 
οýτε να τα χρησιìοποιεßτε κοντÜ στη 
συσκευÞ κλιìατισìοý.
Αυτü ìπορεß να προκαλÝσει πυρκαγιÜ.
Για να καθαρßσετε τη συσκευÞ κλιìατισìοý, 
διακüψτε τη λειτουργßα και βγÜλτε το καλþδιο 
ηλεκτρικÞò τροφοδοσßαò απü την πρßζα.
ÄιαφορετικÜ ìπορεß να πÜθετε ηλεκτροπληξßα Þ 
να τραυìατιστεßτε.
Μη χειρßζεστε τη συσκευÞ ìε βρεγìÝνα χÝρια 
γιατß ìπορεß να πÜθετε ηλεκτροπληξßα.
Μπορεß να πÜθετε ηλεκτροπληξßα.
Μην τοποθετεßτε κÜτω απü τη ìονÜδα 
αντικεßìενα που ìπορεß να πÜθουν ζηìιÜ 
απü το νερü.
Το νερü ìπορεß να στÜξει üταν η υγρασßα φτÜσει 
στο 80% Þ εÜν η Ýξοδοò αποστρÜγγισηò 
ìπουκþσει.
Μην τοποθετεßτε Ýναν καυστÞρα Þ Ýναν 
θερìαντÞρα σε σηìεßο που να εκτßθεται 
Üìεσα στο ρεýìα ψυχροý αÝρα απü τη 
συσκευÞ κλιìατισìοý.
Ο καυστÞραò Þ ο θερìαντÞραò δεν θα λειτουργεß 
σωστÜ.
Μην επιτρÝπετε στα παιδιÜ να ανεβαßνουν 
πÜνω στην εξωτερικÞ ìονÜδα και ìην 
τοποθετεßτε αντικεßìενα πÜνω σε αυτÞ.
Μπορεß να προκληθεß τραυìατισìüò.
Μην εκθÝτετε τα ζþα και τα φυτÜ απευθεßαò 
στο ρεýìα αÝρα.
Μπορεß να επηρεαστοýν αρνητικÜ.
Μην πλÝνετε τη συσκευÞ κλιìατισìοý ìε ωερü.
Ενδεχüìενο ηλεκτροπληξßαò Þ πυρκαγιÜò.
Μην εγκθιστÜτε τη συσκευÞ κλιìατισìοý οε 
χþρουò üπου ìπορεß να παρουσιαστεß 
διαρροÞ εýφλεκτων αερßων.
Αν διαρρÝει αÝριο και παραìÝνει κοντÜ στη συσκευÞ 
κλιìατισìοý, ìπορεß να προκληθεß πυρκαγιÜ.
ΕκτελÝστε τιò εργασßεò σýνδεσηò των 
σωληνþσεων αποστρÜγγισηò για σωστÞ 
αποστρÜγγιση.
Αν η αποστρÜγγιοη δεν γßνεται σωστÜ, ìπορεß 
να προκληθεß διαρροÞ νεροý.
Η συσκευÞ δεν προορßζεται για χρÞση απü 
ìικρÜ παιδιÜ Þ ασθενεßò χωρßò επßβλεψη.

Τα ìικρÜ παιδιÜ θα πρÝπει να επιβλÝπονται 
για να εξασφαλßζεται üτι δεν παßζουν ìε τη 
συσκευÞ.

Συìβουλευτεßτε ìε τον τεχνικü 
εγκατÜστασηò για τον καθαρισìü του 
εσωτερικοý του κλιìατιστικοý.
Ο εσφαλìÝνοò καθαρισìüò ìπορεß να προκαλÝσει 
θραýση των πλαστικþν ìερþν Þ να προκαλÝσει 
βλÜβη διαρροÞò νεροý Þ ηλεκτροπληξßα.
Μην αγγßζετε το στüìιο εισüδου αÝρα Þ το 
πτερýγιο αλουìινßου του κλιìατιστικοý.
ÄιαφορετικÜ, ìπορεß να προκληθεß 
τραυìατισìüò.
Μην τοποθετεßτε αντικεßìενα κοντÜ στην 
εξωτερικÞ ìονÜδα και ìην επιτρÝψετε να 
συσσωρευτοýν φýλλα Þ Üλλα παρεìφερÞ 
αντικεßìενα γýρω απü τη ìονÜδα.
Τα φýλλα αποτελοýν ζεστü καταφýγιο για τα ìικρÜ 
ζþα, τα οποßα ìποροýν να εισÝλθουν στη ìονÜδα. 
ΕÜν ìπουν ζωÜκια στη ìονÜδα και Ýρθουν σε 
επαφÞ ìε ηλεκτροφüρα τìÞìατα, ìποροýν να 
προκαλÝσουν βλÜβεò, καπνü Þ φωτιÜ.

Αν η θερìοκρασßα Þ η υγρασßα ξεπερνοýν τιò 
ακüλουθεò συνθÞκεò, ìπορεß να τεθοýν σε λειτουργßα 
ìÝτρα ασφαλεßαò και η συσκευÞ κλιìατισìοý ìπορεß 
να ìη λειτουργÞσει, Þ καìιÜ φορÜ, ìπορεß να στÜζει 
νερü απü την εσωτερικÞ ìονÜδα.

ΨΥΞΗ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ

D B: Θερìοκρασßα ξηροý βολβοý
WB: Θερìοκρασßα υγροý βολβοý

Η περιοχÞ ρýθìιοηò τηò θερìοκρασßαò του 
τηλεχειριστÞριου εßναι 16°C ωò 32°C.

3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΞÙΤΕΡΙΚΗ 
ΜΟΝΑÄΑ

ΕΣÙΤΕΡΙΚΗ ΕΞÙΤΕΡΙΚΗ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΓΡΑΣΙΑ

RZQ100
DB 18 Ýωò 37 80% Þ 

χαìηλü-
τερη

DB – 15 Ýωò 50
WB 12 Ýωò 28

RQ100
DB 18 Ýωò 37 80% Þ 

χαìηλü-
τερη

DB – 5 Ýωò 46
WB 12 Ýωò 28

RR100
DB 18 Ýωò 37 80% Þ 

χαìηλü-
τερη

DB – 15 Ýωò 46
WB 12 Ýωò 28

ΕΞÙΤΕΡΙΚΗ 
ΜΟΝΑÄΑ

ΕΣÙΤΕΡΙΚΗ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΞÙΤΕΡΙΚΗ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

RZQ100 DB 10 Ýωò 27 DB –19,5 Ýωò 21
WB – 20 Ýωò 15,5

RQ100 DB 10 Ýωò 27 DB – 9 Ýωò 21
WB – 10 Ýωò 15
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ΕλληνικÜ 4

ΣχετικÜ ìε το χþρο τηò εγκατÜστασηò
• Εχετε εγκατασγÞσει τη συσκευÞ κλιìατισìοý 
σε Ýναν χþρο που αερßζεται επαρκþò και δεν 
υπÜρχουν εìπüδια γýρω τηò;

• Μη χρησιìοποιεßτε τη συσκευÞ κλιìατισìοý 
σε χþρουò üπωò οι εξÞò.
a.Οπου υπÜρχουν ορυκτÝλαια üπωò λÜδια 
καýοηò.

b.Σε παραθαλÜσσιεò περιιοχÝò üπου υπÜρχουν 
Üλατα.

c.Σε περιοχÝò üπου υπÜρχουν θειþδη αÝρια 
üπωò κοντÜ σε θερìÜ λουτρÜ.

d.Σε περιοχÝò üπου υπÜρχουν οηìαντικÝò 
διακυìÜνσειò τηò τÜαηò üπωò κοντÜ σε 
εργοστÜσια Þ Üλλεò εγκαταστÜσειò.

e.ΟχÞìατα και δοχεßα.
 f .Οπου υπÜρχουν σταγονßδια λαδιοý και ατìοß, 

üπωò στιò κουζßνεò κλπ.
g.Σε περιοχÝò üπου υπÜρχουν ìηχανÞìατα που 
δηìιουργοýν ηλεκτροìαγνητικÜ κýìατα.

h.Οπου υπÜρχουν οξÝα και/Þ ατìοß αλκαλßων.
• Εχουν ληφθεß ìÝτρα προστασßαò για χιüνι;
Για λεπτοìÝρειεò, συìβουλευτεßτε τον αντιπρüσωπü 
σαò.

ΣχετικÜ ìε την καλωδßωση
• Ολεò οι εργασßεò καλωδßωσηò πρÝπει να 
εκτελεστοýν απü Ýναν εξουσιοδοτηìÝνο 
ηλεκτρολüγο.
Μην επιχειρÞσετε να συνδÝσετε τιò καλωδιþσειò 
ìüνοι σαò, αλλÜ απευθυνθεßτε στον αντιπρüσωπü 
σαò.

• Βεβαιωθεßτε üτι παρÝχεται Ýνα ξεχωριστü 
κýκλωìα ηλεκτρικÞò τροφοδοσßαò για αυτÞ τη 
συσκευÞ κλιìατισìοý και üτι üλεò οι εργασßεò 
ηλεκτρικþν καλωδιþσεων εκτελοýνται απü 
ειδικευìÝνο προσωπικü σýìφωνα ìε την 
τοπικÞ νοìοθεσßα και τουò κανονισìοýò.

Επßσηò, προσÝξτε τουò θορýβουò κατÜ τη 
διÜρκεια τηò λειτουργßαò
• Εχουν επιλεγεß οι παρακÜτω θÝσειò;

a.Μßα θÝοη που να ìπορεß να αντÝξει το βÜροò τηò 
συσκευÞò κλιìατισìοÜ ìε ìικρüτερο θüρυβο 
κατÜ τη διÜρκεια τηò λειτουργßαò και 
κραδασìοýò.

b.Μßα θÝση üπου ο θερìüò αÝραò που 
εκκενþνεται απü το στüìιο εξüδου αÝρα τηò 
εξωτερικÞò ìονÜδαò και ο θüρυβοò λειτουργßαò 
ìην ενοχλεßτε.

• Εßστε βÝβαιοι üτι δεν υπÜρχουν εìπüδια κοντÜ 
στην Ýξοδο του αÝρα τηò εξωτερικÞò ìονÜδαò;
ΑυτÜ τα εìπüδια ìπορεß να προκαλÝσουν ìειωìÝνη 
απüδοοη και αυξηìÝνο θüρυβο κατÜ τη λειτουργßα.

4. ΧÙΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ • Αν παρατηρÞσετε ασυνÞθιστουò θορýβουò 
κατÜ τη χρÞοη, συìβουλευτεßτε τον 
αντιπρüσωπü σαò.

ΣχετικÜ ìε την αποστρÜγγιση του σωλÞνα 
αποστρÜγγισηò
• Η σωλÞνωση αποστρÜγγισηò Ýχει 
κατασκευαστεß για να εκτελεß πλÞρη 
αποστρÜγγιση;
Αν δεν εκτελεßται σωστÞ αποστρÜγγιοη απü τουò 
εξωτερικοýò σωλÞνεò αποστρÜγγιοηò κατÜ τη 
διÜρκεια τηò λειτουργßαò τηò συσκευÞò κλιìατισìοý, 
υπÜρχει περßπτωοη να Ýχουν βουλþσει λüγω 
σκüνηò και βροìιÜò. Αυτü ìπορεß να προκαλÝσει 
διαρροÞ νεροý απü την εσωτερικÞ ìονÜδα.
Σε τÝτοια περßπτωοη, διακüψτε τη λειτουργßα τηò 
συσκευÞò κλιìατισìοý και συìβουλευτεßτε τον 
αντιπρüσωπü σαò Þ το κÝντρο του σÝρβιò.

ÄιαβÜστε τιò οδηγßεò λειτουργßαò που συνοδε-
ýουν το τηλεχειριστÞριο.

• Η διαδικασßα λειτουργßαò διαφÝρει στον τýπο ìε 
αντλßα θÝρìανοηò και στον τýπο ìüνο ψýξηò. 
Απευθυνθεßτε στον αντιπρüσωπο τηò Daikin για 
να επιβεβαιþσετε τον τýπο του συστÞìατüò σαò.

• Για να προστατÝψετε τη ìονÜδα, ανοßξτε το 
διακüπτη παροχÞò ρεýìατοò 6 þρεò πριν τη 
λειτουγßα.

• Αν η παροχÞ ρεýìατοò εßναι κλειστÞ κατÜ τη 
λειτουργßα, η λειτουργßα θα ξαναρχßσει αυτüìατα 
üταν ανοßξετε την παροχÞ.

[ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ]

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΨΥΞΗΣ
• Καθþò αυξÜνεται ο πÜγοò των σωληνþσεων τηò 
εξωτερικÞò ìονÜδαò, ìειþνεται το θερìαντικü 
αποτÝλεσìα και το σýστηìα αλλÜζει σε 
ÄΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΨΥΞΗΣ.

• Ο ανεìιστÞραò εσωτερικÞò ìονÜδαò σταìατÜει 
και στο τηλεχειριστÞριο εìφανßζεται η Ýνδειξη 
“ ”.

• ΜετÜ απü 6 ìε 8 λεπτÜ (το πολý 10 λεπτÜ) σε 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΨΥΞΗΣ, το σýστηìα 
επανÝρχεται στη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.

ΣχετικÜ ìε την θερìοκρασßα του εξωτερικοý 
αÝρα και την απüδοση θÝρìανσηò
• Η απüδοση θÝρìανσηò τηò συσκευÞò 
κλιìατισìοý ìειþνεται üταν ìειþνεται η 
θερìοκρασßα του εξωτερικοý αÝρα. Σε αυτÞ την 
περßπτωοη, χρησιìοποιÞστε τη συσκευÞ 
κλιìατισìοý σε συνδυασìü ìε Üλλα συστÞìατα 
θÝρìανοìò.

5. ÄΙΑÄΙΚΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
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5 ΕλληνικÜ

• Χρησιìοποιεßται Ýνα σýστηìα κυκλοφορßαò 
θερìοý αÝρα και για το λüγο αυτü χρειÜζεται 
κÜποιο χρονικü διÜστηìα ìÝχρι να θερìανθεß 
ολüκληρο το δωìÜτιο Ýπειτα απü την Ýναρξη τηò 
λειτουργßαò.

• Λειτουργεß Ýναò εσωτερικüò ανεìιστÞραò για να 
παρÝχει Ýνα ελαφρü ρεýìα αÝρα αυτüìατα ìÝχρι 
η θερìοκρασßα στο εσωτερικü τηò συσκευÞò 
κλιìατισìοý να φτÜσει σε ορισìÝνο επßπεδο. ΑυτÞ 
τη στιγìÞ στο τηλεχειριστÞριο εìφανßζεται η 
Ýνδειξη “ ”. ΑφÞστε το üπωò εßναι και 
περιìÝνετε για λßγο.

• Οταν ο θερìüò αÝραò παραìÝνει κÜτω απü την 
οροφÞ και αισθÜνεστε τα πüδια σαò κρýα, 
προτεßνουìε να χρησιìοποιÞσετε Ýναν 
ανεìιστÞρα για την κυκλοφορßα του αÝρα ìÝσα 
στο δωìÜτιο. Για περισσüτερεò λεπτοìÝρειεò, 
συìβουλευτεßτε τον αντιπρüσωπü σαò.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΟΗΣ 
ΑΕΡΑ

• ΥπÜρχουν 2 τρüποι ρýθìισηò τηò γωνßαò 
εξαγωγÞò αÝρα.

A. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝÙ ΚΑΙ ΚΑΤÙ

ΠιÝστε το κουìπß ΡΥΘΜΙΣΗ ÄΙΕΥΘΥΝΣΗΕ 
ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ για να επιλÝξετε τη 
διεýθυνση του αÝρα üπωò φαßνεται 
παρακÜτω.

Η Ýνδειξη AIR FLOW 
FLAP(ΠΤΕΡΥΓΙΟ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ)
αλλÜζει üπωò φαßνεται παρακÜτω 
και η διεýθυνοη ροÞò αÝρα 
ìεταβÜλλεται συνεχþò. 
(Αυτüìατη ρýθìιοη περιστροφÞò)

ΠιÝστε το κουìπß ΡΥΘΜΙΣΗ 
ÄΙΕΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΤΟΥ 
ΑΕΡΑ για να επιλÝξετε τη 
διεýθυνοη αÝρα που επιθυìεßτε.

Η Ýνδειξη AIR FLOW FLAP 
(ΠΤΕΡΥΓΙΟ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ)
σταìατÜ να αλλÜζει και η 
διεýθυνοη ροÞò αÝρα παραìÝνει 
σταθερÞ. (ΣταθερÞ ρýθìιοη 
διεýθυνοηò ροÞò αÝρα)

A. Ñýèìéóç åðÜíù êáé êÜôù

B. Êáôåýèõíóç áñéóôåñÜ êáé äåîéÜ

ÐåñéóôñïöÞ

ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΤΕΡΥΓΙΟΥ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ

Στιò ακüλουθεò συνθÞκεò, ο ìικροϋπολογιστÞò 
ελÝγχει τη διεýθυνοη ροÞò αÝρα που ìπορεß να εßναι 
διαφορετικÞ απü την Ýνδειξη.

Ο τρüποò λειτουργßαò περιλαìβÜνει την αυτüìατη 
λειτουργßα.

¼ταν θÝλετε να ρυθìßσετε την ροÞ του αÝρα σε ìßα 
κατεýθυνση, συνιστοýìε τιò παραπÜνω θÝσειò τηò 
περσßδαò.

B. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ÄΕΞΙΑ
ΠιÜστε τα πτερýγια ροÞò αÝρα στην Üκρη και 
ìετακινÞστε τιò περσßδεò δεξιÜ και αριστερÜ.

ΣΗΜΕΙÙΣΗ
• ΚÜντε τιò ρυθìßσειò αφοý πρþτα διακüψετε τη 
λειτουργßα κßνησηò σε θÝση üπου θα ìποροýν να 
γßνουν ρυθìßσειò. ΕÜν προσπαθÞσετε να κÜνετε 
ρυθìßσειò ενþ η λειτουργßα κßνησηò εßναι 
ενεργοποιηìÝνη, ìπορεß να πιαστοýν τα χÝρια σαò.

Τρüποò 
λειτουργßαò

Ψýξη ΘÝρìανοη

ΣυνθÞκεò 
λειτουργßαò

• Οταν η 
θερìοκρασßα 
δωìατßου εßναι 
Χαìηλüτερη απü 
τη ρυθìισìÝνη 
θερìοκρασßα.

• Οταν λειτουργεß 
συνεχþò οτη 
διεýθυνοη 
οριζüντιαò ροÞò 
αÝρα.

• Οταν η 
θερìοκρασßα 
δωìατßου εßναι 
υψηλüτερη απü 
τη ρυθìισìÝνη 
θερìοκρασßα.

• Στη λειτουργßα 
απüψυξηò.

Óõíéóôþìåíåò èÝóåéò ðåñóßäáò

Øýîç

ÈÝñìáíóç
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Ρυθìßστε την Ýξοδο του αÝρα και αποφýγετε να 
κατευθýνεται ο αÝραò πÜνω σε Üτοìα του δωìατßου.
• Ρυθìßστε τη θερìοκρασßα δωìατßου σωστÜ για 

Üνετο περιβÜλλον. Αποφýγετε την υπερβολικÞ 
θÝρìανοη Þ ψýξη.

• Αποφýγετε να ìπαßνει ο Þλιοò σε Ýνα δωìÜτιο 
κατÜ τη διÜρκεια τηò λειτουργßαò ψýξηò 
κλεßνονταò τιò κουρτßνεò Þ τα παντζοýρια.

• Να αερßζετε το χþρο τακτικÜ.
Η χρÞση τηò ìονÜδαò για ìεγÜλεò περιüδουò 
απαιτεß καλü εξαερισìü του χþρου.

• ΚρατÜτε τιò πüρτεò και τα παρÜθυρα κλειστÜ. Αν 
οι πüτεò και τα παρÜθυρα παραìÝνουν ανοικτÜ, ο 
αÝραò του δωìατßου φεýγει Ýξω και ìειþνεται το 
αποτÝλεσìα ψýξηò και θÝρυανοηò.

• Μην τοποθετεßτε Üλλουò θερìαντÞρεò ακριβþò 
κÜτω απü την εσωτερικÞ ìονÜδα.
Μπορεß να παραìορφωθοýν λüγω τηò 
θερìüτηταò.

• ΠοτÝ ìην τοποθετεßτε αντικεßìενα κοντÜ στην 
εßσοδο και Ýξοδο αÝπα τηò ìονÜδαò.
Μπορεß να προκληθεß αλλοßωοη του 
αποτελÝσìατοò Þ να σταìατÞσει η λειτουργßα.

• Κλεßστε το διακüπτη τηò κýριαò πηγÞò ισχýοò 
üταν δεν χρησιìοποιεßται για ìεγÜλεò περιüδουò. 
¼ταν ο διακüπτηò τηò κýριαò πηγÞò ισχýοò εßναι 
ανοιχτüò, ìερικÜ watts ηλεκτρικοý ρεýìατοò 
χρησιìοποιοýνται ακüìα και αν το σýστηìα δεν 
λειτουργεß. Κλεßστε το διακüπτη τηò κýριαò πηγÞò 
ισχýοò για οικονοìßα ενÝργειαò. ¼ταν θα 
επαναλειτουργÞσει, ανοßξτε το διακüπτη τηò 
κýριαò πηγÞò ισχýοò 6 þρεò πριν απü την Ýναρξη 
λειτουργßαò για οìαλÞ λειτουργßα (Äεßτε το 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ).

• ¼ταν στην οθüνη εìφανßζεται η Ýνδειξη “ ”, 
απευθυνθεßτε σε Ýναν εξειδικευìÝνο τεχνÞτη για τον 
καθαρισìü των φßλτρων (Äεßτε το ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ).

Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ 
ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΕΙÄΙΚΕΥΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΟΥ ΣΕΡΒΙΣ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚO!
• ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙÙΝ ΣΤΙΣ 
ΤΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ÄΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ÄΙΑΚΟΠΕΙ Η ΤΡΟΦΟÄΟΣΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ 
ΟΛΑ ΤΑ ΚΥΚΛÙΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΤΡΟΦΟÄΟΣΙΑΣ.

• Για τον καθαρισìü τηò συσκευÞò κλιìατισìοý 
βεβαιωθεßτε üτι Ýχει σταìατÞσει η λειτουργßα και 
üτι ο διακüπτηò ηλεκτρικÞò τροφοδοσßαò εßναι 
κλειστüò. ÄιαφορετικÜ, ìπορεß να προκληθεß 
ηλεκτροπληξßα, Þ τραυìατισìüò.

6. ΑΡΙΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

7. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
(ΓΙA TO ΠPOΣÙΠΙΚΟ ΕΠIΣKEYHΣ)

• Μην πλÝνετε τη συσκευÞ κλιìατισìοý ìε νερü.
ÄιαφορετικÜ ìπορεß να πÜθετε ηλεκτροπληξßα.

• ΠροσÝξτε üταν χρησιìοποιεßτε σκαλωσιÝò.
ΠρÝπει να δοθεß προσοχÞ κατÜ την εκτÝλεοη 
εργασιþν σε ìεγÜλο ýψοò.

ΠÙΣ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ
Καθαρßστε το φßλτρο αÝρα üταν εìφανιστεß οτην 
οθüνη η Ýνδειξη “ ”.
ΑυξÞστε την συχνüτητα καθαρισìοý αν η ìονÜδα 
εßναι εγκατεστηìÝνη σε Ýνα δωìÜτιο üπου ο αÝραò 
òßναι υπερβολικÜ ìολυσìÝνοò.
(Ùò δεßκτη ìÝτρησηò λÜβετε το ενδεχüìενο να 
καθαρßσετε το φßλτρο ìßα φορÜ κÜθε δýο 
εβδοìÜδεò.)

1. ΑφαιρÝστε τα φßλτρα αÝρα.
ΤραβÞξτε τη χειρολαβÞ προò την κατεýθυνση 
που δεßχνει το βÝλοò.

2. Καθαρßστε το φßλτρο αÝρα.
ΧρησιìοποιÞστε ηλεκτρικÞ σκοýπα A) Þ πλýντε 
το φßλτρο αÝρα ìε νερü B).
A)Με τη χρÞοη ηλεκτρικÞò 
σκοýπαò.

B)Πλýσιìο ìε νερü Οταν το 
φßλτρο αÝρα εßναι πολý 
βρüìικο,
¼ταν το φßλτρο αÝρα εßναι 
πολý ακÜθαρτο, 
καθαρßστε ìε ìßα ìαλακÞ 
βοýρτσα και ìε ουδÝτερο 
απορρυπαντικü.

Σκουπßστε το νερü και αφÞστε το να στεγνþσει 
στη σκιÜ.

ΣΗΜΕΙÙΣΗ
• Μην πλÝνετε την κλιìατιστικÞ συσκευÞ ìε ζεστü 
νερü σε θερìοκρασßα πÜνω απü 50°C, γιατß 
ìπορεß να προκληθεß ξεθþριασìα και/Þ 
παραìüρφωοη.

• Μην την εκθÝτετε οτη φωτιÜ γιατß ìπορεß να καεß.
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3. ΕπανατοποθετÞστε το φßλτρο αÝρα στη θÝση 
του.
Αφοý καθαρßσετε το φßλτρο, ìην παραλεßψετε α 
το ξαναβÜλετε στη θÝση του ìε τον ßδιο τρüπου 
που Þταν τοποθετηìÝνο και πριν.

4. ΜετÜ την ενεργοποßηση, πατÞστε το κουìπß 
“ρýθìιση εκ νÝου του εικονιδßου του χρüνου 
καθαρισìοý του φßλτρου αÝρα”.
Η Ýνδειξη στην οθüνη “ ”.

ΠÙΣ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΞΟÄΟ ΤΟΥ 
ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞÙΤΕΡΙΚΑ ΠΑΝΕΛ
• Καθαρßστε ìε Ýνα ìαλακü ýφασìα.
• Οταν εßναι δýσκολο να αφαιρÝσετε τουò λεκÝδεò, 
χρησιìοποιÞστε νερü Þ Ýνα ουδÝτερο 
απορρυπαντικü.

ΣΗΜΕΙÙΣΗ
• Μη χρησιìοποιεßτε βενζßνη, βενζßνη καθαρισìοý, 
διαλýτεò, σκüνη γυαλßσìατοò, υγρÜ εντοìοκτüνα. 
Μπορεß να προκληθεß ξεθþριασìα Þ 
παραìüρφωοη.

• Μη χρησιìοποιεßτε νερü Þ αÝρα σε θερìοκασßα 50°C 
Þ ìεγαλýτερη για τον καθαρισìü των φßλτρων αÝρα 
και των εξωτερικþν καπακιþν.

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ 
ÄΙΑΣΤΗΜΑ ÄΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Βεβαιωθεßτε üτι ισχýουν τα παρακÜτω.
• Βεβαιωθεßτε üτι η εßσοδοò και η Ýξοδοò του αÝρα 
δεν εßναι βουλωìÝνεò.
ΑφαιρÝστε τυχüν εìπüδια.

• Βεβαιωθεßτε üτι Ýχει συνδεθεß η γεßωοη.
ΜÞπωò υπÜρχει κανÝνα κοììÝνο καλþδιο κÜπου;
ΕÜν υπÜρχουν προβλÞìατα επικοινωνÞστε ìε 
τον αντιπρüσωπο.

Καθαρßστε το φßλτρο αÝρα και τα εξωτερικÜ 
πÜνελ.
• Οταν καθαρßσετε το φßλτρο αÝρα, βεβαιωθεßτε üτι 
το τοποθετÞσατε.

Ανοßξτε τον κýριο διακüπτη ηλεκτρικÞò 
τροφοδοσßαò.
• Στο τηλεχειριστÞριο θα εìφανιστεß η Ýνδειξη üταν 
διακοπεß η ηλεκτρικÞ τροφοδοσßα.

• Για την προστασßα τηò ìονÜδαò, ανοßξτε τον 
γενικü διακüπτη τηò ηλεκτρικÞò τροφοδοσßαò 
τουλÜχιστο 6 þρεò πριν απü τη λειτουργßα.

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ 
ΘΕΣΕΤΕ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟ ΧΡΟΝΙΚΟ 
ÄΙΑΣΤΗΜΑ
ΕνεργοποιÞστε τη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ 
για ìισÞ ηìÝρα και στεγνþστε τη ìονÜδα.
• ÄιαβÜστε τιò οδηγßεò λειτουργßαò που 
συνοδεýουν το τηλεχειριστÞριο.

Äιακüψτε την ηλεκτρικÞ τροφοδοσßα.
• Οταν ανοßξετε τον γενικü διακüπτη τηò ηλεκτρικÞò 
τροφοδοσßαò, καταναλþνεται ισχýò ακüìη και 
üταν η ìονÜδα δεν λειτουργεß. 
Κλεßστε τον γενικü διακüπτη τηò ηλεκτρικÞò 
τροφοδοσßαò για εξοικονüìηοη ενÝργειαò.

• Οταν κλεßσετε τον γενικü διακüπτη τηò ηλεκτρικÞò 
τροφοδοσßαò, η Ýνδειξη θα εξαφανιστεß οπü το 
τηλεχειριστÞριο.

Καθαρßστε το φßλτρο αÝρα και την εξωτερικÞ 
επιφÜνεια.
• Βεβαιωθεßτε üτι επανατοποθετÞσατε το φßλτρο αÝρα 
στην αρχικÞ του θÝση ìετÜ τον καθαρισìü. ΑνατρÝξτε 
στο “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ”.

Τα παρακÜτω συìπτþìατα δεν φανερþνουν βλÜβη 
τηò συσκευÞò κλιìατισìοý.

I. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ÄΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
• Το σýστηìα δεν ξαναρχßζει αìÝσωò αφοý 
πιÝσετε το κουìπß λειτουργßαò/διακοπÞò.
Αν ανÜψει η λυχνßα ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ το σýστηìα 
βρßσκεται σε κανονικÞ κατÜσταοη λειτουργßαò.
Äεν ξαναρχßζει αìÝσωò γιατß τßθεται σε λειτουργßα 
ìÝτρο ασφαλεßαò που εìποδßζει την υπερφüρτωοη 
του συστÞìατοò. ΜετÜ απü 3 λεπτÜ, το σýστηìα θα 
ξαναρχßσει αυτüìατα να λειτουργεß.

• Το σýστηìα δεν επανεκκινεß αìÝσωò üταν το 
κουìπß ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 
επαναφÝρεται οτην προηγοýìενη θÝοη του 
αφοý το πιÝσετε.
Αν ανÜψει η λυχνßα ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ το σýστηìα εßναι 
σε κανονικÞ κατÜσταοη.
Äεν επανεκκινεß αìÝσωò επειδÞ ενεργοποιεßται ìßα 
διÜταξη ασφαλεßαò για την αποφυγÞ υπερφüρτιοηò 
του συστÞìατοò. 
Το σýστηìα θα τεθεß σε λειτουργßα αυτüìατα Ýπειτα 
απü 3 λεπτÜ.

• Το σýστηìα δεν αρχßζει να λειτουργεß üταν η 
Ýνδειξη δεßχνει “ ” και αναβοσβÞνει 
για ìερικÜ δευτερüλεπτα αφοý πιÝσετε Ýνα 
κουìπß λειτουργßαò.
Αυτü συìβαßνει γιατß το σýστηìα βρßσκεται κÜτω απü 
κεντρικü Ýλεγχο. Η Ýνδειξη που αναβοσβÞνει δεßχνει 
üτι το σýστηìα δεν ìπορεß να ελεγχθεß απü το 
τηλεχειριστÞριο.

• Το σýστηìα δεν ξεκινÜ αìÝσωò üταν συνδεθεß 
στο ηλεκτρικü ρεýìα.
ΠεριìÝνετε Ýνα λεπτü ìÝχριò üτου ο 
ìικροϋπολογιστÞò προετοιìαστεß για λειτουργßα.

8. ÄΕΝ ΕΙΝΑΙ ΒΛΑΒΗ ΤΗΣ 
ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
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II.ΛΕΥΚΗ ΠΑΧΝΗ ΒΓΑΙΝΕΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΜΟΝΑÄΑ
• Οταν η υγρασßα εßναι υψηλÞ κατÜ τη 
λειτουργßα ψýξηò (σε ìÝρη ìε λÜδια Þ σκüνη).
Αν το εσωτερικü τηò εσωτωρικÞò ìονÜδαò εßναι 
ιδιαßτερα ìολυσìÝνο, η κατανοìÞ τηò θερìοκρασßαò 
ìÝσα στα δωìÜτια γßνεται ανοìοιογενÞò. ΠρÝπει να 
καθαρßσετε το εσωτερικü τηò εσωτερικÞò ìονÜδαò.
Απευθυνθεßτε στον αντιπρüσωπο τηò Daikin για 
λεπτοìÝρειεò σχετικÜ ìε τον καθαρισìü τηò 
ìονÜδαò. Η διαδικασßα αυτÞ πρÝπει να γßνει οπü 
εξειδικευìÝνο τεχνικü του σÝρβιò.

• Οταν το σýστηìα εναλλÜσσεται σε ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ìετÜ απü ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΨΥΞΗΣ.
Υγρασßα που δηìιουργεßται απü ΑΠΟΨΥΞΗ 
ìετατρÝπεται σε ατìü και εξÝρχεται.

III.ΘΟΡΥΒΟΣ ΤÙΝ ΣΥΣΚΕΥÙΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
• ΜετÜ την εκκßνηση τηò ìονÜδαò ακοýγεται Ýνα 
κουδοýνισìα.
Ο Þχοò αυτüò παρÜγεται απü τη λειτουργßα του 
ρυθìιστÞ θερìοκρασßαò
Θα εßναι πολý πιο χαìηλüò σε Ýνα λεπτü περßπου.

• Εναò συνεχÞò χαìηλüτονοò Þχοò “Σα”, 
ακοýγεται üταν τα συστÞìατα βρßσκονται σε 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗΣ Þ ΑΠΟΨΥΞΗΣ.
Αυτüò εßναι ο Þχοò του ψυκτικοý αερßου που ρÝει 
ìÝσα στην εσωτερικÞ και εξωτερικÞ ìονÜδα.

• Εναò Þχοò ”Σα” ακοýγεται στην αρχÞ Þ 
αìÝσωò ìετÜ το σταìÜτηìα τηò λειτουργßαò Þ 
ακοýγεται στην αρχÞ Þ αìÝσωò ìετÜ το 
σταìÜτηìα τηò ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΨΥΞΗΣ.
Αυτüò εßναι ο θüρυβοò του ψυκτικοý που 
προκαλεßται απü το σταìÜτηìα και την αλλαγÞ ροÞò.

• Εναò συνεχÞò χαìηλüτονοò Þχοò, “Σα” 
ακοýγεται üταν το σýστηìα βρßσκεται σε 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗΣ Þ Ýχει σταìατÞσει.
Ο θüρυβοò ακοýγεται üταν η αντλßα αποστρÜγγιοηò 
βρßσκεται σε λειτουργßα.

• Εναò Þχοò σαν τρßξιìο “Πßσι-πßσι” ακοýγεται 
üταν το σýστηìα βρßσκεται σε λειτουργßα Þ 
αφοý σταìατÞσει να λειτουργεß.
Η διαστολÞ και συστολÞ των πλαστικþν 
εξαρτηìÜτων που προκαλεßται απü την αλλαγÞ τηò 
θερìοκρασßαò δηìιουργεß  αυτü το θüρυβο.

IV.ΣΚΟΝΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΟΝΑÄΕΣ
• Εßναι δυνατüν η ìονÜδα να αποβÜλλει σκüνη 
κατÜ την αρχÞ τηò λειτουργßαò τηò ýστερα απü 
ìακρÜ περßοδο αδρÜνειαò.
Η σκüνη που απορροφÜται απü τη ìονÜδα 
αποβÜλλεται.

V.ΟΙ ΜΟΝΑÄΕΣ ΑΝΑÄΥΟΥΝ ΟΣΜΕΣ
Η ìονÜδα απορροφÜ τη ìυρωδιÜ των δωìατßων, 
των επßπλων, των τσιγÜρων κ,τ,λ, και κατüπιν τιò 
αποβÜλλει.

VI.ΣΤΟΥΣ ΥΓΡΟΥΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥΣ ΤΟΥ 
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ “ ”

• Αυτü συìβαßνει αìÝσωò ìüλιò ανοßξει ο 
διακüπτηò παροχÞò ρεýìατοò.
Αυτü φανερþνει üτι το τηλεχειριστÞριο βρßσκεται σε 
κανονικÞ κατÜσταοη λειτουργßαò. Αυτü συνεχßζει για 
λßγο.

I. Αν συìβεß ìßα απü τιò παρακÜτω βλÜβεò, 
λÜβετε τα παρακÜτω ìÝτρα και 
επικοινωνÞστε ìε τον αντιπρüσωπο τηò 
Daikin.

Το σýστηìα πρÝπει να επισκευαστεß απü Ýναν 
ειδικευìÝνο τεχνικü του σÝρβιò.

ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ

¼ταν το κλιìατιστικü δεν εßναι σε καλÞ 
κατÜσταση (ìυρωδιÜ απü καììÝνο, κλπ.), 
βγÜλτε το καλþδιο τροφοδοσßαò απü την 
πρßζα και επικοινωνÞστε ìε τον 
αντιπρüσωπο.
Η συνÝχιση τηò λειτουργßαò υπü αυτÝò τιò 
συνθÞκεò ìπορεß να προκαλÝσει βλÜβη, 
ηλεκτροπληξßα και πυρκαγιÜ.

• Αν ìια διÜταξη ασφαλεßαò, üπωò ìια ασφÜλεια Þ 
Ýναò διακüπτηò ρεýìατοò Þ Ýναò διακüπτηò 
διαρροÞò γεßωσηò ενεργοποιεßται συχνÜ,
ΜÝτρο: Μην ενεργοποιεßται το κεντρικü διακüπτη 

ρεýìατοò.

• Αν ο διακüπτηò ¸ΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ δεν λειτουργεß 
σωστÜ,
ΜÝτρο: ΑπενεργοποιÞστε τον κεντρικü διακüπτη 

ρεýìατοò.
• Αν υπÜρχει διαρροÞ νεροý απü τη ìονÜδα.
ΜÝτρο:  ΣταìατÞστε τη φειτουργßα.

• Αν εìφανßζεται η Ýνδειξη “  ”, “Αριθ. 
ΜΟΝΑÄΑΣ” και αναβοσβÞνει η λυχνßα 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ και εìφανßζεται το “ΚÙÄΙΚΟΣ 
ΒΛΑΒΗΣ”.

9. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΒΛΑΒÙΝ
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ΜÝτρο: ΕιδοποιÞστε τον αντιπρüσωπο τηò Daikin 
και πληροφορÞστε τον/την για την Ýνδειξη.

II.Αν το σýστηìα δε λειτουργεß σωστÜ πÝρα απü 
την περßπτωση που αναφÝρθηκε παραπÜνω, 
και καìιÜ απü τιò προαναφερθεßσεò βλÜβεò 
δεν εßναι προφανÞò, εξετÜστε το σýστηìα 
σýìφωνα ìε τιò ακüλουθεò διαδικασßεò.

1. Αν το σýστηìα δεν λειτουργεß καθüλου.
• ΕλÝγξτε ìÞπωò υπÜρχει διακοπÞ ρεýìατοò.
ΠεριìÝνετε να Ýρθει πÜλι το ρεýìα. Αν διακοπεß 
το ηλεκτρικü ρεýìα κατÜ τη διÜρκεια τηò 
λειτουργßαò, το αýστηìα ξαναρχßζει αυτüìατα 
αìÝσωò ìüλιò επανÝλθει το ρεýìα.

• ΕλÝγξτε αν δεν Ýχει καεß κÜποια ασφÜλεια.
ΑπενεργοποιÞστε την παροχÞ ρεýìατοò.

• ΕλÝγξτε αν Ýχει πÝσει 
ο διακüπτηò 
τροφοδοσßαò. 
ΕνεργοποιÞστε το 
ρεýìα, Ýχονταò το 
διακüπτη 
τροφοδοσßαò στην ανενεργÞ θÝση.
Μην ενεργοποιεßτε το ρεýìα ìε το διακüπτη 
τροφοδοσßαò στη θÝση απεìπλοκÞò.
(ΕπικοινωνÞστε ìε τον αντιπρüσωπü σαò.)

2. Αν το σýστηìα σταìατÞσει να λειτουργεß 
αφοý θÝσετε το σýστηìα σε λειτουργßα.
• ΕλÝγξτε ìÞπωò εßναι βουλωìÝνη η εßσοδοò Þ 

Ýξοδοò αÝρα τηò εξωτερικÞò Þ εσωτερικÞò 
ìονÜδαò.
Αποìακρýνετε το εìπüδιο και φροντßστε να 
εξαερßζεται καλÜ.

• ΕλÝγξτε ìÞπωò εßναι βουλωìÝνο το φßλτρο 
αÝρα.
Aπευθυνθεßτε σε Ýναν εξειδικευìÝνο τεχνÞτη 
για τον καθαρισìü των φßλτρων (Äεßτε το 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ).

Ëõ÷íßá ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁÓ

Åíäåéîç
ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇÓ

ÊÙÄÉÊÏÓ ÂËÁÂÇÓ

Áñéè. ÅÓÙÔÅÑÉÊÇÓ
ÌÏÍÁÄÁÓ óôçí ïðïßá
ðáñïõóéÜæåôáé âëÜâç.

UNIT   No.

C L  H     

ÅíáëëáãÞ
ÅÍÅÑÃ¼

ÁÍÅÍÅÑÃ¼

ÈÝóç
áðåìðëïêÞò

Äéáêüðôçò

ôñïöïäïóßáò

3. Το σýστηìα λειτουργεß αλλÜ δων ψýχει οýτε 
θερìαßνει ικανοποιητικÜ.
• Αν η εßσοδοò Þ Ýξοδοò αÝρα τηò εσωτερικÞò Þ  
εξωτερικÞò ìονÜδαò εßναι  βουλωìÝνη.                 
Αποìακρýνετε το εìπüδιο και φροντßστε να 
εξαερßζεται καλÜ

• Αν το φßλτρο αÝρα εßναι βουλωìÝνο. 
Aπευθυνθεßτε σε Ýναν εξειδικευìÝνο τεχνÞτη 
για τον καθαρισìü των φßλτρων (Äεßτε το 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ).

• ΕÜν η θερìοκρασßα δεν εßναι η κατÜλληλη 
(Äεßτε το ΡΥΘΜΙΣΗ).

• ΕÜν το κουìπß ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝEMIΣTH Ýχει 
ρυθìιστεß στο ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 
(Äεßτε το ΡΥΘΜΙΣΗ).

• Αν η γωνßα ροÞò αÝρα δεν εßναι η σωστÞ (Äεßτε 
το ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΟΗΣ 
ΤΟΥ ΑΕΡΑ).

• Αν εßναι ανοικτÝò οι πüρτεò Þ τα παρÜθυρα.
Κλεßστε πüρτεò και παρÜθυρα για να ìη ìπεß 
ìÝσα σÝραò.

• Αν ìπαßνει το φωò του Þλιου στο δωìÜτιο. 
(κατÜ την ψýξη) 
ΧρησιìοποιÞστε κουρτßνεò Þ στορ.

• Οταν υπÜρχουν πολλÜ Üτοìα στο δωìÜτιο 
(κατÜ την ψýξη).
Το αποτÝλεσìα ψýξηò ìειþνεται αν η αýξηοη 
τηò θερìüτηταò στο δωìÜτιο εßναι πολý 
ìεγÜλη.

• Αν η θερìüτητα στο δωìÜτιο εßναι υπερβολικÜ 
υψηλÞ (κατÜ την ψýξη).
Το αποτÝλεσìα ψýξηò ìειþνεται αν η αýξηοη 
τηò θερìüτηταò στο δωìÜτιο εßναι πολý 
ìεγÜλη.
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